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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.  
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Kerkdiensten 

 

Datum Tijd Predikant Ambtsdragers Diaconale 
collecte 

Bijzonderheden 

12-jun-22 09.30 uur ds. M. Schut Wietze van der Schaaf 
Johan Kamphuis 

Diaconaat ook 
voor jongeren 

avondmaal  

19-jun-22 09.30 uur dhr. J.K. van der Hart, 
Kampen 

Gea Rooks  
Meindert Attema 

St. Mensen-
kinderen 

 

26-jun-22 09.30 uur ds. M. Schut Theo Tolsma 
Margreet Deuring 

Hulp voor mensen 
zonder papieren 

 

3-jul-22 09.30 uur ds. M. Schut Theo van Prooijen 
Geert de Haan 

India; onderwijs 
aan kansarme 
kinderen 

overstapdienst 

10-jul-22 09.30 uur ds. K. de Jong 
Kampen 

Ingrid Stellingwerf 
Aart van Triest 

  

17-jul-22 09.30 uur Mevr. A.M. Jansen-
Peelen Harderwijk 

Ans van der Beek 
Meidert Attema 

Stichting Present  

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

 
 
 

Voorwoord 

Zaaien op vruchtbare grond: De Hoop van Pinksteren 
 
Er wordt gesproken over de Gaven van de Geest. Dat gaat om wijsheid, inzicht, doorwerking van 
Gods aanwezigheid onder ons mensen. Het zien en dankbaar aanvaarden van de Aanwezigheid van 
God vanaf het begin van de Schepping. Toen de Geest ging over de wateren. Ik las een aantal 
artikelen over inspiratie en doorwerking van de Geest en wil daar hier graag wat uit doorgeven.  
 
Er is een door Jezus vertelde gelijkenis die ons het belang van de gaven 
van de Geest doet vatten. Een zaaier trekt uit om te zaaien; niet al het 
zaad dat hij uitstrooit draagt vrucht. Wat op de weg valt wordt door de 
vogels opgegeten; wat op de rotsgrond of tussen de distels valt, ontkiemt 
maar wordt snel door de zon verdord of door de doornen verstikt. Alleen 
het zaad dat op vruchtbare grond valt kan groeien en vrucht dragen. 
Jezus zelf leert aan zijn leerlingen dat de zaaier de Vader voorstelt, die 
overvloedig het zaad van zijn Woord uitstrooit. Met de gave van sterkte 
maakt de Heilige Geest de grond van ons hart vrij van alles wat ons 
belemmert om in beweging te komen. 
Er zijn ook moeilijke momenten en uitzonderlijke situaties waarin mensen 
kunnen komen. Situaties waar ze extra behoefte aan kracht en 
bekrachtiging hebben. 
 
Ten eerste kunnen ervaringen van andere gelovigen ons dan helpen. De broers en zussen in Jezus 
verbonden die niet geaarzeld hebben hun leven te geven om aan de Heer en aan zijn Evangelie trouw te 
blijven. Ook vandaag zijn er op vele plaatsen in de wereld Christenen die hun geloof blijven vieren en 
belijden met diepe overtuiging en helderheid en ze bieden weerstand ook wanneer dat een hogere prijs eist. 
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Deze broers en zussen zijn heiligen, heiligen in het alledaagse, heiligen in ons midden verborgen: ze hebben 
de gave van sterkte of innerlijke kracht door hun plicht te doen als personen, als vaders, als moeders, als 
broers, als zussen, als burgers. 
We moeten niet denken dat de gave van sterkte/kracht slechts bij enkele gelegenheden of bijzondere 
situaties nodig is. Deze gave moet het basiskenmerk zijn van ons christelijk bestaan, in het gewone van ons 
alledaagse leven. De apostel Paulus heeft een gezegde dat goed is om horen: “Alles vermag ik in Hem, die 
mij kracht geeft” (Fil. 4, 13). Als we het gewone leven trotseren, als er moeilijkheden komen, laat ons dan dit 
herinneren: “Alles vermag ik in Hem, die mij kracht geeft”. De Heer geeft sterkte. Kracht naar kruis werd dat 
vaak genoemd door eerdere generaties van gelovigen. 
 
In de schepping te zien 
Wanneer onze ogen door de Heilige Geest verlicht worden, openen ze zich voor de overdenking/mijmering 
over God in de schoonheid van de natuur en in de grootsheid van de kosmos en ze brengen ons tot de 
ontdekking hoe alles van Hem en van zijn liefde spreekt. Dit alles wekt in ons een grote verbazing en een 
diep gevoel van dankbaarheid! Het is het gevoel dat we ook ervaren wanneer we vol bewondering kijken 
naar bijvoorbeeld een kunstwerk of een prachtig stukje natuur- wetenschap waaruit de creativiteit van de 
mens blijkt.  
In het eerste hoofdstuk van het boek Genesis, wordt benadrukt dat God behagen heeft in zijn schepping 
door herhaaldelijk de schoonheid en de goedheid van elk schepsel te onderstrepen. Aan het eind van elke 
scheppingsdag staat geschreven: “God zag dat het goed was” (Gen. 1, 12.18.21.25). Het is de gave van 
kennis die ons deze schoonheid doet zien, daarom ook loven we God en danken Hem omdat Hij ons zoveel 
schoonheid geschonken heeft. En wanneer God de schepping van de mens voltooide wordt niet gezegd: “Hij 
zag dat het goed was”, maar Hij zei dat het “zeer goed” was (Gen. 1, 31). In de ogen van God zijn wij het 
mooiste, het grootste en het beste van heel de schepping.  
 
Dit alles is motief voor rust en vrede en maakt van de Christen een blije getuige van God, in het spoor van 
Franciscus van Assisi en van vele heiligen/ voorbeeldige mensen die, door de bezinning op de natuur als 
schepping ertoe kwamen God te loven en zijn liefde te bezingen. Zoals iemand pas tegen mij zei dat hij toen 
hij door de natuur fietste sterk ervoer dat het belangrijk is goed voor je lichaam te zorgen omdat het een 
tempel van God is. Zoals de hele Schepping het Huis van God is hier op aarde. 
De schepping wordt nooit ons eigendom waarover van we believen de baas kunnen spelen; en zeker is ze 
geen eigendom van slechts enkelen, van weinigen. De schepping is een schitterend geschenk dat God ons 
gegeven heeft om er zorg voor te dragen en te gebruiken ten bate van allen, met niet aflatende eerbied en 
dankbaarheid.  
 
Vanuit de ontmoeting 
Wanneer de Heilige Geest in ons hart woont en onze geest verlicht, doet Hij ons dag na dag groeien in het 
begrip van wat de Heer gezegd en gedaan heeft. Jezus heeft zelf aan de leerlingen gezegd: ik zal jullie de 
Heilige Geest zenden en Hij zal jullie doen verstaan alles wat ik jullie heb onderwezen.  
In het Evangelie volgens Lucas komt een prachtige ontmoeting van Jezus en leerlingen voor. Een verhaal 
over teleurstelling en opnieuw gaan zien wat van waarde is, wat je kracht mag zijn. 
Na getuigen te zijn geweest van de dood van Jezus op het kruis en van zijn begrafenis, zijn twee 
ontgoochelde en terneergeslagen leerlingen op weg van Jeruzalem naar hun dorp met de naam Emmaüs. 
Tijdens de tocht sluit de verrezen Jezus bij hen aan en begint met hen een gesprek, maar hun ogen, 
gesluierd door droefheid en wanhoop, zijn niet in staat Hem te herkennen. Jezus is met hen op weg, maar zij 
zijn zo bedroefd en zo wanhopig dat ze niet in staat zijn Hem te herkennen.  

Maar wanneer Jezus hen de Schriften verklaart, om hen te helpen 
verstaan dat Hij moest lijden en sterven om daarna te verrijzen, gaan 
hun geesten open en in hun harten gaat opnieuw de hoop branden. 
Dat is wat de Heilige Geest met ons doet: Hij opent onze geest, om 
beter te verstaan, om beter de dingen van God te verstaan, de 
menselijke dingen, de situaties, alle dingen. De gave van inzicht is 
belangrijk voor ons christelijk leven. Vragen we aan de Heer dat Hij ze 
ons schenkt, dat Hij ons allen de gave schenkt om de dingen die 
gebeuren te verstaan op een diepere manier. Om met een vorm van 
inzicht naar de werkelijkheid te kunnen kijken. Een inzicht dat te 

maken heeft met gelovig waarnemen van wat groter is dan onze eigen vermogens. Dat we in Gods 
Schepping leven en dat God in die Schepping zichzelf zichtbaar maakt. 
Zo mag Pinksteren weer een impuls zijn om te groeien in geloofswijsheid en inzicht. 
 
Ds. Marco Schut (naar aanleiding van wat ik gelezen heb zo aan de vooravond van Pinksteren). 
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Lange Wijden 

 
We deelden met de fijnproevers op een ander moment, namelijk midden in mei, de Top 2000 dienst. Het 
was een mooi muzikaal gebeuren. Met dank aan alle mensen die er aan meewerkten. We hopen op een 
reprise in December! 
 
Als je na Pasen het kerkelijk jaar volgt ga je via Hemelvaartsdag en de wezenzondag naar Pinksteren toe. 
We mogen met Pinksteren een nieuwe aanwezigheidservaring van God beschrijven aan elkaar. Hij is de 
Aanwezigheid in deze wereld in Inspiratie, Creativiteit en Uithoudingsvermogen. Want de Geest inspireert, 
troost en maakt krachtig. 
 

Dan volgt de feestloze periode waarin in ieder geval nog een feestelijk, belangrijk moment 
in mensenlevens gedeeld mag worden. Het overstapmoment van de groep 8-ers naar de 
middelbare school. 
En natuurlijk ook de examenuitslagen die inhouden dat mensen hun vervolgstudie kunnen 
gaan doen, of misschien wel iets heel anders gaan doen. Dat geldt dan natuurlijk vooral 
voor de middelbare scholieren. Het Middelbaar en Hoger Beroepsonderwijs en de 
Universiteit hebben meerdere afstudeermomenten. Zo zijn er altijd weer momenten dat 
mensen de overgang naar een nieuwe levensfase kunnen maken. Hopelijk wordt de 
inspanning van beloond! 
 

Pastoraal 
Mensen die zich heel langzaam van Long Covid herstellen, inzet voor de bestrijding van kanker bij de Alpe 
d’HuZes, er gebeurt van alles. 
Het Feest van de Geest in veel kerken deze periode, en ook hier tussen Hemelvaart en Pinksteren  in onze 
binnenstad veel kunst bij het Vestingval. 
Kortom De geest van creatie en inspiratie werkt in mensen. 
 
Huwelijk 
Gerrit Kroeze hoopt met Anne Westerink te trouwen. Anne is de dochter van onze diaconaal medewerker 
Dirk Westerink en zijn vrouw Janneke. Ze hopen de zegen over hun huwelijk te ontvangen op 17 juni a.s. om 
14.45 uur in onze Ichthuskerk. U bent van harte welkom er bij te zijn. 
 
Ontvang een hartelijke groet, 
Ds. Marco Schut 
 

Van de kerkenraad 

Vorige maand berichtte ik al dat we als kerkgenootschap waren 
uitgenodigd om op 4 mei bij het monument een krans te leggen. Voor het 
bloemstuk tekenden de dames Annemiek Schuijn en Gea van de Vosse: 
zij hebben er een waar kunststuk van gemaakt. Tijdens de plechtigheid 
hebben Gea Rooks en ondergetekende het bloemstuk namens de 
Ichthusgemeente en alle andere kerken van Elburg een gepaste plaats op 
het monument gegeven. We kijken er met een goed gevoel op terug. 
 
Tegen het einde van het seizoen zijn we alweer bezig met plannen voor 
de kerk na de vakantie. De opening van het jaar is gepland met een 
startzondag op 4 september. Na de kerkdienst zullen er weer activiteiten 
plaatsvinden in het clubhuis van de scouting op de strekdam. Als het 
weer dat toelaat tenminste. De werkgroep Vorming en Ontmoeting neemt 
de organisatie weer op zich, maar kan wellicht wat hulp van buiten de 
werkgroep gebruiken. Het thema voor het komend jaar is: “aan tafel”. 
Hierbij mag u denken aan de vieringen van het Heilig Avondmaal, maar u 
mag dit ook wat aardser invullen door te denken aan de ontmoetingen 
tijdens de koffie op zondagmorgen, de sobere maaltijd in de veertigdagentijd of wellicht aan iets wat we nu 
nog niet kennen, maar wel georganiseerd kan worden. 
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Goede ervaringen hadden we in voorgaande jaren met een vrijwilligersavond. Ook voor dit jaar staat dat 
weer op het programma. Als u op wat voor manier dan ook betrokken bent bij het werk van de 
Ichthusgemeente, bent u van harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn. Om vast in de agenda te 
noteren: 15 september. Dit onder voorbehoud van beschikbaarheid van plaats en ruimte. 
 
Van het Classicale College voor Behandeling van Beheerszaken kregen we bericht dat de jaarrekening van 
onze kerk en van de diaconie over 2021 zijn goedgekeurd. 
 
Tijdens de laatste kerkenraadsvergadering spraken we ook over invulling van kerkdiensten, in het bijzonder 
de zangdiensten. Deze worden door meerdere kerkgangers gemist. De kerkenraad staat zeker positief 
tegenover initiatieven om deze diensten nieuw leven in te blazen. Dat kan echter alleen als er 
gemeenteleden zijn die hier de schouders onder willen zetten. De gedachten gaan uit naar een afwisseling 
van zangdiensten met een koor tijdens een morgendienst met wellicht een bijzondere dienst in de 
avonduren. We staan open voor mogelijkheden en suggesties. 
 
Ook deze vergadering kende het terugkerend agendapunt van de vacatures. Aart van Triest heeft te kennen 
gegeven nog wel een jaar actief te blijven als diaken. De functie van voorzitter CvK wordt al jaren vervuld 
door Wietze van der Schaaf. Hij heeft besloten nog één jaar aan te blijven, maar na dat jaar ook echt te 
stoppen. Datzelfde geldt ook voor mij: nog wel een jaar als voorzitter van de kerkenraad, maar volgend jaar 
mag iemand anders mijn rol overnemen. 
 

U loopt er wellicht elke zondag langs: de 
tuin bij ons kerkgebouw. Zonder te 
beseffen dat die er zo netjes bij ligt 
omdat er een werkgroep is die zich met 
het onderhoud bezighoudt. Goed om 
ons te realiseren dat deze groep zo 
consciëntieus het onderhoud aanpakt. 
Tot zover bedankt en waardering voor 
de inzet van Jan, Kees, Siebe, Dick en 
Marien.  
Zo dragen veel mensen een steentje bij. 
 

Namens de kerkenraad 
Theo van Prooijen 
 

Van de diaconie 
Beste gemeenteleden, op maandag 9 mei heeft de werkgroep diaconie haar laatste vergadering van dit 
seizoen gehad. De zaken die vermeldenswaardig zijn komen terug in deze bijdrage.  
Nu staat de zomer voor de deur, een rustiger tijd voor de vrijwilligers in onze kerk, ook voor de werkgroep 
diaconie. Namens de werkgroep leden en iedereen die actief is binnen het diaconaat wens ik u allen een fijne 
en zonnige zomer toe! 
 
Hartelijk dank! 
Behalve leden van de werkgroep zijn veel leden van onze gemeente actief met de diaconale taken in onze 
gemeente. Dat zijn bijvoorbeeld de collectanten (vooral ‘achter de schermen’ nu er niet meer wordt 
gecollecteerd in de kerk), een aantal leden die behulpzaam zijn bij de werkzaamheden bij het avondmaal, 
inzet voor de diverse acties en activiteiten en als vertegenwoordiger in ander verband.  
Hartelijk dank voor alle inzet en betrokkenheid dit seizoen. Bij deze dank betrek ik ook onze koster Leny en u 
en jij als gemeentelid voor de steun voor- en het vertrouwen in de diaconie. 
 
Afscheid van Anky Luinenburg: 
Aan het einde van de vergadering op 9 mei heeft Anky Luinenburg afscheid genomen van de werkgroep 
diaconie. Samen met Janny Dijkstra en Annemarie Bergstra was zij het langstzittend lid. Janny en 
Annemarie namen al eerder afscheid. Nu was het Anky die afscheid nam. Zij had een jaar geleden haar 
afscheid al aangekondigd, dus een verrassing was het niet. Het is zeker een gemis want na al die jaren 
actief voor de werkgroep was zij echt een vraagbaak en ze regelde heel veel zaken.  
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Dat blijft ze voor een deel nog wel doen, maar dan niet vanuit de werkgroep. We hebben afscheid van Anky 
genomen met een cadeautje en woorden van dank. Die dank herhaal ik hier nog eens. Anky, hartelijk 
bedankt voor alle jaren die jij je hebt ingezet om de diaconale taak binnen onze gemeente gestalte te geven. 
De taken van Anky zijn verdeeld onder de andere leden. Ook ons nieuw lid Krista Bregman heeft haar 
aandeel genomen!  
 
Avondmaalsviering op zondag 12 juni: 
Op zondag 12 juni wordt het Avondmaal weer gevierd. De viering zal gaan op de manier zoals we hebben 
afgesproken voor de periode na corona. Vanuit de banken lopen we via het middenpad naar voren waar het 
brood en wijn / druivensap (in kleine bekertjes) gereed staan. 
 
Vluchtelingen uit Oekraïne in de gemeente Elburg: 
Elders in deze Ichthus vindt u weer informatie over de vluchtelingen uit Oekraïne. 
 
Seniorenuitje? 
Het vraagteken staat er niet voor niets. Binnen de werkgroep wordt besproken op welke manier het 
seniorenuitje gestalte moet krijgen. Binnenkort komt er meer informatie over (in 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 12 juni: (Avondmaal): PKN/Jong Protestant/Jongerenpastoraat. 
Kennismaken met diaconaat 
Diaconaal werk, is dat alleen iets voor volwassenen? Nee! Jong Protestant, de 
jongerenorganisatie van de Protestantse Kerk, en Kerk in Actie hebben werkvormen 
ontwikkeld waarmee jongeren kunnen kennismaken met diaconaat. De ervaringen zijn 
erg positief. Jongeren ontdekken samen met hun jeugdleider en een diaken op welke 
manieren ze van betekenis kunnen zijn voor de mensen om hen heen en hoe dat ook 
hun eigen leven verrijkt. Het programma stimuleert hen ook om diaconaal actief te 
blijven. 
 
Zondag 19 juni: 
De diaconale collecte is bestemd voor “Mensenkinderen” voor mensen in nood. Het is 
een stichting die gevestigd is in Nunspeet. Zij zetten zich nu in voor vluchtelingenkinderen uit Oekraïne die 
zich nu in Moldavië en Armenië bevinden. Deze landen behoren tot de armste landen van Europa maar zij 
vangen veel vluchtelingen op. Kinderen moesten vluchten met hun ouders, vaak alleen met hun moeder, ze 
zijn getraumatiseerd en er is vaak gebrek aan veel basisvoorzieningen. 
 
Zondag 26 juni: PKN / Binnenlands diaconaat/Hulp en perspectief voor mensen zonder papieren 

Nederland telt zo’n 30.000 migranten zonder 
verblijfsvergunning. Velen van hen zijn 
arbeidsmigranten, anderen bleven na een 
mislukte asielprocedure in Nederland, 
bijvoorbeeld omdat het land van herkomst 
hen niet accepteert. Ongedocumenteerden 
hebben weinig rechten en er is altijd de angst 
op uitzetting. Diverse kerkelijke initiatieven, 
zoals de Wereldhuizen in Amsterdam en Den 
Haag, de Pauluskerk in Rotterdam en Villa 
Vrede in Utrecht helpen met advies en 
dagbesteding en stimuleren zo de veerkracht 
van deze mensen. 
 

Zondag 3 juli: Kerk in Actie/Werelddiaconaat/ India/Onderwijs geeft kansarme kinderen toekomst. 
In India worden duizenden kasteloze Dalit-kinderen achtergesteld en buitengesloten. Schooluitval is bij hen 
erg hoog hierdoor. Samen met een Indiase partnerorganisatie wil Kerk in Actie via deze kinderen het 
onderdrukkende kastensysteem doorbreken.  

mailto:diaconie@pkn-elburg.nl
mailto:diaconie@pkn-elburg.nl
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De organisatie biedt de kinderen voor en na schooltijd huiswerkbegeleiding, muziek-, dans- en sportlessen. 
Zo krijgen ze zelfvertrouwen en verbeteren hun schoolprestaties. De organisatie besteedt ook veel aandacht 
aan het verbeteren van de thuissituatie en het gezinsinkomen, om zo samen met kinderen en ouders de 
armoede te doorbreken. 
 
Zondag 10 juli: Collectedoel nog vast te stellen. 
 
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.  
 
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  
 

Overzicht collecten april 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 

Van de penningmeester 
De afgelopen periode stond voor het College van Kerkrentmeesters in het teken van het afronden van de 
jaarrekening 2021 van zowel de kerk als de diaconie. 
Als eerste hebben we hiervoor op 10 april een gemeenteberaad gehouden, waarin de penningmeesters van 
de kerk en diaconie de gemeenteleden hebben bijgepraat over het financiële ‘reilen en zeilen’ van onze 
gemeente. Vervolgens hebben we op 12 mei ‘s avonds de kascontrolecommissie aan het werk gezet om de 
boeken van zowel de diaconie als kerk te controleren. Henk Molenaar en Theo Frank hebben voor de 
gemeente deze taak op zich genomen. Het was een zeer vruchtbare avond, waarin de beide heren op een 
positief kritische wijze de administraties hebben gecheckt. Hun uiteindelijke positieve oordeel over de beide 
administraties en jaarrekeningen is vastgelegd in een digitaal controledocument dat centraal door de PKN 
beschikbaar is gesteld.  
Na de kascontrole hebben wij de jaarrekeningen met de nodige documenten op 19 mei ingediend bij de 
centrale beoordelingcommissie van de PKN. En zoals verwacht zijn de jaarrekeningen door hen ook 
goedgekeurd; al binnen twee dagen na indiening. Dat stemt ons als collega tevreden en geeft ook aan dat 
we op de goede weg zitten. 

Rijlabels 
Som van 
bonnen 

Som van 
bank 

Som van 
contant 

Som van 
Scipio 

Som van 
totaal 

Diaconie € 83,50 € 255,00 € 469,70 € 435,50 € 1.243,70 

Kerk € 65,50 € 257,00 € 134,50 € 326,50 € 783,50 

L&L € 21,00 € 52,00 € 54,95 € 100,50 € 228,45 

Oekraine € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 130,00 € 130,00 

OG € 57,00 € 198,00 € 97,35 € 228,50 € 580,85 

Spaardoosjes € 0,00 € 0,00 € 17,55 € 122,00 € 139,55 

Eindtotaal € 227,00 € 762,00 € 774,05 € 1.343,00 € 3.106,05 

mailto:diaconie@pkn-elburg.nl
mailto:diaconie@pkn-elburg.nl
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Hieronder heb ik een verkorte versie van de resultaten over het afgelopen jaar nogmaals weergegeven. 
Resultaten Kerk:
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Resultaten Diaconie: 

 
Uiteraard staan deze gegevens ook op onze website in de ANBI overzichten vermeld. En mocht u er nog 
vragen over hebben, kunt u mij altijd bellen of mailen. 
 
Verder is er vanuit het College van Kerkrentmeester geen nieuws te melden. Zo langzamerhand gaan we 
richting de vakantieperiode. Na de vakantieperiode gaan we onze cyclus van begroting en plannen voor 
2023 (alweer) opstarten. Maar daarover later meer. 
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Tot slot wil ik graag nogmaals van de gelegenheid gebruik maken 
de Scipio App voor de collecte te promoten. Inmiddels zijn al veel 
gemeenteleden met deze app aan de slag en dat juich ik alleen 
maar toe. We zien een grote verschuiving van de bonnen/cash 
geld naar het gebruik van de app voor de collectes. Daar ben ik 
blij mee, maar er is ruimte voor verbetering.  
 
Nieuwe papieren collectebonnen worden niet meer uitgegeven. 
Om de collecte dan te kunnen blijven doen, is de Scipio App het 
meest eenvoudig en meest voordelig voor de kerk.  
Contant geld is niet alleen relatief duur om te storten. Ook zit daar 
een veiligheidsaspect aan voor de ‘collectantengroep’ die de 

stortingen bij de bank doen. En dat laatste vind ik overigens belangrijker dan het kostenaspect. Daarnaast 
maken velen van u de collecte over naar de bankrekeningen van de collectebonnen-administratie. Uiteraard 
prima dat u dat doet, maar elke bijschrijving op de rekening (ongeacht het bedrag) kost de kerk een kleine 
vergoeding. Bovendien is de administratie van de betalingen op de rekening voor Jérôme Draaisma 
(administratie van de collectiebonnen) tijdrovend. 
 
Het gebruik van de app is niet gratis voor de kerk, maar zorgt overall wel voor besparing van kosten. Ook 
zorgt deze voor een besparing in administratieve tijd en bovenal veiligheid. Daarom nogmaals mijn vraag 
aan u de Scipio App te gaan gebruiken voor de collecte. U heeft alleen een smartphone nodig. Met 1 mailtje 
naar mij via penningmeester@pkn-elburg.nl of naar collectebonnen@pkn-elburg.nl hebben wij u zo aan de 
app gelinkt. Indien nodig helpen we u met de installatie en eerste gebruik. Wij zien u mailtjes graag 
tegemoet! 
 
Groet,  
Johan Kamphuis 
 
 

In memoriam 

 
Zr. Evertje van der Schuur-Koelewijn - Eef – was sinds  
16 oktober 2009 weduwe van Jan van der Schuur. Ze werd 
geboren te Bunschoten, 4 april 1942 en ze overleed te  
Elburg, 5 mei 2022. 
 
Omdat ze hier gekomen is als oudere in de aanleunwoningen 
van de Voord was ze niet voor veel mensen een bekend 
gemeentelid. Ze vond het wel mooi dat ze hier een geestelijk 
thuis had, al was bij haar afscheid vanwege de geschiedenis 
met haar man uiteindelijk de kerk van Zeewolde de drager 
van het afscheid. Daar zal haar naam ook genoemd worden 
op de laatste zondag van het kerkelijk jaar. 
 
Een vrouw die dapper omging met de dingen op haar pad was ze zeker. Toen ik haar de laatste keer 
bezocht zag ik het grote gezwel in haar hals, en ze kon maar moeilijk praten. Maar ze probeerde te 
benoemen dat het wel redelijk goed ging naar omstandigheden.  
Pastor Roel Venderbos van de Voord heeft de dienst geleid. Hij vertelde bij het afscheid: ‘Eef  was een 
vrouw geboren in Bunschoten Spakenburg. Toen ze jongvolwassen was trouwde ze met Jan van der Schuur 
en verhuisde naar Nijkerk, en later naar Zeewolde. Na het overlijden van haar man en een herseninfarct 
kwam ze in Elburg terecht waar ik haar heb leren kennen in verpleeghuis de Voord. Een bijzondere vrouw, 
rijzig, statig die niet makkelijk in haar hart liet kijken. 
Ze had haar eigen plaats op community de Bloemsteeg, hield van een spelletje, vond het heerlijk om te 
zingen en deed mee aan een gesprekskring. Tot het praten en zingen, het eten en drinken steeds moeilijker 
werd vanwege een tumor. Haar krachten namen af, en ze kreeg steeds meer pijn. Gelukkig is ze op 
Bevrijdingsdag bevrijd van haar moeiten. Ze is met Psalm 121 naar haar laatste rustplaats gebracht.  
 

mailto:penningmeester@pkn-elburg.nl
mailto:collectebonnen@pkn-elburg.nl
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De psalm zegt: Mijn hulp is van de Heer die hemel en aarde gemaakt heeft… Dat bleef ze geloven, maar 
wat was ze blij met de steun die ze daarbij van anderen kreeg. Bijvoorbeeld door wekelijks samen liederen 
te zingen. Of door zondags aan de diensten in ons huis deel te nemen. Daar genoot ze van, en het gaf haar 
ook de moed om door te gaan. Of de steun vanuit de familie. Zelf putte ze zichtbaar moed en troost uit 
liederen. Meer dan eens heeft ze ook solo gezongen in één van de kerkdiensten binnen de Voord. Zo bood 
ze steun aan anderen, maar ze ontving die ook. Dat heb je soms ook hard nodig om op de been te blijven en 
op de HERE te blijven vertrouwen.”  
 
Die steun van God wensen we een ieder die haar mist. 
 
Ds. Marco Schut 
 
 

In memoriam 
 
Br. Klaas Kamminga werd geboren te Wildervank op 1 april 
1922. Hij overleed op 20 mei 2022 in de Nieuwe Feithenhof 
waar hij op hoge leeftijd was komen wonen. Hij was 
getrouwd met Elizabeth Toebes zijn eerste vrouw, die 
balans mocht helpen brengen in zijn leven. Toen zij 
overleed kreeg hij kennis aan Gré van der Engeland die zijn 
levenspartner daarna werd. 
 
De plek in Elburg deze laatste jaren waardeerde hij 
vanwege de zorg en de rust die hij ervoer. Zijn leven heeft 
nogal wat kracht van hem gevraagd in de jonge jaren. 
Omdat hij in de oorlog vanwege de Arbeitseinsatz in 
Duitsland terecht kwam. Hij heeft het daar zwaar gehad en 
ook de terugtocht naar Nederland was niet even een 
enkeltje terug met de trein. Maar een overlevingstocht via 
omwegen. Uiteindelijk is het hem gelukt veilig terug te 
komen in de ouderlijke woning. Daar had men eigenlijk niet 
meer durven hopen dat hij nog leefde. 

 
Toen hij weer hersteld was, is hij naar het midden van het land gegaan. Eerst bij de douane aan het werk, 
later bij de belastingdienst en weer later werd hij eigenaar van een accountantsbureau te Oldebroek. Via 
omwegen in zonnige oorden met zijn tweede levenspartner is hij uiteindelijk in de polder terecht gekomen. 
En vandaar kwam hij vanwege zijn gezondheid in ons midden wonen. 
 
Hij was een mens die graag verhalen vertelde en zo de werkelijkheid ordende met woorden. 
Toen zijn zoon gestorven was heeft hij bij het afscheid ook een heel verhaal gehouden. Zijn kleinzoon die 
naar hem vernoemd is vertelde er over toen ik de 20e mei in de vooravond in de kamer van br. Kamminga bij 
het bed ging zitten. Hoe opa een verhalenmens was geweest die altijd weer inspireerde. Ook een opa 
waarmee je gezellig voetbal kon kijken, ook hele late wedstrijden. 
En hoe bijzonder het is dat je als oudste kleinzoon zo met de andere familieleden bij je opa waakt. 
 
Ik heb toen broeder Kamminga de Zegen van St. Patrick gegeven, die later bij het afscheid in kleine kring 
ook weer de dragende kracht van geloof mocht inbrengen. 
De liefde van mensen helpt je om de doodsgrens over te kunnen gaan, omdat je in liefde losgelaten kunt 
worden. En de liefde van God draagt je over die grens heen. Je blijft Gods mens. Zijn Naam is onze kracht 
en ons behoud. 
 
Op de kaart schreven de kinderen: ‘die ik liefheb laat ik achter om die ik liefhad te ontmoeten’. 
Wensen we de nabestaanden dat de herinnering aan deze 100 jaar geworden mens hen inspireren mag en 
helpen om met levenskunst het leven te leven. 
 
Ds. Marco Schut 
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Vorming en ontmoeting 
 
Bezoek Groningen 
Twintig nieuwsgierige gemeenteleden verzamelden zich op zaterdag 21 mei bij de Martinikerk in Groningen. 
Na een kop koffie startte om 11.30 uur onze rondleiding in de kerk. 
 
De kunstschilder Egbert Modderman uit Groningen stond al op ons te 
wachten. Deze jonge schilder heeft de opdracht gekregen om voor de 
Martinikerk de zeven werken van barmhartigheid te schilderen. 
Hij had een paar jaar geleden al Sint Martinus op doek gezet voor een 
stiltehoek in de kerk. Zijn werk is realistisch en spreekt veel mensen 
aan. Hij kiest vooral voor Bijbelse thema’s. De Bijbelverhalen zijn hem 
zeer vertrouwd, ook vanuit zijn achtergrond. 
 
Toen we bij de monumentale werken van barmhartigheid waren 
aangeland in de kooromgang, vertelde hij dat het vaak een worsteling 
is. Welk deel van een verhaal licht je eruit en hoe verbeeld je dat? 
Hij gebruikt in zijn schilderijen de kleuren die hij aantreft in de kerk. Het 

grijs van de stenen, 
het witgeel van de 
muren en het 
heldere blauw van 
het plafond. 
De figuren op zijn werk zijn vaak bekenden. Hij laat ze 
poseren in de kerk. 
In het werk: De doden begraven gebruikt hij het verhaal 
van de dode jongen uit Naïn. Deze jongen wordt door 
Jezus tot leven gewekt. Modderman laat het moment 
zien waarop de jonge moeder naast de kist met haar 

dode zoon loopt. Een indrukwekkend beeld. 
Zo vertelde hij ons de achtergrond van de vijf 
werken die al klaar zijn. 
We zullen nog veel van dit jonge talent 
horen. Hij heeft al prijzen ontvangen in 
Engeland en de Verenigde Staten. 

 
Na deze boeiende uitleg vervolgden wij onze 
wandeling door de kerk. Nu was het de beurt aan de 
gids die ons meenam in de geschiedenis van de 
Martinikerk. Hij wees ons op de vele details bijv. de 
schitterende secco’s in het koor, die het leven van 
Jezus verbeelden. 
We verlieten de kerk en aten ons broodje op het 
Martinikerkhof. Vervolgens bestegen we de vele 
roltrappen in het Forum naast de kerk. Een gigantisch 
gebouw dat vrij toegankelijk is.  Op het dak hadden 
we een geweldig uitzicht over de stad. 

We vervolgden onze weg langs een paar plekken waar schuilkerken hadden gestaan van Rooms Katholieke 
Groningers. Vanaf 1600 tot 1850 mochten zij hun geloof niet openlijk belijden op straffe van flinke boetes.  
 
We sloten ons bezoek af in een binnentuin met een drankje in de zon. 
Moe maar voldaan! 
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Plannen voor het nieuwe seizoen 
We gaan van start op zondag 4 september. Het jaarthema is: Aan tafel. 
Het thema gaan we nog verder uitwerken deels in samenwerking met de 
werkgroep van de Maranathakerk in ’t Harde. 
 
In de volgende Ichthus hopen we u/je meer te kunnen vertellen over ons 
programma. 
 

Namens V&O 
Anna van Prooijen-Schenk 
 

Meeleven 

 
Als mensen niet meer in hun oude huis kunnen wonen, maar overgegaan zijn naar een zorginstelling of een 
ander soort woning, is het goed om de band met het "huis van de gemeente" in ieder geval stevig vast te 
houden, ook al zit kerkbezoek zelf er vaak niet meer in. Daarom worden leden van onze gemeente die in 
dergelijke omstandigheden zijn enkele malen per jaar op deze plaats genoemd. Opdat ook wij hen 
vasthouden, door aan hen te denken, hen op te zoeken, hen te gedenken in onze gebeden. Het is een hele 
rij, maar stuk voor stuk mensen die bij ons blijven horen! 
 
Dhr. W. Lentink, Van Asseltlaan 2, 3852BX  ERMELO 
Dhr. D.L. Nauta, Jol 8, 3863EE  NIJKERK GLD 
Mevr. A. Meijer-Magré, Het Groene Portaal 1, 8071TP  NUNSPEET 
Mevr. K.F. de Raad-Jeeninga, Nunspeterweg 7  k206, 8081BV  ELBURG 
Mevr. J.H. van Driesten, Nunspeterweg 7, 8081BV  ELBURG 
Mevr. J. de Vries, Nunspeterweg 7  k014, 8081BV  ELBURG 
Mevr. G. Tichler-van Brummen, Nunspeterweg 7  K0.08, 8081BV  ELBURG 
Mevr. G. Hoekert-Tichler, Nunspeterweg 7  k126, 8081BV  ELBURG 
Mevr. H.H. Top-Oosterhof, Nunspeterweg 7  k118, 8081BV  ELBURG 
Mevr. R. Westerink-Drost, Nunspeterweg 7  K5, 8081BV  ELBURG 
Dhr. en Mevr. P. Wattel-A. Bart, Veldbloemenlaan 25, 8081DL  ELBURG 
Dhr. E.J. Jägers, Veldbloemenlaan 25, 8081DL  ELBURG 
Mevr. A. Idzenga-Ykema, Veldbloemenlaan 25, 8081DL  ELBURG 
Mevr. C.H. Bossink-van Andel, Veldbloemenlaan 25 K 179, 8081DL  ELBURG 
Mevr. J.L. Mulderij-Eijk, Veldbloemenlaan 25, 8081DL  ELBURG 
Mevr. H. Boer-Binnekamp, Veldbloemenlaan 45, 8081DL  ELBURG 
Mevr. F.C. Bokma-Bultman, Veldbloemenlaan 53, 8081DL  ELBURG 
Dhr. K.J. Kruithof, Hellenbeekstraat 2, 8081HW  ELBURG 
Dhr. R.D. van den Bosch, Weidevogellaan 21, 8081ZV  ELBURG 
Dhr. W.H.A. Beelen, Sportlaan 71, 8084VA  'T HARDE 
Mevr. C.B. de Jong, Stationsweg 20, 8096AX  OLDEBROEK 
Mevr. M.B. Plakke, Oosterlandenweg 11, 8271ES  IJSSELMUIDEN 
Dhr. en Mevr. H. van Dijkhuizen-F. Dijkhuizen, Urkerweg 10, 8303BX  EMMELOORD 
 
Team Pastoraat en Kerkelijk Bureau 
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Van de jeugdclubs 

 
Ons laatste clubuitje! (of toch niet?) 
 
Zaterdag 7 mei. Ons clubuitje. In T-shirt, korte broek en zomerjurkjes, vertrokken we met 10 kinderen naar 
"de koperen ezel" in Epe. Daar aangekomen mochten de kinderen eerst heerlijk spelen en genieten van alle 
lieve dieren die er waren; kippen, pony's, hangbuikzwijnen, geiten, zelfs kamelen en natuurlijk ezels. 
Wij, de leiding, zaten heerlijk centraal op het terras en genoten van onze koffie en thee. Na het spelen, 
zochten we onze ezel op met zijn wagentje. We kregen Bartje mee en met "onze wagen vol geladen met 
lieve kinderen", begonnen we aan onze route. Bartje liep rustig mee onder begeleiding van Eva v Loo en dat 
deed ze super goed. Tijdens onze eerste stop genoten we van een heerlijk picknick die door Janneke bereidt 
was; met bolletjes, pannenkoeken, cupcakes, drinken en veel meer konden we onze buiken vullen. De 
klokhuisjes van de appels werden zorgvuldig bewaard voor Bartje. Terwijl wij gezellig aten en een spelletje 
deden, at Bartje lekker mals gras. Tijdens de tocht konden de kinderen op de bok zitten of achter op de kar 
staan en daar werd gretig gebruik van gemaakt. Halverwege stopten we enkele keren voor wat drinken en 
een snoepje en deden we leuke spelletjes. Er werd veel gelachen, geknuffeld met Bartje en foto's werden 
geschoten.  
Toen we terugkwamen konden de kinderen nog heerlijk even spelen, maar de meesten vonden het super tof 
om nog even de ezels te borstelen en te aaien... 
Toch moesten we afscheid nemen van "onze" Bartje en reden we terug naar de kerk. Daar kregen de 
kinderen nog een lekker ijsje en kwamen de ouders hun kinderen ophalen. Het was een zeer geslaagd, 
laatste clubuitje... 
 
Mocht u denken, dit kan toch eigenlijk niet; meld u aan als leiding van de club. Het is zo leuk. Tuurlijk kost 
het wat tijd maar de dankbaarheid en gezelligheid van de kinderen maakt een heleboel goed.  
Misschien tot ziens. Bedankt aan alle ouders voor het vertrouwen in ons als leiding! 
 
Veel liefs van Agnes, Ingrid, Janneke en Marielle 
 
 

 
 
. 
 
 
 

Vluchtelingen uit Oekraïne 
 
Inzameling levensmiddelen en andere goederen: 
Binnen de kerken worden ook levensmiddelen ingezameld voor de vluchtelingen in Elburg maar ook over de 
grens. Het gaat om de volgende artikelen: houdbare levensmiddelen (groente, vlees, soep, tomaten en 
peulvruchten in blik), houdbare melk, pasta en rijst, slaolie, zonnebloemolie of olijfolie, bloem en bakmeel, 
babyvoeding. Medicijnen zoals Paracetamol zijn welkom. Ook hygiëne artikelen zoals zeep, shampoo, 
luiers, maandverband, kraamverband, incontinentiemateriaal en dergelijke is van harte welkom.  In onze 
kerk zijn ook al veel levensmiddelen ingeleverd en dat kan nog steeds. In de hal van de kerk staat een doos. 
De goederen gaan rechtstreeks naar Oekraïne (via Polen). 
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Kerkdiensten in het Oekraïens: 

 De coördinatie hiervan is opgepakt door de Hervormde Kerk Elburg en worden georganiseerd in 
samenwerking met de organisatie in Oldebroek. 

 
Kinderen gaan naar school:  
Oekraïense kinderen gaan intussen naar school om Nederlands te leren. 
 
Oekraïense mannen en vrouwen aan het werk: 
Verschillende mannen en vrouwen gaan aan het werk of zoeken naar werk. Als 
ze staan ingeschreven bij de gemeente Elburg krijgen ze een bsn, een 
voorwaarde om aan het werk te kunnen. 
 
Oekraïense Bijbels 

 Via het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap (NBG): 
Het NBG stelt het Nieuwe Testament, het Johannesevangelie, leesplannen en kinderbijbelverhalen in het 
Oekraïens en Russisch beschikbaar. 
 
Vrijwilligers gezocht voor ondersteuning Oekraïense vluchtelingen (bericht van de gemeente Elburg 
en de stichting Wiel): 
Na de Russische inval in Oekraïne zijn duizenden mensen op de vlucht geslagen. Ook in Nederland zoeken 
Oekraïners bescherming. Nederland vangt deze en andere vluchtelingen op, zo ook gemeente Elburg.  
Wij zijn op zoek naar vrijwilligers voor de ondersteuning van Oekraïense vluchtelingen in de gemeente 
Elburg. Er is ondersteuning nodig op het gebied van onder andere onderwijs, kinderopvang, praktische 
hand- en spandiensten, begeleiding bij (kinder)activiteiten en vervoer. 
  
Onderwijs en kinderopvang  
Voor het onderwijs en de kinderopvang zoeken wij mensen die Oekraïense kinderen verder willen helpen. 
Ieder kind heeft tenslotte recht op een goede, veilige en gezonde (leer)omgeving.  Ben jij pedagogisch 
medewerker, leraar, muziekdocent, gastouder, student Pabo/Pedagogiek of onderwijsassistent? En wil je 
samen de krachten bundelen om bij de Oekraïense kinderen weer een lach op hun gezicht te krijgen? Meld 
je dan aan als vrijwilliger! Het is fijn als je minimaal voor twee dagdelen in de week beschikbaar bent. De 
werkzaamheden worden in overleg verdeeld onder de vrijwilligers.  
 
Algemene werkzaamheden  
Wil je je graag inzetten voor Oekraïense vluchtelingen maar voldoe je niet aan bovenstaande omschrijving? 
Geen probleem, want we zoeken meer vrijwilligers die vluchtelingen willen ondersteunen met het begeleiden 
en integreren.  
 
De taken variëren afhankelijk van de vragen en behoeften van de vluchteling, maar denk aan:  
• Een alleenstaande of gezin vluchtelingen gedurende hun verblijf begeleiden en helpen integreren. 
• Praktische ondersteuning bieden bij inschrijvingen, het openbaar vervoer, huishouden.  
• Helpen een sociaal netwerk uit te bouwen.  
• Nederlands oefenen.  
• Samen activiteiten doen, naargelang de interesses van het gezin en de vrijwilliger. 
  Bijvoorbeeld wandelen, iets gaan drinken, gezelschapsspel, uitstapjes.  
 
Meld je aan  
Kortom, wil jij wat betekenen voor vluchtelingen uit Oekraïne? Meld je dan aan als vrijwilliger via het e-
mailadres willeke.mekelenkamp@wiel.nl of 06-29167674 en vermeld daarbij je naam, telefoonnummer en op 
welk gebied jij je in wilt/kunt zetten.  
Wij nemen na aanmelden contact met je op om de mogelijkheden te bespreken. Omdat de situatie soms van 
dag op dag verandert, kan het voorkomen dat er niet direct vrijwilligers geplaatst kunnen worden. We 
houden een aanmeldlijst bij en nemen contact op, zodra de hulp nodig. 

Financiële steun: 
De plaatselijke organisatie deelde mee dat er voldoende goederen binnen komen maar dat de 
financiële steun minder is geworden. Die blijft nodig om het vervoer van goederen naar Polen / de 
grens met Oekraïne te bekostigen. 

 Stichting EBF Foundation voor plaatselijke / gemeentelijke activiteiten: bankrekening 
NL91RBRB 0787 708 623. Op de sites van de gemeente Elburg en de Loe vindt u ook 
informatie. 
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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: 
12 juni: Mevr. T. Verburg-Laanstra, Pinksterbloem 53, 8081DE  ELBURG, 86 jaar.  
20 juni: Dhr. C. van der Zwaag, Kamperweg 6, 8081HN  ELBURG, 86 jaar.   
21 juni: Dhr. T. van Ringelesteijn, Vackenordestraat 82, 8081TM  ELBURG, 80 jaar.  
21 juni: Mevr. J. van der Zwaag-Weststeijn, Kamperweg 6, 8081HN  ELBURG, 86 jaar.  
29 juni: Dhr. H. van Wezep, Baron van Lyndenstraat 74, 8081VC  ELBURG, 80 jaar.  
1 juli: Dhr. W. van der Weerd, Kievitsbloem 11, 8081DT  ELBURG, 81 jaar.   
1 juli: Dhr. G. van der Laan, Lange Wijden 64, 8081VV  ELBURG, 80 jaar.   
7 juli: Mevr. D. de Vries-Schepers, Baron van Lyndenstraat 64, 8081VC  ELBURG, 80 jaar. 
16 juli: Mevr. E. Otte-Kroese, Baron van Lyndenstraat 56, 8081VC  ELBURG, 80 jaar. 
  
   
Huwelijksjubilea: 
8 juli: Dhr en Mevr B. Timmer-W.F. de Wit, Kerkenland 36, 8081WB   ELBURG, 40 jaar.   
11 juli: Dhr en Mevr H. Georgeos-S. Allati, Giek 15, 8081NT   ELBURG, 25 jaar.  
 
 
 

Alsnog gefeliciteerd 
Helaas stond de verjaardag van zuster F.C. Bokma – Bultman niet vermeld in de 
Ichthus van april en mei. Haar verjaardag valt op 19 mei. Zij is 93 jaar geworden. 
Stuurt u alsnog een kaartje? Haar adres is: Veldbloemenlaan 53, 8081DL Elburg. 
 
Anna van Prooijen,  
bezoekmedewerker 

 
 
 

Mutaties 
Verhuizing(intern): 
Mevr. A.G. Sjerp van Muurhuizen 199 A 3, 3811EH  AMERSFOORT naar Weverssingel 42 B, 3811GK  
AMERSFOORT, blijft sectie Oost 2. 
Mevr. J.L. Mulderij-Eijk van Nunspeterweg 15 A 11, 8081BV  ELBURG, sectie West 2, naar 
Veldbloemenlaan 25, 8081DL  ELBURG, sectie West 4. 
Mevr. A. Idzenga-Ykema van Nunspeterweg 7 B 1, 8081BV ELBURG naar Veldbloemenlaan 25, 8081DL  
ELBURG, blijft sectie West 4. 
 
Over-/uitschrijving: 
Naar: Prot. wijkgemeente Goede Bron te Alphen aan den Rijn-Oudshoorn / Ridderveld: Mevr. G. Westerink-
van Oene van Vooronder 60, 8081NM  ELBURG, sectie Oost 3, naar Thorbeckeplein 13, 2406CG  ALPHEN 
AAN DEN RIJN. 
Naar Gereformeerde Kerk Ermelo: Mevr. H. Groen, van Jufferenstraat 9 A, 8081CP ELBURG, sectie West 1, 
naar Varenlaan 116, 3852CT  ERMELO. 
 
Overleden: 
05-05-2022: Evertje van der Schuur-Koelewijn, geb. datum 04-04-1942, Veldbloemenlaan 25, 8081DL  
ELBURG, sectie West 4. 
20-05-2022: Klaas Kamminga, geb. datum 01-04-1922, Nunspeterweg 7 k020, 8081BV  ELBURG, sectie 
West 4. 
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Nederlands-Vlaams 

Bijbelgenootschap 

 
Vertalen en verspreiden  
Al vanaf het begin bij het schrijven van de Bijbel is sprake van verschillende talen. Naast het Hebreeuws 
worden de boekrollen geschreven in het Aramees en het Grieks. Om de Bijbelse boodschap dichtbij de 
mensen te brengen worden vertalingen in de landstaal gemaakt. Het werk van het NBG is vertalen, 
verspreiden en helpen lezen van de Bijbel. In Nederland is voor iedereen de Bijbel beschikbaar in het 
Nederlands (NBV21 en Bijbel in Gewone Taal), het Fries, het Twents, het Gronings, en voor een deel ook al 
in het Drents.    
 
Vertalen is verrassen      
‘Achter een vertaalvraag schuilt vaak een vraag over de Bijbel zelf’ zegt Jaap van Dorp. 
Onlangs is hij gepensioneerd, na sinds 1991 werkzaam te zijn geweest als oudtestamenticus bij het NBG. 
Hij werkte mee aan de revisie van de Groot Nieuws Bijbel (1995), de Nieuwe Bijbelvertaling (2004), de Bijbel 
in Gewone Taal (2014) en de NBV21 (2021).  
 
Een terugblik:  
Je hebt aan veel vertaalprojecten gewerkt. Hoe kijk je erop terug? 
‘Ik vind het heel bijzonder om aan zoveel vertalingen te hebben meegewerkt. Als je zoals ik opgegroeid bent 
met de Statenvertaling zie je goed de meerwaarde van deze nieuwere vertalingen. 
Wat dat betreft vind ik de Bijbel in Gewone Taal het mooiste project waaraan ik heb gewerkt. Met alle 
beperkingen van het Nederlands probeer je toch de kern van een tekst onder woorden te brengen, in een 
taal die iedereen begrijpt. Ik kon als vertaler geen mooier doel bedenken.’ Van Dorp kreeg er een boek 
aangeboden met 38 essays van vakgenoten: ‘Vertalen is verrassen. Nieuwe vensters op Bijbelse teksten’. 
Het boek is verkrijgbaar in de webshop van het NBG. Bestellen via  https://shop.bijbelgenootschap.nl/ 
 
Verrassen met verhalen  
“En zij verwonderden zich’ is een veel voorkomende reactie bij mensen die getuige zijn van een gebeurtenis 
in de Bijbelse verhalen. Het NBG hoort vaak van mensen die voor het eerst de Bijbel in eigen taal lezen dat 
zij erdoor geraakt en bemoedigd worden.   
Wat taal hierin dus betekenen kan. Gewone taal is voor velen onder ons de streektaal. Vaak voertuig voor 
wat echt ‘eigen’ is, zoals gevoel, geloof, gedachte. 
Joop Koetsier neemt ons deze keer mee in zijn persoonlijke beleving van Psalm 146 in de taal van de 
overkant van De Knobbel. Je moet je dus wat inspannen om het te gaan lezen. Psalmteksten gaan vanwege 
een gebeurtenis, een melodie en zang vaak een leven lang mee. Dat lezen we ook in dit verhaal.  
De boerderij ’t Hol in Niersen waar Joop geboren en getogen is, komt voor in het boek Als Freyja zich laat 
zien van Henk Vreekamp, (1941-2013). Op een wandeltocht van Epe naar het Kroondomein vertelt de 
schrijver hoe de Apostolische geloofsbelijdenis, in de vroege Angelsaksische taal uitgegeven, door de twaalf 
apostelen in twaalf etappes uitgelegd wordt aan de Germaanse godin Feyja. Over vertalen en vertellen door 
de eeuwen heen gesproken!  
Benieuwd naar de betekenis van de naam ’t Hol? Vraag het Joop of lees in het boek Als Freyja zich laat 
zien.(Uitg.: Boekencentrum)   
 
Bijbels voor vluchtelingen          
Voor christelijke vluchtelingen is de Bijbel ook een van  
de eerste levensbehoeften. De Bijbel biedt geestelijke  
steun, laat zien dat Gods licht in de duisternis schijnt  
en geeft moed.  
Daarom verspreiden Bijbelgenootschappen wereldwijd  
Bijbels onder vluchtelingen, onder meer in Libanon. 
Steun dit project van de maand met een gift via:  
https://www.bijbelgenootschap.nl/project/bijbels-voor-vluchtelingen/# 
 
Voor inlichtingen en vragen: Jan Laanstra –  E: j.laanstra.1@kpnmail.nl 
 

 

https://shop.bijbelgenootschap.nl/
https://www.bijbelgenootschap.nl/project/bijbels-voor-vluchtelingen/
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Psalmen dichtbij 

 
Psalm 146  -  Geboor’n um te zing’n     -    Joop Koetsier 

Tis friedag, de hoogste tied um un stukkie te schrieven in ziens Voassens fur de Ichthus. In ziens Voassens 
umda’k uut Voassen komme. Noh, ja, niet helemoal uut Voassen, want mien vaa wark’n niet bie de Industrie 
of bie de Vulcanus. Mensen uut Voassen weet’n precies wat ik bedoele. Mien vaa wark’n in ut bos van ut 
Kroondomein. In Voassen vroag ze dan drek: “woa bi’j d’r ene van?      
Goed, mien vaa heet’n Eib Koetsier en mien moe Anna van ’t Einde en ik bin geboor’n en getoog’n in de 
boerderieje ’t Hol an de Elspeterweg. 
Veur de Elburgers onder ons is ut misschien wea leuk      
um te weet’n, wuulle woon’e vlak bie de kruusing 
van de Elspeterweg en de Elburgerweg. 
Want vroggerha’j twee heel belangrieke Hanzeroutes  
op de Veluwe: 
De ene liep vanuut Elburg via ’t Soerel, Gortel en  
Niersen noar Apeldoorn en nog verder helemoale 
noar Dieren. Dat was dus de Elburgerweg en die heet  
nog steeds zo. En die andere hanzeroute was vanuut  
Harderwiek via Elspeet en Voassen naar Deventer. 
Wie woon eigenluk vlak bie buurtschap Niersen. 
Niersen is een heel olde plaatse en veurzag sins 1650 de papierindustrie in Voassen van waterkrag. Het 
was een soort natuurluke elektrieseteitssentrale. 
Bie Niersen bent grote stukk’n bos met heel olde beuk’n. Goa ma gerust kieken.  
 
Noe bin’k van alles an ut vertell’n over mien geboorteland, maar eigenluk wil ik ut met uulle hebb’n over 
psalm 146. Een prachtige psalm. 
Een loflied: Looft de Heer met blijde galmen, prijs de Heer, o mijn ziel. 
Wuulle word’n in deze psalm op’e roepen um God te loov’n. Mien ziel loof de Heer. 
Tis net as of de psalmist zegt: ie bent geboor’n um te zing’n voar de Here God. 
Een strijdlied: Ik zal zo lang ik leef, mijn psalmen wijden aan Zijn lof. Ik zal zo lang ik ’t licht geniet, Hem 
verhogen in mijn lied. 
Luuster maar’s noar de bewarking van psalm 146 op de muziek van Johan Bredewout. Da’s toch zo mooi! 
Doar woj zo blie van! Heerluk! Dat krie’j niet meer uut de kop, dat blif ma noa galmen. 

Een protestlied: D’r bint aamwiezing’n dat disse psalm dateert uut een tied, da’t Palestina e’teisterd wurt 
deur plund’rende Perzen op weg noar Egypte. Tis bar en boos; alles ligt in puin. Zo kan’t ok in ons lev’n 
wezen. Da’j ut niet meer ziet zitt’n. 
 
En dan is d’r zo maar ineens iemand die overtuugend zingt: Halleluja! Loof de Heer, mijn ziel. De Heer wil 
ik loven zolang ik leef. Mijn God bezingen, zolang ik leef. 
Ok uut protest teg’n al dat onregt en onmens’lukheid. 
“Zalig hij, die in dit leven Jakops God te hulpe heeft 
Hij, die door de nood gedreven, tot Hem om troost begeeft 
Die zijn hoop in ’t hachlijkst lot vestigt op de Heer, zijn God”. 
 
As ik disse psalm 146 zinge in de bewarking van Johan Bredewout, dan mot ik altijd denk’n an die 
zoaterdagoavond van 31 januari 1953. Ik was toen 8 joar en wuulle hadd’n die oavond een uutvoering van 
de Niersense fanfare in ut gemeenschaps huus ‘De Barak’ in Niersen. Ut sturmde vreseluk ha’d! Ik was d’r 
bange van. Ik wolle noa afloop zo snel mugeluk noar huus. Ik fietst’u zo ha’d as ik konne doar dat akelig 
donk’re bos met al die olde beukenbom’n. Het was verschrikk’luk! Ik ware zo vreseluk bange. Die olde 
bomen kraak’n en ik dagge, dat achter elke boom een ker’l stond, die mien wat wol doen. Wat had ik toen 
graag psalm 146 e’zong’n! 
 
De volgende dag heurd’n wuulle over de radio van de watersnood ramp in Zeeland. 
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Bijbelleesrooster 

 

 
 

Wonderbare spijziging – Lukas 9:10 – 17 
Houtsnede 15e  eeuw – Museum Catharijneconvent 

 

zo 12 jun Psalm 135 vr 1 jul 2 Korintiërs 13:1-13 

ma 13 jun Lucas 8:22-39 za 2 jul Lucas 9:51-62 

di 14 jun Lucas 8:40-56 zo 3 jul Lucas 10:1-16 

wo 15 jun Lucas 9:1-9 ma 4 jul Lucas 10:17-24 

do 16 jun Lucas 9:10-17 di 5 jul Lucas 10:25-37 

vr 17 jun Lucas 9:18-27 wo 6 jul Lucas 10:38-42 

za 18 jun Lucas 9:28-36 do 7 jul Psalm 140 

zo 19 jun Lucas 9:37-45 vr 8 jul 1 Koningen 1:1-21 

ma 20 jun Lucas 9:46-50 za 9 jul 1 Koningen 1:22-40 

di 21 jun 2 Korintiërs 8:1-9 zo 10 jul 1 Koningen 1:41-53 

wo 22 jun 2 Korintiërs 8:10-15 ma 11 jul 1 Koningen 2:1-12 

do 23 jun 2 Korintiërs 8:16-24 di 12 jul 1 Koningen 2:13-25 

vr 24 jun 2 Korintiërs 9:1-15 wo 13 jul 1 Koningen 2:26-35 

za 25 jun 2 Korintiërs 10:1-11 do 14 jul 1 Koningen 2:36-46 

zo 26 jun 2 Korintiërs 10:12-18 vr 15 jul 1 Koningen 3:1-15 

ma 27 jun 2 Korintiërs 11:1-15 za 16 jul 1 Koningen 3:16-28 

di 28 jun 2 Korintiërs 11:16-29 zo 17 jul Psalm 15 

wo 29 jun 2 Korintiërs 11:30-12:10 ma 18 jul 1 Koningen 4:1-20 

do 30 jun 2 Korintiërs 12:11-21 di 19 jul 1 Koningen 5:1-14 

  wo 20 jul 1 Koningen 5:15-32 

  do 21 jul 1 Koningen 6:1-18 

  vr 22 jul 1 Koningen 6:19-38 

  za 23 jul Psalm 141 

 


