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In juli en augustus zorgen Atie Huygen en Roelie Molenaar voor de bloemen in de kerk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021

Datum/bijzonderheden Voorganger Organist
Collecte 

diaconie
Ouderling

Juli

4   Gez. VH

Ds. Jan-

Martin 

Berghuis

Henk Heins
Voedselba

nk
Willemien

11  Gez. De Rank xxxxxxx ------ Wim

18  Gez. VH
Drs. Ludo de 

Beaufort

Louis 

Tiemensma

Huis van 

Compassie
Willemien

25  Gez. De Rank      xxxxxxx ------ Romke

Augustus

1   Gez. VH
Da. Natalie 

da Costa
Henk Heins Epafras Wim

8   Gez. De Rank  xxxxxxx ------ Frits

15 Gez. VH
Drs. Ludo de 

Beaufort

Louis 

Tiemensma

Stichting 

Naaste
Willemien

22 Gez. De Rank xxxxxxx ------ Romke

29  HA
Da. I. 

Lodewijk

Piet 

Nijenhuis
Project Ruud
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GEDICHT: 

 

Samen dingen doen* 

Samen dingen doen, zonder na te denken 

en als de ander het nodig heeft, 

wat extra aandacht schenken. 

 

Samen op de fiets, of een eindje lopen 

als het uitkomt naar de stad, 

samen kleren kopen. 

 

Je staat er niet bij stil, 

maar 't is een heel gemis, 

als dat "samen" uit je leven 

onverwacht verdwenen is. 

 

Tiny Werst- van Schijndel 

PS Persoonlijke noot van Hans: dit gedicht stond op het bidprentje n.a.v. van het overlijden van de 

schoonvader van mijn stiefdochter, (de oudste dochter van Herman) en is gemaakt door haar 

schoonmoeder. 

 

VAN DE REDACTIE: 

De kerkdiensten zijn intussen na een lange heftige Corona periode weer bijna als normaal geworden, 

nog wel zachtjes zingen en 1.5 meter afstand houden, maar video’s worden niet meer gemaakt. De 

wekelijkse nieuwsbrief is voorlopig een blijver. 

De invulling van het dienstrooster is in juli en augustus (de vakantie periode) als van ouds gezamenlijk 

met De Rank.  

Een uitnodiging voor de jubileum dienst 150 jaar (1870-2020) Vluchtheuvelgemeente en 

vluchtheuvelkerk op 31 oktober 2021 is opgenomen in dit nummer van het kerkblad. We hopen dat 

de corona maatregelen dan definitief versoepeld zijn (en iedereen een vaccinatie heeft gekregen). 

De volgende meespeelviering staat gepland na de vakantie op 5 september.  

Fijne vakantie toegewenst, 

Hartelijke groet 

De redactie 
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VAN DE KERKENRAAD: 

De kerkenraad kwam bijeen op 26 april en 8 juni en zal op 31 augustus weer samenkomen. 

Jubileum 150 jaar VH op 31 oktober: Er wordt een jubileumboek samengesteld waaraan ook veel oud 

predikanten een bijdrage leveren.  Daarnaast wordt een herdenkingsmunt gedrukt. De commissie is 

uitgebreid met Cees de Ruiter en bestaat nu uit Wim, Teeja, Frits, Cor en Cees. 

Kerkdiensten: Nu we weer bijna als vanouds mogen samenkomen worden er (voorlopig) geen video 

opnames meer gemaakt. Er mag ook weer (zachtjes) gezongen worden. In de zomerperiode worden 

weer gezamenlijke diensten met de Rank gehouden. Na deze zomerperiode willen we op 12 

september weer een bijzondere openluchtdienst organiseren. 

Samenstelling kerkenraad: Na een eerste termijn van 4 jaar willen Frits en Romke geen verlenging in 

de kerkenraad.  Met enkele leden van de Vluchtheuvel wordt gesproken over mogelijke toetreding 

tot de kerkenraad. We hopen dat dit tot een voordracht aan de gemeente zal leiden. 

Samenwerking met andere kerken: In het moderamen (met de Rank en Hervormd Hemmen) is en zal 

verder gesproken worden over toekomstige samenwerking. Concreet is afgesproken om te zoeken 

naar meer gezamenlijke diensten en activiteiten tussen deze drie PKN kerken. Ook buiten deze 

kerken gaan we verkennende gesprekken aan. We hopen eind  dit jaar of begin volgend jaar deze 

verkenningen in een gemeenteavond te bespreken. 

Goede zomervakantie aan iedereen gewenst. 

 

ZOMER VOOR DE MEESPEELVIERINGEN: 

Dag mensenkinderen, 

In juli en augustus zijn er geen meespeelvieringen. De zomer gebruiken we om nieuwe verhalen te 

kiezen die we met elkaar willen beleven. We gaan daarvoor op bezoek bij onze consulent Martin in 

het Odensehuis. De preses van de kerkenraad, Ruud, sluit ook een keer aan om iets van dit proces te 

proeven. 

Zo zijn we met elkaar weer overgevlogen. Jullie zijn ouder geworden, gaan op zwemles, naar een 

nieuwe klas. Er zijn mensenkinderen getrouwd, grootouder geworden, met pensioen gegaan, aan het 

leren voor diploma’s….. wat viel er veel te vieren. Nou, dat deden we, met je eigen overvlieg glas 

zongen we ‘vlieg over’ en hebben we getoast op het leven! 

En voor de voorgangers staan die prachtige glazen klaar in de Bakkerzaal. Het geld is goed besteed! 

We wensen jullie goeie laatste loodjes en een heerlijke vakantie en kijken er naar uit je weer te zien 

op 5 september! 
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Collecteopbrengsten voor de diaconie:  
 
10-04  79,90  huwelijksdienst  
18-04  32,00  lilianafonds   
25-04  43,65  project   
09-05  32,25  Exodus 
16-05  30,55  stoelenproject De Duif 
06-06  33,60  plaatselijke diaconie  
In de periode 15 april 2021 – 15 juni 2021 is € 100,00 ontvangen aan giften voor de 
diaconie/collecten. 
 
Kees de Ruiter 
 

 

HEUVELGESPREK 2021: 

Voor een virtueel heuvelgesprek is te weinig belangstelling getoond.  Gelukkig mogen we weer in  

huiskamers bijeenkomen. We nemen het onderwerp  van Martin Buber over onze relatie tot de 

Ander en tot God mee naar een live heuvelgesprek in het voorjaar 2022.  

 

RONDOM HET GELE BOEKJE:  

We zijn als werkgroep VIS ‘op afstand’ bij elkaar gekomen en hebben nagedacht over het programma 

voor volgend jaar. We gaan ervan uit dat bijeenkomsten, met eventueel een gelimiteerd aantal 

deelnemers die op gepaste afstand van elkaar blijven, mogelijk zijn. Zo kunnen we dan wel weer films 

draaien en kunnen er lezingen worden gehouden. We hopen u na de zomervakantie weer een Geel 

Boekje te kunnen aanbieden. Zodat we kunnen samenkomen voor een gevarieerd en inspirerend 

programma biedt ter verdieping!  

Namens de Regionale werkgroep VIS, 
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Ingezonden mededeling: Uitnodiging jubileum dienst 31 oktober 

 

 
 
 

1870        2020 
                                                          

                                      
 

 

150 jaar Vluchtheuvelkerk  

150 jaar Vluchtheuvelgemeente 

Op 31 oktober 2021 staan we hier bij stil in een  

viering en een herinneringsmoment. 

Wij vinden het fijn als u daar bij kunt zijn en 

nodigen u hiervoor van harte uit. 

 

De Kerkenraad                                                                                                          

Handtekening preses en handtekening scriba  

R.S.V.P. voor 15-10-2021 
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Gedicht VOETAFDRUKKEN: 
 
Op een nacht had iemand een droom. Hij droomde 
dat hij wandelde op het strand in gezelschap van de Heer. 
In de lucht flitsten scènes van zijn leven voorbij. Van 
elke scène zag hij telkens twee paar voetafdrukken in het zand: 
een van hem en een van de Heer. 
 
Wanneer de laatste scène van zijn leven voorbij geflitst 
was, keek hij terug naar de voetstappen in het zand en 
stelde met ontsteltenis vast dat vele malen op zijn levenspad 
slechts één paar voetafdrukken te zien was. 
Tevens realiseerde hij zich dat dit telkens gebeurde 
Tijdens de droevigste en moeilijkste perioden 
van zijn leven. 
 
Dat stoorde hem grondig en hij besloot de 
Heer hierover te ondervragen. 
“Heer, U zei me toen ik besloten had 
U te volgen altijd bij mij te blijven op 
al mijn wegen. Maar ik heb gemerkt 
dat gedurende mijn moeilijkste levensdagen 
er maar een stel voetafdrukken te 
zien is. Ik begrijp niet waarom U 
mij precies in tijden van hoogste nood 
alleen gelaten hebt. 
 
De Heer antwoordde: “ Mijn zoon, 
mijn edel kind, ik hou van je 
en zou je nooit verlaten. Tijdens 
jouw dagen van beproeving en 
lijden, zag je maar een paar 
voetafdrukken omdat ik het 
was die je dan gedragen heeft” 
 
(ONBEKEND AUTEUR) 
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Ingezonden mededeling: 

  

 

“Vlucht van de Geest” 

 

Avondgebed 
 
Gezamenlijke activiteiten van:  

Baptisten-gemeente midden Betuwe  

Dorpskerk Hemmen  

De Vluchtheuvelkerk  

De Rank 
 

Welkom in de kerk in Hemmen! 
 

De kerk in Hemmen is in juni, juli en augustus niet ’s ochtends, maar 

 

iedere dinsdagavond geopend van 19.00 – 20.00 uur  
 

U kunt in stilte gaan zitten, een boek lezen of een kaarsje aansteken.  

U kunt uw gedachten opschrijven en in een gebedsmuur achterlaten  

of in een gesprek uitspreken.  

Ook is er een mogelijkheid om samen te bidden of om een persoonlijke 

zegen te ontvangen. 

 

Om 19.15 uur is er een kort avondgebed 
 

rond de Paaskaars. 

 

 

Iedereen is van harte welkom! 
 

 

Informatie bij: 
Thijs Tichelaar  06 - 4010 5920 

Aafke Zaal    06 - 2816 7423 

Martin de Jong: 06 - 4984 0712 

Hanja van Essen    0488 - 42 81 97 
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Kerkdiensten in Hemmen 

 

Kerkdiensten in de Rank 

 

 

Kopij 

Kopij voor het september en oktober nummer 2021-5 moet uiterlijk 15 september binnen zijn. Kopij 

te sturen naar redactie@vluchtheuvelgemeente.nl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4-jul 10.00 u Ds. A.E.I. Zaal, Beuningen

11-jul 10.00 u R. Heins, Zutphen

18-jul 10.00 u Ds. Schouten, Echteld

25-jul 10.00 u Ds. Th. de Zwart, Arnhem

1-aug 10.00 u Ds. H. Westerink, Vorden

8-aug 10.00 u Ds. L. Terlouw, Veenendaal

15-aug 10.00 u Dhr. A. Laar, Oosterbeek

22-aug 10.00 u Ds. J.H. Diepersloot, Wageningen

29-aug 10.00 u Ds. W. de Kam. Echteld

4-jul 10.00 u xx Gez. in de VH

11-jul 10.00 u Hanja van Essen Gez. in de Rank

18-jul 10.00 u xx Gez. in de VH

25-jul 10.00 u Flobbe G. C., Naarden Gez. in de Rank

1-aug 10.00 u xx Gez. in de VH

8-aug 10.00 u Velden v. d. M., Ede Gez. in de Rank

15-aug 10.00 u xx Gez. in de VH

22-aug 10.00 u Baalbergen G. J. M., Bennekom Gez. in de Rank

29-aug 10.00 u Duijvenboden v P., Apeldoorn

mailto:redactie@vluchtheuvelgemeente.nl
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VLUCHTHEUVELGEMEENTE ZETTEN 

Consulent    ds. J.M. (Martin) de Jong  
tel: 0649840712                                                                                                                                                    

Vluchtheuvelblad  Kopij: redactie@vluchtheuvelgemeente.nl 
Websitebeheer J.M. (Jaap) van Tuyl  
Website   www.vluchtheuvelgemeente.nl  
Redactie                 Mw. A. (Atie) Huygen, J. (Jaap)   
    Van Tuyl, R (Ruud) Schotman 
Lay-out                               C. (Cor) Kiers  (reserve Ruud Schotman)                                                                                                                      
Druk                                    F. (Frits) Sipman                                                                                                                           
Preses    R. (Ruud) Schotman                                                                                                                                     
Scriba     R. (Romke) Postma, email:  

               scriba@vluchtheuvelgemeente.nl                                                                                                                   
Diaconie F. (Frits) Sipman; Hoofdstraat 80, 6671 CG Zetten;  

tel.: 06 1213 2681  
Rekeningnummer  Diaconie: NL24RABO0133 9090 93 Rabobank Zetten 
Pastoraatsgroep  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  

Kerkrentmeesterschap  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.                                                                        

mailto:redactie@vluchtheuvelgemeente.nl
http://www.vluchtheuvelgemeente.nl/
mailto:scriba@vluchtheuvelgemeente.nl
mailto:lida@lidavandevoorde.nl

