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DE MUUR 
We hebben als een soort collectief geheugen op onze netvliezen de beelden van de oprichting van de politieke muur in Berlijn 
in 1961 alsook het omvallen van diezelfde muur in 1989 staan. Het beeld van het begin van de muur nog met prikkeldraad: 
wie kent het beeld niet van de Oost-Duitse soldaat, die zich door het prikkeldraad worstelde om naar het Westen te 
ontkomen? Maar ook weten we van hoe er politiek veel veranderde. Waar de koude oorlog uit het begin van de jaren ‘60 op 
een 3e wereldoorlog met kernwapens uit te lopen leek, daar was nog geen 30 jaar later de ontspanning tussen de Navo en 
de Sovjet-unie dermate ver gevorderd, dat de scheidingsmuur in Berlijn geen zin meer had. Het leek het einde van een 
geweldstijdperk. Althans, in Europa. Ook al waren er later nog wel problemen rond gebieden als het voormalig Joegoslavië, 
in principe komen we voor ons gevoel in Europa dit soort vreemde praktijken als afsluitingen door een muur anno 2018 
nergens meer tegen. 

Maar niets is minder waar. Nog steeds zijn er 2 West-Europese steden, waar gehele wijken aan het begin van de avond tot 
de volgende morgen volledig afgesloten worden. Het gebeurt nog steeds elke dag in Belfast en Londonderry of Derry (de 
protestanten noemen de plaats Londonderry, de katholieken Derry, en wie bijv. als gids neutraal zijn wil, spreekt van 
Derrylondonderry!), de 2 grootste steden van Noord-Ierland. Om geweldplegingen tussen bewoners onderling te voorkomen. 
Het heeft een lange geschiedenis achter de rug. Die ga ik hier nu niet verder langslopen, daarvoor zijn genoeg andere bronnen 
te vinden. Ik doe het kort door de bocht in enkele zinnen. Oorspronkelijk behoorde Ierland tot het Verenigd Koninkrijk. Bijna 
een eeuw geleden veranderde dat; officieel in 1923). Om strategische redenen echter wilde het Verenigd Koningrijk een deel 
van Ierland behouden. Nu was Ierland van oorsprong grotendeels rooms-katholiek, en na de uitbuiting en grote hongersnood 
in de 19e eeuw was de armoede groot. De Engelse bevolking was in grote mate protestant, en in de loop van de eeuwen zijn 
om uiteenlopende redenen rijkere Engelsen in Noord-Ierland komen wonen. Dit grote verschil tussen rijk en arm was de 
grondreden van de onlusten en gevechtsplegingen in de jaren ’60 en ’70 van de vorige eeuw, en het kreeg als dekmantel de 
strijd tussen katholieken en protestanten. In 1998 is formeel de vrede getekend, maar in de praktijk gaat de strijd onderhuids 
nog steeds voort. Met als gevolg, dat de avondklok anno 2018 nog steeds dagelijkse werkelijkheid is! 

Diverse mensen hebben we over deze bizarre omstandigheden gesproken. Wat het meeste daarin opvalt, is niet alleen, 
hoezeer de gevoelens nog heel diep zitten, maar ook is er de grote teleurstelling, dat Europa dit allemaal aanziet, maar niets 
eraan doet. Telkens is er dan ook de verbazing, als je hen als Nederlanders meegeeft, dat wij in Nederland eigenlijk allang zo 
goed als niets meer over hun problemen horen. Uiteraard kun je via bronnen op het Internet genoeg erover vinden, maar 
nieuwsmedia als kranten, radio en TV zwijgen in alle talen erover. Blijkbaar hebben echte, bloedige aanslagen pas 
nieuwswaarde. Maar zolang het geweld binnen de perken blijft, bericht niemand erover. Ook al zijn er vooraanstaande 
mensen - zoals president Clinton - in de gescheiden wijken geweest, het heeft nooit de internationale agenda behaald om 
deze ongelijkheid op te heffen. Bijzonder om in 2018 te beleven, dat zo’n scheiding in Europa nog steeds bestaat. 
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Maar is het tegelijk ook niet treurig te noemen, dat er nog zulke scheidingen zijn? 
Wijken, huizen achter meters hoge hekken. En in de volksmond heet het dan ook 
nog het onderscheid tussen katholieken en protestanten. Voordat we daarover 
echter te snel een oordeel vormen, dienen we te bedenken, dat in vroegere tijden 
ook wij dergelijke verschillen kenden. Bovendien staan er tussen menig kerken 
vandaag de dag nog steeds torenhoge muren. Weliswaar geen zichtbare muren van 
steen en cement, maar wel figuurlijke muren van tradities, oordelen, vermijdingen 
enz. En het onderscheid tussen rijk en arm is niet meer zo schrijnend als in vroegere 
eeuwen, maar het is nog altijd aanwezig. Er is anno 2018 dus nog steeds veel werk 
te verrichten. En niet alleen in Noord-Ierland! 

KERKDIENSTEN 

  7 okt 10:00 Dhr. E. Fokkema   
14 okt 10:00 Ds. J. Bikker 
21 okt 10:00      Da. L. van Rouendal   
28 okt 10:00 Ds. Sjoerd Muller 
 4 nov 10:00 Ds. A.P. de Graaf (oogstdienst) 

ZONNEHUIS 
  7 okt 10:30 Mw. M. Hoekstra  
14 okt 10:30 Dhr. A.F. Bredijk  
21 okt 10:30 Ds. C.A.J. van Dijk (HA) 
28 okt  10:30  Ds. A. van der Hart  
 4 nov  10:30   Ds. M. Boelhouwer  

MARKEN-HAVEN 
  6 okt 14:30 Mw. I.M. Bossenbroek-Baller 
13 okt 14:30 ?? 
20 okt 14:30 Mw. M. Visch-de Bruin 
27 okt 14:30 Mw. Pastor G. Groenland 

  3 nov  14:30    Mw. I.M. Bossenbroek-Baller 

COLLECTEROOSTER 

7   oktober :  1e collecte Kerk en Israël   2e collecte :  Kerk 
14 oktober :  1e collecte Werelddiaconaat 2e collecte :  Kerk 
21 oktober :  1e collecte Stichting ZOA  2e  collecte :  Kerk 
28 oktober :  1e collecte Hervormingsdag 2e collecte  :  Kerk 
4 november: 1e Kerk in actie zending  2e collecte  :  Kerk 

1e collecte 14 oktober: Werelddiaconaat  
Leven van visserij in de bergen van Nepal. 
De grond in de bergachtige Rukum-regio in het westen van Nepal is arm. Landbouw is moeilijk en levert maar voor zes tot 
acht maanden per jaar voedsel op. In de overige maanden is er gebrek aan voldoende eten. Vooral kinderen zijn het 
slachtoffer. 35% van de kinderen onder de vijf jaar is chronisch ondervoed.In de Rukum-regio ligt een groot meer, dat heel 
geschikt is voor het kweken van vis. Deze vis wordt verkocht op de lokale markt. Samen met United Mission Nepal (UMN) 
helpt Kerk in Actie de bevolking hun inkomsten te vergroten door het verbeteren van de visteelt in het Syarpumeer. UMN 
ondersteunt bij de aanleg van kweekvijvers, geeft advies over watermanagement tijdens bijvoorbeeld het regenseizoen is 
en over de verkoop van de vis. De UMN geeft trainingen aan de bevolking rond het meer om op de beste en meest 
duurzame manier vissen te kweken. Daarnaast ondersteunt UMN hen ook bij het verbouwen van groente en fruit tijdens 
de maanden dat landbouw wel mogelijk is. Ze trainen mensen om hun eigen bedrijf op te zetten. Zo zijn in de afgelopen 
jaren mensen begonnen met het opzetten van een geiten- en een groentebedrijf. Dankzij de ondersteuning op het gebied 
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van landbouw, visserij en toerisme, stijgen de inkomsten en kunnen 1600 mensen het hele jaar door voldoende voedsel 
kopen. 

1e  collecte 21 oktober: ZOA 
De afkorting ZOA staat voor Zuidoost-Azië, de regio waar in 1973 werd begonnen met hulpverlening. Nu, ruim veertig jaar 
later, biedt stichting ZOA hulp, hoop en herstel bij rampen en conflicten in maar liefst vijftien landen op drie continenten. 
ZOA is zelf in de gebieden actief en weet daarom wat de mensen nodig hebben. Eerst richt ZOA zich op primaire behoeften, 
zoals eten, drinken en onderdak. Later volgen werk, onderwijs en infrastructuur. Daarmee richt ZOA zich op zowel 
noodhulp als wederopbouw. 
De wederopbouw wordt uitgevoerd samen met de lokale bevolking. Zij gaan bijvoorbeeld aan de slag als 
programmamedewerker, beveiliger of docent. Ook overheden, kerken en banken worden betrokken. Zo ontstaat de 
oplossing van binnenuit en wordt een stabiele basis voor de toekomst gerealiseerd. De organisatie telt ruim achthonderd 
medewerkers. Dit zijn voornamelijk mensen uit de ramp- en conflictgebieden zelf. Bij het hoofdkantoor en de 
landenkantoren beschikken men over vaste teams. Daarnaast worden ze ondersteund door duizenden vrijwilligers. Samen 
zetten ze zich in voor hulp, hoop en herstel in ramp- en conflictgebieden zodat alles weer zo wordt als het ooit was en 
misschien zelfs wel beter.  

COLLECTEN 2018 
 
1 jul JOP   105,55 Kerk  88,10 
8 jul Diaconie    81,65 Kerk  61,95 
15 jul St. het Passion  120,45 Kerk  95,75 
22 jul Diaconie  116,10 Kerk  77,08 
29 jul Canzibe   119,50 Kerk  68,00 
5 aug Oikocrediet  121,40 Kerk  60,07 
12 aug Zending  136,05 Kerk  77,42 
19 aug Plaatselijk Jeugdwerk   82,50 Kerk  72,30 
26 aug Diaconie  160,60 Kerk  107,75 
  

GEFELICITEERD 
04-10 C. Schiebaan - Weijland 
 Engeland 53 7361 CS Beekbergen 
08-10 F. Bak 
 Peter van Anrooylaan 17 6952 CW Dieren 
09-10 A.G. Duenk-Wevers 
 Zr. Meijboomlaan 10 afd. Leegschoten  7334 DN Apeldoorn 
10-10 W.A. Vogelsang  
 Arnhemseweg 529 7361 CJ Beekbergen 
15-10 K.H. Westerik -Hinrichs 
 Veldbrugweg 6 7364 AE Lieren 
17-10 M. Kok – Huckriede 
 Libellestraat 42 7361BK Beekbergen 
27-10 H.J. Prins-Braam 
 Dr. Willem Dreessingel 309 6836 CS Arnhem 
06-11 Mevr. M.P. van der Boon 
 Ruitersmolenweg 13 7361 CB Beekbergen 

 

VANUIT DE GEMEENTE 

Op zondag 02 september vertrok Elly Griesdoorn van de Lage bergweg naar Brazilië om daar een jaar lang naar school te 
gaan. Het is de bedoeling, dat ze begin juli weer terugkeert. 
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Op donderdag 27 september ondergaat zr. Wilma van Beek van de Wolterbeeklaan in het Gelre ziekenhuis de medische 
behandeling aan haar andere knie. 

De komende periode ondergaat zr. van het Landt van de Koningspage noodzakelijk nadere medische behandelingen. 

GEZAMENLIJKE GESPREKSGROEP 
In november gaat de gezamenlijke gespreksgroep weer verder. Het komende seizoen worden dit de data en plaats van 
samenkomsten: het gaat om de woensdagmorgens 14-11-2018 in Lieren, 12-12-2018 in Lieren, 16-01-2019 in Hoenderloo, 
13-02-2019 in Hoenderloo & 20-03-2019 in Lieren. We gaan met de behandeling van de Apostolische geloofsbelijdenis 
weer verder, en we zijn inmiddels bij het element Die ontvangen is van de Heilige Geest aangekomen. We komen telkens 
om 10.00 uur bijeen. Iedereen is van harte welkom. 

MUTATIES VAN 1 APRIL T/M 20 SEPTEMBER 2018. 
Overleden: 

Dhr. A. Boks  Lierderstraat 61  Lieren 

Verhuisd: 

Dhr. en mw. A. Kros van 1e Wormenseweg 306 naar Lage Brink 31 7317 BD  Apeldoorn 

Dhr. J. van de Kamp van Dorpstraat 71 naar Dorpstraat 49 7361 AR  Beekbergen 

Mw. M. van de Kamp van Dorpstraat 71 naar Dominee van Krevelenweg 13 7361 AJ  Beekbergen 

Mw. A.G. Duenk-Wevers van 1e Wormenseweg 416 naar Zuster Meijboomlaan 10 7334 DV Ugchelen 

Mw. J.H. Hertgers van Briljantstraat 295 Groningen naar Dorpstraat 114 7361 AZ  Beekbergen 

Vertrokken naar Apeldoorn: 

Dhr. S.G. Brink  van Hanekerweg 17 naar Korianderstraat 110 7312 NG  Apeldoorn 

KOOR- EN SAMENZANGAVOND DORPSKERK BEEKBERGEN. 
Zaterdagavond 6 oktober is er in de dorpskerk van Beekbergen een zangavond t.b.v. deputaatschap Israel. 
 
Deze avond zullen de volgende koren voor u zingen: 
Gemengd koor ‘ Cantica‘ uit Rijssen o.l.v. Edwin Velvis 
Gemengd koor ‘Jubilate Deo’ uit Nunspeet o.l.v. Niels Adema 
Aan deze avond werkt ook het blokfluitemsemble ‘Sonare’ uit Rijssen mee. 
 
Het orgel wordt bespeeld door Jorrit Woudt en Henkjan Pap. 
 
Dhr A. Karens, voorlichter van’ het deputaatschap voor Israel’ zal deze avond een appelwoord verzorgen. 
De avond begint om 19.30 uur. De kerk gaat open om 19.00 uur. 
Toegang is gratis, wel is er een collecte t.b.v. deputaatschap Israel, met als specifiek doel het vertalen van 
boeken/kinderbijbels in het Hebreeuws. 
Allen Hartelijk Welkom! 
 

 

 

 

VANUIT DE GEMEENTE 
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Uit de Classicale Vergadering Veluwe 
 
In de vergadering van de CV Veluwe op 3 september in ’t Kerkheem te Voorthuizen kon preses 
Martin Morsink de op 2 september bevestigde classispredikant ds. Wilbert van Iperen 
verwelkomen. Tijdens de vergadering is even teruggekeken op deze bevestigingsdienst, 
die plaats vond in de Grote Kerk te Elburg. Een paar punten uit het bevestigingsformulier: ‘Uit 
het midden van de dienaren van het Woord zijn de classispredikanten geroepen om samen 
met de classicale vergadering toezicht te houden op het kerkelijk leven in de classis in een geestelijk leiderschap dat niet 
heerst maar dient.’ ‘Zij zullen, in vertrouwen op de Geest, de gemeenten en hun ambtsdragers inspireren tot ontmoeting 
en gesprek, tot het delen van vreugde en zorgen, en het zoeken naar wegen, nieuwe en vertrouwde, om kerk te zijn in deze 
tijd, in verlangen naar de toekomst van Gods rijk.’ ‘Zij zullen, kortom, met de goede Herder voor ogen, de gemeenten en 
ambtsdragers die hen zijn toevertrouwd, liefdevol begeleiden, zodat zij in deze wereld gestalte kunnen geven aan hun 
roeping om het Woord te horen, verkondigen en dienen.’ Zo weten we een beetje wat ds. Van Iperen in zijn niet geringe 
takenpakket heeft! 
 
De preses opent de vergadering met Schriftlezing en gebed. Daarna werd onder leiding van de nieuwe classispredikant het 
geloofsgesprek gevoerd aan de hand van de tekst van Romeinen 12:9-20 (ook gelezen tijdens de bevestigingsdienst). In 
twee- of drietallen werd gesproken over: welk woord / welke zin blijft hangen? Wat betekent dat woord / die zin voor jou 
persoonlijk? Wat heeft het woord te betekenen voor de christelijke gemeente, hoe krijgt het concreet handen en voeten? 
Aan het eind van het gesprek gaf een ieder aan welke zin bleef hangen: er klonk een mooie variatie aan antwoorden. 
 
De volgende onderwerpen kwamen aan de orde: 
-Benoemingen: Jolanda Aantjes-Lubbersen (kerkelijk werker te Hall en Voorstonden) werd benoemd tot adviseur van de CV 
namens de kerkelijk werkers.  Bert Broekhuizen is benoemd tot lid van de Commissie Rentebaten Regionale Gelden. 
-Presentatie website: Scriba Gerrit Bok toonde de aanwezigen de website van de CV Veluwe, zie www.pknclassisveluwe.nl 
-Algemene Verordening Gegevensbescherming: Net als de gemeenten moet ook de classis zich houden aan de AVG. De 
privacyverklaring is op de website geplaatst. Bij dit punt bleek wel dat nogal wat gemeenten worstelen met de AVG-
voorschriften. 
 
-Ringen: Na de overgang van de 74 classes naar elf nieuwe classes zijn de vroegere classes omgevormd tot ringen van 
gemeenten. In deze ringen vindt de ontmoeting van gemeenten plaats. De ring geeft gestalte aan de verantwoordelijkheid 
van de gemeenten voor elkaar, onder meer door het stimuleren en zelf voeren van het kerkelijk gesprek en het op andere 
wijze bevorderen van de saamhorigheid van de gemeenten in het nakomen van hun taak en roeping. In de ring kunnen de 
plaatselijke gemeenten elkaar dus op allerlei manieren ontmoeten en ondersteunen. 
In de ringen binnen de CV Veluwe (Apeldoorn, Ede, Harderwijk, Hattem en Nijkerk) blijkt de invulling van e.e.a. verschillend 
op gang te komen, het is nog even zoeken naar een goede vorm.  
                                Henny Dolstra-Muggen, 2e scriba CV Veluwe 
 

ZONDAGAVOND CANTATE  

Grote Kerk Apeldoorn, 21 oktober 2018 
Cantate BWV 131: “Aus der Tiefe ruf ich, Herr, zu Dir” 
Motet 

Felix Mendelssohn Bartholdy: “Aus tiefer Not schrei ich zu Dir” 

Aanvang 19.15 uur  Kerk open 18.45 uur 
Voorganger: ds Loes Kraan 
Evangelielezing volgens liturgie  
Uitgevoerd door het Gelders Bach Collegium o.l.v. Wolfgang Lange 
m.m.v. een instrumentaal ensemble en solisten  
orgel: Wout van Andel   
Uitgangscollecte: richtbedrag  €7,00 p.p. 
Donaties zijn welkom.  
N.B. Gevorderde zangers(m/v) zijn welkom bij het Gelders Bach Collegium Info: wklange@hotmail.com    
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>SCHUURVERKOOP< 
  
Locatie: achter Molenvaart 5 te Lieren 

tel. 055 5061669   b.g.g. 055 5402274 
Geopend donderdagmiddag van 13:00 tot 16:00 uur en zaterdag van 10:00 tot 
15:00 uur.  Verkoop van 2e hands artikelen ten bate van de PKN kerk te Lieren 
en kleinschalige projecten. Inleveren van bruikbare spullen kan tijdens de 
openingsuren 
 
oktober 2018. 

De Schuur en …. de tijd. 
 

Het is nog september en voor mijn gevoel was het een paar dagen geleden nog 30 graden Celsius, maar je komt er niet 
onder uit, dat het eergisteren toch niet boven de 11 graden C. uitkwam. En vannacht kan het zelfs even gaan vriezen. 
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Klimaatverandering? Trump heeft daar de visie en de tijd niet voor, dus is er geen klimaatverandering; zo simpel ligt dat! 
Waar je geen tijd voor hebt, nou, dat bestaat niet! Het ijs op de Noordpool en op de Zuidpool smelt schrikbarend. Gaat wel 
over. Gletsjers worden steeds korter en het zeewater stijgt…. Rampscenario’s, doemdenkers; ’t valt allemaal wel mee. Hij 
heeft er geen zin in om daar over na te denken; heeft er geen tijd voor (over), vooral niet als hij zelf en zijn land daar de 
grootste oorzaak van zijn. “Het zal mijn tijd wel duren.” Trumpiaans denken anno 2018. 
Dat is de tegenwoordige tijd, onverantwoord; met de ogen dicht de Arnhemseweg of de A 50 oversteken. ’t Komt wel goed. 
Ja, het zal mijn tijd wel duren….! Je hoort het ook de mensen om je heen zeggen; en dan is het, als je goed luistert, een blijk 
van onverschilligheid of, en dat is het meestal, een blijk van machteloosheid. Dan zijn er ook nog de mensen-op-leeftijd, die 
luid kraaien: “In mijn tijd…..” Wat dan volgt is iets, dat in hun ogen vroeger zo veel beter was. Echter, tante van 100 jaar zei 
steevast: “Die goeie ouwe tijd? Praat me er niet van!” Want dat was een harde tijd met grote rijkdom voor heel weinigen, 
maar voor de meesten was het buffelen met vaak toch armoede. 
 
Leven “Met het oog op morgen”, dat is een heel ander verhaal. Nuchter vooruit kijken, met beide voeten op de grond; op 
z’n Amsterdams. Op de fontein bij de Beurs van Berlage staan de regels: 
“Beid uw tijd!  /   Duur uw uur!” /  “Spoel uw smoel!” 
(dat laatste schreef een ras-amsterdammer er nuchter onder…!) 
Zo kun je eindeloos en tijdeloos over de tijd filosoferen, behalve als je ‘over tijd bent’, dan moet je maatregelen gaan 
nemen. 
 
Zo is De Schuur van deze tijd en bij de tijd; het tweedehandscircuit was er vroeger niet en vandaag aan de dag vliegen de 
aantallen Kringloopwinkels de pan uit. Het tweede gebruik is hip, is cool, soms met een compleet andere bestemming. 
Denk je geen tijd te hebben, jammer dan. Want naar De Schuur komen mensen met tijd en met visie en met fantasie. 
 
En dat klimaatverhaal aan het begin? Ik kwam erop doordat De Schuur vaak van die schitterende fotoboeken op de plank 
heeft liggen. Fotoboeken van natuurgebieden all over the world. Prachtige gebieden, maar o zo bedreigd. Al bladerend 
kom je soms met elkaar tot gesprekken daarover, van ijskap tot tropenwoud. 
De Schuur geeft je visie! (Mits je er de tijd voor neemt.) 
     Anne Schiebaan 
De Schuur, achter Molenvaart 5 
Donderdag 13.00 tot 16.00 uur 
Zaterdag 10.00 tot 15.00 uur 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

WILLEM HENDRIK ZWART HAL 
Zaterdag 13 oktober 2018 om 20.00 uur 

 
Concert “Herfst Romantiek” met 

                                          
Wim Magré (orgel) Wilbert Magré (piano)  

 
&  Erica Vogel (panfluit & zang) 
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Op zaterdag 13 oktober a.s. wordt  het  concert “Herfst Romantiek” verzorgd door Wilbert Magré op de piano, Wim Magré 
op het orgel en het jonge talent Erica Vogel speelt dwarsfluit.  De 
musici hebben een prachtig programma samengesteld waarin 
gevoelige melodieën niet ontbreken. Vader en zoon Magré 
verzorgen ook nog enkele nummers vierhandig samen op de 
piano. De pianist geeft tevens een eigen improvisatie op de 
vleugel van bekende melodieën en Erica speelt op haar 
nieuwe piccolo. Daarnaast kunt u genieten van de prachtige stem 
Erica.  

 Reserveren kan heel eenvoudig: tel.nr. 
0572-371838 (Huetink) of per email: adhuetink@gmail.com De 
entreeprijs is € 15,--- incl. koffie/thee met koek en een drankje en 
hapje na afloop. Kinderen t/m 12 jr. gratis toegang. Meer info: www.huetink-royalmusic.nl 

 

 

WILLEM HENDRIK ZWART HAL 
 

Zaterdag 3 november 2018 om 20.00 uur 
 

Concert “Sprankelende orgel en  trompet klanken” 
 

met 
 

Sander van Marion (orgel) en Arjan & Edith Post (trompet) 
 

Zaterdag 3 november verwelkomen wij Sander van Marion (orgel) en Arjan en 
Edith Post (trompet)  Vaste bezoekers van de Willem Hendrik Zwart Hal weten 
dat de trompettisten garant staan voor een heerlijke muzikale show en zich 
ook dikwijls tussen de muziekliefhebbers bevinden.   
Laat u tijdens dit concert verrassen door het orgelspel van Sander van Marion 
en zijn verrassende improvisaties. Niet ten onrechte ontving hij diverse 
onderscheidingen, zoals de Stadspenning van de gemeente Den Haag en de 
Médaille d’ Or van de Société ‘Arts, Sciences et Lettres’ in Parijs. Ook ontving 
hij een koninklijke onderscheiding door zijn benoeming tot Ridder in de Orde 
van Oranje-Nassau.  

Het programma verschijnt 3 weken voor aanvang van het concert op onze site: www.huetink-royalmusic.nl.      

Reserveren kan heel eenvoudig: tel.nr. 0572-371838 (Huetink) of per email: adhuetink@gmail.com De entreeprijs is € 15,--
- incl. koffie/thee met koek en een drankje en hapje na afloop. Kinderen t/m 12 jr. gratis toegang. Meer info: www.huetink-
royalmusic.nl 

 

 

JONGEREN! 
 

VakantieBijbelFeest 
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In de herfstvakantie is het alweer zover! Op woensdag 24 oktober zijn alle jongens en meisjes in de basisschoolleeftijd 
welkom op het Vakantiebijbelfeest in De Boerderij, Beekbergen. Ook dit jaar wordt het weer één groot feest! We zijn dit 
jaar dingen kwijt en gaan samen op zoek. Ben jij ook wel eens iets kwijt? Je stoere bestuurbare auto of je mooiste 
barbiepop? En ga je het dan zoeken? Samen gaan we luisteren naar een Bijbelverhaal hierover. Ook gaan we zingen, 
knutselen en spelletjes doen, ben jij er ook bij? Om 09.15 uur staan de deuren open en om 09.30 uur gaan we beginnen. 
Om 15.00 uur is het feest weer afgelopen. Wij hebben er zin in! Tot dan! 

Catechisatie RUSTDAG 

De catechisaties zijn weer begonnen. Mooi om elkaar weer te ontmoeten. Oude gezichten, 
maar ook jongeren die voor het eerst komen. We zijn druk bezig met de voorbereidingen voor 
de jeugddienst van zondagochtend 14 oktober die in Beekbergen wordt gehouden. We 
bespreken met elkaar het vierde gebod: de rustdag. Wat heeft dit gebod in onze tijd aan ons te 
zeggen? Heel veel, blijkt wel. Iedere keer hebben we levendige discussies over allerlei vragen 
die leven: mag je uit eten op zondag? Werken? Of naar de sportschool? Wat is eigenlijk ‘rusten’? 
Intussen lezen we erover in het Oude en Nieuwe Testament en zoeken we naar Gods 
bedoeling met het gebod. Er blijkt best veel over de sabbat in de Bijbel te staan!  

Als iemand tot nu toe nog vergeten is om naar de catechisatie te komen: geen probleem je mag 
nog zo aanschuiven. Voor de zekerheid nog een keer de tijden: 

Jongeren van 12-15 jaar: dinsdag, van 19.30-20.30 uur. 
Jongeren van 16-ouder: maandag, 20.45-21.45 uur. 

 

Gideonclub 

VOEL JE THUIS 

Dat was het thema van onze eerste clubavond. Fijn om elkaar na de vakantie weer te ontmoeten en we zijn blij met de 
nieuwe tieners en nieuwe leiding!  

We werden in tweetallen met touwen aan elkaar verbonden en moesten zien los te komen. Dat was een mooie 
uitdaging. We hebben nagedacht over hoe verbonden wij ons voelen met de gemeente en wat we daar zelf aan (kunnen) 
bijdragen. In de Bijbelstudie maakten we kennis met de eerste christengemeente. We ontdekten de kenmerken van die 
gemeente en dat je thuis voelen in de gemeente ook een kwestie van doen is. 

 De gemeente is een plek om je thuis te voelen en verbonden te zijn met elkaar en daar zelf aan bij te dragen. We hopen 
dat ook de Gideonclub dit jaar zo’n plek is voor onze tieners! 

Ad Fontes 

DAG AAN DAG LEVEN IN GODS NABIJHEID 

Op zondag 16 sept. was de eerste avond van Ad Fontes in dit nieuwe seizoen: kun je je een mooiere afronding van het 
startweekend voorstellen dan samen eten, samen naar de brondienst en tot slot samen stilstaan bij het thema? 
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De brondienst stond in het teken van Kronieken, waarin God aan Salomo vraagt wat hij wil ontvangen en Salomo kiest voor 
wijsheid. We mochten nadenken over onze dromen en hoe wij zouden antwoorden op Gods’ vraag. 

We mochten ook nadenken over het gegeven dat God ons elke dag al het goede wil geven en dat Jezus ons hierin een 
belangrijke richting wijst: “Zoekt eerst het Koninkrijk van God en Zijn gerechtigheid; alle andere dingen zullen u worden 
toegeworpen”. Een zinvolle en gezellige avond! De volgende brondienst en Ad Fontes avond is op zondag 7 oktober.  

Jongerenreis 

TERUGBLIK 

We kunnen terug kijken op een mooi voorjaar: Trappen & Happen met barbecue (deels gesponsord door slager Jansen), 
een High Tea, Smoothies op een festival, Pannenkoeken bakken bij de Schuur (met spek van slager Wilbrink, beslag van 
Deka en koffie van de Schuur), Veluwse Markt en de gestarte Oudijzeractie. We voelen ons gesteund door de beide 
gemeentes en groeien als groep, jongeren en leiding. Met de acties zijn we vanuit de kerken zichtbaar in het dorp en 
hebben we inmiddels € 4.000 bij elkaar gebracht. 

VOORUITBLIK NAAR HET NAJAAR 

We gaan hard werken om het benodigde budget bij elkaar te krijgen. We gaan verder met de Oudijzeractie, we organiseren 
een filmavond op 27 oktober, we gaan bloembollen verkopen en op een avond in november organiseren we het 
welbekende stamppotrestaurant.  

VOORUITBLIK NAAR DE REIS 

Hier kunnen we helaas nog weinig over melden. Deze week hebben we gehoord dat het niet mogelijk zal zijn om de 
werkzaamheden in het Roma-kamp in Oekraïne een vervolg te geven. We zijn nu hard op zoek naar een alternatief doel 
voor onze reis. We hopen daar binnenkort meer over te kunnen vertellen 

 

 

 

BLOEMBOLLEN 

 

Ook dit jaar houden we weer een 
bloembollenactie! En we zijn al van start! 
Bestel snel bloembollen of -zaden voor 
spotprijzen! Voor in je eigen tuin, 
woonkamer of geef ze cadeau! Geef de 
naam van de verkopend jongere door, 
want de beste verkoper wint de 
"bollenbattle" en krijgt een leuke prijs! (Of 
vermeld: "Algemeen").  Bestellen kan tot 
27 oktober! (voor meer informatie zie 
flyer) 
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Niet vergeten! 

Vakantiebijbelfeest: woensdag 24 okt. om 9.15 uur, 
Jeugddienst: zondag 14 okt. om 10.00 uur In Beekbergen  
Catechisatie:  elke maandagavond om 20.45 uur (16-18jr.)*, 
                          elke dinsdagavond om 19.30 uur (12-15 jr.)*, 
Benjamin: dinsdag 9 okt. om 18.30 uur, 
                            dinsdag 30 okt. om 18.30 uur, 
Gideon:  zaterdag 6 okt. om 13.00 uur, 
                vrijdag 19 okt. om 19.30 uur, 
Ad Fontes: zondag 7 okt. om 17.30 uur, 
Jongerenreis zaterdag 27 okt. om 19.15 uur. 
 
*) Op de herfstvakantie na. 

Contact! 

Zoek je informatie? 

Kijk op www.jeugdpknbeekbergen.nl 

Heb je informatie?  

Mail naar jeugdredactiepknbeekbergen@gmail.com 

 
 
Lekker kleuren! 
 
Jezus heeft ontzettend veel verteld in zijn leven, zodat wij konden leren over God. Eén van de dingen die Hij heeft proberen 
duidelijk te maken, is dat vertrouwen in God erg belangrijk is. Dus als je graag iets wilt bereiken, bang bent of je zorgen maakt, 
leg het dan in Gods hand.  
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JONGERENREIS 2019: FILMAVOND 27 OKTOBER 
Het winterwerk is weer begonnen, dus we gaan ook weer verder met acties om geld bijeen te brengen voor de 
jongerenreis in 2019. Op zaterdag 27 oktober staat er een filmavond op het programma. We zullen de film “Fireproof” 
vertonen.  

Deze film gaat over een brandweerman en zijn vrouw van wie het huwelijk door hun drukke leven en egoïsme op de 
klippen dreigt te lopen. In zijn werk staat het redden van mensen centraal en werkt hij volgens de code: “Laat nooit je 
partner achter!” Gaat dit privé ook lukken en kan hij zijn huwelijk redden?  

De film begint om 20:00 uur en de zaal is om 19:15 uur open. De entree bedraagt € 5,- en dat is inclusief een kop koffie. 
Neem ook nog wat geld mee voor een consumptie in de pauze, of na afloop. Er is voldoende gelegenheid om nog even na 
te praten onder het genot van een drankje en een hapje.  
 
Opgeven hoeft niet, maar is voor ons wel wenselijk i.v.m. het inschatten van de ruimte in de zaal. Betalen kan gewoon bij 
binnenkomst. Opgeven kan via mail of telefonisch: annemiek.jeulink@kpnplanet.nl / 055-5061138 of rj.vanark@hetnet.nl / 
055-5061122.    
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De film is geschikt voor alle leeftijden en voor zowel mannen als vrouwen. Er zullen hele herkenbare situaties voorkomen 
en dan komt automatisch de vraag naar boven hoe je zelf hiermee omgaat. Een aanrader, dus zet het in je agenda. Tot dan! 

Namens de voorbereidingsgroep, Annemiek Jeulink en Roelof Jan van Ark 

DIACONALE JONGERENREIS 2019 BEEKBERGEN: OUDIJZERACTIE  
 
Tijdens een tweeweekse reis voor en met een groep van ongeveer vijftien jongeren tussen de 17 en 25 jaar bieden we hulp 
aan lokale mensen in de vorm van bouw- en kluswerkzaamheden, kinderwerk, voedselpakketten en persoonlijk contact. Dit 
doen we vanuit drie kernthema's: samen geloven, samen werken en samen zijn. Het doel van de reis in 2019 staat nog niet 
vast, maar daar wordt hard aan gewerkt. Ter voorbereiding willen we geld verdienen met een oudijzeractie. 
 
U kan al uw elektronica en alle metalen bij ons kwijt. Alleen geen beeldbuizen als t.v., laptop en flatscreen en geen 
koelkasten en vriezers. 
Ook accu’s van vervoermiddelen zijn van harte welkom. 
 
Na 2 maanden heeft de actie al ruim € 1.500 opgebracht. Ons “sloopteam” is bezig geweest op een paar lokaties. Diverse 
gemeenteleden hebben materiaal gestort in de container. Al met al een zeer goedlopende actie. 
 
Zeg tegen familie, vrienden, kennissen en vage kennissen dat we hun metaalafval op een milieuverantwoorde manier 
afvoeren en hiermee meteen onze kas spekken. 
 
Heeft u nog meer metaalafval en wilt u dat bij ons inleveren, dan kan dat bij Martin Bresser, Het Witte Veen 14. Daar staat 
een container op u te wachten. 
 
Heeft u liever dat wij het bij u op komen halen, neem dan contact op via jongerenreis.beekbergen@gmail.com of neem 
contact op met Martin Bresser via 06 2312 8117. 
 
Wilt u onze activiteiten in 2019 financieel ondersteunen? Dan bent u van harte uitgenodigd om geld over te maken naar 
IBAN NL46RABO0149521332 t.b.v. Diaconie N.H. gemeente inzake Jongerenreis 2019. 
 

 

DIENSTEN MET BELANGSTELLENDEN 
Een dienst waarvan het karakter eenvoudig is, waarbij liederen gezongen worden die bekend en 
gemakkelijk zijn mee te zingen. Zondagavond 28 oktober aanvang 19.00  Samenzang vanaf 18.45 Kunt u mij 
zeggen wie God is? 

Thema: “ De stem van het water” 

                         Voorganger: ds. P. van Duijvnbode 
                         Organist: Gerwin van der Plaats 
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