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De kerk is open 
 
Kom binnen 
De Kapel zet in de week voor kerst de kerkdeuren weer open. 

 
Loop gerust even binnen. 
Je kunt een kaarsje aansteken, even bidden, 
tot rust komen in alle onrust.  
We volgen de regels van het RIVM.  
 

 
Waar:   in Kapel-Avezaath in de Agatha Capel 
Wanneer:  woensdag 22 en donderdag 23 december  
Tijd:  van 19:30 uur tot 20:30 uur 
 
Welkom! 
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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 
12 dec Kerk-Avezaath 10:00u Ds. E. Bakker 
19 dec Kapel-Avezaath 10:00u Ds. E. Hagen 
25 dec Kerk-Avezaath 10:00u Ds. E. Hagen 
26 dec Erichem 10:00u Pastor J. de Koster 
  2 jan Rijswijk  10:00u Ds. G. van der Velde 
  9 jan Kerk-Avezaath 10:00u Drs. J. Goossen 
16 jan Zoelen  10:00u Ds. D. van Arkel 
23 jan Kapel-Avezaath 10:00u Ds. M. Bregman 
30 jan Asch  10:00u Ds. J. Schenderling 
  6 feb Kerk-Avezaath 10:00u Ds. E. Hagen 
13 feb Erichem 10:00u Ds. C. den Breejen 
20 feb Buren  10:00u Ds. G. van der Velde 
27 feb  Erichem 10:00u Ds. J. Schenderling 
  6 mrt Asch  10:00u Ds. C. den Breejen 
  9 mrt Kerk-Avezaath 19:30u Ds. E. Hagen 
13 mrt Kapel-Avezaath 10:00u Ds. E. Hagen 
20 mrt Buren  10:00u Ds. L. de Borst 
27 mrt Kerk-Avezaath 10:00u Ds. E. Hagen 
  3 apr Ravenswaaij 10:00u Pastor J. de Koster 
10 apr Kapel-Avezaath 10:00u Ds. E. Hagen 
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Binnenkomer 
 
Op een avond zitten we bij elkaar. Aan een heel grote tafel. Op anderhalve 
meter. Twee jongeren, twee mensen die nog niet zo lang in ons dorp wonen, 
een echte kerstnachtlliefhebber en ik. 
Ik leg twee vragen op tafel. Wat houd je nu bezig in deze tijd? En hoe kunnen 
we dit met kerstnacht verbinden? Vragen om misschien zelf ook eens door je 
heen te laten gaan. 
 
We hebben het over hoe grimmig mensen tegenover elkaar staan en waar de 
harmonie gebleven is. We noemen namen en gezichten van mensen die zo 
hartverscheurend eenzaam zijn nu, jong en oud.  
 
We tellen ook de zegeningen van de lockdowns. De rust die er is om even 
geen rol te hoeven spelen, om niks meer te moeten. Even terug naar wie je 
bent, gewoon alleen maar voor jezelf. Alleen maar voor God.  
Over de vermoeidheid en gelatenheid, nu dit veel langer gaat duren. Hoe 
vinden we dan weer perspectief? Waar gaan we naar toe?  
Het christelijk geloof heeft door de eeuwen heen perspectief gegeven. 
Vertrouwen, hoop en liefde. Zorg voor elkaar, zorg voor de aarde. 
 
Na een mooie uitwisseling wordt er een plan geboren. Gaat kerstnacht niet 
vooral om echte ontmoeting? Een ontmoeting die je blij maakt en hoop geeft? 
Hoe geven we dat vorm in deze anderhalve-meter-samenleving? 
Een prachtig plan voor de kerstnacht, met vuurtjes buiten, alsof we de herders 
uit het kerstverhaal zijn. Vuurtjes om elkaar te verwarmen, om elkaar bij te 
ontmoeten met glühwein en warme chocomel in de hand. 
 
We zagen het al voor ons, zo buiten bij de kerk van Kerk-Avezaath. Met steeds 
een kort moment om kerst te vieren binnen, met de jas aan, de deuren open, 
even schuilen bij elkaar en bij dat oude verhaal van hoop en liefde. De sterren 
boven ons hoofd, het licht in ons hart. 
 
Maar net als in zoveel andere huizen en bedrijven worden plannen in deze tijd 
geboren, en moeten weer gewijzigd, afgeblazen of uitgesteld worden. De 
maatregelen van de demissionaire regering treffen ook de kerstnacht. 
We hebben er lang over gepraat. Moeten we het toch doen met kerstavond?  
 
Als kerk mogen we afwijken van de regels. Die ruimte is er. Is het niet een 
daad van liefde, om licht te maken in de duisternis, om een ontmoeting 
mogelijk te maken in het dorp, om eenzaamheid te doorbreken? 
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Maar als het Dorpshuis en Poelzicht en de Tol dicht moeten na 17:00 uur? En 
als jongeren niet kunnen sporten? Mag er dan wel kerkdienst zijn? En is niet 
het doel van de maatregelen juist dat mensen elkaar niet opzoeken om het 
virus geen kans te geven? 
 
Onmogelijke afwegingen waar we nu allemaal steeds maar weer voor staan. 
De mensen van de kerkenraad hebben toch gekozen met pijn in het hart om 
het dit jaar niet te doen. 
 
Wat blijft is de ontroerende, troostende boodschap van liefde, die dwars door 
alles heen uit de hemel naar de aarde komt. Wat blijft is dat in deze tijd die 
zachtheid weer in ons gewekt kan worden. Waar en met wie we ook zijn. 
 

 
 
 
 
Ds. Everdien Hagen       
 

     
 
 
 
 
 

 
Zacht 

voor elkaar 
zijn voor elkaar 

zacht zijn voor elkaar 
laten we zacht zijn voor elkaar 

 
 
 
 
Ga je meestal naar de kerstnacht, kom dan een keertje naar de kerstmorgen, 
voor of na het kerstontbijt. Kijk niet naar wat niet kan, maar zoek naar wat wel 
kan!  
De kerstnachtdienst wordt vrijdagavond 24 december uitgezonden via 
www.kerkdienstgemist.nl/kapelavezaath.nl vanaf 20:00 uur. 
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Wat is en wat komt 
 
Advent en kerst vieren in de Avezathen in 2021  
Achter de schermen maken vele handen licht werk van alles wat voor kerst 
geregeld moet worden. Kerstbomen kopen en neerzetten en natuurlijk 
versieren! Misschien zetten we net als vorig jaar ook wel weer een boom 
buiten, om wensen en zorgen te delen. 
De kerk moet worden schoongemaakt, van tevoren en ook weer na afloop. 
Voor de groep in Kerk-Avezaath kunnen we nog wel wat handen gebruiken. 
Geef je op bij Astrid Brouwer M: 06 27232375. Gezellig en het resultaat wordt 
gewaardeerd!  
Natuurlijk is het koor al lang en breed aan het oefenen, en zoeken de 
muzikanten muziek uit en studeren dat in. Zo bereiden heel veel mensen 
zichzelf en de kerk voor op kerst. In de adventsvieringen kan dat ook. Een 
voorbereiding op kerst, om niet alleen maar bezig te zijn met boodschappen, 
met zorgen om de wereld en corona, met alle meningen die over ons heen 
rollen. Maar je alvast te focussen op waar het om gaat: de liefde van God die 
de wereld wil bereiken en veranderen, ook dit jaar weer. 
Alle diensten zijn met opgave vooraf, vanwege de anderhalve meter. Geef je je 
niet op, van harte welkom, maar dan kan het zijn dat er misschien geen plaats 
meer is…  
Opgave kan bij Greet Visser T: 0344 681582, E: willengreet.visser@gmail.com. 
 
Vierde advent 
Zondag 19 december, Kapel-Avezaath, Agatha Capel, aanvang 10:00 uur 
Bijna kerst. We komen bij elkaar om te zingen en bidden. Er is een klein koortje 
dat zingt.  
De oude priester Zacharias, die niet kon geloven wat de engel hem vertelde, 
kan weer spreken en zingen! Hij heeft zijn stem terug en looft het nieuwe begin 
dat God laat doorbreken in de wereld.  
 
Veilig en gezellig kerst vieren voor wie overdag kan 
Woensdag 22 december, Kapel-Avezaath, Agatha Capel 
De uitnodiging vindt u in deze In en Om op pagina 8. Drie keer een uurtje, met 
een kleine groep, veilig en gezelllig in Kapel-Avezaath. 
 
Kerk open 

Woensdag 22 december en donderdag 23 december, 
Kapel-Avezaath, Agatha Capel 
Meer informatie vindt u op pagina 2 van deze In en Om. 
Weet u van harte welkom! 
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Kerstavond 
Vrijdag 24 december, opname van beeld en geluid, Kapel-Avezaath 
Deze opname is vanaf 20:00 uur te zien via www.kerkdienstgemist.nl. 
Thuis meezingen met de mooie kerstliederen, alsof je in de kerk bent. Het 
kerstverhaal opnieuw horen, als een licht in de duisternis. Het begin is klein, je 
ziet het zo over het hoofd, maar als je goed kijkt zie je de liefde van God. Als je 
goed luistert hoor je van vrede. Niet de zoveelste mening, maar een lied van 
hoop.  
 
Kerstmorgen 
Zaterdag 25 december, Kerk-Avezaath, St. Lambertuskerk, aanvang 10:00 uur 
We mogen niet samen zingen, maar we halen wel alles uit de kast om te vieren 

dat het licht in de duisternis een 
Licht voor altijd is. Jezus is 
geboren. Het kind dat vrede 
brengt voor wie zich mee laat 
nemen door Zijn liefde. We 
hebben een organist, een pianist, 
een koortje, een fluitist, een harp 
en een saxofoon en een lekker 
ritme. Ook laten we een stukje 
zien van de film die de kinderen 
hebben opgenomen in de stal.  
Het wordt pas echt feest als jij/u 
er ook bij bent. Welkom!  

Ga je meestal naar de kerstnacht, kom dan een keertje naar de kerstmorgen, 
voor of na het kerstontbijt. Kijk niet naar wat niet kan, maar zoek naar wat wel 
kan!  
 
Tweede kerstdag 
Zondag 26 december, Erichem, Sint Joriskerk, aanvang 10:00 uur 
Meteen na kerst is het weer zondag. We hebben dan een gezamenlijke dienst 
van de Streekgemeente in Erichem. Pastor Jack de Koster zal er voorgaan.  
We wensen elkaar gezegende kerstdagen. 
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Kerst voor ouderen 
 
Veilig en gezellig samenkomen voor kerst 
Helaas is alles nog steeds een beetje anders. 
Toch willen we u graag in de gelegenheid stellen met kerst bij elkaar te komen. 
Wij willen u uitnodigen, op woensdag 22 december, voor de Kerstviering. 
Wij ontmoeten elkaar niet in het Dorpshuis, zoals gebruikelijk, maar in de 
Agatha Capel in Kapel-Avezaath. 
We doen dat in 3 groepen. Veilig op anderhalve meter en gezellig in de mooi 
versierde ruimte van de kerk. Met iets lekkers en een mooi verhaal, en een 
klein cadeautje om mee te nemen. Misschien is er zelfs live muziek!  
 
Omdat we met een kleinere groep zijn, moet u zich dit jaar wel vooraf opgeven. 
U kunt zelf kiezen, wanneer het u het beste uitkomt. 
De eerste keuze is van 11:00 tot 12:00 uur. 
De tweede keuze is van13:30 tot 14:30 uur. 
De derde keuze is van 15:30 tot 16:30 uur. 
 
Bij elke keuze is plaats voor 10 á 12 mensen. Wij verzoeken u zich voor 20 
december op te geven door te bellen naar Henny Keij T: 0344 681983. 
 
Henny zal u om een eerste en tweede keuze vragen en noteert ook uw adres 
en telefoonnummer. 
Als u zelf geen vervoer heeft of kunt regelen, dan kunt u dit ook aangeven. 
Wij hopen op deze wijze samen kerst te kunnen vieren, als een moment van 
troost en plezier in deze tijd.  
 
Hartelijke groet van uw Kerstvoorbereiders. 
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Wat was 
 
Gemeenteavond 3 november 2021 
Na de viering van dankdag zijn we weer bij elkaar geweest in de Agatha-Capel. 
“We” was in dit geval een kleine groep van gemeenteleden en de kerkenraad, 
bij elkaar ongeveer 25 personen.  
Omdat dit lang niet de hele gemeente is, doen we als kerkenraad hierbij ook in 
de In en Om een verslag. De kerkenraad wil alle gemeenteleden graag op de 
hoogte houden van de keuzes die er zijn en die we moeten nemen. En we 
hopen dat jullie blijven meedenken en meepraten onderweg.  
 

 Waar zijn we nu?  
De kerkenraad heeft ingestemd met het voorbereiden van een fusie van de 
gemeentes Asch, Buren, Erichem, Ravenswaaij, Rijswijk en Zoelen en 
natuurlijk Kerk- en Kapel-Avezaath. Van de huidige streekgemeente gaat 
Rijswijk daarin niet mee. Zij zetten in op samenwerking, zoals het tot nu toe 
ook ging.  
De kerkenraad van Kerk- en Kapel-Avezaath heeft een aantal voorwaarden 
opgesteld. Belangrijk is dat we een levende kerk blijven in onze dorpen zowel 
op de zondagen als doordeweeks en dat bijvoorbeeld het geld dat voor de 
gebouwen wordt opgebracht door Avezaaths Allerlei ook echt aan de 
gebouwen blijft besteed.  
Na een uitleg hierover zijn er vragen gesteld. Die volgen hier, met de 
antwoorden van Anja de Man, die in de werkgroep zit die de fusie voorbereidt, 
van Koos Karsijns, die in de Streekkerkenraad zit en van ds Everdien Hagen 
namens de kerkenraad (omdat Marco Schelling wegens ziekte helaas niet 
aanwezig kon zijn). 
Hieronder zijn de gestelde vragen op de gemeenteavond van 3 november 
jongstleden: 
 

1) Is er budget voor het aantrekken van extra predikanten met als doel het 
genereren van jonge kerkgangers?  
Als we samengaan, zal het betrekken en aanspreken van kinderen en jongeren 
en hun ouders een speerpunt zijn. Er wordt over nagedacht of daar misschien 
speciaal iemand voor wordt gevraagd. Een kerkelijk werker of een predikant. 
 

2) Zullen er uit elke gemeente een evenredig aantal kerkenraadsleden zijn? Hoe 
zal de verdeling zijn?  
Ja, in het begin zullen er uit elke kerngemeente evenveel ambtsdragers in de 
kerkenraad zitten. Later, als het vertrouwen nog meer gegroeid is, kan dat 
worden losgelaten. Sommige gemeentes hebben nu eenmaal meer mensen 
beschikbaar dan andere en als je voor hetzelfde doel staat is dat ook helemaal 
niet erg. 
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3) Is de fusie een feit?  
Nee, de fusie is pas een feit als de kerkenraden en de gemeentes instemmen 
met de plannen die de werkgroep nu maakt. Er moet nog heel veel geregeld 
worden. Vandaar dat we graag in gesprek blijven onderweg. De fusie is een feit 
als de akte is gepasseerd bij de notaris. Dat kan nog wel even duren. Zeker 
nog een jaar. 
 

4) Zijn er wel voldoende ambtsdragers in de Streekgemeente om alle 
kerkdiensten te vervullen?  
Omdat in heel Nederland veel verandert in de kerk, zijn ook de regels voor de 
kerkdiensten aan het veranderen. In de toekomst zullen 1 of 2 ambtsdragers 
per dienst voldoende zijn. Ook kan het zijn dat mensen die niet in de 
kerkenraad van de nieuwe gemeente zitten, maar wel in de kernraad  van 
bijvoorbeeld Kerk- en Kapel-Avezaath dan dienst kunnen doen in de 
Avezathen. 
 

5) Moeten er in de toekomst kerkgebouwen gesloten worden?  
De nieuwe kerkenraad krijgt ook de taak om na te denken over de gebouwen. 
De eerstkomende 5 of 10 jaar is het (financieel) nog niet nodig om gebouwen 
te sluiten. Wel moet er over nagedacht worden hoe de prachtige oude kerken 
in onze streek behouden kunnen blijven, als de kerkgemeenschap het niet 
meer kan dragen. Bijvoorbeeld in een stichting van het hele dorp of op een 
andere manier.  
 

6) Zullen de predikanten rouleren of taakgericht worden ingezet?  
Dat is nu nog niet afgesproken. Er zijn nu twee vacatures in de 
streekgemeente. Er moet wel goed over nagedacht worden wat we van die 
twee nieuwe voorgangers vragen. Dan is het handig om te kijken welke 
kwaliteiten en taken er liggen als die in de toekomst verdeeld gaan worden.  
 

7) Zouden de inkomsten van kerkbalans niet minder worden als er een fusie is? 
De kerkenraad gaat er op dit moment van uit, dat een fusie niet de kwaliteit van 
ons kerkzijn in de dorpen zal verminderen. Op den duur hopen we zelfs meer 
te kunnen betekenen, zoals voor kinderen en jongeren.  
We zien dus niet zoveel reden waarom kerkbalans minder zou moeten 
opleveren vanwege een fusie. Misschien wel vanwege het overlijden van 
mensen die trouw elk jaar een groot bedrag geven, maar wie weet komen 
daarvoor weer jongere mensen in de plaats, als ze bijvoorbeeld de lasten voor 
de kinderen niet meer hoeven dragen. 
  

8) Mag ik er van uitgaan dat de nieuw te vormen gemeente (kerkenraad) zeer 
welwillend staat tegenover uitbesteding van administratieve taken?  
Zeker. Dit kan een groot voordeel zijn van de fusie. De jaarrekening en  
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Bep Klein
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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 
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Stichting De Boekenlegger verkoopt het hele jaar door tweedehands 
boeken ten behoeve van straatkinderen in Tanzania.
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AGATHA CAPEL, 
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begroting opstellen wordt steeds ingewikkelder. In de Avezathen zijn twee 
vrijwilligers nu bezig met de jaarrekening van de kerkrentmeesters en twee met 
die van de diaconie. Doe dit maal 6 = 24 vrijwilligers in de Streekgemeente! Dat 
worden er na fusie 2 of 3.  
Bij een fusie, is er mogelijk expertise in huis in een andere gemeente of er is 
genoeg geld om iemand te betalen om die ene jaarrekening en begroting op te 
stellen. Veel vrijwilligers worden van die taak dan ontlast en kunnen hun 
energie aan andere taken in de kerk geven. 
 

9) Gaat bijvoorbeeld de kerkrentmeester van Ravenswaaij in de toekomst 
beslissen over het onderhoud van de Agatha Capel? En hoe worden de 
prioriteiten dan vastgesteld, bijvoorbeeld over onderhoud?  
De komende jaren verandert er niets aan de taken die de plaatselijke 
gemeente heeft voor onderhoud van kerk en erf. Wel zal bijvoorbeeld de 
subsidie centraal worden aangevraagd. De kerkrentmeesters zullen 
gezamenlijk besluiten nemen over de prioriteiten. Er wordt nu eerst 
geïnventariseerd hoe alle gebouwen er voor staan. Gelukkig lijkt dat op dit 
moment voor alle plaatsen redelijk goed te zijn. 
 

10) Ik schat in dat het in totaal juist meer werk met zich mee gaat brengen. Zijn 
daar wel voldoende mensen/vrijwilligers voor?  
We hopen dat die inschatting niet klopt. Zie ook het rekensommetje bij de 
jaarrekening/begroting. Als het goed is komt er juist energie vrij. Maar het kan 
natuurlijk wel zijn, dat sommige vrijwilligers zeggen: laat mij maar werken in 
mijn eigen dorp. Ook in het eigen dorp blijven genoeg mensen nodig! Maar er 
zullen ook mensen zijn die zeggen: ik kan ook wel besturen in de grotere 
kerkenraad.  
Natuurlijk is het helaas zo, dat in een tijd van verandering extra werk moet 
worden gedaan, zoals nu in de werkgroep. Maar dat is tijdelijk. 
 

11) Wat betreft de diaconie: plaatselijke hulpvragen kunnen het best beoordeeld 
worden door mede-dorpsbewoners? 
Helemaal mee eens. Wat plaatselijk is, zal plaatselijk gedaan worden. Maar het 
kan wel weer fijn zijn, om met andere diakenen (anoniem) te overleggen: hoe 
zouden jullie dit doen?   
 

12) Gaan de gemeentes over in een fusie, worden dan de kerkenraden 
opgeheven?  
Ja, dan worden de plaatselijke kerkenraden opgeheven. Wel blijven er 
zogenaamde kernraden, waar het plaatselijke werk geregeld wordt. 
Bezoekwerk, diakonaal werk, kosterswerk, onderhoud, contact met het dorp en 
de school enzovoort.  
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13) Wanneer valt die beslissing? 
Er moet heel veel overlegd en geregeld worden. Wanneer de beslissing valt is 
nu nog niet bekend. De werkgroep legt met regelmaat aan de kerkenraden iets 
voor en die belegt dan weer een gemeenteavond, zoals deze. Zo komt de 
beslissing niet uit de lucht vallen.  
 

14) Komt er dan ook 1 jaarrekening?  
Ja, maar wel met een zogenaamde geconsolideerde balans, zodat specifieke 
baten en lasten makkelijk toegerekend kunnen worden. 
 

15) Vraag over communicatie: ik zou het handig hebben gevonden om een verslag 
over de werkzaamheden en conclusies vooraf te kunnen lezen. Nu is het wel 
veel informatie in 1 keer.  
Hartelijk dank voor deze opmerking. We zullen in het vervolg ook iets vooraf op 
papier geven, zodat ieder zich kan voorbereiden.  
 
Het is heel fijn om de gemeenteleden gesproken te hebben over dit traject, wat 
op bestuurlijk vlak zeker impact zal hebben. Helaas waren er niet veel mensen 
aanwezig. Juist daarom brengen we elkaar op deze manier op de hoogte.  
Als er vragen en opmerkingen zijn, dan horen we deze heel graag. Dan maakt 
het niet uit bij wie je aanklopt: we werken allemaal samen, zodat we 
gezamenlijk een mooi resultaat neer kunnen zetten! Daarbij zijn alle 
opmerkingen waardevol.  
Dus: laat van je horen bij één van de genoemde personen!   
 
Namens de kerkenraad, 
Marco Schelling, Anja de Man-van de Hoven en ds. Everdien Hagen. 
Reacties graag naar E: marcoschelling@gmail.com of T: 0344 684580. 
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Kerkrentmeesters nieuws 
 
Geachte dorpsbewoners, 
Nu we het einde van 2021 naderen kijken we achterom. Veel mensen hebben 
het afgelopen jaar laten zien dat zij de kerk een warm hart toedragen. Daar zijn 
wij enorm dankbaar voor! Het heeft er toe bijgedragen dat we onze kerken 
konden onderhouden en aan konden passen aan een nieuwe tijd. 
 
Onze kerken blijven onderhoud vragen. Het zijn oude gebouwen die zorgvuldig 
onderhouden moeten worden. De buitenkant van de Agatha Capel is 
geschilderd en de haan is opnieuw verguld. Misschien is het u opgevallen. 
Door onderhoud blijven onze kerken blikvangers en het middelpunt van het 
dorp. Hier mogen wij met zijn allen trots op zijn. Het komende jaar zal de gevel 
opnieuw gevoegd moeten gaan worden. Op deze manier houden we de 
monumenten in stand voor nu en latere generaties. 
 
Ook dit jaar hebben we de jaarlijkse rommelmarkt moeten afblazen. De markt 
waar veel mensen uit zowel Kerk- als Kapel-Avezaath zich zo voor inzetten en 
wat tot veel saamhorigheid leidt. Een bron van inkomsten die we wederom 
moeten missen. 
 
De kerk is voor velen een ontmoetingsplaats bij doop- rouw en trouwdienst, 
maar ook om zo maar even binnen te lopen en plaats te nemen en de rust te 
ervaren die er heerst. Ook hebben wij in het najaar weer een 
gedachtenisdienst mogen vieren, waarin alle in het afgelopen jaar overleden 
dorpsgenoten zijn herdacht. 
 
Verschaft u ons de middelen om er voor te zorgen dat de prachtige historische 
gebouwen het centrum en aanzicht van de dorpen blijven? 
Wij zouden blij zijn als u deze brief positief waardeert en ons met een geldelijke 
bijdrage wilt steunen, met een storting naar een van de volgende rekeningen: 
NL 66 INGB 0000919071 of NL 67 RABO 0362904561. 
 
De Kerkrentmeesters van Kerk- en Kapel-Avezaath 
P. Timmermans 
A. de Man 
C. Netten van Stigt 
K. van Baal 
 
Avezaath, december 2021 
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Avezaath’s Allerlei 
 
Zaterdag 11 juni 2022 
De datum is gereserveerd. We hopen zo dat we komend jaar in Kapel weer 
samen een mooie markt kunnen neerzetten. We hebben zoveel leuke, 
grappige, mooie en nuttige spullen die we willen verkopen voor onze mooie 
kerkgebouwen. Van de zaterdagen waarop deze spullen ingeleverd kunnen 
worden, wordt buitengewoon goed gebruik gemaakt. Voor ons tegelijkertijd een 
voorproefje van de gezellige sfeer die de voorbereiding van de markt met zich 
meebrengt. Daar zijn we ontzettend blij mee.  
 
Inleveren marktwaren 
In ons vorige bericht hebt u gelezen dat de schuur bij de familie Van Batenburg 
niet meer beschikbaar is als opslaglocatie. Voorlopig hebben wij een alternatief 
gevonden in ’t Notebosch aan de Dorpsstraat tegenover het voetbalveld in 
Kerk-Avezaath. Deze locatie is echter niet doorlopend toegankelijk. 
Eenmaal per maand, op de 1e zaterdag van de maand, kunt u er van 8:30 uur 
tot 10:00 uur terecht om rommelmarktwaren in te leveren. We hopen dat u 
weer veel en mooie spullen voor de markt komt brengen. 
  
Het is belangrijk om rekening te houden met de artikelen die we niet aannemen 
te weten      ●    witgoed apparatuur 

 grote oude elektrische apparaten zoals tv’s en computers 
 autobanden 
 bedden en onderdelen hiervan zoals spiralen en matrassen 
 grote meubels zoals bankstellen en wandmeubelen 

  
De inlevermomenten tot de volgende markt zijn van 8:30 tot 10:00 uur op: 

 
 
zaterdag 8 januari 2022 
zaterdag 5 februari 2022 
zaterdag 5 maart 2022 
zaterdag 2 april 2022 

 
 
 

We hopen iedereen zaterdag 11 juni 2022 in Kapel-Avezaath te mogen 
ontmoeten, wij kijken er naar uit! 
Blijf gezond, geniet van de feestdagen en tot volgend jaar!  
Bert, Mariska, Peter en Marijke 
 
 



December 2021 
16 

 
 

Avezaath’s Allerlei 
 
Zaterdag 11 juni 2022 
De datum is gereserveerd. We hopen zo dat we komend jaar in Kapel weer 
samen een mooie markt kunnen neerzetten. We hebben zoveel leuke, 
grappige, mooie en nuttige spullen die we willen verkopen voor onze mooie 
kerkgebouwen. Van de zaterdagen waarop deze spullen ingeleverd kunnen 
worden, wordt buitengewoon goed gebruik gemaakt. Voor ons tegelijkertijd een 
voorproefje van de gezellige sfeer die de voorbereiding van de markt met zich 
meebrengt. Daar zijn we ontzettend blij mee.  
 
Inleveren marktwaren 
In ons vorige bericht hebt u gelezen dat de schuur bij de familie Van Batenburg 
niet meer beschikbaar is als opslaglocatie. Voorlopig hebben wij een alternatief 
gevonden in ’t Notebosch aan de Dorpsstraat tegenover het voetbalveld in 
Kerk-Avezaath. Deze locatie is echter niet doorlopend toegankelijk. 
Eenmaal per maand, op de 1e zaterdag van de maand, kunt u er van 8:30 uur 
tot 10:00 uur terecht om rommelmarktwaren in te leveren. We hopen dat u 
weer veel en mooie spullen voor de markt komt brengen. 
  
Het is belangrijk om rekening te houden met de artikelen die we niet aannemen 
te weten      ●    witgoed apparatuur 

 grote oude elektrische apparaten zoals tv’s en computers 
 autobanden 
 bedden en onderdelen hiervan zoals spiralen en matrassen 
 grote meubels zoals bankstellen en wandmeubelen 

  
De inlevermomenten tot de volgende markt zijn van 8:30 tot 10:00 uur op: 

 
 
zaterdag 8 januari 2022 
zaterdag 5 februari 2022 
zaterdag 5 maart 2022 
zaterdag 2 april 2022 

 
 
 

We hopen iedereen zaterdag 11 juni 2022 in Kapel-Avezaath te mogen 
ontmoeten, wij kijken er naar uit! 
Blijf gezond, geniet van de feestdagen en tot volgend jaar!  
Bert, Mariska, Peter en Marijke 
 
 

December 2021 
17 

 
 

Kinderpagina 
 
Kerstspel 
Op 14 en 28 november konden we met 20 (!) kinderen uit Avezaath, Zoelen en 
Erichem het kerstspel opnemen. 
Er leefde al langere tijd het idee om het kerstspel voor de kinderen eens in een 
echte stal te doen. Dit jaar was het een heel goed moment om dat uit te gaan 
voeren. We wisten niet hoe het zou gaan lopen met Covid-19. Maar in een stal 
is al snel plaats genoeg (dat ondervonden ook Jozef en Maria). 
 
En toen was het zover. Jos en Jantine waren ook erg enthousiast dat het in 
hun stal opgenomen zou worden. En de kinderen… ze leken allemaal wel 
engeltjes! Ze kregen 2 weken de tijd om thuis hun tekst te leren en vooral ook 
wanneer ze het moesten zeggen.  
De herders, de engelen, de boodschapper van de keizer, Jozef en Maria, de 
wijzen uit het oosten, de herbergier, de kalfjes en de paarden, ze hebben 
allemaal hun best gedaan. Youtube was behulpzaam bij het oefenen van de 
liedjes. 
Op het moment dat we dit schrijven is Ardo bezig om de film te monteren. De 
kinderen die hebben meegedaan, krijgen het eindresultaat allemaal thuis, dus 
vraag er gerust naar. 
   
Wil jij in het voorjaar ook meedoen aan de zondagsschool? Stuur een email 
naar  E: sandraschelling@gmail.com en we houden je op de hoogte. 
 
De zondagsschool wenst iedereen fijne feestdagen. 
Astrid, Beppie en Sandra 
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Ingekomen stukken 
 
Een klein verhaal over een ezel  
Ik moet in deze tijd vaak denken aan de ezel. Dat dier met die zachte snuit, dat 
ook zo koppig kan zijn. Dat dier dat sjouwen kan als geen ander, maar ook 
opeens dienst weigert. Ik denk dat ik in deze tijd zoek naar die houding. 
Zachtmoedig, maar ook eigenwijs. We moeten zelf blijven denken. Af kunnen 
wijken van de regels als de menselijkheid of medemenselijkheid er om vraagt. 
Koppig en eigenwijs. Maar dat kan alleen als we net als ezeltjes bereid zijn te 
sjouwen, te dragen, te dienen. Omwille van diezelfde menselijkheid en 
medemenselijkheid.  
 
Daarom in deze In en Om ook een verhaal van een ezel.  
 ‘Nee!’ zei de ezel. ‘Nee! Nooit meer! Ik houd ermee op om van alles te 
sjouwen. Laat de statige kameel eens wat meer doen dan alleen deftige 
mensen vervoeren. Laat het paard ook eens wat meer doen dan koetsen van 
koningen trekken. Ik houd ermee op!’ De andere dieren keken de ezel 
beteuterd aan. Net als de kinderen die graag een ritje op zijn rug mochten 
maken. En de houthandelaar die de ezel nodig had om zijn handeltje te 
vervoeren. En Jozef en Maria met haar kind in de buik, die nog zo’n eind 
moesten lopen naar Bethlehem. ‘Nooit meer!’ zei de ezel stellig en stug en 
keek naar de grond. ‘Nee’, zei de ezel stug en keek voor zich uit. ‘Nou vooruit 
dan maar weer’, zei de ezel en keek de mensen aan. Want hij wist: ieder mens 
moet soms gedragen worden.  
Ds. Everdien Hagen 
 
(uit een artikel uit Open Deur, oktober 2021, door Stephan de Jong)  
 



December 2021 
18 

 
 

Ingekomen stukken 
 
Een klein verhaal over een ezel  
Ik moet in deze tijd vaak denken aan de ezel. Dat dier met die zachte snuit, dat 
ook zo koppig kan zijn. Dat dier dat sjouwen kan als geen ander, maar ook 
opeens dienst weigert. Ik denk dat ik in deze tijd zoek naar die houding. 
Zachtmoedig, maar ook eigenwijs. We moeten zelf blijven denken. Af kunnen 
wijken van de regels als de menselijkheid of medemenselijkheid er om vraagt. 
Koppig en eigenwijs. Maar dat kan alleen als we net als ezeltjes bereid zijn te 
sjouwen, te dragen, te dienen. Omwille van diezelfde menselijkheid en 
medemenselijkheid.  
 
Daarom in deze In en Om ook een verhaal van een ezel.  
 ‘Nee!’ zei de ezel. ‘Nee! Nooit meer! Ik houd ermee op om van alles te 
sjouwen. Laat de statige kameel eens wat meer doen dan alleen deftige 
mensen vervoeren. Laat het paard ook eens wat meer doen dan koetsen van 
koningen trekken. Ik houd ermee op!’ De andere dieren keken de ezel 
beteuterd aan. Net als de kinderen die graag een ritje op zijn rug mochten 
maken. En de houthandelaar die de ezel nodig had om zijn handeltje te 
vervoeren. En Jozef en Maria met haar kind in de buik, die nog zo’n eind 
moesten lopen naar Bethlehem. ‘Nooit meer!’ zei de ezel stellig en stug en 
keek naar de grond. ‘Nee’, zei de ezel stug en keek voor zich uit. ‘Nou vooruit 
dan maar weer’, zei de ezel en keek de mensen aan. Want hij wist: ieder mens 
moet soms gedragen worden.  
Ds. Everdien Hagen 
 
(uit een artikel uit Open Deur, oktober 2021, door Stephan de Jong)  
 

December 2021 
19 

 
 

Gedicht 
 
Niet alleen 
Ik beken vandaag dat ik kwetsbaar ben, 
als een veldbloem in de wei, 
die vandaag nog bloeit, stralend, 
zorgeloos, morgen door de wind verwaait. 
 
Onze Vader weet dat we kwetsbaar zijn, 
want zo heeft Hij ons gemaakt. 
Zo ontmoet ik jou, zo ontmoet jij mij, 
want Hij gaf ons aan elkaar. 
 
Ik geef je mijn handen die vangen en dragen. 
Ik geef je mijn ogen die kijken zonder vragen. 
Al zijn we gescheiden door muren en ramen: 
ik kijk zonder angst, mijn hart raakt je aan. 
 
Als de bloem verwelkt, als het gras verdort, 
als de angst ons overmant, 
dan vertel ik jou, dan vertel jij mij: 
“We zijn veilig in Gods hand.” 
 
Ik geef je mijn handen die vangen en dragen. 
Ik geef je mijn ogen die kijken zonder vragen. 
Al zijn we gescheiden door muren en ramen: 
ik kijk zonder angst, mijn hart raakt je aan. 
 
Je bent niet alleen. 
Ik loop met je mee. 
Dan ben je wel verdrietig, 
maar je bent niet meer alleen.  
 
En is het vandaag 
mijn beurt om sterk te zijn: 
morgen ben jij het misschien 
die mij op handen draagt. 
 
Onze Vader weet dat we kwetsbaar zijn, 
want zo heeft Hij ons gemaakt. 
Zo ontmoet ik jou, zo ontmoet jij mij,  
want Hij gaf ons aan elkaar.
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Goed nieuws 
 
Omzien naar elkaar! 
Afgelopen najaar werd in de media van de landelijke kerk breed uitgemeten dat 
er een nieuwe vertaling van ons alom bekende boek was verschenen. Er werd 
vanuit Avezaath in kleinere kring een inschrijving gestart en de Tielse 
boekhandel wilde ons 10% korting geven.  
Samen met buren uit de Streekgemeente hebben we voldoende reserveringen 
kunnen maken, zodat we in de ‘kortingsmodus’ zaten om dozen met Bijbels 
naar Avezaath te verslepen. 
Samen met een paar zeer gemotiveerde PIETEN kinderen hebben we begin 
december heel wat mensen in en rond de Avezathen verrast met de 
vernieuwde versie van Gods Woord.  
Daarbij kregen de ‘hulpjes’ ook nog wel eens wat lekkers, maar nog mooier 
was, dat ook de kas van onze kerk is gespekt. Daarvan hebben we een kansel-
Bijbel kunnen bekostigen. 
 
Het voelde fijn om binnen een leuke kring samenwerking en vertrouwen te 
hebben en om zoiets maar ‘gewoon te doen’. Het leverde veel pastorale 
gespreken op! Daardoor was het gevoel vooral: “Wat is het fijn om bij iemand 
binnen te mogen komen”. 
 
Het letterlijk verspreiden van Gods woord bracht dus meer dan alleen het 
Woord. Laten we daar mee doorgaan in onze dorpen: om blijven zien naar 
elkaar! 
  
Hartelijke groet, 
Marco Schelling 
  
 

De NBV21 combineert al het goede van de NBV met 
alles wat er nog beter kon. Het resultaat: een vertaling 
die vertrouwd voelt en als nieuw. Dit is dé bijbel voor 
de 21e eeuw. Beter, scherper en krachtiger dan de 
eerste versie uit 2004, mede dankzij reacties van 
duizenden bijbellezers. De NBV21 brengt je dicht bij de 
bron. 
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Een gewone jongen in een gewoon dorp, Kapel-Avezaath 
 
Herinnering van Gep van Scheerdijk, deel 3 
Het 1e deel stond in het kerkboekje van maart, het 2e deel in het boekje van 
september. De tekst is ook te lezen op onze website www.kerkenkapel.nl onder 
de rubriek ‘nieuwsberichten’. 
 
Zoete appeltjes en vuurwerk 
Begin jaren vijftig hadden mijn oom en tante een bakkerij in Avezaath. In de 
herfst werden de zoete appeltjes geschild en op bakkersplaten boven de oven 
van de bakkerij gelegd om ze te drogen. Als ze droog waren werden ze in grote 
blikken trommels gedaan, boven op de kast in de keuken. Hiervoor had wel 
een aantal dames een avond zitten schillen. 
In de jaren vijftig kwam de Zoelense Harmonie jaarlijks in september een keer 
in het dorp spelen. Zaterdagmiddag werd de houten kiosk opgezet en 
zondagavond was er dan een concert, waar het dorp op de fiets en kuierend 
naar toe kwam. Dat concert duurde ongeveer een uur en werd afgesloten met 
het spelen van het Wilhelmus. 
 
Oud en nieuw in de jaren vijftig 
Mijn oom en tante hadden net een café en hielden dat tijdens Oudjaarsavond 
open.  Nou dat hebben ze geweten! Naarmate de 
avond vorderde zag het blauwer en blauwer. Er 
stond een grote houtkachel en daar werd in de loop 
van de avond vuurwerk in gegooid. Het deksel van 
de kachel vloog omhoog, dat het een lieve lust 
was. Maar dat was niet alles; er woonden 
tegenover het café twee boertjes van in de 
zeventiger die het moesten ontgelden. Hun huis 
werd belegerd, wat best angstaanjagend was.  
En niemand deed er iets tegen. 
 
In datzelfde café hebben wij als familie in de jaren vijftig een keer Oud en 
Nieuw gevierd. Een voorval kan ik mij herinneren en dat was dat mijn moeder 
een paar anisettes, een anijsachtige alcoholisch drankje, op had. Op een 
gegeven moment ging moeder onderuit. Enige paniek in de tent, uiteindelijk 
huisarts dokter Valk (ouderen kennen die naam nog wel) gebeld, en die had tot 
opluchting van ons allemaal de diagnose: “die heeft huppelwater op”. 
 
In het volgende kerkboekje komt het laatste deel. 
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De tijd van nu 
 
De ster 
Jarenlang heb ik in Erichem de schoolcatechisatie gedaan. Daar zong ik ook 
met de kinderen. In deze tijd van het jaar was het liedje van ‘De wijzen uit het 
Oosten’ erg populair: ‘De wijzen, de wijzen die gingen samen reizen. 
Vertrouwend op een koningsster. Zij wisten niet hoe ver.’ 
Nee, dat wisten ze niet en wij weten van die wijzen ook heel weinig. Niet eens 
hoeveel het waren, waar ze nou eigenlijk vandaan kwamen en die ster die hun 
voorging als een soort wegwijzer….? Goeie navigatie? 
 
Over zo’n verhaal kun je mooi fantaseren. Je kunt er van allerlei instoppen, 
avonturen en gevaren die meestal goed aflopen. Zo las ik ‘De vierde wijze’.  
Iets té fantastisch voor mij, maar goed. 
Op diezelfde dag kreeg ik een enveloppe in de bus over de week van het 
gebed: 16 t/m 23 januari. En wat stond in het bijgaande papier? Juist, een  
ster met het opschrift ‘Licht in het duister’. Daarbij stond: Mattheus 2:1-12.  
De wijzen op pad. 
Op zoek naar..… ja wat? ‘Wij hebben zijn ster zien opgaan en zijn gekomen 
om hem te aanbidden’.  Zo’n kinderliedje, heel weinig dat bekend is, een  
mooi fantasieboek, een enveloppe in de bus over de wijzen, de tekst uit 
Mattheus 2…… kan dat ‘toevallig’ zijn? Ik denk het niet.  
Er was een kaartje bij waarop een gebed was afgedrukt: 
 
‘God, U laat uw ster in ons leven schijnen. 
Help ons om zelf een licht van hoop te zijn. 
Zet ons hart in vuur en vlam zodat uw liefde 
ons en anderen met warmte omringt.’ 
 
Ik ben geen sterrenkijker, maar toen ik mijn achterdeur op slot deed en nog 
even in het donker naar buiten keek: een ster, wij hebben zijn ster zien opgaan! 
 
Een idee: Zouden wij dit gebed de komende weken niet samen kunnen 
bidden? Bij het opstaan, bij het ontbijt, onderweg of thuis bezig….. 
U zoekt het maar uit, maak uw keus en doé het! Op één tijdstip van de dag 
hebt u dan aan licht gedacht, licht gezien. Mooi toch! 
 
Ds. Scheffer  
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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: 06 55102713 E: a.vdhoven@giliam.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: Mevrouw W. Boudewijn 
  T: 0344 682414 E: wilma.boudewijn@kpnmail.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, Groenlandsstraatje 27-23, 4001 HK Tiel 

  T: 0344 661488 E: johantiel31@gmail.com 
  S. van Arkel, Richtershof 5, 4013 CK 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 Nieuwsbrief, verschijnt medio maart. Kopij 
hiervoor uiterlijk vrijdag 11 maart 2022 mailen naar kerkenkapel@gmail.com. 


