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KERKDIENSTEN VLUCHTHEUVEL
7 maart

10.00 uur

Meespeelviering

14 maart

10.00 uur

ds. Cor Flobbe

21 maart

10.00 uur

dhr. J. van Beelen

28 maart

10.00 uur

ds. Johannes Diepersloot

19.30 uur

ds. Jan-Martin Berghuis

19.30 uur

ds. Jan-Martin Berghuis

19.30 uur

ds. Jan-Martin Berghuis

10.00 uur

ds. Jan-Martin Berghuis

Gez. dienst in de Rank

Heilig Avondmaal

1 april
Witte Donderdag

2 april
Goede Vrijdag

3 april
Stille Zaterdag

4 april
Pasen

10 april

ds. Martin de Jong

Trouwdienst

11 april

Geen dienst

18 april

10.00 uur

ds. Jan-Martin Berghuis

25 april

10.00 uur

Lekendienst (Frits Sipman)

Datum

Ouderling van dienst

Organist

Collecte

7 maart

Kees de Ruiter

Louis Tiemensma

Kerk in Aktie

14 maart

Wim van Rookhuijzen

21 maart

Ruud Schotman

Henk Heins

Kerk in Aktie

28 maart

Romke Postma

Piet Nijenhuis

Project Gambia

1 april

Henk Heins

2 april

Henk Heins

3 april

Henk Heins

4 april

Henk Heins

Plaatselijke diaconie

10 april

Willemien Seinhorst

Henk Heins

18 april

Romke Postma

Louis Tiemensma

Plaatselijk diaconie

25 april

Ruud Schotman

Piet Nijenhuis

Project Gambia
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VIDEO DIENSTEN
Vanwege het advies van PKN om met minimale bezetting in de kerk te komen zijn we video diensten gaan
maken. We hebben in de Vluchtheuvel geen livestream verbinding. Met een klein team worden de diensten
voorafgaand aan de zondag opgenomen in de Vluchtheuvelkerk. Hierdoor kunt u op zondagmorgen de dienst
meebeleven in uw huis en toch een beetje in de Vluchtheuvelkerk. We krijgen de indruk, via de inlog aantallen,
dat hier best wel veel gebruik van gemaakt wordt. Omdat het samenstellen van een videodienst met tekst,
geluid en beeld veel werk is, zouden we graag feedback van u ontvangen over deze videodiensten. We horen
graag van u of u deze vorm van kerkdiensten kunt waarderen en of u aanpassingen of aanvullingen wenst.
Graag zien wij uw reacties tegemoet op scriba@vluchtheuvelgemeente.nl of mondeling bij een van de
kerkenraadsleden.

VANDAAG IS DE WERELD IN WINTER GEKLEED
Vandaag is de wereld in winter gekleed
een vogel vliegt verdrietig door het sneeuwen
en buiten wacht de kou
ik ben vergeten om de herfst te huilen
ik heb niet gejuicht in de lente
mijn plezier om de zomer niet uitgebuit
misschien is de aarde wel omgerold
is de poolgrens verlegd
toen ik sliep
alles wat waar is is anders geworden
wie ben ik nog?
Mischa de Vreede
Uit: Met huid en hand
Uitgeverij Holland
(Windroosreeks) 1959

VAN DE REDACTIE
De kerkdiensten in 2021 zijn nog steeds zonder kerkgangers en zijn alleen op video zien. Hoe lang dit doorgaat
is onzeker. Om toch contact met de gemeenteleden te houden, verzorgt de kerkraad wekelijks een nieuwsbrief.
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. Dit gebeurt de eerste keer op 28 april door
Frits Sipman.
Een uitnodiging voor een virtueel heuvelbezoek vindt u in dit nummer.
Na al enkele keren te zijn uitgesteld in dit nummer opnieuw een aankondiging voor het 150 jaar jubileum van
de Vluchtheuvel op 30 mei. We hopen dat de corona maatregelen dan versoepeld zijn (en iedereen een
vaccinatie heeft gekregen).
De VIS activiteiten (vorming & toerusting) zullen ook in maart en april, mogelijk in aangepaste vorm, doorgang
vinden.
De volgende meespeelviering staat gepland op 7 maart 2021
Hartelijke groet,
de redactie
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MEDEDELINGEN
BLOEMEN
In maart en april worden de bloemen verzorgd door Sara Thedinga en in de dienst van 18 april zorgt Wilma
Peters van Ton voor de bloemen.
VAN DE KERKENRAAD
De kerkenraad heeft via zoom vergaderd op 11, 18 januari en 15 februari. Tussendoor zijn via email en telefoon
actualiteiten besproken in deze coronatijden. Aan de orde zijn geweest o.a. de volgende onderwerpen.
Financiële rectificatie:
In het kerkblad van januari-februari 2021 stond vermeld dat de jaarrekeningen en begrotingen van diaconie en
kerkvoogdij waren goedgekeurd, dit is niet helemaal juist. De jaarrekeningen 2020 zijn gereed maar moeten
nog goedgekeurd worden. De begrotingen voor 2021 zijn wel goedgekeurd.
Jubileum 150 jaar Vluchtheuvel:
Met een werkgroep wordt hard gewerkt aan een draaiboek voor het geplande jubileum van de Vluchtheuvel
150 jaar op zondag 30 mei. Er wordt daarnaast een jubileumboek samengesteld met bijdragen door oud
predikanten.
Kerkdiensten:
We proberen zoveel mogelijk een kerkdienst op zondag te laten plaats vinden. Nu worden die diensten bij
voorkeur vooraf op video opgenomen om zondag van huis uit te kunnen volgen. Het rooster kan evenwel
gewijzigd worden naar bevind van corona zaken, daarvan zal melding gemaakt worden op VH site.
We willen ook lekendiensten introduceren en op 28 april zal Frits Sipman in een dienst voorgaan.
Heuvelbezoeken:
Vorig jaar hebben we een inspirerend, virtueel heuvelbezoek gehad over geloofsopvattingen aan de hand van
“De verloren kunst van de Heilige geschriften, van Karen Armstrong” Dit jaar willen we in het heuvelbezoek een
gesprek aangaan over de relatie tot de ander aan de hand van “Ik en Jij, van Martin Buber”. Zie de uitnodiging
elders in dit blad.
Bezinning op de toekomst VH:
Graag waren we al in gesprek gegaan met omringende regionale kerken. Corona maakt dat voorlopig nog erg
moeilijk. Voor het einde van dit jaar zouden we een voorstel met beleidsplan aan de gemeente uitgewerkt,
besproken en goedgekeurd moeten hebben. Vanwege deze bijzondere tijden hebben we een uitlooptijd aan de
Classis predikant, Dr. Jaap van Beelen gevraagd en gekregen. Ds. Martin de Jong mag en wil ook in 2022
daarvoor nog onze consulent blijven.
VIS:
Ook de lopende VIS activiteiten en het maken van een programma voor het volgend seizoen wordt lastig in
deze tijden. Zie de rubriek VIS in dit blad.
VH krantje en Weekbrief:
Om actuele informatie te geven en contact te onderhouden zijn we gestart met een weekbrief waarin om
toerbeurt een van de kerkenraadsleden een bericht zal schrijven.
De volgende kerkenraadsvergadering zal zijn op maandag 22 maart, mogelijk live maar waarschijnlijk via zoom.
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PASEN 2020
Beste Heuvelaars,
Pasen is in de Vluchtheuvelkerk en in heel kerkelijk Nederland een christelijk hoogtepunt.
De Paascyclus in onze Vluchtheuvelkerk wordt al vele jaren intensief beleefd met bijeenkomsten op Witte
donderdag, Goede vrijdag, Stille zaterdag, de Paasjubel op zondagochtend bij zonsopkomst, om 10 uur gevolgd
door een feestelijke paasdienst met veel jubelmuziek en zang.
Veel werk ook voor creatieve geesten om te zorgen voor de juiste paassfeer in de kerk, de organist die mooie
muziekstukken instudeert en de Cantorij die ook wekenlang heeft gerepeteerd op nieuwe zangmuziek.
Dit jaar zal de paascyclus heel anders zijn omdat door de coronamaatregelen het overleg met elkaar via een
beeldscherm, app of telefonisch moet gaan en omdat de verschillende bijeenkomsten straks waarschijnlijk nog
zonder publiek zullen zijn en ook de zang blijven we voorlopig nog ontberen.
Allemaal lastige beperkingen, waardoor we er nu voor gekozen hebben om weliswaar opnamen te maken,
maar die worden niet gemaakt in de kerk, maar thuis bij de makers.
De Paascyclus, het verhaal van de lijdensweg van Jezus, zal straks in zijn geheel te beluisteren en mee te lezen
zijn in door predikant Jan Martin Berghuis gekozen Bijbelteksten.
Een en ander zal worden verfraaid met beelden en muziek, gekozen door de makers van deze Paascyclusvideo
2021.
Wij hopen van harte dat deze andere Paascyclus van onze vluchtheuvelgemeente in goede orde door u wordt
ontvangen en beleefd en dat we in 2022 weer als vanouds Pasen met elkaar kunnen vieren.
Frits Sipman
COLLECTEOPBRENGSTEN
Collecteopbrengsten voor de diaconie
20-12
€ 43,38
25-12
€ 10,00
03-01
€ 10,00
10-01
€ 45,68
31-01
€ 10,00
14-02
€ 10,00

plaatselijke diaconie
kinderen in de knel
plaatselijke diaconie
stichting Kruispunt
project
Ethiopië

2020
Het jaar 2020 is een heel ander jaar geweest dan voorgaande jaren. Tot begin maart was er ogenschijnlijk niets
aan de hand en konden kerkdiensten doorgaan zoals men dat gewend was. Daarna werd het anders.
Dit heeft invloed gehad op de collecteopbrengsten voor de diaconie.
Werd over 2019 tijdens de collecten voor de diaconie in totaal € 2.051 opgehaald, over 2020 was dat € 1.373,
per saldo € 678 minder!
Bij het doorbetalen van de collecten zijn de door te betalen bedragen hoger afgerond. De kosten van de
diaconie zijn over 2020 gewoon doorgegaan. De jaarrekening 2020 van de diaconie sluit met een negatief saldo
van € 236.
Maladah Gambia
Elke laatste zondag van de maand is de diaconiecollecte bestemd voor het scholenproject Maladah Gambia.
De laatste vijf jaar waren de opbrengsten:
opgehaald
doorbetaald
2016
€ 506,80
€ 550,00
2017
€ 727,71
€ 750,00
2018
€ 507,46
€ 550,00
2019
€ 379,20
€ 400,00
2020
€ 324,87
€ 400,00
Kees de Ruiter

KERKBLAD MAART APRIL 2021

6

WAAR COLLECTEREN WE VOOR IN MAART EN APRIL?
Maart 2021
7
KiA
Voorjaarszending. Colombia.
Het jarenlange gewapende conflict in Colombia heeft miljoenen mensen getraumatiseerd en verjaagd van hun
vertrouwde plek. In deze context moeten predikanten hun werk doen. Wat betekent dit voor hun pastorale en
diaconale taak? In 2020 is Jeannet Bierman namens Kerk in Actie uitgezonden als docent theologie in de stad
Cali. Met haar studenten onderzoekt ze wat er leeft in samenleving én kerk. Zo rust ze deze toekomstige
predikanten toe om straks samen met hun gemeenteleden om te zien naar anderen.
14

Gezamenlijk dienst in Gereformeerde Kerk ‘De Rank’

21

KiA

Indonesië. Een beter inkomen voor Javaanse boeren.

Op het Indonesische eiland Java wonen veel boerengezinnen die nauwelijks kunnen rondkomen. Met steun van
Kerk in Actie helpt de kerk boeren en boerinnen om een coöperatie op te zetten. Hierdoor zijn ze minder
afhankelijk van tussenhandelaren en krijgen ze een hogere prijs voor hun producten. Met het verdiende geld
kunnen ze vervolgens weer betere landbouwmaterialen kopen. De kerk leert hen ook hoe je met zo weinig
mogelijk chemicaliën en met biogasinstallaties goede landbouw bedrijft.
28

Scholenproject Gambia

April 2021
4
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.
18

Plaatselijke diaconie

25

Project

MEESPEELVIERING
Dag mensenkinderen,
Dank voor jullie prachtige foto’s van hoe je koning was en
voor de plannen die je verzon om dan te doen.
Bomen planten, zorgen voor meer vogels. Eén van jullie
werd 8 februari 7 jaar en kon dus precies voelen hoe het
is om zo jong koning te zijn. Jaap heeft alle foto’s op de
site gezet, ga maar kijken.
Op dit plaatje is koning Joas al flink oud maar zover zijn we nog niet. Hij is nu 23 jaar en hij had verwacht dat de
priesters wel zouden zorgen voor de krakkemikkige tempel, maar dat is helemaal niet gebeurd. De tempel is
een krottige bouwval aan het worden. Joas geeft nu de opdracht om flink veel geld te sparen en alles wat je
krijgt niet voor jezelf te houden. Gaat dat lukken? Wordt de schatkist gevuld en kan de tempel hersteld
worden?
Heb jij wel eens een plan om voor te sparen? Hoe doe je dat dan? In de meespeelviering van 7 maart beleven
we hoe je dit voor elkaar kunt krijgen. Denk alvast maar mee over hoe je kunt sparen, en waarvoor je dat doet.
Hartelijke groeten van de meespeelviering groep!
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UITNODIGING VOOR VIRTUEEL HEUVELBEZOEK 2021
Vorig jaar hebben we een formule gevonden om in een virtueel Heuvelbezoek met elkaar in gesprek te komen.
Openhartig en vertrouwelijk hebben we onze ideeën over geloof besproken. Dit jaar willen we met elkaar over
onze relatie tot God en tot de medemens van gedachten wisselen.
Op dezelfde manier als vorig gaan we dit gesprek weer organiseren:
Belangstellenden geven zich op voor dit virtuele Heuvelbezoek.
1e ronde
Ieder ontvangt een inleiding uit boeken van Martin Buber:
De vraag naar de mens/ Chassidische vertellingen/ Ik en jij:

Die inleiding sluit af met een aantal vragen over wat voor u belangrijk is in de relatie tot God en de medemens.
2e ronde
U wordt uitgenodigd om uw persoonlijke antwoord in te sturen, dat antwoord is van enkele regels tot
maximaal een halve A4. Uw antwoord is nog voor niemand zichtbaar. Als alle antwoorden binnen zijn ontvangt
u alle antwoorden tegelijk met naam en toenaam of indien gewenst zelfs anoniem. Uw antwoord kan gewoon
per email, maar ook op schrift per post of bij hand.
3e ronde
U ontvangt alle antwoorden en wordt uitgenodigd daarop te reageren, waarbij u zich ook mag richten tot de
schrijfster/schrijver van een ingezonden antwoord. Daarin mag geen afkeuring of oordeel staan over het
antwoord van een inzender, wel een herkenning, instemming of een vraag om nadere toelichting aan een
inzender.
4e ronde
Alle reacties, herkenningen, instemmingen, toelichtingen, nadere vragen worden weer verzameld en aan
iedere deelnemer toegestuurd.
Dit heeft vorig jaar tot een inspirerend bezoek geleid en dat zomaar dit jaar weer kunnen.
Doel is dat we naar elkaar luisteren over ieders opvattingen en elkaar daarover kunnen aanspreken. Ook om
van elkaar te leren en om elkaar te inspireren. Als we een groepje van minimaal 10 heuvelaars krijgen dan
belooft dit weer een heel interessante “heuvel” te worden.
Alle informatie die rondgaat in dit heuvelbezoek wordt door iedereen vertrouwelijk behandeld.
Dit virtuele heuvelbezoek wordt gecoördineerd door Ruud Schotman.
Als u wilt deelnemen aan dit Heuvelbezoek meldt u zich dan aan bij r.schotman@planet.nl of mobiel
0653219823.
Het heuvelgesprek start met uw aanmelding om aan dit Heuvelbezoek mee te doen. U krijgt daarna een
bevestiging met de namen van alle deelnemers.
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Jubileum 150 jaar Vluchtheuvelgemeente 30 mei 2021
Op 19 juni 1870 werd de Vluchtheuvelkerk plechtig
ingewijd door Otto Gerhard Heldring.
Vanaf dat moment was er voldoende ruimte voor
de bewoners en medewerkers van
de Heldringstichting, zoals die later ging heten.
Het gebouw werd op een heuvel gebouwd
om tevens als toevluchtsoord, bij hoog water te
dienen.
U leest het goed, we zijn al verder dan 150 jaar.
Vanwege corona zijn eerdere data opgeschort. We
zijn nu volop bezig het jubileum te organiseren voor zondag 30 mei. Wellicht hebben we dan ook nog met
beperkingen en coronaregels te maken. Daar houden we rekening mee en waar nodig passen we het
programma hierop aan. Wanneer er in mei helemaal nog geen versoepeling van de maatregelen is zullen we
een nieuwe datum kiezen. Vooralsnog hopen we het jubileum op 30 mei te kunnen vieren.
Op een levendige manier zullen we terugblikken op de geschiedenis van de Vluchtheuvelgemeente: wie zijn
ons voorgegaan en welke vruchten plukken wij daar nog altijd van in ons huidige Vluchtheuvelbestaan.
De viering, onder regie van de meespeelvieringgroep, zal deze keer later starten en wel om 11.00 uur. Barbara
de Beaufort en oud-Vluchtheuvelpredikant Just van Es zullen hierin voorgaan. We zullen de Vluchtheuvelcantorij en het orgel, bespeeld door Henk Heins, horen. Er komen enkele sprekers, wie dat zijn is nog een
verrassing!
We houden jullie op de hoogte. Noteer de datum!
Organisatiecomité
Wim van Rookhuijzen
Frits Sipman
Teeja Lont
SAVE THE DATE!
Zaterdag 6 maart spreekt Astrid Feddes op de vrouwendag in Zetten. Het thema is dit jaar “Kom tevoorschijn”.
Het gaat over roeping en bestemming, dat vrouwen in hun omgeving zichtbaar worden.
“Sta op, Mijn vriendin, en kom,Mijn allermooiste! Mijn duif in de kloven van de rots, in de schuilplaats van de
bergwand, laat Mij uw gedaante zien, laat Mij uw stem horen. Want uw stem is zoet en uw gedaante is
bekoorlijk.” Hooglied 13b en 14
Deze dag zal anders verlopen dan normaal. Het wordt een ochtendprogramma van 10:00 tot 12:00 uur. Dit zal
door middel van een livestream zijn.
Verdere informatie volgt nog, afhankelijk van de coronamaatregelen. Houd onze website en facebookpagina in
de gaten! www.deschakelzetten.nl/vrouwendagen
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VIS (VERDIEPEN, INSPIREREN, SAMENKOMEN)
Voor de werkgroep VIS blijft het een enorme uitdaging om, onder de
nog steeds voortdurende corona-maatregelen, activiteiten aan te
bieden. Deels is het mogelijk om dit in aangepaste vorm te doen. Een
aantal activiteiten is echter komen te vervallen. We actualiseren op de
site van het Gele Boekje (www.gele-boekje.nl) regelmatig de stand van
zaken.
Wie was Marcus?
Ds. Hanja van Essen zag helaas geen mogelijkheid om de gespreksavond Wie was Marcus? die gepland stond
op 23 februari in De Rank te Zetten, in digitale vorm aan te bieden. Daarom kwam dit onderdeel van het
programma te vervallen. Mogelijk wordt dit programmaonderdeel op een ander tijdstip opnieuw aangeboden.
Judith
Op 8 maart zal Ds. Ella Kamper een digitale inleiding verzorgen over het Bijbelboek Judith. Zij zal ons het
verhaal van Judith vertellen, en de context toelichten waarbinnen dit fascinerende boek tot stand is gekomen.
Vervolgens zal zij laten zien en horen, hoe Judith kunstenaars en componisten heeft geïnspireerd door de
eeuwen heen. Het wordt een ontdekkingstocht naar het verhaal van Judith, naar de verbeelding van het boek
in de kunst en naar de mogelijke betekenis van dit boek voor vandaag. U kunt zich opgeven via
aanmeldengeleboekje@gmail.com, en dan krijgt u de benodigde link toegestuurd.
Filmcafé
Een film inleiden, bekijken en daarover napraten kan alleen samen, maar het is de vraag of dat onder de
huidige omstandigheden verantwoord is. Of het Filmcafé II van 19 maart zal doorgaan, leest u tegen die tijd op
de wekelijkse zondagsbrief.
Een diepe voor in de aarde
De tentoonstelling van Een diepe voor in de aarde, een serie kruiswegstaties in beeld (Marijke van Dijk) en
woord (Steven van Campen), die vanaf 13 februari in de Voorhof te zien zou zijn, is aangepast. Het heeft onder
de huidige lockdown omstandigheden weinig zin om de werken in de komende veertigdagentijd in de Voorhof
op te hangen. In plaats hiervan zal Marijke in de loop van maart een digitale impressie van het werk aanbieden.
Hierover volgt nog bericht in de reguliere zondagsbrieven. De tentoonstelling zelf is verplaatst naar de
veertigdagentijd van 2022 - in de hoop op betere tijden.
Hoe het met de daaropvolgende activiteiten in het voorjaar zal gaan, is op dit moment nog niet duidelijk. Met
vragen hierover kunt u terecht bij aanmeldengeleboekje@gmail.com
Namens de werkgroep VIS.
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KERKDIENSTEN IN HEMMEN
7 maart
14 maart
21 maart
28 maart
1 april*
2 april*
3 april*
4 april*
11 april
18 april
25 april

10.00u
10.00u
10.00u
10.00u

ds. A.E.I Zaal
dhr. A. van Laar
ds. H. van Toor
ds. J. Stelwagen
ds. A.E.I. Zaal

10.00u
10.00u
10.00u

ds. A.E.I. Zaal
ds. Zondag
ds. Van Liere
ds. A.E.I. Zaal

* Deze diensten worden opgenomen en zijn te zien via YouTube
KERKDIENSTEN DE RANK
7 maart
14 maart
21 maart
28 maart

10.00u
10.00u
10.00u
10.00u

ds. Hanja van Essen
Gezamenlijke dienst in De Rank
ds. M. Muijen
ds. Hanja van Essen

1 april
2 april
3 april
4 april
11 april
18 april
25 april

10.00u
19.30u
19.30u
10.00u
10.00u
10.00u
10.00u

ds. Hanja van Essen
Lectoren
Lectoren
ds. Hanja van Essen
ds. S. de Kam
ds. L. van der Laan
ds. J.J. Blok

KOPIJ
Kopij voor het mei- en juninummer 2021 van het kerkblad moet uiterlijk 15 april binnen zijn. Kopij te sturen
naar redactie@vluchtheuvelgemeente.nl

KERKBLAD MAART APRIL 2021

11

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
F. (Frits) Sipman; Hoofdstraat 80, 6671 CG Zetten; tel.: 06 1213 2681
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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