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1
Samuël 1 is een donkere tijd. Het is de richterentijd. 
Een ieder doet wat goed is in zijn eigen oog (Richte-
ren 21:25). De mensen doen maar wat. Ook de tem-
pel is in het verval betrokken. Van de kerk gaat geen 

krachtige leiding uit. Er heerst grote gezapigheid. Eli zit er 
maar te zitten op zijn stoel (1:9). Moet hij niet bidden? Is 
het geen nood? Zijn zonen slapen, nota bene in het heilig-
dom, met vreemde vrouwen in (2:22). Het is vandaag wat. 
Heb echter maar geen al te  rooskleurige voorstelling van 
vroeger. De kerk lijkt op sterven na dood te zijn. Ja, dat lijkt 
ook vandaag de dag in West-Europa het geval te zijn. Waar 
is God?
Calvijn schrijft ergens: ‘Zo wordt de Kerk in de wereld in 
stand gehouden, dat ze eenmaal uit de dood opstaat, ja ten 
slotte geschiedt haar instandhouding elke dag onder vele 
wonderen. Vast te houden is, dat het leven der Kerk niet 
zonder opstanding is, ja zelfs niet zonder vele opstandingen.’ 

Onverwacht neemt God de draad op. Niet opvallend, maar 
in een achterafhoekje. In een gezin dat wij niet zouden uit-
kiezen. Het gezin van Elkana, een man met twee vrouwen. 
Er is in dat gezin het nodige aan de hand. Maar één van de 
vrouwen is een biddende vrouw. Zij is onvruchtbaar. Maar 
God kiest juist haar uit om te gaan werken. Een onvrucht-
bare. Opdat wij niet zouden roemen in mensen, maar hopen 
op God.  
Hanna wil graag een kind. Ze wil graag moeder worden. 
Welke vrouw wil dat niet? Wat een pijn is de kinderloosheid. 
Nauwelijks in te denken. Hanna wil echter een kind niet in 
de eerste plaats voor haar zelf. Maar voor de Heere. Zij wil 
een zoon, een mannelijk zaad (1:11), dat bevoegd is om op 
30-jarige leeftijd te gaan dienen in de tempel. Nee, Hanna 
wil niet wachten tot 30 jaar. Al de dagen zal hij voor de 
Heere zijn. Een nazireeër zal hij zijn. 

Terwijl Hanna haar hart uitstort voor de Heere, probeert 
Eli haar tot zwijgen te brengen. Hij denkt dat ze dronken is. 
Een falende ambtsdrager die een biddende vrouw verkeerd 
bejegent! God heeft ambtsdragers (dominees) niet nodig om 
Zijn kerk te bouwen. Als ambtsdragers het laten afweten, 
neemt God een vrouw. Het is niet te zeggen hoeveel vrou-
wen er tot zegen zijn geweest voor de kerk. Omdat het bid-
dende vrouwen waren. Moeders die hun kinderen brachten 
tot Jezus. Moeders in Israël. Bent u zo’n moeder?

Als Samuël geboren wordt (Samuël betekent: ik heb hem 
van de Heere gebeden) blijft Hanna 4 à 5 jaren met hem 
thuis. Gelukkige kinderen die een moeder hebben die veel 
thuis is. Vooral de eerste kinderjaren zijn zo belangrijk. Stop 
de kinderharten vol met goede dingen, zet ze niet voor een 
scherm. 
Hanna omringt Samuël met liefde en zorg. Hij heeft ge-
speeld. Ze heeft hem vertroeteld. Ze heeft hem verhalen 
verteld. Vooral van de grote God van Israël. Onze goede 
God, Samuël, is zo machtig, groot, trouw, heilig, rechtvaar-
dig en genadig. Hij wil niet alleen mijn, maar ook jouw God 
de Zaligmaker zijn (zie zondag 27 HC). En God heeft de 
opvoeding van Hanna gebruikt en gezegend.  

Als Samuël 4 à 5 jaar is, lost Hanna haar gelofte in en brengt 
haar jongen naar de tempel. Zal het haar geen pijn gedaan 
hebben? Ach, afscheid nemen doet altijd zeer. Hanna heeft 
het echter begrepen: Mijn jongen is niet van mij, maar van 
de Heere. Ik heb hem aan de Heere overgegeven. Kijk zo 
eens naar je kind, wanneer u (een) kind(eren) hebt. Hij/zij is 
niet van mij, maar van de Heere. Houd dat steeds voor ogen. 
Ik heb ze niet gekregen om er mee te pronken, om er alles 
aan te doen dat ze het in de wereld ver zullen schoppen. De 
Heere geeft kinderen om ze groot te brengen voor Hem.    

Ons hoofdstuk eindigt met de woorden: En hij bad aldaar 
de Heere aan (28). We zien Samuël zijn knieën buigen. 
Dat had hij jong geleerd. Hij bidt: Heere, leer mij vroeg uw 
kind te worden. En laat mij van Uw grote kudde toch een 
heel klein schaapje zijn. En God heeft dat verhoord. Toen 
Samuël volwassen was geworden, ging God hem gebruiken 
om het volk terug te brengen tot de dienst van God. Hij is 
een afschaduwing van de grote Zoon Die komen zou en Zijn 
leven zou geven om afgedwaalde en verloren kinderen terug 
te brengen tot God om Hem eeuwig te dienen. 

De Heere bewaart de trouw. Als ambtsdragers het laten 
afweten, is er een biddende vrouw. In haar bewaart God de 
trouw van geslacht tot geslacht. 
Christus zal nooit zonder onderdanen zijn. Hij plant Zijn 
Naam van kind tot kind voort. Ook in onze moedbenemende 
tijd. Het is niet de biddende Hanna, maar de grote God Die 
een moeder aanzet tot gebed om een zoon te geven in Zijn 
dienst. Dat wil dit hoofdstuk ons leren.

Daarom heb ik hem ook de HEERE overgegeven
al de dagen die hij wezen zal. 

1 Samuël 1:28a

 God bewaart de trouw 
Opheusden, ds. J.C. den Ouden

Zicht op het Woord
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De gevolgen van de tyfoon zijn hier op 
Oost-Samar nog goed te zien. We zien 
verwoeste huizen, geknakte palmbo-
men, een stuk van een schip dat tussen 
de huizen is terecht gekomen. Een 
grote schouwburg waar veel mensen 
tijdens de tyfoon een toevlucht zoch-
ten. Het zeewater  kwam tot de eerste 
verdieping. Alle mensen op de begane 
grond en de eerste verdieping  verdron-
ken. 

We spreken tijdens de reis met veel 
mensen. De ramp staat in hun geheu-
gen gegrift. Ze vertellen van de enorm 
sterke, huilende wind, geen hand 

voor ogen kunnen zien, die vier grote 
vloedgolven. Het verlies van geliefden, 
huizen, bezittingen. De ramp krijgt hier 
een gezicht. Je wordt er heel stil van.
De GDC heeft bijgedragen aan de 
bouw van nieuwe huizen, een program-
ma voor levensonderhoud en de bouw 
van drie nieuwe scholen. Gedurende 
onze reis bezoeken we alle projecten 
die door de GDC zijn ondersteund. 

Huizenbouw
De GDC heeft bijgedragen 
aan de bouw van 90 huizen. 
Het zijn kleine blauwe huis-
jes van hout. De huizen zijn 
goed verankerd in de grond, 
en hebben een recente tyfoon 
goed doorstaan. De bewoners 
zijn erg blij met hun huizen en 
nodigen ons vol trots binnen. 
Zo’n houten huisje is een hele 
vooruitgang voor ze; voor de ty-
foon leefden ze in krotjes. Voor 
Filippijnse begrippen leven ze 

nu in een mooi en duurzaam 
onderkomen. 
We zien dat de bewoners cre-
atief omgaan met hun huisje. 
Het basismodel is bij iedereen 
hetzelfde, maar sommige ge-
zinnen bouwen er een schuur-
tje aan vast, of een veranda. 
Zo ziet elk huisje er toch weer 
anders uit. 
De GDC heeft verder ook 

bijgedragen aan zogenaamde shelter-
kits: een bouwpakket waarmee families 
in staat worden gesteld hun eigen huis 
te repareren. 

8 november 2013. Supertyfoon Haiyan raast met 
enorme windsnelheden over de Filipijnen en laat 

een spoor van verwoesting na. Meer dan 6200 
doden zijn te betreuren.

V
olgens schattingen van de 
VN zijn ruim 11,3 miljoen 
inwoners van de Filippijnen 
getroffen door de ramp en 

zijn ongeveer 673.000 mensen dak-
loos geworden. De generale diaconale 
commissie van de HHK organiseerde 
een landelijke collecte. Via Woord en 
Daad kwam ruim € 300.000 terecht bij 
de lokale organisatie AMG Philipines. 
Diaken Gerrit Vos uit Nederhemert, als 
lid van de GDC belast met de 
portefeuille Noodhulp en Ram-
pen, bezocht samen met zijn 
vrouw onder leiding van Woord 
en Daad-directeur Jan Lock de 
projecten die met geld van de 
GDC zijn gerealiseerd. 

‘We landen in de miljoenenstad 
Manilla. Onze eerste indruk is 
de immense drukte. We zien 
luxe auto’s en flats, maar ook 
mensen die de vuilnisbakken 
nazoeken. Arm en rijk leeft hier 
in Manilla dicht bij elkaar; er is 
maar een dunne scheidingslijn 
tussen de luxe flats en de arme 
sloppenwijken. 
De projecten van de GDC 
bevinden zich op het eiland 
Oost-Samar, een van de 7.000 
eilanden van Filippijnen en te-
gelijkertijd een van de zwaarst 
getroffen eilanden. Een vlucht 
van ruim een uur brengt ons naar 
dit eiland. We worden warm ver-
welkomd door pastor Hector, dominee 
en directeur van de lokale organisatie 
AMG. 
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www.messiasbelijdendejoden.nl

Joden die Jezus als
Messias belijden 

hebben het in Israël moeilijk!

Zij hebben uw hulp nodig

• Om diaconale steun te geven • Om lectuur te verspreiden

• Om gemeenten op te bouwen • Om toerusting te geven

Uw gift kunt u overmaken naar: 
NL90 RABO 0377 8534 96 t.n.v. Stichting Steun Messiasbelijdende Joden te Nijkerk

“Denkt u aan hen
 in uw gebed?”

PAUL ROESCHER
K E U K E N • B A D • V L O E R • H A A R D

Totaal 17.500 m2 in Rijssen en Apeldoorn
Tel. 0548 530 350   www.paulroescher.nl

  Waarom Paul Roescher?
Wij geven u twaalf redenen! 3

Badkamer Belle Vista Badkamer compleet
zoals opgesteld.

Lager in prijs 
dan waar ook!

1545,-
Kraakprijs!

    

 



Op weg naar Huknan

Tijdens een feestelijke bijeen-
komst waar wij als hoge gasten 
geëerd worden, krijgen de bewo-
ners van de nieuwe huizen het 
eigendomsbewijs overhandigd. 
Ik mocht nog een toespraak 
houden voor de tweehonderd 
aanwezigen. Ik begon mijn toe-
spraak met ‘best friends’. Een gejuich 
ging op. Toch wel een aparte gewaar-
wording. Ik memoreerde de verwoestin-
gen die we onderweg gezien hadden en 
het leed en verdriet dat de getroffenen 
doormaken. Ik eindigde mijn toespraak 
met de Bijbeltekst die op de shirts van 
de medewerkers van AMG staat: Komt 
allen tot Mij die vermoeid en belast zijt 
en Ik zal u rust geven. Deze tekst krijgt 
hier een letterlijke betekenis. 

Daarna is er nog een gedenkteken ont-
huld, ter nagedachtenis aan de ramp 
door Jan Lock, directeur van Woord en 
Daad, de plaatselijke overheid en de 
directie van AMG. 

Programma voor levenson-
derhoud
We bezoeken ook diverse onderdelen 
van het levensonderhoudprogramma. 
Mensen worden gestimuleerd om hun 

werk weer op te pakken en zo 
weer een inkomen te hebben. 
We bezochten een kippenboer-
derij die door een coöperatie 
wordt gerund. Door middel 
van een lening en bemiddeling 
van AMG kon de kippenfarm 
aangekocht worden. De eieren 

worden weer verkocht, en de opbrengst 
vloeit terug naar de coöperatie. Wat 
opvalt is dat de vrouwen veel actiever 
zijn dan de mannen. Vissen is een echt 
mannenberoep, maar de kippen en 
varkens horen bij de vrouwen. 
Leden van de coöperatie kunnen 
kippen of varkens kopen, opfokken 
en daarna weer verkopen. Hierdoor 
kunnen ze in hun levensonderhoud 
voorzien. 
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Tank & Scheur • Remmerden 2, Rhenen
Tank & Scheur • Deventerweg 80a, Laren (GLD)

T: 0317 612821 • F: 0317 616073 • E: info@scheurolie.nl • zondag gesloten

Tank & Scheur
T&S Exploitatie, Tank en Scheur, exploiteert onbemande tankstations.  
Bij deze tankstations kunt u 6 dagen per week 24 uur per dag terecht met 
heel aantrekkelijke kortingen. 

Indien u voor minimaal  20 liter bij ons tankt en uw gegevens achterlaat in 
onze brievenbus, maakt u kans op 10 x 50,00 cash per twee maanden.  
Dit wordt uitgereikt met een hapje en drankje. 

Tevens kunt u ons vinden via Dagprijsdieselolie.nl of via onze  
facebookpagina Tank & Scheur.

KOM MET DE HELE FAMILIE 
IN DE HERFSTVAKANTIE NAAR:

20 t/m 22 oktober 2015

BRENG
HEN DE
BOODSCHAP
IN HUN EIGEN TAAL!

Miljoenen kinderen en volwassenen in de Arabische wereld zijn nog 
niet bereikt met de Bijbel. Sinds 2007 brengt Stichting Ismaël hen 
de boodschap van het Evangelie door middel van toegankelijke, in 
het Arabisch vertaalde kinderbijbels. Waar nodig gaat dit samen 
met diaconale (nood)hulpverlening. Brengt u een kind de Bijbelse 
boodschap in zijn eigen taal!?

Stichting Ismaël  |  Tel:  0342 462 584  |  E-mail:  info@stichting-ismael.nl
Bid mee en word donateur op www.stichting-ismael.nl
Doneer direct: IBAN: NL03 RABO 0330 0008 88  t.n.v. Stichting Ismaël, Terschuur 

Lees meer over relatietherapie op 
dedriehoekrelatiecentrum.nl 

Centrum voor Gezin,
Relaties en Seksualiteit  

038 421 55 15 

Relatietherapie   
werkt!

Lees meer over relatietherapie op 
dedriehoekrelatiecentrum.nl

Relatietherapie   
werkt!

Relatietherapie   
werkt!

Relatietherapie   

◦ Persoonlijke hulpverlening
◦ Vanuit christelijk perspectief 
◦ Door ervaren professionals
◦ Geen wachtlijst

Het relatiecentrum is een 
initiatief van Cruciaal GGZ en 

De Driehoek, onderdelen 
van Lelie zorggroep

‘Als je vaak ruzie met je partner hebt, 
raak je elkaar gemakkelijk kwijt. Mijn 
advies: loop er niet voor weg, zoek 
samen hulp. Ten diepste is iede-
reen op zoek naar verbinding!’

Drs. Peter Verboom, 
GZ-psycholoog/relatietherapeut
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Tank & Scheur • Deventerweg 80a, Laren (GLD)

T: 0317 612821 • F: 0317 616073 • E: info@scheurolie.nl • zondag gesloten

Tank & Scheur
T&S Exploitatie, Tank en Scheur, exploiteert onbemande tankstations.  
Bij deze tankstations kunt u 6 dagen per week 24 uur per dag terecht met 
heel aantrekkelijke kortingen. 

Indien u voor minimaal  20 liter bij ons tankt en uw gegevens achterlaat in 
onze brievenbus, maakt u kans op 10 x 50,00 cash per twee maanden.  
Dit wordt uitgereikt met een hapje en drankje. 

Tevens kunt u ons vinden via Dagprijsdieselolie.nl of via onze  
facebookpagina Tank & Scheur.



We nemen ook een kijkje op een plan-
tage waar onder andere stekken van 
kokospalmen worden verbouwd. In 
dit gebied zijn bijna alle kokospalmen 
verwoest. De noten van de kokospalm 
zijn een belangrijke inkomstenbron. 
Dominee Hector vertelt ons dat zijn 
theologische opleiding door middel van 
de kokosnoten is bekostigd. Zijn vader 
en moeder waren arm, maar dankzij 
hun kokospalmen kon dominee Hector 
zijn roeping volgen.
Omdat het zeven jaar duurt voordat 
een palm vrucht draagt, heeft AMG 
een alternatief plan opgesteld voor de 
komende jaren. We zien dat er nu volop 
zoete aardappels, cassave, aubergines 
en meloenen verbouwd worden om een 
bron van inkomsten te hebben. 
AMG werkt met een ‘cash-for-work’-
programma. Mensen worden gesti-
muleerd om mee te helpen met de 
wederopbouw en het opruimen van alle 
rommel. Hiervoor krijgen ze be-
taald. Zo werden met steun van 
de GDC diverse houten bruggen 
hersteld.

Scholenbouw
Via de GDC zijn drie scholen 
in aanbouw. Het is geen school-
gebouw naar westerse normen. 
Het gebouw wordt multifunc-
tioneel ingezet: het dient als 

schuilplaats bij tyfoons en overstro-
mingen, het wordt als gemeenschaps-
centrum gebruikt en ook de zondagse 
kerkdiensten worden in deze gebouwen 
gehouden. 
De betonblokken worden door de 
bouwvakkers ter plaatse gemaakt met 
de hand en een vorm. Heel arbeidsin-
tensief. Het bouwwerk zag er naar Fi-
lippijnse begrippen goed en solide uit. 
Bijzonder is ook ons bezoek aan het 
dorpje Huknan, diep in het binnen-
land. Eerst over een verharde weg, 
later over een karrenspoor met een four 
wheel drive. Over verschillende houten 
bruggen die met geld van de GDC zijn 
vernieuwd. Al hotsend en stotend tot 
de weg te smal werd voor de auto’s. We 
hoorden dat er sinds 1988 geen auto 
meer op dit karrenspoor was geweest. 
We zagen kleine kinderen wegkruipen 
achter moeders rokken, met ogen als 
schoteltjes: waarschijnlijk voor het eerst 

dat ze blanken zaken. En een auto!
Daarna te voet verder door de tropische 
natuur en temperatuur, nog drie kwar-
tier.
De plaats van samenkomst is de nieu-
we school. Doel van ons bezoek was 
de openingsceremonie van de school. 
Vloer, muren en dak van de school 
waren gereed. Het gebouw is op de 
fundering na geheel van kokoshout, van 
omgewaaide palmbomen. Ander bouw-
materiaal is eigenlijk niet aan te voeren, 
omdat het dorp niet bereikbaar is voor 
auto’s. 
We krijgen een bloemenslinger om de 
nek, alsof je de koning en koningin 
bent. We voelen ons wel wat opgelaten, 
maar we merken ook dat het een Filip-
pijnse manier is om hun dankbaarheid 
te uiten. En dankbaar - dat zijn ze ze-
ker! 
Na zeven intensieve dagen vliegen we 
terug naar Nederland. Vol met indruk-

ken. Het verdriet, het verlies 
dat deze mensen met zich 
meedragen. Maar ook de grote 
veerkracht om het leven weer 
op te pakken. We hebben diep 
respect voor de lokale organi-
satie AMG die midden in de 
gebrokenheid werkt om het 
licht van het Evangelie te laten 
schijnen, letterlijk door Woord 
én daad.’
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In vroeger tijden bestond er een voor-
opleiding ter grootte van twee colle-
gejaren: één jaar Grieks en één jaar 
Latijn voor alle studenten die theologie 
gingen studeren en geen VWO-di-
ploma met Latijn en Grieks hadden. 
Vanwege allerlei veranderingen in 
het middelbaar onderwijs heeft het 
Grieks een volledige plaats gekregen 
in het curriculum van de opleiding. 
De eis van Latijn hebben de meeste 
theologieopleidingen laten vallen. Het 
Hersteld Hervormd Seminarie (HHS) 
heeft de eis gehandhaafd, zij het dat 
het vak niet voor de opleiding gevolgd 
moet zijn, maar in de opleiding naast 
het gewone curriculum gevolgd moet 
worden. Latijn is dus nu ’vooropleiding’ 
tijdens de opleiding. Deze eis geldt 
voor studenten die geen VWO-diploma 
met Latijn hebben. Maar omdat ook op 

Tekst: ds. M.W. Muilwijk

Zicht op opleiding en vorming

AD FONTES:

NAAR DE 
BRON(TALEN)

het middelbaar onderwijs het niveau 
lager ligt, ligt de uiteindelijke eis ook 
lager dan die van de vroegere voorop-
leiding.

Het college Latijn begint bij het eer-
ste begin, dus dat een student een 
woord kan spellen, zonder er verder 
nog iets van te weten. Eén ding heeft 
de student mee: in tegenstelling tot 
de Bijbeltalen Hebreeuws/Aramees 
(Oude Testament) en Grieks (Nieuwe 

Testament) wordt Latijn gewoon met 
dezelfde letters gespeld als u in dit 
artikel kunt lezen. Het doel is dat de 
student aan het einde van de gehele 
collegereeks in staat is om een Latijnse 
tekst met behulp van een woordenboek 
te vertalen. Dat is hard werken voor de 
studenten. Zij krijgen in een jaar tijd 
alle aspecten van het Latijn voorge-
schoteld en moeten veel uit hun hoofd 
leren. Een taal leren begint immers 
met eenvoudig grammatica en woordjes 
uit het hoofd te leren. Een Latijnse 
zin is net een IKEA-kast: je moet goed 
weten en herkennen welke plank op 
welke plank past; welke schroef in 
welk gat; en welke moer op welke bout. 
Maar als je dat doet, staat er dan ook 
een kast. En als je de grammatica juist 
toepast, dan komen er bouwwerken 
van zinnen: er is een zin in het Latijn 

Affirmabant autem hanc fuisse summam vel culpae 
suae vel erroris, quod essent soliti stato die ante lucem 
convenire, carmenque Christo quasi deo dicere secum 
invicem…1 Deze zin en heel veel meer zinnen komen 
langs op het college Latijn.
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bekend van ongeveer 175(!) woorden. 
In het Latijn is een zin niet gauw te 
lang. Aan de andere kant is Latijn een 
logische taal die bijna geen uitzonde-
ringen kent.

Maar wat is het nut van al dit gezwoeg 
en geploeter als Latijn niet strikt tot 
de Bijbeltalen behoort? Het Nieuwe 
Testament is weliswaar in het Grieks 
geschreven en dit was in de tijd van 
de apostelen de wereldtaal. Maar al 
snel werd het Grieks verdrongen door 
het Latijn. Het Latijn wordt daarmee 
de taal, waarin tot in de 19e eeuw 
theologen hun gedachten hebben 
uitgedrukt en de Schriften hebben 
nabeleden. Kennis van deze taal en de 
opbouw daarvan is van groot belang om 
het denken van eeuwen kerkgeschiede-
nis en theologie werkelijk te doorgron-

den. Het staat of valt soms met één 
woord in de oorspronkelijke taal. 

De zin waarmee dit artikel begint, is 
geschreven door een Romeinse be-
stuurder, een volstrekte buitenstaander 
van het christendom. Maar de christen 
Tertullianus heeft er een ‘antwoord’ 
op geschreven: ad canendum Christo 
ut deo2 Tertullianus gebruikt hier …
ut… in plaats van …quasi…, en belijdt 
daarmee dat het voor hem geen vraag 
is dat Christus ten volle God is, terwijl 
dit maar door één woord anders wordt 
uitgedrukt.

Het zijn de Reformatoren geweest, die 
door de grondige kennis van de bronta-
len het goud van Schrift en belijdenis 
onder het stof van kerkelijk gezag van-
daan hebben gehaald. De vergelijking 

tussen de oorspronkelijk Duitse Heidel-
berger Catechismus en de latere La-
tijnse vertaling levert soms verdiepende 
inzichten op in het rijke belijden van de 
kerk van de Reformatie. Maar kennis 
van het Latijn verdiept ook de talenken-
nis: De Dordtse synode, die in het La-
tijn communiceerde, achtte talenkennis 
voor een predikant onmisbaar.

1 Maar zij bevestigden steeds weer dat dit de 

hoogte van hun schuld of dwaling was, dat 

zij gewoon waren op een vastgestelde dag 

voor zonsopgang samen te komen en voor 

Christus alsof hij een god is met elkaar om 

beurten een lied op te zeggen

2 ..om voor Christus zoals voor God te zin-

gen…

11



Zicht op kerkelijk bureau
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Liefde voor het Joodse volk zou 
onder ons vanzelfsprekend moeten 
zijn, want God heeft ze liefgehad! 
De Heere heeft Abraham geroepen 
uit Ur der Chaldeeën en met hem 
en zijn zaad een verbond opgericht. 
De Heere heeft Israël genoemd Zijn 
eerstgeboren Zoon (Ex. 4:22) en Zijn 
oogappel (Deut. 32:10).  En al heb-
ben ze dan telkens weer de God van 
hun vaderen vergeten, de Heere heeft 
ze niet vergeten. Steeds weer zocht 
Hij ze op in hun nood en zelfs na de 
verwerping van Jezus als de Messias 
heeft Paulus beleden dat de gena-
degiften Gods en de roeping Gods 
onberouwelijk zijn (Rom. 11: 29). De 
apostel schrijft in dit verband: ‘En 
alzo zal geheel Israël zalig worden.’ 
Belangrijke vragen zijn dan of wij 
helder hebben wat de apostel precies 
bedoelt als hij schrijft over ‘geheel 
Israël’. Heeft Paulus gedacht aan een 
massale bekering van Joden? Vragen 
vanuit de Schrift waar wij over na 
moeten denken, om dan nog niet 
eens te spreken over de landbelofte. 
Heeft Israël nog steeds recht op die 
smalle strook grond daar aan de Mid-
dellandse Zee? De wereld kan niet 
om de nieuwe staat Israël heen en wij 
al helemaal niet. Door de diepte van 
weergaloos lijden heen, zijn ze terug 
gebracht in het land van hun vaderen 
en bestaat Israël weer als natie! 

Wij weten ons onopgeefbaar ver-
bonden aan het Joodse volk en we 
zouden ze tot jaloersheid moeten 
verwekken. Helaas hebben de Joden 
weinig van de gezindheid van Chris-
tus onder ons christenen gezien. Daar 
ligt schuld, een enorme schuld. Wij 
buigen het hoofd en moeten ook van-
daag alert zijn als we horen van toe-

nemend antisemitisme. Een krachtig 
tegengeluid is zeker op zijn plaats. 

Kortom, er zijn redenen genoeg om 
als kerk ook een commissie Israël te 
hebben. Een commissie die nadenkt 
over de verhouding Kerk en Israël. 
Een commissie die liefde voor Israël 
en het Joodse volk wil bevorderen. 
Een commissie die vooral ook zoekt 
naar wegen om te getuigen van het 
Evangelie. Wij beseffen dat dit geen 
makkelijke opgave is, maar we wer-
ken aan vertrouwen, proberen Joden 
in binnen- en buitenland bij te staan 
en bidden of de Heere gelegenheid 
wil geven om van die ene Naam te 
getuigen waardoor Jood en heiden 
zalig moet worden. 

Sinds 2014 is er een officiële com-
missie aangesteld door de generale 
synode. Deze commissie wordt 
bemand door ds. R. van de Kamp 
(voorzitter); ds. D.J. Diepenbroek 
(secretaris); dhr. L. Prins (penning-
meester); ds. C.J.P. van der Bas; ds. 
J.G. van Tilburg en ds. K.J. Kaptein. 
Deze commissie heeft inmiddels 
verschillende contacten gelegd en 
ook het een en ander van de grond 
gekregen. Zo hebben we bijvoorbeeld 
een project op gang kunnen brengen 
om de beveiliging van een Joodse 
school te moderniseren. Op deze 
wijze proberen wij harten te winnen 
en mogelijkheden te scheppen om 
bovenal te getuigen van de Chris-
tus der Schriften. Hij is de Weg, de 
Waarheid en het Leven en dat voor 
Jood en heiden. We vragen u en jou 
om ook het werk van deze commissie 
onder het volk der Joden in uw gebed 
te gedenken.

Waarom
een commissie Israël?

Tekst: ds. K.J. Kaptein
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Zicht op de vrouwenbond

C.B. Hovestad-Stoffer

Donderdag 16 april 2015  

Huishoudelijke 
Vergadering
in de Bethelkerk

te Lunteren
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N
a het zingen van Psalm 
141 vers 1 en 2 heet onze 
1e presidente mw. N. 
Schalkoort-Zijderveld alle 

aanwezigen hartelijk welkom op de 
zesde Huishoudelijke Vergadering van 
de Hersteld Hervormde Vrouwenbond. 
Een bijzonder woord van welkom is er 
voor ds. H.J. van Marle die vandaag 
de zesde bede van het ‘Onze Vader’ uit 
het nieuwe Bijbelstudieboekje voor het 
seizoen 2015/2016 zal behandelen.

In haar welkomstwoord benadrukt mw. 
Schalkoort dat het belangrijk is om 
naar de aangesloten verenigingen ver-
antwoording van het gevoerde beleid af 
te leggen. Ook krijgen de bestuursle-
den door middel van een Bijbelstudie 
toerusting voor het nieuwe seizoen. 

Ds. Van Marle leest Matthéüs 6:5-13 
en gaat ons voor in gebed.

De eerste secretaresse mw. C.B. Ho-
vestad-Stoffer leest de notulen van de 
Huishoudelijke Vergadering van 24 
april 2014 en het jaarverslag van 2014 
van de Hersteld Hervormde Vrouwen-
bond.  
De eerste penningmeesteresse mw. 
E.M. Melaard-Keijzer geeft een over-

zicht van de financiële situatie  
van het boekjaar 2014. 

Mw. M.J. de Wit- van der Wekken doet 
ook namens het andere commissielid 
mw. M. van der Knaap-Groenenberg, 
verslag van de kascontrole uitgevoerd 
bij mw. Melaard. Alles is in orde be-
vonden en ziet er prima uit. 

Hierna is er gelegenheid om vragen te 
stellen over de zojuist voorgelezen ver-
slagen en andere zaken betreffende de 
Vrouwenbond. Daar wordt door enkele 
leden gebruik van gemaakt. 

Na het zingen van het eerste vers van 
Psalm 103 krijgt ds. Van Marle de ge-
legenheid om zijn referaat te houden 
over ‘Leid ons niet in verzoeking maar 
verlos ons van de boze.’  

Het ‘Onze Vader’ is een les voor de 
discipelen en voor ons. Het geeft ons 
een blik in de heilige gemeenschap 
tussen Jezus en de hemel. Het maakte 
de discipelen verlangend om ook zo te 
bidden. 

De zesde bede luidt: Leid ons niet 
in verzoeking maar verlos ons van de 
boze. Wat kunnen we daaruit leren:

Van de redactie
A. Rijken-Ubak

Bijgaand vindt u het verslag 
van onze zesde Huishoudelijke 

Vergadering. We kijken terug op 
een goede samenkomst! We zijn blij 
dat ook dit keer onze aftredende en 
herkiesbare bestuursleden opnieuw 
uw vertrouwen hebben gekregen. We 
hopen met elkaar, onder Gods zegen, 
onze werkzaamheden voort te mogen 
zetten.

Tevens kunt u een verslag lezen 
van de vrouwenvereniging ‘On-

derzoekt de Schriften’ te Stellendam, 
welke al 65 jaar bestaat! Mocht er 
ook op uw vereniging iets bijzonders 
zijn, dan zien we graag uw bijdrage 
tegemoet!

We staan weer voor een nieuw 
verenigingsseizoen en vragen 

daarom nogmaals uw aandacht voor 
ons nieuwe Bijbelstudieboekje over 
het volmaakte gebed, dat de Heere 
Jezus Zelf aan zijn discipelen geleerd 
heeft: het ‘Onze Vader’. Het woord 
‘Vader’ houdt toch een kindschap 
in. Onze wens en bede is dat ook wij 
door genade, voor het eerst of bij ver-
nieuwing, dit gebed mogen leren en 
alzo kinderen Gods genaamd mogen 
worden. 

Wil ons persoonlijk overtuigen 
door Woord en Geest 

van onze grote schuld.
Leer ons als arme zondaars 

voor U buigen,
met zondesmart 

en waar berouw vervuld.

Voor alle data geldt: Deo Volente.
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1. Er is een boze, waar we aan onder-
worpen zijn. Dat kan ook zijn ‘de 
boze’. De duivel. We kunnen ook 
spreken van het boze. Dan denken 
we aan de wereld en aan ons eigen 
vlees. Dat is dus een driehoofdige 
vijand, waarvan we in antwoord 127 
van de Heidelbergse Catechismus 
lezen dat het doodsvijanden zijn, die 
niet ophouden de gelovigen aan te 
vechten.

2. De overwinning kan niet door eigen 
kracht. Daarvoor hebben we een 
sterke held nodig. 

3. De boze kan tegengestaan worden. 
Er is Iemand Die dat kan. Een 
Overwinnaar, Christus!

Hij bidt: ‘Vader, ik bid niet dat Gij hen 
uit de wereld wegneemt, maar dat Gij 
hen bewaart van de boze’. Het begin 
van de zesde bede luidt: ‘ Leid ons 
niet in verzoeking’. Bewaar ons voor 
de verzoeking van de boze. In deze 
bede vragen wij of de Heere de boze 
geen toestemming wil geven om ons te 
verzoeken. De boze kan ons niets doen 
zonder de toelating van God. Dit zien 
we duidelijk in de geschiedenis van 
Job. (Job 1:12 en Job 2:6). 

Luisteren we ook nog naar Paulus. Hij 
bidt of de Heere hem wil verlossen van 
zijn doorn in het vlees. Maar de Heere 
zegt: Mijn genade is u genoeg, Mijn 
kracht wordt in zwakheid volbracht. 
Paulus krijgt het land van de rust. 

Jezus is de grote Voorbidder. Strijden 
wij al biddend en bidden wij al strij-
dend?

Na het zingen van Psalm 3 vers 4 staat 
de bestuursverkiezing op de agenda. 
Dit jaar zijn de 1e  presidente mw. N. 
Schalkoort-Zijderveld en de 2e pen-
ningmeesteresse mw. A.C. van Ark-van 
de Steeg aftredend en herkiesbaar. De 
tegenkandidaten zijn respectievelijk 
mw. K. Klaassen-van de Lagemaat uit 
Elst en mw. D. Boerendans-Deetman 
uit Doornspijk.  

De tweede presidente mw. A. Rijken-
Ubak heeft nog enkele mededelingen, 
onder andere over het nieuwe Bijbel-
studieboekje, de Sprekerslijst en de 
Bondsdag op 1 oktober. 

Ds. Van Marle sluit de morgenvergade-
ring met dankgebed en vraagt om een 
zegen voor de maaltijd.

De middagvergadering wordt geopend 
met het zingen van het Gebed des 
Heeren vers 7 en 8, waarna ds. Van 
Marle de Heere dankt voor de maaltijd 
en een zegen vraagt over de middagver-
gadering. De Schriftlezing is uit Johan-
nes 17:9-17.

Mw. Rijken deelt de uitslag van de 
verkiezing mee. Alle aanwezige vereni-
gingen hebben hun stem uitgebracht 
op de herkiesbare bestuursleden, zodat 

ze hun werkzaamheden ten dienste van 
de Vrouwenbond mogen voortzetten.
Mw. Schalkoort bedankt ook namens 
mw. Van Ark de aanwezigen voor het in 
hun gestelde vertrouwen. 

De vragen van de Bijbelstudie worden 
eerst in groepjes besproken. Daarna 
volgt er onder leiding van ds. Van Mar-
le een plenaire bespreking. Een goede 
en leerzame voorbereiding voor het 
komende seizoen. 

Daarna is het tijd voor de presentatie 
van het nieuwe project van de Vrou-
wenbond. De heer J. van Velthuizen 
van Adullam Gehandicaptenzorg  
vertelt ons, ondersteund door een 
powerpointpresentatie, over het pro-
ject van de HHV: uitbreiding van het 
godsdienstonderwijs, zodat het verder 
toegespitst kan worden op de verschil-
lende niveaus binnen de groepen. 
Aan het einde van deze dag bedankt 
mw. Schalkoort verschillende mensen 
voor hun medewerking aan deze zesde 
Huishoudelijke Vergadering. Laten 
wij zo toegerust met het Woord van 
de Heere in ons hart naar huis gaan. 
Biddend om de leiding van de Heilige 
Geest op onze vereniging en in ons per-
soonlijk leven.

Na het zingen van Psalm 118 vers 3 en 
8 sluit ds. Van Marle deze vergadering 
met dankgebed en wenst alle aanwezi-
gen een goede thuisreis.
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Kopij voor het volgende blad kunt u voor 12 oktober e-mailen naar: a.rijken-ubak@solcon.nl Tevens kunnen de berichten voor de web-

site naar bovengenoemd e-mailadres gestuurd worden. e-mailadres secretaresse HHV: cbhovestadstoffer@solcon.nl

1 oktober  
Lunteren:  zevende Bondsdag
Sprekers:  ds. H. Lassche en ds. W.M. van der Linden
Onderwerp:  ‘Waartoe het gebed’ en ‘Waar om te bidden’
Aanvang: 10.30 uur, vanaf 10.00 uur ontvangst met 

koffie
13 oktober
Nieuwaal:  Regiobijeenkomst Zuid-Oost
Spreker:  ds. P. Verhaar
Onderwerp:  Uitzien naar de wederkomst?
Aanvang:  19.45 uur, vanaf 19.15 uur ontvangst met 

koffie
22 oktober
Nieuwleusen: Regiobijeenkomst Noord
Spreker:  ds. A. de Groot 
Onderwerp:  ‘Kinderkoop, geloofsdoop, overdoop’
Aanvang:  20.00 uur, vanaf 19.30 uur ontvangst met 

koffie.

12 november 
Elspeet:  Ontmoetingsmorgen Noord-Veluwe
Spreker:  ds. N.A. Donselaar
Onderwerp:  De engelen
Aanvang:  9.30 uur
17 november
Ridderkerk:  Toerustingsdag
Spreker:  ds. P. den Ouden
Onderwerp:  Een christenvrouw in deze tijd
Aanvang:  10.30 uur, vanaf 10.00 ontvangst met koffie
26 november
Elspeet:  Toerustingsdag
Spreker:  ds. P. den Ouden
Onderwerp:  Een christenvrouw in deze tijd
Aanvang:  10.30 uur, vanaf 10.00 ontvangst met koffie

Op alle bijeenkomsten zijn onze bekende fotokaarten te 
koop!

Agenda
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Ons zevende Bijbelstudieboekje gaat over het ‘Onze Vader’ en de indeling is als volgt:

01. Ds. K.J. Kaptein Waarom is bidden noodzakelijk?
02. Ds. G. Kater Wat en hoe te bidden?
03. Ds. J.A. Kloosterman Onze Vader, Die in de hemelen zijt
04. Ds. K. Klopstra Uw Naam worde geheiligd
05. Ds. A. Kos Uw Koninkrijk kome
06. Ds. L. Krooneman Uw wil geschiede, gelijk in den hemel, alzo ook op de aarde
07. Ds. H. Lassche Geef ons heden ons dagelijks brood
08. Ds. W.M. van der Linden En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onzen schuldenaren       
09. Ds. H.J. van Marle En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van den boze
10. Ds. J. van Meggelen Want Uw is het Koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid, in der eeuwigheid
11. Ds. A. Meuleman Amen

U kunt het boekje bestellen bij: a.rijken-ubak@solcon.nl | Tel. (0418) 561287
De prijs voor leden is € 5,50 en voor niet-leden € 6,50 (excl. verzendkosten)

Dauwdruppeltjes

Bewaar mij, o God, want ik betrouw op U.
Ps. 16:1b

David neemt hier de toevlucht tot 
Gods bescherming met een blijmoedig 
en gelovig vertrouwen. Zijn bede was: 
‘Bewaar mij, o God, want ik betrouw 
op U.’

David is in grote moeilijkheden, 
maar nochtans was dit zijn da-
gelijkse bede. Want hij had dit 

altijd nodig, bewaring voor de vijanden 
van binnen en van buiten. Bewaring voor 
zijn leven, maar ook voor zijn geestelijk 
leven. Bewaring voor de zonde, en het 
vergeten van God. 

Ja, David die de man naar Gods hart 
wordt genoemd, leefde soms ook ver 
bij de Heere vandaan. Daarom bad hij 
geduriglijk tot zijn God, want hij had 
Hem in al zijn doen en laten steeds 
weer nodig. Het adres tot Wie hij zijn 
gebed richt, is tot deze grote God. Want 
hij weet dat God hoort, als hij tot Hem 
roept, ‘Wie Mij aanroept in de nood, 
vindt Mijn gunst oneindig groot’. Heeft 

u net als David ook een adres waar 
u met uw zorgen en moeiten terecht 
kunt? Want ik betrouw op U. David 
mocht weten dat God te vertrouwen is. 
Dit wist hij omdat hij de Heere liefhad, 
Die hem eerst had liefgehad. En als er 
liefde is, dan is er ook vertrouwen. Da-
vid mag alles aan Hem toevertrouwen 
en dat geeft hem rust. Wat er dan ook 
mag gaan gebeuren, de Heere gaat met 
hem mee. Misschien moeten we een 
operatie ondergaan of zijn we ernstig 
ziek. Er kunnen ook zoveel andere din-
gen zijn die ons belasten in dit leven. 
Maar David steunde op de Heere zijn 
God. Hij mocht op Hem vertrouwen 
Die kracht en sterkte geeft, juist wan-
neer ons het hieraan zo ontbreekt. Zijn 
nabijheid te mogen ervaren, dat is toch 
alles in dit leven, en geeft uitzicht naar 
het toekomende leven. Hij wil dit door 
Zijn Heilige Geest nog werken in harten 
van schuldige en in zichzelf verloren 
zondaren. 
Bent u ook jaloers op David dat hij 

deze God tot zijn deel mag hebben? 
Hij wil het ook nu nog wegschenken. 
Roept Hem nog aan in de dag der be-
nauwdheid, en Hij zal er u uit helpen. 
Hij gaat met Zijn kinderen mee en on-
dersteunt hen, dat geeft een vrede die 
alle verstand te boven gaat. Mogen wij 
deze God al tot ons deel hebben? Want 
alzo lief heeft God de wereld gehad dat 
Hij Zijn eniggeboren Zoon naar deze 
aarde zond om aan het kruis de zonden 
weg te dragen. Deed Hij dit ook voor 
u persoonlijk? Dat alleen geeft troost, 
en kracht door al de onmogelijkheden 
heen. Dan mogen we bij Hem schuilen 
en steunen op Zijn volbrachte midde-
laarswerk.

Getrouwe HEER’, Gij wilt mijn 
goed, mijn God,
Mijn erfenis en ’t deel mijns bekers 
wezen.

A.C. van Ark-van de Steeg

Bijbelstudieboekje
seizoen 2015-2016

Mededelingen
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Van de bestuurstafel

N. Schalkoort-Zijderveld

Het verenigingsseizoen gaat 
na de zomerse rustperiode 

weer beginnen.

Het nieuwe Bijbelstudieboekje 
over het ‘Onze Vader’ bepaalt 

ons bij het gebed. Van harte hopen 
wij dat deze Bijbelstudies tot ze-
gen mogen zijn op onze verenigin-
gen en voor ons persoonlijk leven.

Het is ook heel fijn om elkaar 
te ontmoeten op 1 oktober 

op onze jaarlijkse Bondsdag. Het 
thema is: Leer ons bidden. Ds. 
H. Lassche hoopt tijdens de mor-
genvergadering te spreken over 
‘Waartoe het gebed’ en in de mid-
dagvergadering spreekt ds. W.M. 
van der Linden over ‘Waar om te 
bidden’.

Op de Bondsdag start het 
nieuwe project van de HHV: 

uitbreiding van het godsdienston-
derwijs bij Adullam Gehandicap-
tenzorg, zodat het beter toege-
spitst kan worden op de verschil-
lende niveaus binnen de groepen 
van Adullam. Zo kunnen wij als 
leden van onze Vrouwenbond een 
steentje, hopelijk een grote steen, 
bijdragen aan het mooie werk dat 
Adullam doet voor onze gehandi-
capte medemens.

De Toerustingsdagen, bestemd 
voor alle leden, zijn op 17 

november in Ridderkerk en 26 
november in Elspeet. Ds. P. den 
Ouden zal spreken over ‘Christen-
vrouw in deze tijd’.

We hopen u, zo de Heere het 
geeft, weer te ontmoeten op 

de Bondsdag en de Toerustings-
dagen.

Vrouwenvereniging

‘Onderzoekt de Schriften’
te Stellendam bestaat 65 jaar

Met als doel de Schriften te onderzoe-
ken werd 65 jaar geleden op 13 maart 
1950 in Stellendam de Hervormde 
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GEEFT U ONS EEN WARM THUIS?
DONEER OF ADOPTEER

Jemima is een tehuis bij Bethlehem voor kinderen 
en jongeren met een (ernstige) beperking. De zorg 
wordt verleend door lokale christenen met onder-
steuning van buitenlandse vrijwilligers met ervaring 
in de zorg.

IBAN NL53 RABO 0367 5075 60

WWW.JEMIMA.NL

Zandpad 24 | Middelharnis | (0187) 48 20 52  | www.buijsse.nl 
2000 m2 mode | Gratis parkeren achter ons pand

Volg ons op

EXPERTISE BREDE COLLECTIE TOP MERKEN
PASSEND ADVIES SPAREN MODE ADVISEURS

EVENEMENTEN TRADITIE ALLES ONDER 1 DAK

NAJAARS/
WINTERCOLLECTIE 

2015

NU VERKRIJGBAAR

Stipdonk 16

5715 PC Lierop

 Toine Daelmans: 0492 54 55 77

 Ralf van Veghel: 06 460 656 21

info@daelmans.com

www.daelmans.com

Open dinsdag - zaterdag vanaf 10.00 uur,
zondag en maandag gesloten.

Ook geschikt voor gezelschappen 
en vergaderingen

Kerkstraat 8,  2971 AL Bleskensgraaf
Tel (0184) 69 31 51

www.bijdeburgemeester.nl

Deze bon geeft 
recht op het 2e 
3-gangenmenu gratis!

Geldig van dinsdag t/m donderdag.
Geldig t/m 31 jan. 2016 en 
niet i.c.m. andere acties

3-gangenmenu gratis!

2e menu
GRATIS

Kom smaakvol 
genieten van een 
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Nederland werd in 2003 
getroffen door de vogelpest. 
De oprichter van Hazeleger 
Verhuisservice 
(Errie Hazeleger) is op dat 
moment nog actief in de 
levende ééndagskuikens, 
hij werkt bij een broederij 
die zich voornamelijk bezig-
houd met export van kuikens. 
Van de ene op de andere
dag is het werk gestopt. 
Gelukkig kon naar verloop
van tijd het werk weer 
worden opgepakt. 
Echter was er toen 
voor Errie Hazeleger 
al veel veranderd.

Een collega ging, in de tijd dat er niet gewerkt kon worden in de broederij, verhuizen van Epe naar Mellerud 
in Zweden. Naast de gehele huisraad ging ook een groot gedeelte van de stalinrichting van de boerderij mee. 
Een grote klus waar wel wat handen voor nodig waren. Er werd een vrachtwagen met oplegger gehuurd en 
op zaterdag geladen in Epe. Maandagochtend kon de reis naar Zweden beginnen. 

Hiermee was de eerste stap gezet naar een verhuisbedrijf dat zich bezighoudt met verhuizingen over de 
hele wereld. Er zijn maar weinig bestemmingen waar Hazeleger nog niet naar toe heeft verhuisd. De verhui-
zingen binnen Europa vervoeren zij zelf met hun modern ingerichte verhuiswagens, of het nu gaat om een 
verhuizing naar België, Portugal, Noorwegen enz…  De mannen van Hazeleger weten de weg. voor een ver-
huizing buiten Europa wordt meestal gebruik gemaakt van zeecontainers, maar ook luchtvracht is uiteraard 
mogelijk. Het vervoer van de zeecontainers vanaf de woning van de klant naar de haven heeft Hazeleger in 
eigen beheer. Als de container aangekomen is in het land van bestemming zorgt een partner verhuizer dat 
de douane formaliteiten worden geregeld en dat de inboedel weer netjes wordt afgeleverd in de nieuwe 
woning. Of het nu gaat om Nieuw-Zeeland, Australië, Malawi, Suriname… de partners van Hazeleger staan 
graag voor u klaar.

Ook binnen de landsgrenzen heeft Hazeleger een plek veroverd in de verhuiswereld. Een 
team enthousiaste verhuizers is dagelijks in de weer om particuliere verhuizingen, be-

drijfsverhuizingen, verhuizingen voor gemeenten en scholen uit te voeren. Maar 
ook interne verhuizingen en verhuizingen van zorginstellingen behoort tot onze 

taak.

Of het nu gaat om een verhuizing groot of klein, Hazeleger staat voor u 
klaar.

En hiermee was de eerste stap 
gezet naar een verhuisbedrijf dat 

zich bezighoudt met verhuizingen 
over de hele wereld. 

Errie Hazeleger

HAZELEGER VERHUISSERVICE

HAZELEGER
V E R H U I S S E R V I C E

V E R H U I S S E R V I C E

NATIONAAL  •  OVERZEE  •  OPSLAG
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Postbus 282
3880 AG Putten, Nederland
Telefoon: (0341) 49 11 47
Mobiel: 06 22 19 97 46
info@hazelegerverhuizingen.nl
www.hazelegerverhuizingen.nl

Hazeleger Opslag
Zeilmaker 5d
3861 SM Nijkerk, Nederland
Telefoon: (033) 24 60 082 
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Stijlvol wonen bij Voorbrood Meubelen

LIKE US OP         /VOORBROODMEUBELEN EN BLIJF OP DE HOOGTE VAN ONS LAATSTE NIEUWS!
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2761 AN Zevenhuizen

T (0180) 63 11 11  
F (0180) 63 30 24
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www.voorbrood.nl

Geopend van 9.00 - 18.00 uur. Vrijdag tot 21.00 uur. Zaterdag van 10.00 - 17.00 uur.
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Nederlands fabricaat. Stof met  
in diepte verstelbare zittingen.

Meubelserie Dover
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NU PRIJS VANAF
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Nederlands fabricaat. 
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verstelbare zitting.
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€ 1795,-
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Timotheos  
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•  Onderwijs
•  Wezenzorg
•   Zorg voor voeding 

en gezondheid
•  Evangelisatie

Timotheos is een initiatief van de Reformed Presbyterian Church in Malawi.

Meld u aan als donateur en schenk een gift.

banknr. NL57RABO01614.85.502 t.n.v. Stichting Timotheos, info@timotheos.nl

Comité van aanbeveling: mevr. S.M. Aleman-van Herpen  |  ds. A.T. van Andel  |  
prof. dr. A. Baars  |  ds. G. Beens  |  ds. J. van Belzen  |  dr. R. Bisschop  |  ds. J.G. Blom |  

ds. J. den Boer  |  ds. A.J. Britstra | drs. T. Dorresteijn, huisarts te Ederveen |  
dr. W. Fieret  |  ds. E. Hakvoort  |  ds. D. Heemskerk | prof. dr. W.J. op ‘t Hof  | 

ds. A. Schot. | ds. A.C. Uitslag  |  ds. K. Veldman  | ds. A. Vlietstra  |  mr. L. Vogelaar  
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In het katern gaat het over: Priester in 
het gezin en in gesprek over de preek, 
nu over de belangrijkste taak van de 
ouders: hun kinderen brengen tot Je-
zus. De kinderen die tot Jezus werden 
gebracht, zijn zeer jong. Er valt niet uit 
op te maken dat tot hen een woord is 
gezegd, maar wel dat door Christus over 
hen is gesproken. Degene die hen aan-
brengen, begeren voor hun zeer jonge 
kinderen een aanraking van Jezus’ hand. 
We mogen aannemen dat hiermee de 
zegenende oplegging der handen is 
bedoeld. We weten dat de aartsvaders 
hun zonen zegenden en dat dit onder 
het Joodse volk gebruikelijk was.

De Meester heeft het te druk, vin-
den Zijn discipelen en ze willen Hem 
deze last besparen. Mogelijk hebben 
ze zich afgevraagd: wat hebben deze 
zeer jonge kinderen daar nu aan, ze 
beseffen de waarde hiervan toch zeker 
niet? De Heere Jezus zelf reageert 
echter verontwaardigd als Hij ziet wat 
er gebeurt. De Heere Jezus is voor de 
kinderen niet te groot, en de kinderen 
zijn voor Hem niet te klein. Hij zegt: 
Verhindert ze niet; want voor zulken is 
het Koninkrijk Gods. De Heere Jezus 
gaat verder met onderwijzen: Indien 
gij u niet verandert en wordt gelijk de 
kinderkens, zo zult gij in het Koninkrijk 
der hemelen geenszins ingaan. Na deze 
terechtwijzing aan de discipelen doet 
Jezus meer dan Hem gevraagd wordt: 
Hij omarmt de kinderen en zegent hen. 
De aartsvaders droegen de heilsbelof-

te van de komende Messias over aan 
hun nageslacht. De Heere Jezus is de 
vervuller van de heilsbelofte, waarover 
Hijzelf Koninklijk beschikt. Gezegende 
kinderen die tot Jezus zijn gebracht.

De kinderzegen is door de Heere ge-
geven; kinderen zijn slechts geleend. 
Daarom is de voornaamste ouderlijke 
taak ze tot Jezus terug te brengen. Op-
dat ze de schatten 
van het Verbond, 
die hen door de 
doop geschonken 
zijn, door het per-
soonlijke geloof 
mogen aannemen 
en omarmen. Maar 
net als de discipelen 
kunnen ook wij als 
ouders onze kinde-
ren daarin hinderen. 
Het gaat dan niet 
alleen over ouders 
die met God en Zijn Woord geen re-
kening wensen te houden, maar ook 
over godvrezende ouders, als is het dan 
ongedacht en ongewild. Zeker, als God 
werkt, wie zal het keren! God werkt 
vrijmachtig en almachtig. Niemand kan 
een kind die Hij verkoren heeft, ver-
hinderen tot Hem te komen. Laat de 
kinderen tot Mij komen en verhindert 
ze niet. Wij dragen als ouders die diepe 
verantwoordelijkheid aan Hem terug te 
geven wat ons geleend is. De Heere wil 
vaak door de ouders Zijn genade in de 
kinderen verheerlijken. Kinderen kun-

nen andere wegen gaan dan die hun 
in oprechtheid thuis zijn voorgeleefd. 
Maar laten we op de Heere zien en 
Hem aanlopen als een waterstroom.

Er zijn zaken waarmee we onze kin-
deren kunnen hinderen tot Jezus te 
komen. Ds. J. van Sliedregt (1914-
1973) noemde als hinderpalen: Het 
gebrek aan de goede zorg voor de ziel 

van ons kind; Dat we te goed van onze 
kinderen denken; Dat we te weinig met 
onze kinderen spreken over de dingen 
van Gods Koninkrijk. We kunnen onze 
kinderen alleen tot Hem brengen, als 
onze opvoeding gedragen mag zijn door 
een oprecht gebedsleven. Indien we 
dat kennen, ontvangen we vrijmoedig-
heid om tot God te naderen en rijke 
vertroosting. Geen hinderpaal zijn voor 
onze kinderen vraagt een ontmaskering 
van onze boezemzonden. Ontwaak, gij 
die slaapt, en sta op uit de doden, en 
Christus zal over u lichten.

Zicht op de mannenbond

Maar Jezus dat ziende, nam het zeer kwalijk en zeide 
tot hen: Laat de kinderkens tot Mij komen en verhin-
dert hen niet; want derzulken is het Koninkrijk Gods 
(Mark.10:14).

God werkt

In den grijzen ouderdom 
zullen zij nog vruchten dragen; 
zij zullen vet en groen zijn, om 
te verkondigen, dat de Heere 
recht is; Hij is mijn Rotssteen, 
en in Hem is geen onrecht.

(Ps. 92:15 en 16)

K. van den Herik | secretaris
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Ontwaken1

Zo is dan het Woord, zo is dan de 
Godsleer, zo is dan de Drie-enige God 
de bron van alle geestelijk leven. Bui-
ten Hem, buiten de werkingen van de 
drie Personen der Godheid is er geen 
geestelijk leven en geen geestelijk 
ontwaken mogelijk. Maar hoe gaat het 
als een mens ontwaakt? Ook dit ligt 
vast in de ordeningen Gods. De gang 
van de Kerk is de gang waarin God 
daadwerkelijk werkzaam is. Daar ligt 
een zegen in het geslacht waaruit men 
gesproten is, als daar de vreze Gods in 
werd gevonden. Onderschat een god-
vruchtig huwelijk niet, een godvruchtig 
ontvangen worden, een godvruchtig 
gedragen worden, en een gelovig op-
ziende moeder en vader bij de geboor-
te. Onderschat niet de gebeden die 
voor het ongeboren zaad opgezonden 
worden en zijn door (groot)ouders. On-
derschat niet het Woord van God, dat 
over het nog niet geboren kind gaat. 
Gods Woord heeft in het gezin, ook in 
het wordende gezin, grote heiligende 
kracht. Daar zijn zelfs kinderen tot het 
leven der genade gewekt in de moe-
derschoot, denk aan Samuël, Jeremia, 
Johannes de Doper.

De eerste gang met onze kinderen op 
de kerkelijke weg is doorgaans de doop. 
Als er één zaak, één bewijs, één teken 
van genade is, dan is het wel de doop; 
geboren uit christenouders, in een 

christelijk gezin op het erf van het ver-
bond. Ze hebben een onderscheiding 
gekregen. Vanaf de geboorte zijn ze in 
Jezus Christus geheiligd, afgezonderd 
van de wereld. Hij is tot de kinderen 
gekomen met Zijn rijke weldaden en 
met Zijn oproep tot bekering, want 
ook gedoopte kinderen kunnen het 
Koninkrijk van God niet ingaan, tenzij 
ze opnieuw geboren worden. Maar 
hoort dan hoe Hij nodigt: Mijn zoon, 
geef Mij uw hart. Hoe teer is deze aan-
spraak, hoe vaderlijk: Mijn zoon, dat 
wil zeggen: Ik heb recht op je, je bent 
niet vrij, je behoort Mij toe. Zo waar-
achtig als Ik leef, Ik heb geen lust in 
uw dood, maar hierin, dat gij u bekeert 
en leeft. 

Verantwoordelijk
Zelfontplooiing staat in het huidig 
tijdsgewricht centraal. Prof. dr. H.J. 
Paul duidt deze tijdgeest als: ‘Het gaat 
erom dat jij tot je recht komt’ en ‘God 
gelooft in jou’. Ook onze kinderen kun-
nen door deze tijdgeest beneveld raken! 
Maar het zijn niet onze kinderen, we 
hebben ze slechts van onze Schepper 
geleend. Daarom is uw en mijn ver-
antwoordelijkheid ook zo groot, en dit 
vereist een inrichting van ons gezinsle-
ven overeenkomstig Gods Woord. Hoe 
meer water door de rivier stroomt, hoe 
dieper de inbedding uitschuurt. Zo is 
het ook met het lezen van en het leven 
naar Gods Woord in ons gezin en per-

soonlijk leven. Ds. W.L. Tukker (1901-
1988) schreef: Waar de middelen ont-
breken, zal doorgaans ook de genade 
ontbreken. Ps. 89:31-33 zegt: Indien 
zijn kinderen Mijn wet verlaten, en in 
Mijn rechten niet wandelen, Indien zij 
Mijn inzettingen ontheiligen, en Mijn 
geboden niet houden, Zo zal Ik hun 
overtreding met de roede bezoeken, en 
hun ongerechtigheid met plagen.

In elk oprecht ouderhart staat gegrift: 
Laat de kinderkens tot Mij komen en 
verhindert ze niet. Dit is geen vraag, 
maar een opdracht van Christus zelf. 
Wie kan hier aan voldoen? Wie kan 
het wonder verklaren dat God tot ons 
spreekt door Woord en Geest? Hebt 
u zich er nog nooit over verwonderd, 
heilig verwonderd, dat de waarde van 
één mensenziel zo groot is dat de lof-
zangen de ganse hemel doorruisen over 
één zondaar, die zich bekeert! Een bid-
dende vader en een wenende moeder 
mogen het weten dat hun kinderen van 
veel gebeden niet makkelijk verloren 
kunnen gaan. Dan zijn er niet alleen 
gebeden voor onze kinderen, maar 
dan dragen wij de ganse kerk op aan 
de troon der genade; verwachtende de 
vertroosting Israëls.

1 Ontleend aan: ds. W.L. Tukker, De weg 
van het Woord. In het spoor van de 
vaderen.

Van de bestuurstafel
In 2015 zijn de volgende bestuurs-
leden aftredend en herkiesbaar: 
dhr. E.J. Diepeveen uit Rhenen 
(classis Midden); dhr. E. Muis uit 
Putten (classis Noord-Veluwe) 
en dhr. K. van den Herik (secre-
taris). Bij brief d.d. 5 maart 2015 
is gevraagd namen in te dienen. 
Hiervan is geen gebruik gemaakt. 
Daarom heeft het bestuur voor-

gesteld de herverkiezing van deze 
mannenbroeders op de ledenverga-
dering met algemene goedkeuring 
te bevestigen. De leden zijn per 
brief d.d. 8 mei jl. geïnformeerd. 
De Toogdag is D.V. zaterdag 17 
oktober 2015 van 11.00-15.30 uur 
te Lunteren. Ds. A.J. Britstra uit 
Maartensdijk houdt ‘s morgens een 
referaat over ‘De oorsprong van het 

verbond’. Ds. A. Kos uit Hardinx-
veld-Giessendam houdt ‘s middags 
een referaat over ‘Tweeërlei kin-
deren des verbonds’. Voorafgaand 
aan de Toogdag is van 09.30-10.30 
uur de ledenvergadering. Voor alles 
geldt: Deo volente.

K. van den Herik | secretaris
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D
e praktijk van evangeliseren 
is in de optiek van evan-
gelist Bor vooral naast de 
ander plaatsnemen en in 

liefde op de zonde wijzen. Niet zelden 
is er spanning aan het begin van zo’n 
gesprek, en dat kan aan beide kanten 
voelbaar zijn. Zorg vooral dat je niet 
in de verdediging schiet, maar na een 
zucht naar boven: ‘Heere hoe moet ik 
verder’, mag maar al te vaak gemerkt 
worden dat het Woord van God zich-
zelf verdedigt.
Zoals ook Jezus laat zien in het gesprek 
met de Samaritaanse vrouw, kan het 
een wonderlijke opening geven als je 
het ineens over een andere boeg gooit: 
‘Roep uw man en kom hier’.

Lezing evangelist 

H. Bor
Met barmhartigheid, warmte en een vleugje humor 
verhaalt hij van de ontmoetingen op straat en in de 
gevangenis, die zijn levensinvulling vormden. Hij schildert 
de grootste criminelen als een schooljuf haar kleuters. 

Zicht op evangelisatie

Dat kan de ander even uit het lood 
slaan, waarmee die iets bloot geeft 
waarop je kunt inspelen. Zo kan lang-
zaam het vertrouwen worden gewon-
nen, in plaats van in een discussie te 
verzanden.
En discussies zijn er genoeg te houden, 
telkens weer tref je mensen die op de 
één of andere manier menen te moeten 
schoppen tegen de Bijbel of aspecten 
van het christelijk geloof. Daar zit altijd 
een diepere oorzaak achter, en vaak 
gaat het om vragen waar de Bijbel geen 
sluitend antwoord op heeft. Daar moet 
je ook eerlijk in zijn, de Bijbel vertelt 
ons alles wat we nodig hebben 
voor onze zaligheid, maar niet 
alles wat wij willen weten.
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Op een dag was er een man die dui-
delijk blijk gaf van zijn aversie en on-
genoegen. Toch lukte het na verloop 
van tijd om met deze man in gesprek 
te raken. Het bleek dat hij aan kanker 
leed en geen kans op herstel had. Op 
zijn eigen manier had deze man om 
genezing gebeden door in alle kerken 
een kaarsje te branden. ‘Als God je 
zou genezen, hoe zou je leven er dan 
uit zien? Zou je verder gaan zoals je 
altijd geleefd hebt?’ Dat kon de man 
wel beamen. ‘Ik stel me zo voor dat 
Jezus tegen Zijn Vader zegt: ‘Genees 
hem niet, Vader, Ik wil hem het eeu-
wige leven geven.’ De Heere wil je iets 
veel beters geven dan genezing en een 
goed aards leven, namelijk het eeuwige 
leven. Zo mocht ook aan deze man in 
enkele gesprekken het Evangelie van 
vrije genade uitgelegd en op Christus 
gewezen worden. En dan verdwijnt de 
man uit beeld. Het zaad is gezaaid, we 
kijken niet achterom.

Ook in de gevangenis mag het Evangelie 
gebracht worden, waar de mensen niet 
alleen letterlijk in de cel zitten, maar 
ook in de cel van hun eigen leven. Daar 
mag getuigd worden dat Jezus hen komt 
opzoeken. Al zijn er velen die het Evan-
gelie afwijzen, ook daar komen mensen 
tot het geloof. Heel duidelijk komt dat 
daar openbaar, in berouw over de zonde 
en het waarschuwen van de naaste.

Maar ook is duidelijk dat evangeliseren 
plaatsvindt op het terrein van satan. 
Dat is in de gevangenis niet anders dan 
erbuiten. De boze macht werkt je altijd 
tegen, waar hij maar kan.
Houd maar vast: ik heb de waarheid 
niet, maar de Bijbel is de waarheid. 
Laat je hart vervuld zijn met medelij-
den, barmhartigheid en liefde voor de 
naaste.

Op een dag bezocht ik een gevangene, 
die direct al aangaf dat hij atheïst was, 
dus ja, wat moet je dan nog zeggen? 
Ik draaide me om in de richting van 
de celdeur, waar ik een gedicht zag 
hangen. Dat is overigens niet bijzonder, 
want veel gevangenen zijn creatief be-
zig om de tijd door te komen. Ik greep 
dat gedicht aan om het gesprek op 
gang te houden, en hij liet mij een heel 
schrift met gedichten zien. Na enige 
tijd durfde ik het aan. Ik vertelde hem 
over David, dat die ook niet zo’n beste 
was, en eigenlijk in de gevangenis had 
moeten zitten, terwijl hij koning was. 
Ook hij schreef gedichten. Hij vond 
het goed dat ik die voorlas, en ik koos 
ervoor om de berijmde Psalm 51 voor 
te lezen. Daarna nam ik afscheid. Een 
week later hoorde ik hem in de verte al 
roepen: ‘Hoor hoe een boeteling pleit!’ 
Dat was alvast blijven hangen. In de 
tijd die volgde, mocht ik hem steeds 
verder aan de hand van de Psalmen in 
de Bijbel inleiden. Hij werd een trouw 
bezoeker van de diensten in de kapel. 
Na een jaar verliet hij, die als atheïst 
binnenkwam, als christen de gevange-
nis. Dubbel bevrijd!

Deze lezing werd gehouden op de 
afgelopen landelijke evangelisatiedag 
24 april 2015. Meer informatie van 
de landelijke evangelisatiedag 2015 
kunt u lezen op de website www.her-
steldhervormdekerk.nl/evangelisatie. 
Daar is ook informatie te vinden over 
de gehouden workshops: ‘Het lijden’, 
‘Het opzetten van een Bijbelcursus’ en 
‘Evangeliseren via de ether (TWR)’, 
evenals meerdere foto’s van die dag.
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Evangelisatiedag 2016
Op D.V. 13 februari 2016 hoopt de commissie evangelisatie 
haar vierde jaarlijkse landelijke ontmoetingsdag te houden 
in Woudenberg. Noteer dit alvast in uw agenda. Ook dan 
hopen we u weer een boeiend en inspirerend programma 
te bieden met verschillende workshops en veel ontmoeting. 
In het volgende nummer hopen we u hierover verder te 
informeren. Voor de komende evangelisatiedag op D.V. 13 
februari 2016 zijn we op zoek naar mensen die willen hel-
pen. Als u ons met onderstaande kunt helpen stuur dan een 
e-mail naar evangelisatie@hersteldhervormdekerk.nl of bel 
0318-505541.

We denken dan aan mensen die:
- willen helpen met klaarzetten van stoelen e.d.,
- willen helpen met koffie schenken,
- willen helpen bij de inschrijving voor de workshops,
- willen helpen met het opruimen van de stoelen e.d. na 

afloop,
- willen helpen bij de kinderoppas.

Bijlmer
Amsterdam, een stad waaraan we vaak denken als 
aan het Sodom en Gomorra van Nederland. Drugs, 
moord in en door de onderwereld, prostitutie en de 
Gay Pride. Niet veel goeds over te zeggen. Een deel 
van Amsterdam, de Bijlmer, als we daar al iets van 
weten denken we toch ook vaak aan misdaad of mis-
schien de Bijlmerramp. Is dat het enige?

De Bijlmer, een veelkleurige wijk. Letterlijk, veel mensen 
uit zuidelijke landen, onder andere uit Suriname en de An-
tillen, maar ook heel divers qua cultuur en kleding.

Er zijn veel migrantenkerkjes, o.a. in garageboxen. Veel van 
die kerkjes zijn gegroepeerd rond een charismatische leider 
en dat heeft zo zijn schaduwkanten. Een echt bijbelgetrou-
we kerk is er bijna niet te vinden. Nogal wat mensen zijn af-
geknapt op en teleurgesteld in de manier waarop de leiders 
handelen. Vaak is men meer gericht op een goed salaris dan 
op dienen. Ontmoeting met veel zang en muziek is er vaak 
belangrijker dan de boodschap dat een verloren zondaar de 
Heere Jezus nodig heeft.

Mensen in de Bijlmer zijn vaak geïnteresseerd in gesprek 
over God en de Bijbel. Als je er met een evangelisatiebus 
staat, komen ze naar je toe en beginnen een gesprek.  
Hier wordt al ruim 10 jaar geëvangeliseerd door de stichting 
Sjofar. Zij kregen steeds vragen of zij geen diensten wilden 
beleggen in de Bijlmer. Men stelt de bijbelgetrouwe flyers 
(van de CE binnen de HHK)  op prijs. Er is veel godsdienst 
in de Bijlmer, maar vaak heel oppervlakkig en niet echt bij-
belgetrouw. Er is toen contact gezocht met de CE, waarna 
er vanuit CE door dhr. J. van der Hoog onderzoek is gedaan 
naar wat er in de Bijlmer is en wat men nodig heeft.

Vanuit de CE van de HHK is er vervolgens contact opge-
nomen met het breed moderamen van de classis Midden. 
Inmiddels heeft het breed moderamen van deze classis 
welwillend de taak op zich genomen om grondig te onder-
zoeken welke mogelijkheden er zijn om in de Bijlmer een 
evangelisatieproject te starten wat wordt gedragen door ver-
schillende gemeenten vanuit deze classis. 
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Bedankt voor uw deelname! 
Ruim 3.500 kerken en kloosters hebben 
zich inmiddels aangesloten bij het 
inkoopcollecti ef  Energie voor Kerken. 
Dankzij uw deelname kopen we gezamenlijk 
voordelig groene energie in. 

Het collecti ef Energie voor Kerken is een initi ati ef 
van CIO-K in samenwerking met 
energie adviesbureau Hellemans Consultancy.

Greenchoice is voor 
2015-2016 opnieuw gekozen als 
onze energieleverancier. Met 
Greenchoice kiest u niet alleen 
voor groen, maar ook voor een 
goede service. Greenchoice is 
namelijk uitgeroepen tot klant-
vriendelijkste energieleverancier!

Ook interesse? 
U kunt maandelijks instappen in het collecti ef. 
Kijk voor meer informati e op  
www.energievoorkerken.nl of neem contact op 
met Sonja Boer van Hellemans Consultancy.
 030 767 01 21
 boer@hellemansconsultancy.nl

Uw voordelen:
• Scherpe groene energie 

tarieven
• Uitstekende 

contractvoorwaarden
• Transparante dienstverlening
• Opti male persoonlijke service

advertentie
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Biedt u een helpende hand? 

Nu al hebben 260.000 Nederlanders Alzheimer of een andere 
vorm van dementie. Als we niets doen, is dit in 2040 het 

dubbele. Dit mogen we niet laten gebeuren!  
Daarom collecteren vrijwilligers van Alzheimer Nederland in 
de week van 9-14 november om geld in te zamelen voor 

meer onderzoek. Zodat we hopelijk op een dag dementie  
kunnen voorkomen of genezen.  

Tot het zover is, zetten we ons met raad en daad in voor een 
betere kwaliteit van leven voor mensen die nu met dementie 

te maken hebben. Helpt u mee als collectant?  
U bepaalt zelf wanneer  u collecteert in deze week.  

U kunt zich aanmelden bij Martine Riske, tel. 06-57590349  
of mail: m.riske@alzheimer-nederland.nl 
Wilt u meer informatie of een gift doen?  

IBAN NL13 INGB 0000 0025 02 
www.alzheimer-nederland.nl 

 
 
 

Hoedenhuijs  

Josephine 
  
heeft  een  exclusieve  en  
betaalbare  hoedencollectie  
voor  dames  en  heren.  
Wij  zitten  aan  de  haven  in  
Middelharnis.  U  bent  van  harte  
welkom.  
  
Hoedenhuijs  Josephine,    
Kaai  9,  3241CE  Middelharnis  
tel.  0187  487644    
www.hoedenhuijsjosephine.nl  

TALENS
Een klasse variant Talens in hout

Uw partner in houtzaken voor:

Houtindustrie | Meubelindustrie
Interieurbouw | Timmerbedrijven
Scheepsbetimmering

Van rondhout tot op maat gezaagd:

Europees eiken | Amerikaans eiken
Essen | Iepen | Beuken | Acacia | Kastanje
Esdoorn | Noten | Elzen | Linde | Kersen
Douglas gebinte | Eiken gebinte

Talens-Houthandel
Mr. J.B. Kanlaan 2 Staphorst (Punthorst)
T 0529 481440 F 0529 481610
I www.talenshout.nl E talens@talenshout.nl

Al 50 jaar in hout!

Talens:Opmaak 1 07-09-2011  12:13  Pagina 1

Als u kiest voor Hoekman dan kiest u 

voor kwaliteit en design. Bent u toe 

aan een nieuwe inrichting, uitbreiding 

of vervanging van uw kerk-/vergader-

zaal, consistorie of kantoor maak dan 

kennis met het ruime aanbod. Ook 

voor uw studeerkamer. Het ruime 

assortiment, de verschillende stijlen, 

kleuren en materialen in combinatie 

met een deskundig advies maken 

een afspraak de moeite waard. Vindt 

u ‘t tijd voor een persoonlijk advies-

gesprek? En bij u op locatie? Geen 

enkel probleem, bel of mail voor  een 

afspraak met Piet Hoekman.

Kerk, vergaderzaal of
kantoor inrichten?

Bel voor een afspraak! 

Enkele referenties door ons ingericht zijn: 

HHK Arnemuiden, Middelharnis/Sommelsdijk, 

Montfoort, Spijk en Staphorst.

Uw partner in complete

  kantoor- en projectinrchting

Noordzandstraat 34 - 4401 CG Yerseke - T: 0113 572907
M: 06 53154711  -  E: info@piethoekman.nl  -  www.piethoekman.nl



REGIONALE CURSUSSEN
16-/16+ DE KRACHT VAN INLEIDEN
IN HARDINXVELD-GIESSENDAM, KRUININGEN EN ROUVEEN

12- DE KUNST VAN HET VERTELLEN
IN BARENDRECHT EN SIRJANSLAND

12- CURSUS KINDERWERK ‘ALS EEN KIND…’
HOUTEN EN ELSPEET

KIJK VOOR DE DATA EN INFORMATIE OP WWW.HHJO.NL

2-5 OKTOBER
BSC 18+ IN LAGE VUURSCHE

10 OKTOBER
KADERVORMINGSDAG 
LEIDINGGEVENDEN IN

OUD-BEIJERLAND

25 APRIL
LANDELIJKE ACTIEDAG

16 OKTOBER
CONFERENTIE STUDERENDEN 

IN GOUDA

24 OKTOBER
KADERVORMINGSDAG 
LEIDINGGEVENDEN IN 

LUNTEREN

21 NOVEMBER
JONGERENDAG 16+ IN 

HOEVELAKEN

VOOR ALLE DATA GELDT:
DEO VOLENTE

Orde en gezag
‘Alles wat je doet heeft consequenties, 

negatief, maar ook positief!’
Christine (14) 

AGENDA
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In deze ‘Zicht op jongeren’ kunt u een 
interview en een aantal artikelen lezen 
over ‘Orde, relatie en gezag’. Een belangrijk 
onderwerp binnen het jeugdwerk. In 2014 heeft 

de HHJO een aantal kadervormingsdagen georgani-
seerd rondom dit thema. Met een groot aantal leiding-
gevenden uit meerdere gemeenten hebben we nage-
dacht en ervaringen over dit onderwerp gedeeld. Een 
aantal praktische handreikingen die tijdens de KAVO 
dagen gedaan zijn, treft u in een ander artikel aan. 
Tijdens één van de KAVO-dagen mocht ik de inleiding 
verzorgen.
Eén van mijn vragen had de volgende strekking: Hoe 
is het gesteld met de orde bij u op de club? U kunt de 
antwoorden zelf wel invullen... De jeugd van tegen-
woordig... Ze zijn zo druk... en mondig...Ho, stop! De eer-
ste verantwoordelijkheid voor orde ligt bij onszelf. Vanuit 
een goede en positieve relatie kan er wel degelijk aan 
orde gewerkt worden. Als leidinggevenden hebben we 
daar een belangrijke verantwoordelijkheid in. 
Tijdens de inleiding heb ik een praktisch voorbeeld ge-
geven dat ik u niet wil onthouden:

De ordeverstoorder en de ordebewaarder
In de nazomer van 2014 logeerden er twee vriendinnen 
van onze dochter bij ons. Het was prachtig weer. De 
jonge dames wilden buiten onder de veranda slapen. 
Zo gezegd zo gedaan. Om een uur of half tien had 
ik de slaapplek in orde gemaakt. De meiden namen 
intrek in hun privédomein. Ik was nog niet in huis of er 
klonk een enorm gegil. Twee grote spinnen vereerden 
de dames met een bezoek. Van buiten slapen was 
geen sprake meer. Heel de boel werd naar de woonka-
mer verhuisd. De spin als ordeverstoorder!
Kort nadat de dames zich in de woonkamer gesetteld 
hadden, klonk het uit de mond van mijn dochter: 
‘Pap, u bent zeker wel moe, u mag best wel 
naar bed toe hoor!’ 
Op vrijdagavond klonk me dat als mu-
ziek in de oren. Na een paar praktische 

orde-
afspraken 
met de meiden 
gemaakt te hebben, 
ben ik naar boven vertrokken. Na een verkwikkende 
nachtrust kwam ik de volgende morgen beneden. Drie 
slapende meisjes op de vloer. Daaromheen een vari-
eteit aan rommel: halflege chipszakken, toiletspullen, 
krultangen en een fles cola. Iets verderop in de keuken 
de restanten van een vette maaltijd, in de bijkeuken 
een halve zak frites naast de friteuse.
De ordebewaarder sliep en ziedaar het resultaat. Tus-
sen twee haakjes: mijn vrouw was die dagen met een 
vriendin uit, dus de volledige verantwoordelijkheid ligt bij 
ondergetekende.

Twee praktische leermomenten!
1) Wees op de club / vereniging alert op allerlei zaken 

die de orde kunnen verstoren en neem de nodige 
maatregelen (ik had best wel even kunnen controle-
ren of er spinnen zaten...).

2)  Zorg dat je actief aanwezig bent (ik had eigenlijk 
een paar controlemomenten moeten inbouwen. Als 
mijn vrouw thuis was geweest zou dit wel gebeurd 
zijn).

Ik hoop dat u als leidinggevende uw voordeel kunt 
doen met de handreikingen in dit katern. Uiteraard kunt 

u altijd een beroep doen op het 
HHJO-team wanneer er behoef-

te is voor meer praktische 
ondersteuning bij dit 

onderwerp binnen uw 
club / vereniging.

J. van Zijtveld
(secretaris HHJO)

HET BELANG 
VAN ORDE

Commissie jeugdwerk
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12-

Op veel plekken waar 

je komt, gelden er 

regels. Thuis, op school, 

in het verkeer of in 

de winkel. Die regels 

vertellen jou wat er wel 

en niet mag. Zo weet jij 

aan welke afspraken jij 

je moet houden. 

Marleen van Aalst
Jeugdwerkadviseur

Er zijn geboden en verboden. Er zijn ook regels waarop een beloning 
volgt. ‘Als je op tijd klaar bent, dan …’. Het valt niet altijd mee om ge-
hoorzaam te zijn. Toch zijn regels niet bedacht om jou dwars te zitten, 
maar juist om je te beschermen. In het gehoorzaam zijn aan bijvoor-

beeld je ouders, laat jij hen je liefde zien.

De Heere geeft ons ook regels. In de Tien Geboden laat Hij ons weten wat Hij 
van ons vraagt. Hij gebiedt en verbiedt ons dingen. Er is ook een gebod met 
een belofte. Ook de Heere geeft ons de Tien Geboden om ons te beschermen. 
Hij doet dat uit liefde. Gehoorzaam zijn is niet makkelijk. Dat weet de Heere ook. 
Daarom mag je Hem iedere dag vragen of Hij jou daarbij wil helpen.

Puzzel
Vul de antwoorden op de 5 vragen in en 

kijk wat de uitkomst is!

1. Lees Koll.3:20. Wie moet je in alles gehoorzaam zijn?
2. Een ander woord voor ‘De Tien Geboden’ is de ..........

3. In de wet lezen we wat de .......... van de Heere is.
4. Het .......... gebod is een gebod met een belofte.

5. Gehoorzaam zijn is een teken van ..........       

Uitkomst ............................................................

Deze woorden staan ook in Psalm 86:6. Zing deze Psalm met elkaar.
Schrijf de Psalm op een mooi papier en hang hem op een plek waar je hem 
vaak ziet.

Rood of
groen?

             

       

         

             

             

1
  2

  3
4
  5
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Marleen van Aalst (Jeugdwerkadviseur)

16- EEN
NIEUWE
KANSeen nieuwe kans

Iedere dag steken de leerlingen van de reboundklas hun hand er voor op:

1. Er zijn
2. Veiligheid

3. Doelgericht / focus
4. Eerlijk / respectvol

5. Loslaten en verder
            gaan

de vijf punten van het waardecontract
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Iedere dag steken de leerlingen van de reboundklas hun hand er voor op:

de vijf punten van het waardecontract

16+
Voor Ivar en Chris-

tine, beiden 15 
jaar, zit de tijd in 
de reboundklas 

er bijna op. Na de vakantie 
gaan ze weer terug naar 
hun eigen klas. William en 
Job, allebei 14 jaar, hopen 
snel daarna te volgen. ‘Ja, 
het is fijn om terug te gaan. 
Maar er is ook wel heel veel 
wat ik ga missen.’ Job: ‘We 
weten heel veel van elkaar, daar-
door ken je elkaar heel goed. We 
zijn net een kleine familie.’

Leren van elkaar
Als hoogtepunten in de rebound 
noemt Ivar direct de sponsorfiets-
tocht naar Frankrijk en de kamp-
week. William: ‘Dat was zo mooi. De 
beklimmingen waren echt afzien. 
Je ziet alleen maar de weg. En dan 
is daar opeens tussen de bergen 
een mooi blauw meer. Fantastisch!’
Job: ‘Ik heb daar vooral geleerd 
om door te zetten. Met mijn li-
chaam en met mijn hoofd heb ik 
alles gegeven. Je hebt een doel en 
dat wil je halen. En dan helpt het 
als iemand zegt: ‘Kom op, nog 100 
meter stijge.’ Alle vier geven ze aan 
dat ze door deze prestatie lichame-
lijk sterker zijn geworden. Maar ze 
zijn vooral zelf veranderd. ‘Je hoeft 
je voor de ander niet beter voor te 
doen dan je bent. Je ziet elkaars 
zwakke momenten en ook hoe ze 
na een gesprek weer verder gaan. 
Daar leer je zelf ook van.’

Structuur
Regels en discipline zijn belangrijk. 
Christine: ‘Hier in de reboundklas 
is veel structuur. Dat is juist fijn. 
Daardoor weet je wat je te wach-
ten staat als je buiten de regels 
gaat. En als je dan alleen of met 
de groep weer een rondje moet 
rennen, dan let je er de volgende 
keer weer op William: ‘Die discipline 
helpt mij ook om mijn werk af te 
krijgen en doelgericht bezig te zijn.’ 
Iedere dag is één van de groeps-
genoten de teamleider. Deze leidt 

het opstellen buiten (foto), maar 
deelt ook sancties uit als er die dag 
iets verkeerd gedaan of gezegd 
wordt. Zo spreken ze elkaar aan op 
hun gedrag. 
Cees (15) is inmiddels ook aange-
schoven. Hij is al weer terug naar 
zijn eigen klas, maar is deze week 
nog enkele dagen terug in de re-
bound. Zijn groepsgenoten zeggen 
het direct: ‘Hij is veel rustiger en be-
leefder geworden. Zowel tegen de 
jongeren als richting volwassenen.’ 
Cees legt uit dat hij geleerd heeft 
zichzelf te zijn. Daardoor is er ook 
een beter contact gekomen met 
anderen en vindt hij het makkelijker 
om gezag te accepteren.

Elisa
Ook in de Bijbel gaat het over 
gezag. Christine: God is de hoog-
ste Koning. Hij wil dat wij naar Zijn 
wetten leven.’ Ivar vult haar aan: 
‘Gezag en respect horen bij elkaar. 
Gezag gaat over iedereen die over 
je gesteld is. Dat zijn je ouders, je 
leraren, de dominee, maar ook de 
overheid.’ Job: ‘Dat betekent dat 
er gedaan moet worden wat er 
gezegd wordt. Ook zonder dat je 
het nut er van inziet.’ William: ‘Je 
mag daar natuurlijk wel om vragen. 
Maar je woordkeus is heel belang-
rijk. Het zijn niet je vriendjes.’
Bij het zoeken naar een Bijbels voor-
beeld denken ze aan Elisa die uit-
gescholden werd. Daarna werden 
42 kinderen door twee beren ge-
dood. Christine: ‘God laat in deze 
geschiedenis zien dat Hij het erg 
vindt als wij gezag niet erkennen. 
God heeft het hoogste gezag. Hij 
vraagt van ons dat wij Zijn wil doen. 

Dan belooft Hij ook Zijn ze-
gen.’ De dagopeningen 
verzorgen de leerlingen 
zelf. De voorbereiding doen 
ze om de beurt. Cees: ‘Je 
denkt samen na over een 
bepaald Bijbelgedeelte. 
Daardoor sta je er beter bij 
stil.’ Die gesprekken met 
elkaar vinden ze waardevol. 

‘Je gaat steeds meer zien 
wat en hoe een ander denkt. Zo 
wordt de betrokkenheid groter.’

Voor de rest van je leven
Die betrokkenheid op elkaar gaan 
ze straks echt missen. ‘Dit familiege-
voel heb je niet zomaar weer met 
anderen. Maar we hebben hier din-
gen geleerd waar je heel je leven 
wat aan hebt. Vooral de punten 
van het waardecontract. Dat gaan 
we proberen vast te houden.’ 

De Jacobus Fruytier Scholengemeenschap in 
Apeldoorn heeft een reboundklas. Hier bieden 
zij een alternatief onderwijstraject aan leerlin-
gen die door hun gedrag, prestaties en invloed 
op de klas niet meer in het reguliere onderwijs 
passen. Het programma is gericht op onderwijs 
en gedragsverandering. Het leren in de groep 
en de groepsprocessen zijn heel belangrijk. 
Daarom is er gekozen voor uniforme kleding.  

Rebound betekent ‘nieuwe kans’. Dat is precies 
wat ze de leerlingen in de reboundklas willen 
bieden. Door het programma wordt geprobeerd 
de neerwaartse spiraal om te buigen naar een 
positieve leer- en werkhouding. Daarna keert 
de leerling weer terug naar zijn eigen klas.

‘Ervaringsleren is een niet-schoolse manier van 
leren waarbij samenwerken heel belangrijk 
is. Leerlingen gaan op de rebound inzien dat 
‘normaal doen’ veel oplevert. De meesten krij-
gen ook weer plezier in school’

Dhr. Kortlever, oprichter reboundklas en docent

‘Ouders geven aan dat hun kind sneller volwas-
sen is en lichamelijk sterker. Door de rebound 
groeien ze fysiek en psychisch. We zijn veel met 
gedrag bezig. Het toepassen hiervan in een 
andere omgeving vinden sommige leerlingen 
wel lastig. Daarom blijven we hen na de re-
boundtijd ook nog even volgen.’

Dhr. Overbeeke, docent

Voor jou hebben ze de volgende tips:
William: Focus je in de lessen, zodat je er

echt met je gedachten bij bent.
Job: Ga niet te veel in discussie en 

kom je afspraken na.
Christine: Alles wat je doet heeft 

consequenties, negatief, maar ook positief!
Ivar: Als het een keer mis gaat, doe dan
de volgende les weer normaal. En praat
op een rustig moment even met je leraar.

Cees: Heb respect voor jezelf
en voor anderen.
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Rust en regelmaat in het gezin

Kinderen hebben
duidelijkheid nodig

Janneke Boer: ‘We moeten als christen verder kijken dan ons gezin.’
‘Voor onverwachte dingen ben ik altijd wel te porren’, glimlacht Janneke Boer (33). 

Als moeder van vijf kinderen ervaart ze dat structuur belangrijk is. 
‘Tegelijkertijd is er in het leven meer dan alleen je gezin. Je mag er ook voor je 

naaste zijn, op de manier die bij je capaciteiten past.’
Steven Middelkoop (senior jeugdwerkadviseur)

Ouders
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Omdat haar man Wilmer als vracht-
wagenchauffeur veel van huis is, 
staat Janneke Boer er vaak alleen 
voor. Een groot deel van de week 
zorgt ze zelfstandig voor hun vijf kin-
deren; Peter (10), Eline (9), Niels (7), 
Wim (5), Leon (1). En dat is bij haar in 
goede handen. 

Hoe belangrijk vind je 
rust, reinheid en regel-
maat in je gezin?  
‘In de eerste jaren van mijn moeder-
schap vond ik het wel eens jammer 
dat ik niet zoveel structuur heb. Het 
zit niet in mijn genen. Soms was ik 
van plan om heel gestructureerd het 
huishouden te doen, maar dan gaf 
het geen voldoening. Aan het eind 
van het liedje ging dit ten koste van 
de gezelligheid.’
Dit wil niet zeggen dat Janneke 
geen orde in haar gezinsleven 
schept. ‘Regelmaat vind ik belang-
rijk. Kinderen hebben duidelijkheid 
nodig. Daarom hanteren we vaste 
tijden. ’s Morgens om half acht uit 

bed, ’s avonds om half zes eten en 
bedtijd is werkelijk bedtijd. Daardoor 
loop je veel conflicten mis, want ze 
weten waar ze aan toe zijn. Deze 
regelmaat wordt bepaald door de 
vaste afspraken binnen ons gezin.’
Tijdens vakan tieperiodes mag het 
allemaal wat makkelijker in huize 
Boer. ‘Soms ervaar ik het als een on-
geregelde boel. Als ik denk dat ik de 
touwtjes niet meer in handen heb, 

maak ik met de kinderen afspraken, 
bijvoorbeeld dat ik ’s morgens het 
huishouden doe en er ’s middags 
voor hen ben.’ Maar volgens Janne-
ke kan regelmaat ook beknellend 
werken. ‘Ik houd dan naast mijn huis-
houden geen tijd over voor andere 
dingen. Ik houd meer van structuur in 
grote lijnen.’

Is er ruimte voor onver-
wachte dingen?
‘Als de kinderen bedenken dat ze 
vanmiddag naar het bos willen, 
dan vind ik dat een leuk idee. Ie-
dereen krijgt dan een taak, zodat 
alles klaar is voor vertrek. Vervolgens 
bak ik pannenkoeken en gaan 
we gezellig samen naar het bos. Ik 
vind het best om een dagje weg te 
gaan, maar dan doen we het werk 
wel met elkaar.’ Janneke vindt het 
normaal dat kinderen meegaan, 
bijvoorbeeld met het doen van 
boodschappen of naar de tandarts. 
‘Van jongs af aan neem ik ze overal 
mee naar toe. We maken daarover 

voordat we ergens naar binnen 
gaan afspraken en we houden ons 
eraan. Als ze bijvoorbeeld in de su-
permarkt lastig zijn of gaan rennen, 
dan zet ik diegene in de auto. En 
zeg ik bij een bezoekje dat we naar 
huis gaan, dan gaan we ook wer-
kelijk naar huis.’ De ervaren moeder 
schept daarbij duidelijkheid aan 
haar kinderen: ‘Als we thuiskomen ’s 
avonds, en ze zijn moe, dan vertel ik 

voor we uit de auto stappen wat de 
bedoeling is. Schoenen uit, jassen 
aan de kapstok en dan gelijk door 
naar bed. Je biedt structuur voor 
wat er komt. Meestal lopen ze dan 
als lammetjes. Zo niet, dan herinner 
ik ze eraan wat de bedoeling is. Als 
ik dit niet doe, dan lopen ze elkaar 
in de weg en wordt het ruzie. Gaat 
het goed, dan hoort daar ook een 
compliment bij. Daar groeien ze 
van.’ Ook bij het houden van ‘stille 
tijd’ is structuur belangrijk. Janneke: 
‘We stimuleren onze kinderen zelf-
standig uit hun Bijbel en dagboekje 
te lezen. Jonge kinderen zijn daar 
heel trouw in, als ze ouder worden 
soms wat minder. Soms zeg ik daarbij 
tegen de jongens: ‘Als je iets fijn of 
moeilijk vindt, mag je de Heere hier 
ook voor danken of het vragen.’

Het gezin bovenaan?
‘We hebben vijf kinderen, maar dat 
wil niet zeggen dat er niks meer bij 
kan. We moeten als christen verder 
kijken dan ons gezin. We mogen zor-
gen voor onze naaste. Door te doen 
wat je hand vindt om te doen, levert 
dat me vaak extra energie op. Als 
daar soms geen tijd voor lijkt te zijn, 
blijkt het toch te passen. Daarbij stel 
ik mezelf wel regelmatig de vraag: 
‘Doe ik mijn man en gezin hierin te-
kort, of niet?’

Als moeder sta je overal 
tussenin
Mevrouw Kos: ‘Als de kinderen on-
verwacht iets willen, dan kan dat in 
overleg’

‘Een gestructureerd leven geeft mij 
rust,’ ervaart mevrouw Kos (35). Ze 

‘Als de kinderen onverwacht iets willen, 
dan kan dat in overleg’



38

plaats hebben voor de dag begint. 
Mevrouw Kos: ‘Ik merk dat ze het ’s 
morgens moeilijker vinden om stille 
tijd te houden. Rondom het ontbijt 
wordt de Bijbel gelezen en gebeden, 
maar voor de kinderen uit bed gaan, 
mogen ze eerst persoonlijk hun knie-
en buigen. Ik vraag me weleens af 
hoe andere ouders dat doen.’

Is er ruimte voor onver-
wachte dingen? 
‘Als de kinderen onverwacht iets 
willen, kan dat in overleg. Daar moet 
wel ruimte voor zijn, daar krijgen ze 
energie van. Het hangt ook van het 
kind af en dat blijft een zoektocht. 
Ook bij het ouder worden hoeven ze 
niet telkens naar vrienden of vriendin-
nen. Daar proberen we een midden-
weg in te vinden. Je moet samen als 
ouders bepalen wat je wilt. Tegelijker-
tijd dienen kinderen ook te leren dat 
ze niet altijd weg hoeven om zich te 
vermaken.’ Mevrouw Kos: ‘Kinderen 
kunnen zich leren vermaken, ook 
zonder hun vrienden of mobieltje. 
Door bijvoorbeeld een klusje te doen, 
te lezen of wat lekkers te bakken. 
Tegelijkertijd zorg ik als moeder dat ik 
er ben, door gezellig samen koffie te 
drinken.’

Hoe combineer je als moe-
der verschillende verant-
woordelijkheden? 
‘Als moeder sta je overal tussenin. 
Het gezin is belangrijk, maar soms 
moet je dingen loslaten om toch 
meer in de gemeente beschikbaar 
te kunnen zijn. Ik werk zelf niet, behal-
ve binnen de gemeente. Daar ben 
ik dankbaar voor. Als ik keuzes moet 
maken, kies ik vaak voor ons gezin. 
Als die basis stevig is, gaat het ook 
beter met de rest.’ Werkelijk rust is niet 
te vinden in structuur of regelmaat, 
ervaart mevrouw Kos: ‘Een moment 
van rust begint ’s morgens, als je het 
bij de Heere mag zoeken. Voor jezelf, 
je man, de kinderen en de gemeen-
te. Dat is de basis.’ 

dingen op een dag hebben, willen 
ze soms ook nog met een vriendje 
spelen. Ik probeer in te schatten wat 
ze aan kunnen op een dag. Soms 
zeg ik dan ‘nee’. Het inbouwen van 
rustmomenten is belangrijk. Ik merk 
dat ik dit bij het ouder worden van 
de kinderen meer loslaat.’ Deze be-
hoefte aan rust heeft ook invloed op 
de huisinrichting, ervaart mevrouw 
Kos. ‘Reinheid en orde vind ik ook 
in huis belangrijk. Wellicht wel eens 

‘te’. In de vakantie en op zaterdag 
zijn we wel wat makkelijker, hoor. 
Dat is ook wel eens heerlijk!’

Hoe bewaak je de regel-
maat in het houden van 
‘stille tijd’?
‘Onze oudste kinderen lezen zelf een 
dagboekje. Als ik hen welterusten 
zeg, dan vraag ik naar het stukje dat 
ze lazen. Soms kijk ik het even na. 
Dan spreken we erover, als dat lukt. 
Je neemt samen de dag door. Als je 
dit niet doet, dan gaat er veel langs 
je heen.’ Stille tijd is niet alleen iets 
voor ’s avonds, maar mag ook een 

houdt van een helder dagschema 
en een opgeruimd huis. ‘Als onze 
kinderen met iets spelen en daarna 
wat anders gaan doen, moeten ze 
eerst het vorige opruimen.’ 
Als moeder van Eliane (13), Matthias 
(11), Arnoud (8) en Anna (5), leeft 
de predikantsvrouw een drukbezet 
bestaan. Een moeder heeft immers 
nooit vakantie en is altijd present. 
‘Als moeder denk je voor iedereen, 
dat wordt een tweede natuur.’

Hoe belangrijk vind je 
rust, reinheid en regel-
maat in je gezin?  
‘In mijn beleving vind ik deze dingen 
best belangrijk. Dat gaat vanzelf. 
We staan dagelijks op dezelfde tijd 
op, drinken om 10 uur koffie en om 
17.15 uur staat het avondeten op 
tafel. Dat laatste geeft wel eens 
strijd met de jongens. Soms komt 
er eentje te laat, als dit vaker voor-
komt moet hij eerder naar bed. Dat 
weten ze.’ Omdat een moeder niet 
alleen voor zichzelf denkt, houdt 
mevrouw Kos grip op het program-
ma van haar kinderen. ‘Als ze al veel 
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Als nieuwe uitgave hebben wij  
de Kanttekeningenbijbel in 
middenformaat. Onder andere  
zeer geschikt voor aan tafel.
 
17,5 x 25,8 cm, zwart kunstleer,  
goudsnee, zonder Psalmen en 
formulieren  
Bestelcode: KTBM    u 65,-
Letterbeeld op ware grootte:

Nieuw: 
de KTBM

Zie voor al onze overige 
uitgaven onze website of 
neem contact met ons op!

Bijbels in Statenvertaling

PAUL ROESCHER
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Totaal 17.500 m2 in Rijssen en Apeldoorn
Tel. 0548 530 350   www.paulroescher.nl

Waarom Paul Roescher?
Wij geven u twaalf redenen! 4

Tegel: enorm formaat / kleine prijs! 80x80 cm,
verkrijgbaar in vijf kleuren. Van 89,95 voor 
39,95 p/m2

Meer dan 40 
jaar ervaring!
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kerkbanken | kerkstoelen | kansels bankstoffering
doopvonts | lessenaars | collectezakken | liturgieborden

www.meesterlijke-interieurs.nl

www.deverrassing.nl  |  0222 31 89 06 

Welkom
terug op
ons park!

Al 60 jaar 
verrassend op Texel!

Antiekrestauratie
Meubelmakerij

W. Brand 
 

Wij zijn gespecialiseerd in 
nieuwbouw en restauratie van 

kerkinterieurs o.a. kansels, 
kerkbanken en lambrizeringen.

Schapendijk 13 - 7715 PV Punthorst
Tel.: 0529-48 36 50 - www.restauratie-antiek.nl



Donatus verzekert kerkgebouwen en wat daar bij hoort, zoals catechese-lokalen, doopvonten, 

kanselbijbels en orgels. Donatus is een betrokken specialist. Klein genoeg om u persoonlijk van 

dienst te zijn. Groot genoeg om uw verzekerings belangen aan toe te vertrouwen. Samen met u 

zorgen we ervoor dat wat waardevol is, behouden blijft voor onze kinderen en hun kinderen en 

hun kinderen…
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