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Weer verder 
orige week vrijdag 10 januari was ’s middags de afscheidsdienst van mijn moeder. Ze was de week ervoor aan het begin 
van de woensdagmiddag overleden. Daarmee overbrugde haar overlijden en begrafenis een periode van 9 dagen. Buiten 

de jaarswisseling was dat vooral, omdat het aantal overledenen vanwege het coronavirus dermate hoog is, dat uitvaarten in de 
Randstad langere tijd na het overlijden plaatsvinden. 

De uitvaart is een goed en mooi afscheid geworden. Het was voor mezelf een bijzonder moment om dat te doen. Zoals 15 
jaar ervoor mijn vader, en een jaar later mijn schoonvader. Ineens is het dan een heel andere uitvaart. Niet binnen de eigen 
kerk, niet op de vertrouwde begraafplaats. Maar heel ergens anders in het westen van het land. Niet met de vele bekenden uit 
de gemeente, maar nu de bekenden in de kring van de familie. En dan gaat het ineens niet om iemand, die je door het ge-
meentewerk in de loop van de tijd hebt leren kennen, maar degene, die je je het leven gegeven heeft, en er altijd in je leven 
geweest is. Tijdens het beginlied waren wat foto’s uit haar leven te zien, en daaronder een foto, hoe ze me als babytje vast-
hield. Wie had ooit bevroeden kunnen, dat ze 60 jaar later door haar eigen babytje begraven zou worden? En zo zal een ieder 
zijn of haar eigen gedachten en gevoelens bij een afscheid van een dierbare voor het leven hebben. We hebben de afgelopen 
periode heel veel blijken van medeleven uit de beide gemeenten ontvangen. Op allerlei wijzen hebben velen op uiteenlopen-
de wijzen een teken van meeleven getoond, en dat heeft ons heel goed gedaan! Bedankt allemaal! 

Daarmee zijn we inmiddels al weer een poosje in het nieuwe jaar beland. Van alles is er inmiddels al weer gebeurd. Van 
de bestorming van het regeringsgebouw in Amerika tot het terugtreden van het kabinet in eigen land. En dat alles in een we-
reld, die weer extra met de opleving van het coronavirus te maken heeft. Het wordt dit voorjaar een strijd tussen mutatie en 
vaccinatie. We zullen de komende maanden bezien, welke de overhand verkrijgen zal. Hoe het ook zijn zal, als gemeente 
vervolgen we onze weg. Een weg met opnieuw beperkingen. Met voorzichtigheid in een brede zin van het woord. Maar ho-
pelijk ook een weg met geloof en vertrouwen op de God, Die we als gemeente dienen. Hij zal ons uiteindelijk weer in betere 
tijden brengen. Met dat goede gevoel mogen we die toekomst tegemoet gaan! 
 

Jarig 
eze zondag, zondag 17 januari, zijn zr. Tinholt van de 
Arnhemseweg en br. Logtenberg van de Wittekruis-

weg jarig, en komende woensdag 20 januari is zr. Baren-
dregt van de Wittekruisweg jarig. We willen als gemeente 
u allen, samen met allen, die u dierbaar zijn, van harte feli-
citeren, en we wensen u Gods zegen voor het nieuwe le-
vensjaar toe. 
 

Collectedoel 
n onze protestantse kerken zijn tienduizenden mensen 
actief op allerlei terreinen: van pastoraat tot missionaire 

presentie, van diaconaat tot jeugdwerk, en van bestuur tot 
beheer. Met een divers trainingsaanbod helpt de Protestant-
se kerk zowel professionals als vrijwilligers om hun taak 
zo goed mogelijk te doen. Steeds meer ontwikkelt de Pro-
testantse kerk ook online trainingen, e-learnings en webi-
nars. Daardoor kunnen tijdens de coronacrisis trainingen, 
met de nodige aanpassingen, toch doorgaan. Met de trai-
ningen vergroten werkers in de kerk hun kennis, doen ze 
ideeën op, en wisselen ervaringen uit. Met uw bijdrage 
steunt u de Protestantse kerk bij het ontwikkelen van trai-

ningen voor ambtsdragers, zodat zij goed toegerust aan de 
slag kunnen! Geef in de collecte, of maak een bijdrage 
over op NL10ABNA0444444777 t.n.v. Protestantse kerk 
o.v.v. ondersteuning gemeenten. 
 

Vanuit de gemeente 
fgelopen dinsdagavond 12 januari viel zr. Diks van de 
Molenvaart op ongelukkige wijze van de trap in haar 

huis, en is als gevolg daarvan overleden. Een hele slag 
voor haar kinderen en kleinkinderen, alsook de vele familie 
om haar heen. We willen hun allen Gods onmisbare steun 
en kracht toewensen om met elkaar het gemis van haar een 
plaats te geven. Komende dinsdagmorgen 19 januari zal in 
onze kerk in de besloten kring van haar familie haar af-
scheidsdienst gehouden worden. 
 

Kerkdienst 
u de kerkdiensten de komende tijd langere tijd weer 
opgeschort zijn, komen de digitale kerkdiensten en 

gesprekken vanaf volgende week weer terug. In de Kerk-
nieuws van volgende week zal er weer een link naar een 
nieuwe kerkdienst staan. 

 

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

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