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Geachte lezer, beste dorpsgenoot,

Opnieuw hebt u een Klepel in handen. Weer een extra nummer vanwe-
ge de coronatijd. We willen u informeren hoe de kerk actief en present 
blijft en we willen een beetje hoop bieden en bemoedigen.
Ook in deze Klepel treft u bijdragen aan van verschillende mensen, met 
teksten ter bemoediging, met ervaringen en met een uitnodigingen om 
een duif in te sturen.

Na weken alleen thuis gewerkt te hebben, ben ik een dag in de Anna-
kamer. Soms voelt het alsof op afstand werken ook afstand schept. On-
danks alle online mogelijkheden en de telefoon om contact te onder-
houden, mis ik de gewone contacten, die van mens tot mens, waarbij ik 
u of jou aankijk. 

Vandaag steek ik in de Annakamer een kaars aan. Voor al de mensen 
die getroffen zijn door de corona, die ziek geworden zijn, voor hen 
die geliefden verloren hebben en bijna geen afscheid hebben kunnen 
nemen, voor hen die eenzaam zijn, voor hen die niet naar de dokter 
durfden vanwege besmettingsgevaar, voor hen die ook niet mochten, 
omdat ze kwetsbaar zijn, door ziekte of ouderdom. De kaars brandt 
voor de kinderen en jongeren, en hun ouders, voor kinderen voor wie 
het thuis niet veilig is. Voor mensen die hun baan verliezen of hun 
bedrijf zien inkrimpen of failliet gaan. Voor de mensen die harder dan 
ooit gewerkt hebben, voor….



Als ik dit opschrijf zijn we in de 9e week van de maatregelen tegen 
corona. Weken van vooral thuis werken zijn voorbij gegaan. Weken sa-
men thuis, voor de een was het fijn, voor de ander zwaar. Veel ouderen 
voelen zich eenzaam, want geen bezoek van kinderen, kleinkinderen of 
vrienden en kennissen. Nu worden de maatregelen voorzichtig versoe-
peld. De kinderen zijn voor het eerst weer naar school en de kinderkerk 
gaat weer beginnen. Hoe het verder in de kerk gaat weet ik nu nog 
niet. We zijn blij dat we op zondag wel een kerkdienst kunnen uitzen-
den, nu ook met beeld. Ook met Pinksteren zullen we dat nog zonder 
kerkgangers doen. 

Pinksteren, het is het feest dat het meest onbekend is. Er zijn geen 
zichtbare symbolen. Er is geen kindje, zoals bij kerst, er is geen kruis 
en opstanding, of een ontluikende natuur, zoals bij Pasen. Pinksteren 
is het feest van de Geest, van wind en vuur en alleen dat laatste is 
zichtbaar. Een vuur dat ons (aangevochten) geloof wil aanwakkeren. 
De wind die ons geloof nieuw leven wil inblazen, de Geest die ons 
weer nieuwe moed wil geven. Zoals ooit toen, toen de volgelingen van 
Jezus zonder Hem verder moesten gaan en vuurvlammetjes boven hen 
verschenen en de wind waaide. Pinksteren is het feest van het nieuwe 
elan, van begeesterd zijn, van troost en van herinneren wat God alle-
maal gedaan heeft in Jezus Christus en wat Hij nu nog steeds doet: de 
mens nabij zijn in zijn of haar leven. Sommige mensen vinden Pink-
steren daarom juist het mooiste feest. Een feest dat de mens weer wil 
opbeuren, kracht, hoop en moed wil geven om vol te houden. Zoals in 
het volgende gebed: 



Kom, heilige Geest
wanneer het me niet meer kan schelen,

wanneer het genoeg is geweest,
wanneer alles lijkt tegen te gaan,

wanneer ik me terugplooi op mezelf,
kom dan, heilige Geest.

Wanneer ik bergen wil verzetten,
wanneer ik goed wil zijn voor iedereen,

wanneer ik vrede wil brengen onder de mensen,
wanneer ik vergeving wil vragen en schenken,

kom dan, heilige Geest.
Wanneer ik wil bidden en de stilte niet vind,

wil troosten en de woorden niet ken,
wil helpen en niet weet hoe,

wanneer ik wil geloven, hopen en beminnen,
kom dan, heilige Geest.

Uit: ‘Met zonder Jezus’, uitgave van de Protestantse Kerk Nederland, 2014

Ik wens iedereen zo een mooi Pinksteren. En dat de Geest, de wind of 
het vuur ons bemoedigt en ons aanspoort om naar anderen te zien en 
de hand te reiken.

Ds. Trijnie Nielen-Rosier



Actuele informatie St. Annakerk
Kijk voor de actuele informatie op onze website. Deze wordt regelmatig 
bijgewerkt. 
 http://www.kerkeckenwiel.nl/
Of op Facebook:
 @St. Anna Kerk

Bloemen
Wij blijven bloemen brengen ter bemoediging.

Voorbede
Als u punten hebt voor voorbede, laat me ze dan weten.

Spreekuur predikant
Dagelijks kunt u tussen 10 en 11 uur met de predikant bellen.
Contactgegevens:
 0344-691034
 predikant@kerkeckenwiel.nl

Diensten tot september
Elke zondag is er een kerkdienst, eerst nog zonder publiek. Op een later 
tijdstip mogelijk weer met publiek. We zullen dit laten weten via de 
website en facebook. 
Inmiddels is er een camera aangeschaft en zijn de diensten met beeld 
te volgen via www.kerkdienstgemist.nl. Op de website van de kerk en 
op facebook staat wie er voorgaat en de orde van dienst (programma). 
Voor wie geen internet heeft is er de mogelijkheid een overweging op 
papier te verkrijgen. Neem hiervoor contact op met de scriba, 
mw. Jannie van der Linden,      0344-694843    
 



Bezoekdames
Op het raakvlak van pastoraat en diaconaat vervullen de bezoekdames 
hun taak in de Sint Annakerk. In deze tijd bellen zij gemeenteleden van 
80 jaar en ouder op om te horen hoe het gaat. Zo proberen zij de band 
met de kerk te behouden en te verstevigen. 
Voor vragen en voor het doorgeven van informatie (b.v. ziekte) kunt u 
terecht bij de coördinator, 
mw. Ans van Bruxvoort,      0344-691939

Ouderen(soos) en corona
Het coronavirus grijpt om ons heen en wij ouderen zijn ingedeeld in 
de risicogroep. We voelen ons ontredderd, niets is meer zeker. Onze 
kinderen en kleinkinderen zien wij niet. Onze clubs en bijeenkomsten 
mogen niet meer plaatsvinden, wat kan je je dan eenzaam voelen. 
Laten wij daarom elkaar bemoedigen  en naar elkaar omzien door een 
telefoontje of een kaartje, dat kan wonderen doen in deze moeilijke, 
bijzondere tijd. En bovenal laten wij ons geborgen weten in Gods liefde 
en zorg. Wat de toekomst ook brengt Hij is altijd bij ons!!

Collecte
Nu de collectes in de kerk vervallen vragen we om uw bijdrage over te 
maken. Rekeningnummers t.n.v. St Anna kerk te Eck en Wiel:

Diaconie   NL66 RABO 0341 1039 26
Vrijwillige Bijdrage  NL51 INGB 0000 8052 69
Kerk Beheer   NL56 INGB 0005 4537 10



Teksten
Ter Inspiratie

Acht mensen gered door één bankbiljet
Een handelsreiziger loopt op een morgen een hotel binnen en reser-
veert een kamer voor de nacht. Hij betaalt 50 euro vooruit, zegt dat 
hij in de middag terugkomt en loopt naar buiten. De hoteleigenaar is 
dolblij; hij neemt de 50 euro uit de kassa, gaat ermee naar de visboer, 
aan wie hij nog geld schuldig is. De visboer, ook dolblij met het geld, 
rent ermee naar de verfspecialist, die hem verf voor zijn boot had 
geleverd en voldoet de rekening van de verfspecialist. De verfspecialist 
neemt het geld aan en voldoet zijn schuld bij de kleermaker. De kleer-
maker betaalt de stoffenhandelaar, die weer de schoenmaker betaalt. 
De schoenmaker betaalt de leerlooier en die de slager. De slager 
tenslotte gaat naar het hotel, waar hij nog een rekening van een eten-
tje heeft openstaan. De hoteleigenaar bergt het biljet op van 50 euro 
weer op in de kassa. Aan het einde van de dag komt de handelsreiziger 
naar het hotel. Helaas kan hij geen gebruik maken van de kamer. Geen 
probleem, zegt de hotelier en geeft hem de 50 euro terug. Zo heeft dat 
ene bankbiljet acht mensen verlost van hun schuld.
 - Uit een ingezonden brief in Trouw



Als je verdrietig bent, kijk dan in je hart!
Je zult zien dat je weent om wat je vreugde schonk.
 - Kahil Gibran

Leer ons bidden

Gij bad op enen berg alleen,
en…Jezu, ik en vind er geen

waar ik hoog genoeg kan klimmen
om U alleen te vinden: de wereld wilt

mij achterna – alwaar ik ga
of sta - of ooit mijn ogen sla;

en arm als ik en is er geen, - geen een,
die nood hebben en niet klagen kan; 

die honger, en niet vragen kan;
die pijne, en niet gewagen kan

hoe zeer het doet!
O leert mij, armen dwaas,
hoe dat ik bidden moet!

 - Guido Gezelle (1830-1899)



Huur een volkstuin
 en teel je eigen onbespoten groente!

Het huren van een volkstuin in Eck en Wiel is spotgoedkoop in vergelij-
king met de huurprijzen in de Randstad. Op een volkstuin kan je naar 
eigen inzicht onbespoten aardappelen, fruit,  verse groenten, bloemen 
en tuinkruiden telen naar eigen inzicht en smaak. Bij een goed gebruik 
van de tuin en wat hulpmiddelen kan je bijna het jaar rond verse groen-
ten van je eigen tuin eten.

Tuinieren werkt heel ontspannend en rustgevend en is geschikt voor 
mensen van 15 tot boven de 80 jaar oud. Je leert vaak mensen en of 
nieuwe groentesoorten kennen en soms zelfs kan je recepten uitwisse-
len.  

Wegens een tussentijdse opzegging zijn er nog enkele volkstuinen be-
schikbaar. Als u interesse heeft kunt u zich schriftelijk opgeven bij Cor 
Zuidema, beheerder van de volkstuinen in Eck en Wiel via e-mail: 
 ct@bospad-ab.nl.

Als er geen tuinen meer beschikbaar zijn wordt u op een wachtlijst 
geplaatst waarbij in volgorde van aanmelding er een tuin wordt toege-
wezen. 



Markt rondom de St. Annakerk.

Net als vorig jaar is er D.V. zaterdag 5 september 2020 een markt 
rondom de kerk. We hopen natuurlijk dat de corona maatregelen te-
gen die tijd zover versoepeld zijn dat de markt door kan gaan. Om die 
reden gaan we door met spullen inzamelen voor de markt. 

De ingeplande inzameldagenzijn:
 - zaterdag 23 mei
 - zaterdag 27 juni
 - zaterdag 29 augustus
  van 10.00 – 12.00 uur bij de St. Annakerk. 

U kunt hier denken aan huishoudelijke artikelen, speelgoed, boeken 
en kleding. Kleding uiteraard schoon en in goede staat. Kledinghan-
gers zijn ook welkom. Geen meubels en elektronica.

Om ons te houden aan de anderhalve meter afstand wordt u verzocht 
de spullen bij de kerkdeur op de grond te zetten, wij zorgen ervoor dat 
de spullen netjes gesorteerd worden opgeslagen. 

Vindt u het leuk om te helpen tijdens de markt, dan kunt u dit doorge-
ven aan Jannie van der Linden (0344 - 694843)
Helpende handen zijn altijd welkom!

Alvast hartelijk dank voor uw bijdrage,

Namens de rommelmarktcommissie
Jannie vd Linden



Tieners
Zondag 10 mei hebben we een online bijeenkomst gehad met Teams. 
We hebben het gehad over Psalm 84. Thuis!
We zitten nu al weken en weken thuis en dat valt niet altijd mee. Juist 
nu de basisscholen weer begonnen zijn zitten de tieners van de tie-
nergroep nog thuis. Digitaal naar school vinden ze niet allemaal even 
fijn. De woorden “eentonig” en “saai” komen voorbij, terwijl een ander 
vertelt wat je allemaal kunt doen terwijl de les bezig is. Het contact 
met vrienden wordt enorm gemist, een ontmoeting digitaal is toch 
niet hetzelfde. Je gaat dan vooral praten, terwijl het soms zo fijn is om 
gewoon samen te chillen zonder dat er veel gezegd wordt. 
Een voordeel is dat school korter is, kortere lesuren en dus kortere 
lesdagen. Ze vinden het dan wel weer jammer dat ze nu buiten school 
eigenlijk niets te doen hebben. Een paar tieners zorgen voor een paard, 
dat biedt de nodige afleiding, daar hebben ze wel meer tijd voor, ook 
is er meer tijd om te gamen. Opa’s en oma’s worden erg gemist, niet 
zomaar even langs kunnen gaan vinden ze helemaal niet leuk. De re-
acties variëren van een rustig over je heen laten komen tot een bozige 
uitroep: “Ik ben er helemaal klaar mee!” Kortom de gevoelens die we 
allemaal hebben.
 
Daarnaast is de gezinssituatie ook veranderd, want we werken zo veel 
mogelijk vanuit huis. Sommige ouders werken thuis en komen alleen 
tevoorschijn voor koffie of lunch. Andere ouders werken vanuit de 
woonkamer, of ze werken om en om buiten de deur, zodat er altijd 
iemand thuis is. De ene tiener vindt dat het zo prima gaat, terwijl de 
ander verzucht dat het wel veel is, iedereen thuis.
 
En toch zijn we dankbaar. Dankbaar dat er minder Corona slachtoffers 
zijn, dat de piek afvlakt. Ook zijn we blij met alle digitale middelen, zo-
dat we toch nog contact met elkaar kunnen houden. Inmiddels hebben 
we te horen gekregen dat de scholen na Pinksteren weer open gaan. 
De berichten van school stromen binnen, want hoe dan verder? 



Wie gaat er wanneer naar school? Hoe ver moet je eigenlijk fietsen als 
je altijd met bus gaat? Kun je wel naar school als je niet met het OV wilt 
of mag van je ouders? Hoe worden de klassen verdeeld en bij welke 
vrienden of vriendinnen ben je ingedeeld? Het wordt weer een hele 
verandering, maar we zijn blij dat we weer mogen.
Ondertussen zijn er ook jongeren die nog examen moeten doen, voor 
hen sowieso een spannende tijd. We wensen hen heel veel succes!

Hartelijke groeten,
Leiding Tienerdienst

Lied 285

Het licht is ons voorgegaan
en straalt als lopend vuur.

Het wijst ons de weg hoe wij
in vrede kunnen gaan.

Dit licht is voor ons de zon!
Het zegt hoe de goede God
het donker van onze nacht

met liefde overwon.

 - Liedboek Zingen en bidden in huis en kerk 2013



JIANS LEVEN... 
      in Corona-tijd

Hoe is het om nu te leven met deze unieke situatie? Dat was de vraag 
die ik kreeg van de dominee en of ik daar een stukje over kon schrijven. 
Natuurlijk kon ik dat wel. 

Wat doe ik nou nog steeds hetzelfde? Niet veel eigenlijk. De meeste 
van die dingen kunnen niet op anderhalf meter afstand worden ge-
daan, zoals sporten, of school. Vooral met het wegvallen van het naar 
school gaan valt er een heleboel weg. Natuurlijk het dagelijks fysiek 
contact met vrienden, maar ook het ritme dat je dagen bepaalt. De 
hele dag wordt opnieuw ingedeeld. Waar ik normaal soms tot half 5 op 
school was, ben ik nu tot uiterlijk 2 uur thuis bezig. 

Binnenkort weer naar school, maar wel om de dag, en natuurlijk met 
een heel ander gevoel. Het gevoel dat je niet vrijuit kan leven, dat je 
binnen die anderhalve meter je moet vermaken. Helaas is dat de reali-
teit waarin we nu leven. Tot er een vaccin is, zal dit de situatie blijven: 
een anderhalve meter samenleving. Misschien wel nog een jaar. Ho-
pelijk komt er met de versoepeling niet een gelijk een nieuwe besmet-
tingsgolf. Dus onthoud:

 Alleen samen krijgen we corona onder controle!

Jian van de Pol



Mededelingen vanuit de Diaconie

Geachte gemeenteleden,
In deze coronatijd wordt de diaconie overspoeld met aan aanvragen 
voor giften van diverse noodlijdende landen en vanuit ons eigen land. 
De diaconie probeert hierin goede keuzes te maken waar de giften naar 
toe moeten! 

De diaconie zou binnen onze eigen kerkelijke gemeente in ons dorp ook 
gezinnen die het nu extra moeilijk hebben zo nodig financieel wat wil-
len ondersteunen. Dat is erg moeilijk omdat niet bekend is bij wat voor 
gezinnen dit nodig is. Misschien zijn er gemeenteleden die de diaconie 
willen inlichten waar wij hulp kunnen bieden? Privacy is erg belangrijk 
dus via een anonieme brief bij mij in de brievenbus met de naam waar 
eventuele diaconale hulp geboden kan worden.

Ik neem mijn taak als diaken zwaar op om armoede en zorg en aan-
dacht te schenken aan mensen die verdriet hebben of eenzaam zijn. 
Ook tips over deze gevallen verneem ik graag om een luisterend oor te 
kunnen bieden!

Mijn naam is Theo van Wijk,
Diaken van de Hervormde gemeente te Eck en Wiel
Klaproosstraat 6, 4024 JC Eck en Wiel
Theovanwijk47@gmail.com

P.S. Om deze diaconale taken te vervullen is er natuurlijk ook geld no-
dig. Uw gift hiervoor zou erg fijn zijn t.n.v. Hervormde Gemeente Eck en 
Wiel, bestemd voor de diaconie bankrekeningnummer 
NL66RABO0341103926
Alvast hartelijk bedankt voor uw bijdrage.

En iedereen veel sterkte gewenst in deze zo moeilijke tijd waarin wij de 
corona epidemie moeten beleven.

Met de hartelijke groeten van Theo van Wijk.



Kinderkerk
Wat zijn wij blij weer te starten met de kinderkerk LIVE! Op zondag 
17 mei zijn wij voor het eerst weer bij elkaar geweest. Het was even 
wennen want het is toch anders dan anders. Staan voor een lege kerk, 
een camera op je gericht, dienst in de grote zaal, afstand van elkaar. 
Maar zoveel beter dan de afstand die we de afgelopen weken hebben 
ervaren.

Ook voor ons als leiding vielen we toch wel een beetje in een gat. 
Voorbereidingen waren beperkt tot het versturen van onze thematiek 
naar de ouders. Geen specifieke voorbereidingen als het verzamelen 
van materialen, kopiëren, proefjes testen, voorbeeld knutsel maken 
etc. Gelukkig konden we wel Peter volgen tijdens de online kerkdienst 
op zondag. Op deze wijze hebben we ook de gemeente laten zien dat 
de kinderen toch betrokken bleven bij de kerk. Gewoon doorgaan maar 
dan anders, op afstand. 

We hebben iedereen gemist maar we zijn ook ontzettend trots op de 
kinderen. Het valt allemaal niet mee als je vrijheid beknopt wordt en je 
vriendjes en vriendinnetjes moet missen. Niet op visite kan bij opa’s en 
oma’s of bij wie dan ook. 

Omdat we zo blij zijn hebben de kinderen van ons, tijdens onze eerste 
LIVE dienst, de Bijbel in strip ontvangen. Een cadeau van de leiding. We 
gaan er weer enthousiast tegenaan! We gaan dit seizoen iets langer 
door. De afscheidsdienst staat gepland op zondag 12 juli a.s. In welke 
vorm we dit afscheid gaat gieten weten we op dit moment nog niet. 

Voor de komende tijd wensen wij u veel sterkte toe. Langzaamaan 
komt de maatschappij weer tot leven met alle regels en richtlijnen die 
daarbij komen kijken. Ook dat is wennen. We hopen dat u, uw familie 
en vrienden gezond mogen blijven en dat we elkaar snel weer persoon-
lijk mogen treffen.

Peter en Miranda van Dijk



Opdracht
In deze klepel zit een duif bijgevoegd. We zouden het leuk vinden als 
niet alleen de kinderen maar ook gemeenteleden deze duif zouden 
willen ‘aankleden’. Wees zo creatief mogelijk! Alles kan en mag met 
deze duif.

U kunt de aangeklede duif afgeven op Bolderikstraat 25. Indien deze 
door de brievenbus past graag door de brievenbus.

We hopen zoveel mogelijk duiven te mogen ontvangen. Het leukste is 
als we er al een aantal kunnen ophangen tijdens Pinksteren. En met de 
afscheidsdienst hopen we de kerk vol te hebben hangen.





Kerkdiensten in de 1,5 meter samenleving

De Rijksoverheid geeft stap voor stap meer ruimte om dingen weer 
samen te doen. Vanaf 1 juni mogen we weer in de kerk samenkomen 
met maximaal 30 mensen. We zijn natuurlijk blij dat het samenkomen 
als gemeente in ons kerkgebouw weer kan. Tegelijkertijd zorgen de 
regels die blijven voor veel vragen en zullen we nog afwegingen moeten 
maken. We volgen het beleid van de landelijke PKN om in de maand juni 
te oefenen met het protocol wat daarvoor is opgesteld. We maken eerst 
een gebruikersplan voor de kerk. In stappen zullen we met steeds meer 
mensen, vooral met een taak, oefenen met dit gebruikersplan. We stre-
ven er naar om in juli de kerk weer open te stellen. De overheid heeft 
duidelijke voorschriften opgesteld wanneer iemand wel of niet een 
activiteit mag bezoeken. Bij het betreden van de kerk zullen we daarom 
(volgens protocol) mensen begroeten en vragen naar de gezondheid. 
Ook zullen we mensen begeleiden naar een zitplek of een zitplek toe-
wijzen, zodat de 1,5 meter richtlijn gewaarborgd is. Er zijn nog best veel 
lastige punten om op een goede en waardige manier de eredienst vorm 
te geven.
 
Onze diensten blijven in elk geval te zien en te beluisteren via kerk-
dienstgemist.nl. Nu we met meer mensen de dienst mogen vorm geven 
zal ook dat voor meer beleving zorgen. Gemeenteleden zullen zodra 
kerkgang weer mogelijk is in de eerste plaats zelf een afweging moeten 
maken of ze de dienst via internet willen volgen of liever naar de kerk 
gaan. Zeker ook voor onze gemeenteleden met een kwetsbare gezond-
heid een moeilijke en emotionele afweging. 
 
Gerrit-Jan



Lied 416

Ga met God en Hij zal met je zijn,
jou nabij op al je wegen

met zijn raad en troost en zegen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

Ga met God en Hij zal met je zijn:
bij gevaar, in bange tijden,

over jou zijn vleugels spreiden.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

Ga met God en Hij zal met je zijn:
in zijn liefde je bewaren,

in de dood je leven sparen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

Ga met God en Hij zal met je zijn,
tot wij elkaar weer ontmoeten,
in zijn naam elkaar begroeten.

Ga met God en Hij zal met je zijn.

 - Liedboek Zingen en bidden in huis en kerk, 2013


