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Meditatie
‘Mij is alle macht gegeven in de hemel en op de aarde’
Deze woorden zijn door de Here Jezus uitgesproken vlak na zijn
opstanding en vlak voor zijn gaan naar de hemel. Een mooi gedeelte om
over na te denken in de tijd tussen Pasen en Hemelvaart.
In de loop der tijd hebben vele machthebbers misbruik gemaakt van hun
macht.. Tijdens de 4 mei herdenking hebben we ons dat opnieuw
gerealiseerd. Machthebbers uit het verleden en heden die meer eigen
belang dienden dan dat ze dienstbaar waren aan hun volk. Ook in kleinere
verbanden komen we dat tegen. Mensen die hun omgeving tiranniseren.
Grote en kleinere machthebbers die zich een macht toe-eigenen die hen
niet gegeven is.
Jezus spreekt na zijn opstanding en voor Zijn gaan naar de hemel over
een macht die Hem door God gegeven is. Alleen Hij oefent deze macht
niet uit door met de vuist op tafel te slaan maar door mensen te laten
dopen en te leren wat Hij gezegd heeft. Het is langs die weg dat Hij zijn
Rijk sticht. Tot Hij terug komt op aarde. Eens als de bazuinen klinken. Tot
die dag gaat God Zijn ongekende gang. Zoals zo mooi verwoord in het
door Cowper (geb. 173) gemaakte lied.
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1 God gaat zijn ongekende gang
vol donk're majesteit,
die in de zee zijn voetstap plant
en op de wolken rijdt.
2 Uit grondeloze diepten put
Hij licht, en vreugde uit pijn.
Hij voert volmaakt zijn plannen uit,
zijn wil is souverein.
3 Geliefden Gods, schept nieuwe moed,
de wolken die gij vreest,
zijn zwaar van regen overvloed
van zegen die geneest.
4 Zoudt gij verstaan, waar Hij u leidt?
Vertrouw Hem waar Hij gaat.
Zijn duistere voorzienigheid
verhult zijn mild gelaat.
5 Wat Hij bedoelt dat rijpt tot zin,
wordt klaar van uur tot uur.
De knop is bitter, is begin,
de bloem wordt licht en puur.
6 Hoe blind vanuit zich zelve is
het menselijk gezicht.
God zelf vertaalt de duisternis
in eind'lijk eeuwig licht.

Liedboek voor de Kerken 1973 Gezang 447

Ds. Wijnand Sonnenberg
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EXTRA COLLECTES BIJ DE DIENSTEN
Zondag 02 juni collecte Jeugd en Jongerenwerk (Vakantie Bijbelweek)
=========================================================
Zondag 09 juni collecte Pinksterzendingsweek
In de Chinese provincie Yunnan wonen 25 minderheidsgroepen met een eigen
taal, waaronder de White Yi. Van de 60.000 mensen die tot deze groep behoren
zij n er 40.000 christen, onder wie veel analfabeten. Voor hun geloof, maar ook
voor hun identiteit als minderheid, is het van groot belang dat zij de Bijbel in hun
eigen taal kunnen lezen. Kerk in Actie steunt naast een lfabetiseringsprogramma
voor de White Yi ook een Bijbelvertaling. Vijf leden van een lokale gemeente
vertalen met elkaar de Bijbel vanuit het Chinees. Het Nieuwe Testament is al
klaar, ze werken nu aan het Oude Testament en zijn bij 1 Samuel aangekomen.
Met de Pinksterzendingscollecte maakt u onder meer mogelijk dat ook de rest
van het Oude Testament vertaald wordt.

========================================================
Zondag 23 juni collecte voor Muziek en Koren

RONDOM DE KERKDIENST
Tot aan de zomer hopen we te preken uit de 1e Petrus brief en uit de brief van
Jacobus.
Zondag 09 juni 1ste Pinksterdag verlenen Mannenkoor De Dorpelwachters hun
medewerking aan de dienst.

UIT DE PASTORIE
Met dankbaarheid kijken we terug op de achter ons liggende paasdagen. Eerst was
er de paasmaaltijd met de verrassend lekkere en originele high tea. Wat een werk.
Voor de goede vrijdag dienst was er de ontmoeting met de kring Inburgeren. Ook
daar bleek weer hoeveel tijd er in de voorbereiding was gestoken en hoe geweldig
het resultaat was. Voorafgaande aan de paasdienst was er in alle vroegte een
maaltijd met de kinderen en de leiding van de kindernevendienst. Wat hebben de
kinderen en wat heeft de leiding van de kindernevendienst zich ingezet voor een
geweldige bijdrage in de dienst. Dank jullie wel. Ik hoor er veel over. Ook over
Double Four uit Hattem. Prachtig de inzet van haar die steeds maar weer voor koren
e.d. zorgt. Een hele planning en organisatie. Wij merken dat de vakantie gasten
onze diensten weten te vinden en te waarderen. Waarderende woorden van die
kant waren bemoedigend. We denken in deze tijd ook aan de examen kandidaten
van dit jaar. We wensen hen sterkte en hopen met hen op een goede uitslag.

We wensen elkaar een gezegende tijd toe.
Ontvang onze hartelijke groeten,
Wijnand en Miny Sonnenberg.
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UIT DE GEMEENTE
JARIGEN
Alle jarigen in de gemeente van harte gefeliciteerd, in het bijzonder
degenen die de leeftijd der sterken mochten of nog hopen te bereiken.
Maand mei
11-05
13-05
16-05
21-05

Mevr. G.J. Pannekoek-Wagenaar
Dhr. D.J. van Voorst
Mevr. J. Velthuis-van Leeuwen
Dhr. H.W. de Graaf

Maand juni
03-06
09-06
10-06
14-06

Mevr. D. Alberts-van Lohuizen
Mevr. R. Docter-Scholten
Mevr. H. Don-Hofman
Dhr. G. van Gelder

GEBOORTE
Op 4 april j.l. werd Jara Annigje Derkje geboren. Zij is de dochter van
Henry en Diana van Ommen en een zusje van Isa en Lize. Zij wonen
Broekstraat 4 te Heerde. Wij willen de ouders van Jara en zusjes van
harte geluk wensen met de geboorte van Jara. Het geboorte kaartje straalt
uit, wat we ook wel wisten, hoe welkom Jara is. Henry en Diana zijn geen
onbekende binnen onze gemeente en binnen ons dorp. Op velerlei wijze
zijn zij betrokken bij verschillende activiteiten. Wie kent Henry niet vanuit
zijn betrokkenheid bij de vakantie bijbelweek met tractor en al. Al jarenlang
ontmoeten we Henry en Diana op onze kring Inburgeren. Zij behoorden bij
de eersten met wie Miny en ondergetekende bij onze overkomst naar
Veessen contact hadden en kregen. Dat schept verbondenheid. Wij
wensen hen een fijne tijd toe en Gods Zegen bij de opvoeding van hun
kinderen. Op het geboortekaartje Jara stond o.a. het volgende gedicht:
“JE WERD TER WERELD GEBRACHT
HEEL KLEIN, KWETSBAAR EN ZACHT
JE ADEMT, JE HUILT EN JE LEEFT
HOE GROOT IS HIJ DIE ONS DAT GEEFT’
Als alles volgens plan verloopt wordt Jara op Pinkstermorgen gedoopt.
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IN MEMORIAM
Op 6 april j.l. is op de leeftijd van 87 jaar overleden Hanny Bos-Eman. Zij
woonde de laatst jaren in het verzorgingshuis “Rehoboth” te Wapenveld.
Daarvoor woonde zij tot 2010 met haar man op de boerderij in Veessen.
Haar jeugd lag in Enschede. Daar had ze een mooie en goede jeugd. Was
werkzaam als laborante en receptioniste. Nadat ze haar man mocht
ontmoeten is ze ‘geëmigreerd’ naar Veessen. Dat was wel even wennen,
als stadse naar een agrarische gemeenschap. Zeker in die tijd. Toch heeft
ze die overgang goed kunnen meemaken en ook hier een mooie en goede
tijd gehad met goede contacten, een goed huwelijk en een goede band
met kinderen en klein kinderen. In onze herinnering leeft zij voort als een
creatieve, zelfstandige vrouw. Ze hielt van mooie dingen….was niet
doorsnee, straalde een zekere onafhankelijkheid uit en had een natuurlijke
gaven om mensen te kunnen doorzien. Schuwde een zwart-wit denken.
Ze was zeer sociaal -op dat punt samen met haar man vooruitstrevend- ze
was sociaal zonder dat ze haar eigen individualiteit opgaf. De liefde voor
haar kinderen en voor de kleinkinderen was groot, zonder dat die
verstikkend werd. Juist hun eigen ontplooiing en vrijheid moest daardoor
niet worden ingesnoerd. Pijn is haar niet gespaard gebleven. Uiteraard
denken we daarbij aan het verlies van haar man, maar zeker ook aan het
verlies van haar dochter, Joke. Het gemis van dat verlies -wat mede door
liefde zo groot was- eiste haar tol. Er moest orde op zaken gesteld worden
in haar eigen geestelijke huishouding. Dankbaar zijn we met haar familie
voor de goede en mooie tijd die ze daarna in Wapenveld in “Rehoboth”
kreeg, voor de bezoeken zij kon ontvangen, voor de tevredenheid die zij
daar uitstraalde.
Op donderdag 11 april is zij begraven op het kerkhof in Veessen.
Voorafgaande aan de begrafenis was een besloten bijeenkomst aan het
huis van haar dochter Jet. Nadat er enkele woorden door haar kinderen
zijn gezegd hebben we geluisterd naar enkele woorden uit het Bijbelboek
prediker. Woorden ook gelezen in de afscheidsdienst van haar man in
2010. Daarna hebben we haar lichaam lopende gebracht naar het graf en
is zij terug gelegd in de schoot der aarde. Wij leven deze dagen mee met
haar familie en spreken de wens uit dat haar gedachtenis tot zegen mag
zijn.
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KERKENRAAD / KERKRENTMEESTERS
KERKENRAADSVERGADERING
Maandag 03 juni a.s
DATA KRINGEN
Kring van Burgeren
Geen opgaaf
Zus en Zo
Om de week ontmoeten we elkaar op donderdag morgen in
“De VERBINDING” te Vorchten.

16 mei
13 juni
27 juni
11 augustus

Gebedskringavonden
13 mei
17 juni
08 juli
Leerhuis
De laatste keer was er een wandeltocht in de buurt van Doorn
Dat was op 7 mei.
Na de zomer wordt dit weer opgepakt.
Koffie ochtend
Nieuw rooster in een van de volgende kerkklokken.
Laatste bijeenkomst voor de zomervakantie is op15 mei en dat wordt het
jaarlijkse uitstapje.
Voor informatie 0578 631489 of henniemulder@gmail.com
Groet Hennie
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VOOR DE GEMEENTE
KONINKLIJKE ONDERSCHEIDINGEN
Vrijdag 26 april was een feestelijk moment op het gemeentehuis in
Heerde. Henk Mulder en Ted Hoogers werden koninklijk onderscheiden.
Later op die dag was er een receptie in het restaurant IJsselhoeve. Van
harte feliciteren we beide heren met deze onderscheiding. Beide broeders
zijn naast het feit dat zij bij vele zaken in ons dorp betrokken zijn ook
betrokken op onze kerkelijke gemeenschap. De één als actief
gemeentelid, de ander als organist.
Hieronder volgt de toespraak die de voorzitter van onze kerkenraad Jan
Nederveen hielt, ter gelegenheid van deze koninklijke onderscheidingen.
Toen wij bij de feestelijke onderscheiding op het gemeentehuis in Heerde
aanwezig waren kwamen we o.a. het gezin Bosman uit ons midden tegen.
Het bleek dat de vader van Annet ook onderscheiden werd. Proficiat.
Toespraak voor Henk Mulder en Ted Hoogers op 26 april 2019
Daar staan jullie dan Henk en Ted. Ik denk zo, dat jullie vanmorgen niet
hadden gedacht, dat je nu hier zo staan, nadat jullie vanmorgen in de
“Heerdt” door de burgemeester een lintje hebben gekregen.
Ik weet hoe dat voelt. In ieder geval zo heb ik het ervaren. Wat
verwarrend, verrast, blij, dankbaar. Allemaal woorden, die iets zeggen
over wat je voelt, kunnen zo langs komen.
Er zijn vanmorgen mooie woorden uitgesproken. Dingen, die jullie gedaan
hebben. Waar je bij betrokken bij was. Wat er niet was, dat is er nu wel,
door jullie inzet, doorzettingsvermogen en het vertrouwen dat het goed zal
komen.
Jawel, wat er niet was, is er nu wel. Met alle uitstraling, die je zou willen,
dat dat zichtbaar is. En zo is het. Ik heb het natuurlijk nu over het
havenfront. Maar ook alle andere dingen, waar jullie actief in waren.
Henk, ik ga nu even met jou terug in de tijd. Ik kwam hier in december
1979. Benoemd als leerkracht en directeur van de school met de bijbel
“De Zaaier” in Veessen. Ik herinner mij de maandelijkse
bestuursvergaderingen van de Zaaier. De school toen nog niet samen met
de scholen in Heerde.
Dat zou veel later komen. Jij was secretaris en je was serieus in die taak.
Als er dingen waren, die jij niet goed vond, dan ging je daar achteraan.
Het was wat moeizamer dan nu. Je moest toen nog echte brieven
schrijven. Niet je grootste hobby, maar je deed het wel.
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Mede door jou toedoen voelde ik mij op mij plaats op “De Zaaier”. Je
stimuleerde mij in de omgang met de kinderen, directietaken, invoeren
computers in de school.
Ook voor het onderhoud van de kerk heb je je altijd ingezet.
En dat is vanmorgen uitgebreid benoemd: je willen inzetten voor anderen
en anderen helpen, als er problemen zijn. Nog heel recent. De
tafelmicrofoon in de kerk deed het niet. Je was er direct bij.
Een grote inzet voor het havenfront. Zoals het er nu uitziet, mede door jou
mogelijk gemaakt. Ik zeg het zo met een paar woorden. Maar het was heel
wat.
En niet te vergeten, Harco en Karin zaten op school. Je kwam altijd op een
ouderavond, of gewoon na schooltijd, als je iets wilde bespreken.
Ook de kinderen van Ted heb ik in de groep gehad. Ook jij kwam op
ouderavonden en vond het belangrijk om over je kinderen te praten hoe
het ging op school.
Jij was op een andere manier ook heel belangrijk voor school “De Zaaier”.
Al die jaren heb je orgel gespeeld op het Kerstfeest. We konden altijd op
je rekenen. Omdat je als organist vooral rond kersttijd meer orgel kon
spelen, hield je altijd eerst de vrijdagavond, later de donderdag avond vrij.
Ook al had ik je nog niet gevraagd dat jaar. Dat heb ik altijd erg
gewaardeerd.
Ted, in Heerde doe je ook heel veel en hebt ook veel gedaan in de Vrij
Evangelische kerk. Toen wij de lintjes wilden aanvragen, wilden wij dat
voor jullie beiden doen. Maar jouw kerk was ons net voor geweest.
Maar het maakt niet uit, wie het aangevraagd heeft, maar dat het
toegekend is. En ook voor heel verdiend is toegekend.
Wat wij heel fijn vinden en ook belangrijk vonden, dat jullie dit samen
kunnen vieren. En het is mooi, dat het zo op deze manier kan.
Samen met Henk heb jij je ook ingezet voor het havenfront. Jullie waren
een sterk team. Dat kwam des te meer omdat jullie ook vrienden zijn. In de
bijbelvakantieweek wordt er altijd tot slot een lied gezongen. “Wij zijn
vrienden voor het leven”. Dat zal best voor meer mensen opgaan, maar ik
denk dan meteen aan jullie.
Henk en Ted, dank jullie wel voor alle inzet op allerlei gebied. Maar toch
wel vooral wat jullie voor Veessen gedaan hebben.
========================================================
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Jaarlijks reisje 15 mei 2019.
Op 2 maart zijn Hennie en Erica, op weg naar “Den Achterhook”.
Na een rotonde, die men stiekem weggehaald heeft en al kletsende een
paar afslagen gemist te hebben, waren we op plaats van bestemming
namelijk in Ruurlo. Op de koffie ochtend is besloten om naar de cactus
oase te gaan. Deze wordt gerund door Anny Cactus.
In mei bloeien er al heel veel cactussen, dus leuk om te zien, het is een
waar paradijs. We kunnen er een hele dag doorbrengen er is zoveel te
zien en te doen, ook voor de mannen. Dit keer geen sokken of gebreide
onderbroeken maar een heuse modelspoorbaan. Voor ieder wat wils, we
zullen niet alles verklappen maar echt het is de moeite waard.
Het is goed rolstoel toegankelijk.
Wij vertrekken om 09.00 uur vanaf De “Boerbrink”.
De tijd van terugkomst is niet bekend, omdat wij nog ergens gaan eten.
Opgave voor 11 mei bij Hennie Mulder.
Groeten van Hennie en Erica.
we zullen iets verklappen..... een heuse model spoorbaan.....

===============================================
PCOB HEERDE/WAPENVELD BEZOEKT ZANDSCULPTUREN IN ELBURG
Op Woensdagmiddag 15 mei a.s. brengt de afdeling Heerde/Wapenveld
een bezoek aan de expositie:
Bijbelverhalen in Zand aan de J.P. Broekhovenstraat 9 in Elburg.
In 3 grote hallen, met meer dan 300 zandsculpturen komen de verhalen uit
de Bijbel en uit onze cultuur tot leven. De expositie laat het spanningsveld
zien tussen heden en verleden in soms wel 8 meter hoge beelden
gemaakt door de beste zandartiesten uit de hele wereld.
Aanmelden kan tot 11 mei door € 20,- te betalen op bankrekening
NL79RABO0396513875 t.n.v. PCOB afd. Heerde.
We vertrekken om 12.30 uur vanaf de parkeerplaats van de
Ontmoetingskerk aan de Kanaalstraat in Heerde. We proberen zo veel
mogelijk samen te reizen met eigen auto’s.
Vanaf 13.30 uur hebben we de gelegenheid om in eigen tempo alles te
bekijken en we sluiten af rond 15.00/15.30 uur met koffie/thee en gebak in
de expositiehal.
========================================================
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DAUWTRAPPEN donderdag 30 mei a.s.
Op Hemelvaartsdag gaan we naar goed gebruik weer dauwtrappen. Vanaf
6.30 uur gaan we op de fiets een tocht maken in de omgeving. Waar we
heen fietsen blijft nog even geheim, daar kunt u achter komen door mee te
gaan... De organisatie ervan is in handen van Gerrit en Ans Pleiter.
Dauwtrappen is: “op de fiets genieten van de omgeving en gesprekken
met elkaar hebben op heel ontspannen wijze”, heeft ooit iemand gezegd.
Halverwege de route krijgen we koffie/thee/chocolademelk om weer even
op te warmen en/of bij te komen. Rond 8.30 uur hebben we ontbijt in de
Boerbrink. En om 9.30 uur gaan we dan naar de kerk waar ds. Wijnand
Sonnenberg ons voor zal gaan. Gaat u mee fietsen, ontbijt- en kerkt u
mee? Wees welkom, ook als u alleen komt ontbijten. Geeft u zich wel
even op bij Henri Bosman, abosman@live.nl in verband met de
voorbereidingen.
UITNODIGING

HEMELVAARTSDAG 30 MEI 2019

Samen op de fiets
- vertrek 6.30 uur vanaf Parkeerplaats bij de kerk
- we gaan zo’n 30 km ‘dauwtrappen’
Samen ontbijten
- rond 8.30 uur in ‘De Boerbrink’
- ‘Lekker’ nagenieten!
- niet meegefietst? Oók welkom hoor!!
Samen naar de kerk
- om 9.30 uur begint de kerkdienst
- ds. Wijnand Sonnenberg zal voorgaan
- IEDEREEN heten we hartelijk…………
WELKOM!!
Kerkstraat 19
8194 LT Veessen
========================================================
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BEDANKJE
Wegens gezondheidsredenen kan de heer G. Karrenbeld niet meer mee
werken aan het onderhoud van de begraafplaats en rondom de kerk.
Na zoveel jaren met plezier dit werk te hebben gedaan, om dan er mee
te moeten stoppen, omdat het werkelijk niet meer gaat, dat valt niet mee.
Je moet alweer een stap terug doen. Als kerkenraad willen we hem heel
hartelijk bedanken voor zijn inzet voor dit werk. Ook willen we hem
bedanken dat hij samen met Wim Schoonhoven weer gezorgd heeft voor
een vervanger. Zijn plaats zal worden in genomen door de heer Bert Jan
Schrader. Zo komt het ook weer uit, met de wetenschap dat in Veessen
alles weer op zijn pootjes terecht komt.
Gerard nogmaals hartelijk dank voor je jarenlange inzet .
namens kerkrentmeesters.
========================================================

Training ‘Het evangelie in 4 woorden’
Op dit moment groeit een hele generatie op in Nederland zonder te weten wie
Jezus is. Cijfers laten zien dat het aantal christenen in Nederland steeds verder
terugloopt. En dat is een geweldige kans voor de Kerk! Want een meerderheid
van de Nederlanders heeft de God van liefde nog nooit afgewezen, simpelweg
omdat ze nog nooit het evangelie duidelijk gehoord hebben. Maar waarom
hebben uw/jouw collega’s, buurtgenoten, klasgenoten of familieleden Jezus ook
alweer nodig? En hoe deel je het evangelie eigenlijk? Hoe is God hierbij
betrokken en hoe kan je herkennen wat Hij al gedaan heeft in iemand? En wat
doen we met een nieuwe christen?
Tijdens de training ‘Het evangelie in 4 woorden’ leer je aan de hand van 4
woorden om Jezus voor te stellen aan mensen van vandaag, waarom Hij relevant
is in een tijd als deze en hoe ze Hem kunnen gaan volgen. In totaal beslaat de
training drie avonden. We zullen o.a. samen gaan kijken naar een aantal van de
meest gestelde vragen over het christelijke geloof. Deze zullen stuk voor stuk
mogelijkheden worden om mensen dichterbij Jezus te brengen. Praktische
voorbeelden en oefenvormen vormen een belangrijk onderdeel van de
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training. De training wordt afgewisseld met interactieve momenten en er is tijd om
vragen te beantwoorden.
Met deze training hebben we inmiddels honderden christenen uit de hele breedte
van de Kerk toegerust om Jezus bekend te maken in hun dagelijkse leef- en
werkomgeving. Deelnemers voelen zich vaak beter bekwaam om op een
ontspannen manier over Jezus te vertellen en getuigen regelmatig over
bijzondere gesprekken en ontmoetingen. Voor kerken (en natuurlijk individuen)
die bezig zijn met de vraag hoe Jezus van betekenis kan zijn voor mensen van
vandaag en concrete handvatten willen, zijn deze avonden heel stimulerend en
behulpzaam. De training zou bijvoorbeeld ingezet kunnen worden als invulling
voor het onderwijsprogramma, voor de kringen, invulling van jeugdavonden en
toerusting van jeugdleiders en andere leiders.
De training wordt gegeven door Bart Hesseling en Peter Duitman, beiden actief
met The God Story (onderdeel van Jeugd met een Opdracht). Zij hebben ruime
ervaring in het bereiken van buiten- en randkerkelijke mensen met het evangelie.
Data: maandag 17 & 24 juni en 1 juli
Tijd: 19.45 uur tot 22.00 uur
Locatie: Centrum ’s Heerenhof, Zwarteweg 10 in Heerde
Opgave: www.thegodstory.org/E4W
Het evangelie in
woorden thegodstory.org

*Opgave voor de training kan
onderaan. Op dit moment groeit een
hele generatie op in Nederland
zonder te weten wie Jezus is. Cijfers
laten zien dat het aantal christenen
in Nederland steeds verder
terugloopt.
www.thegodstory.org
Kosten volwassenen: €
35,00
Kosten studenten:
€
25,00
IBAN: NL56 RABO 0307 3031 95
Tenaamstelling: St. The God Story

========================================================
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Aanslagen
Afgelopen tijd werden we op nieuw opgeschrikt door terreur aanslagen. Dit
keer waren regelmatig christenen en kerken slachtoffer. Het leek mij goed
u een bericht van Open Doors door te geven.
ChCChriste Christenen zwaar vervolgd in 73 landen

ERMELO – Christenen lijden in zeker 73 landen in de wereld onder
zware tot extreme geloofsvervolging. Dat meldt Open Doors op basis
van de nieuwste Ranglijst Christenvervolging die woensdag 16
januari is gepubliceerd.
Van de 150 landen die Open Doors onderzocht in het kader van de
Ranglijst Christenvervolging wordt dit jaar duidelijk dat in bijna de helft van
deze landen christenen zware, zeer zware of extreme vervolging
ondervinden vanwege hun geloof. “Vervolging wordt intenser, gruwelijker.
Tegelijkertijd blijft het aantal christenen dat wordt vervolgd stijgen. We
schatten dat nu één op de negen christenen wordt vervolgd”, zegt Open
Doors-directeur Maarten Dees. Twee jaar geleden was dat nog één op de
elf. In de 50 landen op de Ranglijst Christenvervolging worden in totaal
meer dan 245 miljoen christenen vervolgd om hun geloof.
Asia Bibi
Noord-Korea voert sinds 2002 de Ranglijst Christenvervolging aan.
Ondanks de memorabele ontmoeting tussen Kim Jong-un en de
Amerikaanse president Donald Trump is er geen enkel teken van
verbetering te bespeuren voor de 300.000 christenen in het land.
Afghanistan staat op 2 van de lijst, gevolgd door Somalië en Libië.
Pakistan staat op nummer 5, waarbij Asia Bibi het duidelijkste voorbeeld is
van christenvervolging in dat land.
Controle op godsdienst door wetgeving
In onder meer China en Vietnam zijn nieuwe wetten aangenomen die elke
uiting van godsdienst proberen te beheersen. China steeg van 43 naar 27.
Christenen ondervinden de gevolgen dat sinds vorig jaar religieuze zaken
zijn ondergebracht bij de communistische partij en niet meer bij de
overheid. Hardhandig optreden tegen christenen gebeurt door het hele
land bij zowel staatskerken als niet-geregistreerde (huis)kerken.
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Irak uit top-10
Irak verdween uit de top-10 naar de 13e plaats op de Ranglijst
Christenvervolging. Nuance van deze ogenschijnlijke verbetering van de
situatie is echter op zijn plek. “IS heeft terrein verloren, waardoor de
verstikkende klem van deze groep op het land deels is verdwenen”, legt
Dees uit. “Maar het aantal christenen dat werd gedood om zijn geloof nam
toe en christenen hebben nog altijd veelvuldig te maken met fysiek en
lichamelijk geweld, bedreigingen en seksuele intimidatie. Hierdoor zijn er
nog steeds christenen die het land ontvluchten, wat de kerk in Irak
verzwakt.” In totaal werden meer dan 4.000 christenen in 2018 gedood om
hun geloof.
Toenemend nationalisme
Nationalistische regeringen zoals in India en Myanmar ontzeggen de
omvangrijke christelijke minderheden in deze landen vrijheid van
godsdienst. Ze doen dat door een duidelijke boodschap te verkondigen:
een Indiër hoort hindoe te zijn, een Myanmarees wordt geacht het
boeddhisme omarmen. India komt dit jaar de top-10 van de Ranglijst
Christenvervolging binnen en heeft de afgelopen jaren grote sprongen
omhoog gemaakt op de lijst. In tenminste acht Indiase deelstaten zijn
zogenaamde ‘anti-bekeringswetten’ aangenomen. “Wie zich wil bekeren
van het hindoeïsme naar een andere godsdienst moet dat melden bij de
lokale autoriteiten”, legt Dees uit. “Dan geldt er een soort opzegtermijn van
een maand en vindt er een gesprek plaats met een overheidsambtenaar.
We zijn een driejarige campagne gestart om aandacht te vragen voor de
christenen in de grootste democratie ter wereld en houden het land
nauwlettend in de gaten met het oog op de verkiezingen in 2019.”
Geweld radicale moslims
Extreme vervolging komt ook door geweld van radicale islamitische
milities, zoals in Libië, Somalië en andere landen in de Afrikaanse
sub-Sahara en in Egypte, waar IS zichzelf in 2017 tot doel had gesteld
de koptische kerk weg te vagen. Indonesië werd opgeschrikt door
drie zelfmoordaanslagen bij kerken op één dag.
Opmars uit Afrika
Een jaar geleden vielen 58 landen in de categorie zware, zeer zware of
extreme vervolging; dit jaar zijn dat er dus 73. In de landen van 74 tot en
met 150 is sprake van een wisselende mate van vervolging. “Wat daarbij
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opvalt, is dat Afrikaanse landen een opmars lijken te maken. In landen als
Chad, Kameroen en Burkina Faso krijgen gelovigen ook te maken met
vervolging”, zegt Dees. “Wat voor ons wel belangrijk is om voor ogen te
houden, is dat het voor een individuele christen geen verschil maakt: of hij
nou in land nummer 75, 50 of 1 woont, vervolging is vervolging. En
daarom blijven we ons als Open Doors inzetten om hen te helpen.-50?
========================================================================

STICHTING VOEDSELBANK VAASSEN, EPE, HEERDE EN
OMSTREKEN ZOEKEN VRIJWILLIGERS
‘Stichting Voedselbank Vaassen, Epe, Heerde & omgeving! deelt iedere week op
dinsdagavond tussen de 80 en 100 voedselpakketten uit in Vaassen (Magazijn
aan de Papagaaiweg in Wenum/Wiessel, kantine van de oude Nemef fabriek), in
Epe (Antenne van de Regenboogkerk) en in Heerde (“t Trefpunt van de
Ontmoetingskerk).
Voor het vervoer van deze pakketten zijn chauffeurs nodig, maar ook voor het
inzamelen van voedsel bij supermarkten in Vaassen, Epe, Heerde en Wapenveld
en bij distributiecentra van supermarktketens. Dit voedsel wordt gratis
gedoneerd. De Voedselbank beschikt over twee bussen, waarvan één met een
laadklep. Er is geen groot- rijbewijs voor nodig, rijbewijs BE is voldoende.
De drukste dagen zijn de maandag en dinsdag, maar ook op donderdag en
vrijdag wordt er gewerkt. Je kunt chauffeur zijn voor 1 dag in de week of voor
meerdere dagen. De Voedselbank draait volledig op vrijwilligers en er is
momenteel dringend behoeft aan nieuwe chauffeurs. Belangstelling hiervoor?
Behoefte aan meer informatie? Neem contact op met de voorzitter van de
Stichting: Thea van Amersfoort, tel. 06 46346649 of kijk op
www.voedselbankvaassen.nl

========================================================

Worden als een kind.
Onverwachts kwam het: kleine Gasper van zeven jaar moest plotseling
worden opgenomen in het ziekenhuis. Als zovelen moest ook bij hem de
blindedarm verwijderd worden.
Toen hij op de operatiezaal binnengereden werd, keek hij met angstige
ogen rond. Met de openheid van een kind vroeg hij aan de chirurg: ‘Wat
gaat u met mij doen? ’’We zullen die pijn uit je buikje eens even
wegnemen’, zei de dokter vriendelijk. ‘Maar ik heb helemaal geen pijn’, zij
Gasper. ‘Neen, maar als we er niets aan doen, komt de pijn morgen weer
terug en word je ziek. ’’Hoe gaat u de pijn wegnemen, dokter?’’ Je gaat
15
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gewoon slapen, Gasper, en als je wakker wordt is alles gebeurd en dan
ben je gauw weer beter. ’’Ik heb helemaal geen slaap.’
‘Dat komt wel, ik ga je in slaap maken, hoor, je voelt er niets van. ’’Ga ik
werkelijk slapen, dokter? ’’Ja Gasper, werkelijk. ’’Maar dan moet ik eerst
bidden, ’zei Gasper.
Voor iemand er op verdacht was gleed hij op de grond; hij knielde en
legde zijn handjes gevouwen op de rand van de brancard. Het was
doodstil in de zaal. De chirurg, de beide assistenten, de zusters, niemand
bewoog zich. Allen keken naar dat kleine kind in het midden van de zaal.
Helder en zuiver klonk zijn kinderstem:
‘Ik ga slapen, ik ben moe.
‘k Sluit mijn beide oogjes toe.
Heere, houd ook deze nacht
over mij getrouw de wacht.
’t Boze dat ik heb gedaan.
Zie het, Heere, toch niet aan.
Schoon mijn zonden vele zijn,
maak om Jezus’wil mij rein.’
Dit kinderlijk gebed van Gasper is het keerpunt geworden in het leven van
de chirurg. Het liet hem niet meer los. Hij is die avond neergeknield voor
God en heeft precies hetzelfde gevraagd: ‘Schoon mijn zonden vele zijn,
maak om Jezus ’wil mij rein.
Voorwaar zeg Ik u: Zo wie het Koninkrijk Gods niet ontvangt gelijk een
kindeke, die zal in hetzelve geenszins ingaan.
Als oud Veessenaar lees ik via de site altijd nog de kerkklok. Mooie site
hebben jullie en blijf dan toch nog wat op de hoogte wat het kerkelijk leven
van Veessen aangaat.
Groet,
Jan van Dieren (broer van Wim van Dieren)
=======================================================
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Kijk hoe mooi is dat. Mensen van buiten de gemeente die onze website
bezoeken. Dat vinden wij als gemeente heel erg fijn. En door het lezen
van “De Kerkklok” via de website ook nog een bijdrage leveren, om een
stukje in ons kerkblad te plaatsen daar danken wij Jan van Dieren voor!!!

VERANTWOORDING COLLECTEN EN GIFTEN
Collecten

Totaal collecten Kerkrentmeester
Totaal collecten Diaconie

€
€

431,41
256,92

Paascollecte

(huis aan huis opgehaald

€

931,31

Extra collecte

Voor onderhoud/stemmen orgel
Grip op de Knip

€
€

27,75
73,45

Verjaardag fonds

April, door

€

Giften

voor de kerk als dank voor de bloemen
Via Dhr. H. Bosman 2x € 10,00
Via Dhr. W. van Dieren
Via Dhr. J. Bastiaannet
Via Mevr. J. Witman
Voor de kerk
via Ds. W.G. Sonnenberg

€
€
€
€
€

20,00
10,00
10,00
10,00
1.000,00

€

2.770,84

Totaal Collecten en giften
Alle gevers hartelijk dank!

KERKKLOK
De kerkklok wordt samengesteld door Willy Wullink.
Kopij aanleveren via e-mail.
Inhoud van deze kerkklok is onder voorbehoud,
er kunnen na uitgifte van de kerkklok wijzigingen optreden.
E-Mail: willywullink@hotmail.com

Kopij kerkklok inleveren voor
donderdag 30 mei a.s.
Onze website is: www.hervormdegemeenteveessen.nl
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COLLECTEMUNTEN
Collectemunten kunt u bestellen door het te besteden bedrag te storten
ten name van Kerkvoogdij Hervormde Gemeente Veessen.
girorekening:

NL10INGB0004482210

bankrekening: NL71RABO0326546464
Onder vermelding van naam en adres. De munten dienen in hoeveelheden
van 25 stuks of een meervoud daarvan te worden besteld.
De afgedrukte tabel maakt duidelijk om welke bedragen het gaat:
25 stuks
75 stuks

€
€

18,75 50 stuks
56,25 100 stuks

€
€

37,50
75,00

Na het storten van een bedrag, onder vermelding “collectemunten”,
worden de munten bij u thuis bezorgd.
Kerkelijke en andere collecten zijn alleen aftrekbaar voor de
belastingdienst indien u daarvan een bewijs hebt.
Door deze munten op bovenstaande wijze te bestellen, creëert u een
fiscale aftrekpost.

ROOSTERS
BOERBRINK SCHOONMAKEN
12/18 – 05
09/15 – 06
14/20 – 07

de dames Nijmeijer-van Welsum / Van Dieren-Bomhof
de dames Bomhof-Nooteboom / Mulder-Wijenberg
de dames van der Belt-Witteveen/ Tessemaker-Berends

KERK SCHOONMAKEN
28/04 – 05
05/11 – 05
12/18 – 05
19/25 – 05
26/01 – 06
02/08 – 06
09/15 – 06
16/22 – 06
23/29 – 06
30/06 – 07

de dames Karrenbeld-Bomhof / Witman-Eikelboom
de dames Van Dieren-Bomhof / Nijmeijer-van Welsum
de dames Bomhof-Nooteboom / Mulder-Weijenberg
de dames Iris Wonink / Wonink-De Witte
de dames v. Welsum-Nooteboom / v.d. Scheer-Steenbergen
de dames Pleiter-Sleijster / van der Beld-Witteveen
de dames Karrenbeld-Bomhof / Witman-Eikelboom
de dames Van Dieren-Bomhof / Nijmeijer-van Welsum
de dames Bomhof-Nooteboom / Mulder-Weijenberg
de dames Iris Wonink / Wonink-De Witte
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ONDERHOUD BEGRAAFPLAATS
28/04 – 05
05/11 – 05
12/18 – 05
19/25 – 05
26/01 – 06
02/08 – 06
09/15 – 06
16/22 – 06
23/29 – 06
30/06 – 07

dhr. G. Wonink
dhr. W. Wullink
de heren G. Booy / J. Booy
de heren B.J. Schrader / W. Schoonhoven
de heren H. Bosman / G.J. Tessemaker
de heren W. Pieltjes / H. Huiskamp
de heren H. v. Welsum / J. Dijkslag
dhr. G. Wonink
dhr. W. Wullink
de heren G. Booy / J. Booy

RONDOM DE KERK
28/04 – 05
05/11 – 05
12/18 – 05
19/25 – 05
26/01 – 06
02/08 – 06
09/15 – 06
16/22 – 06
23/29 – 06
30/06 – 07

dhr. G. Wonink
dhr. W. Wullink
dhr. J. Nederveen
dhr. H. Bos
dhr. K. Witman
dhr. W. Schoonhoven
dhr. G.J. Tessemaker
dhr. G. Wonink
dhr. W. Wullink
dhr. H. v. Welsum

GRASMAAIEN RONDOM DE KERK
28/04 – 05
05/11 – 05
12/18 – 05
19/25 – 05
26/01 – 06
02/08 – 06
09/15 – 06
16/22 – 06
23/29 – 06
30/06 – 07

dhr. W. Pieltjes
dhr. W. van Dieren
dhr. J. Bastiaannet
dhr. H. van Ommen
dhr. B. van der Scheer
dhr. H. van Welsum
dhr. G.J. Tessemaker
dhr. H. Bosman
dhr. W. Pieltjes
dhr. W. van Dieren
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Gedicht.
De hemel viert feest
De Zoon van God
is teruggekeerd.
Engelen zingen,
juichen,
Brengen Hem lof en eer.
Ja, Hij is het waard
te worden geëerd
Hoor hoe de hemel zingt,
hoor hoe de hemel juicht.
Nog slechts een korte tijd
En heel de schepping buigt.
Hoor hoe de hemel zingt,
hoor hoe de hemel juicht.
Nog slechts een korte tijd
En iedere mond getuigt:
Jezus Christus is Heer,
Hem en Hem | alleen
komt toe
alle lof, dank en eer.

Ria van der Wal-Klapwijk.
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ROOSTERS BIJ
DE EREDIENSTEN
Aanvang Eredienst zondagmorgen: 09.30 uur
Avonddienst: zondag 19.00 uur
Door de week: 19.30 uur
Zondag 12 mei
Voorganger
Uit
Telefoon
Ouderling
Diaken
Kerkvoogd
Koster

: Ds. H.J. van Maanen
: IJsselmuiden
: 06-49948200
: Mevr. K. Huiskamp
: Dhr. H. Bosman
: Dhr. J. Bastiaannet
: Mevr. H. Mulder

Organist
Kindernevendienst
Kinderoppas
Kerkauto
Telefoon
Antependium
Deurcollecte

: Dhr. J. Smit
: Geen
: Mevr. A. van Dieren
: Mevr. J. Bos
: 06-12157015
: wit
: Plaatselijk Kerkenwerk

Zondag 19 mei
Voorganger
Uit
Telefoon
Ouderling
Diaken
Kerkvoogd
Koster

: Ds. W.G. Sonnenberg
: Veessen
: 0578-631368
: Mevr. K. Huiskamp
: Dhr. H. Bosman
: Dhr. G. Visser
: Dhr. J. Bastiaannet

Organist
Kindernevendienst
Kinderoppas
Kerkauto
Telefoon
Antependium
Deurcollecte

: Dhr. J. Nap
: Miny
: Mevr. M. van Welsum
: Dhr. G. Wonink
: 0578-694367
: wit
: Plaatselijk Kerkenwerk

Zondag 26 mei
Voorganger
Uit
Telefoon
Ouderling
Diaken
Kerkvoogd
Koster

: Ds. W.G. Sonnenberg
: Veessen
: 0578-631368
: Dhr. J. Nederveen
: Dhr. H. Bosman
: Dhr. G. Visser
: Mevr. K. Huiskamp

Organist
Kindernevendienst
Kinderoppas
Kerkauto
Telefoon
Antependium
Deurcollecte

21

: Dhr. M. Westenberg
: Geen
: Mevr. A. Witman
: Dhr. G. Pleiter
: 0578-694793
: wit
: Plaatselijk Kerkenwerk
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Donderdag 30 mei
Hemelvaartsdag
Voorganger
Uit
Telefoon
Ouderling
Diaken
Kerkvoogd
Koster

: Ds. W.G. Sonnenberg
: Veessen
: 0578-631368
: Dhr. J. Nederveen
: Dhr. H. van Welsum
: Dhr. G. Visser
: Dhr. H. Bosman

Organist
Kindernevendienst
Kinderoppas
Kerkauto
Telefoon
Antependium
Deurcollecte

: Dhr. J. Smit
: Geen
: Mevr. A. Pleiter
: Dhr. W. Wullink
: 0578-631436
: wit
: Plaatselijk Kerkenwerk

Zondag 02 juni
Voorganger
Uit
Telefoon
Ouderling
Diaken
Kerkvoogd
Koster

: Dhr. C. Weeda
: Deventer
: 0570-514878
: Dhr. J. Nederveen
: Dhr. H. van Welsum
: Dhr. G. Pleiter
: Dhr. G. Visser

Organist
Kindernevendienst
Kinderoppas
Kerkauto
Telefoon
Antependium
Deurcollecte

: Dhr. E. Luikens
: Annelies
: Mevr. W. Karrenbeld
: Dhr. J. Bastiaannet
: 0578-692916
: wit
: Jeugd en Jongerenwerk (VKB)

Zondag 09 juni
Pinksteren
m.m.v. Mannenkoor De Dorpelwachters

Voorganger
Uit
Telefoon
Ouderling
Diaken
Kerkvoogd
Koster

: Ds. W.G. Sonnenberg
: Veessen
: 0578-631368
: Dhr. W. van Dieren
: Dhr. H. van Welsum
: Dhr. G. Pleiter
: Dhr. J. Nederveen

Organist
Kindernevendienst
Kinderoppas
Kerkauto
Telefoon
Antependium
Deurcollecte
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: Dhr. J. Smit
: Geen
: Mevr. I. Bomhof
: Dhr. W. van Bessen
: 0578-631451
: Rood
: Pinksterzendingsweek
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Zondag 16 juni
Heilig Avondmaal
Uitzending Radio 794
Voorganger
Uit
Telefoon
Ouderling
Diaken
Kerkvoogd
Koster

: Ds. W.G. Sonnenberg
: Veessen
: 0578-631368
: Dhr. W. van Dieren
: Mevr. H. Mulder
: Dhr. G. Pleiter
: Dhr. H. van Welsum

Organist
Kindernevendienst
Kinderoppas
Kerkauto
Telefoon
Antependium
Deurcollecte

: Dhr. H.L. Dalhuisen
: Geen
: Mevr. A. van Dieren
: Mevr. G. Bomhof
: 0578-631356
: wit
: Plaatselijk Kerkenwerk

Zondag 23 juni
Afsluiting Winterwerk?
Voorganger
Uit
Telefoon
Ouderling
Diaken
Kerkvoogd
Koster

: Ds. W.G. Sonnenberg
: Veessen
: 0578-631368
: Dhr. W. van Dieren
: Mevr. H. Mulder
: Dhr. J. Bastiaannet
: Dhr. G. Pleiter

Organist
Kindernevendienst
Kinderoppas
Kerkauto
Telefoon
Antependium
Deurcollecte

: Dhr. M. Westenberg
: Geen
: Mevr. M. van Welsum
: Mevr. J. Bos
: 06-12157015
: Groen
: Muziek en Koren

Zondag 30 juni
Voorganger
Uit
Telefoon
Ouderling
Diaken
Kerkvoogd
Koster

: Ds. B. van ‘t Veld
: Vaassen
: 0578-570995
: Mevr. K. Huiskamp
: Mevr. H. Mulder
: Dhr. J. Bastiaannet
: Dhr. W. van Dieren

Organist
Kindernevendienst
Kinderoppas
Kerkauto
Telefoon
Antependium
Deurcollecte

: Dhr. E. Luikens
: Miny
: Mevr. A. Witman
: Dhr. G. Wonink
: 0578-694367
: Groen
: Plaatselijk Kerkenwerk

Zondag 07 juli
Voorganger
Uit
Telefoon
Ouderling
Diaken
Kerkvoogd
Koster

: Ds. W.G. Sonnenberg
: Veessen
: 0578-631368
: Mevr. K. Huiskamp
: Dhr. H. Bosman
: Dhr. J. Bastiaannet
: Mevr. H. Mulder

Organist
Kindernevendienst
Kinderoppas
Kerkauto
Telefoon
Antependium
Deurcollecte
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: Dhr. J. Bosch
: Geen
: Mevr. A. Pleiter
: Dhr. G. Pleiter
: 0578-694793
: Groen
: Plaatselijk Kerkenwerk
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COLOFON
Predikant:

Ds. W.G. Sonnenberg

Kerkstraat 27
8194 LT Veessen
Tel: 0578 - 631368

e-mail: pastorie@kerkveessen.nl
06-26642280

Website: www.hervormdegemeenteveessen.nl
Ouderlingen:

Administratie:

Dhr. J. Nederveen
0578 - 631252
Dhr. W. van Dieren
0578 - 631370
Mevr. K. Huiskamp
0578 - 631201
(Jeugdouderling/scriba)

Ledenadministratie:
Dhr. J. Nederveen
0578 - 631252
e-mail:
leden@kerkveessen.nl

Ouderlingen - Kerkrentmeesters:
Dhr. G. Pleiter
Dhr. J. Bastiaannet

0578 - 694793
0578 - 692916

Kerkrentmeester:
Dhr. G. Visser (Scriba) 0578 - 631654
e-mail:
kerkvoogdij@kerkveessen.nl
Diaconie:
Dhr. H. Bosman
0578 - 631457
Dhr. H. van Welsum
0578 - 631285
Mevr. H. Mulder
0578 - 631489
e-mail:
diaconie@kerkveessen.nl

Boekhouding:
Mevr. J. Witman

0578 - 631479

Scribaat (uitvoerend):
Mevr. A. Buitendijk
0578 - 641889
e-mail:
scriba@kerkveessen.nl
Coördinatie organisten:
Mevr. T. Visser
0578 - 631654
Begraafplaats:
Onderhoud:
Dhr. J. Bastiaannet

0578 - 692916

Kerkklok:

Administratie:
Dhr. G. Kouwenhoven
0578 - 631778
Email:
verhuur@kerkveessen.nl

Mevr. W. Wullink
e-mail:
willywullink@hotmail.com

Grafdelver:
Regratec

Collectebonnen / Giften
t.n.v. Kerkvoogdij Herv. Gem. Veessen
bank: NL71 RABO 0326 5464 64
giro: NL10 INGB 0004 4822 10

Giften Diaconie:
Diaconie Herv. Gem. Veessen
bank: NL08 RABO 0326 5033 66
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