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Van de redactie 
 
Anders 
Dit is de eerste In en Om zonder Johan van Ooijen. Hij overleed op woensdag 
2 november, 82 jaar oud. Als redactie gaan we hem missen, om zijn mens zijn, 
maar ook om zijn creatieve pen. Gelukkig is het gelukt om 16 prachtige 
verhalen van zijn pen te bundelen in een boekje. Een in memoriam en meer 
over de verhalenbundel staat op pagina 12.  
Dit is de laatste In en Om in de vorm van een boekje. Vanaf 2023 gaan wij u 
informeren middels de Nieuwsbrief. Deze zal, zoals u al gewend bent, huis aan 
huis in de Avezathen verspreid worden.  
 
Dit boekje begint, als van ouds, met het rooster van de kerkdiensten, met 
daarna een stuk van ds. Everdien Hagen. Bij nieuws uit de kerkenraad kunt u 
lezen over de nieuwe protestantse gemeente te Lingestreek. 
Op pagina 8 begint een uitgebreid overzicht van alle diensten en vieringen in 
de Avezathen, waarna op pagina 11 een terugblik op de gedachtenisdienst 
staat met aansluitend een in memoriam van Johan van Ooijen.  
Een uitnodiging voor de kerstmaaltijd in De Avezathen vindt u op pagina 13 en 
voor het (kinder)kerstfeest op pagina 17. 
Op bladzijde 15 kunt u lezen dat de werkgroep kerkrentmeesters ‘lichtpuntjes 
zoekt’. Avezaaths Allerlei kan nog steeds spullen gebruiken voor de rommel-
markt. Waar en wanneer u die kunt brengen staat vermeld op pagina 19. 
Heeft u zin om naar een kerstconcert te gaan? U bent van harte welkom in 
Kerk Avezaath op zaterdagavond 17 december. 
 
Wij hopen van harte dat u veel leesplezier zult beleven aan dit laatste in en Om 
kerkboekje. En dat er bij alles wat te doen is ook iets voor u bij is. 
Weet u van harte welkom! 
 
Ds. Everdien Hagen  
Sonja van Arkel 
 
 
 
 
 

. 
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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 
  4 dec Kerk Avezaath 10:00u Ds. C. den Breejen 
11 dec Asch  10:00u Ds. J. Schenderling, derde advent 
18 dec Kapel Avezaath 10:00u Ds. E. Hagen, vierde advent 
24 dec Kerk Avezaath 22:00u Ds. E. Hagen, kerstavond 
25 dec Kapel Avezaath 10:00u Ds. E. Hagen, kerstmorgen 
  1 jan Zoelen  10:30u Pastor J. de Koster 
  8 jan Kerk Avezaath 10:00u Dhr. J. Goossen 
15 jan Zoelen  10:00u Mw. S. Schelling 
22 jan Kapel Avezaath 10:00u Ds. E. Hagen 
 Dienst van dankbaarheid en afscheid ambtsdragers 
29 jan Buren  10:00u Ds. E. Hagen 
 Bevestiging van de ambtsdragers in de nieuwe gemeente 
  5 feb Asch  10:00u  
12 feb Kerk Avezaath 10:00u Ds. E. Hagen 
19 feb Kerk Avezaath 10:00u Pastor J. de Koster 
26 feb Kapel Avezaath 10:00u Ds. E. Hagen, avondmaal 
  3 mrt Buren  10:00u Wereldgebedsdag 
  5 mrt Rijswijk  10:00u Ds. G. van der Velde 
12 mrt Erichem 10:00u Biddag gewas en arbeid 
19 mrt Kerk Avezaath 10:00u Ds. E. Hagen 
26 mrt Asch  10:00u Ds. E. Hagen 
Voor actuele informatie kijk op de website www.kerkenkapel.nl 
 
Ruimte voor Stilte in de Kapel  
Ook het komend seizoen willen we onze mooie oude Agatha Capel in Kapel 
Avezaath weer open zetten voor iedereen die een moment van stilte of rust 
zoekt. Loop gerust binnen. Je kunt een kaarsje branden, stil worden, bidden, 
troost vinden of nieuwe inspiratie. Zo samen stil zijn in de hartverwarmende 
sfeer van de kapel kan op de volgende zondagen. 

2022: woensdag 21 december van 19:00 tot 20:00 uur 
2023: zondag 15 januari. 12 februari en 19 maart 
Tijd: 11:30 uur tot 12:30 uur 
Plaats: Agatha Capel,  

Zoelensestraat 2, Kapel Avezaath  
Wil je op de hoogte gehouden worden van ‘Ruimte  
voor stilte’? Dan kun je je opgeven bij Jacqueline Kat  
M: 06 30337361, E: jacqueline.m.kat@gmail.com.   

 



December 2022 
4 

 
 

Op de drempel 
 
Ik draai me nog een keertje om 
Het zal een oplettende lezer zijn opgevallen. Hierboven staat niet het 
vertrouwde “Binnenkomer” maar “Op de drempel”. Dit boekje is het laatste 
boekje van de In en Om Kerk- en Kapel Avezaath. En het zou dus ook de 
laatste Binnenkomer zijn geworden. In de toekomst houden we ieder die dat wil 
in Avezaath op de hoogte via de In en Om Nieuwsbrief. In coronatijd hebben 
we ontdekt dat dit goed werkt. Snel en met foto’s en in kleur.  
Bovendien moeten we als redactie een vaste oude kracht missen nu ook Johan 
van Ooijen er niet meer is. Het lijkt het goede moment om afscheid te nemen 
van het boekje.  
 
Op de drempel dus. De drempel van toen naar nu, de drempel van omkijken en 
vooruitkijken, de drempel van verlies en verlangen.  
Zo’n moment op de drempel is op huisbezoek vaak nog heel belangrijk. Aan 
tafel of in de zitkamer is het over van alles gegaan, en dan bij het weggaan, 
wordt er tussen neus en lippen door nog iets gezegd of gevraagd. Iets wat nog 
niet gezegd kon worden, of wat de hele tijd op het puntje van de lippen lag, 
maar waar teveel schroom voor was om het uit te spreken. Op de drempel 
moet je je oren goed open houden, niet al met je gedachten weer op de fiets of 
in de auto of bij het volgende bezoek zijn.  
 
Op de drempel gaat de mond soms open, over waar het hart echt vol van is.  
Zo is het ook op de drempel van het leven. Aan een ziekbed of een sterfbed 
komt soms tijd en ruimte voor waar het echt om gaat. Samenzijn, de liefde 
voelen die niet eens hoeft worden uitgesproken, en soms een stilte, die zo 
gevuld is, dat het lijkt of er een engel in de kamer is. Niet iedereen kan zo 
sterven. Denk maar aan al die mensen die zomaar weggerukt worden in een 
oorlog, door een ongeluk, in het verkeer. Of die sterven zonder te kunnen 
groeten omdat de dood komt, zomaar of als lang verwachte.  
 
Op de drempel… Ik draai me nog een keertje om en zie alle 
redactievergaderingen, Johan met de pen en Sonja met de laptop om het 
boekje zo mooi en goed mogelijk bij de lezers te krijgen.  
Ik draai me nog even om en zie al die Binnenkomers over kerst, elk jaar weer 
en elk jaar anders en elk jaar toch ook weer hetzelfde. Het kind in de kribbe, 
dat ons op de drempel van het jaar herinnert aan waar het werkelijk om gaat en 
waar we naar blijven verlangen juist als het zo ver weg lijkt: vrede. Tussen 
mensen, tussen volken en in ons eigen hart. Het verborgen verlangen dat op 
de drempel van het jaar door God ter sprake wordt gebracht.  

 
Laten we hopen en bidden dat we oren hebben om het te horen en er 
uit te leven.  
Ds. Everdien Hagen       
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Nieuws uit de kerkenraad 
 
Protestantse gemeente te Lingestreek 
In oktober hebben we alle gemeenteleden uitgenodigd om samen te komen om 
informatie te krijgen over de nieuw te vormen kerkelijke gemeente en ook in te 
stemmen met de fusie. We hebben twee bijeenkomsten gehouden en in totaal 
waren daar ongeveer 40 personen bij aanwezig. Een aantal mensen hebben 
via de mail laten weten dat ze de noodzaak van deze stap inzien en anderen 
mondeling. Al met al hebben we zo gelukkig veel mensen kunnen bereiken die, 
nadat ze al hun vragen hebben kunnen stellen, hebben gezien dat dit op dit 
moment de stap is die we moeten zetten, juist om nog zo lang mogelijk kerk te 
kunnen zijn in onze dorpen en voor de jongere generatie. Omdat dit lang niet 
de hele gemeente is, zullen we hieronder een paar vragen kort beantwoorden.  
 
1.  Welke gemeenten vormen samen de Protestantse gemeente te 
     Lingestreek. 
Asch en Erichem, Buren, Zoelen en Kerk- en Kapel Avezaath. Deze 
gemeentes zullen vanaf 1 januari 2023 samen de Protestantse Gemeente te 
Lingestreek vormen. In de loop van het proces  hebben Ravenswaaij en 
Rijswijk er voor gekozen niet mee te doen met de fusie.  
  
2.  Hoeveel formatie is er voor de dominee en hoe gaan die uren verdeeld 
     worden? 
In de nieuwe gemeente komt 1,05 fte dominee. Ds. Hagen heeft een 
aanstelling voor 0,55 fte. Voor de overige 0,5 fte is nu een vacature en wordt 
een beroepingsprocedure gestart. Sandra Schelling zal als kerkelijk werker 
50% gaan werken. Nu werkt ze in Zoelen 25%.  
Maar dit is niet alles: er is geld aangevraagd en toegezegd bij twee fondsen 
voor het aanstellen van een jeugdwerker voor 8 uur per week.  
Tot de nieuwe dominee er is, zullen de twee predikanten die nu al tijdelijk 
werken in Buren en Erichem en Asch, hun werk kunnen voortzetten. Tot die tijd 
blijft, net als nu, ds. Everdien Hagen verantwoordelijk voor het pastoraat in 
Kerk- en Kapel Avezaath. Daarna zullen we met het nieuwe team van 
dominees en kerkelijk werkers kijken hoe we alle taken kunnen verdelen.  
  
3.  Hoe vaak en waar worden de kerkdiensten gehouden en wie gaat voor? 
In 2023 blijft het rooster ongeveer zoals het was. Dit betekent dat er zo’n beetje 
1x per maand een dienst is in Kapel- en 1 keer in Kerk Avezaath is. Behalve in 
de zomervakantie, dan is het minder vaak, en rond de feestdagen juist weer 
meer. Maar het kan zijn, dat we vanwege de kosten voor energie, er voor 
kiezen om vaker in 1 kleinere kerk bij elkaar te komen. Dan zou Kapel vaker 
aan de beurt zijn in de herfst en winter en Kerk Avezaath in de lente en zomer. 
In 2024 is het streven om in de PG te Lingestreek twee diensten per zondag te 
hebben. De verdeling van de voorgangers wordt dan ook opnieuw bekeken. 
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4.  Wie zijn bereid in de kerkenraad zitting te nemen? 
In de kerkenraad komen mensen uit alle kernen en de dominee(s).  
Names Avezaath zijn dit Riet van Buren, ouderling. Sjaak Vink en Bert 
Heideveld, diaken, en Anja de Man-van de Hoven, ouderling-kerkrentmeester. 
Peter Timmerman wordt wel kerkrentmeester, maar geen ambtsdrager.  
Marco Schelling wordt ouderling en scriba (secretaris en notulist) van de 
nieuwe kerkenraad en Koos Karsijns is assistent van de voorzitter, dat is Johan 
van Zetten uit Zoelen. 
Uit Zoelen nemen verder deel Joke Vink, diaken en Willem Lassche, ouderling-
kerkrentmeester.  
Vanuit Buren zijn bereid zitting te nemen Peter van Leenen, voorzitter van de 
kerkrentmeesters en Dorien Rots, ook scriba samen met Marco. John 
Kirpenstein ouderling en Elly de Jongh-van Malsen diaken. 
Namens Erichem en Asch wiillen deelnemen Matthijs Heuff, ouderling 
kerkrentmeester en Bep van Mourik, voorzitter van de diaconie. 
Veel mensen uit Avezaath willen verantwoordelijkheid dragen in de 
fusiegemeente. Daar zijn we heel blij mee. Het klopt ook wel, een derde van 
alle leden van de hele fusiegemeente komt uit Avezaath. 
 
5.  Blijft de Avezaathse diaconale- en kerkvoogdij werkgroep en de     
     bezoekgroep gewoon bestaan? 
In de kernen, dus voor ons de Avezathen, hebben we veel handen nodig om 
het werk dat we graag willen doen licht te maken. Er zal een zogenaamde 
kernraad zijn, waar alle werk in Kerk- en Kapel Avezaath wordt georganiseerd. 
Er moeten kosters zijn, de kerk moet onderhouden en schoongemaakt, de 
verhuur moet doorgaan, die taken blijven. Gelukkig zijn daar ook nog steeds 
mensen voor! Maar we hebben altijd weer nieuwe krachten nodig.  
 
Ook de diaconie blijft gewoon aan het werk: voor individuele steun, voor acties 
en met de kerstattentie en het ondersteunen van activiteiten voor ouderen.  
Het bezoekwerk gaat ook door. De ledenadministratie, het bezoeken van 
nieuwe mensen die in het dorp komen wonen, het bezoeken van zieken en 
mensen die alleen zijn, het gaat allemaal door, zolang we er hier in het dorp 
genoeg mensen voor hebben. Janny van Dee en Hennie Keij hebben 
aangegeven dat ze hun taken in de Avezathen willen blijven voortzetten. 

 
Ook de zondagschool blijft bestaan, 
zolang er kinderen en leiding is.  
Het kan zijn dat er wel steeds meer 
samenwerking komt met andere 
dorpen, zoals nu al met Erichem en 
Asch. 
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6.  Behouden wij onze Avezaathse deur collectes en waar gaan die     
     opbrengsten naar toe? 
Bij de fusie is afgesproken, dat elk dorp verantwoordelijk blijft voor het behoud 
van de eigen kerk. Voor Kerk- en Kapel Avezaath dus de huur van de  
St. Lambertuskerk en het onderhoud van de Agatha Capel.  
Dus als wij een deurcollecte houden voor het onderhoud van de Kapel, zoals 
we dat een aantal jaren gedaan hebben, dan gaat de opbrengst daarvan naar 
het onderhoud van de Kapel.  
Ook als je geld geeft voor de kerk en daar een speciale bestemming voor hebt, 
bijvoorbeeld de bloemen, of de zondagschool, of het kerkgebouw, dan gaat dat 
geld naar die bestemming. 
  
7.  Blijven de taken van de Avezaathse haspa’s hetzelfde? 
Ja, die blijven hetzelfde. De Actie Kerkbalans gaat gewoon in januari weer 
beginnen en de haspa’s brengen de brieven rond. Wilma Boudewijn regelt dat 
geweldig goed en blijft dat ook doen. Zij vindt gelukkig ook steeds weer nieuwe 
haspa’s. Ook andere taken die de haspa’s nu doen blijven. 
  
8.  Blijft de Avezaathse rommelmarkt bestaan en waar gaat de opbrengst   
     heen? 
De opbrengst van Avezaaths Allerlei blijft gewoon zoals altijd verdeeld over de 
twee kerken: de helft is voor de Stichting Oude Gelderse Kerken voor het 
onderhoud van de St. Lambertuskerk en de andere helft voor de Agatha Capel. 
Daar verandert niets aan. We hopen dat Avezaaths Allerlei nog lang mag door 
gaan!  
  
Meer informatie over de samenwerking, maar ook het kerkdiensten overzicht, 
nieuws en de laatste versie van de In en Om gaan wij vermelden op de website 
www.pglingestreek.nl. Het is de bedoeling dat u via onze huidige site 
www.kerkenkapel.nl automatisch op de nieuwe website komt. Achter de 
schermen wordt daar al hard aan gewerkt.  
  
Als u meer vragen hebt, laat het één van de kerkenraadsleden weten. Loop  
er niet mee rond en maak van uw hart geen moordkuil. We gaan graag in 
gesprek.  
 
Namens de kerkenraad,  
Ds. Everdien Hagen en Marco Schelling  
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Wat is en wat komt 
 
Advent en Kerst vieren in de Avezathen 2022 
Steek een kaars aan in het duister 
Laat het Licht toe in je hart. 
 
Maak je handen niet tot vuisten 
Streel maar zacht wat is verhard 
Steek een kaars aan in het duister 
en zaai vrede waar je gaat. 
 
Strek je handen uit en luister 
naar de mens die naast je staat.  
Steek een kaars aan in het duister, 
eer wat kwetsbaar is en klein. 
Ga geduldig tot het uiterste, 
laat waar jij bent, liefde zijn. (H. Stufkens)  
 
Kerstmaaltijd 
Voor ieder die het gezellig vindt om samen aan tafel andere mensen te 
ontmoeten in de sfeer van kerst. Met muziek en verhalen rond het thema 
Verlangen. Op bladzijde 13 in deze In en Om een uitnodiging met meer 
informatie.  
Plaats:   Kerk Avezaath, Zalencentrum De Avezathen 
  Daver 46, 4012 BC Kerk Avezaath  
Datum:  donderdag 15 december   
Tijd:  15:00 uur 
 
Kerstfeest voor kinderen en andere mensen 
Plaats:   Kapel Avezaath, Agatha Capel 
Datum:  zaterdag 17 december 
Tijd:  16:00 uur 
De kinderen van de zondagschool en alle kinderen die mee willen doen spelen 
het kerstspel: Geen stille nacht. Natuurlijk is iedereen welkom om dit feest van 
de geboorte van Jezus mee te vieren! Na afloop is er gezelligheid met warme 
chocomel en glühwein. De uitnodiging vindt u op pagina 17 in dit blad. 
 
Derde zondag van Advent 
Plaats:   Kapel Avezaath, Agatha Capel 
Datum:  zondag 18 december    
Tijd:  10:00 uur 
We kijken samen uit naar het kerstfeest en zingen prachtige adventsliederen 
begeleid door Bert Wisgerhof op het orgel. Voorganger is Ds. E. Hagen. 
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Verlangen. Op bladzijde 13 in deze In en Om een uitnodiging met meer 
informatie.  
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Ruimte voor Stilte 
Plaats:   Kapel Avezaath, Agatha Capel 
Datum:  woensdag 21 december   
Tijd:  van 19:00 uur tot 20:00 uur 
Midden in de week voor kerst even tijd en ruimte om stil te staan bij waar het 
om gaat, stil te zijn, in de ruimte van de kerk een kaarsje te branden en tot 
jezelf te komen. Welkom. 
 
Kerstavond 
Plaats:   Kerk Avezaath, St. Lambertuskerk 
Datum:  zaterdag 24 december   
Tijd:  22:00 uur 
Die mooie oude kerk staat open voor iedereen. De kaarsen branden, de 
stemmen zijn gesmeerd. We zingen oude vertrouwde liederen. We lezen over 
een visioen van vrede dat altijd weer actueel wil worden. Hier en nu onder ons. 
Ton Lammers speelt orgel, Dick Hitman trompet en Marianne Beunke, fluit. Het 
koor staat o.l.v. Elien Lammers. Voorganger is ds. E. Hagen. 
 
Kerstmorgen 
Plaats:   Kapel Avezaath, Agatha Capel 
Datum:  zondag 25 december   
Tijd:  10:00 uur 
We vieren met elkaar dat Jezus is geboren. Midden onder ons heeft God willen 
wonen, niet als een prins in een paleis, hoog op een troon, maar als een kind 
van arme mensen. We danken voor het licht dat Jezus is en brengt en zingen 
ons de warmte van het evangelie te binnen. Voorganger ds. E. Hagen, organist 
is de heer Wege. 
 
Nieuwjaarsdag 
Plaats:   Zoelen, Stefanuskerk 
Datum:  zondag 1 januari  
Tijd:  10:30 uur 
De start van het nieuwe jaar. Ietsje later start ook de kerkdienst. Vanaf 10:30 
uur bent u daar welkom. Pastor Jack de Koster gaat voor. 
 
Dienst van dankbaarheid en afscheid ambtsdragers 
Plaats:   Kapel Avezaath, Agatha Capel 
Datum:  zondag 22 januari  
Tijd:  10:00 uur 
Dienst van dankbaarheid en afscheid van ambtsdragers van de Avezathen  
Een aantal oud-gedienden gaat niet mee als ambtsdrager naar de nieuwe 
gemeente. Dat betekent niet, dat ze niet actief betrokken blijven bij de 
Avezathen, gelukkig niet. Maar het is wel goed om stil te staan bij de jaren dat 
zij ambtsdrager waren of een andere taak vervulden.  
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We besteden aandacht aan het afscheid van Greet Visser als ouderling, Cor 
van der Netten van Stigt, als ouderling-kerkrentmeester, Netty Karsijns als 
diaken en Hans Jurgens als administrateur van de diakonie. Ook heeft Gep 
van Scheerdijk aangegeven, dat hij zijn taak als koster graag wil overdragen.  
Het zou mooi zijn als er veel mensen om hen heen zijn om samen God te 
danken voor wat Hij in al deze mensen aan onze kerk in de dorpen heeft 
geschonken.  
 
Bevestiging van de ambtsdragers in de nieuwe gemeente 
Plaats:   Buren, St. Lambertuskerk 
Datum:  zondag 29 januari  
Tijd:  10:00 uur 
Bevestiging van de ambtsdragers in de nieuwe gemeente Protestantse 
Gemeente te Lingestreek. We maken een feestelijke start met de nieuwe 
gemeente. Hoe de dienst en alles er om heen er uit zal zien is nu nog niet 
bekend. Zeker is dat vanuit de Avezathen vijf mensen zullen worden bevestigd: 
Bert Heideveld (diaken en afgevaardigde naar de Classis), Koos Karsijns (met 
bijzondere opdracht om de voorzitter bij te staan), Anja de Man-van de Hoven 
(ouderling-kerkrentmeester) Sjaak Vink (diaken) en Riet van Buren (ouderling) 
en dat ds. Everdien Hagen voorganger zal zijn. 
Voorin in dit blad leest u meer over de fusiegemeente. Op de website van de 
nieuwe gemeente www.pgtelingestreek.nl kunt u in januari alle informatie 
vinden, ook over deze dienst. 
 
Avonduur  
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 ruimte voor gebed. Wie vaker is geweest weet hoe 
heilzaam het kan zijn! Wie nog niet eerder kwam, kom gerust eens proeven.  

 
Plaats: Kerk Avezaath, St. Lambertuskerk  
Datum: 19 maart 2023 
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 bij Jacqueline Kat, 
M: 06 30337361, E:  jacqueline.m.kat@gmail.com 
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Wat was 
 
Gedachtenis dienst 
Zondag 20 november jl. hebben we in de St. Lambertuskerk de overledenen 
van het afgelopen jaar herdacht. Voor ieder werd een kaarsje aangestoken en 
door familie of vrienden een witte roos naar voren gebracht. Wij herdachten: 
 
Bep van Ginneken - Smit 
Rijntje van Dodewaard - van Ommeren 
Gerrie Vogelzang - van Haarlem 
Sonja Stecher - Ketz 
Albertus Hendrikus Verweij 
Frans Heinrich Scheffer 
Maria Susanna van den Heuvel - Fonville 
Albertha Jantina (Betty) Stolp- Wijbrands 
Adriaantje Johanna (Janet) van de Poll - Jordaan 
Johanna Hendrika (Jo) van Laar - van der Grift 
Jan Krouwel 
Hermina Juditha Hendrika (Ditje) van de Kop - van Laviere 
Frans van de Kok 
Bep Stam - van Schaik 
Cornelia Willemijntje (Corry) Wiersma - Gerritse 
Dirk Dorland 
Jan Dirk van Baaren 
Elisabeth Philippina Maria (Liesbeth) van Scheerdijk - van den Hout 
  
Tijdens de dienst las dominee Everdien Hagen onderstaand gedicht. 
Toen ging je zomaar dood, ik schrok toen ik je zag. 
Je was ver, ver weg, terwijl je voor me lag. 
Ik huilde niet genoeg vond ik voor zo’n enorm verdriet. 
Hoe groot het werkelijk was, wist ik toen nog niet. 
 
Nu zie ik soms een brief, een foto of een hoed. 
Nu voelt het echt, toch snap ik het nog niet goed. 
Als ik een maatje mis, ben jij er niet. 
Als iedereen er is, ben jij er niet. 
Dood is doodgewoon, maar ik denk niet dat het went. 
Het wordt nooit gewoon, dat jij er niet meer bent. 
 
Ik hoorde op een dag zachtjes in mijn oor: 
“Ïk  ben trots op jou, jongen ga zo door!” 
Het was een mooi gesprek, tot ik bedacht dat het niet kon.  
dat ik jouw lieve stem, een beetje zelf verzon. 
Zo’n droef gevoel, maar leef jij toch ergens voor, 
dan hoop ik dat jij ook droomt, dat jij mij soms hoort. 
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Als ik huil of lach, ben jij er niet.  
Een mooie zomerdag, ben jij er niet. 
 
Dood is doodgewoon, maar ik denk niet dat het went. 
Het wordt nooit gewoon, dat jij er niet meer bent. 
 
Ik mis je en ik wil je blijven missen. 
Ik zoek je in mijzelf en in wie je heeft gekend. 
Daar ben je nog, je zult altijd bij mij blijven, 
met dat enige verschil, dat jij er nooit meer bent…       (Jurrian van Dongen) 
 
 
Johan van Ooijen 
 
In memoriam 
Tijdens mijn vakantie is de uitvaart van Johan van Ooijen met veel aandacht en 
zorg geleid door ds, Machteld de Mik. In deze In en Om wil ik nog kort namens 
de kerkenraad in herinnering brengen wat Johan met zijn unieke gaven voor de 
Avezathen betekend heeft.  
We zullen hem missen in de redactie van de In en Om. Hij was de kritische 
stem die heel goed keek of er geen fouten zaten in een tekst en ze er feilloos 
uithaalde. En wie kent niet zijn prachtige interviews van de Tijd van Toen? Zijn 
lampjes die door zovelen gelezen werden, uitgeknipt ook. Een zorgvuldig mens 
met liefde voor verhalen en taal, met oog voor bijzondere details en altijd een 
vleugje humor. Johan is ook vele jaren diaken geweest en heeft in die tijd, 
samen met Miep Vogelzang en Welzijn Buren, aan de wieg gestaan van het 
Eetcafé in de Avezathen.  
Johan was een trouwe vriend, wekelijks kwam hij terug naar Kapel Avezaath. 
Trouw verzorgde hij ook de distributie van de Kerk Roept, jarenlang, ook toen 
hij al in Tiel woonde.  
We zullen Johan missen en gedenken hem met warmte.  
 
De Tijd van Toen, verhalenbundel 
Al lang liep ik met het idee om de mooie interviews die Johan van Ooijen heeft 

gehouden voor de In en Om met mensen uit Kerk- en 
Kapel Avezaath over de Tijd van Toen, te bundelen. Goede 
ideeën, zo heb ik geleerd, moeten soms wachten op het 
juiste moment. Dat moment was nu. Er komt een boekje 
dat als geschenk uitgedeeld zal worden aan alle ouderen 
voor de komende kerstdagen. Een geschenk en een 
eerbetoon. Aan Johan van Ooijen, die van 2006 tot en met 
2011, 16 prachtige gesprekken met ouderen heeft 
gehouden. Met oog voor sfeer en de kleine dingen van het 
leven. Met oor voor het grote verhaal van hun tijd, van 
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armoede en oorlogstijd en wederopbouw, dat door ieder anders is beleefd. En 
door alles heen nieuwsgierig naar wat deze mensen aan levenswijsheid 
hebben opgedaan onderweg.  
Op de rouwkaart van Johan stond een tekst: het mooiste dat je kunt 
achterlaten zijn sporen van liefde. Het boekje is een spoor van liefde, dat 
Johan voor ons achterlaat in de Avezathen. 
Als u niet tot de Avezaathse ouderen behoort, maar toch ook graag een boekje 
wilt hebben, neem dan contact op met Sonja van Arkel M: 0640425352,  
E: kerkenkapel@gmail.com. Het boekje is verkrijgbaar voor € 10. 
Ds. Everdien Hagen 
 
 
Kerstfeest in De Avezathen 
 
Donderdagmiddag 15 december 
Lieve mensen, het ziet ernaar uit, dat we met elkaar kerst zullen 
mogen vieren, na twee jaar corona. Daarom nodigen we iedereen van harte uit, 

om naar het kerstfeest in Dorpshuis 
de Avezathen te komen. Neem 
gerust iemand mee: een buurman of 
buurvrouw, een familielid of iemand 
die u uit een andere hoek kent. 
 
Het thema van deze kerstviering is, 
“Verlangen”. Waar je naar verlangt is 
voor iedereen anders. Vrede voor 
alle mensen, of een beetje meer 

gezondheid, of een goede toekomst voor de kinderen?  
We zullen er deze middag bij stil staan en over in gesprek gaan met elkaar. 
De voorbereidingsgroep verlangt er in elk geval naar, u een mooie middag te 
laten beleven, met een goed verzorgde tafel, lekkere hapjes, mooie verhalen 
en kerstmuziek. 
Plaats:   Kerk Avezaath, Dorpshuis De Avezathen 
  Daver 46, 4012 BC Kerk Avezaath  
Datum:  donderdag 15 december   
Tijd:  15:00 uur 
Voor opgave, informatie of vragen over vervoer, kunt u bellen met  
Henny Keij M: 06 83073505. 
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Krol Reizen  
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• Ontstoppen en reinigen • Kalk en wortel frezen
• Camera-inspectie • Vernieuwen en herstellen
• Leidingdetectie • Herstel hak- en breekwerk
• Preventief onderhoud • Grond- en straatwerk

Twee Sluizen 5 www.aanpak.eu
4016 DC  Kapel-Avezaath info@aanpak.eu
Tel. 0344-66 16 99 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 www.aanpak.eu
4016 DC  Kapel-Avezaath info@aanpak.eu
Tel. 0344-66 19 17 Gsm 06-53 420 253
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Werkgroep kerkrentmeester 
 

Zoeken naar lichtpuntjes  
In het afgelopen jaar is er veel gebeurd en veranderd in ons dagelijks leven dat 
ons voor nieuwe keuzes stelt. 
We voelen ons betrokken bij de ontwikkelingen in de wereld en heel dichtbij 
worden we geconfronteerd met de gevolgen, de één meer dan de ander, zoals 
de stijgende energieprijzen. 
Sommigen komen hierdoor financieel in de problemen. Ervaren veel stress. 
Anderen hebben het geluk een langlopend energiecontract te hebben 
afgesloten of kunnen blij zijn met de investering van een goed geïsoleerd huis 
of wekken zelf energie op.  
 
Kortom onze welvaart loopt aardige deuken op en onze bestedingspatronen 
komen meer uit elkaar te liggen. Samen kunnen we in onze directe nabijheid 
zoeken naar lichtpuntjes om onze zorgen het hoofd te bieden of te delen met 
onze mededorpsgenoten, vrienden, familie en de gemeenteleden die we in de 
kerk ontmoeten. 
 
Ook de kerkenraad staat voor de opgave om de rijzende energiekosten te 
dekken zodat we u in een opgewarmd gebouw kunnen ontvangen. 
Wij hopen dat u in de gelukkige omstandigheid verkeert ons te steunen door 
een gift aan de Protestantse Kerk over te maken om de stijgende kosten te 
kunnen blijven betalen. 
 
Dit kan op één van de volgende bankrekeningen: 
NL66 INGB 0000 91 90 71 of NL67 RABO 036 29 04 561 
t.n.v. Protestantse Gemeente van Kerk- en Kapel Avezaath. 
De werkgroep Kerkrentmeesters is u bijzonder dankbaar. 
 
December 2022 
 
 

• Ontstoppen en reinigen • Kalk en wortel frezen
• Camera-inspectie • Vernieuwen en herstellen
• Leidingdetectie • Herstel hak- en breekwerk
• Preventief onderhoud • Grond- en straatwerk

Twee Sluizen 5 www.aanpak.eu
4016 DC  Kapel-Avezaath info@aanpak.eu
Tel. 0344-66 16 99 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 www.aanpak.eu
4016 DC  Kapel-Avezaath info@aanpak.eu
Tel. 0344-66 19 17 Gsm 06-53 420 253
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Juweeltjesvankaarten
voor al uw kaarten en kadodoosjes

Wilma Boudewijn
Muggenborch 29 

4013 CJ  Kapel-Avezaath
06-44182654

E: wilma.boudewijn@kpnmail.nl
Facebook: Juweeltjes Vankaarten

Winkeltje open:
iedere 3de donderdagmiddag 

van de maand van 13.30-17.00 uur

 
 

 

Tiel | Geldermalsen | Culemborg 
 

T.  0344 61 11 11 | T.  0345 57 33 00 | T. 0345 51 51 41 
Website: www.krolreizen.nl 
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   v.d. Heijden & Zn. Aub nieuw logo toevoegen 

Boekenlegger 
   Agatha Capel: Sfeervolle ruimte TE HUUR  
 
 
 
Nieuw logo V.d. Heijden & Zn. 
 
 

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. 06-30337361
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Uitnodiging kinderkerstfeest 
 

Zaterdag 17 december 2022 
                        

Geen stille nacht…. 
 
 
 

 
Hou je van muziek maken, zingen en spelen, 

 
doe dan mee met het kinderkerstfeest! 

 
De kinderen van de zondagschool en alle kinderen die mee willen doen spelen 
het kerstspel: Geen stille nacht. Natuurlijk is iedereen welkom om dit feest van 
de geboorte van Jezus mee te vieren! Na afloop is er gezelligheid met warme 
chocomel en glühwein. 
 
Voorbereiding 
Natuurlijk is daar ook voorbereiding voor nodig. Wil je mee doen kom dan: 
Plaats:   Kapel Avezaath, Agatha Capel 
Datum:   zaterdag 10 december 
Tijd:   16:00 uur tot 17:00 uur 
 
Kinderkerstfeest 
Plaats:   Kapel Avezaath, Agatha Capel 
Datum:   zaterdag 17 december 
Tijd:   16:00 uur 

vanaf 15.40 uur ben je welkom om je om te kleden 
 

Info en aanmelding  
Mail of bel Jantine Hol, E: jantinejong@hotmail.com, M: 0623259798. 

 
Tot ziens,  
namens de voorbereiders 
Ds. Everdien Hagen 
Sandra Schelling 
Lisa Bessems 
Jantine Hol 
Anne van Hilten 
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Kerst kruiswoordpuzzel 

 
Actie4kids 
Dit jaar zijn er 7 schoenendozen ingeleverd voor de Actie4Kids. Ook zijn er 
mooie zelfgemaakte poppenkleren, knikkerzakjes en doosjes gemaakt door 
dorpsbewoners. Met alle andere ingeleverde spullen is alles naar een 
inleverpunt in Beusichem gebracht.  
Heel erg bedankt voor uw bijdrage.  
Met vriendelijke groet,  
Niske van Houselt 
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Avezaath’s Allerlei 
 
Rommelmarkt 
De Avezaath’s Allerlei editie van 2022 was een daverend succes. En de 
opbrengst fantastisch! Wat deze editie memorabel maakt is de enorm gezellige 

sfeer tijdens de markt. Het mooie weer hielp natuurlijk 
mee, maar de markt als centraal ontmoetingspunt voor 
veel Avezathers is bijzonder. Ook de aanloop naar de 
markt was speciaal. Op de traditionele opbouwdag, de 
vrijdag voor de markt, hebben een record aantal mensen 
de handen uit de mouwen gestoken. Een grote groep 
mensen die als één team onze mooie markt aan het 
opbouwen waren. We hopen dat we dit enthousiasme 
vast kunnen houden en in 2023 weer zo samen aan het 
werk kunnen. 

 
Iedere eerste zaterdag van de maand kunnen er, voor de markt in juni 2023 in 
Kerk Avezaath, weer spullen ingeleverd worden voor Avezaath’s Allerlei.  
 
Locatie:  ‘t Notebosch, Dorpsstraat, Kerk Avezaath, 

tegenover de ingang van voetbalvereniging 
De Teisterbanders 

Tijd: van 8:30 uur tot 10:00 uur 
Data: iedere eerste zaterdag van de maand 
 
 
 
 
 
In de maand mei wordt er in Kerk- en Kapel Avezaath huis aan huis opgehaald. 
Voor meer informatie mail naar E: avezaathsallerlei@gmail.com. 
Bert, Mariska, Peter en Marijke 
 

zaterdag 7 januari 2023 
zaterdag 4 februari 2023 
zaterdag 4 maart 2023 
zaterdag 1 april 2023 
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Ingekomen stukken 
 
Kerstconcert, zaterdag 17 december 
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Op deze pagina: Kapsalon Josette 

E. Boudewijn & Zonen 
Studio Elly 
MCD 

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, e-mail: boudewijn-vanest@hetnet.nl

 Woerd 4
4012 BZ  Kerk-Avezaath

Tel: 0344-621872
 Web: www.studioelly.nl
 E-mail: info@studioelly.nlKapsalon, schoonheidssalon en nagelstudio

Studio Elly

Tevens het adres voor
TRUCKCLEANING

Zoelensestraat 40 A
4013 CS  Kapel-Avezaath

Telefoon 0344-661223
www.boudewijn-transport.nl
info@boudewijn-transport.nl

Internationaal Transport- & Overslagbedrijf
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Rob Herkstroter onderhoud  

• Ontstoppen en reinigen • Kalk en wortel frezen
• Camera-inspectie • Vernieuwen en herstellen
• Leidingdetectie • Herstel hak- en breekwerk
• Preventief onderhoud • Grond- en straatwerk

Twee Sluizen 5 www.aanpak.eu
4016 DC  Kapel-Avezaath info@aanpak.eu
Tel. 0344-66 16 99 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 www.aanpak.eu
4016 DC  Kapel-Avezaath info@aanpak.eu
Tel. 0344-66 19 17 Gsm 06-53 420 253
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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 
  M: 06-30337361 E: jacqueline.m.kat@gmail.com 
Redactie:  Ds. E. Hagen, Dorpsstraat 11, 4012 BE Kerk Avezaath 

 T: 0344 681500 E: ehagends@hetnet.nl 
 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  

Protestantse gemeente te Lingestreek: www.pglingestreek.nl 
 
De eerstvolgende In en Om verschijnt begin maart 2023. Kopij hiervoor 
uiterlijk vrijdag 24 februari mailen naar kerkenkapel@gmail.com. 
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