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In hetzelfde schuitje
Eén ding staat vast in deze corona-tijd, met z'n allen gaan we het 
doen. We houden elkaar op afstand maar we zijn nog nooit zo dicht 
bij elkaar geweest. Want met egocentrisme gaat iedereen en ook 
jijzelf ten onder. En wat een bewondering voor de echte helden, 
de mensen die nu met gevaar voor eigen gezondheid zich inzetten 
voor de ander. Ik denk dat dat onze mate van geluk vergroot en iets 
van Gods koninkrijk uitstraalt in ons leven. Mensen zeggen dat je 
van het geloof niets mag, maar bijbelse geboden zijn adviezen voor 
een mooi leven. ‘Wees elkaar niets schuldig, behalve liefde, want 
wie de ander liefheeft, heeft de gehele wet vervuld. De wet vindt zijn 
vervulling in de liefde’ (Rom. 13:8,10). ‘De hele wet is vervuld in één 
uitspraak: ‘Heb uw naaste lief als uzelf’ (Gal. 5:14).

Een toekomst vol van hoop
In de voorbereiding met ons Paasblad-redactieteam luisterden we 
naar een lied van Sela: 'Een toekomst vol van hoop' - niet wetende 
in wat voor crisis de wereld een paar weken later zou belanden. 
Terwijk ik dit schrijf is het Paasmagazine gevuld met verhalen. Net 
voordat Corona ons deel van de wereld besmette. Mooie, echte 
verhalen van mensen die ieder op hun manier de toekomst hoopvol 
tegemoet zien. Hoop en angst staan tegenover elkaar. En je leest dat 
hoop niet blindvaren is, maar juist reikhalzend uitzien naar. Hoop 
en vertrouwen gaan hand in hand als je leest hoe Marieke Psalm 23 
citeert: 'Al gaat mijn weg door een donker dal, ik vrees geen gevaar, 
want U bent bij mij.' Of Abboud die alles achterliet wat hij had, en 
zegt: 'Zijn hand zal mij leiden'. 

Pasen
In de Bijbel lezen wij hoe Jezus de ander diende: onvermoeibaar 
en liefdevol. Geen taak was te zwaar, geen offer te groot. Dat is de 
boodschap van Pasen. Jezus die zichzelf helemaal geeft voor ande-
ren. Dat zelfs de dood plaatsmaakt voor het Leven. 
Ik sprak met een vriendin die uitzag naar een hoopvolle toekomst 
na dit leven en dat vond ik lastig. Misschien moet je eerst in een 
storm zitten om te snappen wat hopen is. Ik heb wel van dichtbij 
meegemaakt dat het leven je, beetje bij beetje, alles kan afnemen 
tot je bijna niets meer hebt. Maar voor mij persoonlijk is de hoop 
van het geloof niet alleen het uitzicht op Gods koninkrijk na dit 
leven. Ik geloof dat we nú al dat koninkrijk kunnen beleven en dat 
begint met de ander te dienen. Dat kun je niet uit jezelf, onzelfzuch-
tig dienen tot zelfs opoffering; dan moet je echt je eigen ik opzij 
zetten en uit geloof leven in plaats van uit angst. 
Zullen we er voor gaan met z'n allen? Vrolijk Pasen!

Jaap Slager

Kan ik iets voor je doen?
Het is Pasen! Maar we worden op-
geroepen niet het huis uit te gaan; 
geen mensen, scholen of zelfs ker-
ken te bezoeken. Ik bespeur span-
ning bij iedereen, we hebben geen 
idee wat er komen gaat. Zorg over 
onze gezondheid en spanning bij 
ondernemers. Hoe flexibel zijn we 
met z'n allen?
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tekst: Jaap Slager - fotografie: Geertje Vierhout

Hoop doet leven en op hoop van zegen. Het 
zijn zo maar twee spreekwoorden die bij mij 
opkomen als u mij vraagt naar de betekenis 
van ‘hoop’. Door te blijven hopen blijf je 
positief, betrokken en enthousiast. Een mooi 
thema dus voor een Paasmagazine. Maar ze-
ker ook toepasselijk in de bijzondere periode 
die we nu meemaken.

  

V
oor mij is hoop is iets heel bijzonders, heel 
belangrijks, maar ook iets ingewikkelds. Je 
kunt het niet vastpakken of weggeven. Het 
is een gevoel.

En bij mij is dat gevoel er vaak; ook in heel kleine din-
gen. Hopen op mooi weer bijvoorbeeld, of hopen dat 
ik de wind mee heb op de fiets. Maar je kunt natuurlijk 
ook hopen op grotere zaken. Dat jijzelf of iemand waar 
je van houdt niet ziek wordt, of juist snel weer beter 
mag worden. Soms is hoop dan je laatste strohalm. 
Het houdt je op de been. 
 
Waar je op hoopt kan ook zorgen voor verbinding. Je 
kunt er met anderen over praten. In je familie, met 
vrienden, buren of in de kerk. Juist nu, nu we leven 
met maatregelen om het Coronavirus in te dammen, 
zien we hoe belangrijk het is om elkaar te kunnen 
ontmoeten. Een andere oude spreuk zegt: ‘je mist 
iets pas als het er niet meer is’. Dat ondervinden we in 

deze periode aan den lijve. Geen bijeenkomsten, geen 
kerkdiensten, ‘sociale onthouding’ om ervoor te zorgen 
dat het snel beter wordt. Noodzakelijke maatregelen 
die onze kwetsbare en oudere mensen beschermen, 
die ervoor zorgen dat we zo goed mogelijk deze tijd 
doorkomen. Maar die er tegelijkertijd voor zorgen 
dat we ons nog bewuster zijn van de waarde van dat 
menselijke contact. Dat we ons nog bewuster zijn van 
de waarde van samen zijn, van de waarde van het 
delen van hoop. En ik hoop, met u allen, dat we snel 
in rustiger vaarwater terecht komen en terugkrijgen 
wat we een tijd hebben moeten missen.
 
Terug naar die eerste twee spreekwoorden. Op hoop 
van zegen spreekt de hoop uit dat wat je wil bereiken 
ook echt gaat lukken. In de wetenschap dat je in het 
diepe springt. Zonder zekerheid, maar met vertrou-
wen, met het vertrouwen dat het goed gaat komen. 
En ook ‘hoop doet leven’ past heel goed bij de tijd die 
we nu meemaken. 

Tot slot; Ik hoop dat we, juist 
in deze tijd, elkaar kunnen  
helpen. Soms zijn kleine din-
gen van heel groot belang. 
Kijkt u alstublieft naar elkaar 
om; pas goed op elkaar en 
vooral ook op uzelf! 

 

Ik wens u goede Paasdagen! 

Hoop 
doet leven
Tanja Haseloop-Amsing
Burgemeester

‘Onvermoeibaar en liefdevol. Geen taak was 
te zwaar, geen offer te groot.’

2



4 5

Wie kent niet het prachtige bos 
achter IJsselvliedt? En wie op het 
terrein van het zorghotel is ge-
weest, weet hoe mooi de tuin is 
die achter het hoofdgebouw ligt. 
Benieuwd als we zijn naar wie 
daarvoor zorgt, praten we met 
beheerder Johan Uitslag (48). 

S
amen met zijn vrouw Wendy 
en kinderen Miriam en Joël 
woont hij in een gezellig huis 
naast het koetshuis. Hij werkt 

al sinds 2004 op IJsselvliedt, maar is 
sinds 2016 eindverantwoordelijk. Hij is 
de opvolger van de vorig jaar overle-
den Theo Hartman. Johan vertelt met 
liefde en voldoening over zijn werk op 
IJsselvliedt. Het is niet niks waarvoor hij 
verantwoordelijk is, samen met collega 
Wietse en een handvol vrijwilligers. 
Het gaat niet alleen om een tuin van 
één hectare en zo’n zestig hectare bos, 
maar ook nog eens zo’n honderdtachtig 
hectare landbouwgrond, met daarop 
een paar woningen en twee in bedrijf 
zijnde boerderijen. Grond en woningen 
zijn gepacht en ook het beheer daarvan 
is deels de taak van Johan. Het geheel 
is eigendom van stichting IJsselvliedt 
en Johan is dus een echte rentmeester. 

Regelmatig komt de intendant van 
het bestuur langs om te zien hoe het 
reilt en zeilt op het landgoed. En hij 
kan tevreden zijn. Tuin en bos liggen er 
schitterend bij. 

‘De eikenbomen, die 
gaan helemaal kapot’
Toch zijn er ook altijd zorgen. Zo zijn 
de informatiepanelen, die kortgele-
den zijn aangeboden door Groentje, 
inmiddels stukgemaakt. Johan: 
‘Iedereen kan natuurlijk zomaar in 
het bos komen en ik kan niet iedereen 
in de gaten houden.’ Een heel andere 
zorg is de staat van de eikenbomen. 
‘Die gaan helemaal kapot.’

Is dat nou veroorzaakt door  
de stikstofproblemen?
‘Dat is mij wat te kort door de bocht. 
We hebben bij de eiken bijvoorbeeld 
ook het probleem van het verlagen 
van het grondwaterpeil door de ruil-
verkaveling. Er wordt wel erg snel naar 
de boeren gekeken, vind ik. Dat komt 
misschien door mijn achtergrond. Ik 
kom uit een echte boerenfamilie van 
generaties her. Mijn beide oudere 
broers runnen nu de boerderij. Maar 
op de mavo bleek al dat mijn interesse 
vooral bij de tuinbouw en natuur lag. 

Ik ken dus beide werelden – die van de 
boer en die van de natuurbeheerder – 
van dichtbij. Ik zal als natuurbeheerder 
dus niet alleen met de vinger naar de 
boeren wijzen.’

Hoe zie jij dan de toekomst van de 
natuur in Nederland?
‘Soms moet je accepteren dat er iets 
verloren gaat. Daar moet je nuchter in 
zijn. Natuurlijk moeten we goed zorgen 
voor de natuur en voor het milieu. We 
werken zelf hier bijvoorbeeld zoveel 
mogelijk energieneutraal. We hebben 
een verwarmingsinstallatie gebouwd 
die draait op het hakhout uit ons bos 
en die via 180 meter ondergrondse 
leidingen het zorghotel, de oranjerie 
en drie huizen verwarmt. Maar als ik 
zie met wat voor power nu in het voor-
jaar de knoppen en scheuten weer 
uitspruiten, dan ben ik vooral onder de 
indruk van de eigen scheppingskracht 
van de natuur. Dat is elk voorjaar toch 
weer een teken van hoop.’

Opstandingskracht
‘Die groeikracht is voor mij ook een 
beeld van de opstandingskracht waar 
we met Pasen aan mogen denken. 
Het belangrijkste feest, voor ons gezin 
en eigenlijk voor iedereen. De dood 
van Jezus was geen dieptepunt, maar 
een nieuw begin. Anders zouden we 
sowieso geen toekomst hebben.’

Een nuchtere en 
hoopvolle rentmeester

Johan Uitslag, beheerder Bosgebied IJsselvliedt

tekst: Rob Barzilay  - fotografie: Geertje Vierhout

Wij die ons doorgaans onaantastbaar 
wanen en menen alles onder controle 
te hebben, bevinden ons midden in 
een storm. Een storm die Corona heet 
en waar we  eigenlijk geen grip op heb-
ben. Het maakt menig Nederlander 
bang en onzeker. 

N
aast de regelgeving die de overheid ons oplegt om de storm wat te 
bedwingen, wil de Bijbel ons ook helpen. Lees Mattheus 14 vers 22-36 
er maar op na. Ook daar is sprake van storm. Een storm waarbij we 
zowel Jezus als Petrus op het water zien lopen. Bij de laatste gaat dat 

overigens op een gegeven moment wat minder goed. Hij zinkt weg in het meer.

Hoe kan dat nou? Eerst lukt het Petrus wel en vervolgens gaat het fout. Het 
heeft te maken met Petrus’ blik. Jezus spreekt hem aan als iemand die getwij-
feld heeft. In dat woord twijfel zit het woord twee. Een twijfelaar is op twee 
dingen gericht, kijkt naar twee dingen. Om even bij Petrus te blijven: hij kijkt 
naar Jezus en naar de storm en dan gaat het verkeerd. Wil hij op water blijven 
wandelen, wil hij net zoals Jezus boven de storm staan, dan is het zaak dat hij 
‘een-voudig’ naar Jezus blijft kijken. Beide ogen op Hem gericht. 

Een wijze les. Ook voor ons! In deze stormachtige tijden moeten we beide ogen 
richten op Jezus. Op Hem vertrouwen en weten: hoe het ook stormt in de we-
reld, in mijn eigen leven, Jezus is erbij en Hij hoeft maar te spreken en de storm 
gaat liggen. En gebeurt dat niet, blijft het stormen, dan is Hij er nog steeds bij 
en mag ik weten dat niets mij van Hem zal scheiden. In eeuwigheid niet. Geen 
enkele storm heeft het laatste woord, dat heeft Hij alleen! 

ds. Sjaak Pauw

(Doorpraten? Bel gerust! 038-2080690. Mailen mag ook: dspauw@gmail.com)

Niet zinken 
in de Corona-storm  

‘Hoe het ook stormt in de wereld, 
in mijn eigen leven, Jezus is erbij’



‘Zo’n drie jaar geleden vond ik de kerk maar saai. En heel eerlijk: nu denk ik dat nog 
weleens. Maar ik vind de kerk vooral erg mooi. In de kerk voel ik verbinding met de 
mensen om me heen. We zijn er voor elkaar,’ zegt Jesse te Velde (17) uit Wezep. 
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tekst: H
eleen Ruiter - fotografie: Geertje Vierhout

Ik denk dat het van 
belang is om keuzes te 
maken die goed voor 
het milieu zijn.

Annemarie Ravenshorst 

Het is goed om na te denken wat ik 
kan veranderen om het milieu een 
stukje schoner te houden. Tenslotte 
maak je die keuzes niet alleen om het 
milieu schoner te houden, maar het 
is uiteindelijk ook beter voor je eigen 
gezondheid. 
Een klein voorbeeld:  wanneer er 
smog ontstaat, is het niet verstandig 
om bewegingsoefeningen te doen, 
je ademt dan meer vervuilde lucht 
binnen en dan is de kans groter op 
ademhalingsklachten. Als je milieube-
wuste keuzes maakt, heb je bijvoor-
beeld minder kans op smog en kun je 
wel gezond blijven bewegen. 
Voordat ik deze vragen kreeg, stond 
ik niet stil bij het maken van milieu-
bewuste keuzes. Ik moest ook even 
nadenken, maar ongemerkt maak 
ik zulke keuzes. Bijvoorbeeld als het 
gaat om vervoer. Ik pak de fiets als ik 
naar stage ga, als het regent dan loop 
ik. Het voordeel is dat mijn stageplek 
in de buurt is. Daarnaast ga ik met het 
openbaar vervoer naar school. 

‘Ik vind het fijn om nieuwe dingen te leren  
en om samen te zingen. Het liefst werk ik  
zelf mee aan de dienst. Dat doe ik bijvoor-
beeld eens in de vijf weken als pianist van  
de jeugdband.’

‘A
ls ik even mag dagdromen over 
de kerk van de toekomst, dan 
zou de kerk meer gericht zijn op 
de jeugd. Ik houd van muziek, 
dus dat is belangrijk tijdens de 

dienst. We zingen, samen met de band, mooie 
opwekkingsliederen of nummers van bijvoor-
beeld Sela. De preek mag wat mij betreft kort 
maar krachtig zijn en met praktische inhoud. 
De dominee moet altijd een lijn trekken vanuit 
de Bijbel, maar ik wil graag weten hoe ik dat 
in het dagelijks leven toepas. Actuele onder-
werpen en taboes moeten bespreekbaar zijn, 
we moeten open kunnen praten over moeilijke 
onderwerpen. Buiten de kerkdiensten om ziet 
de gemeente elkaar op verschillende bijeen-
komsten.  

Van gezellige evenementen tot serieuze bijbel-
studies, zodat we elkaar goed leren kennen.’

Of dit ook ouderen aantrekt? 
‘Nee, ik denk dat mijn ideaalplaatje vooral 
gericht is op jongeren. Als ik moet kiezen 
tussen de focus op jongeren of ouderen, dan 
kies ik voor de jongeren. Wij zijn de toekomst. 
Tegelijkertijd kunnen ouderen hun wijsheid en 
inzichten met ons delen, dat vind ik belangrijk. 
Misschien denk ik wel te moeilijk en spreekt 
mijn ‘kerk van de toekomst’ ouderen ook wel 
aan. Dat zou het mooist zijn. 
Eigenlijk doet mijn kerk, het Noorderlicht, het 
best goed. Ze organiseert regelmatig evene-
menten. Er zijn bijbelstudies, onze jeugdver-
eniging heeft maandelijks een interessant 
thema en iedereen draagt zijn steentje bij in 
de gemeente. Dat vind ik heel mooi om te zien. 
Veel mensen voelen zich verbonden bij de kerk. 
De kerk zal daarom altijd blijven bestaan. Dat 
sowieso. Maar ik denk dat zij in de komende 
jaren wel gaat veranderen.’ 

‘Misschien denk ik wel te 
moeilijk en spreekt mijn 
“kerk van de toekomst” 
ouderen ook wel aan.  
Dat zou het mooist zijn.’

Welke keuzes 
maak jij als het 
gaat om duur-

zaamheid?

de kerk gaat 
veranderen

De kerk zal blijven bestaan.  
Dat sowieso. maar ik denk wel dat

Hoop voor 
de kerk
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Al gaat mijn weg door een donker dal;
ik weet dat Hij mij brengen zal naar een 
plaats waar ik eeuwig thuis zal zijn.
  

‘M
arieke: ‘Tijdens de ziekte van Stijn 
kreeg ik de cd ‘Ik zal er zijn’ van Sela. 
Deze tekst uit het nummer ‘Mijn 
Herder’ kwam toen binnen. Ik draai 

het nummer nog vaak. De ene keer huil ik erbij, de 
andere keer luister ik het gewoon. De beleving is elke 
keer anders, passend bij hoe ik me voel. Maar altijd 
omschrijft dit nummer mijn hoop: ik verlang naar die 
plaats waar ik eeuwig thuis zal zijn. Soms zie ik mezelf 
al aan de hemelpoort staan, waar Jezus me verwel-
komt. Achter het been van Jezus staat dan mijn kleine 
mannetje, die zegt: "Dag, mama". De hemel is me 
zoveel dierbaarder geworden.’ 

Geborgen in Zijn hand
‘Toen bij Stijn SMA werd geconstateerd, zei de arts: 
“Hij zal niet ouder worden dan twee jaar.” Wrang 
genoeg is er nu een medicijn, maar destijds niet. Ik 
heb dan ook nooit gebeden voor genezing. Mijn hoop 
was dat lijden hem bespaard zou blijven en hij rustig, 
in ons bijzijn, zou sterven. Stijn genoot van verhaal-
tjes en liedjes en als wij maar gek deden, dan lachte 
hij. Hij overleed vredig in onze armen. Ik had echt het 
gevoel dat Jezus hem kwam halen. Hij is geborgen 
in Zijn handen, dat is voor ons een honderd procent 
zekerheid.’

Zwarte periode
‘Rouw is voor iedereen anders. Ondanks dat mijn man 
Herwin en ik het verschillend beleven, kunnen we wel 
altijd bij elkaar terecht. Vorig jaar ging ik door een 
zwarte periode. Mijn angst om opnieuw een kind te 
verliezen werd aangewakkerd. Ik heb therapie gehad, 
we hebben er samen over gepraat en vanaf de geboor-
te van onze dochter Fiene kwam het keerpunt. Ik kreeg 
weer een beetje lucht en voelde me weer gelukkig.’ 

Vreugde en verdriet naast elkaar
‘Na Stijn hebben we drie kinderen mogen krijgen. 
Jesse is nu vier jaar en was de eerste na Stijn. 
Onze zoon Rinse werd in maart 2017 geboren en in 
juli 2019 werd onze dochter Fiene geboren. Vreug-
de en verdriet liggen op deze prachtige momen-
ten dicht bij elkaar. Een grote broer die voor het 
eerst zijn baby-broertje ziet, de eerste keer naar 
de basisschool, een zusje… prachtige momen-
ten, maar je had ze mét Stijn willen meemaken. 
Tegelijkertijd geniet ik met volle teugen van mijn 
gezin. Jesse die roept: "Mam, ik ga met Rinse in de 
modder spelen!", Rinse, de kleine doerak en Fiene 
met haar guitige koppie. Fantastisch!’ 

Samen thuis
‘Mijn leven is verweven met Stijn. Ik denk elke dag 
aan hem, in de kleine en de grote dingen. We verhuis-
den in september van Wezep naar Oosterwolde. De 
eerste plek waar Stijn nooit fysiek is geweest. Ik zie 
ernaar uit om samen de boerderij te verbouwen en 
daar ons thuis van te maken. Met ons oog gericht op 
die ene plek waar we later samen Thuis zullen zijn.’ 

Stijn Vos wordt geboren op 24 juli 

2012, trotse ouders zijn Herwin en 

Marieke Vos. Enkele maanden na zijn 

geboorte wordt de ziekte SMA type 

1 geconstateerd. Een ziekte met een 

punt, geen komma. Stijn overlijdt als 

hij anderhalf jaar oud is. 

‘Ik had het 
gevoel dat  
Jezus hem 
kwam halen’

Rouwgroep  
Samen Delen  
biedt veel steun 
Het doet pijn wanneer je afscheid 
moet nemen van een geliefde, zoals 
bijvoorbeeld je partner, een ouder 
of een kind. Een plek waar mensen 
hun verdriet kunnen delen is bij 
Rouwgroep Samen Delen. 

Het is een initiatief van  
Albertine Uitslag en Jan van 
Raalte. ‘Als je iemand mist en 
daarmee rondloopt, kan het 

helpen om daarover te praten,’ vertelt 
Albertine. ‘Ik wilde die gelegenheid bie-
den in Wezep en heb samen met Jan 
een plan gemaakt om een rouwgroep 
te starten. We kregen acht aanmeldin-
gen, van wie de jongste rond de veertig 
jaar was en de oudste ongeveer tachtig. 
Samen zijn we zes ochtenden bij 
elkaar gaan zitten en hebben we goede 
gesprekken gevoerd over bijvoorbeeld 
emoties, reacties uit de omgeving en 
waar onze overledenen nu zijn. Hoewel 
de leeftijden soms ver uit elkaar liggen, 
vonden de deelnemers veel steun bij 
elkaar. Aan deze positieve eerste ronde 
willen we graag een vervolg geven en 
dus plannen we nieuwe ontmoetingen 
in de Huiskamer te Wezep. We hopen 
dat we van steun kunnen zijn voor 
anderen.’

Spreekt deze vorm van ontmoeten u 
aan? Neem dan contact op met Alberti-
ne Uitslag via albertineuitslag@live.nl. 

tekst: H
eleen Ruiter - fotografie: Geertje Vierhout

tekst: Tiem
en de Vries - fotografie: Geertje Vierhout
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Hij is de motor achter het blad dat u nu in handen 
houdt. Acht jaar geleden startte Gerard van der Velde 
(65), samen met onder anderen Jaap Slager, met het 
uitgeven van het Paasmagazine. Steeds probeert hij 
mensen met elkaar te verbinden, bruggen te bouwen. 
Wat drijft hem?

We moeten  
elkaar 

opzoeken!
Gerard van der Velde, bruggenbouwer pur sang

11

‘Ik vind samenwerking  
tussen kerken belangrijk’ 

‘A
ls je als kerk de blijde boodschap wil brengen 
dat Jezus voor je zonden gestorven is, moet 
je dat gezamenlijk doen. Er is maar één God, 
dus moet je met de kerken samen één bood-

schap laten klinken – dat is de roeping van de kerken.’

Hoe doe je dat dan concreet, Gerard?
‘Door dingen te organiseren als dit Paasmagazine – 
we laten namens alle kerken, dwars door kerkmuren 
heen, het goede nieuws van Pasen klinken aan onze 
eigen dorpsgenoten. Of Samen Kerst: dan brengen we 
namens alle kerken een klein gebaar naar mensen, 
die mede door gebeurtenissen van het afgelopen jaar 
extra aandacht kunnen gebruiken, we helpen mensen 
door met een groep klussen te doen die zij zelf niet 
aankunnen, we organiseren een maaltijd of brunch op 
tweede kerstdag voor mensen die zich eenzaam voelen 
op die dagen en er is een bijeenkomst waar we samen 
God de eer willen geven. Het doel is om aandacht en 
ontferming te tonen aan dorpsgenoten, net zoals God 
ook naar ons omkijkt. 

Mijn grote wens is om met alle kerken een samenkomst 
in de Kamphal te houden op een avond rond Kerst. 
Veel mensen buiten de kerk hebben weinig met het 
instituut kerk, terwijl ze het evangelie niet afwijzen. 
Laten we de drempel naar Gods boodschap zoveel mo-
gelijk wegnemen. Als we door de kerkmuren heen het 
evangelie brengen, laten we hier op aarde al iets zien 
van Gods koninkrijk. Het gaat om Zijn eer!’

Wat is jouw droom voor Wezep, en voor de 
kerken in Wezep? 
‘Ik lees elke dag uit de Bijbel en ben nu bezig in het 
boek Handelingen (dat gaat over hoe vlak na de he-
melvaart van Jezus de eerste kerken werden gesticht, 
red.). De volgelingen van Jezus vielen op in de samen-
leving en van daaruit sloten mensen van buiten zich 
aan. De kerken en kerkmensen moeten meer zichtbaar 
zijn. Laten we als kerken met elkaar bidden voor het 
dorp, niet alleen voor onze eigen kerk. Er is veel nood 
achter de voordeuren. Voor ons allemaal geldt: we 
hebben een hoopvolle toekomst als we in Hem gaan 
geloven. Dan gaat het leven door, ook na de dood. 
Daarom is het vieren van Pasen, het opstandingsfeest, 
zo belangrijk! 

Mijn droom is dat door alle kerkmuren heen men-
sen tot de overtuiging komen dat we elkaar moeten 
opzoeken – we hebben elkaar hard nodig. Laten we als 
kerken heenstappen over onze eigen verschillen en ons 
richten op de eerste roeping: het Evangelie brengen 
aan onze dorpsgenoten, en niet te veel alleen intern 
bezig zijn.  Als de Wezepers het niet van ons horen, van 
wie dan wel? Het is mooi als je met allerlei mensen uit 
andere kerken samenwerkt, dan denk je vaak: wauw, 
fijn dat ik je heb ontmoet. Vooroordelen over en weer 
kloppen vaak niet. 

En als je iets wilt organiseren, denk dan als kerk 
eerst eens na of je het gezamenlijk met alle kerken 
kunt doen, laat dat je startpunt zijn in plaats van het 
sluitstuk. Ik zou graag willen dat gebed een veel cen-
tralere plaats krijgt in de ontmoeting tussen kerken. 
Misschien wordt dat mijn volgende uitdaging, om dat 
op te zetten.’

Gerard van der Velde is ook actief 
als ambassadeur voor GlobalRize 
in Oldebroek, een interkerkelijke 
organisatie die zich inzet voor 
evangelisatie via internet. Allerlei 
mensen kunnen meedoen aan 
deze vorm van evangelisatie; zo 
kun je mentor worden van ie-
mand die online een cursus doet 
om meer over het geloof te weten 
te komen. 

Wilt u ook actief worden voor 
GlobalRize? 
Neem contact op met Gerard 
e-mail:  gerard.vandervelde@
globalrize.nl of tel. 06-53233971.

Wilt u weten waar het in de 
kerken in Wezep over gaat zonder 
meteen zelf naar binnen te lopen? 
Of wilt u de bijbelverhalen van 
vroeger weer opfrissen om te 
kijken wat ze voor u kunnen be-
tekenen? Doe dan nu een online 

cursus via wezep.learnnn.com. 
U kunt kiezen uit een cursus die 
in 15 korte lessen de hele Bijbel 
doorgaat, of een cursus aan de 
hand van het leven van Jezus.

Hoop voor 
de kerk

tekst: Esther Visser - fotografie: Geertje Vierhout



Een boom van een kerel met een bos krullen, dat 
is Jan van Werven. We ontmoeten elkaar op het 
terrein van Van Werven recycling, het infra- en 
recyclingbedrijf waar hij mede-eigenaar van is. 
Een bedrijf dat voortdurend bezig is om recycling 
nóg beter aan te pakken, gericht op een duur-
zame toekomst. 

‘Dit moet anders kunnen’tekst: Esther Visser - fotografie: Geertje Vierhout

gas af. En nu hebben we op het bedrijf één hectare 
aan zonnepanelen en er gaan windmolens komen, 
onder andere bij Hattemerbroek. Dat heeft 22 jaar 
geduurd!’ Jan citeert wat er op een wandtegeltje 
staat: ‘Als de wind van verandering waait, bouwt de 
één een schuilkelder en de ander een windmolen.’
Van Werven vertelt over een reis naar Malawi, samen 
met Bo Teerling van de Malawi-winkel in Wezep. ‘Ik 
zag hoe ze daar bezig waren met zaaien en zei tegen 
Bo: ‘Dit moet anders kunnen.’ Toen heb ik aan de 
wielen van een rolstoel bouten vastgemaakt, die om 
de dertig centimeter gaten in de grond drukten, waar 
je een zaadje in kon laten vallen. Je kunt zoveel doen 
met eenvoudige middelen.’  

Zorgboerderij
Sinds twee jaar is Van Werven met pensioen. ‘Ik 
begrijp niet dat ik ooit tijd heb gehad om te werken.’ 
Elke woensdag klust hij op zorgboerderij Je Main-
tiendrai in Oosterwolde, die hij zelf opgezet heeft. 
Vijftien jaar geleden kreeg zijn dochter een ernstig 
auto-ongeluk, dat ze wonder boven wonder heeft 
overleefd. ‘Ze had eigenlijk niet meer kunnen leven, 

maar ze mocht hier blijven van God. Mijn vrouw en ik 
vonden dat we iets voor deze doelgroep, mensen met 
niet aangeboren hersenletsel, moesten doen. Bijna 
alles wat we daar bouwen, doen we zonder budget, 
we hergebruiken zoveel mogelijk materialen.’ De boer-
derij heeft goede banden met de kerken in Wezep: ‘Op 
een keer hadden we dringend iemand nodig, en kre-
gen we een stagiair aangeboden, maar die moesten 
we betalen – € 3000,- kostte dat. Daar hadden we geen 
budget voor, maar we hebben toch in vertrouwen ‘ja’ 
gezegd. Toen hebben de kerken in Wezep met biddag 
voor ons gecollecteerd – er werd € 2950,- opgehaald 
en iemand gaf nog rechtstreeks € 50,-!’

Betrekkelijk
Alle activiteiten van Jan zijn gericht op kansen schep-
pen voor de toekomst. ‘Wij dragen zelf verantwoor-
delijkheid, maar ik ervaar ook dat God ons leidt. Je 
moet je alleen wel láten leiden en niet eigenwijs zijn. 
De toekomst na dit leven wordt natuurlijk nog veel 
mooier. Geen zorgen en narigheid meer! Sinds mijn 
dochter dat ongeluk heeft gehad, ben ik gaan beseffen 
hoe ongelooflijk betrekkelijk alles in dit leven is.’

D
ie gedrevenheid om te zoeken naar 
verbetering zit in het DNA van het be-
drijf, omdat het in het DNA zit van Jan. 
Volgens de website van Van Werven is 

het bedrijf uniek in de verwerking van afvalplastic, 
waar allerlei nieuwe dingen van worden gemaakt: 
pvc-buizen, brievenbussen, dakgoten, noem maar 
op. ‘Het heeft ons miljoenen gekost om eraan te 
beginnen. Niemand deed het, we moesten alles 
zelf leren. Nu hebben we zes locaties verspreid in 
Europa. Ik vind het gewoon zo zonde om dingen 
weg te gooien.’

Zonnepanelen
Waar komt die gedrevenheid om spullen te herge-
bruiken vandaan? ‘Wij moeten de aarde niet uitput-
ten. Ik wil dat mijn kinderen en kleinkinderen later 
ook een goed leven hebben. Duurzaam begint thuis. 
Wij hebben thuis zonnepanelen en we zijn van het 

Duurzaamheid en 
milieu zijn thema’s 
die steeds vaker naar 
boven komen.

Jan van Vlastuin

Ik denk dat dit wel belangrijke zaken 
zijn om over na te denken. Zeker om-
dat de aarde niet van ons is, maar we 
die alleen te leen hebben gekregen. 
God heeft in Genesis al de opdracht 
gegeven om goed met de aarde om 
te gaan. Als ik naar mezelf kijk, ben ik 
hier nooit heel bewust mee bezig. Ik 
maak weleens een vliegreis en houd 
best van een stukje vlees. Toch ben ik 
voor de rest best sober. Ik koop niet 
elk jaar een nieuwe mobiel en shop 
niet elke week voor nieuwe kleren, al 
denk ik dat dit laatste meer te maken 
heeft met het feit dat ik geen vrouw 
ben dan dat ik dit doe uit het oogpunt 
van duurzaamheid. 

Misschien is het goed om hier vaker bij 
stil te staan, al denk ik dat het moeilijk 
blijft om daadwerkelijk goede keuzes 
te maken, omdat veel ‘duurzame’ 
alternatieven ook vaak hun nadelen 
hebben.

Welke keuzes 
maak jij als het 
gaat om duur-

zaamheid?

‘Ik vind het gewoon zo zonde 
om dingen weg te gooien.’

Jan van Werven denkt in oplossingen, niet in problemen

Naar een duurzame toekomst 
tekst: Esther Visser - fotografie: Geertje Vierhout
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Toeval bestaat niet,  
het is Gods manier om 
anoniem te blijven.
De kleine bloempjes 
van geluk doen won-
deren van goedheid, 
gelukkig wie ze vindt 
en plukt en ronddeelt 
aan de mensheid.

Cinthia van Dijk

Ik vind het belangrijk om goed om te 
gaan met eten, vervoer, kleding en 
apparaten. 

Eten moet je zodanig inkopen dat je 
niets weg hoeft te gooien. Overge-
bleven porties kun je invriezen. Wat 
betreft kleding kun je iets nieuws 
combineren met iets wat er nog in 
je kast hangt. Kleding die niet meer 
past, kun je deponeren in de daar-
voor bestemde containers. Vervoer: 
gebruik de fiets voor korte afstanden. 
Voor langere afstanden kun je de trein 
nemen. En apparaten die kapot gaan 
niet meteen weggooien, eerst kijken 
of ze gerepareerd kunnen worden!

14 15

De vlucht was spannend, ik moest zonder betrapt te worden bij 
mijn vrouw aankomen. Ik had veel transport onderweg, maar mijn 
broer heeft gelopen, helemaal van Griekenland naar Nederland.’ 

Damascus
‘Syrië is echt bijzonder. Van daaruit kwam het christelijk geloof de 
wereld in. In de Bijbel lees je over de bekering van Paulus op weg 
naar Damascus. Hij moest naar Ananias in de Rechte Straat. Daar 
woonden wij, op de plek waar Paulus door God geroepen werd. 
En ik trouwde op de plek waar Paulus gevlucht is in een mand.’ 
Hij laat een foto van de stadsmuur zien. ‘De Bijbel was daar overal 
rondom ons. De oorlog heeft veel verwoest, hele dorpen, maar 
gelukkig is in Damascus veel gespaard gebleven.’

Als God het wil 
‘Hoop betekent dat je naar iets uit mag zien. Mensen in Nederland 
vragen of ik de hoop wel eens verlies. Nee, nooit! Die gedachte 
komt niet eens in me op. Het is een Nederlandse vraag. In Syrië zeg-
gen we bij alles: “Als God het wil”. Zelfs als je me op de koffie vraagt. 
Mijn moeder in Syrië is ziek en heeft hulp nodig. Er is daar niemand 
om haar te helpen. Ze heeft geen stroom en geen verwarming... 
niks. Ik wil genieten hier, maar het lukt niet. Als ik het hier goed heb, 
voel ik een brok in mijn keel. Alle aanvragen om haar naar Neder-
land te halen, zijn afgewezen. Ik wil graag voor haar zorgen. Maar 
God heeft een ander plan.’  

‘Mensen roepen en vloeken zelfs naar God: ‘Waarom gebeurt dit, 
als U God bent?” Ik dank God en denk aan wat Job in de Bijbel zegt: 
“De Heer heeft gegeven, de Heer heeft genomen, de naam van de 
Heer zij geprezen!” God regeert de wereld en Hij weet wat goed is. 
Er was een overlijden in de kerk in Wezep en ik hoor mensen zeg-
gen: “Gecondoleerd”. Dat vind ik heel troosteloos. Dood is moeilijk, 
maar juist bij de dood weet je dat er hoop is. Bij overlijden en bij 
Pasen zegt men in Syrië: “Onze Heer is opgestaan”. Ik wou dat ze 
dat in de kerk hier ook zeggen. Dat we elkaar begroeten met “Chris-
tus is opgestaan” en de ander antwoordt met “Halleluja” of “Hij is 
waarlijk opgestaan”. Daar spreekt hoop uit. 

Ik ben God dankbaar om alles wat Hij geeft. En oorlog, wij mensen 
maken een slechte wereld, niet God. God maakt van lelijke dingen 
iets moois. In Syrië zie je dat ondanks dat het levensgevaarlijk is om 
je te bekeren tot het christendom, veel mensen nu achter Jezus aan 
gaan. De boodschap van liefde en hoop wint!’

‘Hoop,’ herhaalt Abboud Alchehayed (46 jaar, Syrië en 
sinds 2011 in Wezep) drie keer, alsof hij het wil voelen. 
Hij begint te vertellen over de oorlog die voor hem negen 
jaar geleden begon.

‘W
e hadden het goed in Syrië en woonden als 
christenen samen met soennieten en sjiieten. We 
voelden ons één familie. Zelfs deuren en fietsen 
gingen nooit op slot. Dat het zo slecht zou wor-

den, is onbegrijpelijk. Ineens was er overal haat. Mensen werden 
doodgeschoten om niets en zelfs onthoofd. Te gruwelijk. Ik had 
nooit gedacht dat mensen zo slecht konden worden. Ineens was 
het ook voor ons niet meer veilig. Mijn vrouw vertrok halsoverkop 
en ik kon pas zeven maanden later achter haar aan. 

Door Abboud gemaakte houtgravure.
Psalm 139:10 in Arabisch.
“Daar ook zal uw hand mij leiden” 

“Daar ook zal uw 
hand mij leiden” 

Een toekomst vol van hoop 
Welke keuzes 

maak jij als het 
gaat om duur-

zaamheid?

‘Ik had nooit gedacht 
dat mensen zo slecht 
konden worden’ 

tekst: Jaap Slager - fotografie: Geertje Vierhout
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Schatgraven bij Dorcas in Hattem

S
inds een paar maanden heeft 
de boerderij nieuwe eigena-
ren: Pierre (40) en Fidessa 
(32) Schoonhoven. Ze namen 

het stokje over van Eimert en Annette 
Fikse, die de onderneming tien jaar 
geleden startten. 

Geen softe plek
Pierre en Fidessa benadrukken dat de 
Hoeve niet alleen een plek is van dag-
besteding. ‘Dat beeld komt een beetje 
van vroeger. Het wordt soms als een 
softe plek gezien voor mensen die zorg 
nodig hebben, maar dat is het allang 
niet meer. Er wordt hier hard gewerkt. 
We willen de mensen verantwoorde-
lijkheid geven, zodat ze zowel praktisch 
als persoonlijk kunnen groeien. Dat 
helpt hen om zich waardevol te voelen 
en vergroot de kans om terug te keren 
op de arbeidsmarkt als ze dat willen. 
Daarom hebben we ook gekozen voor 
de term zorg- en werkboerderij.’

Het verzorgen van dieren, het onderhou-
den van een moestuin en helpen in de 
Bed & Breakfast – het zijn voorbeelden 
van klussen die gedaan worden op de 
boerderij door mensen met bijvoor-
beeld psychische problemen, sociale 

beperkingen of die met een burn-out 
kampen. Fidessa benadrukt dat de 
Hoeve geen productiebedrijf is. ‘Er is 
niet de druk zoals bij een normale baan 
en naast het werk maken we wande-
lingen en zijn er pauzes voor een goed 
gesprek. Er is hier echt persoonlijke 
aandacht.’

Duurzaamheid
Niet alleen mensen zijn waardevol, ook 
de natuur is dat. Pierre vertelt dat er op 
de boerderij zelden iets wordt wegge-
gooid. ‘Afval dat in de gft-container hoort, 
kunnen we bijvoorbeeld aan de varkens 
geven. We gaan nu ook kijken in hoeverre 
we voer voor de dieren zelf kunnen ver-
bouwen. Met onze ecologische voetaf-
druk zijn we heel bewust bezig.’

Voor het stel is er en nog geen duidelij-
ke stip aan de horizon, vertelt Fidessa. 
‘We willen dat mensen die hulp zoeken 
mogen weten dat de Hoeve er is. Bij 
eerdere banen hebben we zelf gemerkt 
dat er hard voorbij wordt gegaan aan 
wie je bent. Daar willen we wat aan 
doen. Wij hebben het talent gekregen 
van ondernemerschap en om anderen 
te helpen en willen op die manier ons 
steentje bijdragen.’

Het is gezellig druk deze dinsdag. Een jonge 
meid past een hippe spijkerbroek met gaten 
rond de knieën en verderop vraagt een klein 
jongetje of hij als-je-blieft die ene puzzel 
mee naar huis mag nemen. ‘Maar je hebt er 
al zoveel,’ probeert zijn moeder nog. Toch 
gaat de puzzel mee richting de kassa. 

W
e zijn bij de kringloopwinkel van 
Dorcas in Hattem. Hier koop je twee-
dehands boeken, speelgoed, spellen, 
servies, meubelen en nog veel meer. 

De opbrengst van deze verkoop gaat naar projecten 
voor de allerarmsten in Afrika, Oost-Europa en het 
Midden-Oosten. Dorcas doet duurzaam ontwikke-
lingswerk, de stichting is altijd gericht op blijvende 
verandering. Ze creëert sociale vangnetten rondom 
kwetsbare mensen, zodat ze de zorg krijgen die zij 
nodig hebben. En ze ondersteunt mensen in onderne-
merschap, zodat zij weer genoeg inkomen hebben om

goed voor zichzelf te zorgen. Daarnaast biedt  
Dorcas noodhulp aan slachtoffers van een ramp, 
crisis of oorlog. 

Het heeft ook mij veel gebracht’ 
Jansje Koerhuis (59 jaar)
‘Ik wilde vroeger graag ontwikkelingswerk doen, maar 
daar is het nooit van gekomen. Op deze manier kan 
ik toch iets betekenen voor de allerarmsten. Vorig 
jaar maart stond er een oproepje op Facebook om te 
helpen bij de inrichting van een nieuwe Dorcas-winkel. 
Toen gaf ik me op. Ik ging door een verdrietige perio-
de. Door mijn werk bij Dorcas beteken ik niet alleen 
veel voor een ander, het heeft ook mij veel gebracht. 
Even wat anders aan je hoofd, gezelligheid en goede 
gesprekken. 

Ik vind het mooi dat Dorcas vanuit een christelijk 
perspectief werkt. De vrijwilligers komen vanuit allerlei 
kerken en achtergronden of zijn niet-kerkelijk, maar 
we starten de dag altijd gezamenlijk met een dagope-
ning en gebed. Ook dat schept een band.’ 

‘Dat vind ik grote klasse’
Hennie te Velde (74 jaar) 

‘Ik vind het mooi om mensen in armoede een stuk-
je hoop te geven. Onze tweedehandswinkel wordt 
volledig gerund door vrijwilligers, dat vind ik grote 
klasse! Zo’n twee dagen in de week ben ik hier aan het 
werk. We zoeken de kleding uit en controleren of de 
spullen compleet zijn, zonder barsten of vlekken. Ons 
streven is om de spullen zo gaaf mogelijk in de winkel 
te leggen. Sommige mensen komen regelmatig, op 
zoek naar merkkleding of andere waardevolle spullen. 
We gaan mee met de seizoenen, zo liggen er nu mooie 
paasspulletjes in de winkel. Ik vind het geweldig om te 
doen: voor het goede doel, de gezelligheid onderling 
en de mooie gesprekken met klanten.’ 

Aan een mooie laan aan de rand van Wezep ligt Hoeve Op Vollenhof. Een 
prachtige boerderij met een Bed & Breakfast en vergaderlocatie, maar  
de plek dient bovenal als zorg- en werkboerderij. ‘Samen waarde aan 
waarde geven’, is het motto op de locatie. Alles en iedereen is waardevol 
en ieder mens heeft talenten.

Hoeve Op Vollenhof 
biedt rust, zorg én werk

tekst: H
eleen Ruiter - fotografie: Geertje Vierhout

tekst: Tiem
en de Vries - fotografie: Geertje Vierhout

Duurzaamheid en 
milieu zijn thema’s 
die steeds vaker naar 
boven komen.

Jan Buijserd

Ooit ben ik het onderwijs ingegaan, 
mede geïnspireerd door het idee dat 
de mens naar Gods beeld is gescha-
pen en dat er dus in ieder mens iets 
van God moet zijn. Onderwijs moet 
mensen het geloof geven dat ze 
talenten hebben, dat dat goddelijke 
naar boven gehaald kan worden als 
je daar een beroep op blijft doen. En 
je kunt geen veertig jaar met plezier 
in het onderwijs werkzaam blijven als 
je dat hoopvolle toekomstbeeld niet 
vasthoudt.

Het geloof is vaak best moeilijk, maar 
als we allemaal handen en voeten 
van God proberen te zijn hebben we 
oog voor het milieu en onze naasten, 
kortom Zijn schepping, en dan moet 
je keuzes maken. Best moeilijk en ook 
ik ben een welvaartskind. Toch pro-
beer ik bewuster te leven: langer met 
spullen te doen, minder vlees te eten, 
biologische producten te kopen.
Bij de Euphonion Singers zingen we 
vaak “You raise me up”. Een mooi lied: 
Hij geeft ons ook kracht om meer te 
kunnen dan het gewone.

Welke keuzes 
maak jij als het 
gaat om duur-

zaamheid?



Soms lijkt het alsof de natuur en boeren  
tegenover elkaar staan…
‘De stikstofproblematiek wordt niet alleen veroorzaakt door de 
agrarische sector. Wij hebben met zijn allen een consumptie-
maatschappij gecreëerd – door de grote welvaart kunnen we 
extra dingen kopen en doen, zoals naar een vakantiebestem-
ming vliegen. En juist die extra luxe zorgt voor veel uitstoot. 
Mijn ouders hadden vroeger één vuilniszak afval per week, wij 
hebben aan drie containers nog niet genoeg. 
Ik zit in een groep van 150 boeren uit heel Nederland die 
onderzoek doet naar de bodemkwaliteit. Wij nemen monsters 
van het grondwater en slootwater, die worden gecontroleerd 
op allerlei stoffen, waaronder stikstof. Met onze manier van 
produceren zitten we duidelijk onder alle normen. Het pro-
bleem is dat er sowieso te veel stikstof hangt boven Nederland. 
Er zijn natuurgebieden waar helemaal geen veehouderij in de 
buurt is maar waar er toch een stikstofwolk boven hangt, dus 
dat wordt ergens anders door veroorzaakt: de industrie, auto’s, 
vliegverkeer.’

Wat geeft jou hoop voor de toekomst van je bedrijf? 
‘Onder mijn kinderen zijn er een paar kandidaten die interesse 
hebben om het bedrijf over te nemen. Wij zijn nu nog te jong 
om te stoppen en we weten niet hoe het in de toekomst zal 
zijn. Maar we hebben een levensvatbaar bedrijf. Kijk, boeren 
zijn er altijd geweest en zullen er ook blijven. Wij produceren 
wel voedsel. Elke bedreiging qua regelgeving biedt ook weer 
kansen. Het betekent dat je moet zoeken naar een andere 
manier van produceren. Als je je keuzes maakt in bijbels licht 
en in afhankelijkheid van God, dan kun je een weg in vinden in 
de zorgen. Wij staan in feite met lege handen, ons werk moet 
gezegend worden. 

Het mooie is dat er in de moeilijkste situaties toch een oplos-
sing komt, soms vanuit een hoek die je zelf niet bedacht hebt. 
Dat ervaar ik als Gods zorg. Het werk van God is nog niet klaar 
op deze wereld en het mooiste komt nog: de wederkomst van 
Jezus. Als we Hem als Redder en Zaligmaker hebben, dan kun 
je de toekomst in.’

BALANS IN HET BOERENBEDRIJF
‘Elke bedreiging biedt kansen’

19

Het valt in deze tijd niet mee om boer te zijn: 
steeds veranderende regels, gedoe rond de 
stikstofuitstoot. Sommige boeren laten zich 
uitkopen, anderen vertrekken naar het bui-
tenland. Geert-Jan Wielink uit Kamperveen 
houdt de moed er echter in. 

‘W
aarom ik boer ben? Het werken met 
vee en de natuur is het mooiste wat 
er is,’ vertelt de boer aan de tafel in 
de woonkeuken van zijn boerderij. 

‘Het is een uitdaging om boer te zijn. Ik vind het be-
langrijk dat mijn bedrijf in balans is. Ik wil graag een 
goede rentmeester zijn van de natuur. Je kunt kiezen 
voor de maximale of de optimale opbrengst – en 
dat laatste is financieel gezien niet het makkelijkste, 
maar wel beter voor je vee en de natuur. Concreet 
betekent dat voor ons dat wij zoveel mogelijk ons 
eigen voer voor ons vee verbouwen, dus we voeren 
weinig krachtvoer, want krachtvoer wordt geïmpor-
teerd. Dat is wel duurder, want voor voer verbouwen 
is grond nodig en grond is duur.’

Keuzes voor de schep-
ping en de toekomst 
(met God) moeten van-
uit mijn hart komen.

Hanna van Keulen

Er komen vragen en oproepen tot 
duurzaam leven op mij af. Ik voel me 
verplicht daar keuzes in te maken, 
omdat we de schepping van God 
hebben gekregen, maar ik voel me 
vaak ook verplicht om een keuze te 
maken om van het gezeur af te zijn. 
Ineens is iedereen zich bewust van 
hun roekeloze gedrag en nu moet 
ook ineens iedereen er iets mee 
doen. Ik ben het ermee eens dat 
mensen best wat bewuster kunnen 
leven, maar de krampachtigheid 
maakt me misselijk. Er zijn belangrij-
kere dingen in het leven. 

Ik wil in duurzame keuzes graag 
bewust snijden in wat ik lekker 
(en) makkelijk vind. Dit geeft mij 
het besef dat ik deel ben van Gods 
wereld en het gevoel dat ik daar als 
mens slecht mee omga. Maar als die 
keuzes mij worden opgelegd en als 
er wordt gedaan alsof mijn leven 
ervan afhangt, klap ik dicht. Keuzes 
voor de schepping en de toekomst 
(met God) moeten vanuit mijn hart 
komen.

Welke keuzes 
maak jij als het 
gaat om duur-

zaamheid?

‘Wij staan in feite met 
lege handen, ons werk 
moet gezegend worden.’

tekst: Esther Visser - fotografie: Geertje Vierhout
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Nieuwe
website

www.kerkpleinwezep.nl

HOEKSTEEN
Hervormde gemeente
Dienst: zondag 9.30 uur
Leeuwerikstraat 29, Hatt.broek

1.2.
4.

6.
9.

7.

8.

8.

MORGENSTER
Nederlands Gereformeerd
Dienst: zondags 9.30 / 16.30 uur 
Zuiderzeestraatweg 503, Wezep

BETHELKERK
Herst. Hervormde gemeente

Dienst: zondag 9.30 / 14.30 uur
Azaleastraat 4, Wezep 

DORPSKERK
Hervormde gemeente
Dienst: zondag 9.30 / 14.30 uur
Stationsweg 2, Wezep 

VREDESKERK
Hervormde gemeente
Dienst: zondag 9.30 / 19.00 uur
Heidepad 81, Wezep 

Welkom in de kerk
Je kunt er in Wezep niet 
omheen; er staan meer 
kerken dan basisscholen. 
En die kerken zijn allemaal 
verschillend.  

Er is in deze tijd een grote verschei-
denheid aan opvattingen. Dat geldt 
ook voor kerken. Zelfs binnen één 
kerkgemeente kunnen er veel ver-
schillen zijn. De volmaakte kerk zit 
er dan ook niet bij. 

Wel zien we dat de laatste jaren 
steeds meer kerken elkaar zoeken 
en er verbanden onstaan. Zo trek-
ken veel kerken samen op.  
En dat is mooi, vandaar dat we ook 
dit blad gezamenlijk vanuit alle 

kerken willen aanbieden. Een kerk 
bestaat uit allerlei mensen die zich 
in verschillende levensfases bevin-
den en hun eigen geloofsweg be-
wandelen. Wel geloven we allemaal 
in dezelfde God en wat deze God 
voor ons mensen betekent. En het is 
geweldig te ervaren dat we ondanks 
deze verschillen toch een eenheid 
zijn. In de kerk komen zondags men-
sen samen. Er wordt gezongen, ge-
beden en onderwezen uit de Bijbel 
en er is aandacht voor elkaar. Ook 
worden er veel andere activiteiten 
georganiseerd, denk aan bijbelon-
derwijs, muziek, bemoediging en 
uiteraard gezelligheid. Want geloven 
en kerkzijn is iets wat je samen doet.
Weet je van harte welkom! 

1.

2.
3. 4.

PAULUSKERK
Hervormde gemeente
Dienst: zondag 9.30 / 19.00 uur
Van Limburg Stirumlaan 18 , Wezep

NOORDERLICHT
Gereformeerd Vrijgemaakt

Dienst: zondag 9.30 / 16.30 uur
Mariënrade 1, Wezep

KRUISKERK
Gereformeerde kerk
Dienst: zondag 9.30 uur
Kerkweg 6, Wezep 

5.
6. 7.
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Luister op 
zondagochtend 
live naar kerkdiensten 
via LOCO radio
www.locomediagroep.nl/locofm/live/

5.
3.

Nieuwe locatie
Ontmoetingscentrum ‘De Klinker’ van 
het Leger des Heils gevestigd op de 
nieuwe locatie Klimopstraat 1. 
Enkele leegstaande lokalen van ‘De We-
reldweide’ zijn omgetoverd tot kleding-
winkel en ontmoetingsruimte. 
Geopend: maandag tot donderdag van 
10.00 tot 16.00 uur en op vrijdag van 
14.00 tot 17.00 uur. 
facebook.com/klinkerwezep

9.

KIJK OP: 
KERKPLEIN
WEZEP.NL

JE VINDT DIT 
MAGAZINE OP 
DEZE WEBSITE
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GOSPELDAY  
Oldebroek
26 april 2020
Kulturhus de Talter Oldebroek Thema: 
'De Koning bevrijdt'. 15.00 Ruurd Walin-
ga (cabaretier) 18.00 - 19.00 Gospelkoor 
Laetare en Kids United. 19.30 LEV 

HET VROUWENCAFÉ
Het Vrouwencafé heeft een open 
karakter. De opzet is ontmoeting met 
elkaar en omzien naar elkaar, en 
mogelijk verdieping van het onderling 
contact. Opgeven kan bij Margot van 
der Wal  
vrouwencafe@kruiskerk-wezep.nl 

Maal met  
een Verhaal
Iedereen is welkom.
Meer info op de website van de Kruis-
kerk en locale media.

Bijbels koken met kids 
(6-12 jaar) 
Leuke en leerzame kookworkshop 
onder begeleiding van ds. Wilmink. Ge-
rechtjes die voortkomen uit de Bijbel. 
Opgeven bij  
geelkebisschop@hotmail.com

Meer dan een Maaltijd
1 maal in de twee weken op de vrij-
dagavond. Een maaltijd waarbij het 
niet alleen draait om de smaak maar 
vooral ook om de ontmoeting. Tarief € 
5,- p.p. Opgeven bij  jellie_statema@
hotmail.com

JONGERENCENTRUM 
’T HOME
Iedere Vrijdag en zaterdag van 19.00 
tot 23.00 uur in het jeugdhonk van de 
Morgenster. Samen met Straathoek-
werk 13.

SAMEN KERST
Zaterdag voor Kerst zetten mensen 
zich op allerlei manieren in voor 
anderen.  Zondag voor Kerst is er 
een interkerkelijke dienst, de Samen 
Kerstdienst. Op 2e kerstdag is er een 
kerstbrunch om samen Kerst te vieren 
voor mensen die zich ‘alleen’ voelen. 

www.samenkerst.nl

Een initiatief van de kerken. Onze 
vrijwilligers bieden hulp aan mensen 
die te maken hebben met (dreigende) 
schulden. Heb je hulp nodig? Zonder 
oordelen en snel! Maatje worden? 
Neem dan contact op met   
info@schuldhulpmaatjeoldebroek.nl

ZorgSaam Oldebroek
ZorgSaam Oldebroek is een vrijwilli-
gersorganisatie die als doel heeft de be-
trokkenheid voor de medebewoners in 
de gemeente Oldebroek te vergroten. 
Ze willen hulp bieden door eigen krach-
ten en mogelijkheden in te zetten voor 
mensen die aan huis gekluisterd zijn 
door (chronische) ziekte en/of afne-
mende mobiliteit. Coördinator: Joke de 
Jong info@zorgsaamoldebroek.nl

Stichting Present Oldebroek
Mensen die het zelf niet kunnen of een 
duwtje in de rug nodig hebben, brengen 
we in contact met mensen of groepen 
die zich graag willen inzetten. Meer infor-
matie: www.presentoldebroek.nl of  
info@presentoldebroek.nl

Platform Pastorale Zorg
Dit interkerkelijke platform zet zich 
in om o.a. het thema eenzaamheid 
centraal te stellen in de samenleving. 
Samen met de Huiskamer te Wezep 
zal ook dit jaar weer een open dag 
georganiseerd worden tijdens de week 
van de eenzaamheid waar iedereen 
welkom is.

ALPHACURSUS
Wil je meer weten over het christelijk 
geloof? Dan is Alpha echt iets voor 
jou! Je ontmoet leuke nieuwe mensen 
en bespreekt vragen en ideeën in een 
open, en informele setting.
alphacursuswezep@alphawezep.nl

 
 
 

 

 
 
 
 
ROND
PASEN
Stille week
Samen een moment van  
bezinning in muziek, woord en 
stilte beleven over de lijdensweg 
die Jezus is gegaan in de week 
voor Pasen.

Het is inmiddels al een mooie tradi-
tie geworden; de 'Passiestiltes' die 
een aantal PKN kerken in Wezep/
Hattemerbroek en de RK parochie 
Hattem in de week voor Pasen 
samen organiseren. 

Zonder kribbe geen kruis. 
Het zijn een paar woorden die 
enorm belangrijk zijn, een oneindige 
diepgang en eeuwigheidswaarde 
hebben. Waar zouden we zijn zon-
der de komst van onze Here Jezus.

In de week vooraf-
gaand aan Pasen 
vinden er diverse 
activiteiten plaats. 
Maandag 6 april 
Katholieke Kerk in Hattem
Zuiderzeestraatweg 7 - 19.30 uur
Noorderlicht  20.30 tot 21.00  uur

Dinsdag 7 april 
Kruiskerk - 19.30 uur
Noorderlicht  20.30 tot 21.00  uur

Woensdag 8 april
Hoeksteen  - 19.30 uur 
Noorderlicht  20.30 - 21.00  uur

Donderdag 9 april 
‘Witte donderdagviering’ 
Kruiskerk (avondmaal)  - 19.30 uur
Noorderlicht  20.30 tot 21.00  uur
Hoeksteen 19.30
Vredeskerk 19.30

Goede Vrijdag 10 april
Kruiskerk  - 19.30 uur
Noorderlicht  19.30 uur
Hoeksteen 19.30
Dorpskerk 19.30
Vredeskerk 19.30
Bethelkerk 14.00 en 19.30

Stille Zaterdag 11 april
‘Paaswake’ met muzikale bege-
leiding van ‘Pavane’ o.l.v. Joke 
Hooikammer 
Pauluskerk  - 21.30 uur

Paasmorgen 12 april 
Paasdiensten in  
alle kerken van  
Wezep/Hattemerbroek

Wandelen
tussen Pasen en Pinksteren
Op vroege zondagmorgen ver-
trekken we om 7.00 uur vanaf de 
Kruiskerk. Samen genieten van de 
natuur, de stilte, het landschap. 
Onderweg een korte meditatie over 
een thema, waar we even stilstaan 
en tot andere gedachten mogen 
komen. Na afloop is er koffie.  

PRAISEDIENST
motorcrossterrein in 
't Loo Oldebroek
Op 1e paasdag, 12 april in de grote 
tent. Spreker: ds. Gert de Ruiter. 
Muzikale medewerking: jongeren 
gospelband Nexxt. Een groot aantal 
leden van de christelijke motorclub 
zullen traditiegetrouw aanwezig 
zijn en getuigenis geven. 

OVERIGE ACTIVITEITEN
JONGERENREIS
naar Taizé Frankrijk  
26 april t/m 3 mei 2020 
Voor jongeren van 15 t/m 25 jaar.  
In deze week staan ontmoeten, 
reflectie, inkeer, verdieping en rust 
centraal. info: L.beute1@upcmail.nl

Liederen van Sela: THUIS 
(CD) Met "Een toekomst 
vol van hoop"

Bemoedigende  
gedichtenbundel

49 overdenkingen  
voor de lijdenstijd

Als het stormt in 
ons leven, zijn Gods 
beloften een licht 
aan de horizon

In verband met ontwikkelingen rondom het Corona-virus en de richtlijnen van het 
RIVM kan het programma rond Pasen afwijken. Kijk ook op www.kerkpleinwezep.nl

Pasen zal dit jaar anders  
verlopen dan voorgaande 
jaren. Zeker voor wat betreft 
fysieke bijeenkomsten.
Actuele informatie vindt u op 
de website van de kerken.

Al negen jaar maken we voor Wezep en 
Hattemerbroek een gratis magazine 
rond Pasen. We doen het vanuit onze 
passie voor geloof en mensen. Om hoop 
en dromen door te geven, mensen te 
enthousiasmeren met opbouwende 
verhalen en zo te laten zien dat het wél 
kan in Wezep en Hattemerbroek in liefde 
met elkaar.
Waarom met Pasen? De betekenis van 
Pasen is dat God op een liefdevolle 
manier naar ons kijkt. In navolging van 
Jezus willen wij daardoor ons laten 
motiveren en dat uitdragen. 

In dit magazine staan persoonlijke 
verhalen van en over mensen uit ons 
dorp. We hopen dat deze verhalen je 
inspireren, bemoedigen, enthousias-
meren of tot nadenken stemmen. Met 
dank aan alle mensen die hun verhaal 
hebben willen delen.

Heb je vragen over deze uitgave, stuur 
dan een e-mail aan jaap@jaager.nl

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Redactie:

V.l.n.r. Esther Visser, Heleen Ruiter,  
Jaap Slager, Mirjam Slager, Gerard van 
der Velde en Geertje Vierhout.

Verder werkten mee: 

Rob Barzilay en Tiemen de Vries

Realisatie: 

Hattemerbroek

IMO Wezep Hattemerbroek.
Alle kerken van Wezep en Hattemerbroek hebben het 
samenstellen van het blad mogelijk gemaakt. 

Paasmagazine
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In de nacht van strijd en zorgen 
kijken wij naar U omhoog,
biddend om een nieuwe morgen, 
om een toekomst vol van hoop. 

Ook al zijn er duizend vragen,    
al begrijpen wij U niet,
U blijft ons met liefde dragen, 
U die alles overziet.   

U heeft ons geluk voor ogen. 
Jezus heeft het ons gebracht. 
Mens, als wij, voor ons gebroken
in de allerzwartste nacht.                  

U bent God, de Allerhoogste,
God van onbegrensde macht.
Wij geloven en wij hopen
op het einde van de nacht.

Beluister dit lied op kerkpleinwezep.nl

U geeft
een toekomst
vol van hoop

dat heeft U aan
ons beloofd.

Niemand anders
U alleen
leidt ons door  
dit leven heen.

We willen iedereen - jong en oud- bemoedigen in de strijd tegen Corona en 
een hart onder de riem steken. In het bijzonder willen we noemen bestuur-
ders, alle mensen in de zorg, patiënten, ouderen en kwetsbare mensen en 
werkenden in de vitale sector. Dank je wel voor alles wat jullie doen.

Aan de bewoners van dit adres 

in Wezep en Hattemerbroek


