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u de maand juli aangebroken is, zijn er weer verdere maatschappelijke 
versoepelingen ingegaan. Samenkomsten mogen weer in grotere mate. 

Kerkdiensten mogen weer met 100 personen bezocht worden. Wel met in-
achtneming van de 1½ meter afstand. Dus feitelijk zullen alleen de grote 
kerken deze aantallen bezoekers weer huisvesten kunnen. 

Het opnieuw aanvangen van de zondagse samenkomsten verschilt per ge-
meente. Zo heeft onze gemeente alsook de gemeente van Hoenderloo beslo-
ten om hiermee in september te beginnen. Veel kerken doen dit. Maar er zijn 
ook gemeenten, die deze zondag weer beginnen. 

Afspraken om kerkdiensten te leiden maak je als predikant vaak al ruim 
een jaar van tevoren. Zo had ik voor komende zondag een kerkdienst elders 
staan, en deze kerk start komende zondag weer. Aangezien hun eigen predi-
kant met vakantie is, wilden ze heel graag, dat ik deze dienst toch leiden 
zou: normaal zou na zo’n lange periode het heel mooi zijn, als de eigen pre-
dikant dat doen zou, maar die is dus niet beschikbaar. 

Daarmee zal ik zelf komende zondag weer een zondagse dienst leiden. De 
laatste keer was op 08 maart. In die tussentijd waren er weliswaar uitvaarten 
en de digitale diensten, maar het is ook weer heel bijzonder om ‘gewoon’ op 
de zondagmorgen voor te gaan. In een andere setting en vormgeving. Hoe 
dat zijn zal? Volgende week zal ik in dit voorstukje erop terugkijken. 

 

Bedankt 
oor alle kaarten, bezoekjes, mail-
tjes, APP’jes en bloemen, die wij ter 

gelegenheid van ons 50-jarig huwelijk 
ontvingen, willen wij u hartelijk bedan-
ken. 

Fenny & Henk Mulder. 
 

Vanuit de gemeente 
fgelopen zondag 28 juni overleed 
ons oudste gemeentelid zr. Hert-

gers in de Vier dorpen. Na wekenlange 
enorme pijnen aan haar been ging zij het 
vorige weekeinde ineens snel achteruit, 
waarna ze in bijzijn van haar kinderen 
overleed. Omdat er momenteel geen 
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Ons Kerkblad uitkomt, staat onder dit 
stukje haar In memoriam. 

Het gaat inmiddels met zr. Hulsegge 
van de Lierderstraat alsook haar partner 
br. Boerema de betere kant op. De ge-
volgen van het coronavirus zijn nog aan-
wezig, maar beginnen af te nemen. Er is 
momenteel sprake van, dat br. Boerema, 
als alles de goede kant blijft opgaan, de 
komende week het Gelre ziekenhuis 
verlaten mag. We zijn als gemeente met 
hen beiden dankbaar, dat er weer duide-
lijke lichtpunten zijn. 
 

In memoriam zr. Hertgers-van Stokkum 

fgelopen zondag 28 juni overleed 
in de Vier dorpen ons oudste ge-

meentelid zr. Lambertha Hertgers-van 
Stokkum. Velen kenden haar van haar 
roepnaam Bep Hertgers. 

Zij was een vriendelijke, maar altijd 
bescheiden vrouw op de achtergrond. 
Door haar huwelijk was ze indertijd in 
Oosterhuizen komen wonen, en in latere 
tijden heeft ze in Beekbergen gewoond. 
Ze was een trouw, meelevend gemeente-
lid, en kwam in het verleden elke zon-
dag trouw op de fiets naar de kerk. Dat 
laatste kon ze al een flink aantal jaren 
niet meer, en dan luisterde ze trouw naar 
de kerktelefoon. 

Ze probeerde altijd volledig zichzelf 
met van alles te redden, dus hulp van 
een ander wees ze zoveel mogelijk af. 
Ook in de laatste jaren, toen het licha-
melijk allemaal moeilijker werd. Toen 
het eind vorig jaar thuis echt niet meer 
ging, is ze in de Vier Dorpen opgeno-
men. Daar kreeg ze steeds meer last van 
o.a. een heel pijnlijk been. Artsen en 

deskundigen konden de oorzaak van wat 
er aan de hand was, niet achterhalen. 
Het vorige weekeinde ging ze heel snel 
achteruit, waarna ze afgelopen zondag-
avond vredig overleed. 

 In de afscheidsdienst van afgelopen 
vrijdagmorgen stonden we aan de hand 
van woorden uit Psalm 90 bij haar leven 
en geloof stil. Vanuit een strenge opvoe-
ding vanuit de christelijk gereformeerde 
kerk is het christelijk geloof haar leven 
lang naast een worsteling toch bovenal 
een steun en kracht geweest. 

We wensen haar kinderen, kleinkinde-
ren en andere familie en bekenden toe, 
dat ze met haar lege plaats op een goede 
wijze verder kunnen. Zr. Hertgers is 95 
jaar geworden. 
 

Gesprek in de kerk 
r staat weer een nieuw Gesprek in 
de kerk online. Deze keer is uit onze 

gemeente Ans Fillekes te gast. En in 
Hoenderloo is dat Arend de Niet: ik 
noem hem expliciet, want we kunnen 
hem wellicht van vorig jaar herinneren, 
toen hij bij ons in een kerkdienst over 
zijn pelgrimstocht naar Santiago de 
Compostella vertelde. 

Het is nu voortaan veel gemakkelijker 
om het online gesprek te vinden. Dat 
kan nl. door op het Internet de URL 
www.gesprekindekerk.nl in te geven. 
Bovenstaand gesprek is nr. 05. 
 
 
 
 

 

  DDss..  AA..PP..  ddee  GGrraaaaff..  
   

De Kerknieuws kun je wekelijk gratis en anoniem verkrijgen door je via een e-mail naar APdeGraaf@wx.nl op te geven. 
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