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Bart Kruijt

IS HET VANDAAG OF GISTREN, VRAAGT MIJN MOEDER,

Is het vandaag of gistren, vraagt mijn moeder,
bladstil, gewichtloos drijvend op haar witte bed.
Altijd vandaag, zeg ik. Ze glimlacht vaag
en zegt: zijn we in Roden of Den Haag?
Wat later: kindje, ik word veel te oud.
Ik troost haar; dierbare sneeuwwitte astronaut
zo ver al van de aarde weggedreven,
zo moedig uitgestapt en in de ruimte zwevend
zonder bestek en her en der.
Zij zoekt- het is een s.o.s.haar herkomst en haar zijn als kind
en niemand, niemand die haar vindt
zoals zij was. Haar franse les
herhaalt zij van haar 8e jaar:
'bijou, chou, croup, trou, clou, pou, óu,
die eerste juffrouw, weet je wel
die valse, oude mademoiselle
hoe heet ze nou. Ik ben zo moe.'

Had ik je maar als kind gekend,
die nu mijn kind en moeder bent.
M. Vasalis

BLOEMEN nov dec 2021
14 november - Frits Sipman (Gandhistraat)
21 november - Wilma Peters van Ton
28 november - Astrid/Frits Sipman
12 december - Tineke Beukema
19 december - Lida van de Voorde

VAN DE REDACTIE
Hoewel de corona druk weer toeneemt zijn de kerkdiensten in november en december
vooralsnog weer normaal. Met een verwachte hoge opkomst bij de viering van het 150
jarig bestaan van de Vluchtheuvelgemeente op 31 oktober is dat een goed vooruitzicht.
Het organisatiecomité meldt in dit nummer het laatste nieuws.
We blijven de landelijke regelingen over Corona volgen.
Op 7 november viering we weer gedenken in de meespeelviering en op 5 december 2 e
advent wordt Emmelie Kooy gedoopt.
Het is nog niet helemaal bekend welke invulling de liturgische lezing op 21 november zal
krijgen, dit kunt u volgen op de website!
In december volgen tenslotte de advents en kerstdiensten, met op de kerstavond een
gezamenlijke dienst met de Rank en met Hemmen in de Vluchtheuvelkerk.
Hartelijke groet
De redactie

VAN DE KERKENRAAD
De kerkenraad kwam bijeen op 6 september en 11 oktober, de laatste keren met de
aspirant kerkenraadsleden Bart en Teeja. Enkele hoofdpunten van bespreking waren:
Jubileum 150 jaar VH kreeg weer veel aandacht en hierover wordt verder in dit krantje
geschreven. Er komt een mooi jubileumboek. De jubileumcommissie heeft veel mooi
werk verricht.
Kerkdiensten: Ook samen met de Rank of Hemmen zijn de diensten goed verlopen.
Vanwege het kleine aantal kerkenraadsleden zal enkele kerkleden gevraagd worden om
ouderling van dienst te zijn. De geluidskwaliteit blijft soms problematisch en zal weer
een punt van aandacht worden.

Voor de komende maanden hebben bijzonder aandacht gekregen: Op donderdagavond
28 oktober is een VIS bijeenkomst in de Vluchtheuvelkerk, zie het Gele Boekje. De
doopdienst op 5 december en de kerstnachtdienst op 24 december. Deze kerstdienst is
weer samen met de Rank en zal voorgegaan worden door Ds. Hanja van Essen. Ook de
gemeente van Hemmen zal meedoen in deze dienst.
Kerkgebouw: Met Pactum (OGH) is weer een gebruiksovereenkomst gesloten tot eind
2022. We zijn verheugd dat Pactum wederom bereid is de kerk om niet beschikbaar te
stellen.
Samenstelling kerkenraad: De voorgedragen kerkleden Bart en Teeja zijn afgekondigd
in de kerkdienst en er zijn geen bezwaren ontvangen. Begin 2022 zal door Ds. Martin
de Jong de installatie worden gedaan.
Samenwerking met andere kerken: Met de Rank en Hervormd Hemmen is afgesproken
om op uitvoerend niveau meer samen te doen. Over verdere samenwerking zal in het
klein moderamen met deze zusterkerken overlegd worden. Voor een verkennend
gesprek met de PKN Elst is een afspraak gemaakt met enkele kerkenraadsleden van
Elst en van de Vluchtheuvel. We hopen begin volgend jaar het resultaat van deze
verkenningen met de gemeente te bespreken.
Op 8 november zal er weer een kerkenraadsvergadering zijn.
De kerkenraad

HUISKAMERVIERING
Ieder 6 weken houden Hannie de Ruiter en Lida van de Voorde een thuisviering voor
heuvelaars, die niet meer in de kerk kunnen komen. Het zijn warme, veilige vieringen in
iemands huiskamer, waarin een overweging wordt besproken en ook wordt gezongen
en gebeden. Met enige regelmaat vallen mensen af, die ook hieraan niet meer kunnen
deelnemen. Zij worden dan zo mogelijk thuis bezocht. Er is weer plaats voor nieuwe
deelnemers.
Wilt u inlichtingen bel dan Lida (06 44539131)

SENIOREN BIJEENKOMST
Door de lockdown zijn er ruim anderhalf jaar geen senioren bijeenkomsten geweest. In
overleg met de pastoraatsgroep hebben we besloten de eerste senioren bijeenkomst
weer te houden op 2 november a.s. Natuurlijk volgen we eventuele nieuwe landelijke
corona maatregelen.
Adres : Tineke Beukema Beatrixstraat 1 T om 10 uur
Tineke Maats & Tineke Beukema

JUBILEUM NIEUWS
Zo zaten we nog in alle rust onder de kersenboom te vergaderen, nu is het gedaan met
die idylle. Het jubileum gaat door en alles krijgt haar vorm. De aanmeldingen stromen
binnen, meer dan we durfden hopen. De kerk wordt extra schoongemaakt en
klaargestoomd voor het feest. De Cantorij oefent verwoed op mooie liederen, met als
extra hoogtepunt een prachtig stuk van Buxtehude, met orgel en fluiten wordt dit ten
gehoor gebracht.
Het jubileumboek….of verklap ik nu teveel…..gaat bijna naar de drukker. De liturgie is
af, organist en fluiten gaan repeteren met de Cantorij.
Met heel veel mensen van de vluchtheuvelgemeenschap zijn we in touw om het
jubileum op een memorabele manier met elkaar te vieren.
Soms worden we in het organisatiecomité een beetje zenuwachtig, en dan blijken er
direct weer allerlei mensen klaar te staan om stokjes over te nemen.
Vol vertrouwen stevenen we af op zondag 31 oktober. We wensen jullie allemaal alvast
een prachtige dag met herinneringen en souvenirs om te koesteren en goed te bewaren.
Een hoopvolle groet van het comité
Cor
Frits
Kees
Wim
Teeja

MEESPEELVIERING 7 NOVEMBER GEDENKEN EN 5 DECEMBER 2e ADVENT
DOPEN
Wanneer we op zondag 31 oktober het 150 jarig bestaan van de vluchtheuvelgemeente
hebben gevierd gaan we een week later door met het gedenken en staan we stil, bij wie
en wat we verloren in het afgelopen jaar. Het verhaal uit Johannes 5 : 1 – 9 , gaat ons
hierbij helpen. Opstaan en dragen wat op dat moment bij jou hoort, dat gaan we met
elkaar beleven.

We steken kaarsen en lichtjes aan en we delen onze gedachten met elkaar, of we zijn
liever stil. We zetten onze spijt, verdriet en gemis in het licht, om samen verder te
kunnen gaan.
We nodigen iedereen hiervoor van harte uit, en als je er niet bij kunt zijn en je wilt wel
dat er een lichtje voor een dierbare wordt ontstoken, laat ons dat dan weten.
Liturgiegroep meespeelviering, Marjo, Hannie, Teeja 06 538 903 79

Op 5 december, 2e Advent, wordt de dochter van Charlotte en Daniël, Emmelie
Petronella Kooy gedoopt, zij is dan 7 maanden oud en wordt bevestigd als mensenkind
en door de vluchtheuvelgemeente verwelkomd. Emeritus predikant Hanno Niemeijer zal
Emmelie in de meespeelviering dopen en haar samen met familie en gemeente zalven
en zegenen. Johannes heeft vast nog wel een verhaal voor ons dat hierbij past. Wij
zeggen alvast: welkom Emmelie!

BERICHT van VIS

Odensehuizen
Hebt u er van gehoord? Odensehuizen. Dit zijn huizen die een veilige plek bieden aan
mensen met dementie, huizen waar ook hun naasten welkom zijn om ervaringen met
elkaar te delen en informatie uit te wisselen. Het is een veilige plek in het hart van de
eigen gemeenschap, waar mensen met (beginnende) dementie zich thuis kunnen
voelen. Ds. Martin de Jong, consulent van de Vluchtheuvelgemeente Zetten, zal een
inleiding houden en ons informeren over de Odensehuizen. Daarna volgt een gesprek
over het belang van aandacht, aanwezigheid en liefde en de betekenis van geloof, voor
iedereen die op welke manier dan ook te maken krijgt met dementie. Deze avond is
bedoeld voor betrokkenen zelf, hun naasten, mantelzorgers en andere
belangstellenden.
Dinsdagavond 9 november 20.00 uur, Zendingslokaal, Hemmen

Filmcafé I
Het is weer zover! Na anderhalf jaar van strenge coronabeperkingen mogen we u weer
uitnodigen om een film te komen kijken. Dit jaar worden er in het filmcafé twee films
vertoond die het onderwerp ‘Adoptie en identiteit’ vanuit twee kanten belichten: vanuit
het perspectief van het kind en de moeder. Op vrijdagavond 19 november is de eerste
film aan de beurt: Lion (2016), een Australische film van regisseur Garth Davis. Een
jongetje van 5 jaar in India valt in slaap in de trein en raakt zijn ouders kwijt. Via een
weeshuis wordt hij ter adoptie aangeboden aan een echtpaar in Australië, dat hem
liefdevol opvoedt. Als hij eenmaal volwassen is, kan hij niet anders dan op zoek gaan

naar zijn wortels. Een hartverwarmende film, gebaseerd op een waargebeurd verhaal.
Rob Hoekstra, o.a. regisseur van theatergezelschappen, leidt de film in en verzorgt het
nagesprek.
Vrijdagavond 19 november 20.00 uur, De Vloedschuur, Heteren

Zingen in de Advent
En dan is het alweer Advent. In ons Liedboek telt de rubriek “Adventstijd” 34 liederen.
Niet al die liederen zijn even bekend. We willen ons daarom op de middag van Eerste
Advent (zondagmiddag 28 november) al zingend voorbereiden en verheugen op Kerst.
We zingen meer en minder bekende Adventsliederen, afgewisseld met adventsmuziek
gespeeld op het mooie Van Vulpenorgel van De Rank in Zetten. Inleider en organist is
Bert Wisgerhof, kerkmusicus van de Protestantse Gemeente Veenendaal. Komt u
meezingen en meeluisteren?
Alle activiteiten worden van harte bij u aanbevolen! U kunt zich opgeven met het
vertrouwde formulier dat u in het Gele Boekje vindt, of
via aanmeldengeleboekje@gmail.com. Verdere informatie is bovendien te vinden op de
site van het Gele Boekje: www.gele-boekje.n l . Wilt u bij het aanmelden doorgeven: uw
naam, telefoonnummer, woonplaats, met hoeveel personen u komt en of u vervoer
wenst of vervoer aanbiedt?
Namens de Werkgroep VIS

,

Heuvellezing door Theo de Zwart: moeten we in de geneeskunde alles willen wat
kan?
Medische ethiek is misschien zonder dat we ons ervan bewust zijn tegenwoordig bijna
een dagelijks gespreksonderwerp. In ieder geval op zondagochtend 21 november in de
Vluchtheuvelkerk te Zetten. Dan komt drs. Theo de Zwart, predikant, medisch-ethicus en
geestelijk verzorger. Hij spreekt over vragen als: ‘Hoever mogen behandelingen,
therapieën en medische onderzoeken gaan en wanneer is dit niet meer te rechtvaardigen
ten opzichte van andere patiënten?’. ‘Is medisch experimenteren om gezond te worden
altijd geoorloofd?’ Dat zijn vragen die niet alleen voor medici zijn, en niet alleen over leven
en dood gaan. Het houdt ons allen regelmatig bezig. Uiteraard is het onderscheid tussen
wat ‘mag’ en ‘niet mag’ nooit scherp, en heel persoonlijk. Theo de Zwart wil ons stimuleren
in dialoog te gaan, aan de hand van concrete gevallen, om tot een gezamenlijk standpunt
te komen
Theo de Zwart is naast predikant met bijzondere opdracht in Geldrop-Mierlo, geestelijk
verzorger en ethicus, ook docent aan de Radboud Universiteit en eigenaar van een
organisatie- en adviesbureau. Hij is breed geschoold in zowel de verpleegkunde als de
theologie en ethiek.
De vluchtheuvelgemeente (www.vluchtheuvelgemeente.nl) organiseert het komende jaar
regelmatig een bijzondere bijeenkomst die afwijkt van een gangbare kerkdienst. Alle
belangstellenden zijn op 21 november om 10 uur, maar ook op andere zondagen, meer
dan welkom in de Vluchtheuvelkerk met haar licht en ruimte. De ingang van dit prachtige
witte kerkje tussen de hoge bomen op een terp middenin Zetten vindt u tegenover het
adres Bakkerstraat 20.

Kopij
Kopij voor het januari februari nummer 2022-1 moet uiterlijk 15 december binnen zijn.
Kopij te sturen naar redactie@vluchtheuvelgemeente.nl
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