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Van de redactie  
 
Een nieuw seizoen 
Deze uitgave begint, zoals u gewend bent, met een overzicht van de 
kerkdiensten. Daarna kunt u de Binnenkomer van ds. Everdien Hagen lezen, 
deze keer met als thema liefde. Ook over de kringen, de catechese, de mooie 
avonden om elkaar te ontmoeten rond de bijbel of een thema van ons leven en 
geloof, leest u meer in dit nummer.  
Wilt u eens proeven van het kloosterleven? Dat kan! Hoe en wat staat op 
pagina 8. De dorpsraad van Kapel-Avezaath heeft ook een bijdrage aan dit 
nummer geleverd, die is te vinden op de pagina’s 14 en 15. Daarna volgt een 
artikel van ‘gratis Kerk-Avezaath’, een laagdrempelige, non-profit facebook-
groep waar mensen met verborgen armoede bij terecht kunnen. Vervolgens bij 
‘Goed nieuws’ een mooi verhaal over het schaakdiploma van Jorrin. 
Verder in deze uitgave een uitnodiging om te komen kijken naar een expositie 
van schilderijen van glas en verf in de Agatha Capel. Een voorstel om mee te 
wandelen met de Torentocht en/of om een bezoek te brengen aan de winterfair 
in Zalencentrum De Avezathen. 
Tot slot bij de Tijd van Nu een bijdrage van ds. F. Scheffer. Zijn kleindochter 
trouwde in de Agatha Capel en ‘opa Scheffer’ was bij het burgerlijk huwelijk in 
de Agatha Capel. Lees zijn verhaal met als titel ‘In de kerk of niet’. 
Wij wensen u heel veel leesplezier. 
De redactie. 
 
Website 
Op onze website www.kerkenkapel.nl staat onder ‘Bestuur en werkgroepen’ 
het item Privacy. Daar is onze Privacyverklaring te downloaden, zodat u zelf 
kunt lezen welke persoonsinformatie wij gebruiken.  
Bij ‘Laatste nieuws’ vermelden wij eventuele wijzigingen en/of bijzondere 
activiteiten bij de diensten en in beide kerken. 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
De Agatha Capel is te huur; zie 
voor meer informatie pagina 10.
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Kerkdiensten 
 
Diensten van de protestantse gemeente te Kerk- en Kapel-Avezaath 
Kerk-Avezaath, St. Lambertuskerk, Daver 15, 4012 BA 
Kapel-Avezaath, Agatha Capel, Zoelensestraat 2, 4013 CR 
 
Datum Plaats   Tijd Voorganger en bijzonderheden 
15 sep Erichem 10:00u Pastor J. de Koster 
    Connection 
22 sep Asch  10:00u Pastor K. Vernooij 
29 sep Kerk-Avezaath 10:00u Ds. E. Hagen, startzondag met koor* 
  6 okt Kerk-Avezaath 10:00u Mw. S. Schelling* 
13 okt Kapel-Avezaath 10:00u Ds. E. Hagen, doopdienst* 
20 okt Zoelen  10:00u Ds. G. v.d. Velde 
27 okt Asch  10:00u Ds. M. de Mik, avondmaalsviering 
  3 nov Kerk-Avezaath 10:00u Ds. E. Hagen, dienst met Zoelen* 
  6 nov Kapel-Avezaath 19:30u Ds. E. Hagen, dankdag 
10 nov Erichem 10:00u Ds. M. de Mik 
17 nov Kapel-Avezaath 10:00u Ds. M. de Mik 
    Connection 
24 nov Kapel-Avezaath 10:00u Ds. E. Hagen, laatste zondag kerkelijk jaar 
  1 dec Zoelen  10:00u Ds. E. Hagen, 1e advent 
  8 dec Erichem 10:00u Ds. M. de Mik, 2e advent, avondmaalsviering 
15 dec Kerk-Avezaath 10:00u Ds. E. Hagen, 3e advent 
22 dec Buren, Oranjehof 10:15u Ds. E. Hagen 
24 dec Kerk-Avezaath 22:00u Ds. E. Hagen 
25 dec Kapel-Avezaath 10:00u Ds. E. Hagen, kerst, 
29 dec Erichem 10:00u Ds. M. de Mik, streekdienst 
31 dec Zoelen  19:30u Ds. H. Fonteyn, oudejaarsdienst 
 
* kinderoppas aanwezig 
 
 
  



September 2019 
4 

 
 

Binnenkomer 
 
Liefde 
De zomervakantie is weer voorbij. We starten met een nieuw seizoen 
kerkenwerk. Het bezoekwerk van de kerk, de kerkdiensten, het omzien naar 
elkaar gaat gelukkig gewoon door, ook in de zomer.  
Ook de Agatha Capel is deze zomer volop gebruikt, voor exposities, het eerste 
burgerlijk huwelijk en een zangworkshop.  
Maar de echte bedrijvigheid begint weer vanaf september. Dat is bedrijvigheid 
voor en achter de schermen, van denkers en doeners, van handen en benen, 
hoofd en hart van heel veel verschillende mensen. 
 
Deze zomer heb ik op verschillende plaatsen gepreekt over Martha en Maria*. 
Martha, de gastvrije hardwerkende vrouw, die zich de benen uit het lijf loopt, en 
Maria die op dat moment alleen oor heeft voor Jezus en naar Hem zit te 
luisteren zonder iets te doen. Martha ergert zich daaraan. Ze voelt zich alleen 
staan. Ze zegt dit tegen Jezus en vraagt Hem om Maria ook aan het werk te 
zetten. Dan zegt Jezus twee keer haar naam. Dat is altijd uitgelegd als een 
standje. Alsof Martha een kind is. Maar ze is een vrouw die doet wat ze moet 
en kan doen. Gastvrij zijn en zorgen dat alles reilt en zeilt.  
Ik vond een uitleg waarin die dubbele naam iets anders betekent: de roeping 
van Martha. Wakker worden Martha! Voor je het weet loop je tegen een burn-
out aan. Houd in alles wat je doet in de gaten waar het om draait. Martha wordt 
door Jezus behoed voor doenerigheid, voor zichzelf voorbijlopen, voor zichzelf 
verliezen in ergernis over de ander. Martha wordt uitgenodigd om in alles wat 
ze doet dichtbij te blijven bij waar het om gaat: het ene in het vele.  
 
En wat is dat dan? Dat ene? Deze week was ik op bezoek bij iemand die 
beseft dat zijn geestelijke vermogens achteruitgaan. Hij is daar verdrietig over, 
vanzelfsprekend. Maar kan het ook aanvaarden, hoe moeilijk het ook is. Dat 
vind ik heel bijzonder.  
Ik vroeg of we uit de bijbel zouden lezen en of er een psalm of zo was die hem 
moed zou kunnen geven. Dat wist hij niet, maar zei hij: als de liefde maar blijft, 
dat is het allerbelangrijkste. Dus las ik het stukje uit de bijbel, waar dat letterlijk 
zo staat*.  
Wat we ook doen, al is het in Gods naam, hoe bedrijvig of doenerig we ook 
zijn, al is het met de beste bedoelingen, als we de liefde niet vasthouden in het 
vele dat we doen, dan stelt het niets voor. Dan slaan we de plank mis. Dan 
missen we doel.  
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Nou is liefde een groot woord. In datzelfde bijbelgedeelte kun je lezen dat het 
soms ook veel kost. Je inhouden, in plaats van meteen iemand de wind van 
voren geven. Je verplaatsen in een ander in plaats van oordelen. Een ander de 
ruimte geven en geduld hebben. Ruimte geven aan wat goed is en goed doet, 
en niet op alle slakken zout leggen. Soms zelfs: jezelf niet verdedigen, maar 
mensen laten praten, ook al klopt het van geen kanten.  
Liefde is niet makkelijk en zoetig, liefde is pittig.  
Het is het zout in de pap, het is de kern waar alles om draait.  
 
Maar het allermooiste vind ik, van die liefde, dat die ons al gegeven is. We 
hoeven hem niet uit te vinden of uit onze tenen te halen. We moeten alleen ons 
erbij laten bepalen. Wakker worden! Waar gaat het ook alweer om? Om de 
liefde, die God ons geeft, die we zien in Jezus, die we kunnen zien in elkaar, 
elk moment, elke dag een heel nieuw seizoen.  

 
Ds. Everdien Hagen  
 
*de moeite waard om op te zoeken: Lucas 10 en 1 Korinthe 13  
 
Over de kringen, de catechese, de mooie avonden om elkaar 
te ontmoeten rond de bijbel of een thema van ons leven en 
geloof, leest u meer in dit nummer. 
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Wat komt 
 
Bijbel-lees-kring  
Samen de bijbel lezen. In gesprek met de bijbel en met elkaar. 
De bijbel gaat open. We lezen hardop het gedeelte van (een) komende 
zondag. Dan is er ruimte voor associaties, vragen, informatie, inzicht, gesprek 
en gebed. De dominee geeft diepgang vanuit kennis en ervaring.  
We luisteren naar de oude woorden, we luisteren naar elkaar. Hoe raakt ons 
leven in contact met wat daar staat? Waar botst het? Waar vinden we 
inspiratie? Hoe komt het woord tot leven hier en nu? Mensen die al langer 
meedoen laten weten dat ze het verrijkend vinden. En je beleeft de kerkdienst 
waarin het gedeelte daarna aan de orde komt intensiever. 
Zo willen we opnieuw in de streekgemeente graag de bijbel en elkaar 
ontmoeten met ieder die aan tafel aanschuift. Je komt terecht in een open 
groep, je hoeft niet alle keren mee te doen. Maar als je een keer geweest bent 
wil je dat vast wel! Kom sfeer proeven en meedoen.  
  
Plaats:  Kerk-Avezaath, consistorie St. Lambertuskerk 
Data:  de tweede maandag van de maand: 9 september, 14 oktober, 

11 november, 13 januari, 10 februari, 9 maart en 11 mei 
Tijd:  van 19:30 tot 21:00 uur   
Leiding:  ds. Everdien Hagen  
Aanmelding: ds. Everdien Hagen T: 0344 681500 E: ehagends@hetnet.nl  
 
 
Thema avond – werken in de zorg  
Veel mensen in onze Streekgemeente zetten zich dagelijks in om zorg op maat 
te bieden aan mensen thuis, in het verpleeghuis of ziekenhuis, in de psychiatrie 
of aan mensen met een verstandelijke beperking. Voor hen is dit werk een 
roeping. Ze doen het werk uit liefde. Tegelijkertijd zijn er een heleboel regels en 
omstandigheden, zoals personeelstekort en reorganisaties waardoor dit werk 
voor hen minder leuk wordt. Vorig seizoen was de eerste ontmoetingsavond. 
De deelnemers gaven aan, dat ze graag verder willen praten. Daarom 
organiseren wij dit najaar opnieuw een avond rondom het thema werken in de 
zorg. Ieder die zich hierdoor aangesproken voelt, is van harte welkom aan 
tafel. 
 
Datum:  maandag 4 november  
Plaats:  Erichem, consistorie Sint Joriskerk 
Tijd:  van 20:00 tot 22:00 uur 
Aanmelden: ds. Everdien Hagen T: 0344 681500 E: ehagends@hetnet.nl 
  ds. Machteld de Mik-van der Waal T: 0344 570099 

E: ds.machteld.de.mik@gmail.com 
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Je geloof en je leven  
Ergens laat dat geloof je niet los. Het zegt je misschien zelfs heel veel. Je wilt 
er ook wel eens met anderen van gedachten over wisselen. Maar dat komt er 
niet zo snel van. Wat is er leuker dan het te delen met een gezellig groepje 
jong – volwassenen, jonge ouders en mensen van middelbare leeftijd.  
We pakken onderwerpen op die spelen in ons eigen leven, in de wereld om 
ons heen en kijken ernaar vanuit ons geloof en de bijbel. Als je zelf een 
onderwerp aandraagt kun je, als je dat wilt, ook een keer de avond 
voorbereiden. Je komt in een kleine groep die open staat voor nieuwe mensen.   
Elke eerste maandag van de maand is er een bijeenkomst. Je kunt een keer 
komen kijken. Meld je aan, of kom gewoon.  
 
Plaats: Buren, bij ds. Leon de Borst, Max. v. Egmondstraat 6, 4116 ES 
Data:   elke eerste maandag van de maand, m.u.v. januari, dus op 

7 oktober (begeleiding Everdien), 4 november (begeleiding 
Leon), 2 december (E), 3 februari (L), 2 maart (E), 6 april (l), 4 
mei (E) en 8 juni (L) 

Tijd:  van 20:15 tot 22:00 uur 
Aanmelden ds. Everdien Hagen T: 0344 681500 E: ehagends@hetnet.nl 
en informatie: ds. Leon de Borst T: 0344 571283  

E: predikant@hervormdegemeenteburen.nl 
 
 

Avonduur 
Een muzikaal moment van rust in het koor van de St. Lambertuskerk in 
Kerk-Avezaath. 
We komen samen ‘onder de hoede van de hemel’ in een afwisseling van 
muziek, stilte, teksten en gebeden. Dit keer verleent het Klein Koor uit Buren 
o.l.v. Teuni Trouwborst medewerking.  

  
Plaats: Kerk-Avezaath, St. Lambertuskerk 
Datum: zondag 3 november 
Tijd: 19:30 uur 
 
De toegang is gratis.  
U kunt uw waardering na afloop uitdrukken in 
een gift als tegemoetkoming in de kosten.    
  
Verdere informatie:  
mevrouw J.M. Kat T: 0344 681500
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Kloosterproeverij 
‘Wees welkom, beste bezoeker, op de website van de 
zusters trappistinnen van Koningsoord. Graag laten wij u 
hier iets proeven van ons gemeenschappelijk leven en 
werken. 
Stilte en gebed vormen het hart van ons bestaan.  
Wij nodigen u van harte uit deze stilte en dit gebed met 
ons te delen. 
Onze abdij ligt aan de Veluwezoom, in een gebied rijk 
aan natuur en geschiedenis. 
Kijk en lees, kom en zie, luister met het oor van uw hart. 
Zusters van Koningsoord’ 

 
Met deze woorden heten de zusters trappistinnen in Arnhem iedereen welkom 
op hun website www.koningsoord.org, maar nodigen ook uit om daadwerkelijk 
hun leven van stilte en gebed te delen.  
We hopen met een groep uit de streekgemeente te gast te zijn in Koningsoord 
en daar iets te proeven van het kloosterleven en de betekenis ervan te 
ontdekken voor het dagelijkse leven. We hebben tien kamers gereserveerd van 
dinsdag 18 februari (namiddag) tot donderdag 20 februari (voormiddag).  
Graag zo spoedig mogelijk opgeven, maar in ieder geval voor 1 december. 
Dinsdag 28 januari is er een voorbereidingsuurtje in de consistorie van Kerk-
Avezaath, van 20:00 tot 21:00 uur. Dan regelen we ook de praktische zaken 
rond vervoer en verblijf.   
 
Data:  dinsdag 18 februari tot donderdag 20 februari    
Plaats:  Arnhem, Abdij Koningsoord 
Tijd:  aankomst dinsdag tussen 14:30 en 16:00 uur 
  vertrek donderdag 11:00 uur 
Aanmelden:  ds. Everdien Hagen T: 0344 681500 E: ehagends@hetnet.nl  
  ds. Gea vd Velde T: 0345 558620 E:geavandervelde@xs4all.nl 
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Nieuws van de diaconie 
 
Stichting Pemama 
Ds. Everdien Hagen kreeg onderstaand mailbericht binnen: 
Op rekening van Stichting Pemama zag ik een mooi bedrag bijgeschreven van 

de Diakonie van Kerk- 
en Kapel-Avezaath, een 
collecte stond erbij.  
 
Ik weet niet bij wie ik 
moet zijn om heel 
hartelijk te bedanken, 
maar misschien wil jij ze 
dat zeggen? 
 
We zijn er super blij 
mee! 
 
Marlein Meulenbeek 
 
 

 
 
Gooi uw kaarten, postzegels, oude mobieltjes en cartridges niet weg. 
U kunt postzegels en ansicht- en geboortekaarten sparen voor het 
zendingswerk van Kerk in Actie. Vrijwilligers sorteren de postzegels en 
ansichtkaarten met veel zorg, kennis en aandacht. Vervolgens verhandelen ze 
de postzegels via verkoopadressen in Nederland en nationale en internationale 
beurzen. De ansicht- en geboortekaarten verkopen ze aan verzamelaars op 
beurzen en bieden ze te koop aan via websites als Marktplaats. De actie bracht 
vorig jaar € 28.969 op. 
Oude mobieltjes liggen vaak ongebruikt in de kast, terwijl ze geld waard zijn. 
Lege toners en cartridges kunnen opnieuw gevuld worden. Via het 
inzamelprogramma van het bedrijf Eeko, ontvangt Kerk in Actie voor veel 
ingeleverde telefoons of cartridges een vergoeding. 
 
In beide Avezaathse kerken staat een doos waarin u kaarten, mobieltjes en 
cartridges kunt deponeren. Bezorgen bij Isa Vink, Mr. R.J. v Beekhoffstraat 1, 
Kerk-Avezaath mag ook.  
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Verhuur Agatha Capel 
De Agatha Capel aan de Zoelensestraat in Kapel-Avezaath is te huur voor o.a. 
- Concerten/ Zanguitvoeringen 
- Lezingen 
- Workshops zoals bijvoorbeeld zang, muziek of spreken in het openbaar 
- Meditatie 
- Exposities  
- Rouwdiensten 
- Trouwdiensten, zowel kerkelijk als burgerlijk huwelijk 
- Rondleidingen op afspraak 
 
Ook bestaat de mogelijkheid om bij het huren van de kapel een partytent te 
gebruiken. Het naast gelegen stijlvolle restaurant ‘Huize Poelzicht’ kan, 
desgewenst, voor u de catering verzorgen. Zie hiervoor www.huizepoelzicht.nl. 
 
Voor meer informatie over het huren van de Agatha Capel kunt u kijken op 
onze website www.kerkenkapel.nl of contact opnemen met mevrouw J. Kat  
T: 06-30337361, E: jacqueline.m.kat@gmail.com. 
 

 
 



September 2019 
11 

 
 

Avezaaths Allerlei 
 
Wat een geweldige opbrengst: € 12.369,56! 
Lieve mensen, Bedankt! Bedankt voor het samen realiseren van weer een 
geweldige markt èn een geweldige opbrengst! 
 
De markt zit er weer op en het was opnieuw een groot succes. De onstuimige 
wind in de nacht voor de markt hield ons uit onze slaap, maar het is allemaal 
goed gekomen. De zaterdag zelf was frisjes maar droog, waardoor het publiek 
gelukkig in grote getallen is gekomen. 
De catering liep als een trein, het fruit was snel uitverkocht. Alle kramen waren 
goed gevuld en hebben lekker gedraaid en ook ‘de grote rommel’ was 
razendsnel gehalveerd. 
Het was fijn om te zien dat zoveel mensen zijn gebleven om te helpen met het 
opruimen, een flinke klus, maar ook hier maken veel handen licht werk. 

 
Lieve mensen, nogmaals heel erg bedankt voor jullie inzet, zonder jullie als 
vrijwilligers voor Avezaath’s Allerlei is er geen markt mogelijk. 
Bedankt voor alle inzet en hopelijk tot de vrijwilligersavond in november of tot 
volgend jaar in Kapel. 
 
Tot volgend jaar! Bert, Mariska, Peter en Marijke 
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Kinderpagina 
 
Actie4Kids 
Ook dit jaar doen we weer mee met de Actie4Kids om schoenendozen te 
vullen voor kinderen in Afrika, Azië, Oost-Europa en zo mogelijk in het Midden- 
Oosten. Elk jaar worden er meer dozen gemaakt voor meisjes dan voor 
jongens. Daarom een extra oproep om toch vooral ook schoenendozen voor 
jongens te vullen. Dit jaar gaan de dozen naar Sierra Leone, Togo, Pakistan, 
Roemenië, Moldavië en indien mogelijk naar vluchtelingen in het Midden-
Oosten. Voor de kinderen daar, vaak de enige keer in hun leven dat ze een 
cadeau krijgen. 
Hoe doe je mee en maak je een kind blij: 
1: Neem een normale maat schoenendoos (geen laarzendoos) en versier   
    deze. 
2: Bedenk of je voor een jongen of meisje en voor welke leeftijd, je een doos  
    wilt maken. 2 tot 4 jaar, 5-9 jaar of 10-14 jaar. Schrijf dit op de doos of knip  
    de bon uit de folder. 
3: Vul de doos met: 3 schriften, 3 pennen, 3 potloden, set kleurpotloden,  
    knuffel, gum, puntenslijper, zeep, tandenborstel en tandpasta. 
4: Maak de doos vol met Speelgoed, schoolspullen, toiletartikelen, een tasje, t- 
    shirt, petje, muts, beker, balletje, muziekinstrumentje of andere bruikbare en  
    nette/schone spullen. Liever geen vloeistoffen in fles die kunnen gaan lekken  
    maar een stuk zeep. Kies spullen die je zelf ook leuk zou vinden om te  
    krijgen. Stop geen levensmiddelen in de doos. Ook spullen met baterijen,  
    oorlogsspeelgoed, varkensknuffels en spullen die snel uitdrogen zoals stiften    
    en lijm worden in de verwerkingscentra uit de doos gehaald en vervangen  
    door iets anders. 
5: Plak de doos niet dicht maar gebruik een (post)elastiek. Scheur de envelop  
    van de folder en vul deze met 5 euro (voor transport) 
6: Lever de doos in. 
Veel succes en plezier met het vullen! 
Is het lastig om een hele doos te vullen of hebt u wel toiletartikelen, speelgoed, 
schoolspullen of knuffels die u graag wilt geven? Deze losse spulletjes zijn ook 
welkom. Wij maken hier mooie dozen mee of vullen dozen er mee aan.  
Volle dozen en losse spullen kunnen worden ingeleverd in de kerk van Zoelen 
of Avezaath of bij Niske van Houselt, Kamphofstraat 8 in Kerk-Avezaath. 
Inleveren kan tot en met 15 december. Folders liggen in de kerk en zijn op te 
halen op de Kamphofstraat. Wilt u in januari mee om de dozen weg te brengen 
en te controleren of heeft u nog vragen dan kunt u mij bellen M: 06 18134321. 
 
Met vriendelijke groet, 
Niske van Houselt 
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Uitnodiging voor jou! 
 
Want je bent welkom op de zondagsschool! 
 
Wat is de bedoeling? 
In het najaar van 2019 komen we een paar keer bij elkaar.  
We gaan zingen, luisteren naar een Bijbelverhaal, knutselen en bidden. 
                

 
 
Wanneer en waar? In de kerk of de kapel. 

29 september tijdens de startzondag in Kerk-Avezaath 
  6 oktober in Kerk-Avezaath 
13 oktober tijdens de doop- en gezinsdienst in Kapel-Avezaath 
  3 november in Kerk-Avezaath 
15 december in Kerk-Avezaath 

 
Hoe laat?  Zondag van 10:00 uur tot 11:00 uur 
 
Voor wie?  Voor jou!  

Als je op de basisschool zit. Je mag ook een vriendje of 
vriendinnetje meenemen.  

 
Wat kost het?  Je mag elke keer wat geld meenemen, zodat we leuke werkjes 

kunnen kopen. 
 
Het zou fijn zijn als je laat weten of je komt. 
T: 0344 684580 of E: sandraschelling@gmail.com 
 
Namens de mensen van de zondagsschool, 
Sandra Schelling en Beppie van Eck 
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Dorpsraad Kapel-Avezaath 
 
Samen werken aan de toekomst van ons dorp 
Eind 2016 is er voor Kapel-Avezaath een Dorps Ontwikelings Plan (DOP) voor 
de komende 5-10 jaren vastgesteld. Een groot aantal inwoners hebben toen 
via een enquête hun wensen kenbaar gemaakt. Een hiervoor ingestelde 
werkgroep heeft al deze wensen tot een ontwikkelingsplan gemaakt. Op onze 
website www.kapelavezaath.info staat het plan in een fraaie vormgeving 
weergegeven. 

Enkele projecten zijn al gerealiseerd: er is een 
communicatie werkgroep die het dorpsnieuws op de 
website, facebook en het scherm bij de MCD plaatst.  
Al het zwerfafval wordt regelmatig door een kleine groep 
verwijderd.  

In enkele straten van ons dorp is buurtpreventie gerealiseerd, Overigens 
uitbreiding hiervan naar het hele dorp is een dringende wens.  
Een aantal mensen is een ontwerp aan het maken voor dorpsverfraaiing en 
biodiversiteit.  
De eerste AED is geplaatst, namelijk aan de buitenzijde van Huize Poelzicht. 
Met een tweede AED is Kapel-Avezaath goed voorzien, maar daar hebben we 
het geld nog niet voor.  
 
Het DOP kent nog veel meer projecten. Het bestuur van de Dorpsraad wil dan 
ook graag deze in de komende jaren realiseren. Daarvoor zijn mensen nodig 
die een klein gedeelte van hun tijd willen geven aan de ontwikkeling van ons 
prachtige dorp. 
Op dit moment bestaat het bestuur van de Dorpsraad uit 2 leden te weten Cor 
Oostveen (voorzitter) en Olof Kooij (secretaris). Voor het realiseren van 
bestaande, dan wel nieuwe projecten is een uitbreiding van het bestuur en 
projectgroepen op kort termijn noodzakelijk. 
 
Wij willen graag in contact komen met belangstellenden die met ons mee willen 
denken over en werken aan de toekomst van ons dorp. Je kunt je 
belangstelling kenbaar maken aan Olof Kooij E: okooij@upcmail.nl of via de 
redactie van de website E: redactie@kapelavezaath.info, dan wel middels 
Facebook.                                                                                                                                   
Overigens een AED kost ongeveer € 2.000,--. Wil je de aanschaf hiervan 
ondersteunen, dan kun je dit per mail doorgeven aan Olof Kooij of geld storten 
op ons bankrekeningnummer NL23 RABO 0125 8114 54 ten name van 
Stichting Dorpsraad Kapel-Avezaath o.v.v. AED. 
Aan het begin van ons dorp staat de tekst, die nog steeds geldt: 
SAMEN WERKEN AAN DE TOEKOMST VAN ONS DORP 
Cor Oostveen 
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Bijeenkomst donderdag 17 oktober in de Agatha Capel 
In Kapel-Avezaath is het fijn wonen en ook al is het klein, er is een school, een 
speeltuinvereniging, een kerk, een Oranjevereniging en heel veel meer. Kortom 
er is van alles te doen en daarom is het belangrijk om informatie met elkaar te 
kunnen delen.  
En hoera, sinds kort kan dat via: 
- de vernieuwde website: www.kapelavezaath.info 
- de vernieuwde Facebookpagina: www.facebook.com/groups/KapelAvezaath 
- een de Facebookpagina speciaal voor Avezaathse ondernemers van Kapel-    
  en Kerk-Avezaath F: www.facebook.com/avezaathonderneemt 
- een gloednieuw informatiebord aan de buitenkant bij de MCD, Moleneind 12,  
  rechts van de ingang. 
 
Op dit moment staat er op de website een oproep van de dorpsraad, zij zoeken 
mensen die onze dorpsraad willen versterken en mee willen denken over de 
toekomst.  
Eind 2016 is er in nauw overleg met bewoners, een dorpsontwikkelingsplan 
voor de komende jaren opgesteld. Je kunt het op de website vinden onder Het 
dorp – Dorpsplan. Het staat vol met mooie ideeën en de dorpsraad wil hier 
graag mee aan de slag, samen met bewoners en al bestaande werkgroepen. 
Daarvoor zijn enthousiaste mensen nodig. Bij deze een oproep aan iedereen 
die belangstelling heeft om deel uit te maken van de Dorpsraad en samen 
vorm te geven aan verschillende projecten.  
Je kunt je belangstelling kenbaar maken aan Olof Kooij E: okooij@upcmail.nl of 
via de redactie van de website E: redactie@kapelavezaath.info. 
 
Maar er zijn bijvoorbeeld ook belangrijke data te vinden in de agenda op de 
website. Zo is er donderdagavond 17 oktober een bijeenkomst in de Agatha 
Capel voor alle dorpsbewoners die geïnteresseerd zijn in meer groen en 
biodiversiteit in Kapel-Avezaath. Aanvang 19:00 uur. 
 

Wij, de werkgroep communicatie, zijn een groepje 
enthousiaste dorpsbewoners dat graag iedereen op de 
hoogte houdt van wat er allemaal te doen is in ons dorp en 
daar hebben we jullie inbreng hard bij nodig. 
Dus heb je een idee voor de website? Mis je informatie? Wil 
je een evenement of initiatief onder de aandacht brengen? 
Heb je een leuke foto of een mooi verhaal dat je wilt delen? 
Laat het ons weten via redactie@kapelavezaath.info zodat 

wij het op de website en het informatiebord kunnen plaatsen. Je kunt natuurlijk 
ook zelf een leuk bericht in onze Facebookgroep plaatsen.  
Samen maken we er wat moois van! 
Werkgroep communicatie Kapel-Avezaath 
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Openingstijden:
ma. t/m vrij 10.00 – 17.30 uur.
za. 10.00 – 17.00 uur. 
do. koopavond van 1 april tot 
30 september.

Stichting De Boekenlegger verkoopt het hele jaar door tweedehands 
boeken ten behoeve van straatkinderen in Tanzania.

Roodakker 4

4016 DB  Kapel-Avezaath

Telefoon: 0344 661386

Vleesstraat 12a
4001 BC Tiel 
Tel. 0344-683246
www.boekenleggertiel.nl

Sfeervolle ruimte 

TE HUUR 
voor 

muziekuitvoeringen, 
lezingen en exposities. 

AGATHA CAPEL, 
KAPEL-AVEZAATH 

Voor informatie zie: 
www.kerkenkapel.nl 

of bel naar: 
J. Kat, 

tel. 0344-681500
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Goed nieuws 
 
Het schaakdiploma gestaakt en wat daaruit voortkwam  
Het is eind februari: een lang gekoesterde wens van Jorrin gaat in vervulling: 
hij mag naar schaak les! Juf Willeke vertelt het hem begin maart. Hij is rondom 
gelukkig!  De eerste les bij meester Wiebe op vrijdag 8 maart was een enorm 
succes. Eindelijk heeft hij, net als zijn broers een inlogcode bij Chessity. Een 
jarenlange wens komt uit. Het hele weekend stort hij zich vol overgave op de 
laptop om zo snel mogelijk een 'pion-diploma' te halen. Twee dagen later is het 
dan zo ver: hij is geslaagd: zijn eerste schaaksucces is een feit!  Jorrin is zo 
trots als een pauw: hij straalt als een ouderwetse gloeilamp! Tevreden kruipt hij 
’s avonds in zijn kooitje en ronkt als een zeebonk.  
 
Dan, op dinsdag, vertelt de juf dat er komende vrijdag, 15 maart, gestaakt gaat 
worden: de school is dicht en de kinderen vrij. Een licht gejuich gaat op in de 
klas. Het gebeurt nooit, maar Jorrin is met stomheid geslagen: nu krijgt hij 
vrijdag zijn felbegeerde diploma niet!? Hij is intens teleurgesteld en heel erg 
boos. IEMAND moet toch iets tegen dit onrecht kunnen doen!? Urenlang is hij 
aan het piekeren en dan vraagt hij raad aan papa. “Pap, heeft God een 
emailadres? Of, hoe kan ik er een brief naar schrijven?” “Nee, Jorrin: dat werkt 
zo niet”. Lang blijft het stil en hij kan niemand anders bedenken waar hij een 
brief naar toe kan sturen, behalve de Koning. Eigenhandig schrijft hij, zes jaar 
oud, met een paar tips van mama, een brief aan de Koning. 
Samen met papa doet hij deze hartenkreet in een envelop, postzegel erop en 
klaar. Het adres nog even van Google gehaald en strijdbaar loopt hij met grote 
stappen naar de brievenbus, waar de envelop gracieus door de gleuf glijdt.  
"Wat gaat er nu gebeuren papa?", vraagt Jorrin. "Geen idee, want ik heb nog 
nooit een brief naar de Koning gestuurd, maar ik denk dat je wel een antwoord 
krijgt. Ik weet ook zeker dat meester Wiebe volgende week het pion-diploma 
niet zal vergeten".   
Jorrin is niet tevreden met dit antwoord, maar wel gerustgesteld dat het 'ooit' 
goed zal komen. Hij vergeet het voorval: zijn pion-diploma krijgt hij een weekje 
later en de motivatie om door te gaan met het paard-diploma is onverminderd.   

  
Dan: woensdag 3 april. De postbode belt luid 
klingelend aan met de vraag of Jorrin Schelling 
thuis is. Ze maakt er een zwierige buiging bij. 
Op deze manier is er nog nooit een kleine 
envelop afgeleverd!   
Broerlief neemt de brief verbouwereerd in 
ontvangst: hij snapt er niks van en kijkt 
onbegrijpend naar de knip buigende postbode. 

Hij kan nog net stamelen dat Jorrin aan het buitenspelen is.  
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Aan het eind van de middag is zijne kleine hoogheid eindelijk thuis van spelen 
en wordt de envelop zorgvuldig open gemaakt.

Jorrin is totaal verrukt over het feit dat de Koning hem een 
brief heeft gestuurd en net voor het avondeten wordt de 
brief open gemaakt en Jorrin leest voor:
ZIJNE MAJESTEIT DE KONING SPREEKT ZIJN 
HARTELIJKE DANK UIT VOOR DE AARDIGE BRIEF 
DIE HIJ MOCHT ONTVANGEN.

Met het beeldmerk van Willem-Alexander op geschept papier. Het antwoord is 
wat cryptisch, maar Jorrin is er blij mee. Gelukkig heeft hij inmiddels zijn 
piondiploma en is hij hard op weg om ook het paard te verschalken.  

Ergens vragen papa en mama zich af of dit de laatste keer is, dat hij de Koning
gaat benaderen…. De tijd zal het leren!
Marco Schelling

Toons Koffieochtend in het Toon Hermans Huis in Tiel
Op 28 februari jl. ontving ds. Everdien Hagen een mail van Cornelie Bierens,
werkzaam bij Toon Hermans Huis, welke begon met onderstaand bedankje.

Beste Everdien,
Veel dank voor je moeite en inzet om Toons Koffieochtend te ondersteunen. 
De opbrengst was € 124,50 precies, daarmee 1 van de top 10! Totaal haalde 
we bijna € 10.000,- op, zo hopen we dat het ieder jaar verder groeit.

Het Toon Hermans Huis in Tiel is een initiatief van Piet de Bruin, oud 
orthopedisch chirurg in Tiel. Zijn eigen ervaring met kanker en het moeizaam 
emotioneel herstel deden hem besluiten om na kennismaking met het Toon 
Hermans Huis Maastricht een dergelijk Huis in Tiel op te zetten. Zo ontstond 
een ontmoetingsplek waar mensen die geraakt zijn door kanker terecht 
kunnen. Niet alleen voor mensen die zelf kanker (gehad) hebben, maar ook 
voor hun partners, kinderen, familie en nabestaanden. 
Vaak zijn mensen, als ze voor het eerst over de drempel zijn gekomen, 
aangenaam verrast door het warme welkom. Maar ook door de aandacht voor 
hun verhaal, een luisterend oor en de herkenning die ze vinden.

Meer over het Toon Hermans Huis Tiel is te lezen op de website www.thht.nl. 
Voor vragen kunt u bellen T: 0344 606459 of mailen E: info@thht.nl.ragen kunt u info@thht.nl
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Ingekomen stukken  
 
Van Isa Vink 
Er is mij gevraagd om een stukje te schrijven in dit kerkboekje, In en Om. 
Kerkelijk werk heb ik van mijn ouders meegekregen! Mijn vader heeft veel 
functies vervuld in de Tielse kerken en hij deed ook veel jeugd- en 
jongerenwerk. Mijn moeder was jarenlang actief bij het kerkkoor. Als kind ging 
ik iedere zondag mee naar de kerk en vanaf mijn 16e jaar werd ik 
zondagsschooljuf, wat ik acht jaar heb gedaan. Daarnaast deed ik in die tijd 
ook veel aan sport. Vanaf 1961 ben ik fulltime gaan werken bij de Rabobank. In 
1968 ben ik met mijn man Jaap getrouwd en zijn we in Zoelen gaan wonen, 
waarna ik een parttimefunctie heb bekleed.  
In Zoelen werd ik gevraagd voor de jeugddienstcommissie, In die tijd hadden 
we 1x per maand een dienst met veel jongeren! Ook jeugdactiviteiten 
organiseren lag mij heel goed. Ik besloot om diverse gymnastiek- en 
turncursussen te gaan volgen voor jong- en oud, diploma’s behaald voor 
lesgeven voor de leeftijden van 3 tot 80 jaar. Ik heb heel veel lesgegeven in 
gymnastiek in Zoelen, Tiel en Kerk-Avezaath. 
 

In 1980 is onze zoon Leon geboren en we verhuisden naar 
Kerk-Avezaath. Ik bleef parttime werken (wat toen best 
bijzonder was) en Jaap werkte als buschauffeur, zo konden 
we samen regelen dat er altijd iemand voor Leon was. Later 
toen Leon naar de basisschool de Daverhof ging, werd ik 
onder andere activiteiten- lees- en zwemmoeder. Vanaf 1980 
deed ik ook mee aan allerlei activiteiten voor de kerk.  

 

In 1999 kwam ds. Rini Rikkert op het idee om een diaconiegroep op te zetten 
en dan proberen de taken te verdelen. Ze vond 8 personen bereid om iets te 
doen. We mochten aangeven wat we wilden doen. Ik koos voor ouderen 
bezoeken, projecten uitzoeken en het oprichten van een soos. In het jaar 2000 
zijn we met Stichting Welzijn Ouderen allerlei dingen gaan organiseren. 1x per 
maand waren Emmy, Joke en ik het organisatiecomité. We hebben de 
volgende activiteiten georganiseerd; videofilms en dia’s van familie Grimm, 
fruitcorso, Regionaal Archief, Oud Kerk en Kapel-Avezaath, film Kenema-
project, accordeonoptredens van Pieta Baauw, Joke van den Ban, Corrie 
Straver en Corrie van Kuijl, Oudhollandse dansenmiddag o.l.v. Ada van Buren 
en Jopie Gijsen, Vertellingen door ds. Scheffer en ds. Rini Rikkert, 
bloemstukjes maken, Sinterklaas- en kerstvieringen, hersengymnastiek, 
sjoelen, rummikub, bingo met prijsjes en nog veel meer…. Maar het 
allermooiste voor mij waren de bloesemtochten per bus in 2001, 2005 en 2006. 
 
Samen met Emmy van Lienden en Joke van den Ban hebben we de kerst 
attenties 75+ verzorgd. Ik van 1999 t/m 2008. In dat jaar ben ik ook gestopt als 
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medewerker diaconiegroep. Ik bleef wel het vouwwerk en later de verspreiding/ 
distributie van de kerkboekjes en brieven ‘In en Om’ doen. Dit heb ik vanaf 
1999 tot juli 2019 gedaan. Ik heb dit altijd met veel plezier gedaan, maar door 
allerlei lichamelijke klachten gaat het nu niet meer. De werkzaamheden zijn 
overgenomen door Wilma Boudewijn.  
Via deze weg wil ik alle bezorgers nogmaals bedanken voor de prettige 
samenwerking en Wilma veel succes wensen!  
Met vriendelijke groet, Isa Vink  
 
 
Kunst in de kapel, kleuren en vormen die spreken  
De laatste 2 weekenden van september zijn zowel schilderijen van glas als van 
verf te zien van respectievelijk Annegreet Barten en Kees Kaarsemaker. 
 
Annegreet ontwerpt op intuïtieve wijze een glasraam door gaandeweg te 
zoeken hoe een interessante kleurcombinatie in welke vorm het best tot zijn 
recht komt. Dit resulteert uiteindelijk in een abstract of figuratief glas-in-
loodraam. Van de restanten glas worden suncatchers gecreëerd om buiten of 
binnen op te hangen. Nog kleinere restjes worden omgetoverd tot sieraden. 

 
Kees schildert met diverse materialen en technieken zoals olieverf, aquarel, 
potlood of inkt. Ook voor hem is het spelen met vorm, kleur en verdere 
toepassing van materialen net zo belangrijk als het eindproduct.  
De expositie is te zien in de Agatha Capel, het kleine, oude en sfeervolle kerkje 
in Kapel-Avezaath, Zoelensestraat 2, 4013 CR Kapel-Avezaath.  
 
Plaats: Kapel-Avezaath, Agatha Capel 
Datum: zaterdag 21, zondag 22, zaterdag 28 en zondag 29 september 
Tijd: van 13:00 tot 17:00 uur 
De toegang is gratis. 
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Wandeltocht met startpunt en afstand naar keuze
Zaterdag 28 september start de 6e editie van de Betuwse Torentocht, een 
eendaagse wandeltocht. De tocht verbindt de vijf torens van het Oranjestadje 
Buren en de dorpen Erichem, Kapel-Avezaath, Kerk-Avezaath en Zoelen. 

De Betuwse Torentocht is een recreatieve tocht. De wandelaar kan bij elke 
deelnemende kerk uit verschillende routes kiezen en bepaalt zo zelf zijn
afstand. De routes gaan merendeels over verharde wegen en gedeeltelijk over 
particulier terrein: door verschillende boomgaarden, langs en door het Betuws
Wijndomein, over landgoed Zoelen en landgoed Thedingsweert. Het fruit geeft 
extra kleur aan deze unieke wandeltocht!

Starten kan vanaf 8:30 uur bij de kerk in Kapel-Avezaath, Kerk-Avezaath, 
Erichem, Buren en Zoelen. Inschrijfkosten vanaf 13 jaar € 5,- per persoon.
Elke wandelaar ontvangt bij inschrijving een leuke attentie. 
In elke kerk is gelegenheid om even te rusten en iets te eten en te drinken.
Door mee te lopen draagt de wandelaar bij aan het behoud van de vijf
monumentale kerken. 

De Betuwse Torentocht wordt georganiseerd onder auspiciën van Stichting 
Oude Gelderse Kerken (SOGK) in samenwerking met de Protestantse 
Gemeente. Erichem, Kerk- en Kapel-Avezaath en Zoelen, en de Plaatselijke 
Commissies SOGK van Buren en Kerk-Avezaath. De wandeltocht maakt deel 
uit van het landelijk wandelprogramma van de KWBN.

Wilt u meer informatie? Kijk op Facebookpagina Wandelevenement Betuwse 
Torentocht of www.wandel.nl of bel: 0344 681663 / 06 18441265 of mail naar:
torentocht@kpnmail.nl.
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Gratis Kerk-Avezaath 
Gratis Kerk-Avezaath e.o. richt zich op de ondersteuning van minima, mensen 
die vaak voor langere tijd van een minimuminkomen moeten rondkomen. 
Wij zijn een laagdrempelige, non-profit Facebook-groep waar ook mensen met 
verborgen armoede bij terecht kunnen. Ook mensen met banen, maar die toch 
schulden hebben en daardoor moeilijk rond kunnen komen, behoren bij ons tot 
deze groep. Om privégegevens vragen wij niet. 
Heeft u voor ons een donatie in de vorm van: 
- kleding baby, kinder- en volwassen kleding 
- voedsel houdbaar: rijst, pasta, voedsel in pot of blik, broodbeleg etc. 
  vers: groenten, fruit en vlees 
- non-food verzorgingsproducten (bijvoorbeeld shampoo en tandpasta), 
  toiletpapier, schoonmaakmiddelen etc. 
- huisraad en//of decoratiemateriaal 
- speelgoed en/of spelmaterialen 
neem dan contact op middels Facebook of mail ons om een afspraak te 
maken. Let op: alles dient bij inlevering schoon, heel en compleet te zijn. 
 
Omdat de donaties binnenstromen en de groep gebruikers blijft groeien, thuis 
staat het tot de nok toe vol en kunnen we de spullen niet meer opslaan, zijn we 
op zoek naar een centraal gelegen pand van waaruit we kunnen gaan werken. 
Marga Naron en Yvon Kusters 
E: beheergratiska@hotmail.com, F: Beheer Gratis Kerk Avezaath Eo  
 
 
Winterfair 
Na een fantastische 1ste editie van de winterfair komt er een vervolg. Deze 
2de editie is op zaterdag 9 november in Zalencentrum De Avezathen.  

Er zal een divers aanbod aan stands zijn. Voor de kinderen 
wordt, tegen een kleine vergoeding, een workshop gegeven. 
In beide Avezathen worden te zijner tijd flyers verspreid. Ook 
zal in de regionale kranten en op Facebook meer over dit 
evenement te lezen zijn. 
Plaats: Kerk-Avezaath, Zalencentrum De Avezathen 
Datum: zaterdag 9 november 
Tijd: van 15:00 uur tot 20:00 uur
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tel. 0344-572995, fax 0344-572996

mobiel 06-20850357

E. Boudewijn & Zonen B.V.

Zoelensestraat 40 A  –  4013 CS  Kapel-Avezaath

Telefoon 0344- 661223  –  Fax 0344-661685

Internationaal Transport- & Overslagbedrijf
-> Ook uw adres voor autocleaning <-

Voor al uw boodschappen, brood, banket, drogisterij artikelen en speelgoed.

Tevens PostNL service punt!

Supermarkt - Drogisterij

MCD Boudewijn-van Est
Moleneind 12, Kapel-Avezaath
Tel. 0344-661342, Fax 0344-662624

 Tel: 0344-621872
Woerd 4 Web: www.studioelly.nl
4012 BZ  Kerk-Avezaath E-mail: info@studioelly.nl
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Studio Elly
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U kunt bij ons terecht voor timmeren, metselen, stukadoren en betegelen.
Wij verrichten zowel kleine als grote projecten. Ook voor aanpassingen
aan uw keuken en badkamer denken we graag mee. Voor grond, groen en
straatwerk bent u bij ons ook aan het juiste adres.

Twee Sluizen 5 www.aanpak.eu
4016 DC  Kapel-Avezaath info@aanpak.eu
Tel. 0344-66 19 17 Gsm 06-53 420 253
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De oude Visscher (deel 3)  
Derde deel van het gedicht dat staat in een schrift dat Johan van Ooijen juni 
2017 kocht op de rommelmarkt in Kapel-Avezaath. Deel 1 en 2 staan op de 
website www.kerkenkapel.nl bij ‘Kerkkrant In en Om’ onder de Binnenkomer. 
 
En daar die trant van redeneren den grijsaard wel ter harte gaat 
Ziet men al spoedig weder keeren de gulheid op zijn strak gelaat 
Al wat men vraagt wil hij verklaren, vertelt van 't zwerven op de baren 
Van daden die hij had bedreven die blijken gaven van zijn moed. 
 
En Dominee toont geen verveling, maar doet hem vragen keer op keer 
En lokt tot nieuwe mededeling de oude visscher telkens meer 
Doch eindelijk moet men toch vertrekken, ofschoon de zaak niet willen rekken 
Slechts over aardsche zaken ging de leeraar als door ons bevangen 
Niet rept van d'Eeuwige belangen. Zie! Dat bevreemd de ouderling. 
 
En toen men 't huis nu zou verlaten sprak d'oude vriendelijk: “Mijnheer, 
Gij kunt toch wonder aardig praten. Komt als 't u belieft eens spoedig weer? 
Ik spreek zo graag eens van die zaken. De leeraar sprak: “Wie zou dat wraken, 
ook ik! Heb ijver voor mijn werk; Dus als gij mij als vriend wil eren 
Ei.. komt dan op den dag des Heeren, Mij ook eens horen, in de kerk. 
  
Dit scheen hem wonder voor te komen, hij blijft een weinig zwjgend staan. 
Doch spoedig sprak hij zonder schromen:  
“Neen! Neen! Mijnheer, dat zal niet gaan” 
'k Ging soms ter kerke in vroeger dagen, maar nooit werd daar iets 
voorgedragen dat mij bijzonderwel beviel. 
Daar werdt van 't viscchen niet gesproken. 
Daarom kon 't met mijn zin niet stroken, want visscher ben ik met lijf en ziel. 
 
Beloof ge mij, zoo sprak de Herder, te komen met de neuwe week? 
'k Beloof u dan – zo sprak hij verder, dat ik dan van 't visschen preek. 
Ge kunt er vijlig staat op maken, ge weet nu dat ik over zaken 
van visscherij wel praten kan, ik zal dan ook eens al die dingen heel driftig op 
de preekstoel brengen. Welnu, mijn vriend, wat zegt u er van?     
 
Ik zeg: kan men van het visschen preken, dan kon het niemand zoals gij. 
Want nooit hoorde ik een Heerschap spreken die zoveel wist van visscherij. 
Ik zal die preek eens komen hooren, maar dit vertel ik je van tevoren: 
Dat! Als 't niet uitkomt naar me zin, dan zal ik vlug de kerk verlaten. 
En of je dan ook mooi kunt praten, je krijgt me er dan nooit meer in. 
 
Johan van Ooijen, augustus 2019 (wordt vervolgd!) 
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De Tijd van nu 
 
In de kerk of niet? 
Eind augustus trouwde mijn kleindochter. Toen dat bekend werd, werd er over 
gepraat. Waarover niet?? Eén van de vragen die ik hoorde was: ‘’Trouwt ze in 
de kerk?” “Ja”, zei ik dan, “maar er is geen kerkdienst’’. Dus: Ja, in de kerk, 
maar eigenlijk niet.  
De bijeenkomst in de kerk van Kapel-Avezaath was de voltrekking van een 
burgerlijk huwelijk. Je kunt dat tegenwoordig haast overal doen. Nu dus in het 
kerkgebouw van Kapel-Avezaath. De ambtenaar van de burgerlijke stand komt 
daarnaartoe of er is iemand die beëdigd is tot ambtenaar voor een uur. 
De wens was opgekomen dat ik, opa Scheffer, ‘iets’ zou zeggen. Wat? Dat 
moest ik zelf weten. Ik deed het graag, met liefde. Daar stond ik op dezelfde 
plaats als vroeger, maar in een heel andere functie, of……  ik weet niet…..  
 
Dit vertelde ik: ‘In de kerk van Erichem is een mooi glas-in-lood raam. Dit is 
een cadeau, geschonken door de vele evacuees die in 1944 moesten vluchten 
voor oorlogsgeweld. Ze kwamen uit Ochten en Echteld. Op het raam zie je 
rookwolken, vliegtuigen. Erboven staat: ‘Wereldbrand 1940 – 1945’. Plm. 75 
jaar geleden. 
Een stoet van mensen, bepakt en bezakt, is op weg naar….. ja, waar naar toe? 
Naar een onderdak, naar rust, naar veiligheid…. Bij de deur van een huis staan 
een oude en een jonge vrouw. De jonge vrouw nodigt de oudere in haar huis. 
Er onder staat: ‘De gasten herbergen’ (Als u het nog nooit heeft gezien, moet u 
dat eens doen. Op een zondagmorgen, als de zon het glas laat opgloeien, wat 
daar in glas is uitgebeeld is belangrijk).  
‘De gasten herbergen’ is één van de werken van barmhartigheid: de hongerige 
eten geven, dorstige te drinken geven, mensen te kleden, zieken en 
gevangenen te verzorgen. Dat is bij een ‘herberg’ aan de orde. Je kunt er eten, 
drinken, slapen: Je hebt een onderdak. 
Door zò te leven, door zò te doen, kan er menselijk worden geleefd. Dat is van 
grote waarde in onze wereld: een uitgestoken hand om te helpen en te dienen, 
om te zorgen en bij te staan. Medemenselijkheid wordt gevraagd’. 
Zei ik iets ander dan vroeger in de kerkdienst? Misschien met wat andere 
woorden, maar in principe niet. Mensen ìn de kerk hebben dezelfde opdracht, 
mogelijkheden en tegenwerking als die er niet zo bewust mee verbonden zijn: 
menselijkheid! 
In de kerk of buiten de kerk? Het komt heel dicht bij ons! Dat mooie, belangrijke 
raam in de Erichemse St. Joriskerk ….. ga het zien! 
Ds. F.H. Scheffer 
 
P.S. We hadden een hele mooie dag! 
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Handig om te weten   
 
Namen, adressen, telefoonnummers, bankrekeningnummers en websites 
Dominee: Ds. E. Hagen, Dorpsstraat 11, 4012 BE Kerk-Avezaath 
  T: 0344 681500 E: ehagends@hetnet.nl 
Kerkenraad: De heer M. Schelling 

 T: 0344 684580 E: scriba.avezaath@gmail.com 
Financiën: Mevrouw A. de Man  
  T: 0344 608301 E: a.vdhoven@christiaanbv.nl 

 NL66 INGB 0000919071 en NL67 RABO 0362904561 
 t.n.v. Kerkrentmeesterlijk beheer Prot. gemeente van Avezaath  

Diaconie:  De heer S. Vink 
 T: 0344 631711 E: bastiaanvink@hotmail.com 

  NL15 INGB 0000901462 en NL38 ABNA 0538034335 
 t.n.v. Diaconie Protestantse gemeente van Avezaath 

Ledenadministratie: De heer B. van Eck 
  T: 0344 682297 E: plexat7@hetnet.nl 
Kinder- en jeugdwerk: Mevrouw S. Schelling 
  T: 0344 684580 E: sandraschelling@gmail.com 
Jaarmarkt: De heer P. Veltman 

 M: 06 53472793 E: avezaathsallerlei@gmail.com 
Bezoekwerk: Kerk-Avezaath, mevrouw J. van Dee 
  T: 0344 682138 E: jannyvandee@hetnet.nl 
  Kerk-Avezaath, mevrouw Greet Visser 
  T: 0344 681582 E: willyengreet.visser@kpnmail.nl 
  Kapel-Avezaath, mevrouw R. van Buren 

 T: 0344 661941 E: rietvanburen@kpnmail.nl 
Verhuur kerk: Kerk-Avezaath, de heer D. Grendel, verhuur St. Lambertuskerk 
  T: 0344 681663 E: d.grendel@planet.nl 
  Kapel-Avezaath, mevrouw J.M. Kat, verhuur Agatha Capel 
  T: 0344 681500 E: jacqueline.m.kat@gmail.com 
Redactie:  Ds. E. Hagen, Dorpsstraat 11, 4012 BE Kerk-Avezaath 

 T: 0344 681500 E: ehagends@hetnet.nl 
 J. van Ooijen, Groenlandstraat 27-23, 4001 HK Tiel 

  T: 0344 661488 E: johantiel31@gmail.com 
  S. van Arkel, Zoelensestraat 22, 4013 CR Kapel-Avezaath 
  T: 0344 661979 E: kerkenkapel@gmail.com 
Distributie: W. Boudewijn, Muggenborch 29, 4013 CJ Kapel-Avezaath 

T: 0344 682414 E: wilma.boudewijn@kpnmail.nl 
Websites: Kerk- en Kapel-Avezaath: www.kerkenkapel.nl 

Streekgemeente: www.tussenlekenlinge.nl 
De eerstvolgende In en Om, een kerkboekje, verschijnt medio december. Kopij 
hiervoor uiterlijk vrijdag 29 november mailen naar kerkenkapel@gmail.com. 


