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Lieve mensen, 
Wel of niet wat meer vrijheden, maar voorlopig nog steeds met beperkingen. 
Onze kerkdiensten gaan in de vakantieperiode gewoon door.  
 
Zondag 23 mei:   Ds. August Baars     Pinksteren 
Zondag 6 juni  Ds. Evert Jan Hempenius 
Zondag 20 juni   Ds. Harry Tacken 
Zondag 4 juli   Ds. Dick de Jong 
Zondag 18 juli   Ds. Henk Gols 
 
Onze nieuwe banknummers zijn: 
College van Beheer Rabobank  NL55RABO 0143 1025 83 
Diaconie   Rabobank  NL78RABO 0373 7449 86 
De diaconie heeft een nieuw banknummer !!!  
Past u deze aan in uw administratie. 
 
Schoonmaakrooster 
Zondag 23 mei  Corinne en Matty 
zondag 6 juni  Hans en Lisette 
zondag 20 juni  Nico en Lens 
zondag 4 juli  Corinne en Matty 
Zondag 18 juli  Hans en Lisette 
 
Voor vragen, bel of app mij dan even. 06-13 06 19 31 Corinne 
 
Website 
De huidige website van onze kerk was moeilijk bewerkbaar en daardoor niet meer 
bij de tijd. Samen hebben we gekeken naar een beter bewerkbare website.  
Deze is gevonden en reeds in de lucht.  
De oude website is ook nog in de lucht ivm de ANBI gegevens, maar als dat probleempje is opgelost zal deze niet meer opduiken 
als je de gegevens protestantse kerk Ravenstein intypt. 

De nieuwe website is te bereiken met: www.PKN-Ravenstein.nl 

Heeft u op- of aanmerkingen over de nieuwe website, laat het mij dan weten.  
Het is voor ons ook nieuw.  
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En de wind waait… 

Met Pinksteren sluiten wij de Paastijd af.  
Er zijn allerlei verhalen langsgekomen waarin Jezus zich laat zien als de Opgestane, 
de Opgewekte.  
En de mensen die Hem meegemaakt hebben, hebben Hem herkend in hoe Hij 
deed, hoe Hij handelde.  
En de vraag die dan op velerlei lippen brandt is deze: ‘Hoe kunnen wij verder 
zonder Hem?’ 
Ook wij kennen de verhalen over Jezus, wat Hij zei, wat Hij deed en hoe Hij het 
deed.  
Wat gaan wij nu doen, nu Hij niet meer onder ons is? 
 
De eerste leerlingen ontdekten dat wat Jezus bracht van een heel andere orde was 
dan men gewend was. Het was zó anders dat men tot de conclusie kwam dat Jezus 
iets hemels had, niet anders deed dan God zichtbaar maken in de wereld.  
En dat dit niet alleen afhankelijk is van de persoon Jezus, maar dat wij ieder dat ook 
kunnen.  
De adem die Jezus droeg, de nieuwe wind die Jezus over de aarde uitblies had te 
maken met Gods Geest.  
Het is de manier waarop God in het leven staat, in ons leven staat, in ieders leven 
aanwezig wil zijn. 
Aan de ene kant troostend, met aandacht voor jou, luisterend naar degene die niet 
gehoord wordt, maar ook bemoedigend, moed insprekend.  
En soms doet Hij een appèl op jou, roept Hij je op om in actie te komen, om te 
doen wat Hij doet, om te handelen, zoals Hij handelt. 
En zo wil God zichtbaar worden in onze wereld. Zo is Hij blijvend aanwezig via 
mensen, zelfs mensen van wie je het niet verwacht. 

Zo kom je opeens mensen tegen, zomaar, voor jou misschien onbekende mensen, 
met wie je niets hebt, die op zo’n manier met je omgaan, met jou en met degenen 
die bij jou horen, dat er verwondering in jou opborrelt.  
Mensen die je even lucht geven, waardoor je kunt opademen, waardoor je even 
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alles ziet in een ander perspectief, waardoor je leven even niet die grauwe kleur 
heeft, maar glans krijgt, waardoor je leven even een andere smaak heeft. 
Ik hoop dat u/jullie dat zullen meemaken en er mensen in je leven komen die zo af 
en toe jou laten merken dat Gods Geest waait en dat jij ook die wind, die bries, die 
hartverwarmende wind, zult voelen en ervaart hoe de Eeuwige er ook voor jou wil 
zijn. 
 
Wel en wee… 
Ad de Fijter en zijn vrouw Bets hebben een tijdje aardig in de rats gezeten want Ad 
had darmklachten en er was een vermoeden van kanker.  
Gelukkig was dat niet het geval en zijn deze zorgen voorbijgegaan.      
 
Persoonlijk… 
Sommigen van u weten het al hoe de situatie bij ons thuis is.  
Daarom heb ik de kerkenraad verzocht om mij de komende tijd vrij te stellen van 
pastorale werkzaamheden.  
Ik weet het, het is een klein contract dat ik heb, één dagdeel per week, maar zelfs 
dat is voor mij onmogelijk om te vervullen.  
Mijn vrouw heeft, hoe verdrietig het ook is, al mijn aandacht en energie nodig.  
De nodige stappen zijn al gezet en staan in de planning, maar op dit moment kan ik 
niet die aandacht voor u opbrengen die nodig is. 
De kerkdienst met Pinksteren hoop ik te leiden en volgens de planning ga ik op 
zondag 
5 september weer voor.  
Het contact met de kerkenraad blijft bestaan via de telefoon, dus ben ik absoluut 
nodig, dan zal er het één en ander geregeld worden. 
 
U allen, jullie allen wens ik de komende tijd een fijne en goede tijd toe. 
Hartelijke groet en tot ziens, 
August Baars 
 
Kort verslag van de kerkenraadsvergadering van woensdag 12 mei 2021 
Vanavond zijn als gast aanwezig, Eelco van Vliet en Leon Teubner.  
Zij hebben beiden aangegeven te willen toe te treden aan onze kerkenraad. 
In de afgelopen weken zijn zij als aspirant-kerkenraadsleden aan u voorgesteld en 
zullen zij als er geen bezwaren worden ingebracht worden bevestigd.  
Na hun bevestiging blijft de kerkenraad op sterkte om als zelfstandige gemeente 



Gemeentebrief     mei/juni 2021              
        Protestantse gemeente Ravenstein 
 
verder te kunnen en heeft de kerkenraad besloten om als zelfstandig PKN 
gemeente Ravenstein verder te gaan en de samenwerkingsverbanden met 
omliggende gemeente wat verder voor ons uit te schuiven.  
Vlak voordat deze gemeentebrief verstuurd zou worden kregen we nog het bericht 
dat Henk Visscher heeft aangegeven graag nog bij de kerkenraad te blijven. Wij zijn 
hier erg blij mee en hebben hiermee een mooie toekomst in handen. 
Albert Rozema zal als externe penningmeester van de kerk de financiële 
administratie voor ons verzorgen. De bevestigingsdatum zal in overleg worden 
vastgesteld. 
 
In de rubriek persoonlijk van Ds. August Baars heeft u kunnen lezen dat de 
thuissituatie van hun op dit moment onder druk staat.  
De kerkenraad heeft in overleg met Ds. August Baars besloten dat als er pastorale 
zorg in onze gemeente nodig is, u zich allereerst eerst kan melden bij Jan 
Meerdink, Jan Bekker of Corinne Verbraak.  
Zij zullen dan in overleg met u passende zorg zoeken. 
 
Namens de kerkenraad, 
Albert Rozema. 
 
De bonte knaagkever 
“Op 18 april hebben we een steigerdienst”.  
Dit was de aankondiging die we in de vorige gemeentebrief hebben vermeld.  
U bent van ons gewend dat er zo nu en dan iets nieuws tijdens de dienst plaats 
vindt en ik begrijp dan ook de teleurstelling dat er geen steigerdienst was de 18e 
april. 

De zorgen zijn nog groter als we denken wat de gevolgen hadden kunnen zijn als de 
bonte knaagkever zijn werk ongehinderd voortzet en de grote dwarsbalken tot 
zaagsel reduceert. 
Gelukkig kunnen we U melden dat de bestrijding van de bonte knaagkever in 2 
weken is afgerond en wel precies tussen 2 diensten in waardoor U hiervan geen 
last hebt gehad. 
 
Hieronder ziet U hoe de steigers in de kerk geplaatst stonden. 
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Al met al kunnen we met vertrouwen de toekomst van ons dierbare kerkje 
tegemoet zien. Want er is ons verzekerd dat de bonte knaagkever goed bestreden 
is. 
 
We zijn verheugd dat de kerkenraad weer voltallig is en het met de ‘corona’ 
voorzichtig de goede kant op gaat. We hopen dat we nog lang onze diensten met 
blijdschap en dankbaarheid in ons kerkje mogen blijven vieren. 
 
Namens de kerkenraad, 
Jan Meerdink 
 


