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Goed om te weten 

Kerkgebouw 
Ichthuskerk 
Vrijheidsstraat 1, 8081 XD Elburg 
Tel.: 0525-681846 

Redactie 
Ellis van den Bosch & Els Kamphuis 
E-mail: kerkbladichthus@pkn-elburg.nl  
Redactiesluiting: vóór de 1e van elke maand 

Kerkdiensten 
Aanvangstijden: 
09.30 uur van 1 april tot 1 november 
10.00 uur van 1 november tot 1 april 
Incidenteel zijn er vieringen om 19.00 uur 
 
De kerkdiensten zijn te beluisteren via 
www.kerkomroep.nl of live te bekijken via         
http://pkn-elburg.kerkonline.eu 

Verspreiding/bezorging 
Coördinatie: 
Netty van Bentum; tel.: 06-53762014 
Jetse Kuipers; tel.: 0525-681931 
Verspreiding: 
Netty van Bentum; tel.: 06-53762014 
E-mail: netty.vanbentum@upcmail.nl  
Wijk Midden 2 en 3 en alle wijken Oost 
Annie Koster; tel.: 0525-683785 
E-mail: a.koster.1@kpnmail.nl 
Wijk West 1, 2, 3, 5 en wijk Midden 1, 4, 5. 

Vervoer naar en van de kerk 
Voor zondagse ochtenddiensten wordt vervoer 
geregeld door: 
Geert de Haan 
Tel.:0525-683651 / 06-53621932 
E-mail: 01gedeha@kpnmail.nl  

Ichthus digitaal ontvangen? 
Aanmelden bij verstuurichthuspermail@gmail.com. 
Eventueel met vermelding van huisadres als ook 
bezorging papieren versie gewenst is. 
 
U kunt de Ichthus ook downloaden via de 
website van de kerk: www.pkn-elburg.nl 

Predikant 
Ds. W.M. Schut 
Lange Wijden 56, 8081 VV Elburg 
Tel.: 0525-656747 
E-mail: predikant@pkn-elburg.nl 

Twitter 
https://twitter.com/IchthusElburg 
Contactpersoon: Simon de Haan 
E-mail: simondehaan@hotmail.com 

Scriba kerkenraad 
Mevr. I. Stellingwerf-Aartsen  
Punterstraat 42, 8081 KB Elburg 
Tel.: 0525- 684671 
E-mail: scriba@pkn-elburg.nl  

Facebook 
https://www.facebook.com/pknelburg 
Contactpersoon: Simon de Haan 
E-mail: simondehaan@hotmail.com  

Penningmeester 
J. Kamphuis 
Oostendorperstraatweg 14a, 8081 RK Elburg 
Tel.: 06-29076021 
E-mail: penningmeester@pkn-elburg.nl 

Zondagsbrief en liturgie 
J. van der Linden-Erdkamp 
E-mail: zobriefenliturgie@gmail.com  

Ledenadministratie 
R. Nijmeijer 
Passestraat 45. 8081 VJ Elburg 
Tel.: 0525-683820 
E-mail: r.nijmeijer@kpnmail.nl 

Belangrijke banknummers 
 
Collectebonnen Protestantse Gemeente 
NL73RABO0314705929 
 
Diaconie Protestantse Gemeente 
NL12RABO0314706542 of 
 
College van Kerkrentmeesters Prot. Gem. 
NL21RABO0314752358 
 
Jeugdraad Protestantse Gemeente 
NL55RABO0314790934 

Koster 
Mevr. H.M. Heijkoop 
Veldbloemenlaan 22, 8081 DZ Elburg 
Tel.: 0525-686496 
E-mail: koster@pkn-elburg.nl 
 
Aanwezigheid koster: 
Elke maandag van 9.00 -12.00 uur.  

mailto:kerkbladichthus@pkn-elburg.nl
http://www.kerkomroep.nl/
http://pkn-elburg.kerkonline.eu/
mailto:netty.vanbentum@upcmail.nl
mailto:a.koster.1@kpnmail.nl
mailto:01gedeha@kpnmail.nl
mailto:verstuurichthuspermail@gmail.com
http://www.pkn-elburg.nl/
mailto:predikant@pkn-elburg.nl
https://twitter.com/IchthusElburg
mailto:simondehaan@hotmail.com
mailto:scriba@pkn-elburg.nl
https://www.facebook.com/pknelburg
mailto:simondehaan@hotmail.com
mailto:penningmeester@pkn-elburg.nl
mailto:zobriefenliturgie@gmail.com
mailto:r.nijmeijer@kpnmail.nl
mailto:koster@pkn-elburg.nl
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Kerkdiensten 

 

Datum Tijd Predikant Ambtsdragers Diaconale 
collecte 

Bijzonderheden 

24-jul-22 09.30 uur mevr. P.L. Hellinga 
Zwolle 

Theo Tolsma 
Johan Kamphuis 

Dorcas  

31-jul-22 09.30 uur ds. L van Hilten 
Apeldoorn 

Ingrid Stellingwerf 
Margreet Deuring 

Stichting Epafras  

7-aug-22 09.30 uur ds. M. Schut Gea Rooks 
Geert de Haan 

Stichting vrienden 
van Philadelphia 

 

14-aug-22 09.30 uur ds. M. Schut Wietze van der Schaaf 
Johan Kamphuis 

Egypte; de kerk 
tegen armoede 

 

21-aug-22 09.30 uur ds. L van Hilten 
Apeldoorn 

Theo van Prooijen 
Aart van Triest 

TOP Elburg  

28-aug-22 09.30 uur ds. M. Schut Ans van der Beek 
Meindert Attema 

Voedselbank 
Elburg/Oldebroek 

 

 
NB. Na elke kerkdienst is er de mogelijkheid om koffie te blijven drinken in de kerk. 

 
 

 

Zomertijd 
 
Je neemt de ruimte      
Om even anders te kijken naar je werk 
Naar de dingen die je doet, 
Op afstand,  
Letterlijk of figuurlijk. 
 
Je doorbreekt even de patronen 
Van verantwoordelijkheid voor mensen 
Op je pad 
Thuis op je werk, in de kerk, elders. 
 
Je neemt de ruimte om een kerk 
In te lopen 
Zomaar 
Je steekt een kaarsje aan 
Laat je gedachten even gaan. 
 
Je beweegt in de natuur 
En noemt het vanbinnen  
Gods prachtige schepping 
Je weet dat je gelooft 
Niet altijd precies wat je er mee aan moet 
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Maar als je terugkomt 
Als wij weer samenkomen 
Laten we dan kerk zijn 
Van die God die ons samenroept 
Zichzelf gegeven heeft in een mensenzoon 
Jezus 
Die zichzelf gegeven heeft 
Met huid en haar 
Met lijf en bloed 
Hem die we gedenken 
Aan de Tafel 
 
Ds. Marco Schut 
 

Lange Wijden 
 
We namen afscheid van een kerkelijk seizoen op zondag 3 juli. Samen met de overstappende jongeren die 
naar de middelbare school gaan: Lian van den Heuvel, Jesse Steert, Stan Schuurmans en Delano van 
Triest. Het is mooi om op belangrijke momenten iets binnen de liturgie met elkaar te kunnen delen. 
Vertrouwen en overgave, de wereld ingaan zoals de leerlingen, zoals je bent. Uitgroeien tot de mens die je 
in essentie bent, oefenen in leven in verbondenheid met andere mensen die op je pad komen. 
We proberen in de kerk op die weg aanwezig te zijn voor elkaar en ons te verbinden met de kracht van de 
Eeuwige. 
 
Vakantie 
De vakanties zijn al langer begonnen voor meerdere generaties. Maar ze beginnen voor de meeste 
gezinnen met scholieren het weekend van 9 en 10 juli. 
Ook voor Hennie en mijzelf is dat weekend het begin van de vakantie. En we hopen dan rond 3 augustus 
weer terug te zijn. 
In voorkomende gevallen van overlijden kunt u contact met de voorzitter of scriba van de kerkenraad 
zoeken. 
 
Trouwen 
Joël Land en Hinke van der Linden zijn getrouwd op 9 juli in Groningen. Ze hebben elkaar daar ontmoet en 
zullen ook een kerkelijke huwelijksbevestiging aldaar mogen delen met hun families en vrienden. Een 
kaartje, via de ouders, Annet en Gerrit Jan Land, is natuurlijk altijd leuk! 
Ook Hilde van Loo en Johan Mansveld hopen, vergezeld door hun kinderen en de familie, op 5 augustus te 
gaan trouwen en dat samen te vieren. Graag willen ze ook een moment met God ervaren in het bewustzijn 
te mogen leven als gezegende mensen. Ik zal daarom het moment met hen delen dat de zegen van God 
over hun liefde mag worden verwoord. Ook voor hun is een kaartje naar de Van Gulickstraat 6 welkom! 
 
Inbrengdienst start 
Als u/je het leuk vindt kunt u/je bijdragen aan de inhoud van de startdienst, met als thema: Aan Tafel. Vanuit 
het verhaal van de Emmaüsgangers gaan we die zondag met het thema bezig. Je kunt liederen of gedichten 
voorstellen om in die dienst plek te geven.  

De startdienst is op zondag 4 september. In de 
startdienst nemen we ook afscheid van Theo Tolsma 
als ouderling pastoraat. Hij wordt opgevolgd door het 
echtpaar Jan en Lia Jagtenberg  die samen het 
ouderlingschap Pastoraat gaan invullen. Voor de 
andere ambten zoeken we nog opvolging. We hebben 
dragers van onze gemeenschap nodig! 
 
Een zomer van afstand nemen en opnieuw verbinden 
gewenst! 
 
Ontvang een hartelijke groet, 
Ds. Marco Schut 
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Van de kerkenraad 

 
Woensdag 29 juni was de laatste. We zetten nog wat puntjes op de i en maken nog wat afspraken over de 
start van dat deel van het kerkelijk jaar dat op de startzondag begint. Het beleidsplan voor de komende 4 
jaren is klaar: de aanvullingen met betrekking tot het jeugdwerk zijn er nu in opgenomen en het document 
kan gepubliceerd worden op de nieuwe website. 
Die nieuwe website is per 1 juli online gegaan. Tijdens de vergadering zijn alle oude mailadressen 
aangepast: ieder kan met de nieuwe adressen mail versturen en ontvangen. Wie eens een kijkje wil nemen 
op de nieuwe website: https://elburg-ichthuskerk.protestantsekerk.net/. Janneke Wijnne heeft haar best 
gedaan om er een mooie site van te maken en alles goed te laten werken. 
 
Dit was ook de avond waarop we afscheid namen van Krista Bregman. Zij heeft de laatste 6 jaren de notulen 
van de kerkenraadsvergaderingen gemaakt. Knap zoals ze het elke keer weer voor elkaar kreeg om uit die 
brij van informatie een goed en leesbaar verslag te maken. Krista bedankt voor je inzet. Overigens: zij 
verandert alleen maar van positie binnen de kerk, want zij gaat verder in de diaconale werkgroep. 
 
Na twee jaar met corona geleefd te hebben lijken we weer op de oude voet verder te gaan in de kerk. Enkele 
dingen zijn er wel veranderd en zullen ook veranderd blijven. Zo zal het collecteren via het doorgeven van 
collectezakken in de bank niet meer terugkeren; uw gaven kunt u geven in de collectezakken in de hal van 
de kerk, door geld over te maken naar de bankrekeningen van kerk en diaconie of, en dat heeft onze 
voorkeur, via de scipio-app. Wel blijft het vermelden van de collectedoelen als onderdeel van de liturgie in de 
“dienst der offeranden”. 
 
Ook het Heilig Avondmaal wordt in de toekomst anders 
gevierd. We geven niet meer een beker met wijn door in de 
bank, niet in de kerkbank en ook niet in de bank voor in de 
kerk. Daarvoor in de plaats vullen we kleine bekertjes, ieder 
krijgt er persoonlijk één aangereikt. De diaconie heeft een 
aantal kleine bekertjes daarvoor aangeschaft. 
Omdat we zowel wijn als druivensap aanboden, leverde dat 
een praktisch probleem op: je weet nooit vooraf hoeveel 
bekertjes gevuld moeten worden met druivensap en hoeveel 
met wijn. Het aantal bekertjes is echter beperkt, door ruimte 
op tafel, en tussendoor afwassen en weer opnieuw vullen is 
geen plezierige oplossing. Veel bekertjes klaarzetten zorgt er 
bovendien voor dat je achteraf wellicht veel moet weggooien.           
          Laatste Avondmaal, Santa Maria la Mayor, Ronda 

 
We hebben een aantal jaren geleden al besloten dat kinderen, onder de verantwoordelijkheid van hun 
ouders, mogen deelnemen aan het Heilig Avondmaal. Juist voor deze kinderen is het belangrijk dat zij 
kiezen voor de druivensap i.p.v. de wijn. We kunnen voor deze kinderen als ouderen het goede voorbeeld 
geven door ook gebruik te maken van een bekertje met druivensap. 
Bij ons is niet bekend of er ook gemeenteleden zijn die in het verleden gekampt hebben met een 
alcoholprobleem en of dat er leden zijn die daar nu nog steeds onder lijden. Wel is bekend dat de verleiding 
van het aanbod van alcohol voor deze mensen een reden kan zijn het avondmaal te mijden. 
Dit alles heeft ertoe geleid dat we, na overleg met de Diaconie, in de kerkenraad het besluit genomen 
hebben dat het verstandig is om bij het avondmaal geen wijn meer te schenken. Tijdens de eerste keer na 
de vakantie dat we het avondmaal vieren zullen we alleen maar druivensap in de bekertjes aanbieden. 
 
Voor het overige kampen we nog steeds met een aantal vacatures. We laten het even rusten tijdens de 
vakantieperiode, maar willen daar in september wel op terugkomen. 
 
Voor nu wensen we allen een goede vakantie, elders op reis of thuis in de tuin. Geniet van Gods goede 
gaven en bedenk nog steeds: houd moed en heb lief. 
 
Namens de kerkenraad, 
Theo van Prooijen 

https://elburg-ichthuskerk.protestantsekerk.net/
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Van de diaconie 

 
Beste gemeenteleden, de zomerperiode staat voor de deur. Namens de werkgroep diaconie en alle 
medewerkers bij de diaconale taken wens ik u allen een prettige vakantie, waar u die ook doorbrengt. 
 
Vacatures: 
De bemensing van de werkgroep diaconie is momenteel op orde maar… twee leden van de werkgroep, tevens 
kerkenraadslid, Aart van Triest en ondergetekende, zijn aftredend. De vier jaar als kerkenraadslid zitten er op 
maar tot nu toe is er geen vervanger gevonden. Aart en ik hebben tijdens de kerkenraadsvergadering 
aangegeven nog maximaal een jaar aan te blijven en daarna echt te stoppen zodat iemand anders de taken 
kan overnemen. 
 
Avondmaalsviering: 
Op zondag 12 juni is in de morgendienst het Avondmaal weer gevierd. Dat gebeurde op de manier zoals al 
vaak in ons kerkblad Ichthus bekend is gemaakt: lopend naar voren waar voor in de kerk tafels staan met 
daarop brood en kleine bekertjes met wijn / druivensap. 
Deze manier van avondmaalsviering is ook weer besproken tijdens de kerkenraadsvergadering begin juni. 
Ook in mei was het avondmaal onderwerp van bespreking. Algemeen was de mening dat deze vorm van de 
avondmaalsviering goed voldoet.  
 
Belangrijk besluit over de avondmaalsviering: 
Tijdens de kerkenraadsvergadering van 1 juni heeft de kerkenraad besloten om met ingang van het nieuwe 
seizoen alleen druivensap aan te bieden tijdens het avondmaal. De kerkenraad heeft hier verschillende 
keren over gesproken en ook in Ichthus is er al over geschreven.  
De kerkenraad heeft hiervoor gekozen omdat: 

- De symbolische betekenis van wijn en druivensap het zelfde is; druivensap is ook afkomstig uit 
dezelfde bron; 

- Wij hiermee solidair zijn met kinderen aan het avondmaal en met mensen die moeite hebben met 
alcohol; 

- Het ‘organisatorisch’ beter en eenvoudiger is; het is praktischer om alleen druivensap aan te bieden. 
De laatste twee keer moesten veel bekertjes wijn en druivensap worden weggegooid omdat van te 
voren moeilijk is in te schatten hoeveel bekertjes van wijn / druivensap moeten worden klaargezet. 

 
Vluchtelingen uit Oekraïne in de gemeente Elburg: 
Elders in deze Ichthus vindt u weer informatie over de vluchtelingen uit Oekraïne. 
 
Seniorenuitje op zaterdag 24 september: 
De organisatie van het jaarlijkse seniorenuitje heeft besloten om in september weer een uitje te organiseren. 
Dat gebeurt op zaterdag 24 september. Meer informatie in Ichthus en de Zondagsbrieven.  
 
Vergaderingen van de werkgroep diaconie: 
In het nieuwe seizoen vergadert de werkgroep diaconie op 5 september, 9 november, 7 februari en 8 mei. 
Hebt u zaken die u graag onder de aandacht wilt brengen van de diaconie? Een mailtje naar diaconie@pkn-
elburg.nl is voldoende. 
 
 
                                     De collectes voor de komende periode: 

 
 
Zondag 10 juli: Mercy Ships. 
 
Mercy Ships Holland is een van de 16 landenkantoren van Mercy Ships wereldwijd. 
Mercy Ships zet ziekenhuisschepen in om levens te veranderen en landen te 
dienen. Zij streven ernaar het model van Jezus te volgen, om hoop en genezing te 
brengen naar de vergeten armen. Het werk van Mercy Ships bestaat uit een aantal 
medische programma’s en training & voorlichting.  

mailto:diaconie@pkn-elburg.nl
mailto:diaconie@pkn-elburg.nl
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Het gaat ondermeer om: mond- kaak- en aangezichtschirurgie, reconstructieve 
plastische chirurgie, algemene chirurgie en training lokaal medisch personeel. 
 
Zondag 17 juli: Stichting Present 
Stichting Present wil een brug slaan tussen mensen die iets hebben te bieden 
en mensen die daarmee geholpen kunnen worden. Zij wil een beweging op 
gang brengen in de gemeente Elburg waarbij steeds meer mensen het 
vanzelfsprekend vinden om naar elkaar om te zien. 
Het logo van Present beeldt uit waar Present als organisatie voor staat: een 
brug en een mens met open armen.  
 
 
 

Zondag 24 juli: Dorcas, samen in actie voor de 
allerarmsten. 
Dorcas zet zich in voor blijvende verandering in het leven 
van de allerarmsten. Hulp als de nood echt hoog is. Kansen 
bieden in uitzichtloze situaties. Hoop voor een ieder die in 
armoede leeft, buitengesloten is of in crisis verkeert. 
 
 

 
Zondag 31 juli: stichting Epafras 
Stichting Epafras steunt Nederlanders die vast zitten in buitenlandse gevangenissen.  
Vanuit onze overtuiging dat ieder mens waardevol is, laten wij niemand zitten.  
Het leven in een gevangenis is zwaar. Je zit vaak in overbevolkte cellen.  
Krijgt geen gezond eten. Je kunt nauwelijks luchten. Je begrijpt de taal niet.  
De juridische procedures zijn ingewikkeld. Je familie zie je niet. En juist daar moet je jarenlang wachten op je 
vrijheid 
 
Zondag 7 augustus: Stichting vrienden van Philadelphia 
De zorgvoorzieningen in Nederland behoren tot de beste van de wereld.  
Stichting Philadelphia Zorg krijgt daarom de ruimte als zorginstelling om 
mensen met een verstandelijke beperking met haar zorg- en dienstverlening 
te ondersteunen in een zo optimaal mogelijke kwaliteit van bestaan.  
Ondanks die goede voorzieningen zijn er nog altijd veel zaken die niet uit de 
algemene middelen betaald kunnen worden, maar die wel van grote invloed 
zijn op de verbetering van kwaliteit en leven van onze cliënten. 
 
Al meer dan 30 jaar zetten de Vrienden van Philadelphia zich in voor het werven van  financiële 
middelen  om de wensen, ter verbetering van het welzijn van de cliënten, in vervulling te kunnen laten 
gaan. Dit alles doen we met liefde, aandacht en plezier! 
 

 Zondag 14 augustus: Kerk in actie/Egypte: kerk tegen armoede 
Op het uitgestrekte platteland van Egypte is er veel armoede. Met een groot 
ontwikkelingsprogramma motiveert de Koptisch-Orthodoxe kerk de dorpelingen om 
hun armoede zelf te lijf te gaan en te werken aan een betere toekomst. In elk dorp 
werkt de kerk drie tot vijf jaar lang samen met de inwoners aan betere 
gezondheidszorg, onderwijs en 
werkgelegenheid. Er worden ook alfabetiseringscursussen georganiseerd, 
ondernemers kunnen kleine kredieten afsluiten en huizen worden gerepareerd. 
 
Opbrengst verkochte kaarten en doosjes: 
Liesbeth Zuijderduijn maakt prachtige kaarten en doosjes die gekocht kunnen 
worden in de hal van de kerk. De opbrengst is bestemd voor de bloemenbus. 
 

Lief en leed bus (Bloemenbus): 
Voor de bloemen die vanuit de kerk wekelijks naar gemeenteleden gaan en voor presentjes die ouderlingen 
en contactpersonen meenemen, kunt u een bijdrage geven in de Lief en Leed bus, die in de hal van de kerk 
staat. Natuurlijk kunt u ook via de scipio-app doneren voor “Lief en leed”. 
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Giften of bijdragen aan collectes kunt u ook altijd overmaken naar 
rekeningnummer: 
NL 12 RABO 0314706542 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Elburg, 
onder vermelding van het betreffende (collecte)doel. 
Steeds meer gemeenteleden maken gebruik van de Scipio-app. 
 
 
Behalve in ons kerkblad Ichthus vindt u bijna elke zondag wel informatie 
van de diaconie op de Zondagsbrief. 
U kunt voor vragen of opmerkingen ook altijd contact opnemen met een van de diakenen, een van de 
werkgroep leden of via het centrale mailadres diaconie@pkn-elburg.nl. 
 
Namens de werkgroep Diaconie, 
Geert de Haan 
diaconie@pkn-elburg.nl  
 
 

Algemene Diaconale 

informatie 

Stichting ZorgSaam Elburg is opgezet vanuit de gezamenlijke kerken in de gemeente Elburg en is bedoeld 

voor alle inwoners ongeacht wel/geen kerkelijke achtergrond. ZorgSaam Elburg biedt praktische en/of 

sociale ondersteuning aan thuiswonende mensen met een klein netwerk en onvoldoende middelen om in 

hun ondersteuningsaanvraag te voorzien. Kort of langer durende ondersteuning wordt geboden door inzet 

van maatjes. Denk hierbij aan bezoekjes, wandelen, samen iets ondernemen, het doen van kleine klusjes, 

(mee) rijden naar een ziekenhuis of instanties ed.  

Voor hulpvragen en voor aanmelding als maatje kunt u contact opnemen met 

de coördinator Annemarie Bergstra via telefoonnummer 06-508 353 00 

(maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur) of via email 

info@zorgsaamelburg.nl. Meer info op www.zorgsaamelburg.nl  
 

Vrijwilligershulp Elburg is voor en door 

mensen in de gemeente Elburg. De hulp van Vrijwilligershulp Elburg kan 

ingeschakeld worden als je een hulpvraag hebt. Hulp als je je zelf niet meer 

kunt redden, hulp voor mantelzorgers, hulp bij klusjes in en om het huis, 

vervoer of bijvoorbeeld als je een maatje zoekt.  

De vrijwilligers van Vrijwilligershulp Elburg zoeken samen met de hulpvrager 

een passende oplossing voor de gestelde hulpvraag.  

 

Voor hulpvragen en voor aanmelding als vrijwilliger kun je contact opnemen met één de coördinatoren: Lies 

van ’t Ende, Marjan Holtrust of Ria Stooker via telefoonnummer 06-42497662 (maandag t/m vrijdag va 09.00 

tot 12.00 uur). Je kunt ook mailen naar info@vrijwilligershulpelburg.nl 

          

De  vrijwillige (terminale)  thuishulp van de Nederlandse Patiënten 

Vereniging (NPV) richt zich op ondersteuning van de mantelzorg bij het 

verzorgen van (ernstig) zieken, ouderen, gehandicapten en anderszins 

hulpbehoevenden, binnen en buiten de kerkelijke gemeenschap.  

 

Voor hulpvragen en voor aanmelden als vrijwilliger kunt u contact opnemen 

met de coördinator Nelleke Balfoort (0525-652319) of via wbalfoort@kliksafe.nl  

 

ZorgSaam Elburg, Vrijwilligershulp Elburg en de Nederlandse Patiënten Vereniging zijn vrijwilligers-

organisaties en werken regelmatig samen. Allen hanteren een vervoersvergoeding van € 0,30 per km. 

mailto:diaconie@pkn-elburg.nl
mailto:diaconie@pkn-elburg.nl
mailto:info@zorgsaamelburg.nl
http://www.zorgsaamelburg.nl/
mailto:info@vrijwilligershulpelburg.nl
mailto:wbalfoort@kliksafe.nl
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Het Sociaal Trefpunt is de plek waar alle inwoners van de gemeente Elburg terecht kunnen met alle vragen 

rondom zorg, welzijn, wonen, werk en inkomen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan vragen over (vrijwilligers)werk, 

inkomsten, huisvesting, gezondheid, mantelzorg, dagbesteding, 

(rouw)verwerking, aanpassing in huis, begeleid wonen, je gezin of je relatie. 

In het trefpunt zitten medewerkers van Stichting WIEL, MEE, Stimenz en 

zowel een consulent WMO, als een consulent Participatie. 

 

Je bent van harte welkom in ’t Huiken (Lange Wijden 33) tijdens onze inloopspreekuren:  

Maandag | 16:30-18:30 uur Dinsdag | 13:30-15:30 uur Vrijdag | 10:00-12:00 uur 
Verder is het Sociaal Trefpunt van maandag t/m vrijdag tijdens kantooruren bereikbaar via onderstaande 
contactgegevens: Telefonisch: 0525 – 682 211; WhatsApp: 0525 – 682 211; Mail: vragen@sociaaltrefpunt.nl 
 
 
 
Collecten mei 2022 
 

Rijlabels Som van bonnen Som van bank Som van contant Som van Scipio Som van totaal 

Diaconie 25,00 194,00 238,45 716,50 1.173,95 

Jeugdwerk eigen 0,00 0,00 9,45 77,00 86,45 

Kerk 76,50 198,00 89,70 361,00 725,20 

L&L 19,00 33,50 56,10 146,00 254,60 

Oekraine 0,00 10,00 0,00 213,50 223,50 

OG 40,50 124,00 96,60 262,53 523,63 

TOP 2000 DIENST 0,00 0,00 0,00 118,55 118,55 

Eindtotaal 161,00 559,50 490,30 1.895,08 3.105,88 
 
 
 
 

Website Ichthuskerk 
 
De nieuwe website van de Ichthuskerk is online! 
Om op de ledenpagina met afgeschermde informatie te komen moet u eerst inloggen.   
Vanuit de kerk is besloten dat er niet rechtstreeks een account aangemaakt kan worden, een account is aan 
te vragen door een email te sturen naar infowebsite@pkn-elburg.nl.  
Uw oude inloggegevens voor de downloads van de ‘oude website’ zullen vanaf deze datum niet meer 
werken. 
 
Op de leden pagina kunt u de onderstaande informatie vinden: 

✓ Ichthus maandblad,  
✓ Zondagsbrief 
✓ Ledenlijst 
✓ Informatiegids 
✓ Financiën  

 
Met vriendelijke groet, 
 
Janneke Wijnne 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:vragen@sociaaltrefpunt.nl
mailto:infowebsite@pkn-elburg.nl
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In memoriam 

 
Zr. Gerritje, Gerri, Tichler van Brummen werd geboren op 8 
februari 1937 en overleed op 16 juni 2022. Ze werd geboren 
in Doornspijk en was het eerste meisje in het gezin. De derde 
in de rij van 6 kinderen. Na de lagere school in Oldebroek 
volgde ze 2 jaar huishoudschool. 
 
Ze werd eerst huishoudelijke hulp bij slager Straatman. Rond 
haar 19e ontmoette ze Dirk Tichler. Ze gingen van elkaar 
houden en na de verloving gingen ze september 1958 
trouwen. 
Ze hadden samen een boerderij en zr. Tichler werkte hard 
mee op de boerderij. Er werden vijf kinderen geboren 
waarvan één levenloos geboren meisje. In die tijd werd daar 
weinig aandacht aan besteed, maar later zei Gerri tegen de 
mensen: er is ook nog een doodgeboren dochter geweest, die 
hoort er ook bij. Daarom stond op de kaart ‘zusje in 
herinnering’. 
 
Ze was ook op haar oude dag nog trots op de periode van 
hard werken op de boerderij. De eerste jaren dat ik bij haar 
kwam had ze het daar ook vaak over. En natuurlijk dat ze 
haar man al jong had moeten missen. Ze woonde in Elburg 
aan de Hanzestraat. Dichtbij de kerk, de winkels, en de 
huisarts. Ze leefde het leven van een zelfstandige vrouw. Ze hield van reizen, meer dan de kinderen in de 
tijd van de boerderij voor mogelijk hadden gehouden. 
 
Ze genoot van de natuur, van de tuin, van de dingen in Gods wonderbare schepping. 
Als gemeentelid heeft ze bezoekwerk gedaan in onze gemeente en later ook namens de PCOB. 
De tekst die we gelezen hebben had ze zelf uitgekozen. Nog voor de dementie in haar leven binnenkwam in 
2018. Toen veranderde er veel in haar leven. Twee jaar kon ze nog thuis wonen, maar in 2020 moest ze 
opgenomen worden in de Nieuwe Feithenhof. Dat was een grote overgang voor haar. 
 
De tekst Psalm 25 hebben we gelezen uit de Statenvertaling. Die lag nog altijd in haar kamer als 
gebruiksboek. Haar geloof was een overgave aan God, maar soms ook met een wat ernstige kant. Zou 
Gods genade ook haar redden? Ze vertrouwde erop, maar wist dat dat wel door Gods liefde moest komen. 
Het is een geschenk. 
En daarom klonk voor haar vertrouwd: laat mij niet beschaamd worden, want ik betrouw op U. 
In die levenshouding vond ze kracht voor wat op haar pad kwam. 
 
Je kon steeds minder met haar praten de laatste periode van haar leven. Als je kwam vroeg ze wel hoe het 
weer buiten was. Ze was vooral in bed en in de rolstoel aanwezig.  
 
En de laatste keer heb ik met haar het Onze Vader gebeden. Een gebed dat ons altijd weer draagt zei ik 
tegen haar. En ze beaamde dat. 
 
We hebben haar aan Gods liefde toevertrouwd en wensen de kinderen sterkte en Gods nabijheid. 
 
Ds. Marco Schut 
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Seniorenuitje 
 
Op 24 september is het zover: het seniorenuitje voor jonge en oude senioren! 
Het vorige uitje is al weer drie jaar geleden waarna corona roet in het eten gooide. 
De werkgroep diaconie heeft besloten om het uitje weer als vanouds te organiseren. 
We hopen dat het dit jaar gewoon door kan gaan, want er staat ons een interessant programma te wachten! 
We bezoeken twee verschillende locaties: het Zuivelmuseum in Wapenveld en de Kerk Johannes de Doper 
in Vorchten. Op beide locaties zijn deskundige gidsen voor ons 
aanwezig! 
En natuurlijk is er op beide locaties gelegenheid om gezellig met 
elkaar te genieten van koffie met koek en later een lunch. 
 
Zuivelmuseum - Wapenveld  
Het Zuivelmuseum is gevestigd in boerderij Erve IJzerman, een 
authentieke IJsselhoeve in Wapenveld, uit de eerste helft van de 
vorige eeuw. De tijd lijkt hier te hebben stil gestaan en in het 
museum is te zien hoe boerengezinnen leefden in de vroege 20ste 
eeuw.  
 

Kerk Johannes de Doper – Vorchten 
Deze kerk is de oudste in gebruik zijnde kerk van Nederland. Het 
oudste gedeelte is gebouwd vóór 900 na Chr. De kerk heeft een 
gotisch koor en een Romaans schip. Kenmerkend zijn verder de 
tufstenen toren en het zadeldak. 
Dagprogramma 
9.00 uur: Verzamelen in de hal van de Ichthuskerk en betalen van 
de eigen bijdrage. 
In auto’s rijden we naar onze eerste bestemming, het 

Zuivelmuseum in Wapenveld. Na koffie en koek vermaken we ons daar met een rondleiding. 
13.00 uur: Lunch in MFC De Verbinding in Vorchten. Tijdens de lunch vertelt dhr. Vordeman ons over de 
omgeving van Vorchten, waarin de hoogwatergeul Veessen-Wapenveld een belangrijk element is. Daarna 
lopen we naar de naastgelegen oude kerk van Vorchten waar dhr. van de Vosse ons zal rondleiden. 
+16.00 uur: Moe maar voldaan, terug bij de Ichthuskerk. 
 
Opgeven 
Enthousiast geworden? Opgeven kan t/m zondag 17 september. Dit kan op de zondagen 10 en 17 
september via de inschrijflijst in de hal van de kerk. Of op een ander moment bij één van ondergenoemde 
commissieleden. De eigen bijdrage is €15,-. 
Bij opgave kunt u aangeven of u wilt rijden om andere deelnemers mee te nemen in uw auto. 
 
Gea van de Vosse (06-38890157, ghvosse@gmail.com) 
Krista Bregman (06-38501321, kristabregman@upcmail.nl) 
Annemarie Bergstra  (tel. 681548, email: annemariebergstra@gmail.com) 
Janny Dijkstra (tel.685016, email: dijks103@kpnmail.nl 
 
 

Vorming en ontmoeting 
 
Het nieuwe jaarthema van 2022 – 2023 is: 
Aan tafel! Van maaltijd van de Heer naar tafel van verbinding  
 
In een gezamenlijk overleg met de Taakgroep V&O van de 
Maranathakerk op ‘t Harde hebben we besloten om het jaarthema 
leidend te laten zijn in onze activiteiten. 

mailto:annemariebergstra@gmail.com
mailto:dijks103@kpnmail.nl
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In het komende kerkelijke seizoen organiseren we als taakgroepen zowel activiteiten binnen de eigen 
gemeente als gezamenlijk met beide gemeenten. 
Het is goed en waardevol om de verbinding te zoeken tussen de beide kerken. Het programma lichten wij in 
het septembernummer van Ichthus toe. 
 
De startzondag op zondag 4 september 2022 
De startzondag is bij uitstek het moment om met het jaarthema 
aan de slag te gaan. 
Ook dit jaar  vertrekken we na de dienst naar de Strekdam. 
Het thema is : Aan tafel! Rond dit thema is er van alles te doen: 

❖ Je kunt twee aan twee de Strekdam aflopen en in 
gesprek gaan met vragen rond het thema. 

❖ Voor de kinderen is er poppenkast, sport en spel, 
placemats schilderen en tijdens de maaltijd broodjes 
bakken in het kampvuur. Wij zoeken nog jongeren die 
hierbij willen helpen, zodat de vaders en moeders aan 
andere activiteiten mee kunnen doen. 

❖ Er is muziek. Neem je instrument mee of zing en dans mee. 
❖ Neem een bloem mee naar de kerk, er worden boeketten van gemaakt om uit te delen. 
❖ Er zijn gesprekken aan tafel aan de hand van het thema. 
❖ Volleyballen ( wie weet een net, palen en een bal?) 
❖ Wie wil helpen bij de lunch: broodjes smeren etc. 
❖ Afsluiting rond 14.00 uur. 

 
Zoek de verbinding en doe mee!  
 
Opgave op zondag 21 en 28 augustus in de kerk of mail naar: 
vormingenontmoeting@pkn-elburg.nl  
Als het regent, volgen we een aangepast programma in de kerk. 
We rekenen op heel veel gemeenteleden, jong en ouder! 
 
Jannie, Annemiek, Marco en Anna (taakgroepleden) wensen jullie veel goeds en een zonnige zomer! 
 
 
 

De toekomst van de 

Ichthuskerk 

 
Hoe gaat het met het thema “De toekomst van de Ichthuskerk” ?  
 
De leden van het “Team Toekomst Ichthuskerk” zijn zoals bekend al een aantal 
maanden aan de slag met dit thema. We hebben eerst in ’kleinere’ kring een 
aantal zaken besproken en informatie opgehaald. Daarna zijn een aantal 
gemeenteleden benaderd die hebben meegewerkt aan de enquête. 
 
Tijdens de kerkenraadsvergaderingen spreken we natuurlijk ook over dit thema. 
In de zomermaanden zal de intensiteit van de enquêtes wel wat lager zijn.  
Na de vakantieperiode pakken we dit weer op. Daarnaast hebben we in 

september ook een gesprek  met de classispredikant ds. W. van Iperen. 
De werkgroep heeft zich ook wel gerealiseerd dat het om een flinke klus gaat die niet in een paar maanden 
is afgerond. Maar behulp van iedereen gaan we er voor! We wensen iedereen een prettige vakantie toe. 
 

De werkgroep leden zijn Ans van der Beek, Aart van Triest, Ingrid Stellingwerf en Geert de Haan.  

mailto:vormingenontmoeting@pkn-elburg.nl
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Gefeliciteerd 

 
We wensen ieder die een verjaardag viert of op een andere manier een gedenkdag beleeft een fijne dag, 
een gevoel van dankbaarheid en vreugde, in het licht van de Eeuwige.  
 

Van de jarigen noemen we: 
21 juli: Mevr. C. Tieland-Hofma, Zeestraat 2, 8081VN  ELBURG, 80 jaar.  
22 juli: Mevr. A. Idzenga-Ykema, Veldbloemenlaan 25, 8081DL  ELBURG, 87 jaar. 
30 juli: Mevr. J.C. Westera-Loopstra, Botterstraat 22, 8081JX  ELBURG, 84 jaar. 
3 augustus: Mevr. H.G. Littel-de Jonge, Molenstraat 11, 8081BB  ELBURG, 84 
jaar. 
6 augustus: Mevr. K.F. de Raad-Jeeninga, Nunspeterweg 7k206, 8081BV  

ELBURG, 90 jaar. 
8 augustus: Dhr. C.W. Tieland, Zeestraat 2, 8081VN  ELBURG, 80 jaar. 
13 augustus: Dhr. K. Kruithof, Nunspeterweg 30, 8081BX  ELBURG, 90 jaar. 
19 augustus: Mevr. M. Kersten-Huizer, De Reiger 10, 8081ZX  ELBURG, 90 jaar. 
Huwelijksjubilea: 
20 juli: Dhr en Mevr H. Kruithof-W.G. Bosman, J.P. Broekhovenstraat 1, 8081HB   ELBURG, 55 jaar. 
15 augustus: Dhr en Mevr J. Geuze-G. Fluit, Kruisweg 3, 8081LW   ELBURG, 25 jaar. 
18 augustus: Dhr en Mevr A. Wester - A. de Ruiter, Zilverschoon 94, 8081SE   ELBURG, 50 jaar. 
18 augustus: Dhr en Mevr D. Kalverda-J. Goedhart, Kreengoedweg 1, 8081LK   ELBURG, 40 jaar. 
 

Mutaties 
Verhuizing(intern): 
Mevr. G.A.M.M. van de Fliert van Lange Nieuwstraat 25 BS, 3512PB  UTRECHT naar Jacob van der 
Borchstr 2 BS, 3515XD  UTRECHT, blijft sectie West 3. 
Over-/uitschrijving: 
Naar Pauluskerk te Wezep: Dhr en Mevr T. Rot- W. Prins, Bovenheigraaf 69, 8095PA 'T LOO OLDEBROEK, 
sectie West 3.  
Huwelijk: 
17-06-22: Gerrit Kroeze en Jannetje Westerink, Vackenordestraat 42, 8081TL ELBURG, sectie Midden 1. 
Overleden: 
16-06-2022: Gerritje Tichler-van Brummen, geb. datum 08-02-1937, Nunspeterweg 7, 8081BV ELBURG, 
sectie West 4. 
 

Zomergezinsboekje 

 
Gratis zomergezinsboekje voor de vakantie  
Drie organisaties, IZB, HGJB en GZB hebben een gratis zomergezinsboekje 
ontwikkeld. Ze willen daarmee gezinnen helpen om ook in de vakantieperiode elke dag 
tijd voor God te nemen. Het boekje is gemaakt voor kinderen in de basisschoolleeftijd. 
Daarnaast zijn er allerlei extra materialen zoals filmpjes, kleurplaten en podcasts voor 
tieners beschikbaar op de speciale website: www.zomergezinsboekje.nl. 
 
Mensen in de Bijbel die in aanraking komen met een andere cultuur spelen de hoofdrol. 
In het boekje zit van maandag tot en met zaterdag een Bijbelverhaal, een aantal 
liederen, iets om over door te pra ten, een aanmoediging om te bidden, een activiteit om 
samen te doen en een puzzel. Daarnaast staan er portretjes in van jonge christenen 
dichtbij of ver weg die hun verhaal delen. Zo proeven de gezinnen samen iets van andere culturen.  
 
De gratis boekjes zijn te bestellen via www.zomergezinsboekje.nl. Enkel de verzendkosten moeten 
worden betaald. Bestel ze snel, zodat ze nog voor de zomervakantie bij de gezinnen kunnen zijn. Het boekje 
heeft een beperkte oplage, dus op is op. Via de site is ook een digitale versie in te zien en te downloaden. 

http://www.zomergezinsboekje.nl/
http://www.zomergezinsboekje.nl/
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Nederlands-Vlaams 

Bijbelgenootschap 

 

In dit zomernummer van de Ichthus tijd voor een blik in het jaarverslag 2021 van het NBG.  

Het jaar van de NBV21 
De ruime aandacht voor de Bijbel in Nederland en Vlaanderen laat 
volgens het NBG zien dat de Bijbel nog steeds gezien wordt als 
een belangrijk boek; zo blijkt uit het jaarverslag.  
Op 13 oktober werd de NBV21, de Bijbel voor de 21e eeuw, 
aangeboden aan NBG-beschermheer koning Willem-Alexander. 
‘Het feestelijke samenzijn [op die dag] demonstreerde dat de Bijbel 
de bron is die alle kerkgemeenschappen verbindt, en hoe relevant 
dit boek is voor de samenleving als geheel’, schrijven directeur 
Rieuwerd Buitenwerf en voorzitter Karin van den Broeke. 
  

NBV21-campagne  
In de NBV21-campagne gaf het NBG veel aandacht aan wat de Bijbel voor mensen betekent in 
verschillende levenssituaties. Doel daarvan was, zoveel mogelijk mensen te bereiken op een zodanige 
manier dat ze de Bijbel kunnen ervaren als een relevant boek. 
De grote Vlaamse media-aandacht voor de NBV21 betekende een doorbraak. Bijna 8 miljoen Nederlandse 
en Vlaamse kijkers en lezers werden bereikt, vooral doordat publieksmedia als de NOS en de VRT aandacht 
schonken aan de komst van de NBV21. 
 
 
Interne organisatie, steun achterban en bereik  
In het voorjaar van 2021 gingen het Nederlands en het Vlaams Bijbelgenootschap formeel samen als één 
organisatie: het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap.  
De steun uit de achterban bleef ondanks corona op peil: de bijdragen afkomstig van particulieren stegen 
licht, van € 7,3 miljoen in 2020 naar € 7,6 miljoen in 2021. 
In 2021 openden bijna 1,3 miljoen lezers de Bijbel digitaal via de Bijbelwebsite of de app Mijn Bijbel, een 
groei van 18% ten opzichte van 2020. Kindernevendienstmethode Bijbel Basics kreeg fors meer 
belangstelling: de afleveringen werden 265.500 keer gedownload (in 2020: 172.000). Het aantal bloglezers 
steeg van 425.000 naar 440.000. 
 
Internationaal Bijbelwerk  
De gezonde financiële positie maakte dat het NBG meer projecten steunde dan was begroot. Internationaal 
droeg het NBG bij aan 38 vertaalprojecten – onder meer in Gabon, Mexico en op de Antillen – en aan 32 
verspreidingsprojecten, o.a.in Brazilië, Guatemala en Haïti. Vergeleken met 2020 werden er in 2021 in het 
buitenland meer dan dubbel zoveel Bijbels, Nieuwe Testamenten en Bijbelboekjes verspreid. Resultaten die 
reden geven tot grote dankbaarheid. 
 
Psalmen dichtbij 
Het vertaalwerk van het NBG en de internationaal samenwerkende Bijbelgenootschappen wordt gedaan 
voor alle volken en talen in alle landen van de wereld. Soms zijn het kleine bevolkingsgroepen waar een 
vertaling voor gemaakt wordt. Maar ook die tellen mee. Hoeveel het betekent dat mensen de bijbel in hun 
moedertaal kunnen lezen, wordt ons regelmatig verteld in de berichten vanuit het NBG.   
In de maandelijkse rubriek Psalmen dichtbij beleven we dat een beetje mee in de bijdragen van 
gemeenteleden. Zij waren bereid hun geloofservaringen met een Psalm of een persoonlijk verhaal in hun 
moederstaal met ons te delen. Het ziet er naar uit dat we deze serie nog even voortzetten door nieuwe 
toezeggingen. Het komt deze keer zo uit dat ondergetekende de ruimte mag vullen.  
Wie eens mee wil doen, wordt uitgenodigd  zich via onderstaand mailadres aan te melden. 
 
Contactpersoon: Jan Laanstra  –   E:  j.laanstra.1@kpnmail.nl      
 

https://www.bijbelgenootschap.nl/over-het-nbg/over-de-organisatie/jaarverslagen/kort-jaarverslag-2021/
http://www.debijbel.nl/
https://www.bijbelgenootschap.nl/impactverhaal/antilliaans-bijbelgenootschap-trotseert-tegenwind/
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Psalmen dichtbij 
 
Hun toal dringt tot de uuthoek’n deur  - Psalm 19: 5b 
Om over een psalm in eigen streektaal te schrijven moet ik naar de moedertaal van mijn jeugd in het 
stroomgebied van de Lauwers aan de N.O. rand van Friesland. Sinds mijn tiende jaar woon ik op de Veluwe 
en heb ik het dialect van de Noord-Oost Veluwe aangeleerd. Dat ging vanzelf in de vijftiger jaren van de 
vorige eeuw. Alle jongens spraken dialect, het was heel gewoon, en je wilde ‘erbij horen’. En het leek soms 
veel op elkaar: “Proat me d’r niet van ...” Maar er was ook weer verschil. “Ie proat’n aanders dan wuulle”, 
zeiden ze, terwijl ik dacht:  “Du proatst ânders dan wy”. Van het Westerkwartiers (zie dialectenkaart 
Nederland) is mij geen vertaling bekend.  
 
Ik zet Psalm 19 (Vertaling Groot Nieuwsbijbel –NBG, 1996) 
vanuit mijn geheugen en gehoor over.   
 
2De hemel getuugt van Gods grootheid,   
het gewelf verkundigt wat hy moakt het. 
3De ene dag geft het deur aan de aander’, 
de ene nacht moakt het aan de volgende bekend. 
4Het is een toal sunder woord’n, 
Geluud’ n heurst du niet. 
5Toch gêit hun stem over heel de eerde, 
dringt hun toal tot de uuthoek’n deur. 
Aan de hêmel schiep God veur de sun een tênt. 
6Stroalend komt hy teveurschien, 
as een bruudegom uut sien bruudsvertrek. 
Flink as een held begunt hy sien loop. 
7Aan het ene êênt van de hemel gêit hij op, 
aan het andere êênt bringt hy sien boan tot een êênt; 
niks blieft veur sien gloed verbûrg’n. 
Psalm 19 is een psalm die ik graag lees én ook graag zing.  “Het ruime hemelrond vertelt met blijde  mond, 
Gods eer en heerlijkheid”  leerde ik op de lagere school  uit het hoofd. Eigenlijk heel bevattelijke taal. Je kon 
het allemaal zien. En ‘heerlijk’ is ook gauw duidelijk geworden, als het over het weer of het eten ging. 
‘Heerlijkheid’ moest dus wel iets moois zijn. Dat had dus met God te maken. Achter die zichtbare blauwe 
hemel een onzichtbare wereld waar God woont. 
In de nacht had ik vroeger eerst andere ervaringen. Donker en dreigend, vooral als het dan onweerde boven 
het wijde land om ons huis buiten het dorp. Maar vertrouwen dat God er dan ook is, is mij jong geleerd en 
bijgebleven. Ook als het stormde later in mijn leven.  
Op onze lange wandeltochten van meerdere dagen voelt de hemelkoepel gaandeweg als een vertrouwd dak 
boven je hoofd.  Zolang het mooi weer is, dat wel. Toen Ada en ik door het weidse Friese landschap over het 
Japikspaad liepen, was ‘de sprake van de dag’ een intense ervaring: licht, ruimte, stilte. Na een periode van 
drukte en spanning is er een gelegenheid van opgelucht ademhalen, van omhoog naar de lucht en in de 
ruimte om je heen kijken.  
Op een wolkenloze dag is de zon een trouwe bondgenoot. Hij loopt fier zijn ronde langs de hemelbaan. Zo 
naderden we Jorwert. Zou God daar echt verdwenen zijn? Als je Psalm 19:5 leest, én omhoog ziet én 
luistert, zou je misschien toch God kunnen vermoeden. 
Buiten in de nacht heb ik ook wel eens de woorden ‘de nacht spreekt tot de nacht’ in gedachten gekregen. 
De stilte en het donker brengen veel gedachten op gang. Zeker als de maan schijnt en veel sterren staan te 
flonkeren, ervaar ik de grootheid van de Schepper.  
Maar het is niet altijd rozengeur en maneschijn geweest. Het is soms echt wel donker. Gelukkig staat er 
meer in Psalm 19. Er is ook sprake van een betrouwbare God door Zijn Woord. Dat heeft Ada en mij er door 
heen geholpen als het moeilijk was. “God is een rots en een Verlosser”, zo eindigt de psalm. En wij zeggen 
het graag na. 
Onze wandeltocht eindigde die dag in Mantgum, voor een overnachting in B&B “Lyts Kanaän’. 
Na droogte en oases geeft het een gevoel van thuiskomen.   
 
Ada en Jan Laanstra 
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Bijbelleesrooster 

 

 
Schatten in schuren  - Kees de Kort 

Lucas 12:16-21 
 

zo 24 jul Lucas 11:1-13 zo 14 aug 1 Koningen 9:1-9 

ma 25 jul Lucas 11:14-28 ma 15 aug 1 Koningen 9:10-28 

di 26 jul Lucas 11:29-36 di 16 aug 1 Koningen 10:1-9 

wo 27 jul Psalm 70 wo 17 aug 1 Koningen 10:10-20 

do 28 jul Lucas 11:37-44 do 18 aug 1 Koningen 10:21-29 

vr 29 jul Lucas 11:45-54 vr 19 aug Lucas 13:1-9 

za 30 jul Lucas 12:1-12 za 20 aug Lucas 13:10-21 

zo 31 jul Lucas 12:13-21 zo 21 aug Lucas 13:22-30 

ma 1 aug Lucas 12:22-34 ma 22 aug Lucas 13:31-35 

di 2 aug Lucas 12:35-48 di 23 aug Psalm 112 

wo 3 aug Lucas 12:49-59 wo 24 aug 1 Koningen 11:1-13 

do 4 aug 1 Koningen 7:1-12 do 25 aug 1 Koningen 11:14-25 

vr 5 aug 1 Koningen 7:13-26 vr 26 aug 1 Koningen 11:26-43 

za 6 aug 1 Koningen 7:27-39 za 27 aug 1 Koningen 12:1-19 

zo 7 aug 1 Koningen 7:40-51 zo 28 aug 1 Koningen 12:20-32 

ma 8 aug 1 Koningen 8:1-11 ma 29 aug 1 Koningen 12:33–13:10 

di 9 aug 1 Koningen 8:12-21 di 30 aug 1 Koningen 13:11-22 

wo 10 aug 1 Koningen 8:22-32 wo 31 aug 1 Koningen 13:23-34 

do 11 aug 1 Koningen 8:33-43 do 1 sep 1 Koningen 14:1-20 

vr 12 aug 1 Koningen 8:44-53 vr 2 sep Lucas 14:1-11 

za 13 aug 1 Koningen 8:54-66 za 3 sep Lucas 14:12-24 
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Uit de regio 

 
Openlucht samenzang in de haven van Elburg 
 
Beste medegelovige, 
 
Zing je graag om God te prijzen of ben je meer een biddende luisteraar? Wil je folders uitdelen, bij een rebus 
staan of een praatje maken met mensen, al dan niet onder genot van een kop koffie of thee? Op de 
zaterdagmiddagen 9 juli en 6 augustus creëren we een laagdrempelige actie in de haven van Elburg om het 
goede nieuws te verspreiden van Verlossing door het kruis en de opstanding van Christus. U/jij bent van 
harte welkom om mee te komen helpen. 
 
Enkele zangers van het voormalige Gideon koor komen uit het westen hierheen ter ondersteuning van de 
evangelisatie. Versterking van dit kleine groepje zangers is zéér welkom.  
Vanaf 13.15 uur staan koffie en thee klaar aan de havenkade, bij de lichtgrijze overkapping tegenover 
restaurant ’t Boothuis, bij het openbaar toilet. We starten met een korte Bijbelinleiding en gebed om 13.30u 
en we zingen en evangeliseren tussen 14.00 en 16.00 u. Liedteksten, een rebus en uitdeel materiaal zijn 
beschikbaar. Zo hopen we er samen met u, jou, de zangers, sprekers en de mensen op straat een mooie 
middag van te maken.  
 
Bijbelstudie 
Op maandagavond 12 september hopen we 
eindelijk weer te starten met de Bijbellezingen in 
Thornspic die om de 2 weken zijn gepland, van 
19.30 tot 21.00u. In september en oktober 
spreekt Dirk-Jan Jansen uit Harderwijk, en in 
november en december Bert van Twillert uit 
Apeldoorn. 
 
Hartelijke groet namens de interkerkelijke 
stichting Evangelisatie en Bijbelstudie Thornspic 
(www.sebt.nl)  en tot ziens, 
 
Saskia Land     
    
0525 654906 

 
 
 

Gebed en getuigen: een effectieve samenwerking in deur-aan-deur werk 
 
Helaas zijn er geen winterfeesten meer in ’t Harde met een kraam van de kerken. Voorbereidingen voor een 
interkerkelijke Sing-Inn zijn door covid-maatregelen in ’t slop geraakt. Toch wordt er al jaren door groepjes 
gelovigen in ’t Harde gebeden voor alle bewoners van dit dorp en voor actie om meer mensen te bereiken 
met het goede nieuws van God in Christus. Er zijn voorheen diverse korte acties geweest van de 
interkerkelijke commissie en van gelovigen uit diverse kerken, met kaarten of posters rond Kerst en Pasen 
en een puzzelspeurtocht.  
 
In maart dit jaar is een groepje gelovigen gestart met een langdurige actie om bij alle deuren in ’t Harde 
een presentje aan te bieden om met bewoners in gesprek te komen. Dit deur aan deur werk doen we in 
samenwerking met Aart Elbertsen van Operation Rescue, een evangelist uit Oldebroek die in veel kerken in 
de omgeving bekend is om zijn evangelisatie trainingen, bemoedigingen en werk in Roemenië.  
 

http://www.sebt.nl/
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Op de 3e dinsdag van de maand komen we samen in de Maranatha kerk in 
’t Harde met mensen van verschillende kerken, waarvan de meesten 
woonachtig in ’t Harde, met het gemeenschappelijk verlangen om meer 
bewoners van ’t Harde bekend te maken met de liefde van God. Hij 
heeft die onmetelijk grote liefde getoond in Zijn Zoon, Jezus Christus, door 
op Hem de straf te leggen die wij allemaal verdienen. Hij is overgeleverd 
aan het kruis om onze overtreding en opgewekt om onze rechtvaardiging.  
We beginnen om 19.15 met kort gebed, waarna Aart Elbertsen ons 
bemoedigt met een stukje uit de Bijbel. Vervolgens verdelen we de 
stratenlijsten en gaan we 2 aan 2 de deuren langs. En ik hoor u al zeggen: 
“Net als Jehovah-getuigen”.  Doorgaans worden we niet zo beschouwd en 
die enkele keer dat mensen het vragen, kunnen wij oprecht zeggen dat wij 
niemand kunnen overtuigen. Terecht, want het is het werk van de Heilige 
Geest om mensen te overtuigen. Daarom blijven er ook steeds een aantal 
achter om te bidden. Hun werk is essentieel, want God wil nog steeds in 
harten werken, maar Hij wacht op ons gebed. 

 
Zo was ik pas heel verbaasd dat een man met een sterke boeddhistische overtuiging toch met ons in 
gesprek wilde. Een moslima was heel dankbaar voor de uitleg van Gods liefde. Een Syrisch gezin was zeer 
onder de indruk van het evangelie en vroeg om een Bijbel. Een aantal mensen met een kerkelijke 
achtergrond mochten we bemoedigen om de Bijbel weer op te pakken en God weer te zoeken. Anderen 
mochten we bemoedigen  met meer zekerheid in het geloof. 
 En bij de evaluatie na terugkeer, merkten we dat ook ieder van ons bemoedigd was door de leiding van de 
Heer of door de mooie gesprekken. Tot slot bidden we voor Gods uitwerking in de harten en danken we 
Hem gezamenlijk.  
 
Wil je ook aan Gods opdracht gehoorzamen om te getuigen van Hem, maar ervaar je een hoge 
drempel of denk je dat je het niet kunt? Die drempel ervaren wij ook nog regelmatig en ook wij moeten 
erkennen dat we het zelf niet kunnen. Het is Gods werk door ons heen. Daarom zijn we zo blij met de 
bidders. Kom gerust eens meelopen en/of meebidden op 21 juni of  20 september,  neem contact met ons 
op en/of  volg een online evangelisatiecursus via www.learnnn.com , van GlobalRize. Hoe meer 
mensen/kerken dit werk met gebed en arbeiders ondersteunen, hoe krachtiger onze genadige God kan 
werken, Die niet wil dan iemand verloren gaat. Aan Hem zij alle dank en eer. 
 
Saskia Land 0525-654906  slandrebers@gmail.com 
Aart Elbertsen 06 66132670 rescuepeople@operation-rescue.org  
Rianne, Johannes, Joseph, Ina, Coen, Ria en Harry. 

 

Classicale vergadering Veluwe 
 
Op 14 juni kwam de classicale vergadering bijeen. De afgevaardigden spraken o.a. met elkaar over samen 
kerk zijn en de huisgemeente onder de classicale vergadering. Lees verder op de website 
pknclassisveluwe.nl/classis/verslagen 
 
Gerrit Bok, scriba. 
 
 

Gratis zomerconcerten Veluws Mannenensemble 
tijdens de Vestingdagen  
 
In de Grote Kerk van Elburg worden tijdens de Vestingdagen vijf gratis 
zomerconcerten gegeven door het Veluws Mannenensemble o.l.v. Wilbert 
Magré. Iedere woensdag van 27 juli t/m 24 augustus kan het publiek 
genieten van onder andere Psalmen, geestelijke- en Vaderlandse liederen. 
 
De concerten beginnen om 11.00 uur en de kerk is vanaf 10.30 uur open. De toegang is gratis, wel wordt er 
een collecte gehouden bij de uitgang voor de gemaakte kosten. Het ensemble met ervaren zangers staat 
onder leiding van Wilbert Magré. Jan Rozendaal zal het beroemde Quellhorst orgel bespelen en tevens 
diverse orgelsolo’s ten gehore brengen. 

http://www.learnnn.com/
mailto:slandrebers@gmail.com
mailto:rescuepeople@operation-rescue.org

