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IN EN OM
KERK EN KAPEL

Van de redactie
Een nieuw seizoen
Zoals u ziet is het kerkboekje dunner dan u van ons gewend bent. De reden is
eenvoudig: Corona. Omdat wij ons allemaal moeten houden aan de regels is
het ook voor ons voorlopig niet mogelijk om grote activiteiten te organiseren.
Eventuele aanpassingen in het rooster vermelden wij op onze website
www.kerkenkapel.nl. Daar vindt u ook een link naar de online kerkdiensten.
Sonja van Arkel
Kerkdiensten en andere activiteiten
Als ik naar buiten loop, voel ik de spinnenwebben en zie ze glinsteren tussen
de bomen. Aan de bomen in de Betuwe hangt het fruit. “Machtige pèren”
hoorde ik iemand ze noemen. Het is nazomer, bijna herfst en we beginnen
weer met school en met het winterseizoen in de kerk. Anders dan anders,
zoals alles om ons heen ook anders dan anders is. Als kerkenraad hebben we
vanaf het begin van de coronacrisis geprobeerd, niet alleen te kijken naar alles
wat niet kan, maar ook hoe we ook in deze tijd wel aanwezig kunnen zijn in
onze dorpen, in naam van God die ons aan elkaar geeft om voor elkaar te
zorgen. Daar gaan we mee door!
Wat betreft de kerkdiensten: we hopen vanaf september twee keer per maand
kerkdienst te houden in Kerk-Avezaath. De kerk in Kerk-Avezaath is groter en
we kunnen dus samen met de mensen van Erichem en Asch daar veilig
kerken. Er kunnen ongeveer 60 mensen in en in het koor nog wat meer. De
koster heeft alles corona-proof gemaakt. De ervaring leert dat niet iedereen
durft te komen, dus opgave vooraf is niet nodig voor gewone zondagse
diensten. Streekdiensten houden we in Zoelen omdat daar de opnames met
beeld en geluid mogelijk zijn. De diensten vanuit onze eigen kerk zullen
binnenkort ook te beluisteren zijn. Houd de berichtgeving op de website en in
de Kerk Roept in de gaten!
Dit betekent dat we in Kapel-Avezaath voorlopig geen diensten houden. Deze
prachtige kerk is heel geschikt voor de
stilte-momenten. De deuren van de
Agatha Capel zullen elke laatste zondag
van de maand opengaan om 11 uur. Weet
je welkom voor eigen bezinning, gebed of
het aansteken van een kaarsje. Even
samen stil zijn in de troostende sfeer van
onze kapel dat kan op zondag 27
september, 25 oktober, 29 november en
27 december tussen 11:00 en 12:30 uur.
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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
6 sep
13 sep
20 sep
27 sep
4 okt
11 okt
18 okt
25 okt
1 nov
4 nov
8 nov
15 nov
22 nov
29 nov
6 dec
13 dec
20 dec
24 dec
25 dec
27 dec

Plaats
Asch
Kerk-Avezaath
Zoelen
Buren, school
Kerk-Avezaath
Asch
Kerk-Avezaath
Zoelen
Buren, school
Erichem
Kerk-Avezaath
Kerk-Avezaath
Asch
Zoelen
Buren, school
Kerk-Avezaath
Zoelen
Erichem
Kerk-Avezaath
Buren, Oranjehof
Kerk-Avezaath
Kerk-Avezaath
Erichem

Tijd
10:00u
10:00u
10:00u
10:00u
10:00u
10:00u
10:00u
10:00u
10:00u
10:00u
10:00u
19:30u
10:00u
10:00u
10:00u
10:00u
10:00u
10:00u
10:00u
10:00u
22:00u
10:00u
10:00u

Voorganger en bijzonderheden
Ds. M. de Mik
Ds. E. Hagen
Ds. G. v.d. Velde, startzondag streekdienst
Connection
Ds. E. Hagen, startzondag
Ds. M. de Mik
Ds. E. Hagen, viering avondmaal
Pastor J. de Koster, streekdienst
Connection
Ds. M. de Mik
Ds. E. Hagen
Dankdag
Ds. M. de Mik
Ds. G. v.d. Velde
Connection
Ds. E. Hagen, gedachtenisdienst
Ds. E. Hagen, avondmaal
Ds. M. de Mik
Ds. E. Hagen
Ds. M. de Mik
Ds. E. Hagen, kerstnachtdienst
Ds. E. Hagen, kerst
Ds. M. de Mik

Gedachtenisdienst voor de overleden dierbaren
De kerkenraad is aan het nadenken over de vraag hoe we de
gedachtenisdienst zullen vormgeven dit jaar. Juist dit jaar is het zo belangrijk,
maar niet eenvoudig. We doen ons uiterste best om een passende manier te
vinden. U leest het in de Kerk Roept, op de website en natuurlijk krijgen de
betrokkenen te zijner tijd een uitnodiging.
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Binnenkomer
Welkom in de kapel
Deze zomer waren we op vakantie vanuit onze achtertuin met af en toe een
dagje weg. We hebben veel gewandeld. Ook in Noord-Brabant, helemaal niet
zo ver bij ons vandaan. Prachtige natuur. Zomaar in het hoge gras een ree die
blijft staan en kijkt alsof die wandelaars erbij horen. Regen op de bladeren die
als een grote paraplu boven ons zijn. Een snelstromend beekje en een libelle
met vier vleugels, nachtblauw. Twee keer in een flits een kleurrijk ijsvogeltje.
Krekels, zon en stilte. En daar onder heel hoge oude eikenbomen, een put en
een wit kapelletje.
Het verhaal doet de ronde, dat er eens een eenvoudige boerenzoon was, die
op een dag in een riviertje een Mariabeeld vond. Een mooi houten beeldje, dat,
o wonder, niet stroomafwaarts, maar stroomopwaarts dreef! Voorzichtig haalde
hij het op uit het water en plaatste het in een eikenboom, die daar precies een
goede holte voor had. Er kwam een voorbijganger langs. Die zag dat beeldje
en dacht: dat hoort hier niet! Dat moet naar de Grote Kerk in Oirschot. En hij
bracht het beeldje naar de pastoor aldaar. Maar, ziet en kijkt, Maria had andere
plannen, en het beeldje keerde terug in de eik, die sindsdien de Heilige Eik
mag heten.
Zo gaat dat vaak met Maria. Ze wordt gezien en ontdekt door eenvoudige
mensen. Tegen de stroom in. En wat de officiële kerk ook doet om haar binnen
de muren te krijgen, zij blijft bereikbaar voor kleine mensen, met hun kleine en
grote zorgen, voor kleine en grote troost. Vaak denken protestanten: kaarsjes
branden en zeker bij Maria is niks voor ons.
Maar Maria is in de kerkgeschiedenis juist degene die Jezus ook weer dichter
bij de mensen bracht. Toen in de loop van de kerkgeschiedenis de Kerk Jezus
steeds hogerop de hemel in trok, dichtbij God de Vader, dichtbij de kerkelijke
hooggeplaatsten, ver weg van de gewone mensen, toen kwam er een
tegenbeweging op gang. Gewone mensen zochten Maria en zij vond hen.
Want, zeg nu zelf, welke zoon kan zijn moeder iets weigeren? Dan toch zeker
niet deze Zoon? Zo werd Maria het oor voor de kleine en grote vragen van
gewone mensen. En zij vertelde het door aan Jezus. Zo werd ook Jezus weer
bereikbaar voor kleine mensen, ook zonder priester of pastoor. Net als later
Luther in de tijd van de reformatie mensen de bijbel zou schenken en het
gebed als directe toegang tot de liefde van Jezus. Als de kerk om wat voor
reden ook minder toegankelijk wordt, dan is er altijd een manier waarop
mensen God zoeken en God de mensen vindt.
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Zo ook de dag dat wij daar kwamen aanlopen. Twee mensen van eind zestig.
Een vader en een moeder die hun oudste zoon na vier maanden ziekte hadden
moeten zien gaan. Toch waren ze nu weer hier, bij Maria. Hun vertrouwen was
blijkbaar niet geschaad…want, zo zei zij, in onvervalst Brabants: ”As d’n dood
ermee gemoeid is…Dat treft ons allemaal. Of ge jong zijt, of oud, of arm of
rijk….as d’n dood ermee gemoeid is..” We lieten de stilte rond de kapel
opnemen wat onuitgesproken bleef. Toen praatten we door over andere
zorgen: de toename van criminaliteit waardoor ook kerken en kapellen niet
meer zomaar open kunnen zijn. Daarna fietsen ze weg, nog even naar hun
schoondochter, die nu zo alleen is. En hij roept achterom: ”Bid maor ’n
bietjen…….”
Opeens wordt de stilte verscheurd door een zware motor. Daar zul je het
hebben, denk ik, de criminaliteit gaat ook deze kapel niet voorbij…. De motor
wordt vlak voor de kapel geparkeerd en een grote, breedgeschouderde vent,
geheel in het zwart, kijkt niet op of om en snelt de kapel in. Ook hij steekt een
kaarsje aan en gaat zitten op de smalle bankjes van de kapel en laat zijn hoofd
zakken in een gebed.
Ik schaam me voor mijn vooroordeel ingegeven door angst. De Heilige Eik is
een plaats waar álle mensen even bij zichzelf kunnen zijn, om God te zoeken
en troost en moed te vinden.
Er staat een lied in het liedboek en dat heeft het weer uit de bijbel, uit psalm
72. ‘Voor kleine mensen is Hij bereikbaar’. Juist in deze onzekere tijd van
corona en allerlei onrust in de wereld voelen we ons allemaal klein. Overvallen
door iets wat groter is dan onszelf. Juist daarom hebben we in deze tijd ook
onze Agatha Capel opengesteld. Helaas niet alle dagen, zoals de Heilige Eik.
Maar wel af en toe. Om stil te zijn, te bidden, jezelf en God te vinden. Veel
mensen zijn er al even binnen gelopen. Welkom!
Ds. Everdien Hagen

Kapel Heilige Eik in Oirschot
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In memoriam
Cornelis Albertus Maria Vernooij, 20 december 1952 - 26 juli 2020
Aan zijn naam kun je het al aflezen. Kees Vernooij, was een roomse jongen,
geboren in een groot gezin in ’t Goy. Als kind al wist hij wat hij wilde: God
dienen en kapper worden. Priester worden was lastig, want hij
had geen talenknobbel. Dus werd hij kapper. De beste
leerschool om te leren luisteren. Vooral met de wekelijkse
‘Kees-klanten’ bouwde hij een band op. In de kapsalon heeft hij
ook zijn vrouw Yvonne als kapster aangenomen en zij bleken
veel raakvlakken te hebben. Ze trouwden en Kees deed
belijdenis om gereformeerd te worden, net als zijn vrouw.
Kees werd in zijn vak steeds meer manager, en dat beviel hem niet. Toen hij
een folder zag van de opleiding HBO-theologie, durfde hij het aan om een
grote stap te zetten. Hij ging weer studeren. Daarna is hij pastor geworden. In
de hele regio was hij bekend, omdat begrafenisondernemers nooit tevergeefs
een beroep op hem deden. Hij is heel veel mensen nabij geweest met
zorgvuldige aandacht, in dienst en in naam van de God die mensen door en
door kent en bemint.
Kees was altijd stipt op tijd, bereidde alles heel goed voor en had oog voor
schoonheid en sfeer. Hij kon op vergaderingen humor inbrengen. Droge humor
die wat zwaar leek, lichter maakte en relativeerde. Kees was in het pastoraat
als een vis in het water. Toen de PKN het mogelijk maakte dat kerkelijk
werkers in hun eigen gemeente ook de sacramenten mochten bedienen, ging
Kees ook dat traject van scholing in. Zo werd het verlangen van de kleine
jongen met een grote omweg toch waar. Nu hij zijn volledige roeping gevonden
had, wist Kees van geen ophouden.
Na zijn afscheid van Ravenswaaij en Geldermalsen, was hij net in maart weer
benoemd als ouderenpastor van Culemborg. Hij had inmiddels al last van zijn
rug, oorzaak onbekend. Half juni werd duidelijk dat alvleesklierkanker de
boosdoener was. Hij had geen kans meer om te genezen en ook behandeling
bleek onmogelijk. In vijf intensieve weken heeft hij afscheid moeten nemen van
zijn vrouw en dochters en hun gezinnen en van ieder die hem lief was.
Kees deed dat met een grote rust en overgave. Hij zat nu niet als pastor aan
het bed, zoals hij zoveel jaren trouw had gedaan, maar was zelf degene die
daar ligt. Het was ontroerend en indrukwekkend dat hij nu ook moed en kracht
kon putten uit alles wat hij in al die jaren aan anderen had geschonken en
doorgegeven. In de dankdienst voor zijn leven klonk psalm 139. We bidden
Yvonne, Gaby en Daphne en hun gezinnen toe dat dit woord van de nabijheid
van de Heer nu ook hen mag dragen en sterken. En we danken Kees van harte
voor alles wat hij voor zoveel mensen heeft mogen betekenen hier in onze
regio.
Ds. Everdien Hagen
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Wat is en wat komt
Afscheid van de meditatiegroep
Onlangs ontving ik het volgende mailtje van Liesbeth Indemans, namens de
meditatie-groep die elke dinsdagavond in de Agatha Capel bijeenkwam:
“Het is al een hele tijd geleden dat we onze laatste meditatie hebben gehouden
in de St. Agatha Capel in Kapel-Avezaath. De coronatijd heeft voor ons de
ruimte gecreëerd en de tijd gegeven om allerlei zaken m.b.t. de meditatie, weer
eens goed te evalueren en herwaarderen. Na rijp beraad zijn we tot de slotsom
gekomen dat we willen stoppen met de meditaties. We sluiten hiermee een
mooie periode van ongeveer 20 jaar af. We danken jullie van harte voor de
geboden gastvrijheid en de goede zorgen door de jaren heen.”
Namens de kerkgemeenschap ben ik bij het afscheidsmoment aanwezig
geweest om hen hartelijk te bedanken. Ze zijn goede huurders geweest en
hebben de Agatha Capel elke week met liefdevolle aandacht gevuld. Ook heb
ik hen bedankt voor hun gulle giften. Wat nog in de pot zat schenken ze aan
het onderhoud van de kerk en de actie Talentenkracht.
Een mooi gebaar dat we van harte waarderen!
Ds. Everdien Hagen
Nieuws uit de Streekgemeente tussen Lek en Linge
Ds. Leon de Borst heeft een beroep aangenomen naar Zierikzee. Dit betekent
dat hij op 27 september om 14:30 uur in Zoelen afscheid zal
nemen. We zullen hem missen. Hij heeft zich in de
Streekgemeente samen met zijn vrouw Mieke in het bijzonder
ingezet voor de gezinnen en hun kinderen en jongvolwassenen.
Eerst met de opzet van de moederkring en de catechese. Vanuit
die kring en de groep Je geloof en je leven zijn de eerste
jongerendiensten in Buren ontstaan. Later is dit uitgegroeid tot
de pioniersplek Connection. Samen met hem hebben we ook de Top2000
diensten vorm kunnen geven. Op dit moment is het vanwege Corona en zijn
vertrek niet zeker of Connection en de Top2000 kunnen doorgaan. Houd de
website van de Streekgemeente in de gaten!
We wensen Leon, Mieke, Febe en Sifra een goede tijd toe in het Zeeuwse land
en hopen en bidden dat hun werk en inzet ook daar tot zegen mogen zijn.
De Streekgemeente gaat een intensieve tijd tegemoet waarin meer samenwerking gezocht en gevonden zal moeten worden. Laten we bidden dat we de
wind van de Geest van God in de zeilen van ons bootje mogen hebben en
houden. We weten op dit moment nog niet of we de kringen en gespreksgroepen kunnen laten doorgaan. Vanwege corona en vanwege het vertrek van
ds. Leon de Borst, moeten we eerst kijken hoe we als voorgangers - die
allemaal parttime werken - de ontstane vacature (80%) kunnen opvangen.
Ds. Everdien Hagen
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Kerkrentmeesters nieuws
Nieuws
Kerkdienst in de St. Lambertuskerk
Op zondag 23 augustus jl. hebben we voor het eerst weer een dienst in de
St. Lambertuskerk mogen beleven sinds maart 2020. De onderlinge afstand
bewaren was prima geregeld, vanwege alle maatregelen die door de koster
genomen waren. Het is de bedoeling dat de kerkgang op deze manier weer
mogelijk zal zijn. Er wordt onderzocht of het in de nabije toekomst mogelijk
gemaakt kan worden om de kerkdienst vanuit de St. Lambertuskerk uit te gaan
zenden. Indien u de kerkdiensten in de kerk niet wilt of kunt bijwonen maar wel
een bijdrage wil doen, dan is dat mogelijk op Rabobanknummer NL 67 RABO
0362 9045 61 of bij de ING bank rekeningnummer NL 66 INGB 0000 9190 71.
Voorjaarscollecte
De rommelmarkt is dit jaar komen te vervallen vanwege het coronavirus. De
gemiddelde opbrengst hiervan is € 5000. Omdat de inkomsten van de
rommelmarkt hard nodig zijn voor onderhoud van het gebouw, is een
voorjaarscollecte in het leven geroepen. Gelukkig is daar goed gehoor aan
gegeven. Bij elkaar een mooi bedrag van € 2200.
Kerkelijke onderscheiding
Vanuit kerkrentmeesters werd een kerkelijke onderscheiding uitgereikt aan
Henk de Dreu, de organist, i.v.m. de taak van ruim 25 jaar organist bij de
Protestantse gemeente van Kerk- en Kapel-Avezaath.
Henk is begonnen als organist in de
periode dat hij hiervoor in opleiding
was in Culemborg. Hij stond toen al
regelmatig op het rooster, samen
met Ben Kots. Ben Kots was reeds
organist. Het was de periode dat
Gerard Gerelings predikant was in
Avezaath. Van 1996 tot 2000 was Henk kerkvoogd, samen met Meine Jansma
en Marja van Ziel. Later is Henk voorzitter geworden van de kerkrentmeesters,
samen met Ed Vlieger, Klaas van Ziel, Henk Bakker en Gep van Scheerdijk.
Henk was altijd vasthoudend en principieel, maar op een gegeven moment
vergden de werkzaamheden van zijn bedrijf te veel van zijn tijd en was hij
gedwongen te stoppen bij de kerkrentmeesters. Henk is altijd door blijven gaan
als organist, wat hij met veel passie doet. Daarnaast is Henk ook
penningmeester geweest voor de plaatselijke commissie van de Stichting Oude
Gelderse Kerken. Kortom, voor al deze activiteiten is een, zeer verdiende,
kerkelijke onderscheiding aan Henk uitgereikt.
Anja de Man
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Wat was
Opschoondag Agatha Capel
Maandag 17 augustus j.l. stonden er vier auto's met tuingereedschap in de
kofferbak bij de Agatha Capel. Op deze broeierig warme dag hebben we met
Bert van Arkel, Hans Jurgens, Riet van Buren en ondergetekende de ‘tuin’ van
de kapel opgeschoond. Co Laponder is degene die anders het buitenterrein
rond de Agatha Capel bij houdt, maar door een ongeluk met zijn voet, is dit
voor hem helaas dit jaar niet mogelijk. Zelf hoopt hij volgend jaar weer van de
partij te zijn!

Vandaar dat we wat mensen bij elkaar hebben gevraagd om
met name de wilde bloemenranden en de grindpaden bij de
kapel onkruid vrij en weer netjes te maken. Gep van Scheerdijk
is gekomen met de aanhanger om een kar vol vuil af te voeren.
's Avonds zijn ook Erika en Bertus van de Pol komen helpen.
De finishing Touch is geleverd door Jan Krouwel die langs de bomenafscheiding alles heeft gemaaid èn de firma van der Heiden: er is nieuw grind
gestort voor en achter de kerk en zij hebben de overige zakken vuil afgevoerd.
Deze sponsoring van de Opschoondag wordt zeer gewaardeerd!
Heel fijn dat ook de buitenruimte rond onze mooie kapel er weer netjes uitziet.
Zeker nu de Agatha Capel de komende tijd de locatie zal zijn van een aantal
huwelijken (met klein gezelschap).
Jacqueline Kat
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Kinderpagina
Terugblik
De eerste dienst in de St. Lambertuskerk in Kerk-Avezaath was een dienst van
de kinderen van de zondagschool en hun ouders. Op zondagmorgen 14 juni
kwamen we bij elkaar in het koor van de kerk. Elk gezin zat samen achter een
tafel. Wat zou er gaan gebeuren?
We hebben met elkaar het verhaal van Paulus in de storm beleefd. De storm
loeide door het koor want alle kinderen maakte zoveel mogelijk wind en lawaai.
Toch werd het ook stil. Want Paulus hoorde woorden van de engel die zei: “Je
hoeft niet bang te zijn ….”

Daarna hebben we lekkere bootjes gemaakt. Elke boot was anders! We
hebben de bootjes ook opgegeten. Paulus zei: “Kom, eet, hier is brood en
zegende en deelde het”. Zo kon iedereen weer met nieuwe kracht verder, in
het Bijbelverhaal en wij ook! Wat was het mooi om zo het seizoen van de
zondagschool af te sluiten en de tijd van ”weer-naar-de-kerk-gaan” te openen.
A.s. zondag 13 september begint de zondagsschool weer. Je bent van harte
welkom!
Ds. Everdien Hagen
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Schoenendoos vullen
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 MiddenOosten. 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 gewone maat schoenendoos (geen laarzendoos) en
versier deze.
2: Bedenk of je voor een jongen óf meisje een doos wilt maken en
voor welke leeftijd: 2-4 jaar, 5-9 jaar of 10-14 jaar. Schrijf dit op de
doos of gebruik de bon uit de folder.
3: Vul de doos met 3 schriften, 3 pennen, 3 potloden, puntenslijper,
set kleurpotloden, knuffel, gum, zeep, tandenborstel en tandpasta.
Verwijder van alles de verpakkingsmaterialen.
4: Maak de doos verder vol met speelgoed, schoolspullen,
toiletartikelen, een tasje, t-shirt, petje, muts, beker, balletje,
muziekinstrumentje of andere bruikbare en nette/schone spullen.
Geen vloeibare zeep, want een fles kan gaan lekken, maar een stuk
zeep. Kies spullen die je zelf ook leuk zou vinden om te krijgen. Een
tekening of persoonlijk kaartje is altijd leuk. Schrijf hierop je naam
maar geen adres.
Stop geen levensmiddelen in de doos. Oorlogsspeelgoed, varkensknuffels,
spullen met baterijen en dingen 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!
Losse artikelen zijn ook welkom
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,
de kerken in beide Avezathen en bij Niske van Houselt, Kamphofstraat 8 in
Kerk-Avezaath. Inleveren kan tot en met 20 december. Folders liggen in de
kerken en zijn ook op te halen op de Kamphofstraat.
Wilt u in januari mee om de dozen weg te brengen en meehelpen om de dozen
te controleren of heeft u nog vragen dan kunt u mij bellen M: 0618134321.
Met vriendelijke groet,
Niske van Houselt
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Het Masker
Is er Tiel
voor |iedereen
die tijd neemt
voor
Geldermalsen
| Culemborg
zichzelf en even lekker wil relaxen.

T. 0344 61 11 11 | T. 0345 57 33 00 | T. 0345 51 51 41
Website: www.krolreizen.nl
Bep Klein
Zoelensestraat 14
4013 CR Kapel-Avezaath
0344-615303 / 06-12526907

www.schoonheidssalon-hetmasker.nl
info@schoonheidssalon-hetmasker.nl

Klussenbedrijf ,,Voor mekaar”
De Schoorsteen 23b, Kerk-Avezaath
Telefoon 0344 693983
Timmerwerk
Zonne-energie
Waterleiding

Dakbedekking
Centrale verwarming
Metaalconstructie

Lood- en Zinkwerk
Gas
Diversen
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olreizen.nl

Sfeervolle ruimte

TE HUUR
voor
muziekuitvoeringen,
lezingen en exposities.

AGATHA CAPEL,
KAPEL-AVEZAATH
Voor informatie zie:
www.kerkenkapel.nl
of bel naar:
Roodakker 4
4016 DB Kapel-Avezaath
Telefoon: 0344 661386

J. Kat,
tel. 0344-681500

| Culemborg

3 00 | T. 0345 51 51 41
lreizen.nl

www.schildersbedrijfmemel.nl

Stichting De Boekenlegger verkoopt het hele jaar door tweedehands
boeken ten behoeve van straatkinderen in Tanzania.
Vleesstraat 12a
4001 BC Tiel
Tel. 0344-683246
www.boekenleggertiel.nl

Openingstijden:
ma. t/m vrij 10.00 – 17.30 uur.
za. 10.00 – 17.00 uur.
do. koopavond van 1 april tot
30 september.

Jeudestraat 15
4011 GH ZOELEN
0344-572995

Goed Nieuws
Je kunt het maar één keer doen
Woensdagmorgen 29 juli kreeg ik een mail van de ledenservice van Santé
Partners: U bent een van de winnaars van het boek ‘Je kunt het maar een keer
doen’. Ik heb een boek gewonnen! Donderdag 13 augustus werd het bezorgd,
zondagavond 16 augustus had ik het uit. Dat zegt genoeg denk ik.
In ons leven weten we maar één ding zeker en dat is dat we op een dag
doodgaan. Toch stoppen de meesten de gedachte hieraan bij voorkeur weg.
Toen de ouders van schrijfster Barbara van Beukering ongeneeslijk ziek waren,
wilde haar vader er niet over praten, terwijl haar moeder heel bewust alle tijd
nam om afscheid te nemen van haar dierbaren. Hierdoor realiseerde ze zich
dat de manier waarop je afscheid neemt van het leven grote impact heeft op je
nabestaanden.
Barbara combineerde haar eigen ervaringen met openhartige verhalen van
nabestaanden over de dood van hun dierbare. Zij sprak ook met diverse
deskundigen zoals oncologen, euthanasieartsen, rouwdeskundigen en
stervensbegeleiders.
In het boek staan diverse persoonlijke verhalen van o.a.
Angela Groothuizen over haar vriendin Ria Brieffies
Babs van den Bergh over haar man René Gude
Ernst Daniël Smid over zijn vrouw Roos Giesen v.d. Sluis
Frank Sanders over zijn man Jos Brink
Frenk Reemer over zijn zus Sandra Reemer
Jet Steinz over haar vader Pieter Steinz
Maarten de Boer over zijn vrouw Renate Dorrestein
Mienke Schaberg over haar man Frans Swarttouw
Natascha van Weezel over haar vader Max van Weezel
Veerle Claus over haar man Hugo Claus
‘Je kunt het maar één keer doen’ is meer dan een leesboek, het is ook een
lesboek. Het is boeiend hoe verschillende mensen, zieken, stervenden,
begeleiders en nabestaanden reageren op en omgaan met ziekte en dood.
Het is, ondanks het onderwerp, geen triest maar een mooi boek. Een echte
aanrader voor iedereen.
Sonja van Arkel
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Ingekomen stukken
Judith van der Mei
Even voorstellen: mijn naam is Judith van der Meij
en ik ben sinds begin januari in dienst als
geestelijk verzorger bij Zorgcentra De Betuwe voor
de locaties Oranjehof en Lingewaarde. Op beide
locaties ben ik op maandag en donderdag
aanwezig.
Ik ben 30 jaar oud en heb gestudeerd aan de
Universiteit voor Humanistiek in Utrecht. Ik ben
geïnteresseerd en geboeid door wat ons mensen
beweegt.
Meestal geven we vanzelf betekenis aan het leven, en ervaren we het leven als
zinvol. Soms valt deze vanzelfsprekendheid weg, bijvoorbeeld als u te maken
krijgt met verlies van gezondheid of zelfstandigheid, eenzaamheid of als een
dierbare overlijdt. Dat kan allerlei gevoelens, gedachten en vragen oproepen,
zoals: hoe nu verder? Of: hoe vind ik de kracht om door te gaan? Misschien
hebben sommige mensen het idee ‘opgevangen’ te worden, of zoals Etty
Hillesum schrijft ‘zich in Gods armen te voelen’, terwijl anderen enkel de harde
realiteit van het leven ervaren. Welke achtergrond mensen ook hebben, in een
gesprek hoop ik met mensen stil te kunnen staan bij wat ze ervaren, zodat er
hopelijk ruimte ontstaat om verder te gaan.
Naast het voeren van individuele gesprekken begeleid ik ook maandelijks de
gespreksgroep ‘Vertel Eens’ op de Oranjehof. Aan de hand van een thema,
bijvoorbeeld het thema ‘thuis’, gaan we met elkaar in gesprek en wisselen we
ervaringen en herinneringen uit.
Heeft u behoefte aan een gesprek? Of wilt u een gespreksgroep bijwonen?
U kunt mij rechtstreeks mailen E: jvdmeij@stzdb.nl of bellen naar het algemene
telefoonnummer T: 0800 7733 444. U kunt ook via een zorgverlener contact
met mij opnemen,
Hartelijke groet,
Judith van der Meij
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De oude Visscher (deel 5)
Vijfde deel van het gedicht dat staat in een schrift dat Johan van Ooijen juni
2017 kocht op de rommelmarkt in Kapel-Avezaath. Deel 1, 2, 3 en 4 staan op
de website www.kerkenkapel.nl bij ‘Kerkkrant In en Om’ onder de
Binnenkomer.
Maar aan het eind, daar wende de spreker zich tot ieders hart.
Hij toont den zondaar zijn ellende, hoe roek'loos hij Gods wrake tart.
En hoe hij na 't hoogmoedig brallen, eens in des Heeren hand zal vallen.
Wiens heil'ge wet hij daag'lijks schond, en dan voor Eeuwig om te komen.
Tenzij hij hier wordt aangenomen, in 't zalig makend vree verbond.
Hij schilderde met sterke woorden, die Eeuwige rampzaligheid.
Maar ook om zulke op te beuren, wijst hij op het kruis van Golgotha.
Waar allen die den Heeren zoeken, hoe hard de wet hen moog vervloeke,
een troostbron vinden van ge^na.

Hoe zit daar d'oude man verwonderd, als deze Boanergens taal*.
Hem krachtig in zijn ooren donderd, geen lust gevoelt hij deeze maal.
Om vóór de tijd de kerk ’t ontloopen, hem breekt in 't eind de mond nog open.
Hij zegt: hier hebt ge mij in 't net: De leeraar sprak: 't zij u ten zegen.
Zo ik u heb in t net gekregen, wordt gij door God er uit gered.

En ziet, na 't hooren dezer rede, mist de oude man zijn vroeg're rust.
Hij heeft nu met zichzelf geen vrede.
Maar nog zijns toestand onbewust, kon hij de ware troost niet vinden,
waar hij zich keeren mocht of wenden. Hij draagt zijn kwelling met zich om.
Hij voelt zich eindelijk aangedreven naar leeraars huis zich te begeven.
En deze heet hem “wellekom”.
Nu wordt hem d Evangeliewaarheid Eenvoudig, duidelijk uitgelegd;
Dit geeft zijn ziel de echte klaarheid, die zich weldra met vastheid hecht.
Aan 't offer voor Gods gunst genooten; en dit geeft hem allengskens moed,
om met zijn macht van vuile zonden, te schuilen in zijn Heilands wonden;
Zoo voedt hij hoop op 't eeuwig goed.

Hij voelt zijn rust nu weder keeren; maar zoeter ruste dan voorheen!
Het vast getuigenis des Heeren, is 't anker zijner hoop alleen,
daar steunt hij op met vast vertrouwen.
Men hoort hem 's Heeren lof ontvouwen, die in hem stookt een liefdesvlam.
Die hem aan d'afgrond had ontheven, en zeker vollen loon zal geven,
schoon hij met d'elfde ure kwam.

Het laatste deel verschijnt in het kerkboekje van december.
Johan van Ooijen, augustus 2020
*bijbel: Marcus 3 :17
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Internationaal Transport- & Overslagbedrijf
-> Ook uw adres voor autocleaning <-

E. Boudewijn & Zonen B.V.
Zoelensestraat 40 A – 4013 CS Kapel-Avezaath
Telefoon 0344- 661223 – Fax 0344-661685

Studio Elly
Kapsalon, schoonheidssalon en nagelstudio

Woerd 4
4012 BZ Kerk-Avezaath

Tel: 0344-621872
Web: www.studioelly.nl
E-mail: info@studioelly.nl

Supermarkt - Drogisterij

MCD Boudewijn-van Est
Moleneind 12, Kapel-Avezaath
Tel. 0344-661342, e-mail: boudewijn-vanest@hetnet.nl
Voor al uw boodschappen, brood, banket, drogisterij artikelen en speelgoed.
Tevens PostNL service punt!

•
•
•
•

Ontstoppen en reinigen
Camera-inspectie
Leidingdetectie
Preventief onderhoud

•
•
•
•

Twee Sluizen 5
4016 DC Kapel-Avezaath
Tel. 0344-66 16 99

Kalk en wortel frezen
Vernieuwen en herstellen
Herstel hak- en breekwerk
Grond- en straatwerk

www.aanpak.eu
info@aanpak.eu
Gsm 06-46 076 572

Onderhoud aan gebouwen en terreinen
•

Aanbouw

•

Verbouw

•

Renovatie

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
4016 DC Kapel-Avezaath
Tel. 0344-66 19 17

www.aanpak.eu
info@aanpak.eu
Gsm 06-53 420 253

De tijd van nu
Wat denkt u?
Ik zat in het liedboek te bladeren: wat staan daar mooie woorden in! En mooie
melodieën! Na lied 957 staan gedichten. Deze woorden bijvoorbeeld:
Verhuizen in de nacht
Oma had het nog zo mooi bedacht:
doodgaan is verhuizen in de nacht.
‘’Waar naar toe?’’
Wie helpt jouw koffers dragen?’’
Had ik haar nog willen vragen.
Maar gisteren is oma plots verhuisd.
Heel alleen en zonder koffers.
Ik weet niet eens waarheen……
(Geert de Kockere)
In de voorbije tijd stond er in de krant een kleine discussie. Minister
Grapperhaus zei dat hij niet gelooft in leven na dit leven. Iemand zei daarop:
‘’Een CDA-minister hoeft dus geen christen te zijn’’. En nog een reactie was:
‘’De kern van christen-zijn gaat over je gedrag tijdens dit leven’’. Als laatste
stond er: ‘’Jezus Christus heeft door zijn lijden, sterven en opstanding uit de
dood mijn relatie met God weer hersteld en mij eeuwig leven gegeven. En dat
geloof bepaalt mijn gedrag. Ja, dat denk ik!’’
Vier mensen die zeiden: ‘’Ik denk…’’ en die vier hadden allemaal een eigen
accent. Het gedicht hierboven zegt: Ik weet niet waarheen…!
Professor Van Niftrik schreef een boek met de titel ‘Waar zijn onze doden?’
Hij had allerlei godsdiensten uitgeplozen maar hij vond geen duidelijk
omschreven antwoord. De bijbel dan? Hier en daar staat een aanduiding: ‘’De
mens gaat naar zijn eeuwig huis’’ of ‘’zijn ziel wordt gebonden in de bundel der
rechtvaardigen’’. Daniël schrijft er iets over in Jesaja. In het grootste stuk van
het Oude Testament speelt het geen rol. De Psalmen hebben teksten van
vertrouwen en rust, bescherming en leven. In het Nieuwe Testament staan
hele stukken van Paulus over opstanding, maar dat is alweer uit latere tijd.
‘’Ik denk…’’, zei de ene in het krantenberichtje, ‘’Ik denk…!’’, zeiden de 2e en
3e en 4e en er is van alles gedacht over de hemel waar het zo ‘schoon’ is en
iedereen zingt en ‘hemel’ is dan een voortzetting van het mensenleven zonder
pijn, ramp en ziekte.
Wat denkt u ervan? Ik denk aan God als bron van kracht, troost, bemoediging.
Niet meer, maar zeker niet minder.
Oma is vertrokken….. en ik weet niet eens waarheen….. Is dat erg?
Wat denkt u….. is het nodig dat te weten?
Ik denk het niet. ‘’Heb God lief en uw naaste’’. En de rest…. Ach!
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: 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, Groenlandsstraatje 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, ook een boekje, verschijnt medio december. Kopij
hiervoor uiterlijk vrijdag 4 december mailen naar kerkenkapel@gmail.com.
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