
De Torenhof • Weverstraat 3• Ophemert 

 
 
 
 
 
 
 

                                                                                

Paasgroet  2014 

Van de Hervormde Gemeente 

Ophemert en Zennewijnen 

 



 
Meditatie: Op adem komen en opstaan    1 
  
Een mens kan van veel dingen moe worden. Soms liggen er zoveel 
dingen op je bord;  dingen die  allemaal belangrijk zijn en je aandacht 
vragen. Je werk kan je behoorlijk in beslag nemen.  De kinderen willen 
ook nog  tijd en aandacht. Ze hebben hobby- en sportclubs waar ze naar 
toegebracht moeten worden. Misschien pas je elke week wel op je 
kleinkinderen om je kinderen te ontlasten. Of je eigen ouders hebben 
steeds meer hulp en ondersteuning van jou nodig omdat hun gezondheid 
minder is geworden en omdat er steeds meer vormen van hulpverlening 
en opvang zijn weggevallen. Of je doet veel vrijwilligerswerk in de 
kerk.  En als je dan ook nog een rijk sociaal leven hebt en tijd en 
aandacht voor familie en vrienden wilt maken… Dan kun je je moe of  
leeg voelen omdat je steeds maar geeft... En dan verlang je naar een 
plaats, waar je even niet in die gevende rol zit….waar je mag ontvangen 
en  zelf tot rust kunt komen.  
Je kunt ook moe worden omdat je onder zorgen gebukt gaat. Misschien 
hebben we zorgen over onze eigen gezondheid of die van iemand die 
ons dierbaar is.  Of maak je je zorgen door de crisis: kun je je baan wel 
houden, en zo niet: kun je dan straks je huis nog wel betalen. Daar  kun 
je ’s nachts over liggen piekeren… hoe het allemaal verder moet. Soms 
is een mens moe van verdriet.. omdat je iemand erg mist.  Misschien 
omdat je iemand bent verloren aan de dood en alleen verder moet. Elke 
dag kan dan een opgave zijn om door te komen. Maar je kunt ook  
verdriet hebben om iemand die er nog wel is, omdat het contact 
verbroken is door een conflict. Of omdat je een lief familielid stukje bij 
beetje kwijtraakt aan een ziekte,  zoals dementie. Lijfelijk is iemand er 
nog wel, maar degene die hij of zij voor jou was, is verdwenen.  
Allemaal dragen we zo ons eigen pakketje met ons mee, en soms gaan 
we er gebukt onder. Jezus was diep begaan met al die vermoeide 
mensen…met al die gebrokenheid die Hij om zich heen zag. Hij deelde 
onze diepste nood, door de manier waarop Hij onder ons aanwezig was, 
mensen troostte en bemoedigde. Zijn leven had Hij zelfs voor ons over. 
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Zijn ontferming komt goed  tot uitdrukking in deze woorden “ Kom 
naar mij jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan” (Matteüs 
11:28a). Een mooi beeld zie ik daarbij: de Heer die ons met open armen 
uitnodigt onze zorgen bij hem neer te leggen. We hoeven er niet alleen 
mee te blijven. Misschien kunnen we dat doen in die Stille week voor 
Pasen: stil worden en de Heer vertellen wat ons bezwaart. En in die 
stilte kunnen we ook ervaren dat Hij ons rust kan geven. Rust als een 
balsem voor onze ziel. Rust waarvan je op adem komt. Rust waardoor 
je weer veerkracht krijgt … Rust waardoor je weer op kunt staan.                           
 
ds. Annemieke de Bruijn-Messelink     
            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Kerkenraad        3 
 
Stille week 
In de Stille week en met Pasen hebben we als kerkenraad weer het een 
en ander georganiseerd.  In de Stille week willen wij stilstaan bij het 
lijden en sterven van onze Heiland. Ook dit jaar zijn er weer vier 
avonden waarop een avondgebed verzorgd wordt. Dit zijn korte 
bijeenkomsten van plm. 15 - 20 minuten. 
Er is steeds een vaste volgorde voor schriftlezingen en liederen.  
Deze avondgebeden zijn al een jarenlange traditie en worden door vele 
gemeenteleden positief en dankbaar ervaren. 
Als kerkenraad nodigen wij  u ook dit jaar weer van harte uit om deze 
avonden bij te wonen. Zij die voorgaande jaren geweest zijn, weten 
waarom! Zij die er nog niet eerder  toe konden komen, maak dit jaar 
eens van de gelegenheid gebruik. 
Alle avonden beginnen om 19.30 uur. 
 
Voor de goede orde volgen hieronder de diensten overzichtelijk op een 
rijtje. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                          
 
 
 
 

 



Stille Week        4
   
Zondag 13 april 10.00 uur 
(Palmpasen)  Voorganger:  Ds.Annemieke de Bruijn 

Organist: Annelies Combecher 
Openbare Belijdenis van het geloof 

 
 
Maandag 14 april Willy van Heerewaarden en Emila Bijl 

Organist: Jeroen van Kleef 
Aanvangswoorden 
Zingen: Lied: 558: 3 en 4 
Schriftlezing: Matth: 26: 1 t/m 25 
Overdenking   
Gebed 
Zingen: Lied: 575:  1 en 2 

 
Dinsdag 15 april Dirk Boersma en Angelique Bos 
   Organist:Bert van de Brink 

Aanvangswoorden 
Zingen: Lied 569: 1 en 2 
Schriftlezing: Matth: 26: 26 t/m 56 
Overdenking 
Gebed 
Zingen: Lied: 575:  3en 4 

 
Woensdag 16 april Tonny Vermeulen en Albert Reijnen 
   Organist: Jilles Koedoot 

Aanvangswoorden 
Zingen: Lied:  558: 6 en 7 
Schriftlezing: Matth. 26: 57 t/m 68 
Overdenking 
Gebed 
Zingen: Lied: 575: 5 en 6 
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Donderdag 17 april   Maaike Timmer en Ina van Doesburg 
    Organist: Annelies Combecher 

 Aanvangswoorden 
 Zingen: Lied: 558: 8 en 9 
 Schriftlezing: Matth: 27: 11 - 32 
 Overdenking 
 Gebed 
 Zingen:  Gez. Lied 569: 3  en 4 
 

Vrijdag  18 april       19.30 uur 
(Goede Vrijdag) Voorganger: Ds. N. Kuiperie uit Nieuwegein  
   Organist: Bert van de Brink 

Viering Heilig Avondmaal 
 
Zondag  20 april       10.00uur 
(1e Paasdag) Voorganger: Ds. Annemieke de Bruijn 
 Organist: Jilles Koedoot 
Medewerking: Herman en Karin Timmer: klarinet 
 Eef van Lent: trompet 
 Kinderen van de Zondagschool  
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Kerkdienst op het Kasteel 
 
Op zondag 22 juni hopen we weer op het Kasteel Ophemert een 
kerkdienst te  houden. Het is de 4e keer dat er een kasteeldienst 
wordt georganiseerd. De familie van Dedem heeft ons weer de 
gelegenheid gegeven om de dienst te houden bij het kasteel. 
Met muzikale begeleiding van Euphonia en onze organist Bert 
van de Brink belooft het weer een fijne dienst te worden. 
Ook de kinderen van de Zondagsschool en de leiding verlenen 
hun  medewerking. 
In deze dienst hoopt Ds. Annemieke de Bruijn voor te gaan. 
De aanvang van de dienst is om 10.00 uur. Bij mooi weer wordt 
de dienst op het plein voor het kasteel gehouden, bij slecht weer 
wordt de dienst in het kasteel gehouden 
Na afloop van de dienst is er voor een ieder gelegenheid om 
koffie te blijven drinken, onder de muzikale klanken van 
Euphonia. 
Iedereen die hier belangstelling voor heeft, is van harte welkom. 
Ook bezoekers uit andere plaatsen. 
  
Gespreksgroep ouderen 
 
De gespreksgroep voor ouderen vindt ongeveer 5x plaats in het 
herfst- en winterseizoen. We bespreken een in onderling overleg 
gekozen onderwerp. We proberen daar uitgebreid, ieder vanuit 
zijn eigen visie, op in te gaan. Dit vindt plaats onder leiding van 
Ds. Annemieke de Bruijn. 
Een ieder die hier belangstelling voor heeft, is van harte welkom. 
Neem voor meer informatie contact op met Tonny Vermeulen, 
tel.0344-651264. 
              
 
 
 
 



Kerkrentmeesters           7 
 
Actie Kerk Balans 
 
Ook dit jaar deden we als gemeente mee aan de actie Kerk 
Balans. Dankzij de hulp van een groot aantal vrijwilligers verliep 
de organisatie van rondbrengen en ophalen  van de enveloppen 
zeer vlot. De toezeggingen voor 2014 vielen lager uit dan voor 
2013. Was dat voor 2013 ruim € 27.000,=., voor 2014 is dit nu 
nog € 25.059,50. Bijna tweeduizend euro minder. 
Dan vragen wij ons natuurlijk af, waar ligt dat aan? Een oorzaak 
is dat er door overlijden of vertrek van gemeenteleden de 
toezeggingen wat lager uitkomen. Een andere oorzaak is dat er 
nogal wat toezeggingen achterblijven. En dan bedoelen we dat 
bijdragen voor de kerk tientallen jaren op een zelfde niveau 
blijven. Het komt zelfs nog voor dat men de waarde die men 
vroeger in guldens gaf, heeft vertaald naar een bedrag in euro’s.  
Wellicht staat u er helemaal niet bij stil omdat u al jaar en dag 
hetzelfde bedrag geeft. Toch zou het goed zijn om hier eens over 
na te denken, want een kerkelijke gemeente hier in stand te 
houden kost gewoon geld. De Vrijwillige Bijdrage is de grootste 
bron van inkomen voor het algemeen kerkenwerk. Als die 
inkomsten blijven dalen, gaan wij ons wel zorgen maken. 
Misschien een wat somber bericht. Maar het is ook niet goed de 
gang van zaken mooier voor te doen dan die in werkelijkheid is. 
Maar ondanks deze wat sombere mededeling zijn we uiteraard 
dankbaar voor de toezeggingen voor 2014. En hopen we aan het 
eind van het jaar nog wat gunstiger uit te komen. 
Een woord van dank aan allen die ook dit jaar hieraan weer 
meewerkten is zeker op zijn plaats. 
 
 
 
 
 
 



Rommelmarkt ( Vaderdagmarkt)     8
     
U zult zich nu wel af vragen: waarom deze aanhef? Dit heeft te 
maken met het W.K voetballen dit jaar. Op de gebruikelijke 
vrijdagavond voor Vaderdag is er ’s avonds een wedstrijd waar 
Nederland moet spelen. Het leek ons niet geschikt dan markt te 
houden, zowel voor het publiek, maar ook voor de medewerkers. 
Er  is nu besloten (mede i.v.m. Hemelvaartsdag en Pinksteren) de 
markt een week later te organiseren,  op vrijdag 20 juni. 
Over het verdere verloop krijgt u ongetwijfeld nog de nodige 
informatie. We raden u aan deze datum alvast te noteren, want 
deze avond mag u beslist niet missen. Tevens rekenen we weer op 
onze vaste medewerkers(sters) en nieuwe hulp is zeker welkom. 
Mocht u voor deze markt nog bruikbare spullen kwijt willen, dan 
kunt u deze op de laatste zaterdag van de maand tussen 10.00 en 
11.00 uur  bezorgen bij de familie A. Schelling, Bredestraat 4 in 
Zennewijnen. Daar is dan iemand van de commissie om de 
spullen ontvangst te nemen. Wilt u om dringende reden op een 
ander tijdstip wat kwijt, dan moet altijd eerst contact worden 
opgenomen met iemand van onze commissie.  Jaap Hekman tel. 
651678,  Cees Stap, tel.. 651573  Jan Bos tel. 631571 of 
W. Muijen tel.151940. 
We hopen er met elkaar weer een gezellige markt van te maken. 
 
Jaarrekening en begroting: 
De begroting 2013 ligt in de week van 22 tot 25 april ter inzage 
bij de administrateur, de heer C. Stap. Van te voren even bellen  
tel.: 651573                          
 
Ledenadministratie: 
 
Vorig jaar zijn we met de nieuwe landelijke ledenregistratie gestart. 
We zien daarvan steeds meer resultaten.  Er wordt nog steeds 
bijgewerkt en gecorrigeerd, maar we zijn op de goede weg. 
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Wat wel heel belangrijk is, is dat de mutaties  in de gemeente  zoals 
geboorte, overlijden, huwelijk en verhuizingen doorgegeven worden. 
Dit kunt u doen via de kerkenraadsleden, zij geven het dan schriftelijk 
door aan de administratie. 
 
St.Maartenskerk 
 
In de maanden januari en februari is er in onze kerk heel veel werk 
verzet i.v.m. de inwendige restauratie. Een groot deel van de banken 
is eruit gehaald, het orgel werd deskundig ingepakt tegen het stof. /een 
groot gedeelte van het interieur stond vol met steigers  Vele scheuren 
zijn uitgehakt en weer hersteld. Van boven tot onder zijn de muren van 
een nieuwe sauslaag voorzien. Kortom: we hebben er weer een 
schitterend interieur voor terug. Dit alles hebben te danken aan 
deskundig vakmanschap uitgevoerd door Fa.v.d.Helden en Gebr. Vos. 
In al die weken hebben we met hen uitstekend samengewerkt. Een 
woord van dank is zeker op zijn plaats. 
Ook een woord van dank aan ons kostersechtpaar voor het vele werk 
wat zij, ondersteund door vrijwilligers, verzet hebben om alles weer 
spic en span te krijgen. 
Een gemeentelid gaf spontaan hierover zijn reactie:  “Wat is het mooi 
geworden!” 
Wat is het mooi geworden en wat is er veel werk verzet! Dat dacht en 
realiseerde ik me toen ik een paar weken geleden weer naar binnenliep 
in de strak gerestaureerde St. Maartenskerk. Soms mis ik de geur van 
‘frisse’ latex en de teakolie die de eerste weken zo goed te ruiken was 
en langzamerhand minder wordt. Ik kan me voorstellen dat niet 
iedereen dat gemis met mij deelt, maar over een ding zijn we het 
waarschijnlijk allemaal wel eens. De binnenkant van onze kerk ziet er 
weer prachtig en stralend uit! 
En tot slot gebiedt de eerlijkheid te zeggen dat ik zo af en toe op een 
moment van onoplettendheid op zondagochtend, met veel plezier terug 
kan denken aan de vieringen in de Torenhof en het rondlopen in een 
kerkgebouw dat, in het vertrouwen op een mooie toekomst, prachtig 
wordt opgeknapt.        
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Op de website http://cms.stmaartenskerkophemert.nl vindt u “Kerk als 
nieuw”. Ook vindt u op deze site nog veel meer informatie over het 
kerkenwerk in onze gemeente. 
 
 
Diaconie 
 
Paasgroetenactie 2014 
 
Vanuit heel de Protestantse Kerk in Nederland sturen gemeenteleden 
ook dit jaar weer een Paasgroet aan gevangenen in binnen- en 
buitenland. En dit jaar hebben gedetineerden zich verdiept in het thema 
van het Veertigdagentijdproject van Kerk in Actie: ‘Zoek de stilte, 
ontdek wat je beweegt’. Ze maakten een klein deel van een groot 
mozaïek, dat nu op de groetenkaarten te zien is. 
 
Ook wij doen mee aan de Paasgroetenactie. Op zondag 6 en 13 april 
kunt u voor of na de dienst deze kaarten ondertekenen.  
Voor gedetineerden is het bemoedigend als ze kaarten krijgen, zeker als 
daar ook nog iets persoonlijks op staat. Ook al weet u niet precies wie 
deze kaart ontvangt, vanwege de privacy, toch mag u ervan overtuigd 
zijn dat het feit dat er om hen gedacht wordt, gedetineerden erg goed 
doet. Het is een feestelijke gebeurtenis als de kaarten in de kerkdienst in 
de gevangenis worden uitgedeeld. 
 
Onderteken de kaarten aan gevangen alleen met uw naam en vermeld 
NERGENS uw adres of woonplaats. Op de tafel onder de toren liggen 
de kaarten die u dus op 6 en 13 april kunt voorzien van uw naam.  
 
Rooseveldthuis 
Even een weekje uit het normale ritme van thuis, even onder andere 
mensen zijn? Dan is een weekje naar het Rooseveldthuis in Doorn iets 
voor U.  Wilt U hier gebruik van maken neem dan contact op met: 
Rietje van Tintelen, tel.nr.652352.  
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Postzegel- en kaartenactie 
 
Al jarenlang worden er in het hele land door vele vrijwilligers 
postzegels en kaarten ingezameld voor het zendingswerk van Kerk in 
Actie en de Gereformeerde Zendingsbond. De ingezamelde postzegels 
en kaarten worden uitgezocht en vervolgens op beurzen verkocht en 
ook via marktplaats.  
 
Vooropgesteld kan worden, dat alle postzegels en enveloppen met een 
postzegel van harte welkom zijn. Ook alle enkele ansichtkaarten zijn 
gewild. Hieronder staan echter enkele richtlijnen waarmee u rekening 
kunt houden voor een hogere opbrengst bij de verkoop van de 
postzegels en kaarten: 
 
1. Het belangrijkste is dat de kaarten zo onbeschadigd mogelijk 

zijn, zowel degene met als zonder postzegel. 
2. Vooral de oudere kaarten zijn gewild en daarom extra gewenst. 
3. Beschadigde kaarten leveren in de praktijk helaas weinig op. 
4. Bepaalde dubbele vouwkaarten leveren extra geld op, 
 
Wat levert het op?  
Fantastische bedragen! In 2012 33.359 euro: 14.325 euro door de 
verkoop van postzegels en 19.034 euro door de verkoop van kaarten.  
 
Via een vooraf vastgestelde regeling wordt de opbrengst verdeeld. 
Tachtig procent van de opbrengst is voor het zendingswerk van Kerk in 
Actie, twintig procent gaat naar de Gereformeerde Zendingsbond. In 
2012 betekent dit €26.687,20 voor het zendingswerk van Kerk in Actie 
en €6.671,80 voor het werk van de GZB. 
 
Voorgaande jaren bedroeg de totale opbrengst vanuit de inzamelacties 
voor het zendingswerk van Kerk in Actie € 28.404,80 (2011), €27.465 
(2010), €30.240 (2009) € 40.762,55 (2008), € 40.418,20 (2007), € 
31.537,49 (2006) en € 25.188,- (2005).  
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Dus U ziet wel dat postzegels en kaarten wel degelijk geld waard zijn. 
Gooi daarom postzegels en kaarten niet weg, maar doe ze gerust in de 
brievenbus onder de toren. 
Voor meer informatie kunt u terecht bij Ina van Doesburg, tel. 0344-
652123 
 
 
Jeugdraad 
 
Paassinaasappelen zoeken 
Voor alle kinderen in de basisschoolleeftijd: kom jij op 19 april ook 
Paassinaasappelen zoeken in het Mariabos???  
Hoe laat: van 14:00 uur  tot 15:00 uur. 
Kleine kinderen graag onder begeleiding van eigen ouders.  
Vind jij de speciale sinaasappel? Dan win jij een lekkere prijs.  
 
Allemaal fijne Paasdagen toegewenst.  
 
Nely, Angelique en Ina 
 
Oppasdienst 
 
Iedere zondagmorgen is er tijdens de kerkdienst kinderoppas voor 
de kleintjes in de achterste ruimte van de Torenhof. Bij toerbeurt 
passen ouders of tieners daar op. 
Voor meer informatie kunt terecht bij Lisa van Doesburg, tel. 
0344-652123 
 
Gespreksgroep jongeren: 
 
Er is een enthousiaste groep jonge mensen, die 1 keer in de maand met 
elkaar over allerlei geloofszaken van gedachten wisselt.  
De gespreksgroep staat onder leiding van Ds. Annemieke de Bruijn. 
Mocht je ook belangstelling hebben, neem dan even contact op met 
Angelique Bos, tel.nr. 620391.  
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Tienergroep 
 
Met de tienergroep hebben we het in de afgelopen periode onder andere 
gehad over de 40-dagentijd. Een tijd waarin we aandacht aan God en 
ons geloof kunnen geven. En van daaruit ook aan anderen die het nodig 
hebben. 
We starten daarom met een project waarmee we een organisatie willen 
steunen die zich inzet voor mensen die extra hulp kunnen gebruiken. 
Wat we precies gaan doen, moeten we nog afspreken. Maar de ideeën 
zijn er al. We hopen in ieder geval met een paar leuke activiteiten geld 
in te zamelen om te kunnen doneren. Steunt u ons ook?   
We wensen u goede paasdagen toe. 
 
De tienergroep. 
	  
Zondagsschool 
 
“ZOEK DE STILTE” 
Deze veertig dagen voor Pasen zijn we met de kinderen op zoek naar 
stilte. We lezen de verhalen uit het evangelie van Matteús. 
De projectverbeelding is een groot kerkraam. 
In onze kerk zitten mooie glas-in-lood-ramen. Vooral de gekleurde 
afbeeldingen zijn mooier als de zon erdoor schijnt. 
Bij ons (papieren) kerkraam plakken we iedere week een afbeelding van 
een bijbelverhaal.  Door die verhalen straalt het licht van Pasen en 
wordt ons raam steeds mooier…………………….je wordt er stil van. 
Met Pasen breekt na de stilte het licht door : 
 Als wat niet kon toch echt gebeurd is 
 en je dromen worden waar; 
 als je leven vol met kleur is, 
 wees dan vrolijk, zing dan maar! 
 Pasen is wonderwel weten wat waar is,   
 Pasen is zonder zorg zingen en zien: 
 een lente vol leven en lachen en licht.    
 Halleluja, halleluja! 
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Paasontbijt  
 
Op Paasmorgen 20 april om 8.45 uur is het Paasontbijt in de Torenhof. 
Alle kinderen van 4 t/m 12 jaar zijn van harte uitgenodigd om met ons 
mee te komen eten. I.v.m. de voorbereidingen graag even doorgeven als 
je komt .Dit kan bij Erika (651218), Helma (651351) of Karin 
(timmer2@upcmail) 
 
Tot ziens op eerste Paasdag, 
De zondagsschoolleiding. 
           
 
Symbolische schikking 2014 
 
Tijdens de veertigdagentijd en Pasen staat er een symbolische schikking 
in de kerk. 
Er staat een poort van mos. Een poort geeft een overgang aan: vanuit 
ons leven gaan we als het ware een poort door om ons te bezinnen op 
het leven; OP ZOEK NAAR STILTE. In stilte kunnen we op adem 
komen, om vervolgens met hernieuwde krachten weer in actie te 
komen. Voor de poort staat een schikking die elke week anders is en 
verwijst naar het verhaal van die week. 
Iedere week is er een andere stilte, met Pasen is het ‘weldadige stilte’. 
In de stilte van de vroege ochtend, terwijl het nog donker is, gaat Maria 
naar het graf. Bij het graf gekomen ziet ze dat de steen voor de 
toegangspoort weg is. In de stilte van de tuin rondom het graf ontmoet 
Maria de opgestane Heer. 
Het licht van Pasen stroomt door de open poort. 
Witte bloemen  bloeien. Ze vertellen over leven, dat sterker is dan de 
dood! 
 
 
 
 
 
 



 
15 

Symbolische schikking 
 
Symbolische of liturgische schikking is het uitbeelden van een 
bijbeltekst of thema in een bloemschikking. 
Dit kan met behulp van bloemen in bepaalde kleuren en/of aantallen, 
daarbij kan gebruik gemaakt worden van allerlei andere materialen 
waarmee iets uitgebeeld wordt. 
Al een paar jaar maak ik, aansluitend bij de zondagsschoolprojecten, 
met Advent/Kerst en Veertigdagentijd/Pasen  symbolische schikkingen 
in de kerk. Om de gemeente te laten zien waar wij mee bezig zijn, maar 
ook om verbinding te maken en te delen in de vaak mooie symbolische 
gedachten achter de schikkingen. 
Vooral dit willen delen heeft er toe geleid dat tijdens deze 
Veertigdagentijd  enkele gemeenteleden ook een symbolische schikking 
hebben verzorgd. 
Het is bijzonder om te zien dat iets wat je deelt zich vermenigvuldigt en 
we binnen de gemeente de symbolische schikking uitbundig kunnen 
laten bloeien! 
Het is mooi om de dienst meer diepgang en kleur te kunnen geven.  
Het is nog mooier dit in de toekomst met de gemeente te kunnen doen! 
Belangstellenden kunnen zich bij mij melden. 
 
Met vriendelijke groet, 
Erika van de Water 
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Torenhof           
 
Dringende oproep 
 
De Torenhof Ophemert zoekt vrijwilligers! 
  
Bijna een eeuw geleden, in 1922, richtte Lord Reay Mackay de 
‘Mackay Stichting Ophemert’ op. Hij had daarbij een duidelijk doel 
voor ogen dat de statuten als volgt verwoorden:   
“Het doel van de Stichting is het in stand te helpen houden en de 
voortdurende werking te bevorderen op Hervormde grondslagen van de 
Christelijke Zondag-, naai- en breischool, Jongelings-, en 
knapenverenigingen te Ophemert, met handhaving  van de thans aan 
die instellingen heerschende Christelijke beginselen” 
In dit kader is toentertijd het gebouw ‘de Torenhof’ aan de Weverstraat 
in Ophemert gebouwd. 
 
Warm hart 
 
In al deze jaren heeft onze Torenhof, uiteraard met de nodige 
aanpassingen aan de tijd, goed gefunctioneerd. Echter nu in ons dorp 
enkele zaken zijn gewijzigd, wordt de financiële armslag van de 
Mackay Stichting krapper. Omdat velen de Torenhof een warm hart 
toedragen is de stichting op zoek naar manieren om de Torenhof voor 
Ophemert te behouden. 
 
Dringende oproep 
 
In dit kader is de Mackay Stichting dringend op zoek naar dames en 
heren die daadwerkelijk van tijd tot tijd de handen uit de mouwen 
willen steken. Enerzijds voor de dagelijkse gang van zaken en 
anderzijds voor regelmatig terugkerend (klein) onderhoud. Zonder deze 
extra handen zullen we als Stichting op langere termijn de Torenhof 
niet kunnen behouden. Meer weten of interesse? Mail of bel met Henk 
de Lange. E-mail: h-de-lange@hetnet.nl, telefoon 652133.  
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Goed om te weten tenslotte, is dat de Torenhof gehuurd kan worden 
voor uw bijeenkomsten. Denk bijvoorbeeld aan een verjaardag, een 
feest of een familiedag. De Torenhof kan door inwoners van Ophemert 
gehuurd worden, maar ook door mensen van daarbuiten. Dus: zegt het 
voort aan vrienden, bekenden, kennissen en buren. Meer hierover leest 
u elders in deze Paasgroet of op onze website 
www.torenhofophemert.nl. 
 
Namens het Bestuur va de Mackay Stichting, 
 
Henk de Lange 
 
E-mail: h-de-lange@hetnet.nl of telefoon 652133 
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De Torenhof in Ophemert … voor uw bijeenkomsten! 
 
 
Hier moet de foto tussen ! 
 
 
 
 
Feestje, familiedag, reünie of vergadering? De Torenhof in  Ophemert  
biedt een gezellige, huiselijke ruimte voor uw bijeenkomsten. 
Omdat u uw eigen drankjes en hapjes kunt 
meenemen, beperken de kosten zich tot huur. Serviesgoed is 
ruim aanwezig en parkeren kan voor de deur. 
Meer weten? Ina van Doesburg • T 0344-652123 (niet op zondag) 
De Torenhof • Weverstraat 3• Ophemert 

E info@torenhofophemert.nl• I torenhofopheme 
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