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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 19.30 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 

13-nov-22 10.00 uur C.J. Kolijn Gea Rooks  
Johan Kamphuis 

Eigen Jeugdwerk jeugddienst 

20-nov-22 10.00 uur ds. M. Schut Theo van Prooijen 
Meindert Attema 

Protestantse kerk / 
Pastoraat 

eeuwigheidszondag 

27-nov-22 10.00 uur ds. M. Schut Lia Jagtenberg 
Margreet Deuring 

Adventscollecte / WD 1e advent 

4-dec-22 10.00 uur ds. M. Schut Ingrid Stellingwerf 
Geert de Haan 

Kerk in Actie / WD 2e advent 

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

 
 
 

Voorwoord 
 
Loslaten en vinden 
 
Je moet mensen loslaten. 
En je vindt weer mensen op je pad. 
Mensen vervangen elkaar nooit, 
Wel heb je als mens  
steeds weer mensen nodig. 
 
Zoals jij zelf belangrijk bent 
voor God, voor de naaste. 
Zo is de ander dat net zo. 
We hebben een uitgangspunt 
van schepsel van God zijn. 
We delen onze oorsprong 
We delen ons perspectief 
 
De dagen worden korter 
De avonden lengen.  
Voor de ene mens toppunt van  
gezelligheid 
Voor de ander verkorting van 
de sociale dag. 
 
In de kerk memoreren we geliefde 
mensen. 
In de kerk leven we toe naar de 
Feesten van Christus zoals Kerst. 
In de kerk mensen van God 
Groeiend in ons geloof  
Door de Ontmoeting met de Eeuwige. 

In de kerk vieren we. 
Delen we . 
De tafel. 
De woorden van liederen en gebeden. 
De teksten van God en mensen 
We delen de tafel van samen 
De woorden voor Altijd 
Dank aan de Eeuwige 
 
Ds. Marco Schut 
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Lange Wijden 

 
Na allerlei fijne vieringen in hun veelkleurigheid, van koordienst tot jongerendienst, dankdagdienst, gewone 
morgendienst tot en met Taizéviering. 
 
De Boekbesprekingsgroep is gestart met een groep gemotiveerde tafelgenoten die het gesprek met 
elkaar willen voeren naar aanleiding van het boek over het Avondmaal.  
 
Het was inspirerend om samen te kijken op vrijdag 14 oktober naar de inspirerende film ‘Biking Borders’.  
 
Belijdenisgroep/jongerengesprekgroep 
Een aantal jonge mensen in ons midden gaat op een aantal zondagen na de kerkdienst elkaar ontmoeten 
om te praten over geloof. We hopen elkaar te kunnen inspireren en zo samen te groeien in ons geloof. 
 
20 november de laatste zondag van het kerkelijk jaar, stiltevoorbereiding 19 november 

Zondagmorgen 20 november hopen we met elkaar de kracht van 
het geloof te benoemen als het gaat om het loslaten van mensen 
met wie wij leven en het vinden van moed voor de dingen van het 
leven van alledag. Een ieder kan een kaarsje aansteken voor 
mensen die gemist worden, maar ook als opsteker in situaties waar 
we de kracht van God zoeken. Naast Johan Hoeve zal ook 
Stephan Koridon muzikale medewerking verlenen aan deze dienst. 
Voor wie de sfeer van bezinning en verdieping zoekt gaan we de 
zaterdagmiddag naar de Sjoel om ons te laten bezielen door de 
expositie en vervolgens maken we een stiltewandeling. Meer 
hierover onder Vorming en Ontmoeting. 

 
27 november: Eerste Adventszondag 
We gaan dit jaar weer een aantal inspirerende vrouwen volgen die ons helpen ons voor te bereiden op de 
geboorte van de Messias Christus Jezus.  In die dienst hopen we ook Frank Willem Raggers te gaan dopen.  
Zo kan ook een mensenkind de geboorte van het Christuskind al wat voorbereiden in ons bewustzijn. 
 
4 december Inbrengdienst 
Voor zondagmorgen 4 december nodig ik u en jou uit om weer inbreng te hebben in de dienst door een lied 
of een ander liturgisch element. Het verhaal van Ruth staat centraal. Wat roept het bij u of jou op? Mail me 
met leuke bijdragen via marcowillem3@gmail.com. 
 
11 december derde Advent met instrumentale 
medewerking 
Het is inmiddels een goede gewoonte dat Cees ten Berge met 
enkele andere instrumentalisten in ons midden musiceert. Ze 
komen er voor uit Haren en doen dat met genoegen omdat ze 
het fijn vinden in ons midden muziek te maken.  
 
Kerst 
De Kerstnachtviering hopen we  weer te vieren samen met de leden van het Leger des Heils, vestiging 
Elburg. En de Kerstmorgenviering wordt instrumentaal ondersteund door leden van het korps Excelsior.  
Fijn dat deze vieringen zo in de energie van licht en liefde mogen komen staan. 
 
Voor nu de wens dat ieder van u en jou een weg door dit leven weet te vinden in datzelfde licht van God.  
 
Ds. Marco Schut 
 
 
 
 

mailto:marcowillem3@gmail.com
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Van de kerkenraad 

 
De vergadering van de kerkenraad viel in oktober midden in de herfstvakantie. Een kwestie van niet 
oplettend programmeren? Correctie achteraf bleek niet nodig: voor de meesten onder ons was het geen 
probleem om in de vakantie te vergaderen.  

 
Tijdens de vergadering maakte de scriba nog maar een 
keer de notulen; hopelijk voor het laatst: vanaf de 
volgende vergadering zal Anja Roossien-Feenstra die 
taak van haar overnemen.  
We zijn verheugd dat Anja positief reageerde op ons 
verzoek om voor een poosje onze gedachten en 
besluiten op schrift te zetten. 
 
Vanuit het pastoraat werden zorgen verwoord over 
maatschappelijke ontwikkelingen.  
In de media verschijnen steeds vaker berichten dat 

mensen hun betalingsverplichtingen niet of niet goed meer kunnen nakomen i.v.m. gestegen 
(energie)prijzen. Vanuit de kerk hebben we voor deze problemen niet direct een antwoord in die zin dat er 
financiële oplossingen voorhanden zouden zijn. Maar het gesprek er over aangaan met elkaar kan wel troost 
en versterking bieden. Elkaar stimuleren in het bedenken van oplossingen kan ook helpen om elkaar richting 
te geven. Al was het maar dat mensen elkaar kunnen wijzen op hulpinstanties en regelingen om weer een 
stapje verder te komen. 
Een suggestie zou kunnen zijn dat gemeenteleden voor wie de energiekosten tot nu toe beperkt bleven hun 
tegemoetkoming van de overheid kunnen doneren aan de voedselbank. De collecte rond dankdag van de 
diaconie zou een optie kunnen zijn. 
 
In de media hebt u ook kunnen lezen dat kerken problemen kunnen krijgen met de betaling van hun 
energiekosten. Voor onze kerk speelt dat probleem nog niet in dit jaar. Maar eind 2022 loopt het 
energiecontract af en het is op het moment van schrijven nog onduidelijk wat de situatie voor volgend jaar 
zal zijn. Zeker is wel dat de kosten 
zullen oplopen en dat 
bezuinigingen een onderwerp van 
bespreking zullen worden. Ook in 
de kerk zal wellicht de thermostaat 
een paar graden omlaag moeten. 
Of dat erg is? Ik heb vroeger mijn 
oma nooit zonder jas in de kerk 
zien zitten. 
 
Als u dit leest hebt u de brieven 
van de kerkrentmeesters en de 
diakenen misschien al binnen. 
Behalve uw bijdrage voor 2023 
wordt u ook gevraagd toestemming 
te geven om uw adresgegevens op 
de ledenlijst te vermelden. De bedoeling is dat deze ledenlijst voor leden beschikbaar komt op de scipio-app. 
Ook op het beveiligde deel van de website is deze lijst beschikbaar voor leden van de kerk die zijn ingelogd. 
In de scipio-app kunt u overigens zelf bepalen welke gegevens zichtbaar zijn. 
 
We hopen op een positieve respons van de leden van de Ichthusgemeente. 
 
Namens de kerkenraad, 
Theo van Prooijen 
  

Netty van Bentum  
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In memoriam 

 
 
Zr. Tini Verburg werd geboren in Amsterdam op 12 juni 1936. Haar 
jeugd speelde zich af in de Tweede Wereldoorlog. Tijdens de 
hongerwinter van 44/45 werd ze samen met haar oudere zus Elly, 
met een boot vanuit Amsterdam naar Friesland gebracht. Daar 
kwam ze in een voor haar wildvreemd gezin terecht. Dat heeft ze 
heel moeilijk gevonden. Ze bracht het regelmatig in op de 
Koffiecatechese. Zoals er meer van die dingen waren die in haar 
leven vormend waren geweest en die ze benoemde. Ook dat ze met 
haar man Gerrit gastvrijheid had ervaren in een Islamitisch land en 
toen dacht: we lijken meer op elkaar dan we misschien dachten 
voordat we elkaar ontmoetten. 
Binnen haar ouderlijk gezin was zij de derde van vier kinderen. Tini 
werd bestemd om de verpleging in te gaan. Toen ze trouwde met 
Gerrit Verburg hield ze ook op met haar werk. Er werden drie 
kinderen geboren. Haar man Gerrit moest door zijn werk als 
beroepsmilitair regelmatig voor meerdere weken op oefening naar 
Duitsland. Ze vond het belangrijk om er voor de kinderen te zijn als 
ze uit school kwamen. Zoals ze later het aandacht geven aan de 
kleinkinderen ook altijd met veel plezier deed. Ze bedacht leuke 
dingen om samen te doen. Dat herinner je je later altijd. 
 
Daarnaast was de kerk belangrijk voor haar. Ze heeft samen met haar man veel vrijwilligerswerk gedaan 
binnen onze kerkelijke gemeente. Zr Tini Verburg was ouderling, haar man deed een periode de 
ledenadministratie. Ook heeft ze nog gewerkt in de bibliotheek in Oldebroek. Daar mocht ze ook 
afgeschreven boeken meenemen. Voor verkoop voor goede doelen of voor het gewicht van de Oud Papier 
Actie van de Ichthuskerk. Ze kon de beëindiging van het oud papier ophalen eigenlijk nooit goed laten 
landen in haar bewustzijn, toen was de dementie al sterker in haar aan het werk. Ze bleef een periode haar 
adresjes aflopen voor het oude papier en het duurde lang voor ze aan nieuwe situatie was gewend. 
 
Fietsen en lekker in beweging zijn, waren haar lust en haar leven. Ze kon geen dag zonder, weer of geen 
weer. Met haar hond ging ze 4x per dag wandelen en daarnaast fietste ze elke dag door Elburg en 
omgeving. Ze wilde ook deze laatste jaren van haar leven, waarin de coronatijd een extra ontregeling 
vormde, nog graag mensen helpen. Ze belde vaak meerdere keren per dag aan bij de pastorie om te vragen 
hoe het met ons ging en ook of er nog iets was in de gemeente. Ook op veel andere adressen die ze in haar 
geheugen had opgeslagen belde ze regelmatig aan. En ze belde mensen, ook ons, de scriba en anderen. Of 
er zondag kerk was, of je een mondkapje op moest en zulke dingen. 
 
Ze had de kerkdiensten echt nodig, die vormden een houvast in haar verder steeds kwetsbaarder wordende 
bestaan. Bijzonder was hoe het lezen van Bijbelteksten en heel veel andere dingen als het kaarten voor de 
verjaardag door de bus doen steeds accuraat door haar gedaan werden. Soms kwamen er meerdere 
kaarten op dezelfde dag. Haar wilskracht en haar agenda maakten dat ze heel veel dingen wilde blijven 
doen. En binnen haar mogelijkheden heeft ze dan ook veel dingen voortgezet uit haar actieve leven. Dat ze 
een aantal dingen niet meer kon werd niet door anderen benadrukt, maar er werd stilletjes om haar heen 
meegeholpen de lacunes op te vangen. 
 
Zo voelde ze zich serieus genomen tot het laatst. Zoals je dat graag wilt laten ervaren door mensen 
waarmee je samenleeft. We lazen Psalm 139 in haar afscheidsdienst. De mens wordt door God gekend. Je 
mag je sterke en je zwakke kanten allemaal hebben. Gods liefde is de dragende kracht waarin je kunt leven. 
In de nacht van zaterdag op zondag overleed ze op 16 oktober 2022. Zo kwam een einde aan het leven van 
een actieve en betrokken vrouw. Een vrouw die nog graag wilde zijn wie ze was geweest. Veel mensen 
hebben haar daarbij geprobeerd te helpen. We zullen haar vertrouwde aanwezigheid missen. 
 
Ds. Marco Schut 
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Een terugblik op … 
 
onze ervaringen als Contactpersoon van de Ichthuskerk. 
 
Op 1 september jl. hebben Riek en ik onze functie als Contactpersoon aan Simone Berghorst kunnen 
doorgeven. Gelukkig was dat mogelijk. 
 
Eigenlijk is voor die functie wederzijds begrip nodig, zodat je binnen onze gemeente er kunt en mag zijn voor 
jong en oud. Altijd weer! Als Contactpersoon heb je een wijkje of wijk, afhankelijk van het aantal personen, 
waarin je deze functie mag vervullen. Je bent er voor die leden, zoals het jaren geleden ook te doen 
gebruikelijk was, om als ambtsdrager zoals diaken of (wijk)ouderling op bezoek te gaan. Nu is het anders 
omdat het (steeds) moelijker is gemeenteleden bereid te vinden om bijvoorbeeld de functie van 
Contactpersoon te vervullen.   
 
Wij vonden het een pracht van een functie, omdat je midden in die kerkelijke samenleving staat. Een wijk 
met mensen van alle leeftijden en van diverse komaf.  
Je ontmoet mensen om bijvoorbeeld te proberen weer een stukje verbondenheid met onze gemeente te 
bewerkstelligen. Mensen die het moeilijk vinden een weg in deze vaak complexe samenleving te vinden. 
Wat kun je voor die ander betekenen om die moeilijke situatie tot een goed einde te brengen. Bemoedigen, 
niet alleen in woorden, maar ook in daden. 
 
Eenzaamheid een steeds meer voorkomend fenomeen. De Coronapandemie heeft daar ook aan 
bijgedragen en wie weet wat ons nog te wachten staat. Elkaar (meer) opzoeken en bijvoorbeeld het 
koffiedrinken na de dienst is een prima middel.  
Betrokkenheid voelen en ervaren en daar invulling aangeven in woord en gebed. 
Zo zijn er nog wel meer facetten te noemen om daar als Contactpersoon mee aan het werk te gaan. Mooi en 
dankbaar werk en een verrijking van je eigen geloofsleven.   
 
Tot slot zo maar even een tekst, vermeldt op het kaartje:   
“Het Pocketkruisje”. 
`t  Herinnert mij ook aan het feit 
dat Christus troost en vrede geeft 
aan ieder, die zich aan Zijn zorg  
en liefde overgeeft. 
 
In verbondenheid, 
Riek en Henk de Vries 
 
 
 

Vorming & Ontmoeting 
 
Vrijdagavond 14 oktober jl. konden we genieten van een inspirerende film over twee jonge mannen, die van 
Berlijn naar Peking fietsten om geld op te halen voor de bouw van een school in Guatemala. Onderweg 
hebben ze veel ontberingen doorstaan maar ook veel gastvrijheid ervaren. Het geld voor de school hebben 
ze ruimschoots opgehaald, er was zelfs genoeg voor een tweede school.  
De 25 kijkers hebben genoten. De avond werd afgesloten met een glaasje.  
 
Met kunst aan tafel 
Donderdagavond 17 november kijken we naar schilderijen en beelden die betrekking hebben op verhalen 
uit de Bijbel, waarin aan tafel het hoofdmotief is.  
Het laatste avondmaal is veelvuldig uitgebeeld en komt ruimschoots aan de orde. 
Anna van Prooijen leidt de avond. 
Om 19.45 uur is er inloop met koffie en thee. We beginnen om 20.00 uur. 
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Stiltewandeling 
Op zaterdagmiddag 19 november kunt u meelopen met een stiltewandeling. We komen om 15.00 uur 
samen op het kerkplein en lopen naar de Sjoel waar we in alle rust de expositie van Ruud Bartlema Kleuren 
van de ziel bekijken (Museumjaarkaart meenemen). 
Daarna lopen we terug naar de kerk om na te praten bij een kopje koffie. In de wijkzaal kunt u nog een 
kaarsje aansteken voor iemand die is heengegaan. 
  
Kerstworkshop 
Op woensdagavond 14 december verzorgt Maria Schuurmans- Van 
Kolthoorn weer een workshop. U/jij kunt met haar aanwijzingen weer 
een kerststuk maken. De familie Van Kolthoorn zorgt opnieuw voor een 
gezellige avond! Welkom vanaf 19.00 uur. 
Opgave bij Marietje van Kolthoorn tel: 0525-683154 of bij Maria: 
mariavankolthoorn@hotmail.com 
Kosten: €15,- (indien mogelijk) 
 
Namens V&O, 
Anna van Prooijen-Schenk 
 
 
 

Van de diaconie 
Hierbij weer de bijdrage van de werkgroep diaconie van onze Ichthuskerk. Op deze manier blijft u op de 
hoogte van het ‘wel en wee’ en de activiteiten van de werkgroep. We doen dit alles namens u en jou, 
namens de Ichthuskerk, voor de vele mensen en organisaties, plaatselijk, landelijk en wereldwijd, die onze 
steun nodig hebben. 
 
Contact met de werkgroep diaconie: 
Wilt u contact met leden van de werkgroep diaconie? Dat kan natuurlijk mondeling maar ook via de mail: 
voorzitterdiaconie@pkn-elburg.nl (Geert de Haan) 
secretarisdiaconie@pkn-elburg.nl (Jacondra Waterham) 
penningmeesterdiaconie@pkn-elburg.nl (Meindert Attema) 
diaken@pkn-elburg.nl; (Aart van Triest) 
 
Voordeelkaart van de postcode loterij: 
Veel gezinnen hebben een voordeelkaart van de postcodeloterij ontvangen (€ 12,50) die je eerst zelf moet 
activeren. De voordeelkaart kan worden ingewisseld bij de AH. Lever je de voordeelkaart niet in bij de AH?  
Die kan ook ingeleverd worden bij de Voedselbank (’t Straatje 6 Oostendorp). Dat moet dan wel voor 13 
november. 
 
Tegemoetkoming in de energielasten: 
Alle gezinnen krijgen in november en december € 190,- per maand als tegemoetkoming voor de hoge 
energielasten. Ook voor 2023 zijn er maatregelen afgekondigd. We hebben reacties gekregen dat veel 
mensen de tegemoetkoming niet nodig hebben. Wilt u de tegemoetkoming doneren voor goede doelen? U 
kunt het geld dan overmaken naar de bankrekening van de diaconie (NL 12 RABO 0314706542 t.n.v. 
Diaconie Protestantse Gemeente Elburg). De diaconie zorgt dat het geld een goede bestemming krijgt, 
waaronder de Voedselbank. 
 
Actie kerkbalans: 
In november wordt de actie ‘kerkbalans’ weer gehouden. De brieven zijn / worden rondgebracht, ook van de 
diaconie. We rekenen op ieders medewerking! 
 
Week van de eenzaamheid: 
Door de gemeente Elburg / Stichting WIEL is van 29 september tot en met 6 oktober de Week van de 
Eenzaamheid gehouden. Op zondag 2 oktober zijn er zakjes met bloemzaad uitgedeeld in onze kerk.  

mailto:mariavankolthoorn@hotmail.com
mailto:voorzitterdiaconie@pkn-elburg.nl
mailto:secretarisdiaconie@pkn-elburg.nl
mailto:penningmeesterdiaconie@pkn-elburg.nl
mailto:diaken@pkn-elburg.n
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Het blijft niet bij deze ene actieweek maar die krijgt een vervolg. Op maandag 31 oktober is er weer een 
overleg geweest waar Bianca Lipke namens de werkgroep aanwezig was. 
 
Dankdag - 2 november 
Op woensdag 2 november was het Dankdag. De 
diaconie organiseerde ook weer een actie voor 
de Voedselbank Elburg/Oldebroek.  
 
De (extra) collecte voor de Voedselbank werd gehouden op zondag 30 oktober, op woensdag 2 november 
(dankdag) en op zondag 6 november. Via de wereldwinkel zijn van de opbrengst weer artikelen gekocht en 
naar de Voedselbank gebracht. 
 
De jaarlijkse bloemengroet: 
De bloemengroet heeft plaatsgevonden op zondag 6 november en was bestemd voor onze oudere 
gemeenteleden, zieken en mensen die alleen zijn.  
Veel gemeenteleden hebben weer een bloemetje meegenomen en bezorgd op de diverse adressen 
 
Takenlijst diaconie: 
De takenlijst van alle diaconiemedewerkers (wie doet wat) is weer geactualiseerd en wordt nog besproken in 
de vergadering van de werkgroep van november. 
 
Taakomschrijving diaconie: 
In de taakomschrijving staat wat we allemaal doen, waar de diaconie voor verantwoordelijk is. Er zijn hier en 
daar wat dingen veranderd zodat de taakomschrijving wordt geactualiseerd. 
 
Begroting 2023: 
Een jaar is zo om, dat kan iedereen beamen. Onze penningmeester Meindert Attema is bezig met de  
begroting voor 2023. De begroting wordt besproken in de werkgroep diaconie en in de kerkenraad. 
 
Collecterooster: 
Ook het collecterooster voor 2023 is in concept klaar. De werkgroep diaconie en kerkenraad zullen zich 
hierover buigen. 
 
Vergaderingen van de werkgroep diaconie: 
In dit seizoen vergadert de werkgroep diaconie nog op 9 november, 7 februari en 8 mei. Hebt u zaken die u 
graag onder de aandacht wilt brengen van de diaconie? Een mailtje naar één van de hierboven genoemde 
mailadressen is voldoende. 
 

Collecte doelen voor de komende periode: 
 
De eerste collecte is in principe altijd bestemd voor de diaconie. Sommige collectes zijn voor de eigen 
diaconie maar de meeste collectes van de diaconie zijn voor diaconale doelen over de hele wereld, meestal 
aangedragen door Kerk in Actie. Bij de collectes voor de diaconie wordt altijd duidelijk vermeld waarvoor zij 
is bestemd. De tweede collecte is bestemd voor onze eigen kerk en de derde collecte is voor onderhoud 
gebouwen. Daarnaast is er natuurlijk ook nog de bloemenbus! 
 
Zondag 13 november: Jeugddienst; collecte voor het eigen jeugdwerk. 
 
Zondag 20 november:  Eeuwigheidszondag/PKN/Samen gedenken in stad en 
dorp 
De gemeenten en pioniersplekken van de Protestantse Kerk in Nederland bieden 
aan het einde van het jaar steeds vaker gedachtenismomenten aan voor wijk- of 
dorpsbewoners die te maken hebben gehad met verlies en rouw. Deze vorm van 
pastoraat geeft mensen de gelegenheid om samen stil te zijn en naar muziek te 
luisteren, waarbij er uiteraard ook altijd een luisterend oor is. Oog hebben voor 
mensen buiten en binnen de kerk is een onmisbaar onderdeel van gemeente zijn. 
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Zondag 27 november: 1e advent: Kerk in Actie / Colombia 
In de achterstandswijken van de Colombiaanse hoofdstad Bogotá groeien veel kinderen op in een onveilige 
omgeving met geweld en drugs(criminaliteit). Talloze kinderen helpen hun ouders na schooltijd op de markt 
of in de vuilnis. Stichting Kleine Arbeider is een bevlogen organisatie, die deze kinderen allerlei activiteiten 
biedt en hen weerbaar maakt. De kinderen leren samenwerken, conflicten oplossen, krijgen begeleiding om 
schooluitval te voorkomen en leren wat hun rechten zijn. 
 
Zondag 4 december: 2e advent: Kerk in Actie / Libanon-Jordanië-Irak: Lichtpunten voor Syrische 
vluchtelingen. 
Van de miljoenen Syriërs die door de oorlog hun land zijn 
ontvlucht, zijn de meeste terecht gekomen in de buurlanden 
Libanon, Jordanië en Irak. Ze leven er in grote armoede. Door 
de economische crisis en de coronapandemie is het moeilijk 
om een nieuw bestaan op te bouwen. Kerk in Actie ondersteunt 
Syrische vluchtelingen en arme lokale families met een 
opleiding in sectoren waar veel vraag is naar personeel, of met 
het opzetten van een eigen bedrijf.  
Daardoor worden ze minder afhankelijk van hulp en dat maakt 
hen weerbaarder. 
 
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”. 
 
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 of een van de werkgroep leden. 

 
Namens de werkgroep Diaconie, 
Geert de Haan 
voorzitterdiaconie@pkn-elburg.nl 
 
 
Overzicht collectes september 

Rijlabels 
Som van 
bonnen 

Som van 
bank 

Som van 
contant 

Som van 
Scipio 

Som van 
totaal 

Diaconie 30,00 274,00 197,70 397,00 898,70 

Kerk 13,00 227,00 128,04 396,00 764,04 

L&L 5,50 27,00 53,63 104,00 190,13 

OG 18,50 138,00 88,36 214,50 459,36 

Voedselbank 0,00 26,00 0,00 0,00 26,00 

Eindtotaal 67,00 692,00 467,73 1111,50 2338,23 
 

 
 

mailto:voorzitterdiaconie@pkn-elburg.nl
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Vluchtelingen in onze regio 
 
Regelmatig heb ik geschreven over de vluchtelingen uit Oekraïne die ook in de gemeente Elburg zijn 
opgevangen. Ook een aantal gemeenteleden van onze kerk zijn nog actief als vrijwilliger rondom de opvang 
van mensen uit Oekraïne. 
De stichting “Elburg helpt Oekraïne” gaat nog steeds door met het inzamelen van goederen. Deze goederen 
gaan elke week in busjes rechtstreeks naar Polen / Oekraïne. 
 
LET OP: Financiële steun: 
We hoorden van de plaatselijke organisatie dat de financiële steun minder is geworden. Die blijft wel nodig 
om vervoer van de goederen naar Polen / de grens met Oekraïne te bekostigen. 
Wilt u doneren voor de acties voor Oekraïne? Gebruik dan het bankrekeningnummer NL46RABO 0108 689 
085 van de Stichting Elburg help Gambia onder vermelding van Oekraïne. 
 
Voor alle informatie over de Oekraïense vluchtelingen kijk op de site van de gemeente Elburg: 
www.elburg.nl/oekraine. Er is ook veel informatie te vinden op de site: www.oekrainersinelburg.nl  
 
Opvang van vluchtelingen bij Walibi (evenemententerrein): 
Via het Diaconaal Platvorm kwam informatie over de opvang en huisvesting van vluchtelingen op het 
evenemententerrein bij Walibi. In de eerste week van november komen de eerste vluchtelingen aan, in totaal 
1500 personen, in principe tot april 2023. 
Diverse kerken uit Dronten, Biddinghuizen en Elburg zijn al bij elkaar geweest om te kijken wat hun rol kan 
zijn. Volg het nieuws op de Zondagsbrief en in Ichthus. 
 
Reacties? U mag een mailtje sturen naar voorzitterdiaconie@pkn-elburg.nl. 
 
 

Toekomst Ichthuskerk 
 
Dit is een uitnodiging van het Team Toekomst Ichthuskerk om mee 
te doen aan het onderzoek naar de toekomst van de Ichthuskerk. 
Een aantal gemeenteleden is al persoonlijk gevraagd mee te doen 
aan een enquête. Team Toekomst Ichthuskerk vindt het belangrijk 
dat iedereen de gelegenheid krijgt om mee te doen. Met het invullen 
van een aantal enquêtevragen helpt u ons verder om het onderzoek 
goed af te ronden. 
 
Hoe gaat het in zijn werk? 

- Als u mee wilt doen aan het invullen van de enquête kunt u dit via een mailtje bekend maken. Mail 
dan naar scriba@pkn-elburg.nl. (Ingrid Stellingwerf). Lukt mailen niet? Een telefoontje naar Ingrid 
kan ook (684671). 

- U krijgt vervolgens de enquête per mail toegestuurd (of persoonlijk op papier). 
- Na het invullen kunt u de enquête per mail terug sturen of deponeren in de brievenbus op het adres 

Punterstraat 42 Elburg. 

- U kunt ook aangeven dat u graag een persoonlijk gesprek wilt met één van de leden van Team 
Toekomst Ichthuskerk. 

- Het invullen gebeurt ‘anoniem’ dat wil zeggen dat de gegevens van de invuller(s) niet bekend 
worden gemaakt en niet worden opgenomen in verslaglegging. 

 
We hopen dat velen gebruik maken van de mogelijkheid hun “stem” te laten horen. 
 
Team Toekomst Ichthuskerk, 
Ans van der Beek, Ingrid Stellingwerf, Aart van Triest, Geert de Haan. 

http://www.elburg.nl/oekraine
http://www.oekrainersinelburg.nl/
mailto:voorzitterdiaconie@pkn-elburg.nl
mailto:scriba@pkn-elburg.nl
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Van de penningmeester 
 
Bij het verschijnen van deze Ichthus zijn de enveloppen voor de Vaste Vrijwillige Bijdrage 2023 net 
rondgebracht door de contactpersonen of u gaat deze nog ontvangen. Uiteraard zijn wij als College van 
Kerkrentmeester weer blij met de assistentie van de contactpersonen in de wijken. Zonder hen zouden we 
deze brieven niet zo snel de deur uit krijgen. 
 
Toch wil ik nader inzoomen op de VVB 2023. Op dit moment leven we in een bijzondere tijd; energiecrisis, 
hoge inflatie en een oorlog in Oekraïne. Ingrediënten die in ons dagelijks leven een aanzienlijke invloed 
hebben. Zoals dat bij u thuis gevoeld wordt, voelen wij dat als gemeente financieel ook. Ook wij worden als 
gemeente geconfronteerd met de hogere lasten. Niet alleen voor energie, maar we zijn natuurlijk als 
gemeente ook werkgever voor onze predikant en koster, waarvoor wij een verantwoordelijkheid dragen.  
De stijging van de kosten maakte dat de begroting voor 2023 een behoorlijke puzzel werd. Belangrijk voor 
die begroting zijn natuurlijk uw toezeggingen voor de VVB 2023. En ik hoop dat u allen bij machte bent om 
ook dit jaar uw bijdrage te doen. Als we dat met z’n allen ons financiële steentje gaan bijdragen, gaat het ons 
lukken om ook voor het komende jaar een sluitende begroting aan de gemeente te presenteren. De 
komende maand zult u op de Zondagsbrief hiervoor de uitnodiging voor het gemeenteberaad tegemoet 
kunnen zien. 
 
Tegelijkertijd besef ik dat het niet vanzelfsprekend is dat iedereen een bijdrage kan doen. Wat voor de ene 
persoon een te missen bedrag is, kan voor de ander een keuze zijn tussen het betalen van rekeningen of 
boodschappen. Het klinkt misschien vergaand, maar in de praktijk (weet ik uit ervaring als SchuldHulpMaatje 
in de gemeente Elburg) kan dit anders liggen. Binnen onze gemeente is daar ook aandacht en oog voor. De 
Werkgroep Pastoraat kan u hierbij begeleiden indien u dat wenst.  
 
Ook wil ik in deze bijdrage nog de aandacht vragen voor de betaling van de VVB 2022. Er zijn helaas nog 
een aantal leden van de gemeente die ondanks een toezegging voor 2022 deze (nog) niet hebben betaald. 
Inmiddels hebben zij een herinnering hiervoor ontvangen. Ik verwacht dat het in een aantal gevallen terug te 
leiden is naar het vergeten van de betaling. Ik hoop dat u de betaling dan alsnog kunt en wilt doen. Maar het 
kan ook andere oorzaken hebben. Mocht dat het geval zijn, meldt het dan zodat we er over in gesprek 
kunnen komen. 
 
Tot slot wil ik het niet laten klinken als een klaagzang. Er zijn nog genoeg zaken waar we binnen onze 
gemeente blij over kunnen zijn. Ik wil hier dan met name de gevers van de giften nog even noemen. Een 
bedankje vanuit mijn kant is al ontvangen, maar bij deze nog namens de gehele gemeente.  
En natuurlijk mogen wij blij zijn dat wij in een vrij land wonen, waarin we met elkaar kerk kunnen en mogen 
zijn. In vrijheid; want dat kan niet overal!  
 
Groet, 
Johan Kamphuis, penningmeester 
 
 

OPROEP- OPROEP- OPROEP 
De commissie van kerkrentmeesters is op zoek naar mensen die af en toe wat 
onderhoudswerkzaamheden  
in of aan het kerkgebouw en ook bij de pastorie zouden willen uitvoeren. 
Onderhoudswerkzaamheden die kunnen bestaan uit schilderwerk tot wat bouwkundige 
activiteiten. Voorbeeld van dat laatste is bijvoorbeeld herstel van de wand in de 
jeugdruimte. Daar is door lekkage een gat in het gips ontstaan en dit zal nog een keer 
hersteld moeten worden. 
 
Dus als je tijd en zin hebt, geef je dan op als klusjesman-vrouw bij de voorzitter van de CKR. 
 
Wietze van der Schaaf, voorzitterckr@pkn-elburg.nl 

mailto:voorzitterckr@pkn-elburg.nl
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Achter de schermen bij…. 

Top2000-dienst 
 
Na een aantal jaren met alternatieve Top-2000 diensten komt er dit jaar weer een ‘oude en vertrouwde’ Top-
2000 dienst. De voorbereidingen zijn in volle gang en we kijken graag even mee met de organisatie…  
De voorbereidingen zijn al vroeg gestart, net na de zomer. We vergaderen vooral online en in wisselende 
samenstellingen. Sommige vrijwilligers doen al jaren mee, sommigen zijn er sinds vorig jaar bij. Er zijn ook 
verschillende ‘groepjes’ actief, afhankelijk van de taken die uitgevoerd worden. Oh ja, heel belangrijk! Net als 
andere jaren doen we ook dit jaar de Top-2000 dienst samen met de Maranathakerk in ´t Harde. Dat maakt 
het extra leuk! 
 
Wat moet er eigenlijk allemaal gebeuren? 
Er zijn veel verschillende taken. Denk aan het maken van de ‘playlist’, ondertitelen 
van filmpjes, promotiefilmpjes en posters, social media bijhouden, een interview met 
LOE en zorgen dat er een stukje in het kerkmagazine komt. We vergaderen 
regelmatig om alles gestroomlijnd te laten verlopen en op tijd klaar te hebben.  
 
Wie bepaalt er hoe de dienst er uit gaat zien? 
Dat doen we natuurlijk met z’n allen. Een aantal mensen stelt de ‘playlist’ 
samen, En het hangt ook af van wat er uit de stemlijst komt. Maar we 
kunnen al wel een paar tipjes van de sluier oplichten… Het thema is 
‘Samen’. Daar hoort natuurlijk het lied ‘Samen zijn’ van Willeke Alberti bij. 
Maar ook ‘Lean on me’ en ‘You’ve got a friend’. En zelf vind ik ‘Door de 
wind’ ook heel mooi.  En de beide predikanten leveren natuurlijk ook een bijdrage aan 
de dienst. 
 
Is er dit jaar ook weer live muziek? 
Zeker! De band bestaat uit maar liefst 13 enthousiaste muzikale talenten. We hebben onder andere drums, 
basgitaar, elektrische gitaar, blazers, piano en natuurlijk zang. En, net als andere jaren, een heel 
professionele opstelling voor wat betreft geluid en licht. Het wordt weer heel mooi!  
 
Wanneer is de Top-2000 dienst? 
De dienst is op woensdagavond 28 december in de Ichthuskerk in Elburg. Houd voor de juiste tijden de 
socials en de informatiebrief even goed in de gaten. 
 
 
 

Ad-hoc-koor Kerstnachtdienst 
 

In de Kerstnachtdienst van 24 december willen we met een klein ad-
hoc-koor uit het midden van de Ichthusgemeente en het Leger des 
Heils, enkele liederen gaan zingen  o.l.v. Johan Hoeve. 
 
Johan Hoeve zal deze liederen met ons instuderen in december. 
Waarschijnlijk worden het drie repetities, die op woensdagavond 
plaatshebben. Je/u leest er over in de Zondagsbrief! 
 
Hartelijke groet,  
Ds. Marco Schut en Gert Bos voorganger Leger des Heils Elburg 
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Bedankt 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

Op 20 oktober herdachten wij dat we 
50 jaar geleden in het huwelijk 
traden. We hebben een mooie 
herinnering aan het vieren van deze 
dag. Dit kwam mede door de vele 
blijken van meeleven die we uit de 
Ichthusgemeente mochten 
ontvangen. Wij willen iedereen 
daarvoor hartelijk bedanken. 

    Anna en Theo van Prooijen. 
 
 
 
Dank!!!  
Nu we een jaar in Kampen wonen gaan we afscheid nemen van “onze “ kerk. Altijd voelden wij ons hier echt 
thuis! Maar nu gaan we het toch iets dichterbij zoeken. 
We hopen digitaal via het kerkblad nog op de hoogte te blijven en natuurlijk komen we nog eens buurten, 
want de Ichthus zit nog steeds in ons hart. 
Wij danken iedereen voor belangstelling en medeleven in alle ups en downs in onze Ichthus- tijd en wensen 
iedereen Gods nabijheid toe. 
 
Ga met God en Hij zal met je zijn !  
Hartelijke groet  
Gosse en Renske Meerstra 
 

 

Lieve mensen van de Ichthuskerk, 
  
Op 29 september jl. was het 50 jaar geleden(!) dat ds. 
Barkema ons huwelijk heeft voltrokken. 
  
Wij waren erg blij en verrast met de wenskaarten en de 
prachtige bloemen! 
Zomaar een kamer vol bloemen, dat overkomt je niet 
dagelijks. 
  
Nogmaals hartelijk dank voor de belangstelling! 
Wij genieten ervan. 
  
Een hartelijke groet van 
Sake en Janny Santema 

Bij ons 25-jarig huwelijk werden we 
verrast met kaarten, berichten en 
bloemen. 
 
We willen ieder daarvoor hartelijk 
bedanken. 
 
Hartelijke groet,  
Hans en Geke Geuze  
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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: 
16 november: Mevr. G. Zomerman, Backerskamp 21, 8081DM  
ELBURG, 82 jaar. 
26 november: Mevr. G. Hoekert-Tichler, Nunspeterweg 7k126, 
8081BV  ELBURG, 90 jaar. 
30 november: Dhr. F. van Triest, Ellestraat 35, 8081GD  ELBURG, 
82 jaar. 
5 december: Mevr. J.T.G. Koridon-Offereins, Schokkerstraat 48, 
8081KK  ELBURG, 80 jaar. 
6 december: Mevr. J.D. Beekman-Mulder, Graspieper 2, 8081ZR  
ELBURG, 80 jaar. 

 
Huwelijksjubilea: geen. 
 
 

 

Mutaties 
 
Inschrijving: 
Van Hervormde Kerk Elburg: Janneke Gerrina Bokkers, geb. datum 02-04-1993, Passestraat 38, 8081VK  
ELBURG, sectie West 3. 
Van Protestantse Gemeente te Montfoort: Bram van de Pol, geb. datum 23-03-1985, Passestraat 22, 
8081VK  ELBURG, sectie West 3. 
 
Verhuizing(intern): 
Dhr. L.M. Kamphuis van Pijlkruid 18, 8081SJ  ELBURG, sectie Oost 4, naar Klokbekerweg 110, 8081JH  
ELBURG, sectie Midden 3. 
 
Over-/uitschrijving: 
Gezin ten Have-Stellingwerf van Punterstraat 42, 8081KB  ELBURG, sectie Oost 1, naar Steynlaan 96, 
3851BV  ERMELO, Gereformeerde Kerk Ermelo. 
 
Huwelijk: 
01-10-2022: Matthijs Stephan Koridon en Kyra de Lange, De 
Groene Voorwaarts 413 , 7325AT  APELDOORN, sectie Oost 4. 
 
Overleden: 
16-10-2022: Tiny Verburg- Laanstra geb. datum 12-06-1936, 
Pinksterbloem 53, 8081DE  ELBURG, sectie Oost 3. 
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Nederlands-Vlaams 

Bijbelgenootschap 
 

Een jaar NBV21  -  Cor Hoogerwerf   (specialist vertaling en exegese 
Nieuwe Testament) 

Een jaar geleden verscheen de NBV21, de  
vernieuwde versie van de Nieuwe Bijbelvertaling. Op woensdag 13 
oktober 2021 stroomde de Grote Kerk in Den Haag vol mensen voor 
de presentatie. Het eerste exemplaar werd overhandigd aan koning 
Willem-Alexander. Daarna kregen vertegenwoordigers van 
verschillende kerken en religieuze organisaties een exemplaar 
overhandigd.                 

      
De Bijbel in de samenleving en in de kerk 
De twee overhandigingmomenten in Den Haag en de overhandiging aan 21 Vlamingen in Mechelen staan 
voor mij symbool voor de functie van de Bijbel. Aan de ene kant heeft de Bijbel een plaats in onze 
samenleving, aan de andere kant is de kerk natuurlijk dé plek waar de Bijbel opengaat om te luisteren naar 
Gods boodschap van liefde voor de wereld.  
Nadat we maandenlang naar de presentatie hadden toegeleefd, begon nu het afwachten: zou de NBV21 
inderdaad z’n weg vinden naar Bijbellezers in Nederland en Vlaanderen, binnen en buiten de kerk? Een jaar 
later kunnen we zeggen: ja, de NBV21 is niet meer weg te denken.  

10 redenen voor de NBV21 
In een artikel vertelt dominee Wim de Bruin over de NBV21. Hij noemt de NBV21 ‘de best mogelijke 
vertaling’ van Gods woord en somt enthousiast tien redenen op waarom de NBV21 op kansels en 
nachtkastjes zou moeten liggen. In mijn (C.H.) eigen woorden: 

1. De NBV21 is een volwassen vertaling waarin ruim vijftien jaar gebruikerservaring van de Nieuwe 
Bijbelvertaling (NBV) is meegenomen. 

2. In de NBV21 zijn iets te vrije uitschieters in de NBV aangepast. 
3. De NBV vulde soms iets te veel in, dat is in de NBV21 gecorrigeerd. 
4. In de NBV21 zijn kern- en motiefwoorden beter zichtbaar gemaakt. 
5. In de NBV21 zijn gelijkluidende formuleringen beter op elkaar afgestemd. 
6. De NBV21 sluit vaker aan bij de gebruikelijke uitleg. 
7. De NBV21 bevat eerbiedshoofdletters, de grootste wens van veel lezers. 
8. In de NBV21 zijn nieuwe wetenschappelijke inzichten verwerkt. 
9. De NBV21 is een genoegen om te lezen. 
10. Gods woord kun je het beste lezen in de best mogelijke vertaling, de NBV21. 

Omgangstaal in de Bijbel  -  Jan Laanstra 

In  het Nieuwe Testament staan een paar woorden in een andere taal dan die van de tekst. De 
Statenvertaling tot en met de NBV ’21 laten ons die lezen, in navolging van de brontekst. De evangelisten 
schreven in het Grieks, de officiële taal in die tijd in Israël en het oosten van het Romeinse rijk. Maar Marcus 
en Matteüs tekenen Jezus’ woorden bij een bijzondere gebeurtenis op in het Aramees, de gewone 
omgangstaal in het Midden Oosten. ‘Talita koem’ en ‘Effata’. Wel zetten zij er de vertaling bij: Ook bij Jezus’ 
uitroep aan het kruis: ‘Eli, Eli , lema sabachtani’. Waarom dit Aramees in de Griekse tekst van de Joodse 
evangelisten Marcus en Matteüs? Is het om de roep van Jezus nadrukkelijk over te laten komen vanuit het 
diepst van Zijn ziel?  
En Paulus roept aan het eind van zijn eerste brief aan de Korintiërs opvallend Maranata!  
Voor mij komt het uiten van geloof het beste over in je eigen vertrouwde taal. 
 
NBG -   Vragen en inlichtingen: Jan Laanstra  - j.laanstra.1@kpnmail.nl 
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Psalmen dichtbij 

 
 

    
 
Bie ons werd veule ezung’n en ook veule uut de Biebel elez’n. 
Ook moss’n wie op de lagere skoele elke moandag een varsien opzegg’n. Een Psalm, dat ded’n we toen 
allemoale en toen dachie er nooit zo bie noa. 
Ik holle ook arg van zing’n en dat doe ‘k nog veule. Als ik opstoa en bezig binne zing ik. Ook zit er altied een 
varsie in mien heufd en het liek altied te pass’n woar ik in mien heufd mee bezig binne. 
Alweer een poar joar eled’n had ik darmkanker. Ik zatte in de karke en zol die weke ‘opereerd wörden en 
dan weet je neet wat er uut zal kom’n. 
De organiste speulde veur de dienst een varsien: “Er is een God die hoort.” 
We hadd’n die weke al veule ebid. Daar dache ik toen an. 
Maar toen de karke uut ging speulde ze: “Maar de Heer zal uitkomst geven.” 
Ik zēgge tegen Eip (mien man): “ Ut kump goed, hei’t ook eheurd?” 
En dat was Psalm 42 vers 5. Vandoar disse Psalm: 
 
Maar de Heer zal uitkomst geven,                      
Hij, die ’s daags Zijn gunst gebiedt; 
‘k Zal in dit vertrouwen leven, 
En dat melden in mijn Lied; 
‘k Zal Zijn lof, zelfs in den nacht 
Zingen, daar ik Hem verwacht; 
En mijn hart, wat mij moog’ treffen, 
Tot den God mijns levens heffen. 
 
Foto Gereformeerde kerk Elburg (1890-1968) 
 
In dizze karke bin ik opegreuj’d met de psalm’n. 
Wie zung’n toen in de Olde berieming (1773).  
In de Ichthuskarke wier dat loater de  
Nieje Psalmberieming (1973). Eip en ik bint  as  
 eerste bruidspaar in de nieje karke etrouwd.  
Jammer, dat had niet zo’n vertrouwde sfeer as  
 in de olde karke. Moar die was toen al esleu’t’n. 
  
Marietje van Kolthoorn- Janssen 
 

 
 
 
 

 

 

Marietje van Kolthoorn vertelt haar ervaring bij Psalm 42: 
 
 
Ook hef Jan Laanstra an mien evraagt of ik wat wol 
zegg’n over de Psalmen. 
Ik zal eerst vertell’n wie ik binne: Marietje Janssen. 
Ik binne een echte Elburger. Mien beide olders war’n 
Elburgers. Bie ons thuus waar’n 6 kienders. Ik hebbe 2 
breurs en 3 zussies. 
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Bijbelleesrooster 

 

 
 

Laatste oordeel – anoniem - ca. 1500 - Amsterdam, Rijksmuseum 
Bijbellezing woensdag 23 november 

 
https://www.bijbelgenootschap.nl/lees-de-bijbel/bijbelleesrooster-2022 

 
 

zo 13 nov Lucas 20:27-40 Woorden van eeuwig 
leven 

do 1 dec 
Jesaja 10:5-19 

Hoogmoed komt voor 
de val 

ma 14 nov 2 Koningen 10:1-17 Niemand ontkomt vr 2 dec Jesaja 10:20-27 Nog even 

di 15 nov 2 Koningen 10:18-36 Baäl neergeslagen za 3 dec Jesaja 10:28-34 Nietsontziende macht 

wo 16 nov 2 Koningen 11:1-20 Verborgen baby wordt 
koning 

zo 4 dec 
Jesaja 11:1-10 

Advent II - De telf 
van Isaï 

do 17 nov 2 Koningen 12:1-9 Het kind en de 
hogepriester 

ma 5 dec Jesaja 11:11-16 Een rest zal 
terugkeren 

vr 18 nov 2 Koningen 12:10-22 Herstelwerkzaamheden  di 6 dec Jesaja 12:1-6 Je zult weer zingen 

za 19 nov 2 Koningen 13:1-9 Hardleers  wo 7 dec Filippenzen 3:1-11 Wat is waardevol? 

zo 20 nov 2 Koningen 13:10-25 Geluk bij een ongeluk do 8 dec Filippenzen 3:12-21 Op weg naar de finish 

ma 21 nov Lucas 20:41–21:4 Major donor vr 9 dec Jesaja 13:1-5 Op oorlogspad 

di 22 nov Lucas 21:5-19 Blij vooruitzicht? za 10 
dec 

Jesaja 13:6-18 De dag van de HEER 

wo 23 nov Lucas 21:20-38 Hij komt! 

do 24 nov Filippenzen 1:1-11 Verlangen 

vr 25 nov Filippenzen 1:12-26 Doelgericht 

za 26 nov Filippenzen 1:27-2:11 Eenheidsstreven 

zo 27 nov Filippenzen 2:12-18 Advent I 
Inspanning 

ma 28 nov Filippenzen 2:19-30 Meeleven 

di 29 nov Jesaja 9:7-16 Gods woede 

wo 30 nov Jesaja 9:17–10:4 Kannibalisme  

 
  

https://www.bijbelgenootschap.nl/lees-de-bijbel/bijbelleesrooster-2022
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Uit de regio 
 
VIER BIJEENKOMSTEN ROND GELOOFSTHEMA’S 
Onder het thema: ‘Help mijn geloof loopt vast’, organiseren de Theologische Universiteit Apeldoorn en de 
interkerkelijke werkgroep Geloof het zelf! in de maanden november en januari een viertal lezingen.  
 
Programma:  

- Prof. dr. W. van Vlastuin: ‘Eenheid gaat ‘m niet meer worden.’  OVER KERKELIJKE EENHEID. 
Donderdag 17 november 2022 in de Herv. Kerk, Kerkstraat 2a, 8191LV Wapenveld 

- Prof. dr. H. van den Belt: ‘Groeien? Ik sta al jaren droog.’ – OVER GELOOFSGROEI. 
Donderdag 24 november 2022  in het Kerkgebouw van de geloofsgemeenschap Luctor Et Emergo, 
Mheneweg Noord 1, 8096 BR Oldebroek. 

- Prof. dr. H.J. Selderhuis: ‘Morgen wordt het ook niks.’ – OVER HEILIGING. 
Donderdag 19  januari 2023 in de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt Het Noorderlicht, Mariënrade 1, 
8091XS, Wezep. 

- Dr. R.T. te Velde: ‘Om hopeloos van te worden.’ – OVER DE UITVERKIEZING. 
Donderdag 26 januari 2023 in het kerkgebouw van de Christelijke Gereformeerde Kerk, Korte 
Kerkstraat 8, 8051 GN Hattem. 

 
De vier inleiders hebben zich in het verleden bezig gehouden met de thematiek waarover ze het gaan 
hebben. Ze hebben er ook over gepubliceerd en hun publicaties vinden tot op de dag van vandaag aftrek. 
Blijkbaar hebben ze wat te zeggen! In hun inleiding zullen zij refereren aan hun publicatie, de relevantie van 
de boodschap daarin heroverwegen en de luisteraars ‘voedsel’ meegeven voor onderweg. 
Aanmelden via helpmijngelooflooptvast@outlook.com onder vermelding van welke avond(en) en het aantal 
personen. De avonden beginnen om 19.45 uur. De toegang is vrij.  
Verdere informatie is te vinden op https://www.tua.nl/nl/agenda/helpmijngelooflooptvast 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Samen kerken 
De classicale vergadering Veluwe heeft het voornemen om een avond te beleggen rond het thema samen 
kerken. Twee woorden die ook twee kanten in zich hebben waarin het gaat om plaatselijk en lokaal kerk te 
zijn. Deze twee woorden zijn ook de twee onderdelen van het programma op deze avond.  
Samen kerken doen we omdat we geloven dat de kerk toekomst heeft omdat het koninkrijk van God 
komende is en gekomen is. We bidden om de eer van Zijn Naam, de komst van Zijn rijk en het welzijn van 
de medemens. Daarom sluiten we de avond af met een avondgebed.  
 

plaats Elburg, Oosterkerk, Klaverplein 2, 8081 DN 

datum 15 november  

aanvang 19.45 uur, inloop vanaf 19.30 uur 

van harte welkom We vinden het fijn te weten op hoeveel aanwezigen we kunnen 
rekenen en daarom het verzoek om voor 4 november dat door te 
geven aan: bertushoekert@hotmail.com 
 

Dominee Erik Schuitemaker, predikant in Elburg, zal deze avond openen. 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------- 
 
Lang zal hij leven 
U wordt uitgenodigd voor de theatervoorstelling lang zal hij leven. Een voorstelling die gaat over dementie 
en levensbeëindiging. Het wordt opgevoerd in het Schaffelaartheater in Barneveld door professionele 
acteurs. Op deze wijze willen we bijdragen aan de discussie in de maatschappij over deze beladen 
thematiek. De interactieve voorstelling is op dinsdag 22 november en begint om 19.30 uur.  
 
Aanmelden voor gratis toegangskaarten kan via: https://zingenindekerk.nl/evenementen/lang-zal-hij-leven/ 
 
Gerrit Bok, scriba classicale vergadering Veluwe. 

mailto:helpmijngelooflooptvast@outlook.com
https://www.tua.nl/nl/agenda/helpmijngelooflooptvast
mailto:bertushoekert@hotmail.com
https://zingenindekerk.nl/evenementen/lang-zal-hij-leven/
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