
Wie helpt mee de De IJsvogel 
mooi te houden?
De Dorpsraad zoekt daarvoor vrij-
willigers.  

Lees meer op pagina 5 >>

Ugchelense brandweerman 
onderscheiden
De heer Laurens Stens werd lid in 
de Orde van Oranje Nassau. 

Lees meer op pagina 11 >>

En veel poëzie!
Behalve de vertrouwde haiku, 
staan er gedichten op pagina 11 
en 15
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Een paar weken nadat het Coronavirus zijn entree 
deed, hebben de muzikanten van THA-Ugchelen 
hun instrument opgepakt om voor zorginstellingen 
te gaan spelen. 
Ze noemen dit hun coronatour.
Zij zijn gestart bij Talma-Borgh en speelden daarna 
bij de Sprengenhof, het Staatsliedenhuis, de Veen-
kamp/de Arkel en bij Veldhuis en Sainte Marie.
Eenmaal in de voortuin en eenmaal in de achter-
tuin.
Dit doen zij geheel belangeloos. Ze ontvangen als 

club ook geen subsidie.
Maar plezier in het muziekmaken, dat is hun hoofd-
doel! Op een enkele speler na, zijn ze  allemaal 
boven de zeventig jaar. Dus behoren ze tot de ri-
sicogroep. Maar daar merk je totaal niets van. Ze 
houden zich aan de afspraken van het RIVM en 
hebben toestemming van de gemeente.

THA staat nog open voor aanvragen van zorgin-
stellingen. U kunt daarvoor een mailverzoek sturen 
naar henk@muziekeducatie.nl

in de avondlucht
dartelen de vleermuizen
- zij gaan vrijuit -

Nico van Dam

Ugchelse haiku

Hoofdzaken en bijzaken

In deze Bron o.a:

Waar droom jij/waar droomt u van?
 
In de online Pinksterviering gaan 
we dromen over de toekomst. En 
daar hebben we uw droom bij no-
dig! U kunt uw droom opschrijven 
en in de brievenbus van de Bron-
kerk doen, of mailen naar 
predikantRD@bronkerk.nl. 
Graag vóór vrijdag 29 mei 12:00 
uur. In de online kerkdienst hoort u 
deze dromen terug. 

Naast onze eigen dromen, willen 
we ook meehelpen om de dromen 
van kinderen met een ernstige, 
soms levensbedreigende ziekte, 
te laten uitkomen. We doen dat 
door de stichting Make a Wish te 

steunen, want zij zetten zich hier-
voor in. In de viering hoort u meer 
over deze stichting van een dorps-
genoot. Een bijdrage kan overge-
maakt naar 
IBAN NL72 RABO 0103 1157 73, 
ten name van: Diaconie  
Prot. Gemeente te Ugchelen, o.v.v. 
Make a Wish.

Wie we ook zijn, wat we ook ge-
loven, we dromen allemaal. We 
hopen dat u met ons mee droomt 
en afstemt op de Pinksterviering, 
vanaf zondag 31 mei te beluiste-
ren via kerkomroep.nl.

De Oecumenische Stuurgroep 
Ugchelen

Afronding Wegenerlocatie

Coronatour THA-Ugchelen

Waar vroeger krantenbedrijf We-
gener zijn domicilie had (en nog 
eerder Van Gelder Papier), op 
de hoek van Europaweg en Laan 
van Westenenk, worden allerlei 
nieuwe initiatieven ontwikkeld. 
FSG Campus is er neergestre-
ken, trampolinespringers maken 
gebruik van de drukhal. Het af-
rondend plan voor het gebied ligt 
klaar. Liefst zouden de onderne-
mers een voorlichtingsbijeen-
komst voor Ugchelen organise-
ren, maar dat lukt nu niet. Er is 
daarom voor gekozen de plannen 
op een internetsite klaar te zet-
ten, waar iedereen ze kan inzien 
en desgewenst van commentaar 
kan voorzien. Op pagin 4 van 
deze Bron een sfeerimpressie en 
meer informatie. 
www.vanriggelenvastgoed.nl/
wegenercampus

Dromen vangen
OECUMENISCHE ONLINE PINKSTERVIERING
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DE BRON
KERK- EN DORPSBLAD
Verspreiding in Ugchelen: 
om de 14 dagen huis-aan-huis
Oplage: 2650 exemplaren
De Bron digitaal: www.bronkerk.nl 
Opmaak: Lutim, www.lutim.nl 
Druk: VESO, www.vanelst.org 

Eindredacteur van deze Bron
Nico van Dam, tel. 3124044
Eindredacteur volgende Bron:
Jan van Middendorp, tel. 5333672
Fotograaf van deze Bron:
Dirk Reiding, tel. 5336538
Fotograaf volgende Bron:
Johan van Veen, tel. 5062373
Volgende Bron verschijnt op 10 juni
Kopij en advertenties via:
ugchelendebron@bronkerk.nl 
of in de brievenbus van de Bronkerk
vóór dinsdag 2 juni 19.00 uur.
Coördinator advertenties:
Teun van Amersfoort, tel. 5411491
Verspreiding en bezorgklachten:
bronbezorging@bronkerk.nl
tel. 5422382

PRAKTISCHE GEGEVENS KERK
Kerkelijk centrum:
“Bronkerk” en “De Duiker”
Hoenderloseweg 10, 7339 GH
tel. 5334859
Beheerder J. Visscher
Mobiel tel. 06-50525501
Predikanten: 
Ds. A.R. Davelaar,
Tel. 06-12837524 predikantRD@bronkerk.nl
Ds. E. van Iperen, tel. 8438214
predikantEI@bronkerk.nl 
Kerkelijk werker: 
R. Groen, tel.06-18270616 
kerkelijkwerker@bronkerk.nl  
Kerkenraad:
Voorz.: Mw. A. van der Hart, tel. 5417571
Secr.: C. de Winter, tel. 5414293
scribaKR@bronkerk.nl 
Kerkelijk bureau: voor collectebonnen
en vragen: kerkelijk.bureau@bronkerk.nl
Voor dringende zaken:
tel. 5411491 of 06-15017286
Bankrekeningen: Bronkerk Ugchelen
NL36INGB0000833184 en 
NL88RABO0303318635 
Meldpunt ziekte/herstel Bronkerkleden
mevr. B. Rigterink, tel. 5333718
meldpunt@bronkerk.nl 
Meldpunt overlijden tel. 06-34827579
Meer informatie: zie Informatiegids
Bronkerk of www.bronkerk.nl

PRAKTISCHE GEGEVENS DORP
Politie Ugchelen:
Wijkagent: Petra van Doorn, 0900-8844
spreekuur dinsdag 18.30-19.30 uur
Vereniging Dorpsraad Ugchelen:
Secretaris en ledenadministratie:
Leo Mooijman, tel. 5428066
E-mail: info@dorpsraadugchelen.nl
Noaberschap Ugchelen
Wineke Blom, tel. 06-41816541
Floortje v.d. Heijden, tel. 06-41808328
Annemieke Debets, tel. 06-14976776  
Vereniging Ugchelens Belang:
Dorpshuis: tel.nr.: 5335144
E-mail: secretaris@ugchelensbelang.nl 
Huisartsen:
Huisartsenpraktijk Oosting en Flenter
Bogaardslaan 56, tel. 5333361
Huisartsenpraktijk Ugchelse Kei
C.J. Haverkamp en T. Mons
Bogaardslaan 56, tel. 5331510
Tijdens avond, nacht en in het weekend
tel. 0900-600-9000
Alarmnummer: 112
DORPSMELDPUNT
U kunt uw melding zowel telefonisch als 
schriftelijk doorgeven aan de secretaris van 
de Dorpsraad op telefoonnummer (055) 542 
80 66 of per Email info@dorpsraadugchelen.nl
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Van ds. Eline van Iperen 
Afgelopen week zaten we met een 
groepje van 7 mensen, wijd uiteen, 
in De Duiker. Er was iets te bespre-
ken en we durfden het aan om het 
zo, fysiek, te doen. Het was zo bij-
zonder om elkaar weer te zien! Ik 
merk dat vaker bij mezelf. Dat het 
weer zien van mensen me zo goed 
doet, bijna ontroert. We hebben 
sinds de crisis een aanraakverbod, 
en ik weet hoe schrijnend het voor 
velen kan zijn om niet-bij-je-in-huis-
wonende geliefden niet vast te 
mogen houden, of in de armen te 
houden, te knuffelen. Maar na al die 
weken afzondering krijgt het woord 
“elkaar zien” ook opeens een lading 
die het nooit had. Ook bij mij. Terwijl 
ik toch niet opgesloten zit, dagelijks 
buiten kom, en veel communiceer 
via de telefoon en email. 
Maar mensen weer zien! Hen in de 

ogen te kunnen kijken, hun mimiek 
te zien, de vertrouwde gezichten te 
zien, wat kan dat heerlijk zijn als je 
daarin “droog” hebt gestaan. Hoe-
zeer de digitale kerkdiensten ook 
voorzien in een behoefte, en we 
blij mogen zijn met het fantastische 
technische team dat dit mogelijk 
maakt, dít aspect kunnen die dien-
sten niet leveren: het onderlinge 
oogcontact, de blikken van herken-
ning, de blikken die zeggen: “ik zie 
je”, of “fijn, dat je er ook bent”.  Ik 
weet dat er vlijtig kaartjes door u al-
len worden geschreven, bloemetjes 
worden bezorgd, telefoonabonne-
menten zijn veranderd naar onbe-
perkt bellen”. En ik weet ook dat er 
contacten over heggen heen plaats-
vinden, dat er onderling ‘balkon- of 
tuinbezoekjes’ worden geregeld, of 
dat er afspraken worden gemaakt 
om – op gepaste afstand – geza-

menlijk naar de digitale kerkdienst te 
luisteren. Blijf dat vooral doen, din-
gen bedenken om elkaar te zien, het 
helpt om de gemeenschap in stand 
te houden. 

Lieve God,
Dank u dat u ook in kerken 
woont. Een kerk is echt een 
mooi huis. Wij bidden u dat er 
ook leuke dingen zijn voor kin-
deren en voor volwassenen. Wij 
bidden u dat u bij alle mensen 
in de kerk bent en hen ideeën 
geeft om leuke dingen te orga-
niseren voor iedereen. 
Geef hen ook de kracht om ou-
derwetse dingen goed te kun-
nen uitleggen zodat iedereen 
het snapt zowel jong als oud. 
Wilt u ons ook laten horen als er 
leuke activiteiten in de kerk zijn 
dan kunnen we daar misschien 
een keer heen.
Dat bid ik in Jezus naam,
Amen.

In deze tijden is er geen club-
werk en je kunt niet als gezin 
naar een kerkdienst gaan. Luis-
teren naar een kerkdienst kan 
natuurlijk wel, maar dat kan las-
tig zijn voor kinderen en tieners.  
Een tip voor gezinnen blijft 
www.toetjesmoment.nl 
waar ik nu op elke woensdag en 
op de feestdagen een combina-
tie maak tussen bijbel en een 
activiteit. En een andere goede 
tip is https://jongprotestant.pro-
testantsekerk.nl/overzicht / be-
kijk daar welke werkvormen je 
wilt proberen en kom je er niet 
uit laat het mij weten, wellicht 
heb ik tips. Met deze werkvor-
men kan je als gezin creatief 
bezig zijn met geloof en opvoe-
ding. Veel succes. En o ja, veel 
werkvormen zijn zelfs leuk voor 
volwassen dus bent u wat ouder 
en wilt u zich vermaken bekijk 
de site. 
Kerkelijk (jeugd)werker 
Bronkerk

Voor iedereen die het leuk vindt 
om te kijken wat hij of zij weet. 
Natuurlijk mag je in de bijbel de 
antwoorden opzoeken. Alles 
mag! Je kan dit alleen invullen 
maar er ook met elkaar naar 
kijken. We wensen je heel veel 
succes!! https://debijbel.nl/bij-
belquiz   Laat even weten of je 
dit leuk vond. Wellicht kunnen 
we vaker spelletjes of weetjes 
plaatsen. Mail in dat geval even 
naar 
jeugdouderling@bronkerk.nl

Voorlopig zijn in verband met het 
Corona-virus alle bijeenkomsten, 
inclusief kerkdiensten, afgezegd. 
Dit geldt ook voor Randerode.
De kerkdiensten in de Bronkerk 
zullen via http://www.kerkomroep.
nl digitaal te beluisteren zijn. Soms 
is de site overbelast, probeer het 
later dan nog eens.
Ook op de radio FM 87.60 MHz 
zijn op zondag diverse kerkdien-
sten te beluisteren.
Raadpleeg de website van de 
Bronkerk (www.bronkerk.nl) voor 
actualiteiten.
Ook de vieringen van de Em-
maüsparochie worden via inter-
net uitgezonden. Zie hiervoor de 
website: http://www.emmaus-apel-
doorn.nl.
Voor alle actuele informatie ver-
wijzen wij naar de websites of 
nieuwsbulletins van de betreffende 
kerken.

Zaterdag 30 mei
ONZE LIEVE VROUWEKERK - 
DIGITAAL

Zondag 31 mei Pinksteren
BRONKERK - DIGITAAL
09.30 UUR: ds. A. R. Davelaar,    
Oecumenische Viering
Vanaf zaterdag te beluisteren via 
kerkomroep.nl
ONZE LIEVE VROUWEKERK –  
DIGITAAL

Zaterdag 6 juni
ONZE LIEVE VROUWEKERK - 
DIGITAAL

Zondag 7 juni
BRONKERK - DIGITAAL
09.30 uur: ds. E. van Iperen. 
Vanaf zaterdag te beluisteren via 

kerkomroep.nl
ONZE LIEVE VROUWEKERK - 
DIGITAAL

Zondag 31 mei
Vandaag vieren we het Pink-
sterfeest in een oecumenische 
dienst. Onze voorganger is Re-
gina Davelaar. Helaas moet door 
de Corona de medewerking van 
het koor Sostenuto tot een later 
stadium worden uitgesteld. Maar 
we gaan er ondanks alles toch 
een feestelijke dienst van maken. 
Thema is dromen vangen, naar 
aanleiding van Joël 3:1-5 ‘oude 
mensen zullen dromen dromen en 
jongeren zullen visioenen zien.’ 
Collecte bestemming: Stichting 
Make a Wish.

Zondag 7 juni
Dominee Eline van Iperen is onze 
voorganger. We zouden vandaag 
het Keerpuntfeest vieren met kin-
deren die van groep acht overstap-
pen naar de middelbare school. 
Door het Coronavirus kunnen we 
deze kinderen niet de aandacht 
geven die wij hen zouden willen 
geven en moeten we het feest tot 
een later moment uitstellen.
Uit Bijbel Basics: De schat in de 
grond en de bijzondere parel.
Deze zondag is de eerste van 
een blok met vier verhalen uit het 
evangelie van Matteüs over Gods 
nieuwe wereld. Op elke zondag 
staan voorbeelden (gelijkenissen) 
van Jezus centraal die iets laten 
zien van deze nieuwe wereld. 
Op deze zondag lezen we Matteüs 
13:44-46: twee voorbeelden over 
hoe kostbaar Gods nieuwe wereld 
is.

Collecte bestemming: Eigen dia-
conie

Collectes in deze periode
Om gemeenteleden de mogelijk-
heid te bieden alsnog hun gaven 
aan kerkvoogdij en diaconie te 
kunnen overmaken in plaats van 
in de collectezak te deponeren, 
volgen hierbij de bankrekening-
nummers waarop men eventuele 
“collecte”-giften kan storten:
Kerk: 
IBAN NL34 RABO 0393 4846 96, 
ten name van: PKN Gemeente te 
Ugchelen
Diaconie: 
IBAN NL72 RABO 0103 1157 73, 
ten name van: Diaconie Prot. Ge-
meente te Ugchelen
Beide colleges verzoeken bij het 
overmaken te willen vermelden : 
“collectegeld”, zodat het doel dui-
delijk is.

BEREIKBAARHEID PREDIKANTEN
Ds. Regina Davelaar: bij voorkeur 
op maandag, dinsdag en donder-
dag - 06 12837524
Ds. Eline van Iperen: bij voorkeur 
’s morgens op maandag tot en met 
vrijdag - 055 8438214

Kerkdiensten

 God’s Geest is in en met ons, alle 
dagen van ons leven!

BIJ DE DIENSTEN

Leuke werkvormen voor 
gezinnen 

Bijbelquiz

Uit de Digitale Nieuwsbrief

Corona hulplijn 
In Ugchelen werken Noaber-
schap en de Bronkerk samen 
om aan mensen hulp te bieden in 
deze Corona tijd. Wat betreft hulp 
kunt u denken aan boodschappen 
doen, hondje uitlaten, even een 
telefonisch gesprekje dus ‘corona 
gerelateerde’ hulp. Ook zijn er te-
lefooncirkels waar u aan deel kunt 
nemen. Voor hulp kunt u bellen 
met: Wineke Blom  06 41816541 
Foortje van der Heijden 
06 41808328 
Annemieke Debets  06 14976776 
Chris de Winter   06 10917060 

Lees dit samen met uw (klein)kind
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JUNI 2020
16 juni   Besloten bestuursvergadering Dorpsraad

JULI 2020
21 juli   Besloten bestuursvergadering Dorpsraad

AUGUSTUS 2020
18 augustus  Besloten bestuursvergadering Dorpsraad

SEPTEMBER 2020
15 september  Besloten bestuursvergadering Dorpsraad

OKTOBER 2020
20 oktober   Besloten bestuursvergadering Dorpsraad

Elke dinsdag van 18.30 tot 19.30 uur is de wijkagent aanwezig in UB.

De activiteiten van de Vereniging Dorpsraad Ugchelen worden voor 
verslaglegging veelvuldig op beeldmateriaal vastgelegd. Indien u deel-
neemt aan of aanwezig bent bij deze activiteiten, geeft u de vereniging 
op grond van de AVG toestemming voor het maken van foto’s en film-
beelden en voor het gebruik, publicatie en de opslag daarvan.

Agenda

Wat een vreemde tijd! Vreemd, omdat bijna 
alles anders is en bijna niets meer vanzelf-
sprekend.
Wie had in januari, bij het ingaan van onze 
nieuwe jaar, gedacht dat 2020 er zo uit zou 
gaan zien.
Veel is veranderd: grootouders die achter 
hun raam contact met kinderen en kleinkin-
deren hebben, mensen met een kwetsbare 
gezondheid leven al weken in quarantaine, 
mensen die geheel onverwachts hun baan 
kwijtraken, zorgpersoneel dat overbelast is 
en zo zijn er nog vele voorbeelden te noe-
men. Veel onzekerheden zijn ons leven bin-
nen geslopen.

Wie had gedacht dat we in de supermarkt 
zoveel mogelijk andere klanten ontwijken. 
Wie had gedacht dat we ongerust opkijken 
als een paar buren te dicht op elkaar staan 
te praten. 

Ook zaken die ons leven veraangenamen, 
zoals meedoen aan het verenigingsleven of 
gezellig naar een restaurant gaan, liggen 

stil. Heel jammer! Dit staat echter niet in 
verhouding tot het leed van veel gezinnen 
in ons land die getroffen zijn door zieke fa-
milieleden of zelfs sterfgevallen.

De komende tijd vinden wel enkele versoe-
pelingen van de regels plaats, maar het zal 
nog wel langere tijd een vreemde tijd blij-
ven. 
Wel mooi is om te zien dat mensen meer 
naar elkaar omkijken. Ik wil u dan ook drin-
gend vragen dit de komende tijd nog te 
(blijven) doen. Niet iedereen heeft kinderen 
of de kinderen wonen ver weg of mensen 
hebben nauwelijks een ander netwerk. Veel 
mensen zijn eenzaam.  We moeten niet 
onderschatten wat dat met mensen doet. 
Het is een kleine moeite om te vragen of er 
iets gedaan kan worden, een telefoontje of 
kaartje is ook al een mooi gebaar. Laten we 
er als dorpsgenoten voor elkaar zijn.

Ook de werkzaamheden van de Dorpsraad 
liggen grotendeels stil. Er is nog wel wat 
contact met de gemeente, maar vergaderin-

gen met de gemeente vinden niet of nauwe-
lijks plaats. We hopen echt dat we binnen-
kort weer aan de slag kunnen met de vele 
dossiers die ons dorp aangaan.
Uiteraard kon de Algemene Ledenvergade-
ring in april niet doorgaan. Afhankelijk van 
het verloop van het virus en de daarbij be-
horende maatregelen moeten we bekijken 
of de ALV in het najaar kan plaatsvinden. 
We houden u op de hoogte.

Mocht u vragen/opmerkingen hebben, kunt 
u uiteraard terecht op onze website. Ook 
mag u mij bellen via onderstaande telefoon-
nummer. 

De Dorpsraad hoopt van harte dat het goed 
met u gaat en blijft gaan. We moeten de ko-
mende tijd nog even volhouden en dan komt 
het vast goed.

Een hartelijke groet van,
De Dorpsraad Ugchelen

Wineke Blom (voorzitter)
06 412816541

Wie helpt mee De IJsvogel 
mooi te houden?

In oktober 2018 begonnen de werkzaamheden aan het nieuwe park 
De IJsvogel. Sindsdien ontwikkelt het terrein zich tot een prachtig 
natuurgebiedje in Ugchelen. Alhoewel er afgelopen winter geen ijs-
baan was wordt er nu op andere manieren gebruik gemaakt van het 
park. Vooral in de schoolloze corona tijd is er heel veel gespeeld door 
kinderen van alle leeftijden in en rond de poelen. Het is een prachtig 
ontdekplekje. Wel is het jammer dat het gebied ook gebruikt wordt 
voor het uitlaten van loslopende honden.

Al dat gebruik heeft ook een keerzijde, er is her en der behoorlijk wat 
zwerfvuil en in de poelen liggen veel takken en stenen. 
De Dorpsraad is op zoek naar vrijwilligers die, net als bij de Beektuin 
en bij de Goudvink, af en toe alle rommel opruimen en met de ge-
meente Apeldoorn samenwerken aan een beheersplan. Als u geïnte-
resseerd bent en mee wilt helpen laat dat dan svp  aan ons weten via 
info@dorpsraadugchelen.nl

Beste bewoners van Ugchelen

NIEUWS VAN DE DORPSRAAD

De IJsvogel in september 2018 De IJsvogel in mei 2020
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Binnenstebuiten
OVERWEGING

Soms trek ik mijn trui per ongeluk binnenstebuiten 
aan. Natuurlijk komt daar thuis meteen commen-
taar op: “Je hebt je trui verkeerd aan, de binnen-
kant zit buiten, en de buitenkant zit binnen”. 
De buitenkant is de mooie kant, de kant die ie-
dereen mag zien. De binnenkant is de kant met 
naden en rafelrandjes, de kant die niet voor an-
dermans oog is bedoeld. Zo duidelijk is dat. 

Ook mensen hebben een buiten- en een binnen-
kant. Een kant die we graag laten zien, en een 
kant waar we niet mee te koop lopen: de kant 
met rafelrandjes, met losse eindjes, met dat wat 
niet stevig is afgehecht. ‘t Is de kant van onze 
onzekerheden, onze vraagtekens, onze angst, 
onze gevoeligheden en kwetsbaarheden, en onze 
schaamte daarover. Die kant verstoppen we vaak. 
Want we willen zo graag voldoen aan verwachtin-
gen die de buitenwereld over ons heeft, of mee-
doen met de groep waartoe we (willen) behoren. 

Maar wij zijn geen trui! Ik geloof dat het juist heil-
zaam is, dat het een mens ten goede komt, als 
die binnenkant niet verstopt hoeft te worden maar 
voluit mee mag doen en getoond mag worden. Ik 
geloof dat het heilzaam is als mensen zich bin-
nenstebuiten durven keren. En als de buitenwe-
reld dan niet reageert met: “Dat mag niet, ga terug 
in je hok, in je kast (!), zó pas je niet in ons plaatje 
van hoe het hoort/ hoe wij het willen”. Maar juist 
iets zegt als: “Wat goed van je, dat je ook deze 
kant van jezelf laat zien, het maakt je echter en 
completer”.

Nu er sinds 11 mei flink wat deuren geopend zijn 
in onze samenleving zien we weer vrolijk spelen-
de kinderen op het schoolplein, meer drukte op 
straat en in de winkels, en horen we mensen zeg-
gen bijna niet te kunnen wachten op de volgende 
stap. Ik vraag me hierbij af: “Hoeveel ruimte is er 
nu voor mensen om zich binnenstebuiten te ke-
ren en te zeggen dat ze hun hart vasthouden bij 
deze openheid? Zich er onveiliger bij voelen? Hoe 
groot is de druk van de buitenwereld om flink en 
optimistisch te zijn? Wat leeft er nu aan de bin-
nenkant bij mensen, en hoe serieus wordt dat ge-
nomen?”

Laten we oog blijven houden voor elkaars binnen-
kant en liefdevol rekening houden met wat daar 
leeft. Corona is nog niet weg. En het nieuwe nor-
maal mag niet alleen voor durf-allen zijn. 

Ds Eline van Iperen

Woppy’s tuinverkoop
Nu gesloten, na een hele gezel-
lige verkoop vanuit haar huis 
aan de Veldekster. Een stukje 
in de Bron en een bord in haar 
tuin maakten dat het storm liep. 
Woppy had heel veel plantjes 
uit haar grote tuin gestekt. Van 
Nelly de Boer en Hetty Wouda 
kreeg ze ook nog enkele mooie 
exemplaren. Vorig jaar had ze 
op deze manier al op deze leu-
ke manier haar tuin uitgedund. 
Veel van de kopers waren dan 
ook oude bekenden! Agapan-
tus, verbena, en zelfs bramen, 
frambozen, en bessen gingen 
vlot van de hand. Thuis had ze 
deze plantjes, ongeveer 150 
stuks, opgekweekt in kleine pot-
jes. Bijna allemaal vaste plan-
ten. Natuurlijk wel iedere dag 
een beetje water geven! Maar 
als je van tuinieren houdt en 
een natuurmens bent, dan heb 
je er gewoon plezier in.               
                                                          
 Nu heeft ze toch maar weer een 
bord met ‘UITVERKOCHT’ in 
haar tuin gezet. Dit om te voor-
komen dat er nog steeds men-
sen aan de deur komen en die 
nog meer plantjes willen kopen!                                                                                                             

Hierbij wil Woppy alle mensen, 
die haar hebben geholpen en 
alle trouwe kopers, ontzettend 
hartelijk bedanken. De op-
brengst gaat in z’n geheel naar 
de goede doelen van de Bron-
kerk. Het idee van Woppy “Zeg 
het met bloemen” geeft toch 
een hele vrolijke noot in deze 
moeilijke tijden. 

Tineke van den Hazel

wo 27 mei Exodus 23:18-33
do  28 mei Exodus 24:1-18
vrij 29 mei Ruth 1:1-22 
za 30 mei Ruth 2:1-23 
zo 31 mei Pinksteren
 Ruth 3:1-18 
ma 1 juni Tweede Pinksterdag
 Ruth 4:1-22 
di 2 juni Psalm 104:1-18
wo 3 juni Psalm 104:19-35
do 4 juni Matteüs 8:2-13 
vrij 5 juni Matteüs 8:14-22
za 6 juni Matteüs 8:23-34
zo 7 juni Trinitatis
 Psalm 150 
ma 8 juni Romeinen 5:1-11
di 9 juni Romeinen 5:12-21
wo 10 juni Matteüs 9:1-8 

UIT DE BIJBEL

Vakantiegeld Samen 
Delen t/m 4 juni
‘Hartelijk dank voor uw gift. En 
dan heb ik het niet alleen over het 
geldbedrag, maar vooral over het 
hartverwarmende gebaar. Uw gift 
komt volledig ten goede aan de 
kinderen, de intenties erachter ko-
men geheel ten goede aan mezelf 
en aan het vertrouwen in mezelf, 
anderen en de toekomst.’

‘Wij zijn heel blij dat we iets heb-
ben ontvangen. Nu kunnen we 
voor de winter nieuwe schoenen 
en een winterjas halen. En verder, 
als er wat over is, zien we wel wat 
we er mee doen. Ik heb ook nog 
een paar kleinkinderen die jarig 
worden, dus het geld wordt goed 
besteed. Dank jullie wel.’

Zomaar twee reacties van ont-
vangers van vakantiegeld in een 
eerder jaar. Inmiddels hebben ve-
len van ons deze maand net iets 
meer te delen vanwege het vakan-
tiegeld dat we krijgen. Een mooie 
gelegenheid om iets voor een me-
demens in onze directe omgeving 
te doen. Met de actie staan we stil 
bij de soms grote verschillen in  

inkomsten en delen we met plaats-
genoten die het minder hebben. 
Juist vanuit ons geloof weten we 
dat we elkaar gegeven zijn om el-
kaar te dienen. Alle informatie over 
de actie staat op de website: 
vakantiegeldsamendelenapeldoorn.nl 

Aanvragen en giften zijn welkom 
t/m 4 juni. Giften kunnen worden 
overgemaakt op rekeningnummer 
NL69 RABO 037 37 40 298 t.n.v. 
de Diaconie Protestantse Ge-
meente Apeldoorn o.v.v. Vakan-
tiegeld Samen Delen. Dit jaar kan 
ook geld gegeven worden via een 
QR-code. Dat maakt geven nog 
gemakkelijker! Het aantal aanvra-
gen stijgt ieder jaar. Daarom hopen 
we dat ook het bedrag aan giften 
stijgt. 

Helpt u mee?
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Als mijn haar maar goed zit…

Corona. Je zou er toch grijze haren van krijgen…!
En inderdaad zagen we de laatste weken verschillende dames bij wie het 
gekleurde kapsel was uitgegroeid: boven op hun kruin kwam het grijs weer 
genadeloos in beeld. Ook het wassen en watergolven van een aantal ge-
permanente hoofden was duidelijk achterwege gebleven.
Zowel bij dames als bij heren zagen we allerhande ‘corona kapsels’. Al-
lereerst het ongewoon lange hoofdhaar. En kapsels die door een goedwil-
lend, maar niet geoefend, familielid of kennis waren bijgeknipt. Veel kapsels 
waren werkelijk ‘ontploft’ in die tijd.

Dit alles omdat de vakkappers hun zaken moesten sluiten. Meer dan ze-
ven weken lang…Op maandag 11 mei mochten kappers hun zaak weer 
heropenen om die schade te gaan herstellen. Zo ook De Hoofdzaak, een 
kleine kapsalon aan de Marten Orgeslaan 4, waar ik eens ging praten over 
de kapsels die Edith van Zeist in de eerste week na opening onder handen 
kreeg. “Volle prullenbakken met haar en lange werkdagen van ’s morgens 
halfnegen tot tien uur/half elf ’s avonds kwamen er aan te pas om kapsels 
weer te fatsoeneren.” “Ik denk terug aan de jongens wier kapsel was mis-
handeld door hun vader: hele happen zaten erin…En dat meisje dat zich-
zelf had geknipt en zo ongelijke staarten had gekregen… 
Maar…er waren er ook die ontdekten dat langer haar hen leuk stond en dat 
verder als uitgangspunt voor hun kapsel behielden.

Edith had tijdens de persconferentie, waarin de heropening werd aange-
kondigd, haar telefoon uitstaan om het hele verhaal te kunnen beluisteren. 
Daarna hing ze twee uur aan de telefoon en had ze in die tijd veertig tot 
vijftig aanvragen voor afspraken binnen…
Ze is blij weer aan het werk te kunnen. “Leuk om de verhalen weer te ho-
ren”.
Maar ook broodnodig met zeven weken geen inkomsten…
De eerste maandag en dinsdag liet ze de meest kwetsbare mensen uit 
haar klantenkring komen. Ze heeft een kleine salon en ontvangt hooguit 
twee klanten tegelijk. Tevoren wordt geïnformeerd naar de gezondheid. Ze 
draagt handschoenen en een mondkapje en vraagt haar klanten om ook 
een mondkapje op te doen. Deze zijn zonodig in de salon te koop. Na elke 
klant wordt alles gereinigd en de gebruikte spullen worden gedesinfecteerd.

De Hoofdzaak is een kleine salon voor zowel dames, heren als kinderen en 
goed toegankelijk voor mindervaliden. Edith is allround kapster met meer 
dan vijfentwintig jaar ervaring. Zie ook www.dehoofdzaak-ugchelen.nl
Ze vertelt vertederd een anekdote: “Twee mannen, de zeventig al ruim ge-
passeerd, stonden laatst voor de supermarkt te praten. Ze deelden hun 
zorgen over hun kapsel…!
Ook voor hen geldt dus: als mijn haar maar goed zit…”

Tekst: Nico van Dam, Foto: Dirk Reiding

DE HOOFDZAAK

Sportdocente Heleen Treur start 
op donderdagochtend 14 mei 
weer met haar spierversterkende 
trainingen op ’t Leesten in Ugche-
len. Haar wekelijkse les van 9.00 
tot 10.00 uur is bedoeld voor ie-
dereen die op zijn eigen niveau wil 
sporten.

‘De huidige deelnemers houden 
vooral van sporten in de buiten-
lucht’, zegt Heleen. ‘Met plezier 
sporten zij buiten met elkaar om 
fit te worden en lekker hun vel 
zitten.’ Natuurlijk houdt Heleen 
zich daarbij aan de regels van het 
RIVM: op 1,5 meter afstand van 
elkaar.

Heleen haar lessen zijn heel af-

wisselend. Ze geeft verschillende 
type trainingen waarbij er aan-
dacht is voor het gehele lichaam. 
Zo werkt zij aan het verbeteren 
van spierkracht en uithoudings-
vermogen van haar deelnemers. 
Daarbij goed lettend op het in de 
juiste houding uitvoeren van een 
oefening. Ieder op zijn eigen ni-
veau.

Als je onder professionele be-
geleiding wilt sporten, liefst met 
anderen omdat dit meer plezier 
geeft, dan passen deze bootcamp 
lessen bij jou. Aanmelden kan via 
heleentreur@outlook.com of ga 
naar Heleensportgezond.nl

Bootcamp op ‘t Leesten
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Ugchelense brandweerman Koninklijk onderscheiden
Op 24 april j.l. werd de heer Laurens Stens (56) door een belletje van bur-
gemeester Ton Heerts verrast met de mededeling dat het Zijne Majesteit 
de Koning heeft behaagd hem te benoemen tot Lid in de Orde van Oranje 
Nassau! Later op de dag kwam wethouder Jeroen Joon nog met een bosje 
bloemen langs aan de Ugchelseweg om de felicitaties namens de gemeen-
te Apeldoorn over te brengen.

Laurens Stens ontvangt de onderscheiding vanwege zijn jarenlange inzet 
als vrijwillig brandweerman. De geboren Klarenbeker is in het dagelijks le-
ven kwaliteitsfunctionaris bij de voedingsdienst van Zorggroep Apeldoorn. 
In 1991 is hij lid geworden van de bedrijfsbrandweer van Randerode. Kort 
nadat hij met zijn gezin in Ugchelen is komen wonen, heeft hij zich in het 
jaar 2002 aangemeld als vrijwilliger bij het Ugchelense brandweerkorps. 
Sindsdien staat hij 24 uur per dag, 7 dagen in de week paraat om de ge-
meenschap van dienst te zijn als zich een calamiteit voordoet. In zijn brand-
weerloopbaan is Laurens tot nu toe bij zo`n 1.400 uitrukken aanwezig ge-
weest. Daarnaast vervult hij de rol van secretaris van het korps.

In verband met de coronamaateregelen kon de geplande ceremonie in Ho-
tel De Keizerskroon helaas niet doorgaan. De onderscheiding zelf wordt op 
een later moment uitgereikt. De gemeente is nog op zoek naar een pas-
sende manier om hier vorm aan te geven.

De vogels blijven blij
Ze zijn corona vrij

De lente is op het moment volop bezig
Zelfs de zon is vandaag goed aanwezig

De vogels zijn druk in de weer
Ze sjansen en fluiten en nog veel meer
Alleen de mensen zitten in zware tijden

Moeten aanraken en vele contacten vermijden
Toch geniet ik van de vogels die je blij maken

Je kunt beter niet in mineur raken 
Als je oudere mensen kan helpen in de buurt 
Zoals boodschappen doen of kleine klusjes , 

zodat je zelf niet verzuurt 
Wachten we rustig op een goede afloop

Gezondheid is op dit moment voor niemand te koop
Kijk naar buiten Geniet van de vogels die blijven fluiten

Gedicht Henny Kleinmeulman

De vogels vliegen vrij

Foto: Kevin Hagens

Foto: Jan van Middendorp

In Ugchelen kijkt men naar elkaar om
Niet voor niets hebben Gon en Toon de Dorpsprijs gekregen. Ze ma-
ken het in deze tijd dubbel en dwars waar! Eerst kregen velen tegen de 
Pasen een Paashaas-zakje met wat eitjes in de brievenbus, wat zeer 
in de smaak viel.

Later kwam er weer iets van hen met als afzender De Dorpskamer, 
Dorpshuis Ugchelen. Ze zitten met de ‘gebakken peren’ en veel meer 
mensen in ons dorp. Ze stuurde een ‘peren-knuffeltje’, zodat men wist 
dat ze niet vergeten waren! Hou vol!  
Nu weer kregen vele ouderen in ons Dorp een hart onder de riem: een 
klein roze hartje met een kaartje er bij. Super leuk!
Wat een lieve en warme gebaren in deze moeilijke tijd, vooral voor 
onze ouderen!

Het bestuur van de Soos 55+ heeft ook iets bedacht. Naast regel-
matig eens iemand te bellen of een (tweedehands) tijdschrift door de 
brievenbus te doen of kaartjes te sturen, kregen alle leden nu een 
‘beschermengeltje’ door de brievenbus! Iedereen vindt het jammer 
dat de Soos-activiteiten niet door kunnen gaan, en we zijn bang dat 
dat voorlopig voor onze kwetsbare groep nog lang niet aan de orde is. 
Maar we vergeten jullie niet!!!

Areke van Dam, secr. Soos UB 55+
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Heel recentelijk zag ik zowaar een 
hazelworm. En nu op zich is die 
hazelworm geen eens erg zeld-
zaam, maar je krijgt ze toch maar 
weinig te zien. Ik heb dat eens op-
gezocht in mijn oude waarnemin-
gen: de vorige die ik gezien heb, 
was in 2014. En dat was een dood-
gereden beest in de buurt van de 
Cantharel.

Dat je ze niet vaak te zien krijgt, is 
deels te danken aan het feit, dat ze 
zich meestal nogal voorzichtig ge-
dragen. Dan zijn ze er wel, maar je 
ziet ze niet. En ik denk, dat ik dit keer een beetje geluk 
heb gehad. Op het pad waar ik liep, was ik net een te-
gemoetkomend paar gepasseerd, met een loslopende 
hond. En ik heb zo’n vermoeden, dat die hond bij die 
hazelworm angst had opgeroepen. En daardoor was 
die worm, denk ik, op dat moment vooral angstig voor 
honden en minder bang voor een mens.
Als je zo’n hazelworm ziet, dan lijkt het best veel op een 
slang. Maar het is echt geen slang; het is wel, net als 
de slang, een reptiel. Maar meer familie van de hagedis 
dan van de adder.
Zo’n hazelworm is meestal gemakkelijk op naam te 
brengen. Want hij lijkt echt niet op de in Nederland 

voorkomende slangen. Wel eten ze, net als slangen, 
andere dieren. En dat zijn bij voorkeur regenwormen 
en naaktslakken. In Nederland komt de hazelworm 
oorspronkelijk alleen in het oosten en zuiden van het 
land voor. Maar tegenwoordig is dit dier veel meer over 
het land verspreid. Waarschijnlijk komt dit door men-
selijk ingrijpen. Mensen die een tijd lang een paar ha-
zelwormen in huis hadden, maar ze toen maar ergens 
buiten hebben gezet, omdat het leuke er voor die men-
sen van af was. Maar hier bij ons komt dit dier dus van 
nature wel voor.

Foto en tekst: Gerard Koops

Geen slang maar een hazelworm
NATUURLIJK UGCHELEN

Bomen voor winnaars van de Ugchelse Dorpsprijs 
worden vanaf volgend jaar geplant in park De IJsvo-
gel. Nu er zeventien bomen staan in De Goudvink, 
is er in dat park geen plaats meer voor nieuwe aan-
plant.

De kastanje voor Muziekvereniging Ugchelen is dit 
voorjaar geplant. Dat deze boom de laatste in De 
Goudvink zou worden, had de commissie Groen 
van de dorpsraad Ugchelen vijf jaar geleden niet 
voorzien. “Toen we hiermee begonnen, had de ge-
meente een ander beleid. Het idee is nu dat bomen 
meer licht en ruimte moeten krijgen’’, legt Wilma 
Pothoven uit namens de commissie.

Een nieuwe plek werd gevonden in De IJsvogel, het 
parkje bij de Cloese dat dit jaar geopend is. Het is 
de bedoeling dat nieuwe bomen achterin komen, op 
het open veld. Daar is inmiddels ook een stobben-
wand aangelegd, zoals eerder in De Bron te lezen 
was. Deze wal, opgebouwd uit boomstronken, is 
aantrekkelijk voor diverse soorten flora en fauna.

Belangrijk verschil met de eiken en lindes in De 
Goudvink, is dat de Dorpsprijsbomen in De IJsvo-
gel niet per se op een rijtje komen. Pothoven: ‘’Ie-
der jaar wordt gekeken wat de beste plaats is voor 
nieuwe aanplant.’’ Dit biedt ook meer mogelijkhe-
den voor meer solitaire bomen, zoals een kastanje 
of beuk.
Als het aan de commissie Groen ligt, komen er nog 
bordjes bij zowel De Goudvink als De IJsvogel, die 
verwijzen naar de Dorpsprijsbomen.

Tekst: Simon Haverschmidt, Foto: Dirk Reiding 
Deze kastanje werd geplant voor de Muziekvereni-

ging Ugchelen, Dorpsprijswinnaar 2019

Nieuwe Dorpsprijsbomen in IJsvogel

‘De nieuwe werkelijkheid’, 
‘het nieuwe normaal’, ‘nooit 
meer…’, allemaal termen die 
op dit moment te pas en te on-
pas naar mijn hoofd geslingerd 
worden via de media. Ik word 
een beetje moe van al de ‘…
logen’ en ‘…peuten’ die me 
willen doen geloven dat het 
helemaal anders zal worden 
en nooit meer terug komt bij 
‘hoe het was…’.  Maar…, zo is 
het leven toch, staat nooit stil, 
verandert toch altijd? Jazeker, 
ik weet het, door de corona 
gaat het sneller en moeten we 
eerder afscheid nemen van 
vastgeroest gedrag en inge-
sleten rituelen. Het coronavirus 
heeft de ‘resetknop’ ingedrukt. 
Wereldwijd dwingt het virus 
de mensheid om zich terug te 
trekken in de beslotenheid van 
het land, het dorp, de familie of 
het gezin. 

Wordt dat dan de nieuwe wer-
kelijkheid? Nooit meer met 
‘viruscontainers’ als vliegtuig, 
trein of cruiseschip de hele we-
reld over? Nooit meer met dui-
zenden in een ‘viruspakhuis’ 
als  stadion, evenementenhal 
of theater worden vermaakt 
met exclusief spektakel? Nooit 
meer met z’n allen in een ‘vi-
rusfile’ werken of recreëren? 
Wordt dat dan het nieuwe nor-
maal? De moderne profeet, de 
futurist en trendwatcher,… ze 
menen de toekomst te kunnen 
voorspellen, willen ons doen 
geloven dat ‘de wereld één 
groot dorp is’, maar we weten 
nu wel beter. Corona heeft op 
de resetknop gedrukt. Het dorp, 
ook Ugchelen dus, is onze we-
reld. Niks globalisering!

We (her)ontdekken de schoon-
heid van de natuur om ons 
heen door te wandelen. We 
doen boodschappen in eigen 
dorp op de fiets. We werken en 
recreëren thuis. We vermijden 
alle kans op het virus in de zo-
genaamde ‘anderhalvemeter-
samenleving’.  Is dat het dan, 
de nieuwe werkelijkheid? Ik 
moet denken aan de laatste zin 
uit het lied Het Dorp van Wim 
Sonneveld: ‘Ik was een kind, 
hoe kon ik weten, dat dit voor-
goed voorbij zou gaan.’ 
Voorgoed…?!

Hoe het was…
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Nu de maatregelen om de coron-
acrisis te beteugelen versoepeld 
worden, komt ook de vraag hoe 
we het kerkelijk leven weer kun-
nen opstarten. Daarvoor is er een 
‘denktank’ geformeerd bestaande 
uit  leden van de Kerkenraad en 
de werkgroep Vieren. 

Doel van de Denktank:
‘Door de coronacrisis liggen alle 
kerkelijke en niet kerkelijke acti-
viteiten in en rond de Bronkerk /
Duiker stil. De coronamaatregelen 
worden stapsgewijs versoepeld 
en dat vraagt om stapsgewijze 
aanpassingen, gebaseerd op 
voortschrijdend inzicht. De Denk-
tank zal dit proces initiëren en 
daarover met voorstellen komen 
naar kerkenraad en gemeente.’

De PKN ondersteunt met richt-
lijnen en adviezen, maar laat de 
keuzes over aan de plaatselijke 
gemeenten. Vanaf 1 juni mogen 
er weer diensten met maximaal 
30 aanwezigen gehouden wor-
den. 

De denktank ziet dit niet als doel 
op zich. We zoeken naar een 
goede vormgeving met maximale 
kwaliteit voor onze gemeente, 
waarbij iedereen de diensten 
kan meebeleven. Dit vraagt een 
vorm die haalbaar is ook voor alle 
mensen die op de achtergrond 
meewerken aan fysieke en online 
diensten. 

Gedacht wordt aan een groeimo-
del met kleine aantallen om zo 
ervaring op te doen met indeling 
kerkzaal, looproutes, hygiëne-
voorschriften, etc.  Er kan bijvoor-
beeld gestart worden met de aan-
wezigheid van meer mensen bij 
de opnames.
Deze week heeft ook de Kerken-
raad online vergaderd en vastge-
steld dat de komende maanden 
online kerkdiensten zeker nog in 
een behoefte zullen voorzien. 

De denktank houdt u regelmatig 
op de hoogte  van de voortgang, 
zoals plannen en afspraken. Ui-
teraard staan wij open voor sug-
gesties.

Voor reacties: 
scribakr@bronkerk.nl   
tel 06-10917060

De Kerk dat zijn Wij!!!!
BRONKERK EN CORONADenktank

Vertrekken, op weg gaan
Vertrekken is allereerst uit zichzelf treden.

De korst van egoïsme stukbreken, 
die ons gevangen tracht te houden in ons eigen ‘ik’.

Vertrekken, dat is ophouden rondom zichzelf te draaien,
alsof men het middelpunt van de wereld en van het leven was.

Vertrekken, dat is zich niet laten opsluiten
binnen de problemenkring van het wereldje

waartoe wij behoren; hoe belangrijk dat ook mag zijn,
de mensheid is veel groter - en die moeten we juist dienen.

Vertrekken, dat is geen kilometers verslinden,
Zeeën oversteken of supersonische snelheden bereiken.

Het is in de allereerste plaats zich openstellen voor anderen,
hen ontdekken, hen tegemoet gaan.

Dom Helder Camara

Op de banier die bij de kerk hangt staat: De kerk 
is geen gebouw, de kerk dat zijn wij! Dat roept 
een belangrijke vraag op: Hoe kunnen wij in 
deze bizarre tijd een levende gemeenschap zijn 
onafhankelijk van tijd en plaats?

In de afgelopen weken hebben we daar hartver-
warmende voorbeelden van gezien. Denk aan 
de telefooncirkels, groepjes van zo’n acht per-
sonen die elkaar een of twee keer in de week 
bellen met de vraag: Hoe gaat het met je? Heb 
je iets nodig? Er zijn nieuwe contacten ontstaan. 
We horen wat de ander heeft meegemaakt in 
zijn of haar leven. Sommigen in de telefooncirkel 
worden gebeld door iemand die ze niet eerder 
gesproken hebben en waar ze het gezicht niet 
van kennen. Ze zien er naar uit elkaar ‘live’ te 
ontmoeten.

Wat betekent het om kerk te zijn in deze tijd? 
Wat is onze roeping? Waarom doen we wat we 
doen?

We hebben nog lang niet alle antwoorden. Wel 
worden we uitgedaagd op deze vragen te re-
flecteren en naar antwoorden te zoeken. Is het 
antwoord dat Jezus gaf aan de wetgeleerde die 
hem vroeg  “Meester, wat is het grootste gebod 
in de wet?” daarbij niet onze leidraad? Jezus 

antwoordde: “Heb de Heer, uw God, lief met heel 
uw hart en met heel uw ziel en met heel uw ver-
stand. Dat is het grootste en eerste gebod. Het 
tweede is daaraan gelijk: “Heb uw naaste lief als 
uzelf.”

Wat bijzonder! God liefhebben en onze naaste 
liefhebben, die twee zijn even belangrijk.

Enkele jaren geleden schreven we over het ge-
dicht van Dom Helder Camara: Vertrekken, op 
weg gaan. Is dat niet ontdekken hoe wij zelf 
‘naaste’ kunnen zijn? Dit is wat ons bezighoudt 
als Kerkenraad. Zoeken naar wegen om juist nu 
een levende gemeenschap te zijn onafhankelijk 
van tijd en plaats. Een gemeenschap voor onze 
dierbare gemeenteleden met wie we ons verbon-
den weten én verbonden met de wereld om ons 
heen, hier in ons dorp en ver weg, maatschap-
pelijk verbonden. Over kerkgrenzen heen, want 
de kerk is geen gebouw, de kerk dat zijn wij!

In deze Bron leest u hoe we met een denktank 
vanuit de Kerkenraad en de Werkgroep Vieren 
aan het nadenken zijn, aan het aftasten, over 
vormen van kerkzijn in deze tijd.

Anja van der Hart, mede namens José Deuze
Voorzitter Kerkenraad
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