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Het bevel van Christus hadden ze opgevolgd, maar Hem 
zagen ze niet. Wel vonden ze de attributen van hun oude 
beroep terug: een vissersboot en daarbij het visgerei. 
Precies zoals ze het eens achtergelaten hadden: be-
drijfsklaar. Hoe nu verder? ‘Zie, ga ik voorwaarts, zo is Hij 
er niet, of achterwaarts, zo verneem ik Hem niet.’ Het lijkt 
dan ook een daad van moedeloosheid toen Petrus zei: ‘Ik 
ga vissen.’ We zien het vaker gebeuren dat mensen zich 
helemaal op hun werk storten om alle zorgen maar te 
vergeten. Wellicht had Petrus beter kunnen zeggen: Laat 
ons maar zingen: ‘Ik blijf den Heer verwachten, mijn ziel 
wacht ongestoord…’ Ze hadden wellicht ook de berg op 
kunnen gaan om te bidden, waar Jezus zo vaak gebeden 
had. Maar nee, ze gingen het water op.
‘En in die nacht vingen zij niets.’ Helemaal niets! Ongetwij-
feld hebben ze al hun ervaring gebruikt, wat meer lood 
aan het net, of wat dieper water gezocht. Maar nee, ‘in 
die nacht vingen zij niets’, totaal niets! In die nacht! Het 
was donker van buiten én donker van binnen. Tenslotte 
breekt het morgenlicht door en haalt men de netten op. 
Je moet teleurgestelde vissers echter niet teveel voor de 
voeten lopen. Ze zijn dan kortaf. Ze vingen niets, en als je 
dan een ervaren visserman bent, dan steekt dat. Het was 
Da Costa die schreef, dat God ons soms het mindere kan 
onthouden om ons het meerdere te geven.
‘En als het nu morgenstond was stond Jezus op de oever.’ 
Terwijl zij nog hopeloos op zee rondzwalkten stond Hij 
op de oever. Wie weet hoe lang Hij al wachtte! ‘Kinder-
kens, hebt gij niet enige toespijs?’ ’t Is maar net hoe je deze 
vraag verstaat. Je zou het zelfs kunnen interpreteren als 
een cynische vraag. En het ongeloof doet dat ook. Van-
daar dat korte antwoord: ‘Nee!’ En toch luister nu eens 
goed, want dan horen we bewogenheid in de vraag van 
Jezus doorklinken. Jongens, hebben jullie eigenlijk wel 

wat te eten? Hij vraagt niet voor Zichzelf! Jezus draait 
Zich echter niet boos om na dit korte antwoord... maar 
Hij geeft raad: Werpt het net aan de rechterzijde en gij 
zult vangen… nee, vinden! De vangst lag al lang klaar, 
maar wel aan de andere kant van het schip. ‘Gij zult vin-
den!’ Ja in de vangst zul je Jezus Zélf vinden. En het won-
derlijkste was: de vissers deden naar het woord van de 
Vreemdeling. Ze wierpen het net aan de rechterzijde en 
het liep vol met vis, zo vol dat ze het niet binnen konden 
halen. Wellicht is het in uw leven ook donker: lege netten 
en een leeg hart. ‘Werp het net aan de rechterzijde en gij 
zult vinden!’ Wellicht vist u al een leven lang in de vijver 
van dode werken, maar mag ik u dan bevelen om het 
net aan de rechterzijde te werpen in de oceaan van Gods 
genade en… gij zult vinden! Ja, gij zult Jezus vinden! 
‘Het is de Heere!’ Johannes zag het en Petrus hoorde het, 
uit de mond van Johannes. Johannes getuigt en dat ge-
tuigenis is tot zegen voor Petrus. Als u met het oog van 
het geloof de Heere Jezus mag zien, dan moet u daarvan 
spreken, opdat anderen horen. Want we zien dat elk kind 
van God op eigen wijze reageert. In de natuur zingt een 
merel toch ook weer anders dan een nachtegaal! Johan-
nes staat daar in stille verwondering, hij getuigt en Petrus 
slaat zijn opperkleed over zijn visserskiel en springt over 
boord. En de anderen? Springen zij ook over boord? Nee, 
één ding hebben ze gemeen: straks zitten ze samen aan 
de voeten van de Heere Jezus. 
‘Het is de Heere!’ Jezus staat op de oever. Wij verkeren nog 
op de woelige volkerenzee, maar Jezus is reeds aan dé 
overkant gekomen. Wat een troost, al is de nacht nog zo 
donker, Jezus staat aan de oever en eenmaal zullen al 
Gods kinderen veilig aan de oever komen, opdat ze zijn 
mogen waar Christus is. Ze zullen Jezus daar niet zien als 
een Vreemdeling, maar ze zullen Hem zien zoals Hij is. U 
ook? Of hebt u het net nog nooit geworpen aan de rech-
terzijde? Job, in al zijn lijden, wierp het net aan de rech-
terzijde, en hij getuigde:  ‘Want ik weet mijn Verlosser leeft, 
en Hij zal de laatste over het stof opstaan en als zij na mijn 
huid dit doorknaagd zullen hebben, zal ik uit mijn vlees God 
aanschouwen, Denwelken ik voor mij aanschouwen zal, en 
mijn ogen zien zullen, en niet een vreemde.’ Geen Vreemde-
ling zullen we dan ontmoeten! Nee: ‘Het is de Heere!’

Lunteren, ds. K.J. Kaptein

‘De discipel dan, welke Jezus liefhad, zeide tot Petrus: Het is 
de Heere!’

  Johannes 21: 7a

‘Het is de Heere!’

Meditatie



Generale diaconale commissie

‘Waarom hebben we wel allerlei tehuizen voor onze 
achterban, maar doen we niets voor dak- en thuislozen?’, 
vroegen enkele reformatorische predikanten zich 22 
jaar geleden af. Inmiddels is het dienstencentrum van 
Ontmoeting in Rotterdam al 20 jaar een thuis voor 
ontheemden. En wat de bezoekers betreft, blijft dat zo. 
Harry: ‘Er wordt echt naar me geluisterd en ik mag hier zijn 
wie ik ben’.

Ontmoeting en de 

problematiek van 

dak- en thuislozen

4

Iedereen heeft recht op een thuis…

Mensgericht 
Het dienstencentrum voorziet in een behoefte. De eerste 
tijd kunnen de bezoekers vooral terecht voor hun eerste 
levensbehoeften. Allerlei vragen en problemen komen 
aan de orde rond uitkering, huisvesting, medicatie, fa-
milieperikelen, schulden en psychische moeilijkheden. 
Bezoekers hebben behoefte aan respect, meeleven en 
betrokkenheid en bij Ontmoeting vinden ze die. 

Meerwaarde
Het bezoekersaantal neemt snel toe. Het dienstencen-
trum groeit mee en ontwikkelt een brede dienst- en 
hulpverlening. Later gaat er ook een veldwerker aan de 
slag en komt er pastorale zorg, werktraject- en woonbe-
geleiding. Ontmoeting ontgroeit zo zijn rol als nieuw-
komer. Het feit dat het werk vormgegeven wordt vanuit 
christelijke naastenliefde is een belangrijke meerwaarde.  

Nieuwe vestigingen en activiteiten
Ontmoeting groeit gestaag. In Epe start het “Woon-
werkcentrum”. Hier volgen (ex)gedetineerden een re-
integratietraject. Het traject blijkt voor velen een enorme 

steun om na hun detentie niet terug te vallen in crimi-
neel gedrag. In de “Time out voorziening” in Hummelo 
kunnen daklozen voor zes weken terecht. Het bestaan 
van een dakloze is gejaagd en rusteloos. Tijd voor bezin-
ning en nieuwe keuzes is er niet. In Hummelo vinden ze 
die rust juist wel. Het werkt; na een periode in Hummelo 
kiest 68 % bewust voor een zorgtraject om te breken met 
het oude bestaan. In Harderwijk wordt een” Dienstencen-
trum” opgezet. De maatschappelijke zorg die geboden 
wordt is, hoewel kleiner van opzet, vergelijkbaar met die 
in Rotterdam. In Hoek van Holland start het ”Sociaal pen-
sion”. Acht mannen voor wie eigenlijk nergens meer een 
plek te vinden is wonen hier onder goede begeleiding.
Tenslotte is er nog het veldwerk op Goeree-Overflakkee. 
Jongeren die door drank- en drugsproblemen bijna on-
bereikbaar zijn geworden, worden door een veldwerker 
opgezocht. 

Ontmoeting maakt het verschil…
22 jaar na de oprichting blijft de inzet van Ontmoeting 
onveranderd nodig. In onze welvaartmaatschappij neemt 
de vraag naar hulp toe. Ontmoeting probeert in deze 
harde wereld het verschil te maken.
•	 Ontmoeting	werkt	vanuit	christelijke	naastenliefde.
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a d v e r t e n t i e

eleos heeft 
oog voor 
het gezin
hoe? 
je leest erover in de nieuwe eleoscript.

nog geen lezer? 
kijk op www.eleos.nl/ 
eleoscript en meld je 
snel aan voor een 
gratis abonnement!  

Lagarde is gespecialiseerd in telecom, netwerken, beveiliging, audio oplossingen 
en visuele presentaties. Bel 0341 - 37 57 57 of kijk op www.lagarde.nl.

(tele)communicatie beveiliging audio visuele presentatienetwerken

0341 - 37 57 57   www.lagarde.nl
Kreijkes Vakantie Ideejj

Dé Reformatorische reisorganisatie!Dé Reformatorische reisorganisatie!

Vraag nu de gratis gids aan! 
Tel. 0548 - 514 188 of kijk op 
www.kreijkes.nl

Gezinsparken
v.a. € 199,-

v.a. € 225,-
Busreizen

v.a. € 795,-
Vliegreizen

v.a. € 325,-
Jongerenreizen

pppp 

v.a. € 325,
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•	 Ontmoeting	geeft	pastorale	aandacht	aan	dak-	en	
thuislozen. Ontmoeting betaalt uit eigen middelen 
vier pastorale medewerkers.

•	 Uit	onderzoek	blijkt	dat	er	bij	Ontmoeting	minder	
cliënten terugvallen dan bij andere organisaties.

•	 Waar	andere	instanties	soms	daklozen	de	deur	wijzen,	
zijn ze welkom bij Ontmoeting.

Overheid
De overheid subsidieert slechts een deel van het werk. 
Bovendien staat de subsidie steeds meer onder druk.
•	 Een	aantal	plaatsen	in	het	woon-werkcentrum	in	Epe	

kunnen hierdoor niet gefinancierd worden.
•	 De	“Time-out”	voorziening	staat	onder	druk	vanwege	

de beperkte subsidie. Maar het gaat om mensen die 
een nieuwe keus voor hun leven willen maken.

Op 18 november 2010 werd door 
de commissie zending en de GDC 
goedkeuring gegeven voor de uitvoering 
van het voedselhulpproject in Malawi. 
De voorbereidingen voor de distributie 
werden meteen gestart. De distributie 
vond daadwerkelijk plaats van 11 tot en 
met 14 januari 2011, terwijl de laatste 
aflevering plaatsvond op 24 januari 2011.

Bij het vaststellen van wie het meest in aanraking komen 
voor voedselhulp, is gebruik gemaakt van officiële door 
de overheid vastgestelde gebieden, waar de nood het 
hoogst was.  Daarbij is wel gekeken naar de plaatsen 
waar ook gemeenten zijn van de Reformed Presbyterian 
Church (RPC), de kerk die de HHK ondersteunt. Het voed-
selhulpproject bestond uit twee onderdelen:

Voedsel distributie in de classes Chikwawa en 1. 
Nsanje – iedere familie 50 kg maïs;
Voedsel distributie in diverse andere regio’s – 2. 
iedere familie ca. 25 kg maïs.

Er werd een grote partij maïs aangekocht. Het ging daar-
bij om 2.660 zakken à 50 kg maïs van goede kwaliteit en 
behandeld tegen ongedierte. Totaal ging het om 133.000 
kg. voedsel. Totaal ging het om ca. € 26.600 incl. trans-
portkosten.

Werkwijze
Van deze partij maïs werden onder de zuidelijke ge-
meenten in de classis Chikwawa en Nsanje 1.909 zakken 
gedistribueerd, en in de noordelijke gemeenten in o.a. 
de regio’s Namikango, Zomba, Blantyre werden 751 zak-
ken afgeleverd. De werkwijze was als volgt: gedurende 
vier dagen werd met een truck een route gereden langs 
in totaal 30 afleverpunten in de verschillende gebieden, 
totaal ca. 2300 km. Iedere dag werd op die manier ca. 30 
ton gedistribueerd. Albert van Bragt en Douglas Dizoni 
vergezelden het transport met de auto van Mission HHK 
en coördineerden de distributie. Op iedere plek werd een 
afgepaste hoeveelheid zakken afgeleverd naar rato van 
het aantal families dat tot de RPC behoort. De ouderlin-
gen van de betreffende gemeenten met enkele classis- 
leden tekenden de formulieren voor ontvangst. Aan hen 
werden lijsten verstrekt met daarop de aantallen. Na de 
aflevering werden zij verantwoordelijk gesteld voor de 
distributie in de gemeenten. 

Verantwoording besteding collecteopbrengst aan voedselhulp in Malawi

•	 De	veldwerker	op	Goeree-Overflakkee	wordt	niet	
gesubsidieerd.

•	 Voor	de	pastorale	medewerkers	wordt	nauwelijks	
subsidie ontvangen.

De GDC beveelt het werk van Stichting Ontmoe-
ting van harte bij u aan! Voor meer informatie kunt 

u de website www.ontmoeting.org raadplegen.

Landelijke toerustingsdag voor diakenen 
Ook dit jaar organiseert de generale diaconale commis-
sie de landelijke toerustingsdag voor diakenen. Op veler 
verzoek wordt deze dag nu niet meer centraal in het 
land gehouden maar op twee verschillende dagen en 
plaatsen, nl. op D.V. zaterdag 3 september 2011 in Oud-
Beijerland en zaterdag 10 september 2011 in Elspeet. 
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Generale Diaconale Commissie Hersteld Hervormde Kerk

Voorzitter Ds. J. Joppe | Woudenberg | Tel. (033) 2000190
Secretaris J.J. Verloop  |  Woudenberg  |  Tel. (033) 286 19 09
  diaconaat@hersteldhervormdekerk.nl
Leden L. Barth, Ouderkerk a.d. IJssel
  M. ten Caat, Hollandscheveld
  J. ten Klooster, Putten
  A. Voogd, Ouddorp
  G. Vos, Nederhemert
  A.P. van Wageningen, Ede
Financieel adviseur  E. Boeve, Garderen
Bankrekeningnummer 3420.70.347 
  t.n.v. generale diaconale commissie In

fo
rm
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Gebed
Wij vragen uw meeleven voor dit diaconale werk in  
Malawi. Niet alleen door te geven in de collecte voor 
diaconale projecten op het zendingsveld, maar vooral 
ook in het gebed voor onze naaste in Malawi. Bidt u voor 
verbreiding van het Evangelie in Malawi en de verster-
king van het geloof in de RPC gemeenten, en ook voor 
de nood die daar is?

J.J. Verloop

‘De mensen van Ontmoeting 
geven om me’
‘Ik heb een jaar in de nachtopvang 
van het Leger des Heils geslapen. 
Toen ik voor het eerst in het dien-
stencentrum kwam, schrok ik. Ik 
werd met open armen ontvangen en 
ze luisterden naar mijn verhaal. Dat 
kende ik helemaal niet. Ik ben 29 jaar 
lang mishandeld door mijn vader. 
Alles wat ik deed was verkeerd, ik 
kon niks. Maar bij Ontmoeting heb 
ik geleerd liefde te ontvangen en te 
geven. De mensen hier geven om me. 
Ik noem het mijn familie. Ik heb een 

eigen woning, een baantje, maar als ik me niet goed voel 
of verdrietig ben, stap ik altijd hier binnen. Er wordt naar 
me geluisterd en ik mag hier zijn wie ik ben. Ik kwam bij 
verschillende instellingen, maar zij hadden vaak een oor-
deel klaar: had je maar niet zo dom moeten doen...
Mede dankzij Teunis (de pastoraal medewerker, red.) ben 
ik zover gekomen om mijn vader te vergeven. Ik heb daar 
jaren mee gelopen, praten was niet mijn sterkste kant. 
Teunis zei: ‘Maak eens een schilderij écht vanuit je hart’. 
Dat heb ik toen gedaan aan de hand van de Bijbeltekst: 
‘Vergeef het hun, want zij weten niet wat zij doen.’ God 
gaf mij de kracht om mijn vader te kunnen vergeven!’

Harry, bezoeker van het dienstencentrum 
De namen en foto’s van de personen in de tekst zijn fictief.

Meer transporten dan verwacht
Op de reis naar het zuiden kon de truck minder maïs la-
den dan werd verwacht. Het laadvermogen van de truck 
was wel voldoende, maar het is niet mogelijk om meer 
dan 30 ton te transporteren over onverharde wegen, de 
lading zakt dan uiteen en valt van de trailer. Het kostte 
veel moeite om de drie vrachten in de beide classes van 
De Lower Shire op de plaats van bestemming te krijgen. 
Heel wat keren moest onderweg de vracht opnieuw 
vastgesjord worden met extra spanbanden. Een en ander 
maakte een derde trip naar het Zuiden nodig, terwijl er 
voor die regio twee gepland waren.

Noodsituatie
In het algemeen kan worden gezegd dat de mensen die 
de maïs op de distributiepunten in ontvangst namen 
dankbaar waren voor de hulp die werd geboden. Ver-
schillende keren werd gezegd dat de distributie op een 
erg goed moment plaatsvond. 
De behoefte aan maïs was in deze periode nijpend ge-
worden. Terwijl later in het jaar, als de nieuwe oogst (in 
april) dichterbij komt, de prijzen van de maïs van de vo-
rige oogst lager worden en dan door een aantal mensen 
kan worden gekocht.
Langs de hoofdweg naar het zuiden werden op veel 
plaatsen zogenaamde ‘tubes’ te koop aangeboden. Deze 
tubes zijn dikke langwerpige knollen die dicht bij de ri-
vier de Shire groeien (waarin zich veel krokodillen bevin-
den) en die tubes dienen als voedsel wanneer de andere 
voedselvoorraden op zijn. Een teken aan de wand dat er 
sprake is van een noodsituatie.
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Commissie opleiding en vorming

Vooropleiding 
In 1997 riep de Heere tot de dienst van Zijn Woord. Ik 
deed in die tijd rietdekkers- en hovenierswerk. In 1994 
heb ik mijn LTS-diploma (bouwtechniek) behaald aan 
de Udemans te Hoevelaken. Dat betekende dat ik nogal 
wat achterstand had in te halen. Dit moest door mid-
del van toelatingsexamens die vereist werden door de 
Christelijke Hogeschool Ede, waar ik de opleiding Gods-
dienst Pastoraal Werk heb gevolgd. Deze opleiding werd 
afgerond in 2006, waarna ik aan het Hersteld Hervormd 
Seminarie begon te studeren. 

Kandidaat Van Sligtenhorst verkeert in de laatste fase van 
zijn theologie studie. Als commissie opleiding en vorming 
hebben we hem gevraagd de studie-ervaringen met u te 
delen.

Ervaringen
gedeeld

Onderwijs aan de VU
Een behoorlijk groot deel van de vakken (60 %) wordt 
door de Vrije Universiteit verzorgd. Dat betekent dat wij 
voor vakken als Exegese Oude en Nieuwe Testament 
colleges krijgen van VU docenten. Hetzelfde geldt voor 
Hebreeuws, Grieks, geschiedenis christendom, filosofie, 
psychologie en aanverwante vakken. Vakken als Exegese 
OT en NT waren zeer waardevol. Aan de docenten van de 
VU heb ik als student goede herinneringen. Eén enkele 
keer was er sprake van enige wrijving omdat studenten 
en zekere docenten niet konden instemmen met elkaar 
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inzake een opdracht. Daarbij moet de student zich ook 
afvragen welke houding hij heeft ten opzichte van de 
docent(e). Maar ook dit was een nuttige ervaring. We 
kunnen begrijpen dat de opleiding in de kinderschoenen 
staat. Dit wil niet zeggen dat alles vlekkeloos verlopen 
is. Juist in de beginperiode moet worden gezocht naar 
een goede afstemming van vakken en de invulling ervan. 
Echter, dit proces heeft soms nuttige ervaringen opgele-
verd.

Onderwijs aan het Hersteld Hervormd Seminarie
Van onze eigen docenten krijgen wij kerkgeschiedenis, 
kerkrecht, dogmatiek, apologetiek, symboliek, gerefor-
meerde spiritualiteit, hermeneutiek, Bijbelse theologie,  
homiletiek, ethiek, catechetiek, pastoraat, liturgiek, 
gemeente-opbouw en latijn. 
Als studenten hebben wij goede literatuur mogen lezen. 
Een voorbeeld hiervan is het lezen van werken van Au-
gustinus, Calvijn en Luther. Het is een voorrecht voor ons 
als studenten dat deze bronnen verwerkt zijn in de oplei-
ding. De colleges over voornoemde personen zijn voor 
mij zeer waardevol geweest. Zij hebben bijgedragen aan 
de doordenking en bevestiging van mijn theologische 
positie. Dat geldt overigens ook voor andere vakken. We 
leven in een tijd waarin mensen alles willen relativeren. 
Dat gaat onze kerk niet voorbij. Wij behoren Bijbels te 
denken en daarom onvervalst gereformeerd. Dat wil zeg-
gen zwart-wit en bevindelijk.

Op het zendingsveld
In 2010 mocht ik als student de zomer doorbrengen in 
Malawi. Op de Bijbelschool te Zomba mocht ik colleges 
verzorgen voor de vakken OT en NT. Het was een groot 
voorrecht om met ds. R.J. Oomen mee te gaan en iets van 
Gods Koninkrijk in een volledig andere cultuur te zien en 
een steentje bij te mogen dragen aan de vorming van 
teaching elders/evangelisten. Het is een wonder wan-
neer mensen vragen naar een Bijbel en wanneer mensen 
behoefte hebben naar onderwijs in de gereformeerde 
leer. De Heere zij de families Van Bragt, Oomen en Klop-
stra nabij, alsmede Windy de Wit en andere werkers in 
Suriname. God gaat door met Zijn werk. Wij verlangen 
een middel te zijn in Zijn hand. Wilt u alle studenten en 
docenten gedenken in uw gebeden? 

Commissie opleiding en vorming Hersteld Hervormde Kerk

Voorzitter Ds. P. den Ouden, Wouterswoude
  Tel. (0511) 42 26 49
Secretaris Dr. G.C. van Leerdam, Kesteren
  Tel. (0488) 48 36 48
  gcvanleerdam@solcon.nl 
Leden Dr. R. Bisschop, Veenendaal
  Dr. A. van Nieuw Amerongen, Breukelen
  Ds. L.W.Ch. Ruijgrok, Monster
Bankrekeningnummer 1414.58.062 t.n.v. opleiding 
  Hersteld Hervormde Kerk

  www.hersteldhervormdseminarie.nl In
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rm
at

ie

‘Het is een wonder wanneer 
mensen vragen naar een Bijbel 
en wanneer mensen behoefte 
hebben naar onderwijs in de 
gereformeerde leer’. 

Kandidaat van Sligtenhorst
Kandidaat M. van Sligtenhorst (1976) is in 1998 
getrouwd en heeft samen met zijn vrouw 5 kin-
deren, drie meisjes en twee jongens. Sinds juni 
2008 is hij als kerkelijk werker verbonden aan de 
gemeenten Haaften-Waardenburg en Poeder-
oijen-Loevestein. In juni 2009 heeft hij preekbe-
voegdheid gekregen en vanaf die tijd mag hij als 
kandidaat voorgaan in de Hersteld Hervormde 
Gemeenten. Inmiddels is hij bijna vijf jaar bezig 
met deze studie. Hij hoopt de studie dit jaar af te 
ronden om beroepbaar gesteld te kunnen wor-
den.
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Stichting Stéphanos 
Postbus 1136

 3860 BC Nijkerk 
tel. 033 - 245 62 22 
www.stephanos.nl

Ds. L. Groenenberg 
Ds. A. den Hartog
Ds. J.D. Heikamp 
Ds. L.M. Jongejan 

Ds. J. Joppe 
Ds. J. van Rossem 
Ds. W. van Vlastuin
Ds. H. Zweistra

 

Wij bevelen het werk van Stéphanos van harte aan!

In Malawi wonen meer 
dan een miljoen wees-
kinderen. Door ziektes 
als  HIV/aids en malaria 
zijn veel  kinderen hun 
ouders kwijtgeraakt. Hun 
toekomst is zeer onzeker.

Stéphanos helpt wees-
kinderen met voedsel, 
kleding, (Bijbel)onderwijs, 
medische zorg en op-
voeding. 

Geef weeskinderen in 
Malawi toekomst!

Uw bijdrage is meer 
dan welkom op 
banknr. 33 53 07 450 
t.n.v. Stéphanos, Uddel

Over Stéphanos
Stichting Stéphanos 
is een interkerkelijke 
stichting. Het doel van de 
stichting is het helpen lenigen 
van de diaconale nood in  
Malawi. In het bijzonder 
door hulp aan wees
kinderen en diaconale 
projecten. 

Wilt u ons helpen? 

Stichting De Vluchtheuvel

Beatrixlaan 15, 4461 PM  Goes

0113 21 30 98- info@vhgoes.nl

www.stichtingdevluchtheuvel.nl

De Vluchtheuvel 

biedt professionele 

christelijke hulp bij problemen in het 

huwelijk en in het gezin. Meer informatie 

of aanmelden iedere werkdag tussen 

10.00 uur en 12.00 uur: 0348-489999 of  

www.stichtingdevluchtheuvel.nl.

Het gedrag van 

onze tienerzoon 

ontwricht het gezin.

Of bestel de 
brochures:

• Jongeren naar het huwelijk
H. van Groningen

• Niet los verkrijgbaar
drs. S. Brons-van der Wekken 

onze tienerzoon

ontwricht het gezin.
Het gedrag van

Mijn man 
bespreekt alles 

met een 
vriendin.
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ALPHEN AAN DEN RIJN  |  BARNEVELD  |  DOORN  |  GELDERMALSEN  |  WWW.VANREEACC.NL

Als cĳfers een rol spelen.

Als predikant, kerkelijke gemeente of kerkelijke instantie wilt u op

een verantwoorde manier omgaan met cijfers. U wilt uw financiële

middelen zorgvuldig beheren. U wilt inzicht hebben én uw achter-

ban inzicht geven. De frisse kijk van Van Ree Accountants zult u

daarbij waarderen. Wij stellen uw jaarrekening en aangifte

inkomsten belasting samen, voeren controles uit, verzorgen de

financiële, traktement- en salarisadministratie én geven fiscaal

advies. Wij zijn u graag van dienst.

VAN REE. EEN FRISSE KIJK OP CIJFERS.

AUDIT & ASSURANCE   |   ACCOUNTANCY   |   BELASTINGEN   |   CONSULTANCY
Adres: Buurtlaan West 103 • 3905 JN Veenendaal • Telefoon: 0318 511414
E-mail: info@tegelhandelhendriksen.nl • Internet: www.tegelhandelhendriksen.nl

De warme
uitstraling 
van hout 
met de 
voordelen 
van keramiek 

WANDTEGELS

VLOERTEGELS

KERAMISCH PARKET

Vloertegels | Wandtegels | Vloerverwarming Net
even 
anders!

Keramisch parket

www. keramisch-parket.nl

www.elektrovdberg.nl 
telefoon: 033-4941235 

www.
telefoon: 



 
 
 
 
 
Totaalconcept
De kracht van de combinatie zorgt
voor bekroond licht. Licht moet
functioneel, sfeerverhogend en
levend zijn. Dát is onze prestatie.
Zowel de lichtarchitectuur als de
technische installatie zijn bij ons in
goede handen. De kroon op ons werk
is bijzonder, letterlijk en figuurlijk.
Letterlijk door de kroonluchters,
figuurlijk met de kwaliteit van onze
dienstverlening. 
 

www.brinkenvankeulen.nl 
telefoon: 020-7370230 

www.
telefoon: 0315



Totaalconcept 
De kracht van de combinatie zorgt 
voor bekroond licht. Licht moet 
functioneel, sfeerverhogend en 
levend zijn. Dát is onze prestatie. 
Zowel de lichtarchitectuur als de 
technische installatie zijn bij ons in 

handen. De kroon op ons werk 
is bijzonder, letterlijk en figuurlijk. 
Letterlijk door de kroonluchters, 
figuurlijk met de kwaliteit van onze 
dienstverlening.  

www.lichtendekerk.nl 
telefoon: 0315-346164 
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Commissie evangelisatie

Zaterdag 23 april 2011: paasviering op de KinderBijbel-
club in Veenendaal. ’s Ochtends vroeg worden twee par-
tytenten opgezet in de wijk waarin we altijd club houden. 
De tenten worden versierd met slingers, en met colla-
ges die de kinderen op eerdere clubochtenden hebben 
gemaakt. Als de aanwezige medewerkers met elkaar de 
ochtend zijn begonnen, komen de eerste kinderen bin-
nendruppelen. In totaal komen er 22 kinderen! Voor deze 
gelegenheid zijn ook hun ouders uitgenodigd, van wie 
er inderdaad enkele bij zijn. We beginnen de paasviering 
met zingen en bidden. Dan wordt het Paasevangelie ver-
teld, waarbij telkens enkele woorden van de aan te leren 
Bijbeltekst worden omgedraaid: dood... geweest... levend 
tot in alle eeuwigheid. Ten slotte is de hele tekst zichtbaar: 
‘Ik ben dood geweest, en zie, Ik ben levend tot in alle eeuwig-

Elke zaterdagochtend is er in Veenendaal KinderBijbelclub 
voor buitenkerkelijke kinderen. Hierover hebt u al eerder 
kunnen lezen in het Ledeninformatieblad. In het stukje 
hieronder krijgt u een impressie van de paasviering, die 
wat uitgebreider was dan de normale ochtenden. 

heid’.  Nadat we met elkaar het aangeleerde ‘Daar juicht 
een toon’ hebben gezongen, gaan we wat lekkers drinken 
met cake erbij. Dan is het knutselwerkje aan de beurt: een 
strook papier met vier thema’s rond Pasen erop, versierd 
met bloemetjes. Na het knutselen is de ochtend nog niet 
voorbij... Speciaal voor deze gelegenheid eten we met el-
kaar pannenkoeken! Dan gaat iedereen weer naar huis. 
Een fijne, gezellige ochtend. Maar wat belangrijker is: het 
zaad van het Evangelie is weer gestrooid in de harten van 
kinderen.

Waarom?
In dit artikel staat de vraag centraal: waarom doen we dit 
werk? We kunnen allerlei redenen opnoemen. Eén van 
de belangrijkste redenen is: ook deze kinderen hebben 
een ziel voor de eeuwigheid. Ze worden geboren met 
een zondig hart, en zullen zéker verloren gaan wanneer 
ze hun behoud niet vinden in de Heere Jezus Christus. 
Om gered te worden, moeten ze echter wél in aanraking 
gebracht worden met het Evangelie! De Heere Jezus gaf 
Zijn discipelen - en daarmee Zijn gemeente - de opdracht: 
‘Gaat heen in de gehele wereld, predikt het Evangelie aan alle 
creaturen’ (Mark. 16:15). Ook de buitenkerkelijke kinderen 
in onze woonplaats zijn ‘creaturen’, schepselen van God, 
en behoren daarom tot het werkterrein van de christelijke 
gemeente.

Wie de jeugd heeft...
Een andere, heel belangrijke reden voor kinderevangelisa-
tie is: kinderen zijn de volwassenen van de toekomst. Wij 
hebben hier niet altijd oog voor. Soms zien we alleen maar 
dat brutale meisje, die draaiende jongen of dat kind dat 
juist goed oplet en meedoet. Maar: deze kinderen worden 
groot. Als we 20 jaar verder zijn, zijn het déze kinderen 
die hun invloed krijgen op de maatschappij, sterker nog, 
die de maatschappij van die dagen gaan vórmen. Wan-
neer we ons dat realiseren, krijgt het werk onder kinderen 
een extra lading. Niet alleen is de kinderevangelisatie van 
belang voor de zielen van de kinderen van nu, maar ook 
is het als het ware ‘investeren’ in de toekomst. Wat een ver-
antwoordelijkheid! En tegelijk: wat een belangrijk werk-
terrein. Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst!

De jeugd is de 
toekomst!
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Satan weet dit
Niet alleen wij kennen de waarheid van dit gezegde. Ook 
satan is zich hier wél van bewust. We moeten niet onder-
schatten welke invloeden hij aanwendt om kinderen voor 
zich te behouden en ze verre te houden van Gods Konink-
rijk. Hij brengt kinderen, zeker buitenkerkelijke kinderen, 
al jong in aanraking met uitingen of beelden van geweld, 
occultisme, pornografie en dergelijke. Dit kan via televisie 
of internet, maar ook via boeken en computerspelletjes. 
Het grootste deel van de kinderen in ons land groeit op in 
een leefwereld zonder God.

God weet dit
De Heere God maakt in de Bijbel duidelijk dat Zijn woor-
den óók voor kinderen zijn bedoeld. Verschillende teksten 
roepen op om kinderen, het volgende geslacht, bekend 
te maken met de dingen van de Heere. Zo riep Mozes het 
volk Israël op om de dingen die ze gezien hadden, niet 
te vergeten, maar die aan hun kinderen en kleinkinderen 
bekend te maken (Deut. 4:9). Sterker nog, ze moesten de 
woorden van God bij hun kinderen ‘inscherpen’ (Deut. 
6:7). Het doel hiervan was dat de kinderen zouden ge-
hóórzamen aan Gods wet (Deut. 32:46). Asaf verwoordt 
dat in psalm 78 als volgt: ‘dat zij hun hoop op God zouden 
stellen, en Gods daden niet vergeten, maar Zijn geboden be-
waren; en dat zij niet zouden worden gelijk hun vaders, een 
wederhorig en wederspannig geslacht; een geslacht, dat zijn 
hart niet richtte, en welks geest niet getrouw was met God’ 
(Ps. 78:7,8).  
Niet voor niets staat in Spreuken 22:6: ‘Leer den jongen de 
eerste beginselen naar den eis zijns wegs; als hij ook oud zal 
geworden zijn, zal hij daarvan niet afwijken’. Hieruit kunnen 
we opmaken dat de Heere wil dat kinderen al jong leren 
om Hem te dienen. Hij belooft: ‘Die Mij vroeg zoeken, zullen 
Mij vinden’ (Spr. 8:17). De Heere Jezus sprak: ‘Laat de kin-
derkens tot Mij komen, en verhindert ze niet; want derzulken 
is het Koninkrijk Gods’ (Mark. 10:14).
Deze Bijbelteksten mogen als aansporing en bemoe-
diging dienen om het Evangelie aan kinderen, ook aan 
buitenkerkelijke kinderen, bekend te maken. De Heere 
belooft dat Zijn Woord niet leeg tot Hem zal terugkeren, 
maar zal doen wat Hem behaagt én voorspoedig zal zijn 
in datgene waar Hij het toe zendt (Jes. 55:11). Zo is het 

Zijn werk en zal Hij zorgen voor de vrucht. Wie weet of 
de buitenkerkelijke kinderen van nu niet de predikanten, 
zendingswerkers en evangelisten van de toekomst zullen 
zijn..?

Hetty Bart-Rijkse

Bij het schrijven van dit artikel is gebruikgemaakt van het boekje 

‘Kinderevangelisatie... waarom eigenlijk?’ door S. Doherty.

Folders Hemelvaart en Pinksteren

Ook dit jaar kunt u weer folders bestellen voor He-
melvaart en Pinksteren. Deze folders zijn ten opzichte 
van vorig jaar ongewijzigd gebleven. Op de website 
www.evangelisatiehhk.nl kunt u de folders inzien.  
 
Bestellingen kunt u per e-mail of telefonisch plaatsen 
bij onze depothoudster (bij voorkeur per e-mail):
Mevr. W. Beens
Kattenhaarweg 71
7462 EP Rijssen
Tel 0548-546958
depot.evangelisatie@hersteldhervormdekerk.nl 

Op bovenstaand adres kunt u ook andere evangelisa-
tiefolders, Bijbels en kinderbijbels voor evangelisatie 
bestellen. Op onze website www.evangelisatiehhk.nl 
zijn alle folders te downloaden. Van de overige mate-
rialen vindt u daar een afbeelding.
 
De folders worden gratis door de commissie evange-
lisatie verstrekt.  Het is ook mogelijk om de gegevens 
van uw gemeente en kerkdiensten of andere samen-
komsten rondom de feestdagen op de achterkant 
van de folder te laten drukken. Hiervoor wordt een 
bedrag berekend van € 95,-
Om de folders met eigen opdruk tijdig te kunnen 
leveren, is het zaak dat u tijdig bestelt. U moet in dat 
geval rekenen op minimaal twee weken levertijd.

We hopen en bidden dat ook deze middelen mogen 
bijdragen aan de verspreiding van het Evangelie in 
ons land. 
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Hoe lief is u 
de dag des HEEREN ?

Hoe lief is u 
de dag des HEEREN ?

G E D E N K  D E N  S A B B A T D A G ,  D A T  G I J  D I E N  H E I L I G T .

DOELSTELLING:

Doel van de vereniging is met ernst te streven naar de bevordering van de zondagsrust en zondagsheiliging,

zoals dat in Gods Woord geboden wordt. Word vandaag nog lid en geef zo blijk dat u de doelstelling van de

vereniging onderschrijft  en de zondagsrust en zondagsheiliging u alles waard is. Al v.a. 1 euro per jaar bent u

lid van de vereniging! U kunt zich opgeven via info@verenigingzondagsrust.nl of telefonisch. Ons kantoor is

bereikbaar op werkdagen tussen 9.00 en 16.00 uur.

Allerlei wetgevingen in ons land hebben er mede toe bijgedragen dat de zondag meer en meer als een

gewone dag wordt gezien. Nog afgezien van het feit dat deze dag met sport en spel door miljoenen in ons

land wordt doorgebracht. Heeft u dat nog iets te zeggen? Of zijn wij het zo gewoon gaan vinden dat we

onze schouders er maar over ophalen en daarmee zeggen: ‘Er is toch niets meer aan te doen...?’ Het is onze

dure plicht om de dag des HEEREN waar te nemen zoals de HEERE het Zelf ingesteld heeft in Zijn Woord.

Fred. van de Paltshof 15, 3911 LA Rhenen • Tel. 0317-614398 • Fax. 0317-616044 • info@verenigingzondagsrust.nlING 878.628

U kunt bij ons 

deurstickers bestellen

tegen lectuurversprei-

ding op zondag. Ook

sturen wij u graag ons

jaarverslag toe.

 Drukkerij Verloop
Bedrijventerrein Vinkenwaard
Ohmweg 31 - 2952 BD Alblasserdam
Postbus 33 - 2950 AA Alblasserdam

 T  078 691 28 99
F  078 691 95 36
E  info@verloop.nl
I  www.verloop.nl

Ontwerpstudio, drukkerij, binderij, 
personaliseren, verzendgereed maken...

Vormgevers 
van drukwerk
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Commissie evangelisatie Hersteld Hervormde Kerk

Voorzitter Ds. W. Pieters
  Garderen  |  Tel. (0577) 461268
Secretaris J.D. Liefting
  Lunteren  |  Tel. (0318) 61 68 34
  evangelisatie@hersteldhervormdekerk.nl
Leden J. Bayense, Apeldoorn
  P. van Bezooijen, Nieuwland
  Ds. C. Gielen, Poortvliet 
  W.M.J. Muije, Veenendaal
  B. Noteboom, Ermelo (adviseur)
  G. Redeker, Meeuwen
  T.D.A. Schouten, Tollebeek
Bankrekeningnummer 1414.58.070 t.n.v. evangelisatie 
  Hersteld Hervormde Kerk
  www.evangelisatiehhk.nl In
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Want u komt de belofte toe, en uw kinderen, en allen, die daar verre zijn, zo velen als er de Heere, onze God, toe 
roepen zal.

Vrijwilligers gezocht voor evangelisatiedag in Den Helder
D.V. zaterdag 11 juni, de zaterdag voor Pinksteren, is er een evangelisatiedag in Den Helder.
Het plan is om in de omgeving van de kerk, huis aan huis evangelisatie- en folderwerk te doen en om in het win-
kelcentrum met een Bijbelkraam aanwezig te zijn. De dag begint met een korte toerusting waarna we de stad 
in gaan. Na afloop sluiten we gezamenlijk af en is er gelegenheid voor onderlinge ontmoeting en om samen te 
zingen.
Voor informatie en of aanmeldingen kunt u/ kun jij contact opnemen met Jan-Dirk Liefting: 
evangelisatie@hersteldhervormdekerk.nl of telefoon 06-22508690. Aanmeldingen graag vóór 30 mei. 

Werkgroep asielzoekers 
& allochtonen
‘Wat zijn jullie gebedstijden?’, vroeg de Iraanse vrouw 
aan drie vrouwelijke vrijwilligers die bij haar op bezoek 
kwamen vanuit de Hersteld Hervormde gemeente van 
Apeldoorn. Haar dochter had hen binnengelaten op hun 
kamer in het asielzoekerscentrum (AZC) van Apeldoorn. 
Mevrouw was op dat moment nog aan het bidden. Heel 
indrukwekkend. Dochter hoefde nog niet te bidden, daar 
was ze met 14 jaar nog te jong voor. ‘Wij mogen altijd 
bidden, 24 uur per dag’, was het antwoord aan deze asiel-
zoekster. En er ontspon zomaar, binnen vijf minuten na 
binnenkomst, een gesprek over bidden. Wat is bidden? 
Waarom is het gebed? Twee totaal verschillende culturen 
ontmoeten elkaar. Wat hebben de bezoekers het bijzon-
der ervaren dat de vrouw uiteindelijk vroeg: ‘Willen jullie 
voor ons bidden?’ Dat wilden ze zeker doen. ‘Zullen we 
nu samen bidden?’ Ja, dat was anders dan waar zij op re-
kende, maar ‘heel graag’. Heel bijzonder, zeker als je weet 
dat God ons altijd hoort!
Veel asielzoekers komen uit landen die voor zendelingen 
niet of nauwelijks toegankelijk zijn. Ze komen in Neder-
land en verblijven hier voor kortere tijd in een asielzoe-
kerscentrum. De meeste asielzoekers in Nederland ver-
laten het asielzoekerscentrum zonder ooit een christen 
ontmoet te hebben!

Christenen weten vaak niet dat die mensen daar in hun 
kleine kamertje verlangen naar een bezoek, naar aan-
dacht, naar afleiding. Christenen weten veelal vooral niet 
hoe ze dat aan moeten pakken. Die vreemde mensen 
met hun vreemde culturen!
Vooral omdat de juiste benadering van deze vreemdelin-
gen enige kennis en voorbereiding vereist, (het is eigen-
lijk ‘zending dichtbij!’) heeft de evangelisatiecommissie 
van de HHK een werkgroep ingesteld die gemeentele-
den, vooral van de gemeenten in de buurt van asielzoe-
kerscentra en allochtonenwijken, toe kan rusten in het 
werk onder en met allochtonen. 
De werkgroep asielzoekers & allochtonen verzorgt in 
twee avonden een cursus ‘zending-dichtbij’ waarin de 

cursisten kennismaken met het werk onder asielzoekers 
en andere allochtonen met een totaal andere culturele 
achtergrond dan de Nederlandse cultuur. Onderwerpen 
die aan de orde komen: ‘De asielprocedure’, ‘Grenzen 
bewaken en afstand bewaren’, ‘wereldreligies’ (o.a. de vijf 
zuilen van de Islam), ‘met geïnteresseerde moslims Bijbel 
lezen’ en ‘interculturele communicatie’. 
Daarnaast kan de werkgroep de gemeenten helpen om 
een werkgroep op te starten om voor deze ‘vreemdelin-
gen’ gastvrij te zijn en oog te hebben voor hun (sociaal 
en geestelijk) welzijn. Asielzoekers hebben behoefte aan 
afleiding en contact met mensen. De enige afleiding 
is hun TV en andere asielzoekers, die ook allemaal hun 
eigen zorgen hebben. Ze hebben hulp nodig bij het 
leren van de taal, het bezoeken van de supermarkt, ‘de 
opvoeding’ van hun kinderen en het bezoeken van een 
arts of ziekenhuis. Dat biedt kansen om, als missionaire 
gemeente, deze mensen in aanraking te brengen met 
het Evangelie.
Informatie werkgroep asielzoekers & allochtonen? 
Tel: 055-3601501/ e-mail: zendingdichtbij@gmail.com. 
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Van de redactie
Voor alle data geldt: Deo Volente.
Naast de gebruikelijke rubrieken hebben we dit keer 
weer iets uit de kerkgeschiedenis. Het is indrukwekkend 
om alle ‘Lutherplaatsen’ in het voormalige Oost-Duitsland 
te bezoeken. In Wittenberg sloeg Maarten Luther in 1517 
zijn beroemde 95 stellingen aan de deur van de Slotka-
pel. Daar woonde hij ook, samen met zijn gezin, in het 
zogenaamde ‘Zwarte Klooster’. In deze bijlage vindt u een 
verslag over zijn vrouw Katharina von Bora. Een vrouw 
die eens gezegd heeft: ‘Ik wil aan Christus kleven als een 
klit aan een kleed.’
Ons Bijbelstudieboekje over de zendingsreizen van de 
apostel Paulus is inmiddels gedrukt. In het boekje zijn 

Katharina 
von Bora

Naast de gebruikelijke rubrieken hebben we dit keer weer 
iets uit de kerkgeschiedenis: een verslag over de vrouw van 
Maarten Luther: Katharina van Bora.

kaartjes opgenomen van de drie zendingsreizen en van 
de reis naar Rome. We hebben al heel veel boekjes mo-
gen leveren, waarvoor wij u hartelijk dank zeggen! 
We wensen u een goed zomerseizoen toe!

A. Rijken-Ubak

Katharina von Bora (1499–1552)  
De vrouw van Maarten Luther (1483-1546)
‘De Morgenster van Wittenberg’ zo noemde Luther haar. 
Katharina von Bora is een van de belangrijkste vrouwen 
uit onze kerkgeschiedenis. Het bronnenmateriaal is ech-

Hersteld Hervormde Vrouwenbond

hersteld hervormde vrouwenbond

HHK008-BPP.indd   1 12-01-10   16:55

Voor haar 
trouwen woonde 
Katharina in het 
Cranachhuis
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ter uiterst sober. Wel weten we iets door de zogenaamde 
‘Tischreden’, die door derden zijn opgetekend. 
Katharina von Bora komt uit een verarmd adellijk ge-
slacht ten zuiden van Leipzig. Enige jaren na haar ge-
boorte overlijdt haar moeder en hertrouwt haar vader 
met een zekere Margareta. Dan brengt Jan von Bora de 
kleine Katharina in 1505 naar het klooster van de Bene-
dictinessen in Brehna, bij Halle. Daar leven ze naar de 
regels van Benedictus van Nursia (480-547).
In januari 1509 wordt Katharina koorvrouw in het mooie 
Cisterciënzer klooster Marienthron in Nimbschen, bij 
Grimma. De abdis is familie van moeders kant. Het kloos-
ter is alleen bestemd voor adellijke vrouwen. Katharina 
mag niets meenemen, want een bruid van Christus heeft 
geen bezit op deze aarde! De Cisterciënzers zijn een 
strengere orde van de Benedictijnen. Ze liggen in de lijn 
van Bernard van Clairvaux (1090-1153). Ze staan ‘s mor-
gens om vier uur op en beginnen dan met het zingen 
van het Benedictus in de kerk. De dagindeling is verder 
hetzelfde als in Brehna: acht uur bidden, acht uur werken 
en acht uur rusten.
In het jaar 1514 is de tijd van het eenvoudige huishoude-
lijke werk voorbij. De meisjes dragen nu het witte habijt 
van de novice. Ze borduren, bidden en luisteren naar de 
lezingen van de Heilige Schrift. Tussendoor krijgen ze les 
in lezen en schrijven. Omdat het zingen en de Bijbellezin-
gen in het Latijn zijn, staat dat vak ook op het rooster.                                           
Voor Katharina begint nu ook het grote zwijgen. Het 
belangrijkste is zwijgen en bidden. Ze mag alleen praten 
tijdens de biecht, of als er vragen te stellen zijn over het 
werk. ‘s Avonds na de vesper, mag ze onder het toeziend 
oog van de abdis praten over de grote daden van de 
gestorven heiligen. Ze moet langzaam lopen, haar hoofd 
een beetje gebogen, de ogen neergeslagen en de han-
den in de mouwen. Denk altijd aan je hemelse Bruide-

gom! Haar tante, een zuster van haar vader, is hoofd 
van de ziekenafdeling. Käthe mag ook regelmatig 

met haar tante mee om zieken te verzorgen. Het is 
wel een heel andere ziekenverzorging dan nu. Men 
gebruikt varkensmest om op de wond te leggen, 
want dit stelpt het bloed! En een goed middel 
tegen de hoest is: paardenmest, opgelost in wijn.
En dan, na een jaar zwijgen, is op maandag 8 

oktober 1515, Katharina’s ‘insegheninge’. Ze is 16 jaar als 
ze als moniale haar intrede in de orde doet. Dat bete-
kent dat ze de eeuwig bindende geloften aflegt. Onder 
plechtige ceremoniën in de kerk knipt men de haren van 
Käthe af. Ze krijgt met de wijwaterkwast besprenkelde 
en bewierookte heilige kleren aan: een witte pij en een 
sluier om het hoofd. Men zet haar een witte rozenkrans 
op en de Heiland op het kruis wordt als Bruidegom in 
haar armen gelegd. Daarna offert de hemelbruid haar 
krans en zweert eeuwige reinheid. Ze moet drie geloften 
afleggen: armoede, kuisheid en gehoorzaamheid.
Eerst valt ze de abdis en daarna, op rij af, iedere klooster-
vrouw nederig te voet. Elke vrouw heft haar weer op en 
zo neemt men haar als zuster in de gemeenschap op.                                                                                                                                              

Zo gaan de jaren voorbij...
In 1519 preekt Maarten Luther in Grimma, een stadje 
dicht bij Nimbschen. Katharina en de andere nonnen 
horen daarvan en waarschijnlijk lezen ze ook Luthers 
boekje ‘Over de kloostergeloften’. Katharina komt lang-
zamerhand tot de vaste overtuiging dat ze niet langer in 
het klooster wil blijven. Ook de andere nonnen brengen 
deze zaak uit ware behoefte tot de genadetroon van 
God. Ze worstelen in het gebed met Hem, zoals eenmaal 
Jakob deed.
In de nacht van vrijdag op Paaszaterdag 1523, vluchten 
Käthe en elf andere nonnen, met behulp van de koop-
man Leonhard Koppe, uit het klooster. Een gevaarlijke 
tocht, want in het gebied van Hertog George von Saksen 
staat de doodstraf op de ontvoering van nonnen! Drie 
zijn er welkom in het ouderlijk huis, maar de andere ne-
gen gaan eerst naar Torgau en daarna naar Wittenberg. 
Veel families zitten niet te wachten op een dochter die 
terugkeert en dan haar erfdeel opeist! Käthe komt in 
1524 bij de bekende schilder Lucas Cranach in huis en 
op 13 juni 1525 trouwt ze in Wittenberg met dr. Maarten 
Luther! 
                   
Zo woont Käthe dan bij haar Luther in het Zwarte Kloos-
ter, genoemd naar de zwarte pijen van de monniken die 
er eerst woonden, met uitzicht op de rivier de Elbe. Käthe 
schrikt als ze ziet hoe Luther leeft. De grote reformator, 
de man die met koningen en keurvorsten omgaat. Meu-

Katharina von Bora, de Morgenster van Wittenberg Lutherstad Wittenberg aan de Elbe
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...het vroegere ‘Zwarte Klooster’ in 
Wittenberg, met op de voorgrond het  
standbeeld van Katharina von Bora.

De eerste ingang... van het Lutherhuis...

bilair is er bijna niet. Zijn bed is een strozak, die al een 
jaar niet meer opgeschud is. Op haar rust de zware taak 
om van het klooster, met zijn kleine kloostercellen en 
grote zalen, een woning te maken! 
Nog steeds is er veel kritiek op het huwelijk van de ex-
monnik en de gevluchte non. Luther zegt: ‘Hoe erger 
onze vijanden tekeer gaan, des te lieflijker schijnt mij het 
lot dat mij geschonken is!’
Op 7 juni 1526 schenkt Katharina het leven aan een 
zoontje dat de naam Johannes krijgt. Luther zegt: ‘Op-
dat ik elke keer als ik zijn naam noem zal denken aan de 
genade des Heeren, die ons heden wedervaren is.’ Na 
Johannes volgen nog Elisabeth (1527-1528), Magdalena 
(1529-1542), Maarten(1531-1565), Paul (1533-1593) en 

als laatste Margareta (1534-1570).
Naast hun eigen kinderen, nemen ze ook de kinderen 
van Luthers zuster in huis op, als de ouders overleden 
zijn. Ook wonen er bijna altijd familieleden en vrienden 
in huis. Vanaf 1529 komen er bovendien nog studenten 
bij: in totaal gemiddeld 30 à 40 personen. Daarnaast krij-
gen ze gasten uit heel Europa.

Katharina staat ’s morgens om vier uur op en past alles 
wat ze in het klooster geleerd heeft met vaste hand toe. 
Een ijzeren regelmaat en hard werken met een bepaalde 
orde. Ze koopt akkerland en zaait gewassen en plant 
fruitbomen. Ook vangt ze vissen in haar vijver. Ze oogst, 
en verzorgt het talrijke vee. 
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Luther en Käthe zijn gelukkig. Luther zegt dikwijls: ‘Gij, 
Käthe, hebt een man die den Heere vreest, die u van har-
te liefheeft en u hoger schat dan het koninkrijk Frankrijk 
of het rijk van Venetië, gij zijt dus een keizerin.’ Hij noemt 
haar dikwijls ‘Herr Käthe’ en geeft haar in de grote huis-
houding en met het bewerken van de landerijen volledig 
de vrije hand.
Op 18 februari 1546 overlijdt Maarten Luther. Hij wordt 
bijgezet in de Slotkapel van Wittenberg. 
Katharina schrijft daarna:  ‘... En zou ik een vorstendom 
of een keizerrijk hebben gehad, dan zou ik er niet zo’n 
verdriet van hebben gehad als ik het was kwijtgeraakt, 
als nu onze lieve God mij, en niet alleen mij, maar de hele 
wereld deze lieve en dierbare man ontnomen heeft…’              
‘De weduwestaat is een verlaten staat’ is een gezegde. 
Dat heeft ook Katharina als weduwe ervaren. De mensen 
vergeten Luther en langzamerhand ook haar. Het zijn 
zware jaren voor haar met grote financiële moeilijkhe-
den. Ze moet In 1546 en 1547 met haar vier kinderen 
vluchten vanwege de Schmalkaldische Oorlog.
In de zomer van het jaar 1552 breekt in Wittenberg de 
pest uit. Uiteindelijk besluit Katharina om naar Torgau 
te vluchten. Met paard en wagen volgt zij met haar kin-
deren de weg, vanwaar ze negenentwintig jaar geleden 
kwam aangereden. Vlak voor de stad slaan de paarden 
op hol en Katharina valt uit de wagen. Ze ligt maanden 
op bed en op de avond van een bitterkoude winterdag, 

op 20 december 1552, overlijdt Katharina von Bora in 
het bijzijn van haar kinderen. Een vrouw die eens ge-
zegd heeft: ‘Ik wil aan Christus kleven als een klit aan een 
kleed.’
De volgende dag houdt Melanchton een Latijnse ge-
denkrede en wordt ze bijgezet in de Marienkirche van 
Torgau. 

Gedurende haar leven verdedigt Katharina regelmatig 
haar vlucht uit het klooster. Dan veroordeelt ze openlijk 
en met kracht het Pausdom, de hele religiecultuur en de 
aflaathandel. Dat tekent haar als theologisch meeden-
kende vrouw, die haar man ten volle steunt. Zo is ze een 
grondlegster van de protestantse pastorie. Katharina 
is ook een huisvrouw geweest naar het voorbeeld van 
Spreuken 31. Moge haar voorbeeld voor ons tot rijke 
zegen zijn! 
De Heere geve dat we het Lutherlied, waarvan de eerste
regel op de toren van de Slotkapel in Wittenberg staat,
met hart en mond mogen meezingen:

Een vaste Burcht is onze God,
een toevlucht voor de Zijnen!

A. Rijken-Ubak
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Marienkirche Torgau

De toren van de Slotkapel in Wittenberg



‘Hij is bewogen met het lot van 
zondaren; zieken, eenzamen, 
bedroefden en mensen die geen 
helper hebben’. 
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Van de bestuurstafel
In de maand mei zien we de hand van de Heere in de 
natuur. Alles is prachtig. De bladeren aan de bomen zijn 
mooi groen. De vogels zingen het hoogste lied. Tot eer 
van hun Schepper. Wat kunnen wij veel leren van wat we 
in de natuur zien.
Het nieuwe Bijbelstudieboekje ‘Van een vervolger een 
verkondiger’ over de zendingsreizen van Paulus is klaar. 
Zo kunt u het boekje tijdig bestellen voor het nieuwe 
seizoen begint.
De Bondsdag is op 6 oktober. Dr. P. de Vries hoopt ’s mor-
gens te spreken over: ‘Gij zult liefhebben den Heere uw 
God...’ en ‘s middags ds. R van de Kamp over: ‘Gij zult uw 

Voor onze zieken 
Draagt elkanders lasten…

De apostel Paulus is een geleerd man. Soms vinden we 
zijn brieven moeilijk. Maar ze zitten vol praktische lessen. 
Eén zo’n les vinden we in Galaten 6 : 2:  ‘Draagt elkanders 
lasten en vervult alzo de wet van Christus’.
Paulus heeft gezien hoe het toeging in de jonge christe-
lijke gemeenten in Galatië. Hij had daar zijn zorgen over. 
Daarom wees hij deze mensen op het houden van Gods 
geboden.
Die geboden betreffen alle terreinen van het leven. 
We kunnen niet alleen op zondag christen zijn. Nee, het 
geloof omspant ons hele leven! Thuis, op het werk, in de 
kerk, in het ziekenhuis of waar dan ook. Zijn wij herken-
baar aan onze woorden en daden? Zien we de mensen 
om ons heen? Niet alleen met ons oog, maar ook met 
ons hart? Net zoals de Heere Jezus? Hij is bewogen met 
het lot van zondaren; zieken, eenzamen, bedroefden en 
mensen die geen helper hebben.
Hij kan hun zorgen en hun nood wegnemen en hun zon-
den vergeven, omdat Hij de zondelast van Zijn volk wilde 
dragen tot op Golgotha! Eeuwig wonder!
Wat vraagt de Heere van ons? Draagt elkanders lasten, 
zegt Paulus. Helpt elkaar!  
De Heere geeft de één soms sterkere schouders dan de 

ander, opdat de sterke de zwakke draagt. De Heere wil, 
dat wij elkaar helpen. Dat kan op zoveel manieren...! 
Door ons gebed, een bezoekje of een kaart. Gewoon 
klaar staan voor de ander…! 
Het gebod: Gij zult uw naaste liefhebben als u zelf, geldt 
voor iedereen. Zeker wanneer we de Heere kennen als 
onze Redder in nood worden we actief met hart en hand. 
Net als de barmhartige Samaritaan in de gelijkenis. Zo 
wordt de wet van Christus vervuld.
Wat een troost voor een ieder die hulp nodig heeft, dat 
de Heere ons ‘naasten’ geeft. De Heere schakelt mensen 
in om ons te helpen! Onverwacht kruisen soms mensen 
ons levenspad, die we nooit meer vergeten. Wat doet het 
goed een luisterend oor te vinden. Een gesprek van hart 
tot hart. Gedeelde smart is halve smart. Wat kan het ons 
bemoedigen, wanneer we merken dat de mensen ons 
niet vergeten...! 
Wanneer we zien op de Overste Leidsman, Jezus Christus, 
wordt onze last licht en Zijn juk zacht! Het dragen van 
elkaars zorgen is een opgave en een gave van God. 
Zo mag de opdracht van Paulus tot een zegen zijn.

E.C. Meuleman-de Jong

naaste liefhebben als uzelven.’
In het najaar zullen twee Toerustingsdagen gehouden 
worden. Deze dagen zijn bedoeld voor alle leden. In Rid-
derkerk op 15 november en in Elspeet op 24 november. 
Dr. Seldenrijk hoopt een inleiding te houden over: ‘Wie is 
mijn naaste en wat doe ik ervoor?’
Het was voor mij een geweldige verrassing om kaarten 
uit het hele land te ontvangen nadat ik een operatie 
moest ondergaan. Wat voel je dan de verbondenheid 
met elkaar. Hartelijk dank voor uw meeleven. De Heere 
heeft doorgeholpen. Hem zij de dank.

N. Schalkoort-Zijderveld
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Uit de Regio’s 
Verslag regioavond Zuid-West op 24 maart 2011 te 
Ouddorp 
De presidente, mw. E. Melaard heet alle bezoekers harte-
lijk welkom. Een bijzonder woord van welkom is er voor 
de scriba van het moderamen Zuid-West, dhr. J.G. van 
Eck en voor drs. mw. B.E. van Rossum-Smelt van de stich-
ting Eleos. 
We beginnen met het zingen van Psalm 66 de verzen 4 
en 6. Daarna leest dhr. Van Eck Mattheüs 15 : 21-28 en 
gaat hij voor in gebed. Vervolgens leest hij een meditatie 
over de Kananese vrouw. Deze komt met al haar nood bij 
de Heere Jezus terecht. Bij hem moeten ook wij niet al-
leen terechtkomen met onze dagelijkse bekommeringen 
maar bovenal met onze zielennood. Ze krijgt niet direct 
antwoord maar houdt net zo lang aan in het gebed tot ze 
verhoord wordt. Houden wij ook zo aan voor ons eeuwig 
behoud? Na afloop zingen we Psalm 42 vers 5.
Vervolgens spreekt mw. Van Rossem over: ‘Depressiviteit, 
hoe gaan we daar mee om?’ Na de zondeval kunnen 
we niet altijd gelukkig zijn. Ook in het verenigingsleven 
moeten we aandacht hebben voor elkaar. Vrouwen van 
de verenigingen, bidt voor je depressieve naaste. De 
Heere laat geen bidder staan, maar Hij wil er wel om ge-
beden worden. Na deze zo herkenbare lezing zingen wij 
Psalm 33 vers 10. 
Na de pauze zingen wij Psalm 77 de verzen 1 en 8 en 
collecteren we voor de stichting Eleos en met name voor 
‘De Mekkerstee’. Mw. J. Looij-Tanis leest nog het gedicht 
‘Zienderogen’ ( van A.F. Troost). Daarna gaat mw. Van Ros-
sum over tot het beantwoorden van de vragen. Aan het 
einde van de avond zingen we Psalm 81 vers 12. Vervol-
gens sluit dhr. Van Eck de avond af met dankgebed.

A. Slingerland-van Mullem (secretaresse)

Mededelingen
Ons derde Bijbelstudieboekje voor het verenigingsjaar 
2011-2012: ‘Van een vervolger een verkondiger’ gaat over 
de zendingsreizen van de apostel Paulus.
Onderstaande predikanten uit de Hersteld Hervormde 
Kerk hebben hun medewerking verleend:
Ds. R. J. Oomen    Een uitverkoren vat, 
 en: Paulus in Arabië
Ds. A. Kos                               Paulus en Barnabas  
 afgezonderd en op reis
Ds. W. M. van der Linden Paulus’ prediking en de vrucht  
 daarvan
Ds. A. P. Muilwijk          Tot Derbe en terug
Ds. R. W. Mulder         ‘Kom over...’
Ds. J. C. den Ouden       Paulus in Filippi
Ds. N. den Ouden           Op de Areopagus
Ds. P. den Ouden               Oproer in Efeze
Ds. W. Pieters                   Naar Jeruzalem

Ds. Joh. Post                 Voor koningen en stadhouders
Ds. M. van Reenen           Vanuit de gevangenis
 
U kunt het boekje bestellen voor € 5,25 ( exclusief ver-
zendkosten) bij: a.rijken-ubak@solcon.nl

Kopij voor het volgende blad en voor de website kunt u 
voor 8 augustus 2011 e-mailen naar: 
a.rijken-ubak@solcon.nl

Agenda
6 oktober
 3e Bondsdag in Lunteren
 Sprekers: dr. P. de Vries en ds. R. van de Kamp
 Onderwerp: Liefde tot God en de naaste
15 november
 Toerustingsdag voor alle leden in Ridderkerk
 Spreker: dr. R. Seldenrijk
 Onderwerp: Wie is mijn naaste en wat doe ik ervoor?
24 november
 Toerustingsdag voor alle leden in Elspeet
 Spreker: dr. R. Seldenrijk
 Onderwerp: Wie is mijn naaste en wat doe ik ervoor? A
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Ds. H. Zweistra - Op een gevoelvolle
wijze wordt het huwelijk besproken
a.d.h.v. het formulier. Harde kaft,
224 pag. Verschijnt binnenkort.

15.95

Ds. W. Visscher - 
Aan de hand van zeven kernwoor-

den geeft Ds. Visscher u/jou prakti-
sche handvatten voor het spreken
met onze naaste over God en Zijn

Woord. Paperback, 68 pag.
Serie HANDVAT DL 1. 9.10

Dhr. W. Visser - Op reis door het
leven. Hoogtes en dieptes wisselen
elkaar af. De schrijver houdt een
spiegel voor uit de praktijk van het
leven getoetst aan het Woord. Een
reis kan moeilijk zijn, maar wel met
een behouden aankomst.
Paperback, 88 pag.

Met gevarieerde artikelen en rubrieken voor
alle leeftijden geschreven door gezagheb-
bende predikanten en scribenten.

9.85

pastoraal magazine
voor het hele gezin

Om Sions Wil

Voor maar €29,95
om de 2 weken
OSW in de bus

t/m DV 31-12-2011*

Jubileum-actie

Bestellen/abonnee worden:
• Boeken via de boekhandel of bij 

Om Sions Wil
• Opgeven voor Om Sions Wil / pastoraal 

magazine, via www.omsionswil.nl 
of via pater@omsionswil.nl of tel. 
0182-532158 (bgg 078-6930083)

Zie voor meer boeken of  info over OSW: www.omsionswil .nl
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Kerkelijk bureau

In het najaar van 2005 werd in Sommelsdijk/Middelharnis 
een voorzichtige start gemaakt met de Cursus Bijbelse 
Toerusting. 

Cursus 
Bijbelse 
Toerusting

Spoedig bleek in den lande hiervoor zoveel belangstel-
ling te zijn, dat binnen enkele jaren in Garderen, op de 
Veluwe, een tweede cursusplaats in gebruik kon worden 
genomen. Sinds september vorig jaar worden er tot onze 
grote dankbaarheid ook in Driebruggen, iets meer in het 
midden van het land, lessen gegeven. 
De uitgangspunten van de cursus zijn onderworpen aan 
het gezag van Gods Woord en liggen verankerd in het 
Schriftgeloof zoals we dat verwoord vinden in artikel 3 
van onze Nederlandse Geloofsbelijdenis: “Wij belijden, 
dat dit Woord Gods niet is gezonden, noch voortgebracht 
door den wil eens mensen, maar de heilige mensen Gods, 
van den Heiligen Geest gedreven zijnde hebben (het) gespro-
ken.”
De doelstelling is de vorming van gemeenteleden en 
ambtsdragers tot verdieping en kennis van de Heilige 
Schrift en het belijden van de kerk van de reformatie.

De lesstof sluit goed aan op de belijdeniscatechese en 
kan een positieve aanzet zijn voor de verdere vorming en 
verdieping van het geestelijk leven. Ze wil het persoonlijk 
Bijbelgebruik en het onderzoek van de Heilige Schrift sti-
muleren en kan daarin een voorbeeld zijn. Ze wil met de 
Bijbel als uitgangspunt een antwoord geven op de ethi-
sche en dogmatische vragen van deze tijd en de verwor-
ven kennis praktisch toepassen in zowel het persoonlijke 
als in het gemeentelijke leven.
De lessen worden van harte aanbevolen aan gemeentele-
den, die zich meer kennis willen toe-eigenen, alsook aan 
(beginnende) ambtsdragers, leidinggevenden en vrijwil-
ligers.
De cursus duurt in totaal drie jaar. De bijeenkomsten wor-
den om de veertien dagen op zaterdag gehouden en wel 
van 09.30 uur tot 12.50 uur, waarop elke cursusmorgen 
telkens drie vakken (met daartussen een korte pauze) 
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aan de orde komen. Er zijn in totaal 20 lesmorgens per 
jaargang en er is volop gelegenheid om vragen te stellen 
over de behandelde stof. 
De cursusonderdelen bestaan uit: Oude Testament, Nieu-
we Testament, Dogmatiek, Ethiek, Kerkgeschiedenis en 
Praktische Theologie. Voor de aanvang van elk cursusjaar 
verstrekt de cursusleiding een boekenlijst met daarbij 
een overzicht van de te behandelen stof. Tevens ontvan-
gen de deelnemers dan het lesrooster van het komende 
cursusjaar. Aan het eind van elk cursusjaar vindt overleg 
plaats tussen de cursusleiding, waarbij geëvalueerd wordt 
en eventuele opmerkingen van de cursisten worden be-
sproken. Er zijn geen specifieke toelatingsvoorwaarden. 
Een ieder is van harte welkom. Wel wordt van de cursisten 
verwacht dat zij instemmen met de uitgangspunten en 
de doelstelling van deze cursussen. 
Voor elk vak worden in het algemeen opdrachten voor 
zelfstudie meegegeven. Deze thuisstudie hoeft niet ge-
zien te worden als een absolute verplichting. 
Wie de cursus trouw bezoekt, ontvangt aan het einde 
van het derde jaar van de cursus een certificaat. Wie een 
scriptie inlevert die aan bepaalde eisen voldoet, krijgt een 
extra aantekening op het getuigschrift vermeld. 
Op de volgende locaties wordt de cursus gegeven:
Driebruggen:  Kerkgebouw Hersteld Herv. 
 gemeente Waarder.  
 Esdoornstraat 35, 3465 JL
Garderen:  Verenigingsgebouw “de Rank “
 Dorpsweg 9, 3886 AR
Sommelsdijk:  Rehobothkerk,
 Olympiaweg 44, 3241 DL 
De leiding van de cursus berust in Driebruggen bij ds. K. 
ten Klooster, Sprang-Capelle, in Garderen bij ds. J.C. den 
Toom, IJsselmuiden en in Sommelsdijk bij ds. C. Gielen, 
Middelharnis.
Tussen de bovengenoemde drie cursussen bestaat een 
samenwerkingsverband waarin samengewerkt wordt in 
o.a. de werving van cursisten, het overleg over de inhoud 
van de cursus en het docentenbestand. 
Voor nadere informatie kunt u terecht bij de secretaris 
van de commissie: dhr. J. Kieviet, Violierstraat 10, 3245 
CW, Sommelsdijk, E-mail: kieviet.j@hetnet.nl 

Ds. J.C. den Toom

Kerkvoogdijdag 8 oktober 2011
D.V. zaterdag 8 oktober wordt een bijeenkomst 
voor kerkvoogdijen in het nieuwe kerk gebouw 
van de HHG te Barneveld gehouden. Naast prak-
tische informatie met betrekking tot kerkvoogde-
lijke aangelegenheden, zal er ook gelegenheid zijn 
voor onderlinge ontmoeting. 
Kerkvoogden worden via de nieuwsbrief van kerk-
voogdijen nader geïnformeerd. 

Oprichting Hersteld Hervormde 
Mannenbond
Op 25 maart jl. is een voorlopig bestuur gekozen 
om te komen tot de oprichting van een Hersteld 
Hervormde Mannenbond. Het voorlopige bestuur 
bestaat uit de volgende leden:
Voorzitter:  ds. J.C. den Toom – IJsselmuiden 
Secretaris:          K. van den Herik – Opheusden 
Alg. adjunct:   E. Muis – Putten – 
 classis Noord-Veluwe 
Classis Noord   J. Smit – Rijssen 
Classis Oost     N. de Bree – Kesteren 
Classis Zuid-Oost J.D. van Vugt – Wijk en Aalburg 
Classis Zuid-West A.S. Doorn – Nieuwe Tonge  
Classis Midden  W.M.J. Muije – Veenendaal   
Classis West    D. van de Graaf – Streefkerk 
De eerste taak van het voorlopige bestuur is het op-
stellen van statuten (landelijk en plaatselijk) en een 
huishoudelijk reglement. De tweede taak is het or-
ganiseren van een landelijke toogdag. Deze zal D.V. 
worden gehouden op zaterdag 15 oktober a.s. 
Van harte wordt u uitgenodigd de plaatselijke man-
nenvereniging en de genoemde landelijke toogdag 
te bezoeken.

Vooraankondiging conferentie voor 
studerenden op vrijdag 7 oktober a.s.
Als vervolg op de mooie conferentie van afgelopen 
jaar, zal er dit jaar opnieuw een conferentie voor stu-
derenden worden gehouden in het Driestar College 
te Gouda. In het volgende Ledeninformatieblad 
zal een uitgebreidere aankondiging verschijnen, 
maar zet de datum alvast in je agenda! De confe-
rentie wordt gehouden op D.V. vrijdag 7 oktober 
a.s., vanaf 14.00 uur tot ongeveer 21.30 uur. De 
volgende lezingen zullen deel uitmaken van het 
programma: 
Bestaat zekerheid over het christelijk geloof in 
de 21e eeuw? door Dr. W. van Vlastuin, universitair 
docent aan het Hersteld Hervormd seminarie aan de 
VU. 
Geloof en wetenschap: een moeizame of heil-
zame combinatie door prof. dr.ir. W. de Vries, hoogle-
raar Bodemchemie en Natuur aan de WUR. 
Daarnaast zal er voldoende ruimte zijn voor interac-
tie met de sprekers en met medestudenten.
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 Kauwenhoven 5 • 6741 PW Lunteren   Tel. (0318) 48 40 74 • info@drukkerij-AMV.nl

 Periodieken • Huisstijlen ontwerp 
en drukwerk • Familiedrukwerk
Verenigingsdrukwerk • Brochures
Offertemap • Kerkbladen • Leafl ets
Jaarverslagen • Boeken • ontwerp

vertrouwd
adres

Z o r g  d i e  b i j  ú  p a s t .

Psychosociale zorg 

VerPleging

Persoonlijke Verzorging

PalliatieVe zorg 

Mantelzorgondersteuning

hulP bij het huishouden

Zorglijn: (010) 264 07 77 
www.agathos-thuiszorg.nl 

Wij zijn een christelijke zorgorganisatie.
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Tel. (030) 637 34 34
E-mail: boeken@hertog.nl  
www.hertog.nl

U I T  H E T  L E V E N  V A N . . .
J.P. NEVEN

Uw geringe vriendin
Uit het leven van Annigje Grolleman

Annigje Grolleman (1899-1974) was vanaf haar 
jeugd aan bed gebonden. Reeds jong open-

baarde God Zijn genade in haar hart. Uit haar 
correspondentie is deze levensbeschrijving 

samengesteld.
190 blz. geb. 33123122

19,50

J.P. NEVEN
Uw gangen zo vol roem en eer

Uit het leven van Betje Duijzer en haar vrienden
Elizabeth Maria Duijzer-van Scheers (1874-

1970) uit Brakel was een moeder in Israël. Met 
haar vrienden en bekenden sprak en schreef zij 

over Gods leidingen in het leven.
224 blz. geb. 33120909 

19,90

J.P. NEVEN
Die God is onze zaligheid

Uit het leven van Betje Duijzer en haar vrienden - 2
Dit boek is een vervolg op het boek Uw gangen 

zo vol roem en eer.
176 blz. geb. 33122286

15,90
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katern

Jongeren

Agenda
Kinderappel -12
7 mei 2011 te Genemuiden
14 mei 2011 te Woudenberg
28 mei 2011 te Sommelsdijk

Hemelvaartsappel +16
2 juni 2011 te Lunteren

Huwelijksconferentie
11 juni 2011 te Nijkerk

Bijbelstudieconferentie +23
11-14 november 2011

Jongerendag +16
12 november 2011
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Eindelijk woensdagmiddag! Vrij van school, geen andere 
dingen die persé moeten gebeuren. Heerlijk, vrije tijd! 
Tijd voor jezelf! Tijd voor je hobby’s, tijd om soldaatje 
te spelen, tijd voor je Lego, Knexx of Monopoly, of tijd 
voor… vul maar in! Of toch niet?!
Wat is eigenlijk vrije tijd? Vrije tijd is tijd waarbij je niet 
hoeft te denken aan dingen die persé moeten gebeuren. 
Toch zegt de Bijbel ook iets over vrije tijd. Lees Psalm 25 
maar eens. Het is een Psalm van David. In vers 5 bidt hij: 
‘U verwacht ik de ganse dag’. David zegt dat hij de hele 
dag God verwacht. 
Wanneer heb jij vrije tijd? Misschien wel ’s morgens of 
’s avonds. Of woensdagmiddag. God wil dat je Hem de 
hele dag verwacht. Dat betekent: de hele dag aan Hem 
denken en bidden. Je zult vast denken: ‘Dat kan toch 
niet als ik op school zit!’ En toch kan het, om tussendoor 
telkens met God bezig te zijn en te vragen of Hij wil 
zegenen. 
De Heere ziet ook wat jij in je vrije tijd doet. Hij wil 
zegenen wat jij dan doet, als je speelt met vrienden of 
als je alleen bezig bent. Het is juist goed als je zó met je 
vrije tijd omgaat, dat God er Zijn goedkeuring over geeft. 
Vraag aan Hem als je het moeilijk vindt. Misschien ben 
je wel veel alleen of misschien zou je juist in je vrije tijd 
meer alleen willen zijn. Vertel het tegen de Heere! 
De Heere ‘vergeten’ in je vrije tijd kan ook, als je vol bent 

van je eigen hobby’s. Dat is zonde. Vraag daarom om 
de Heilige Geest, of Hij wil wonen in je hart. Hij zal ook 
komen als je Hem verwacht. Net als bij David. Dan ben je 
niet alleen!

Zingen: Psalm 25

Lezen: H.C. vr. en antw. 116

Ewald Kloosterman | redactielid

Opdracht:
Maak voor jezelf eens een lijstje met dingen die je in je 
vrije tijd doet. 

•	 Welke	dingen	zou	je	er	makkelijk	af	kunnen	halen?
•	 Welke	dingen	zouden	juist	op	het	lijstje	moeten	

komen die er nu niet op staan?
•	 Hoe	zou	je	dat	kunnen	doen?
•	 Wat	staat	er	bovenaan	je	lijstje?
•	 Bedenk	voor	jezelf	of	God	jou	vrije	tijdsindeling	kan	

zegenen.
•	 Bedenk	of	je	in	je	gemeente	iets	kunt	doen	in	je	vrije	

tijd!
•	 Bedenk	ook	hoe	je	een	ander	kunt	helpen	in	je	vrije	

tijd.
•	 Lees	ook	eens	Psalm	5	vers	3	en	Psalm	4	vers	9.	
•	 Wat	hebben	deze	teksten	te	maken	met	jouw	vrije	

tijd?

De hele dag
-12



Denk eens na: welke drie websites heb je het laatste 
bezocht? Welke sites bezoek je als je alleen thuis bent? Stel 
dat je de geschiedenis van internet niet kon wissen, zou je 
die dan hier af durven drukken, ook van die avond dat je zo 
nieuwsgierig was, of je alleen voelde? Zou je je laatste film 
ook samen met de dominee durven kijken? Kun je de muziek 
van je MP3 speler ook in de huiskamer draaien? Misschien 
irriteer jij je aan deze vragen. Begrijpelijk, maar misschien 
toch goed om voor jezelf over na te denken? Of met de 
Heere? 

Er is niets heerlijker dan vrije tijd. Gewoon even lekker 
niets doen. Als je ’s middags uit school komt en je tas in 
een hoek smijt, dan heb je wellicht dat heerlijke gevoel 
van ‘nu even niets meer’. In je vrije tijd is er even niemand 
die bepaalt wat je moet, mag of kunt. Dat bepaal je 
op zo’n moment lekker zelf. Je gaat vissen, msn’en, 
krabbelen, of misschien even naar de stad. Heerlijk. 

Vrije tijd is belangrijk om tot rust te komen. Je kunt niet 
constant met school bezig zijn. Er zijn ook momenten 
dat het heerlijk is om gewoon met of zonder je 
vrienden even lekker op de bank te hangen. Uitrusten, 
ontspannen, gezellig thuis. 

Bij vrije tijd hoort ook stille tijd. Bijvoorbeeld ’s avonds 
voor je naar bed gaat. Stille tijd, helemaal stil worden 
voor de Heere. Wanneer heb jij voor het laatst gebeden? 

-16
Vrije tijd   
           en stille tijd

29

HHK jongeren in hun vrije tijdHet HHJO jongerenonderzoek geeft een dwarsdoorsnee van de vrijetijdsbesteding van jongeren. Iets meer dan een kwart van de jongeren leest vaak in hun vrije tijd, de helft leest soms. Ruim driekwart van de jongeren doet aan sport; een kwart van de jongeren sport vaak. TV kijken en het kijken van films thuis of in de bioscoop doet bijna 90 procent van de jongeren met enige regelmaat.                Bij -16-jongeren is gamen populair: 80 procent van hen speelt regelmatig een computerspel, waarvan iets minder dan de helft dit vaak doet. Ook zitten jongeren veel op internet te surfen, MSN’en en Hyven: ruim de helft van de jongeren doet dit vaak.  

Persoonlijk? En waarom? Waar bad je voor? Waarom juist 
daarvoor? En wanneer las je voor het laatst persoonlijk 
uit de Bijbel? Persoonlijk, helemaal alleen, met aandacht? 
Jezus gaf hier zelf het voorbeeld voor in Markus 6: 46: ‘En 
als Hij aan dezelve hun afscheid gegeven had, ging Hij op 
den berg om te bidden.’

Stille tijd en vrije tijd horen bij elkaar. Echt genieten 
van je vrije tijd, heerlijk ontspannen en gezellig, dat 
mag. En dat merk je als je er  ’s avonds tijdens je stille 
tijd voor kunt danken. Dan weet je of je je vrije tijd 
goed hebt besteed. Dan mag je de Heere danken voor 
ontmoetingen met vrienden, voor de muziek die je 
luisterde, voor de spellen die je speelde. Dan merk je ook 
dat sommige dingen niet goed waren. Juist daarvoor 
gaf de Heere stille tijd, om op je knieën om vergeving 
te vragen. Zondig, schuldig, aan Zijn voeten. ‘Want een 
iegelijk, die bidt, die ontvangt; en die zoekt, die vindt; en die 
klopt, dien zal opengedaan worden.’ (Lukas 11: 10) 

Steven Middelkoop | jeugdwerkadviseur
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  werkend leren

Essenzo  •  Gouda  •  088 2806 010  •   www.essenzo.nu 

Sinds 2008 maken wij met onze deelnemers het verschil 
in het mbo onderwijs. Hier ziet u onze nieuwsgierige 
junior topverkopers van Nederland. Het traject startte in 
september 2010 en zij hebben een mbo-4 diploma per 
DV juni 2012. Essenzo voorziet in korte en kernachtige 
opleidingstrajecten met veel persoonlijke aandacht!   

lerend werken

mensen tot groei en bloei brengen

We zijn er voor kinderen, jongeren 
en volwassenen die last hebben van 
psychische klachten. Wie tijdig hulp 
zoekt, kan met een beperkt aantal 
gesprekken al vooruit geholpen worden. 
Kijk op www.optiment.eu 
    

��� ������ ���� ������

OptiMent is er voor u en jou in: Amersfoort    Dordrecht    Nieuwegein 
  Stellendam    Veenendaal    Woudenberg    Zwolle   nu ook in Zeist

SNEL EN LAAGDREMPELIGE 
HULP BIJ O.A.:

- depressie
- rouwverwerking
- relatieproblemen
- overspannenheid
- identiteitsproblemen

������ ��� 
������ ���� 
������ ��� 
������� �����

Markus & Markus Stroopwafels bv | Waddinxveen | (0182) 61 88 24

D é  b a k k e r s  v a n  a m b a c h t e l i j k e  s t r o o p w a f e l s

Geld inzamelen voor een goed doel of 
eigen verenigings  kas? Organiseer een 
stroopwafelactie. Met de stroopwafels van 
Markus & Markus natuur lijk! Met onze 
verse stroopwafels zit ieder een gebakken: 
koper, verkoper én penningmeester! 
Informeer naar de mogelijkheden.

De lekkerste manier
om geld in te zamelen

www.stroopwafelbakkerij.nl
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Stroopwafelactie!

Indringend  
en
verhelderend!

Wordt donateur 

en kijk op 

www.shaarezedek.nl 

Tel. 0184612632      
E-mail:  h.geluk@solcon.nl



+16

Eline (16): ‘Ik maak één keer per week schoon in een winkel. 
Pas was ik ziek, maar ik kreeg wel gewoon loon.  Ik snapte 
eerst niet hoe dat zat, maar het blijkt dat ik daar gewoon 
voor betaal.’

Veel jongeren gebruiken hun vrije tijd om wat bij te 
verdienen. Het is handig als je wat geld verdient om 
zodoende te kunnen sparen. En als je zelf wat inkomsten 
hebt, hoef je voor je collectegeld ook niet altijd bij je 
ouders aan te kloppen, toch? 
Het hebben van een baantje of het doen van 
vakantiewerk is belangrijk voor je vorming en een 
goede voorbereiding voor later. Op deze manier krijg 
je verantwoordelijkheidsgevoel. Je moet bijvoorbeeld 

op vaste tijden aanwezig zijn, met collega’s omgaan, je 
aan regels houden, etc. Ook heel handig dat je door zo’n 
baan meteen praktische ervaring opdoet. 
Goed om een baantje te hebben dus, maar regel het 
wel goed! De belangrijkste afspraken moeten op papier 
staan, bijvoorbeeld in een contract. Beide partijen weten 
dan waar ze aan toe zijn. 
En: werk jij zwart of wit? Zwart werken betekent dat 
je geen belasting en sociale premies betaalt. Meestal 
ontvang je je geld dan contant. Maar als je zwart werkt, 
krijg je bij ziekte en vakantie niet betaald. Check hoe dat 
zit! Daarnaast is zwart werken verboden. Zwart werken is 
diefstal van de samenleving, overtreding van het achtste 
gebod! Daar doe jij toch niet aan mee?

Gerbrand de Jong

Werkse!

Daar staat hij en klopt zich op de borst: ‘O God, ik dank U dat ik niet ben gelijk de andere mensen. Ik geef tienden van alles…’ (Lukas 18:12). Irritante houding, nietwaar? Mag ik je hem tot voorbeeld stellen? Tienden geven is heel Bijbels. Jakob beloofde bij Beth-El 10% uit dank aan de HEERE. Het volk moest 10% inzamelen om de Levieten te onderhouden (Num. 18). 10% van je bezit. Lijkt me best pittig voor jou met je vakantiebaantje. Ook pittig voor een vader van een gezin. Financieel is dat wel te realiseren, maar zou je ook 10% van je vrije tijd aan de HEERE ‘offeren’? Van je vakantie is 10% grofweg drie à vier dagen voor Hem. Bijbelstudie en bidden; ouderen bezoeken en andere jongeren bij Jezus brengen; samen groot spreken van de HEERE en met elkaar zingen tot Zijn eer. Slechts 10%… Hij gaf 100%: Zijn enig Kind!

Leo de Kluijver | redactielid

COLUMN

31



32

Na gedane arbeid is het goed rusten
‘Komt gijlieden in een woeste plaats hier alleen en 
rust een weinig…’ (vers 31a). Nadat de discipelen zijn 
uitgezonden, keren ze terug naar de Heere Jezus. Ze 
hebben heel wat beleefd, zijn vermoeid en ze zijn naar 
lichaam en geest toe aan rust. Maar hoe kun je rust 
vinden, als er allemaal mensen komen en gaan (vers 
31b)? 
Handvat 1: Neem afstand van de dagelijkse drukte en 
zoek een plek waar je écht tot rust komt. Is een urenlange 
reis van honderden kilometers wel aan te raden?
Handvat 2: De Heere Jezus neemt de tijd naar de 
ervaringen van de discipelen te luisteren en met 
hen terug te kijken naar hun werk. Elk werk (ook het 
schoolwerk van onze kinderen) is een goddelijk beroep. 

Vrije tijd…
  wat houdt dat in?

Als we belijden dat we dat van Hem hebben gekregen, 
is het zeker goed om terug te kijken hoe we dat werk 
hebben gedaan. En eerlijk terugkijken doe je mét Hem.
Handvat 3: De Heere Jezus mat Zijn knechten niet af, 
maar gunt ze rust. Hoeveel energie en tijd kost ons werk? 
Blijft er nog tijd over om gemeenschap met de HEERE 
te beoefenen? Zijn we vaak niet te moe om ook fris en 
wakker Gods dag tot Zijn eer door te brengen?

Rustdag – Rusttijd - eeuwige rust
‘En zij vertrokken in een schip, naar een woeste plaats, 
alleen’ (vers 32). Let erop dat er staat ‘zij’. Dat is dus 
inclusief de Heere Jezus. Het is  Bijbels als we in alles wat 
we doen en nalaten de Heere Jezus betrekken. 
Handvat 4: Hoe maken we onze vakantieplannen? Hoe 
richten we onze vrije tijd in? Is Hij erbij? En is onze vrije 
tijd ook op Hem gericht? 
Handvat 5: Vindt u dat overdreven? Dan vinden onze 
kinderen het waarschijnlijk ook overdreven. Nemen 
we als reformatorische christenen vakantie van het 
geloof? Dat kan niet. We kunnen vakantie nemen van 
(uitwendige) godsdienst, maar niet van een waar geloof!
Handvat 6: ‘Alleen’ wijst op het afstand nemen van 
alle dingen die ons belemmeren en puur op de HEERE 
gericht te zijn. Mogen we geen ontspannende en 
plezierige dingen doen? Geen dierentuin bezoeken met 
onze kinderen? Natuurlijk. Als het dienstbaar is aan de 
hechtheid van ons gezin en dus ook indirect dienstbaar 

‘Vrije tijd, hoe vul je dat eigenlijk in als 

gezin? Als vader, als moeder en gezamenlijk 

als gezin? Laptop en mobiel uit? Of juist 

online blijven? Krant, boek, koffie, thee? In 

ieder geval je kinderen eens vol aandacht 

in de ogen kijken, bijvoorbeeld tijdens 

een heerlijke wandeling langs het strand. 

Luisteren, naar dat wat hen werkelijk 

bezighoudt. Elke leeftijd maar ook elke 

persoon heeft zo zijn eigen manier van 

benaderen. In Markus 6 stelt de Heere 

Jezus Zich als hét grote Voorbeeld, als 

het gaat om rust en vrijetijdsbesteding. 

Vanuit Bijbels perspectief wil ik enkele 

handvatten meegeven aan u als ouders 

voor de invulling van vrije tijd. Wellicht 

is het goed als u eerst Markus 6 : 30-46 

leest, om vanuit dit Bijbelgedeelte de 

lijn goed vast te houden.
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is aan het leven met de HEERE. Als dat ons te wettisch 
overkomt, gaan we er te krampachtig mee om. Het moet 
‘natuurlijk’ voor ons zijn.
Handvat 7: Met de Heere Jezus erbij voorkom je 
een doelloze vakantie van enkel luieren en hangen. 
Onze kinderen hebben daarin zeker gezonde en pure 
voorbeelden nodig! Daagt de rust van de vakantie ons 
uit tot Bijbelstudie, of schuiven we dat even door tot na 
de vakantie? We hebben juist nú tijd voor wezenlijke 
dingen: vandaar dat ‘alleen’ zijn in een woeste plaats. 
Alleen met Hem!
Handvat 8: Wat we hierin aangereikt krijgen, geldt 
evengoed voor de rustdag, de zondag. Want die beiden 
zijn voor ons een voorsmaak van de Eeuwige Rust. 
Ervaart u dat ook zo?

Hij doet mij nederliggen in grazige weiden
‘Geeft gij hen te eten’ (vers 37b). Als de schare de Heere 
Jezus weer heeft gevonden, blijkt dat ze nodig moeten 
eten. De discipelen constateren het probleem, maar het 
antwoord van de Heere Jezus is erg confronterend: ‘Geeft 
gij hen te eten’. Dat lukt niet. Daarom gaat Hij Zelf aan het 
werk en laat de schare zitten… ‘op het groene gras’ (vers 
39b). Meerdere verklaarders wijzen hierbij (want er staat 
niets bij toeval in de Bijbel) op het gras uit Psalm 23, dat 
de Goede Herder bereidt voor allen die Hem liefhebben 
en dienen.
Handvat 9: Hoe staat het met uw innerlijke rust? Wij 
kunnen weken achtereen rusten, maar als wij innerlijk 
geen geestelijke rust kennen, zullen we nooit werkelijk 
rust hebben. Laat dat voor uw gezin dé kern zijn waar 
alles om draait: verzoend te zijn met de HEERE en als een 
schaap van Zijn kudde door deze Goede Herder gevoed 
en geweid worden. Als dat úw lust en leven is, dan zullen 
uw kinderen dat niet alleen merken, maar dat zullen ze in 
de vakantietijd - wanneer u ook alle tijd voor hen hebt - 
ook van u horen!

Weer aan het werk
Handvat 10: ‘En als Hij aan dezelve hun afscheid 
gegeven had, ging Hij op den berg om te bidden’ (vers 
46). De rust hier op aarde is beperkt. We moeten weer 

aan de slag. Bent u er klaar voor? De discipelen beseffen 
niet wat er gebeurt. Ze voelen zich weggestuurd, het 
schip in. Maar Gods Woord laat zien wat er gebeurt: de 
Heere Jezus gaat in gebed voor hen. Mag u zo weer aan 
de slag gaan, wetend dat Hij voor u heeft gebeden en bij 
de-voort-duur bidt, dat uw geloof niet ophoude (Lukas 
22:32)? De satan kent geen vakantie. Hij is 24 uur per dag 
fit en alert. Wees daarom waakzaam. Hoevelen hebben 
te maken met uitgeblustheid (burn-out). Hoe groot is 
de troost dat ze een biddende Hogepriester hebben, die 
écht kan medelijden (Hebr. 4:15). Van deze Hogepriester 
moet u, vaders, het hebben als u werkelijk priester in uw 
gezin wilt zijn. Van deze Heiland moet u, moeders, het 
hebben, Die u zeker zal ontvangen, wanneer u, in welke 
omstandigheid ook (misschien wel in grote onzekerheid 
over uw kind dat naar een onbekende bestemming op 
vakantie gaat) met uw kind(eren) tot Hem komt. Als u, 
ouders, uw kinderen goede dingen weet te geven (een 
goede vakantietijd), hoeveel te beter weet uw hemelse 
Vader wat u nodig hebt. Uw vrije tijd… Zijn tijd.

Leo de Kluijver
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Werken met jongeren betekent dat je in verbinding staat met een nieuwe generatie. Als volwassene ervaar je soms heel concreet verschuivingen, een generatiekloof. Nieuwe vragen, nieuwe invloeden, nieuwe ontwikkelingen vragen de  aandacht. Toch bemoedigt het telkens weer als je een jongere de diepe vraag hoort stellen ‘Hoe word ik tot God bekeerd?’ Dat is wat ons drijft in het  jeugdwerk; met jongeren  samen buigen voor Gods genadetroon. Dat is wat jeugdwerk werkelijk in beweging brengt, door genade terug naar Hem. 

‘Bekering, hoe leg je dat uit?’ was het thema van de 
Kadervormingavonden dit voorjaar. De predikanten ds. 
C. Gielen,  dr. W. van Vlastuin en ds. H. Zweistra gaven 
instructie aan leidinggevenden op verschillende locaties 
in het land. Heel praktisch, in de belevingswereld van 
jongeren. Het waren bemoedigende avonden, zoals blijkt 
uit deze reactie: ‘Wij als leiding van de jeugdverenigingen 
uit Elspeet willen jullie hartelijk bedanken. Om zo met 
elkaar een schakeltje te mogen zijn in Zijn hand. Hij zegt 
toch Zelf: laat de kinderen tot Mij komen. Van onze kant 
onmogelijk, maar mogelijk van Zijn kant. Als wij zwak zijn, 
zijn we machtig door Hem. Want hunner is het koninkrijk 
der hemelen. De Heere vervulle Zijn eigen belofte aan onze 
jeugd en ons!’ Een leidinggevende uit Wezep reageerde: 
‘Bemoedigend om zo samen te zijn. Samen ben je sterker! 
Samen te zoeken naar de sleutels die passen op het hart van 
onze jongeren.’

Contact met jongeren is de basis van jeugdwerk. 
Vandaar dat onze jeugdwerkadviseurs en vrijwilligers 
veel op het grondvlak te vinden zijn. Voor verenigingen 
en catechesegroepen in onder andere Barendrecht, 
Garderen, Goedereede, Houten, IJsselmuiden, Leerbroek, 
Middelharnis, Nederhemert, Nieuwaal, Ouddorp, 
Ridderkerk, Veenendaal, Waarder, Woudenberg en 
Zuilichem spraken we over actuele jongerenthema’s 
zoals seksualiteit, vriendschap, popmuziek of stille 
tijd. Een mooie reactie: ‘Je hebt dit onderwerp op een 
indringende, maar ook overtuigende wijze neergelegd in 
het leven van de aanwezigen. Alle facetten uitgelegd, zeker 
ook op duidelijke wijze de schoonheid, het pure van de 
liefde tussen jongen en meisje, man en vrouw vanuit Bijbels 
perspectief belicht! Ik denk nog regelmatig terug aan de 
gesproken woorden.’

Als HHJO verzorgden we gemeenteavonden over 
huisgodsdienst, media en opvoedingondersteuning 
in de gemeenten Apeldoorn, IJsselstein, Papendrecht, 
Kesteren, Kruiningen en Vianen. Naast de vijf 
Kadervormingavonden in het voorjaar, verzorgden we 
waar mogelijk maatwerk voor leidinggevenden binnen 
de gemeenten. Dit betekent dat we in gesprek gingen 
met jeugdleiding door middel van een bezinningsavond, 
vertelcursus of instructieavond over bijvoorbeeld het 
‘omgaan met moeilijk gedrag’ of ‘integraal jeugdwerk’. 
In onder andere de gemeenten Ede, Genemuiden, 
Korendijk, Oud- Beijerland, Ouddorp, Ouderkerk aan 
de IJssel, Kesteren en Rijssen  hadden we leerzame 
ontmoetingen. Verbinding is de sleutel binnen het 
jeugdwerk. Die sleutel geven we in afhankelijkheid graag 
aan elkaar door. Om zo in afhankelijkheid van de Heere 
Zijn woord uit te mogen dragen. Hij is het begin en 
het einde. De Alfa en de Omega. Dat maakt jeugdwerk 
afhankelijk werk, maar daardoor ook gezegend werk. 
De twee voorjaarsconferenties van de HHJO trokken 
dit jaar zo’n 150 jongeren. De lezingen van o.a. ds. K. 
Veldman, ds. A. den Hartog, ds. A.A. F. van de Weg en ds. 
A. Kos vormen een blijvende herinnering. Honderden 
kinderen en jongeren bezochten een Kinderappel en de 
Jongerendag -16. De predikanten ds. W. van Estrik, ds. 
G. Kater, ds. K.J. Kaptein en ds. R.C. Boogaard leverden 
hier een bijdrage aan. Gods genadeboodschap ging uit, 
de Heere staat Zelf in voor Zijn werk. ‘Ik ben de Alfa en 
de Omega, het Begin en het Einde. Ik zal den dorstige 
geven uit de fontein van het water des levens voor niet’ 
(Openbaringen 21: 6).

Wichert van Dijk | secretaris HHJO

Van het  
  bestuur
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Enkele maanden geleden kreeg ik tijdens een 
gemeenteavond een vraag van jongeren, netjes 
opgeschreven op de achterkant van een benzinebonnetje 
van Total: ‘Op dit moment hebben wij het niet goed naar 
onze zin op de JV. Dit komt doordat het serieuze gedeelte 
te lang duurt. Wat is volgens u het doel van de JV?’  Over 
het doel van de vereniging kan ik kort zijn, kerkelijk 
jeugdwerk draait allereerst om het gezamenlijk lezen en 
bespreken van Gods Woord. Dat is de kern. Vandaar dat 
we als HHJO ‘Handreikingen’ uitgeven, waarbij we bij alle 
doelgroepen insteken op Bijbelstudie. Het Woord gaat 
open, dat is de basis. We zijn immers geen damclub, maar 
vormen jeugdwerk rondom het Woord. 

Tegelijkertijd moeten we wel nuchter zijn, 60% van 
onze jongeren is praktisch ingesteld. Jongeren hebben 
een spanningsboog van maximaal 20 minuten. We 
kunnen dus niet de hele avond met diep inhoudelijke 
zaken bezig zijn. Bij kinderen kiezen we voor een 
Bijbelverhaal, het bespreken van enkele vragen en een 
leuke knutselopdracht. Tieners gebruiken ‘Handreiking’ 
als Bijbelstudiemateriaal, of houden een inleiding. Na de 
pauze is er meestal ontspanning met een gesprek, een 
spel of quiz. Bij jeugdverenigingen voor jongeren boven 
de zestien zien we allerlei variaties van inspanning en 
ontspanning na de pauze. Het mooiste is als dit aansluit 
op het thema van de avond. 
Op de website van de HHJO vind je onder ‘Handreikingen’ 
een hele serie tips voor  ‘verwerkingen’. Doe bijvoorbeeld 

eens een ‘stille wand discussie’. Je hangt een paar A3 
vellen aan de  muur en rond het thema van de avond 
laat je JV-leden hun gedachten opschrijven. Bijv. ‘Waar 
denk je aan bij het woord ‘zonde’?’ of ‘Wat is ‘liefde’?’ 
Hierover kan een prachtig groepsgesprek ontstaan. Een 
andere leuke verwerking is een ‘Lagerhuisdebat’. Schrijf 
een aantal stellingen op een flip-over of projecteer 
ze met een beamer. Verdeel de groep vervolgens in 
‘voor-’ en ‘tegenstanders’ en laat ze op elkaar reageren. 
Verhelderende discussies volgen! Het kan ook goed zijn 
een gemeentelid uit te nodigen tijdens het tweede deel 
van de avond. Bijvoorbeeld als het kernwoord ‘beproeving’ 
aan bod komt. Laat dit (bejaarde) gemeentelid vertellen 
hoe hij zelf beproeving heeft ervaren tijdens bijvoorbeeld 
een ziekbed. In deze ontmoeting horen en zien jongeren 
dat de Heere werkt in harten. Er ontstaat verbinding 
tussen generaties. Vaak laten deze gesprekken diepe 
indrukken achter bij jongeren. 

Voor bezinnende ontspanning is talloze variatie mogelijk. 
Elkaar interviewen, het vormen van een woordspin, een 
forum inzetten, een creatieve verwerking met verf, een 
quiz, een gemeentelid interviewen, een gedicht schrijven, 
een poster samenstellen met Bijbelse kernteksten rond 
het thema, enz.  

Leidinggevenden staan voor de uitdaging om samen met 
jongeren te zoeken naar een gezonde mix van bezinning 
en ontspanning, passend binnen de bedding van de 
plaatselijke gemeente. Wat mij betreft hoeven bezinning 
en ontspanning elkaar niet uit te sluiten; integendeel!

Steven Middelkoop | jeugdwerkadviseur

Een van de meest gestelde vragen in 

kerkelijk jeugdwerk is ‘Hoe ver mag je 

gaan met ontspanning op de club?’ Bij 

deze vraag krijgt iedere leidinggevende 

andere associaties. De één denkt 

bij ontspanning aan een potje 

tafeltennis, terwijl een ander een 

fijn groepsgesprek als ontspannend 

ervaart. Ontspanning op de club, hoe 

geef je dat vorm? 

JV-avond 
 en ontspanning 

Nieuwe verwerkingsmap
De HHJO ontwikkelde dit seizoen in samenwerking 
met het LCJ een nieuwe verwerkingsmap. Met 
ruim 25 spellen, 40 verwerkingsvormen en 25 
creatieve knutselopdrachten (-12). Deze map 
bestel je voor 7,50 euro via bestel@hhjo.nl. 
Van harte aanbevolen!

Verwerkingstips 

Zie www.hhjo.nl bij het onderdeel ‘Handreikingen’ voor een serie prachtige tips voor ‘verwerkingen’ op de club!
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