
Gemeentebrief 
november t/m januari 

   PKN Ravenstein 
www.pkn-ravenstein.nl 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 
 

Wij wensen u fijne feestdagen en een gezond en gezegend 2023 

 
Kerkgebouw   Garnizoenskerk, Servetstraat 1, Ravenstein 
Postadres   Nieuwstraat 7, 5371 AH Ravenstein 
Kerkelijk werk  Ds. P.A. (August) Baars, predikant@pkn-ravenstein.nl 
Contactpersoon  Jan Bekker, diaken, kerkgebouw@pkn-ravenstein.nl  
 
  
  
 

Kopij-adres   kopij@pkn-ravenstein.nl 
Inleverdata   voor 22 januari voor de editie van februari en maart. 
Opmaak, Layout  Eelco van Vliet 
Eindredactie   Corinne Verbraak, kopij@pkn-ravenstein.nl 
Distributie   Jan Bekker 
 
De kerkenraad vergadert in de komende periode op 23 november en 11 januari om 19.30 uur 
in de Uitkomst. 
 
Kerkdiensten        
zondag 20 november 10:00 uur eeuwigheidszondag Ds. P.A. Baars 
        en avondmaal 
zondag 27 november 10:00 uur 1e advent  Ds. E.J. Hempenius, Barneveld 
zondag 4 december 10:00 uur 2e advent  Ds. E. van den Berg, Berlicum 
zondag 11 december  10:00 uur 3e advent  Ds. P.A. Baars 
                                        jongerenviering met belijdenis van 3 jongeren. 
zondag 18 december 10:00 uur 4e advent  Ds. D. de Jong, Oss 
24 december      19:30 uur kerstavond  Ds. P.A. Baars 
25 december  10:00 uur 1e kerstdag  Ds. H. van Tilburg 
zondag 8 januari 2023 10:00 uur    Aart van Drie, Heteren   
zondag 22 januari  10:00 uur  oecumenisch  Ds. P.A. Baars/Ps.P.Raaphorst 
     LET OP: dit zijn de 2e en 4e zondag van januari !!!! 
 
Mocht er oppas nodig zijn op een zondag dan kan dit zo nodig geregeld worden. 
 

College van Kerkrentmeesters  Rabobank NL55RABO 0143 1025 83 
College van de Diaconie   Rabobank NL78RABO 0373 7449 86 
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Schoonmaakrooster 
zondag 20 november Matty en Henny vd Kolk  
zondag 27 november Lisette en Hans 
zondag 4 december Lens en Nico 
Zondag 11 december  Matty en Henny 
zondag 18 december Lisette en Hans 
24 en 25 december Lens en Nico 
zondag 8 januari 2023 Matty en Henny 
zondag 22 januari  Lisette en Hans 
 
 
Wel & Wee 
Zowel met mevrouw Boertjes als de heer Dotinga gaat het redelijk goed op dit moment. Zij 
blijven onder voortdurende controle in de ziekenhuizen waar zij behandeld worden.    
 
Oefenen in verwachten. 
De periode van Advent komt er weer aan als voorbereiding op het Kerstfeest, de geboorte 
van Jezus, die uiteindelijk een goddelijk kind blijkt te zijn. 

En wij hopen dat al de vieringen door kunnen gaan en niet zoals vorig jaar door covid 
moeten worden afgelast. 
Het is ook nu een spannende tijd door de oorlog in Oekraïne met al de gevolgen van deze 
oorlog, niet alleen daar, maar ook bij ons en wereldwijd. 
 
Een voor ons heel troostende uitzending is op tv: Het rampjaar 1672 (precies 350 jaar 
geleden en daar zijn wij ook doorheen gekomen). 
En op dit moment leven wij hier in een maatschappij die boos is. Mensen met korte lontjes 
die via hun daden laten weten hoe boos ze zijn, mensen die zich boosaardig uiten. 
Het lijkt wel of wij het hebben afgeleerd om mensen te ontmoeten die anders zijn, om met 
hen in gesprek te gaan, om te horen wat er in hun leven speelt, waar zij tegenaan lopen, wat 
hen wanhopig maakt, wat hen verdrietig maakt. 
 
Wij hebben ons blijkbaar zo opgesloten in gelijkgestemde en gelijkgezinde groepen, waar 
iedereen hetzelfde denkt, dezelfde belangstelling heeft, op dezelfde manier leeft, dat wij 
menen de waarheid in pacht te hebben en dit op anderen willen overdragen. Want hoe 
groter de groep wordt die hetzelfde is, hoe meer je geborgenheid voelt.  
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En dat is iets waar wij allemaal naar verlangen, geborgenheid.  
En nu opeens wordt de groep waar je je zo in geborgen voelde opengebroken en komt naar 
boven wat wij voorheen niet beleefden: angst. 
Angst voor het onbekende, angst voor het anders zijn, angst voor andere gedachten en 
ideeën waar wij ons voorheen niet druk om hoefden te maken, waar wij schamper op 
reageerden vanuit die geborgenheid, die wij maar buiten de deur hielden.  
En nu moeten wij ons opnieuw gaan oriënteren op het andere. 
 
En nu komt de Adventstijd eraan. Wat hebben wij te verwachten?  
Richten wij ons op de aloude gezelligheid (die er ook mag zijn, begrijp mij goed!) of laten 
wij ons ook inspireren door de boodschap uit de Bijbel, het andere? 
Want in de Adventstijd wordt juist dat anders zijn ons voorgehouden!! Wij hebben God 
niet in de ‘pocket’, Hij komt tot ons als de ‘gans Andere’. Een kind in een kribbe, een kind 
met ouders op de vlucht, een kind voor wie geen plaats is.  
Je hoeft je ogen maar te openen en je ziet ze om je heen, vlak bij je. 
En juist voor die mensen kiest God partij, met hen gaat Hij in zee!! 
God vult al deze aarde, Hij is al onder ons aanwezig!! Hij komt ons tegemoet in ieder mens 
voor wie geen plek is in ons leven. Hij laat Zich al zien, als je Hem maar wilt zien, als je je 
ogen maar wilt openen. 
Wat hebben wij te verwachten??  
De Eeuwige die onder ons wil komen wonen en daarbij ons wereldbeeld totaal omgooit.  
Hij komt tot ons in de ander, die anders denkt, leeft en gelooft, Hij komt tot ons als de 
Ander, die niet denkt en gelooft als wij gewend zijn. En hierbij heeft Hij laten zien dat Hij 
geen tiran is, geen terreur uitoefent, ons niet dwingt om voor Hem te kiezen. Hij komt tot 
ons in de gestalte van een mensenkind, gelijk aan ieder van ons.  
Moeten wij hier angst voor hebben?? Voor iemand die zo barmhartig met ons omgaat?? 
Oefenen in verwachten. Het zijn twee werkwoorden waar wij mee aan de slag kunnen. 
Onszelf leren dat anders zijn en de ander aanvaarden, je zelf breken en delen voor de 
ander, de basis vormt, het fundament is, voor wat wij te verwachten hebben.  
 
Drie personen.  
Het wordt een feestelijke dienst op de derde advent!! Want uit de vroegere jongerengroep 
willen drie personen in de kerk in Ravenstein hun geloof belijden en zo volwaardig lid 
worden van de PKN Ravenstein en daarmee van die wereldwijde beweging die Christus volgt. 
Als voorbereiding zijn wij op een zaterdagavond bij elkaar geweest en zullen er op een 
zaterdagavond en zondagmiddag nog ontmoetingen plaatsvinden. 
De dienst zal geheel aan deze bijzondere gebeurtenis gewijd zijn. 
Dan hier de namen: Sjouke Meerdink, Vincent Verbraak en Maarten Verbraak. 
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Wij mogen als gemeente trots zijn dat zij in deze tijd zich zo willen uitspreken en 
getuigen.  
 
Einde dienstverband. 
In de kerkenraadsvergadering van september heb ik gevraagd om mijn dienstverband met 
Ravenstein te mogen beëindigen per 1 januari 2023. In de dienst van 18 september heb ik 
dit ook medegedeeld aan de kerkgangers. U mag best weten, ik vind het nog steeds een 
moeilijk besluit, maar het kan niet anders. Ik wil (en moet) na de intensieve periode die 
achter mij ligt de energie die ik heb verdelen over een aantal zaken die voor mij 
persoonlijk van belang zijn.  
En ik heb hele leuke en goede jaren gehad met jullie als gemeente, de gesprekskringen, de 
voorbereiding op de kerkdiensten die mij nieuwe inzichten gaven en ik met jullie deelde, de 
gesprekken bij de gemeenteleden thuis, en ik ben jullie dankbaar dat jullie zoveel geduld 
met mij gehad hebben. 
Samen door de covid-periode heen gekomen, tja de wereld is niet aan ons voorbijgegaan. 
Ik neem geen afscheid. Voorlopig blijf ik de kerkdiensten op mijn wijze vervullen, ik krijg 
de functie van gastvoorganger!!, totdat er een opvolger is en een aantal diensten voor mij 
komen te vervallen. 
 
Persoonlijk. 
Dit is mijn laatste bijdrage aan de Gemeentebrief.  
Het volgende nummer komt in februari uit. 
De komende tijd wachten ons veel bijzondere diensten. En ik hoop dat u hierbij wilt zijn om 
samen de gemeenschap in Ravenstein te steunen en het verhaal van dat ene Mensenkind dat 
geboren is verder wilt dragen, de toekomst in, vol verwachting levend, op weg naar het 
Land van de Belofte. 
 
Goede Adventstijd en Gezegende Kerstdagen wens ik jullie toe. 
August Baars. 
 
 
Werkzaamheden bij de begraafplaats ’t Polleke 
Wellicht heeft u gehoord dat de ingang van de begraafplaats wordt verplaatst.  
De stichting ‘Vestingwerken Ravenstein’ heeft het idee opgepakt om het ravelijn weer in de 
oorspronkelijke vorm te herstellen.  
Hiervoor worden er een aantal werkzaamheden uitgevoerd. 
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De toegang wordt middels een brug, om het eiland idee terug te brengen in eerdere staat 
en vorm. Er wordt een beschermde damwand geplaatst om deze vorm te behouden.  
Ook als bescherming tegen bevers welke daar ook actief zijn. 
 
Hiervoor moet de poort verplaatst worden richting de graven. Deze wordt opnieuw daar 
weer opgebouwd. 
 
De werkzaamheden zullen vanaf 10 oktober tot eind november duren, zolang is er geen 
toegang tot de begraafplaats mogelijk. 
Als er in deze periode begraven moet worden dan worden er noodvoorzieningen getroffen 
om de plechtigheid toch door te kunnen laten gaan. 
 
Voor vragen en/of opmerkingen kunt u contact op met Hans van Aalten of Jan Bekker. 
Bestuur begraafplaats ‘t Polleke 
 
Van de Vrouwenvereniging 
Op woensdag 19 oktober hebben we een mooi herfststukje gemaakt. Het bestuur had voor 
het materiaal gezorgd en de leden hoefden alleen een mesje en snoeischaartje mee te 
nemen. Leuk om te zien hoe verschillend onze ideeën zijn over wat we mooi vinden. Op het 
moment van schrijven bleken er nog veel herfststukjes op de tafel te staan, weliswaar aan 
het indrogen, maar het aanzien nog waard. 

Woensdag 16 november gaan we de Sinterklaasviering houden. We hebben lotjes getrokken 
en kopen voor die persoon een cadeautje, we maken een gedicht erbij en dan hebben we 
woensdag heel veel pret met een verhalenbingo. Heb je bingo dan mag je een cadeautje aan 
iemand geven. Onder het genot van lekkers wordt dit zeker weer een hele gezellige avond.  

Na de Sinterklaasviering komen we automatisch bij de Kerstviering terecht. Deze houden 
we op woensdag 21 december. Hoe die invulling eruitziet is nog niet helemaal bekend. Maar 
een mooi kerstverhaal en gedicht zal zeker op die avond te horen zijn. 

We zijn met 9 dames en vinden het erg gezellig als er meer dames bij ons aansluiten. Kom 
je gezellig koffie-/theedrinken? Je bent van harte welkom. 
 
De data voor de avonden vind je terug in de gemeentebrief, maar je mag ook altijd iemand 
van het bestuur aanspreken. 
 
Henny de Vlugt, Diny Bak en Marry van Oosteren. Het bestuur. 
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Jongeren en het geloof 
 
Jongeren hebben het vaak moeilijk. 
We zien dit oa aan het grote aantal jongeren dat nu een beroep doet op de geestelijke 
gezondheidszorg. Eigenlijk is dit vreemd omdat vergeleken met vroeger er veel meer 
mogelijkheden zijn voor jongeren. Je kunt bijna elke studie volgen, je kunt op vakantie 
misschien wel twee keer per jaar, je kunt je eigen vrienden uitzoeken meestal kun je, 
eventueel met wat ondersteuning van ouders zelf bepalen waar je woont.  
Kort gezegd: je hebt je leven zelf in de hand, wat wil je nog meer! 
 
Wat is dan de worsteling van veel jongeren? / 
Waarom is het moeilijk om gewoon blij te zijn met alles wat je hebt en wat je kunt doen?  
Tijdens gesprekken die ik hierover heb gehad met jongeren binnen en buiten de kerk komt 
vaak een ander aspect naar boven. Ouders, vrienden, collega’s etc. iedereen heeft 
verwachtingen van mij waar ik aan zou moeten voldoen en eigenlijk wil ik ze niet 
teleurstellen.  
Het komt dus erop neer dat ik vind dat ik moet voldoen aan een beeld dat anderen van mij 
hebben.  
 
Er is nog een belangrijk verschil met vroeger, in de huidige tijd krijgen wij via de sociale 
media allerlei ideaal-beelden voorgeschoteld. Praatprogramma’s die ons vertellen hoe we 
moeten denken, 
 
Succesvolle ondernemers die ons voorschotelen hoe we rijk kunnen worden, 
-Avonturiers die laten zien hoe reizen je blik verruimd, 
-Mooie modellen die laten zien hoe je eruit zou moeten zien,   
-Ouders die vertellen hoe je kinderen perfect opvoedt, 
-Reclames die je vertellen wat je moet hebben Etc etc etc. 
 
Het is duidelijk dit meestal onbereikbaar is maar hierdoor krijg je onbewust al snel het 
gevoel dat je faalt, niet voldoet aan verwachtingen van anderen, en voordat je het weet zit 
je met depressieve gevoelens.  
 
In de huidige tijd wordt met name het geloof afgeschilderd als volledig wereldvreemd, het 
beeld bij veel mensen is als volgt; een God die boven de wolken zit en aan koordjes trekt en 



Gemeentebrief 
november t/m januari 

   PKN Ravenstein 
www.pkn-ravenstein.nl 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 
 

Wij wensen u fijne feestdagen en een gezond en gezegend 2023 

daarmee alles op de aarde wordt bepaald. Gezien de toestand in de wereld doet God dit 
niet goed en kunnen we de christelijke God van rechtvaardigheid en liefde afschrijven. Om 
in deze omgeving te durven zeggen dat je naar de kerk gaat (m.n. door jongeren) is heel 
bijzonder.  
 

Het is dan ook een wonder dat 3 jongeren hebben 
aangegeven belijdenis te willen doen, bij ons in de 
kerk. Maar ik wil ook de jongeren noemen die 
gewoon meedraaien in de gesprekken die we hebben 
over de bijbel en wat dit voor ons nu betekent 
zonder belijdenis te doen. De conclusie is dat de 
antwoorden uit de Bijbel zijn in ieder geval 
compleet anders zijn dan de verwachtingen of de 
geschetste ideaalbeelden van ons huidige leven 
waaraan we denken te moeten voldoen. 
 
 Om dit feest van de belijdenis, het antwoord van de bijbel op de huidige tijd, mee te 
maken bent u bent allen van harte welkom zondag 11 december. 
 
Jan Meerdink 
 
 
Aktie Kerkbalans 2023 komt eraan! 
Wij vormen samen een kleine, maar warme en betrokken gemeenschap.  
De kerk is voor ons, naast een plaats van geloof, gebed en bezinning, ook een plaats van 
ontmoeting, het delen van elkaars wel en wee, en ons door God en elkaar gezien en gehoord 
weten.  
Gelukkig zijn onze jaarlijkse uitgaven niet al te hoog voor onze kleine gemeenschap.  
Het kerkgebouw is al lange tijd niet ons eigendom, daar zorgt de gemeente Oss goed voor.  
Maar onze tweewekelijkse diensten kosten wel het nodige aan voorgangers en organisten, 
en ook aan De Uitkomst, ons gemeentezaaltje, zijn onderhoudskosten verbonden.  
Maar het is te doen, als we allemaal, rekening houdend met de inflatie, een iets grotere 
financiële bijdrage leveren dan vorig jaar. 

“Ga nu op pad en maak alle volken 
tot leerlingen van Mij. Doop hen in 
de naam van de Vader en de Zoon 
en de Heilige Geest. En leer hen 
om alles te doen wat Ik ook aan 
jullie heb geleerd. En Ik ben alle 
dagen met jullie, totdat de tijd van 
de wereld om is." 
 
Mattheus 28: 19,20 (basisbijbel) 
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In januari 2023 is er weer de jaarlijkse Actie Kerkbalans. Laten we samen ervoor zorgen 
dat we ook het komende jaar een gastvrije plek kunnen zijn voor elkaar en voor de mensen 
die ons op onze weggegeven worden. 

Namens uw kerkrentmeesters, 
Leon Teubner 
 
 
 
Even voorstellen 
Volgend jaar hoop ik een paar keer in Ravenstein voor te gaan.  
Graag stel ik me daarom even voor.  
Mijn naam is Aart van Drie en ik woon met mijn vrouw en drie kinderen in het Betuwse 
dorpje Heteren. 
 
Na enkele jaren als chemisch analist in het laboratorium te hebben gewerkt, ben ik 
theologie gaan studeren.  
Eerst een hbo-opleiding en daarna de universiteit in Kampen. 
Sinds 2011 werk ik als geestelijk verzorger in verpleeghuis Vrijthof te Tiel.  
Ik werd daar aangenomen door August Baars, u niet onbekend. Twee jaar heb ik daar met 
hem samengewerkt. 
 
Ik zie er naar uit u te ontmoeten. 
 
Met een hartelijke groet,  
Aart van Drie 
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Thuis 
 
Onder dit centrale thema nodigen wij u uit. 

In het voorjaar hebben we in samenwerking met 
Zorgcoöperatie en Protestante Kerk een drietal 
ontmoetingen gehad vanuit muziek en tekst van de 
Mattheus Passion. Iedereen was daar heel positief en 
gepassioneerd over.  

 

Menigeen heeft gevraagd om weer eens zulke 
ontmoetingen te organiseren. Dat gaan we doen. Wij 

bieden u weer een drietal bijeenkomsten aan om elkaar te ontmoeten vanuit het thema 
“thuis”. Ook deze middagen worden vormgegeven vanuit muziek, tekst, beeld en gesprek. 

Ook deze keer worden de ontmoetingen begeleid door Leon Teubner en Theo Gallé en 
ondersteund door Doortje van de Mee. 

Op drie woensdagmiddagen willen wij u graag ontmoeten, namelijk op  
2 november, 16 november en 14 december. 
 
Wij komen samen in de zaal van de Valkenburcht, telkens van 14.00 tot 16.00 uur, inloop 
vanaf 13.45 uur. Meedoen, koffie en thee zijn gratis. 
 
Wij denken dat een ontmoeting van 25 gasten optimaal is. Daarom is het slim om niet te 
wachten met je aanmelden, maar doe dat zeker vóór 31 oktober.  
 
Doortje van de Mee zit klaar om uw naam te noteren, meld je bij haar via  
🕿 telefonisch of WhatsApp 0628545146 of mail naar dvdmee@hetnet.nl 
 
 
 

 

Onder den Kastanjeboom 


