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We leven rondom de dag van de hemelvaart van  Christus. 
De Heere vergunt ons een blik in de hemel, waar de ten 
hemel gevaren Zaligmaker is binnengegaan. De hoofd-
som…, d.w.z. ‘de hoofdzaak,’…waarvan wij spreken… 
Hart en mond van de apostel zijn vervuld van de ver-
hoogde Christus. Wat een wonder. Van nature zijn we 
immers zó aards gericht, dat de hemel buiten ons ge-
zichtsveld blijft. 
Deze ten hemel gevaren Zaligmaker is dé Hogepriester. 
In het Oude Testament deed de hogepriester verzoening 
voor de zonden van het volk. Op de Grote Verzoendag 
mocht hij het heilige der heiligen binnengaan. Dan nam 
hij het bloed van een offerdier mee. Hoe anders echter 
als het gaat om dé Hogepriester van het nieuwe verbond. 
Ook Hij deed verzoening voor de zonden van Zijn volk. 
Dat gebeurde aan het vloekhout der schande. Hij bracht 
echter geen vreemd bloed mee. Hij gaf Zijn eigen bloed. 
Hij was tegelijkertijd het Lam van God. En met de wonden 
in Zijn lichaam geslagen, ging Hij het binnenste heilig-
dom van de hemel in. Gelukkig degene, voor wie deze 
Hogepriester Zijn wonden toont aan Zijn Vader.
…Die gezeten is… Er is een opmerkelijk verschil tussen 
de aardse hogepriesters in het Oude Testament en dé 
 Hogepriester van het Nieuwe Verbond. De discipelen 
 zagen de Heere Jezus wél naar de hemel heen varen, 
maar Hem niet meer terugkomen. Hij mocht in het heilig-
dom blijven. Zittend aan de rechterhand van Zijn Vader. 

De hogepriester in het Oude Testament deed zijn werk 
in het heiligdom staande en lopende. Als hij klaar was 
met de heilige verrichtingen, moest hij het heiligdom 
weer verlaten. Het werk van de hogepriester was nooit af. 
 Alles zag uit naar de komst van dé Hogepriester. Toen Hij 
uitriep aan het kruis: ‘Het is volbracht’, heeft de Vader Zijn 
offer volkomen aanvaard. Het is genoegzaam tot verzoe-
ning van al de zonden van Zijn kinderen.
…aan de rechterhand… ‘De rechterhand’ heeft in de 
Schrift o.a. de betekenis van ‘de ereplaats’. Christus is 
gezeten aan de rechterhand van Zijn Vader. Die plaats is 
voor slechts Eén gereserveerd. Als de Vader nu Zijn Zoon 
de ereplaats geeft, zou Hij het dan niet waard zijn de ere-
plaats van het hart te ontvangen?!
…aan de rechterhand van den troon der Majesteit… 
 Middels het woord ‘Majesteit’ wordt een van de eigen-
schappen van God getekend. Zijn grootheid blinkt uit. 
Niemand kan Hem evenaren. Daarop ziet ook het woord 
‘troon’. De ten hemel gevaren Koning regeert! Wat een 
troost en rust geeft dat voor Gods volk. Hij is met hen al 
de dagen tot de voleinding der wereld. De duivel en alle 
gebeurtenissen in deze benauwende wereld en het per-
soonlijk leven hebben niet het laatste woord. Hij heerst. 
Hij redt. Hij helpt uit. Eenmaal zal alle knie zich voor Hem 
buigen. Dan zal blijken dat het Lam tevens de Leeuw uit 
Juda’s stam is. Hetzij tot vertroosting, hetzij tot verschrik-
king.
Dé Hogepriester is in de hemelen. ‘Hemelvaart’ predikt 
ons dat de hemel is geopend. Dat is geen vanzelfspre-
kendheid. In het paradijs hebben wij de deur in het nacht-
slot gegooid. Met als gevolg dat we buiten de gemeen-
schap met God kwamen te staan. Wie zou ons de hemel-
poort ooit kunnen openen? Met al onze goede werken 
zal het ons niet lukken. Christus echter heeft en hanteert 
de sleutel. Op grond van Zijn volbrachte arbeid is Hij 
met deze sleutel ten hemel gevaren en heeft de deur 
ontsloten. Tegelijkertijd heeft hij daarmee voor de Zijnen 
de deur van de hel gesloten. In Hem is het mogelijk dat 
een zondaar weer gemeenschap krijgt met God en straks 
de hemel mag binnen gaan. Hoe zullen wij ontvlieden, 
 indien wij op zo grote zaligheid geen acht nemen?

L.M. Jongejan, v.d.m., Middelharnis

‘De hoofdsom nu der dingen, waarvan wij spreken, is, dat 
wij hebben zodanigen Hogepriester, Die gezeten is aan de 
rechterhand van den troon der Majesteit in de hemelen’

Hebreeën 8: 1

De hoofdsom 
der dingen

Meditatie



Generale diaconale commissie

In september 2005 is door de synode voor de instelling 
van de bovenplaatselijke diaconale structuur besloten. In 
elke classis is er een classicale diaconale commissie (CDC) 
ingesteld. Alle plaatselijke diaconieën in de 7 classes ko-
men periodiek samen als CDC. 

De voornaamste taak van de CDC is toerusting van de 
diakenen in de classis (lees: regio), door met name elkaar 
te ontmoeten en diaconale onderwerpen met elkaar te 
bespreken en ervaringen uit te wisselen, om op deze 
manier de diaconale roeping vanuit de Schrift in de ge-
meenten verdere gestalte te kunnen geven. Daarnaast is 
het goed ook op regionaal niveau diaconale afstemming 
onderling te hebben. Binnen de CDC is alleen al de on-
derlinge ontmoeting een belangrijk aspect!

Elke CDC heeft een bestuur dat de organisatie van de 
toerusting op zich neemt. 

Onderwerpen die op toerustingsavonden tot nu toe aan 
de orde zijn gekomen, hebben betrekking gehad op o.a.:
•   Hoe om te gaan met ondersteuningen bij financiële 

nood in de gemeente;
•   Psychosociale hulpverlening in huwelijk, gezin en per-

soonlijke omstandigheden;
•   Uitwisseling van plaatselijke werkwijzen, door diake-

nen uit een gemeente te laten vertellen hoe men aan 
het diaconaat invulling geeft.

Landelijk
De generale diaconale commissie (GDC) heeft als voor-
naamste taak om landelijk te coördineren en diaconale 
toerusting te geven aan de CDC’s en de diakenen. Het 
gaat dan om het diaconale werk dat de gemeenten en de 
classes overstijgt, en dus alleen landelijk opgepakt kan 
worden. In het jaarplan 2010 staan als aandachtsgebie-
den genoemd: binnenlands diaconaat (o.a. jeugdzorg, 
gevangenenzorg, verslaving), psychosociale hulpver-
lening (o.a. contacten met De Vluchtheuvel en Eleos), 
buitenlands diaconaat (o.a. samen met de commissie 
zending diaconale projecten in Malawi uitvoeren), ram-
pen en noodhulp (o.a. samen met Woord en Daad geza-
menlijke coördinatie bij actievoering).
In de GDC is elke classis vertegenwoordigd door een 
diaken uit de classis. Daarnaast is er een dagelijks bestuur 
(zie kader).

Diaconale structuur in de HHK 

J.J. Verloop

Structuur 
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Samen voor Haïti!

Direct na de enorme aardbeving in het straatarme Haïti 
startte Woord en Daad in samenwerking met ZOA-
Vluchtelingenzorg een noodhulpactie voor het getroffen 
gebied. Temidden van de ontreddering proberen vele 
organisaties, waaronder de partnerorganisaties van Woord 
en Daad, een helpende hand te bieden.  Samenwerking 
met andere hulporganisaties staat centraal. Daarbij komt 
heel veel kijken. Niet voor niets schreef ds. Eris Labady, 
directeur van de christelijke ontwikkelingsorganisatie 
Parole et Action uit Haïti: ‘Wij hebben geduld, liefde en 
leiding nodig. God alleen is onze Bron’.

Woord en Daad en ZOA-Vluchtelingenzorg werken nauw 
samen met de Haïtiaanse partners Parole et Action, 
AMG-Haïti en CRWRC (Christian Reformed World Relief 
Committee). Gezamenlijk nemen deze organisaties 
deel aan het overleg met andere internationale 
hulporganisaties, waaronder de UN, die in het getroffen 
gebied werkzaam zijn. Elke organisatie heeft als het ware 
een gebied ‘geadopteerd’ en is daar verantwoordelijk voor 
de hulpverlening.

De eerste prioriteit van de Haïtiaanse partnerorganisaties 
was de zorg voor hun eigen personeel. Alle medewerkers 
van de partnerorganisaties kregen persoonlijk een 
hulppakket met ondermeer voeding (rijst en bonen), olie, 
gedroogde vis en hygiënemiddelen. Daardoor konden 
zij voluit aan de slag met de hulpverlening aan de vele 
getroffenen. 

Vervolgens werden door Woord en Daad en ZOA-
Vluchtelingenzorg vier Short Term-workers (werkers 

voor korte termijn) uitgezonden, te weten Jos Joosse, 
water- en sanitatiedeskundige, Kees Jan Hooglander, 
coördinator voor P&A, Annet Nellen en Karin Eikenaar, 
beiden gezondheidsdeskundigen. Ook zal binnenkort een 
manager noodhulp worden uitgezonden om gedurende 
een periode van 2 tot 3 jaar de wederopbouw in Haïti te 
coördineren. Onze partners zijn actief in een gedeelte 
van de stad Port-au-Prince, in Upper Delmas, Leogane 
en Bel-Air. Dagelijks verlenen ze medische zorg aan zo’n 
150 mensen. Enkele weken na de aardbeving plaatste 
Woord en Daad een bestelling van 1.000 familietenten en 
100 grote tenten; daarmee zijn minstens 1.000 gezinnen 
van een tijdelijk onderkomen verzekerd en kon onderdak 
geboden worden aan tijdelijke huisvesting van klinieken 
en scholen. Voor gezinnen was tijdelijke huisvesting kort 
na de ramp van groot belang. Begin maart begon namelijk 
het regenseizoen.

Inmiddels is het dreigende voedseltekort afgewend. Op 8 
maart schreef Annet Nellen, gezondheidswerker in Haïti: 
‘Gelukkig zijn de meeste voedseldistributies gestopt, 
want de mensen werden er erg afhankelijk van. Heel 
veel mensen kunnen ook weer gewoon aan het werk 
(als de fabriek waarin ze werkten, niet ingestort is). Het 
straatleven tiert weer welig en deze mensen verdienen 
dus ook weer gewoon de kost, net als anders. Waar echte 
nood is, wordt wel geholpen. De een is bezig met herbouw 
van huizen en inspectie van gescheurde woningen, de 
ander met toiletbouw in de kampen en weer een ander 
met medische hulp. De mensen proberen, ondanks het 
leven in tenten, toch weer gewoon mee te doen in de 
maatschappij’.

Per eind maart is door Woord en Daad een bedrag van bijna 
1 miljoen besteed. (Tenten, afdekzeilen, communicatie-
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  werkend leren  lerend werken

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

Onze 2-jarige mbo-4 opleidingstrajecten zijn 
bestemd voor talentvolle jongeren die werk 
en opleiding op een professionele manier 
willen combineren.

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

een 
vooroordeel 
blijft plakken

in de nieuwe eleoscript vertellen 
mensen waarom stigma’s hen 
pijn doen.

a d v e r t e n t i e

 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

Staatkundig Gereformeerde Partij (sgp), gouda, t 0182 - 69 69 00

Daad bij het Woordwww.sgp.nl

Hoog grijpen
Ze zeggen wel eens dat de SGP 
te hoog grijpt. Daar zit wat in. 
De SGP grijpt inderdaad hoog. 
Heel erg hoog zelfs.

De SGP wil dat Nederland zich 
optrekt aan het Woord van 
God. De SGP wil dat Neder-
landers de daad bij het Woord 
voegen. In gezin en kerk, want 
daar begint het.

Maar daar stopt het niet.
Ook op straat, waar mensen met elkaar overweg 
moeten. En in de staat! Waar de wetten en regels 
worden gemaakt.

De SGP grijpt daarbij hoog. Zoals gezegd: heel erg 
hoog. Omdat zegen alleen rust op de daad bij Góds 
Woord.

Dát is de kern van de boodschap van de SGP.
Een boodschap met een belofte!
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middelen, voedselpakketten, medicamenten, stroom-
voorzieningen, onderwijsmeubilair, onderwijsmiddelen, 
sanitair enzovoorts). De komende tijd zullen ook concrete 
wederopbouwprojecten ter hand genomen worden, zoals 
huizenbouw, opstart van onderwijs in tenten en herbouw 
van scholen. 

In overleg met Woord en Daad zal de generale diaconale 
commissie bezien hoe de opbrengst van ruim € 400.000 
van de gehouden collecten in de Hersteld Hervormde 
gemeenten gericht besteed kan worden.

Kees Vreeken

Drie GDC hulpprojecten in Malawi

Bijdragen aan een  grote behoefte
Alle voorbereidingen waren getroffen. We stonden bij 
wijze van spreken in de startblokken om het project uit 
te voeren. Op 25 november 2009 werd door de commissie 
zending en de generale diaconale commissie akkoord 
gegeven tot uitvoering van het ZKV-project, dat staat 
voor zaad-, kunstmest- en voedselhulp. Enkele dagen 
later vertrok de eerste volgeladen truck naar het zuiden. 
Het was het eerste transport. De laatste rit werd gereden 
op 20 januari 2010. 

Hulp
Al ruim drie jaar is er sprake van goede contacten en 
intensieve samenwerking tussen de Hersteld Hervormde 
Kerk en de kerk in Malawi, de Reformed Presbyterian 
Church. We kunnen stellen dat gedurende deze periode de 
oogsten in verschillende gebieden van Malawi òf mislukt 
zijn, òf niet voldoende opleveren om van te leven. De tekst 
uit 1 Joh. 3 wordt opeens actueel: ‘Zo wie nu het goed der 
wereld heeft, en ziet zijn broeder gebrek hebben, en sluit 
zijn hart toe voor hem, hoe blijft de liefde Gods in hem?’ 
Het kan niet anders, of er moet hulp geboden worden. Wat 
gelukkig is het voor de mensen in Malawi, dat wij genoeg 
hebben om te kunnen delen.

Zaad
Het gebied de Lower Shire in het zuiden van Malawi 
is een laag gelegen gebied. Het is er erg heet en er valt 
soms maandenlang geen regen. De gezaaide, nog jonge 

oogst van januari 2009 is om die reden verloren gegaan. 
De bevolking heeft dat hele jaar door, tot aan de nieuwe 
zaaitijd in december, geprobeerd te ‘overleven’. Een nieuwe 
oogst moet gezaaid worden als de eerste flinke regens 
in het najaar vallen. Al het geld was echter besteed aan 
voedsel en de mensen waren nauwelijks of niet in staat 
om zaaizaad te kopen. Als deze hulp niet werd geboden, 
kon van een nieuwe oogst geen sprake zijn.

Kunstmest
De schrale grondsoort en de eenzijdige teelt maken het 
gebruik van kunstmest bij het verbouwen van maïs, dat 
geldt als het hoofdvoedsel in Malawi, beslist noodzakelijk. 
Vanwege geldgebrek wordt er onvoldoende kunstmest 
gebruikt. Mede door het zware klimaat dient zich ieder 

Woord en Daad en ZOA-Vluchtelingenzorg werken nauw 
samen met de Haïtiaanse partners Parole et Action, 
AMG-Haïti en CRWRC
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a d v e r t e n t i e

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

jij en ik
 wij passen  
bij elkaar

Wiltonstraat 22b   3905 KW  Veenendaal
www.pxl.nl    t  0318 555174

Tenminste, als je van frisse 
ideeën houdt. En op zoek 
bent naar wat tegengas. 
Als je samen doordachte 
plannen wilt maken, maar 
niet te lang op resultaat wilt 
wachten. Dan wordt het tijd 
om kennis te maken. Ik ben 
van PXL Communicatie. 
Wie ben jij?

DOORN  |  BARNEVELD  |  GELDERMALSEN  |  WWW.VANREEACC.NL

Als cĳ fers 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
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jaar voedselschaarste aan. Het voorzien in kunstmest stelt 
de mensen in staat om meer voedsel te oogsten, zodat 
honger (en noodhulp) worden voorkomen en enig geld 
verkregen wordt door de verkoop van de overtollige maïs. 
Met deze hulp is gepoogd de algehele levenssituatie een 
fractie te verbeteren. Daarbij werd op de persoonlijke 
inzet van de bevolking een krachtig appel gedaan.

Voedsel
Het was voor de inwoners van de Lower Shire bijna niet 
mogelijk om het jaar zónder oogst te overbruggen. 
Er zijn geen reserves, wel tekorten. Om te voorkomen 
dat de mensen ziek zouden worden van de honger, of 

tengevolge ervan zouden sterven, werd in een bescheiden 
hoeveelheid voedsel voorzien. Duidelijk mag zijn, dat het 
daarbij gaat om assistentie en om een bijdrage in de grote 
behoeften. We hebben gezien hoe deze hulp door de 
gemeenten werd gewaardeerd. 
Dit totaalbedrag is door de generale diaconale 
commissie besteed vanuit het diaconale fonds Malawi. 
In de eerste helft van 2009 is in de gemeenten voor dit 
fonds gecollecteerd. We hopen en bidden dat ook in de 
toekomst op deze manier voedselhulp en structurele hulp 
geboden kan worden!

Albert van Bragt

Welke hulp ontving elke familie die tot de R.P.C. behoort?
Waar Voor wie Wat Totaal gew. (kg.) Totale kstn. (€)

  2 regio’s van de Lower Shire 1.145 families   5 kg. maïs/zaaizaad 05.725 08.530

10 overige regio’s van het land 2.390 families 17 kg. kunstmest 40.000 21.640

  2 regio’s van de Lower Shire 1.145 families 50 kg. maïs/voedsel 57.250 15.530

45.700

Generale Diaconale Commissie Hersteld Hervormde Kerk

Voorzitter Ds. A. Kot  |  Huizen  |  Tel. (035) 524 13 38
Secretaris J.J. Verloop  |  Woudenberg  |  Tel. (033) 286 19 09
  diaconaat@hersteldhervormdekerk.nl
Leden L. Barth, Ouderkerk aan den IJssel
  M. ten Caat, Hollandscheveld
  R. Henken, Veenendaal
  J. van Holland, Lunteren
  J. ten Klooster, Putten
  A. Voogd, Ouddorp
Financieel adviseur  E. Boeve, Garderen
Bankrekeningnummer 3420.70.347 
  t.n.v. generale diaconale commissie In

fo
rm

at
ie

Opnieuw noodhulp in Malawi nodig!

Opnieuw is de roep om noodhulp vanuit de RPC tot 
ons gekomen. In maart heeft de GDC goedkeuring ver-
leend om in het gebied Lower Shire (classes Chikwawa 
en Nsanje) voedsel en zaaizaad uit te delen. Dit voor-
jaar is een groot deel van Malawi getroffen door tekort 
aan regen. In het gebied Lower Shire is de situatie zeer 
dramatisch. Een groot deel van de regentijd is het daar 
kurkdroog geweest. Het gebied zal weer te maken krij-
gen met een misoogst. De teaching elders van de RPC 
kwamen in week 8 in Zomba bijeen op de Bijbelschool 
voor een zgn. ‘refreshment course’. Zij komen uit diverse 
streken van het land, uit een groot geografisch gebied. 
Vrijwel alle ouderlingen kwamen met sombere berichten 
over de maïs, die nu moet groeien. Zij waren zeer pes-
simistisch. 
De generale diaconale commissie heeft vanuit het fonds 
‘Malawi’ een voorschot van € 24.500 aan de commissie 
zending overgemaakt voor deze noodhulp. De plaatse-
lijke diaconieën zijn opgeroepen om een collecte voor de 

noodhulp te houden. Wilt u de getroffen families geden-
ken in uw gebeden en gaven? 

Giften kunt u overmaken op bankrekening 
3420.70.347 t.n.v. generale diaconale commissie, 
o.v.v. ‘noodhulp Malawi’. 
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Commissie opleiding en vorming

In het zonovergoten Amsterdam kwamen vele vrienden 
en collega’s naar de Lutherse Kerk aan het Spui om de 
promotieplechtigheid mee te maken. Het publiek weer-
spiegelde de oecumenische gezindheid van dr. De Vries; 
ze waren er uit alle kerken.

Voor de plechtigheid begon, gaf dr. De Vries voor de aan-
wezigen een korte samenvatting van de inhoud van zijn 
studie. Degenen die in de wereld van het Hebreeuws niet 
thuis zijn, kregen zo toch een indruk van zijn werk. Klok-
slag 14.10 uur kondigde een ver gekleppel de komst van 
de pedel aan die gevolgd werd door een stoet eerbied-
waardige professoren, die met elkaar de examencommis-
sie vormden.

Zo’n promotie heeft altijd iets spannends, de promoven-
dus weet van te voren niet welke vragen aan hem ge-
steld zullen worden. Daarbij komt dat de vragen gesteld 
worden door hooggeleerde heren die specialist zijn op 
hun vakgebied, zij laten zich dus niet met een kluitje in 
het riet sturen. Een promovendus moet dus onmiddellijk 
bij een vraag zijn kennis paraat hebben en kunnen uit-
leggen waarom hij tot bepaalde conclusies is gekomen. 
Een promotie is eigenlijk een soort middeleeuws toer-
nooi. Op een sportieve wijze wordt geprobeerd om de 
promovendus uit het zadel te lichten. Tot eer van dr. De 
Vries kan gezegd worden dat hij stevig in het zadel bleef 
zitten, al had hij wel de nodige klappen op te vangen.
Het duel werd geopend door prof. Talstra, hoogleraar 

Op woensdag 24 maart promoveerde dr. P. de Vries op 
een lijvige studie van bijna 600 bladzijden, getiteld: ‘De 
heerlijkheid van JHWH in het Oude Testament en wel in het 
bijzonder in het boek Ezechiël.’ 

Promotie 
dr. P. de Vries
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Oude Testament, van wie onze studenten ook college 
krijgen. Hij vroeg zich af of de promovendus de theolo-
gische en de literaire benadering wel genoeg uit elkaar 
had gehouden. In de universitaire wereld is het namelijk 
zo dat je wetenschappelijk werk niet door je theologi-
sche opvattingen bepaald mag worden. Een studie dient 
objectief te zijn. Juist als men de indruk heeft dat iemand 
er een vaste overtuiging op na houdt, wordt men dubbel 
kritisch.
Prof. Peels vroeg zich af of er in de studie wel genoeg 
aandacht was voor godsdienst-historische aspecten. De 
Bijbel is niet als een steen uit de hemel gevallen, maar 
is beïnvloed door de oosterse geloofsvoorstellingen. 
Ook buiten het oude Israël werd de heerlijkheid met de 
schepping en met goden verbonden.
Prof. Op ‘t Hof merkte op dat hij een hoofdstuk miste 
waarin de balans van het onderzoek werd opgemaakt. 
De Vries verwees naar de Engelse samenvatting, waarop 
Op ‘t Hof antwoordde dat de gemiddelde kerkganger 
daar niet zoveel mee kon. Gevat repliceerde De Vries 
dat hij hiermee in de traditie van de grote Voetius stond. 
(Ongeveer alle boeken van Voetius zijn ook in een 
vreemde taal, het Latijn, geschreven.) Gelach in de zaal, 
want iedereen voelde wel aan dat Op ‘t Hof Voetius niet 
af durfde vallen!
Prof. Dubbink complimenteerde dr. De Vries met zijn 
proefschrift: ‘U hebt een standaardwerk geschreven. 
Vanaf nu zal ik op bepaalde momenten tegen mijn stu-
denten moeten zeggen: ‘Je hebt de De Vries toch wel 
geraadpleegd?’ Na nog een paar vragen was het tijd en 
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werd de doctorsbul overhandigd.
Vanaf deze plaats willen we dr. De Vries nogmaals van 
harte feliciteren. Hij heeft geen geringe prestatie gele-
verd, te meer als we bedenken dat het moest gebeuren 
naast vele andere werkzaamheden. Naast zijn predikant-
schap was hij nauw betrokken bij het opzetten van de 
theologische opleiding, wat heel veel tijd heeft gekost. 
Verder moest hij hele reeksen colleges gaan voorberei-
den, wat ook de nodige studie vergt. Maar de Heere gaf 
de kracht, het verstand en de lust. Daarom Hem de eer.
We weten ook dat het zijn verlangen is om de vele gaven 
die hij van de Heere gekregen heeft te gebruiken om 
nieuwe dienaren des Woords op te leiden en zo Gods 
kerk te dienen. De Heere stelle de arbeid van dr. De Vries 
en de andere docenten tot rijke zegen.

Ds. P. den Ouden
Foto’s: C. Cammeraat
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Commissie evangelisatie

Tot voor kort was dit ook in Apeldoorn het geval. De ker-
kenraad heeft hier regelmatig over gesproken maar door 
het vele werk wat moest gebeuren in de opbouw van 
de gemeente kwam het er niet van dit echt op te zetten. 
Inmiddels is dit wel gebeurd en we hebben gevraagd of 
zij hun aanpak met ons willen delen, zodat anderen wel-
licht hun voordeel hiermee kunnen doen.

Kerkenraad
De kerkenraad heeft een nota besproken waarin de Bij-
belse onderbouwing voor het evangelisatiewerk werd 
weergegeven. Hiervoor is gebruik gemaakt van het 
Beleidsplan Evangelisatie wat in november 2008 door 
de synode is vastgesteld. Vervolgens is gekeken naar 
de huidige situatie binnen de gemeente. Hoe komt het 
dat er zo weinig gebeurt? Welke vragen leven er bij ge-
meenteleden en welke drempels ervaren zij? Sommigen 
worstelen zelf met vragen rond de toe-eigening van het 
heil. Anderen menen over te weinig kennis te beschikken 
om te kunnen getuigen. Ze zijn bang voor moeilijke of 
lastige vragen. Weer anderen missen de vrijmoedigheid 
en wachten tot die gegeven wordt.
De kerkenraad heeft het voorstel uit de nota overge-
nomen om aan het begin van het winterseizoen een 
gemeenteavond te houden om de bezinning op evan-
gelisatie op gang te brengen. In de tweede helft van het 
seizoen zal nagedacht worden over kinderevangelisatie. 

In een aantal gemeenten is evangelisatie nog geen 
geïntegreerd onderdeel van het werk dat in of vanuit de 
gemeente gebeurt. 

Daarnaast wil men in het volgende seizoen, net voor 
Kerst, een avond organiseren waar gemeenteleden hun 
vrienden, buren enzovoort voor uit kunnen nodigen.

Gemeenteavond: bezinning op evangelisatie
Op de gemeenteavond in september is aan de hand van 
een powerpointpresentatie gesproken over de diepste 
motivatie voor het evangelisatiewerk. Die ligt in de inner-
lijke barmhartigheid van God. In Zijn geweldige liefde, en 
vanuit Zijn geweldige liefde heeft hij besloten zondaren 
zalig te maken door het geloof in Christus. Hij heeft Zijn 
Zoon gegeven om te lijden en te sterven en zo verzoe-
ning te doen voor de zonden. En het is God Zelf Die de 
opdracht geeft dit Evangelie te verkondigen. De Bijbelse 
gegevens zijn genoemd en besproken. 

Daarna volgt wat de kerkorde ons aanreikt. Aan de hand 
van die gegevens zijn twee fundamentele conclusies 
getrokken. In de eerste plaats is duidelijk geworden dat 
evangelisatie een taak is van de gemeente als geheel en 
van ieder gemeentelid afzonderlijk. In de tweede plaats 
blijkt dat het aan de kerkenraad is om initiatieven tot 
evangelisatie te nemen, binnen de gemeente de bezin-
ning op gang te brengen, de gemeente toe te rusten 
en verantwoordelijkheid te dragen voor het geheel. Om 
die reden heeft de kerkenraad besloten geen evangeli-
satiecommissie op te richten maar hier zelf leiding aan 
te geven. De kerkorde biedt wel de mogelijkheid een 
evangelisatiecommissie op te richten, maar daar moeten 
minimaal drie ambtsdragers zitting in hebben. 

Met deze twee conclusies als uitgangspunt is een kort 
beleidsplan geschreven waarin staat hoe aan het evan-
gelisatiewerk in het komende anderhalf jaar vorm gege-
ven zal worden. Uitgangspunt hierbij is ‘Evangeliseren is 
vriendjes maken’: draag het Evangelie uit en leef het vóór 
binnen de eigen woon- en leefomgeving. Zo ging het 
ook in de christengemeenten in het Nieuwe Testament. 
Daarnaast gaat men zich richten op kinderevangelisatie 
door middel van clubs rond Paas- en Kerstfeest en een 
openluchtclub in de zomervakantie. Vanuit deze clubs 
kunnen zogenaamde thuisclubs ontstaan bij gemeente-
leden in huis. 

Evangelisatie 
als taak voor 
de gemeente. 
Maar hoe dan?
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in de vertelling mee om te gaan. Enkele gemeenteleden 
hebben vorig jaar een training gevolgd om een buiten-
club te kunnen verzorgen in Zuid-Limburg. Met behulp 
van deze mensen start rond Pasen een kinderclub bij een 
gemeentelid thuis. In de zomer zal een openluchtclub 
worden georganiseerd in de omgeving van de kerk. Ver-
volgens zal geprobeerd worden met Kerst enkele clubs 
op te zetten bij gemeenteleden thuis. De kinderen leren 
hier enkele liederen die ze mogen zingen op een avond 
voor Kerst in de kerk. De ouders worden uitgenodigd 
hierbij aanwezig te zijn. 
Na Kerst 2010 zal bezien worden hoe een en ander ver-
der kan worden vorm gegeven: ‘Het lijkt een lange weg, 
maar we proberen het zo eenvoudig mogelijk te houden 
in de wetenschap dat het ten diepste niet ons werk is. 
Het is Gods Koninkrijk en daarmee ook Zijn werk. We 
leggen alles in Zijn hand en bidden om wijsheid, om mo-
gelijkheden en om Zijn zegen’.

B. Noteboom

Voor veel mensen is de drempel om kinderen te benade-
ren veel lager dan bij evangelisatie onder volwassenen. 
Tegelijk worden door de kinderen ook de ouders of zelfs 
een hele wijk bereikt. Het werk onder kinderen kan ge-
bruikt worden voor de verspreiding van Bijbels in de om-
geving. Een andere overweging hierbij is dat de Heere 
vaak juist in jonge harten werkt.

Gemeenteavond: kinderevangelisatie
Begin maart heeft er een gemeenteavond plaatsgevon-
den over kinderevangelisatie. Er is gewezen op de nood-
zaak van kinderevangelisatie. Kinderen in de omgeving 
hebben alles wat hun hartje begeert, maar wat het meest 
nodig is, missen ze. De kinderen leven zonder God en zijn 
daardoor verloren. 
Evangelisatie is ten diepste ‘praatwerk’ . Het gaat er niet 
om dat de kinderen beziggehouden of vermaakt worden 
maar dat ze het Goede Nieuws horen. Er valt echter geen 
goed nieuws te vertellen als we voorbij gaan aan het 
slechte nieuws. Als je kinderen of volwassenen vertelt dat 
God van ze houdt, vinden ze dat misschien wel aardig 
om te horen maar verder kunnen ze daar niets mee. 
Ook kinderen zijn verloren zondaren. De enige oplossing 
hiervoor is de Heere Jezus Die is gekruisigd en opge-
staan. Daardoor is Hij de Redder, de Zaligmaker. Dat is de 
boodschap die verkondigd moet worden. Dat vraagt van 
de kinderen geloof en bekering.
Is dat dan mogelijk voor kinderen? In het huidige peda-
gogische klimaat is niet de waarheid van belang maar 
het kind. De Bijbel leert dat kinderen de wereld in komen 
in een toestand van zonde. Allemaal. Altijd. De zonde zit 
in ons hart. Zo zijn we geboren. We zijn zonde en in de 
macht van satan, ook die kleine pasgeboren baby. 
Er klonk een ernstige waarschuwing: ‘Let er als gemeente 
en als jonge kerk goed op: sluit geen compromissen over 
het Evangelie!’ 

Vervolg
Om kinderevangelisatie te doen is het van belang een 
training te volgen. In het huidige pedagogische klimaat 
wordt immers uitgegaan van de behoefte van het kind. 
Het Evangelie staat hier haaks op en sluit niet aan bij wat 
het kind wil. Daarom is het van belang te leren hoe hier 

‘Let er als gemeente en als 
jonge kerk goed op: sluit geen 
compromissen over het 
Evangelie!’ 
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Kinderevangelisatie in Veenendaal
In de laatste week van de zomervakantie is er altijd 
Bijbelweek. Dan komen de kinderen van de gemeente 
een week lang ’s morgens bij elkaar om een geschiede-
nis uit de Bijbel te horen en daarna gaan ze knutselen 
of spelletjes doen. Soms komen er ook buitenkerkelijke 
kinderen mee, maar voor hen was er eigenlijk nooit een 
vervolg. Vandaar dat de kerkenraad besloten heeft tot 
een kinderevangelisatieclub waar wekelijks kinderen bij 
elkaar kunnen komen om over de Bijbel te horen. Dan 
gaat het echt om buitenkerkelijke kinderen. De kinderen 
van de gemeente mogen alleen komen als ze een bui-
tenkerkelijk vriendje of vriendinnetje meenemen. Sinds 
drie weken is er nu iedere zaterdagochtend KiBi-club 
(KinderBijbel-club).
We hebben een heel mooie, laagdrempelige gelegen-
heid gevonden waarin de club gehouden kan worden: 
Een omgebouwde SRV-wagen, zoals u op de foto’s kunt 
zien.
We rekenden op ongeveer vijf kinderen. Er komen er 

gemiddeld 20 tot nu toe! Ze passen net in de ‘Kinderka-
ravaan’. Allerlei soorten kinderen, bijv. een verstandig 
moslimmeisje, een brutaal Nederlands meisje, een klein 
zwart, druk jongetje, een hoogbegaafd meisje, een verle-
gen stil ventje, kinderen die slecht mee kunnen komen. 
Eén ding hebben ze gemeen: ze weten niets of nauwe-
lijks iets van de Bijbel. Wat een mooi, maar ook wat een 
verantwoordelijk werk om hen te vertellen uit de Bijbel 
Wie God is; dat er voor ieder mens, ook hen zelf, redding 
nodig is en waarom; dat er redding mogelijk is door de 
Heere Jezus.
Het is beginnen op het allerlaagste niveau. Eigenlijk zoals 
wij met onze baby’s en peuters beginnen. Alleen, onze 
baby’s en peuters hebben nog niet de ballast die deze 
kinderen meedragen. De ballast van zóveel onwerkelijke 
en magische verhalen, die ze via boeken, televisie enz. 
al tot zich genomen hebben. Hoe kom je er doorheen, 
zodat ze begrijpen zullen dat dit niet de zoveelste inte-
ressante verhalen zijn, maar dat het écht is. Dat het gaat 
om hun léven. Ter illustratie: een meisje vond dat de ver-

Een meisje vond dat de vertelling 
over de zondeval leek op het 
sprookje van Doornroosje
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Folders over Hemelvaart en Pinksteren
Van het Kerstfeest en het Paasfeest weten veel men-
sen nog wel de betekenis. Maar de betekenis van 
Hemelvaart en Pinksteren is bij veel mensen niet 
meer bekend. Een ideale gelegenheid om rond deze 
feestdagen met niet-gelovigen over de betekenis 
van deze feesten te spreken. Een folder kan u daarbij 
helpen. 
Voor de komende feestdagen heeft de commissie 
evangelisatie dan ook weer evangelisatiefolders 
ontwikkeld. Deze folders kunnen door Hersteld Her-
vormde gemeenten gratis worden aangevraagd. Op 
de website kunt u de folders inzien. De folders kun-
nen besteld worden bij de commissie evangelisatie:  
HYPERLINK “mailto:evangelisatie@hersteldhervorm-
dekerk.nl” evangelisatie@hersteldhervormdekerk.nl. 

Evangelisatie in Hauwert/Medemblik
Vanuit Hauwert/Medemblik een terugblik op 2009 en 
een vooruitblik op 2010. 
In november 2008 is Hauwert/Medemblik van start 
gegaan met een evangelisatiebijeenkomst in ooste-
lijk West-Friesland. Een aantal mensen komt iedere 
zondag samen in het ‘Witte Kerkje’ in Hauwert. Ook 
is er vrijwel iedere vrijdagavond de mogelijkheid een 
gespreksgroep en Bijbelstudiegroep (om en om in de 
weken) bij te wonen. 
Het afgelopen jaar had als bedoeling om via be-
staande contacten in de randen van ons netwerk 
met mensen te praten en hen uit te nodigen en/of 
in gesprek te gaan. Dit heeft als voordeel dat er heel 
gericht gewerkt kan worden. Vrijwel ieder zondag 
komt er een voorganger naar Hauwert met wie na de 
bijeenkomst gelegenheid is om in gesprek te gaan. 
In het afgelopen jaar mochten wij verheugd zijn 
dat al diverse mensen deze bijeenkomsten bezocht 
hebben. Ook is er vrijwel iedere vrijdagavond een 
bijeenkomst geweest. Op het moment van dit schrij-
ven is er inmiddels één persoon bijgekomen terwijl 
er diverse gesprekken zijn met andere personen in de 
omgeving.
In 2010 zullen de activiteiten uitgebreid worden door 
in de omgeving te gaan folderen en verdere bekend-
heid op te gaan voeren. Het ligt in de bedoeling om 
het folderen in samenwerking met bijvoorbeeld een 
jeugdvereniging uit te voeren. De voorbereidingen 
zijn in volle gang en samen met enkele andere activi-
teiten waarover wij u later verder hopen te informe-
ren, zien wij uit, in afhankelijkheid van de Heere, in de 
hoop dat Hij dit alles zou willen zegenen.  

telling over de zondeval leek op het sprookje van Doorn-
roosje. De hemel werd vergeleken met Nergensland, 
waar Peter Pan naar toe ging.
Wat is hier een wijsheid, geduld en liefde nodig, die wij 
als medewerkers uit onszelf ook niet hebben. Vandaar 
dat we de gemeente (en hierbij ook de gemeenten) 
steeds willen vragen om voor dit werk te bidden. Of de 
Heere er in mee komt. Of Hij door de kracht van Zijn 

Geest kinderharten opent. Want daar gaat het om. Om 
uitbreiding van Gods koninkrijk, en om behoud van kin-
derzielen.
Ook hopen we dat we, in samenwerking met de leden 
van de evangelisatiecommissie, in de toekomst ouders 
kunnen bereiken.

Mw. L. Doornenbal
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Van de redactie
Voor alle data geldt: Deo Volente. 
Wij willen u  vragen om foto’s en dergelijke van plaatse-
lijke vrouwenverenigingen op te sturen. We denken met 
name aan bijvoorbeeld jubilea van verenigingen. 

De zomer nadert. Velen gaan op reis. Een paar dagen of 
misschien wel een paar weken.
Maar of we nu weggaan of thuisblijven, steeds geldt toch 
de uitspraak van Calvijn: ‘Wij zijn altijd onderweg.’
Altijd onderweg. De Heere geve dat door alle aardse 
reizen heen, de reis van ons leven mag zijn naar de stad 
die fundamenten heeft, het hemelse Jeruzalem, welker 
Kunstenaar en Bouwmeester God Zelf is.

We wensen u allen een goede zomer toe!  
A. Rijken-Ubak

 

Guido de Brès (1522 – 1567)
Opsteller van de Nederlandse Geloofsbelijdenis

Geboorteplaats Bergen (Mons)
In 1522 ziet Guido de Brès het levenslicht in het stadje 
Bergen, in het Waalse graafschap Henegouwen (dichtbij 
de Franse grens). Zijn familie is tot ver in de omgeving 
bekend om hun vaardigheden in glasschilderen en ook 

Hersteld 
Hervormde 
Vrouwenbond

In deze bijlage treft u de gebruikelijke rubrieken aan 
en daarnaast iets uit de kerkgeschiedenis: een artikel 
over Guido de Brès. Een man die aan de wieg van onze 
Hervorming stond.

Guido bekwaamt zich hierin. 
De Brès schaart zich al vroeg onder de aanhangers van 
Luther, wat ertoe leidt dat hij in 1548 naar Engeland 
moet vluchten om aan de vervolgingen te ontkomen. 
Hier sluit hij zich aan bij een grote vluchtelingenge-
meente in Londen. In 1552 keert hij terug en dan werkt 
hij tot 1556 als rondreizend prediker in de Zuidelijke Ne-
derlanden, voornamelijk in Rijssel, alwaar hij het Lutherse 
gedachtegoed verkondigd. In Rijssel schrijft hij ook zijn 
eerste boek: ‘Het wapen van het christelijk geloof’.
In het begin van 1556 breken ernstige vervolgingen uit 
in Rijssel en omgeving. Vele protestanten slaan op de 
vlucht, waaronder ook De Brès. Hij vlucht via Frankfurt, 
waar hij korte tijd blijft, naar Genève, waar hij waarschijn-
lijk ook in contact komt met Johannes Calvijn. Hij be-
kwaamt zich aan de Universiteit van Lausanne in Grieks 
en Hebreeuws.

In 1559 keert hij terug naar de Nederlanden en wordt 
hij predikant in Doornik. Hier huwt hij Catherine Ramon, 
waarmee hij ruim zeven jaar getrouwd is geweest. Het is 
een zwervend huwelijksleven geweest. Vaak kunnen ze 
niet op een bepaalde plaats blijven, dan moeten ze weer 
verder trekken. 
‘… het is een arm voghel, die maer één nest en heeft. Het 
aerdrijck behoort den Heere toe ende alles wat daer in is. 
Verbieden zij mij een stad: mijn God ende Vader heefter 

Hersteld Hervormde Vrouwenbond

hersteld hervormde vrouwenbond
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Straatbeeld van Bergen (Mons)
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zoo menigh duyzent ende waer hij wil, daer sal ick wo-
nen’ (Adriaen van Haemstede).

Hun eerste kind wordt op 31 augustus 1560 in Doornik 
geboren en krijgt de naam Israël. Het jaar daarop krij-
gen ze een dochtertje: Sara. Daarna worden er nog drie 
kinderen geboren. Het zijn jaren van vluchten en nog 
eens vluchten. Als Guido de Brès gewoon glasschilder 
was gebleven, dan hadden ze een rustig huwelijksleven 
kunnen hebben. Maar Guido de Brès en zijn vrouw willen 
hun leven in dienst van de Heere stellen.
In 1561 stelt De Brès de Nederlandse Geloofsbelijdenis 
op in 37 artikelen. Een belijdenis, geschreven bij het licht 
van de brandstapels! (J.F. Munneke: Het historisch funda-
ment)

De Catechismus, de Nederlandse Geloofsbelijdenis en 
de Dordtse Leerregels vormen de Drie Formulieren van 
Enigheid. De geloofsleer van onze kerk!

Tevens werkt De Brès nog als rondreizend prediker, nu 
draagt hij het calvinistische gedachtegoed uit. Door 
onvoorzichtig optreden van Robert du Four, zijn jongere 
collega, krijgt Margaretha van Parma aandacht voor 
de Hervorming in Doornik. In oktober 1561 stuurt zij 
drie commissarissen, die dit onderzoeken moeten. In 
de nacht van 1 op 2 november gooit Guido de Brès zijn 
’Confession de Foy’ over de muur van het kasteel, waar 
de onderzoekers verblijven. 
De vertaling hiervan is onze Nederlandse Geloofsbelijde-
nis. De invloed van de belijdenis van Calvijn en de Franse 
hugenoten klinkt hierin door.  
Het mag niet baten; na enkele weken breken de vervol-
gingen uit in Doornik. Opnieuw moet Guido vluchten; hij 
vestigt zich in Sedan te Frankrijk (dichtbij de Belgische 
grens). In 1566 neemt hij een beroep aan naar Antwer-
pen. In augustus van datzelfde jaar gaat hij op reis, via 
Doornik komt hij aan in Valenciennes. Hier werkt de pre-
dikant Péregrin de la Grange, die eveneens het Protes-
tantisme toegedaan is.
Tussen augustus en oktober breekt de Beeldenstorm uit 
in Frankrijk en de Nederlanden. Koning Philips II is woest 
en stuurt de Hertog van Alva naar de Nederlanden, 

waarop de vervolgingen toenemen. De stad Valencien-
nes wordt van december 1566 tot en met maart 1567 
belegerd. In deze paar maanden werken beide predikan-
ten samen en zien zij grote zegen op hun werk. Van de 
30.000 inwoners gaan er 20.000 over tot het Protestan-
tisme. Eind maart moet de stad zich overgeven; beide 
predikanten verlaten de stad maar worden opgepakt.
Via het kasteel van Doornik worden ze getransporteerd 
naar Valenciennes. In de vroege ochtend van 31 mei 
1567 worden De La Grange en De Brès opgehangen, op 
de markt voor het gemeentehuis van Valenciennes.
 
Vanuit de gevangenis schrijft Guido de Brès een ontroe-
rende brief aan zijn vrouw: 
...Bedenk van de andere kant dat ik niet door een bloot 
toeval mijn vijanden in handen gevallen ben, maar door 
de voorzienigheid van mijn God, Die alle dingen, zowel 
grote als kleine, leidt en regeert, gelijk blijkt uit hetgeen 
Christus zegt: ‘Vreest niet! Uw haren zijn geteld. Worden 
niet twee musjes om één penningsken verkocht? En 
geen van dezelve zal op de aarde vallen zonder de wil 
van de Vader. Vreest dan niet; gij gaat vele musjes te bo-
ven!’ Wat is er nu dat wij minder achten dan een hoofd-
haar? En evenwel zegt de Mond der Goddelijke Wijsheid 
hier dat God het getal mijner haren optekent. Hoe zou 
ik dan moeite en tegenspoed aan mijn persoon onder-
vinden, zonder de toelating en de voorzienigheid Gods? 
Dit is in geen enkel opzicht mogelijk, tenzij men zegge 
dat God geen God meer is. En ziedaar waarom de profeet 
zegt: ‘Zal er een kwaad in de stad zijn, dat de HEERE niet 
doet?’
...Het is wel waar dat de menselijke rede tegen deze leer 
in opstand komt en haar weerstaat zoveel zij kan, gelijk ik 
dit zelf zeer dikwijls ondervonden heb.
Toen ik gearresteerd werd, zei ik bij mijzelf: ‘Wij hebben 
verkeerd gehandeld om gezamenlijk in zo’n grote groep 
op te trekken, wij zijn door die of gene ontdekt, wij had-
den ons nergens zo lang moeten ophouden.’ En onder 
zulke overpeinzingen bleef ik geheel terneergedrukt 
door mijn gedachten, totdat ik mijn geest hoger had op-
geheven om Gods voorzienigheid te overdenken. Op dat 
moment begon mijn hart een wonderlijke vrede te ge-
voelen. Ik begon toen te zeggen: ‘Mijn God, Gij hebt mij 

De Catechismus, de Nederlandse 
Geloofsbelijdenis en de Dordtse 
Leerregels vormen de Drie 
Formulieren van Enigheid. 
De geloofsleer van onze kerk!
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Het gemeentehuis van Valenciennes     

doen geboren worden op de tijd en in het uur welke Gij 
bepaald had, en gedurende al de tijd mijns levens hebt 
Gij mij bewaard en behoed in buitengewone gevaren 
en hebt er mij geheel uit verlost. Indien dan nu het uur 
gekomen is, waarin ik dit leven moet verlaten om tot U 
te gaan, Uw heilige wil geschiede...’ (Stichting Heruitgave 
Werken Guido de Brès).

Op een zomerse dag in juli 2009 rijden we via Bergen 
naar Valenciennes, gelegen aan de rivier de Schelde, in 
Noord-Frankrijk. We zijn benieuwd of er nog iets te vin-
den is wat aan de tijd van de Hervorming herinnert. Al in 
1560, voordat De Brès in Valenciennes aankwam, was het 
namelijk al een broeiplaats van het Calvinisme. In 1562 
vindt hier het eerste gewelddadige verzet plaats tegen 
de protestantenvervolging; tijdens de zgn. ‘journée des 
mal brûlés’. Hierbij bevrijdt een menigte enkele protes-
tanten die tot de brandstapel veroordeeld waren. 
Tegenwoordig is Valenciennes een industriestad, met on-
geveer 41.000 inwoners. Tevergeefs zoeken we, eerst in 
Bergen en daarna in Valenciennes, naar overblijfselen uit 
de protestantse tijd. De plaatselijke VVV heeft nog nooit 
gehoord van De Brès; alle medewerkers komen eraan te 
pas. Toch blijkt er nog wel iets over te zijn uit de bloeitijd; 
op een steenworp afstand van de grote Rooms-Katholie-
ke kerk St. Géry, staat een kleine protestantse kerk waar 
nog diensten gehouden worden.        

En ook het gemeentehuis staat er nog altijd… 
A. Rijken-Ubak

Van de bestuurstafel
Wat is alles prachtig buiten. De bladeren aan de bomen 
zijn zo mooi groen. Na een lange winter gaat alles weer 
groeien en bloeien. De vogels zingen het hoogste lied. 
Nesten worden gebouwd en jonge vogeltjes worden 
gevoerd en worden groot. 

In de natuur zien we de hand van de Heere, de almach-
tige Schepper van hemel en aarde. Hij wil ook ons leven 
herscheppen: ‘Tenzij dat iemand wederom geboren 
wordt, hij kan het Koninkrijk Gods niet zien.’  Het onder-
zoek van Gods Woord is heel belangrijk. 

Het nieuwe bijbelstudieboekje: ‘Geworden uit een 
vrouw’ is klaar. Een wonder dat de Heere Jezus geboren 
werd uit een geslacht van zondaren. Op de verenigingen 
is het vergaderseizoen voorbij, maar het bondsbestuur 
gaat nog door.
Het Ledeninformatieblad vraagt steeds onze aandacht. 
Zo blijft u op de hoogte van het nieuws uit de plaatselij-
ke verenigingen en uit de regio’s. Is er een jubileum, geef 
het aan ons door, dan kunnen wij met u meeleven.

De Bondsdag is op 7 oktober. De voorbereiding daarvan 
vraagt ook onze aandacht. Ook aan de toerustingsdag, 
op 11 november, wordt gewerkt. U ziet het: we vervelen 
ons helemaal niet.
Wij ervaren het als een wonder van de Heere, dat we als 
bondsbestuur in zo’n fijne harmonie met elkaar mogen 
optrekken en dat we dit mogen doen ten dienste van 
alle vrouwenverenigingen in afhankelijkheid van de 
Heere. Wilt u in uw voorbede het werk van de Vrouwen-
bond gedenken?

N. Schalkoort-Zijderveld

Vrouwenbond

De protestantse kerk in Valenciennes
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Bemoediging voor de zieken 
en alleenstaande leden van 
onze Bond en voor hen die 
het moeilijk hebben. 

De mus en de zwaluw…
Wie kent ze niet, de mus en de zwaluw? De mus, de 
meest voorkomende vogel in Nederland, en de zwaluw 
die als zomergast een bekende verschijning is. In Psalm 
84 worden deze beide vogeltjes genoemd, maar in een 
heel  bijzonder verband. In deze psalm weerklinkt een 
heel sterk verlangen naar het heiligdom van God. De 
dichter, waarschijnlijk David, is verstoken van de dienst 
aan God. Is hij ziek? Of is hij misschien op de vlucht? We 
weten het niet. Maar in Psalm 84 komt als het ware een 
heimwee naar Gods huis naar voren. Kent u dat ook? Mis-
schien bent u door ziekte, ouderdom of andere omstan-
digheden verhinderd om naar de kerk te gaan. Maar wat 
mist u de zondagse eredienst. De dienst van Woord en 
sacrament in het midden van de gemeente. De moderne 
hulpmiddelen zijn wel mooi, maar zij kunnen de samen-
komst van de gemeente niet echt vervangen. Dat missen 
we. De dichter denkt aan de vogeltjes die in de voorhof 
van de tabernakel nestelen. 
Ja, hij heeft hun nestjes wel gezien in de hoeken en op 
de uitsteeksels van de zuilen. De zwaluwen hebben in 
het vroege voorjaar, komend vanuit het verre Zuid-Afrika, 
hun plek weer opgezocht in de voorhof. Daar hebben 
ze het oude nest opgeknapt of een kunstig nieuw nest 
gemetseld op veilige hoogte en daar hun eieren gelegd. 
Daar broeden zij. Die gewone mus en de sierlijke zwaluw. 
Bij Gods altaren. De hele, heilige dienst van de verzoe-
ning maken ze mee.

Ze schrikken niet van het geloei en geblaat van de offer-
dieren. Ze vliegen niet angstig weg als het vuur het of-
ferdier verteert en de rook opstijgt. Ook klinken er geen 
angstkreten van de vogels als de trompetten en de flui-
ten de lof aan God vertolken en de kinderen van Korach 
de lofzangen aanheffen. Niets daarvan. Deze kleine vo-
gels voelen zich veilig in Gods huis! Daar brengen zij hun 
jongen groot! Het verlangen van de dichter naar Gods 
huis is zo groot, dat hij graag met de mus en de zwaluw 
zou willen ruilen, om altijd bij God te kunnen wonen. Hij 
wil, net als later de profetes Anna, wel dag en nacht in 
Gods huis zijn. Waarom? Om de dienst van de verzoening 
mee te maken en God te prijzen voor Zijn liefde en gena-
de! Alles in de offerdienst wijst heen naar hét Lam Gods.
De mus en de zwaluw weten daar niet van. Maar de dich-
ter wel. Hij heeft die vergeving van zonden iedere dag 
opnieuw nodig. De mus en de zwaluw prijzen in hun lied 
hun Maker. Zij zingen steeds ter ere van God.
De dichter prijst die mens welgelukzalig, vol van geluk, 
wiens sterkte in God is. Ja, gelukkig bent u als u uw hoop 
en verwachting alleen stelt op de Heere. Wanneer u naar 
Zijn geboden wilt leven. Gelukkig bent u, als u door ge-
nade de Heere mag kennen en liefhebben en alles van 
Hem verwacht, hoe moeilijk de levensomstandigheden 
ook zijn.
De God Die voor de mus en de zwaluw zorgt, zal Zijn 
kinderen niet vergeten. Gaan zij de vogeltjes niet ver te 
boven? Dan blijft (uw en) mijn troost, dat er zonder de 
wil van mijn hemelse Vader geen haar van mijn hoofd en 
geen musje op de aarde vallen kan.
Ja, dat alle dingen die mij overkomen, tot mijn zaligheid 
dienen moeten.
Zullen we ter bemoediging maar heel vaak psalm 84:2 
zingen?

Zelfs vindt de mus een huis, o HEER’!
De zwaluw legt haar jongskens neer
In ‘t kunstig nest, bij Uw altaren;
Bij U, mijn Koning en mijn God,
Verwacht mijn ziel een heilrijk lot,
Geduchte HEER’ der legerscharen!
Welzalig hij die bij U woont,
Gestaag U prijst en eerbied toont.

E.C. Meuleman-de Jong
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a d v e r t e n t i e

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

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 RA 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.
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Vrouwenbond

Hersteld Hervormde Vrouwenbond (HHV)

Eerste presidente Mw. N. Schalkoort-Zijderveld 
  Klomperweg 14  |  6741 BL Lunteren 
  Tel. (0318) 48 25 52  |  nschalkoort@solcon.nl
Tweede presidente Mw. A. Rijken-Ubak, 
  Ridderstraat 30  |  5311 CN Gameren, 
  Tel. (0418) 56 12 87  |  a.rijken-ubak@solcon.nl  
Eerste secretaresse Mw. C.B. Hovestad-Stoffer
  Schoolweg 74  |  3921 CG Elst
  Tel. (0318) 47 19 27  |  cbhovestadstoffer@solcon.nl
Tweede secretaresse Mw. E.C. Meuleman-de Jong
  Uiterwijkseweg 1  |  8274 AB Wilsum
  Tel. (038) 355 69 26  |  kmeuleman@solcon.nl
Eerste penningmeesteresse Mw. E.M. Melaard-Keijzer
  Marietjespad 47  |  3241 BN Middelharnis
  Tel. (0187) 48 63 37  |  melaard@kliksafe.nl
Tweede penningmeesteresse Mw. A.C. van Ark - van de Steeg
  Apeldoornseweg 41a  |  8075 BM Elspeet, 
  Tel. (0577) 49 20 59  |  jvanark@solcon.nl
Algemeen adjunct Mw. K. Leenheer - Van Gent
  Kerksingel 14  |  2981 EH Ridderkerk
  Tel. (0180) 42 53 39  |  t.leenheer@filternet.nl
Adviseurs Mw. W.C. Franken - van Daatselaar 
  J.F. Kennedylaan 132  |  3931 XM Woudenberg
  Tel. (033) 286 51 85  |  j.w.franken@hotmail.com 
  Mw. M.L. Slot - Boot 
  J.F. Kennedylaan 126  |  3931 XM Woudenberg 
  Tel. (033) 286 44 86

Bankrekeningnummer ING 568 08 99 t.n.v. Hersteld Hervormde 
  Vrouwenbond (HHV) te Middelharnis

  www.hersteldhervormdevrouwenbond.nl In
fo
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Agenda

19 mei 
Regioavond West
Gebouw ‘De Staring’  Waddinxveen.
Spreker: ds. D. Zoet 
Onderwerp: ‘Waarom Jezus door gelijkenissen 
sprak’, n.a.v. Mattheüs 10:13-17

7 oktober 
Tweede Bondsdag HHV
Bethelkerk in Lunteren
Sprekers: ds. W. van Vlastuin en ds. C. M. Buijs 
Onderwerp: ‘Het Heilig Avondmaal’ 

11 november
Toerustingsdag

Uit de plaatselijke verenigingen
Wij ontvangen graag foto’s (hoge resolutie!) en/of nieuws 
uit plaatselijke verenigingen voor deze rubriek en/of voor 
de website.

Uit de regio’s
Wij ontvangen ook graag regioverslagen voor plaatsing 
in dit blad en/of voor de website. 

Mededelingen
Bijbelstudieboekje ‘Geworden uit een vrouw’ voor het 
verenigingsjaar 2010-2011
Ds. D. Heemskerk Genemuiden inleiding 
Ds. H. Juffer Arnemuiden Eva
Ds. R. van de Kamp Barneveld Sara
Ds. K.J. Kaptein Lunteren Rebekka
Ds. N.P.J. Kleiberg Veenendaal Lea
Ds. K. ten Klooster Sprang-Capelle Thamar
Ds. J.A. Kloosterman Ridderkerk Rachab
Ds. K. Klopstra Elst (Utrecht) Ruth
Ds. H. Lassche Ouddorp Bathséba 
Ds. J. Koppelaar Abbenbroek Maria
Ds. P. Korteweg Oud-Beijerland Wie is Mijn moeder...?

U kunt het boekje bestellen bij a.rijken-ubak@solcon.nl
Neemt u ook eens een kijkje  op onze website! 
www.hersteldhervormdevrouwenbond.nl 

Kopij voor het volgende blad en voor de website
kunt u voor 9 augustus mailen naar:
a.rijken-ubak@solcon.nl



Kerkelijk bureau

Eens per twee weken wordt op zaterdagmorgen de Cursus 
Bijbelse Toerusting gehouden in Garderen en Sommelsdijk. 
Een deelnemer vertelt over de cursus.  

Cursus 

De Cursus Bijbelse Toerusting is een driejarige cursus. Het 
doel van de cursus is de vorming van gemeenteleden en 
ambtsdragers, tot verdieping en kennis van de Bijbel en 
de belijdenis van de kerk. De cursus sluit goed aan op o.a. 
de belijdeniscatechese en geeft antwoord op veel vragen 
die op ons afkomen op ethisch en dogmatisch gebied. 
Het is verder een goede aanzet voor de vorming van 
het geestelijk leven. De cursus gaat uit van de Hersteld 
Hervormde Kerk en wordt eens per twee weken op zater-
dagmorgen gegeven in Garderen en Sommelsdijk. Met 
ingang van september zal de cursus ook in Driebruggen 
gehouden worden. De lessen beginnen om 09.30 uur en 
eindigen om 12.50 uur. Elke cursusmorgen komen drie 
vakken aan de orde. Aan iedereen die gedurende drie 
jaren aan alle activiteiten heeft deelgenomen, wordt een 
certificaat uitgereikt, een en ander ter beoordeling van 
de docenten.

Het cursusgeld bedraagt € 165,00 per persoon per jaar 
en voor echtparen € 280,00.
Meer informatie over de cursus en het aanmelden kunt 
u vinden op de website www.hersteldhervormdekerk.nl 
onder ‘Bijbelse toerusting’. 

Cursusonderdelen
Oude Testament en Nieuwe Testament
Inleiding, exegese en theologie

Dogmatiek
De systematische doordenking van de geloofsleer
Ethiek
De bezinning op het Bijbels verantwoord omgaan met 
levensbeschouwelijke vragen ten aanzien van ons han-
delen.
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Kerkgeschiedenis
De geschiedenis van de kerk vanaf het begin tot van-
daag.

Praktische theologie
Aandacht wordt gegeven aan verschillende vakken bin-
nen de praktische theologie zoals pastoraat, catechetiek, 
liturgiek en gemeenteopbouw. 

Docenten
In Garderen wordt les gegeven door de volgende docen-
ten:
ds. B.D. Bouman (Nieuwe Testament), ds. D. Heemskerk 
(dogmatiek), ds. P.C. Hoek (praktische theologie), ds. A.P. 
Muilwijk (Oude Testament), ds. W. Pieters (ethiek), ds. J.C. 
den Toom (kerkgeschiedenis). De cursusleider is ds. J.C. 
den Toom, de administratie wordt gedaan door dhr. K. 
Snijder uit IJsselmuiden.

In Sommelsdijk geven de volgende docenten les:
kand. W. Schinkelshoek (praktische theologie), dr. P. Bui-
telaar (Nieuwe Testament), drs. M.A. Buitink-Heijblom 
(Oude Testament), dhr. P. Vogelaar (ethiek), dhr. G. Sloot-
weg (kerkgeschiedenis), dhr. G.K. Terreehorst (dogma-
tiek). De cursusleider is ds. C. Gielen, de administratie 
wordt gedaan door dhr. Joh. Kieviet uit Sommelsdijk.

Bibliotheek
In het eerste nummer van het Ledeninformatieblad 
hebben we ons aan de lezerskring van dit blad gepre-
senteerd. De melding in het vorige nummer van een 
dreigend kastruimteprobleem behoort inmiddels tot het 
verleden. Het aantal ontvangen boeken groeit gestadig 
en de uitbreiding van de benodigde kastruimte stemt 
hiermee overeen.
Natuurlijk komt het voor dat we boeken ontvangen 
die reeds in ons bezit zijn. Dit is geen probleem, want 
deze worden beschikbaar gesteld aan kandidaten en 
studenten. Binnenkort zullen de hiervoor in aanmerking 
komende personen op het kerkelijk bureau worden uit-
genodigd om voor een gratis uitbreiding van hun biblio-
theek in de voorraad overtollige boeken te grasduinen. 
We hopen u in het volgende nummer van ons blad hier-

Prachtig om het onderwerp te 
zien in het licht van de Bijbel. 
Wat een grote schat is Gods 
Woord! 

Een cursist aan het woord

‘Als cursist mag ik iets vertellen over de Cursus 
Bijbelse Toerusting. Deze cursus wordt op twee 
plaatsen gegeven, in Sommelsdijk en in Garde-
ren. In Garderen wordt de cursus dit jaar voor 
het eerst gegeven. Dat er veel animo is voor de 
cursus bleek wel uit het feit dat er in Garderen 
dubbel zo veel aanmeldingen waren dan dat er 
cursisten konden worden geplaatst. Fijn dat er 
nog een derde cursusplaats bij zal komen!

Eens per twee weken komen we samen. Per 
cursusmorgen komen er drie vakken aan de 
orde. Ieder vak heeft zijn eigen docent en de les 
duurt 60 minuten. Iedere docent geeft hier zijn 
eigen invulling aan. Dit kan zijn in de vorm van 
een stuk Bijbelstudie maar het kan ook zijn dat 
er geschiedenissen in verhalende lijn worden 
behandeld, of pure overdracht van kennis. Het 
Oude en het Nieuwe Testament komen als apar-
te vakken aan de orde. Het vak Oude Testament 
gaat over de tijd waarin en de persoon door wie 
een Bijbelboek is geschreven. Zo kom je aan ach-
tergrondinformatie waar je, als je de Bijbel leest, 
niet zo snel aan denkt. Of over de personen die 
het Nieuwe Testament hebben geschreven. Wat 
waren dat voor mensen, waren het ooggetuigen 
of hebben ze geschreven uit overlevering? Het is 
mooi om met elkaar, ouderen en jongeren, van 
gedachten te wisselen hoe je verantwoord mag/
moet handelen in het licht van de Bijbel (ethiek).

Via de geschiedenissen van de vroege kerk en 
later (kerkgeschiedenis) kom je terecht bij het 
vak praktische theologie waarin je je onder an-
dere met de kerk van nu mag bezighouden. Hoe 
komen we in de kerk aan onze ambten en waar 
stoelt onze liturgie op? Bij het vak dogmatiek 
komt er een bepaald onderwerp aan de orde, 
bijvoorbeeld de schepping of de engelen. In zo’n 
les wordt vanuit de Bijbel het onderwerp uitge-
diept. Prachtig om dan het onderwerp te zien 
in het licht van de Bijbel. Wat een grote schat is 
Gods Woord! Aan het einde van een cursusmor-
gen ga je naar huis: hoofd en hart vol, ook van 
verwondering dat wij hier in vrijheid onderwijs 
mogen ontvangen.

M. Slijkhuis - van Trierum
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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 



Stichting Stéphanos 
Postbus 1136

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

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

Ds. J. Joppe 
Ds. J. van Rossem 
Ds. K. Veldman
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? 

De vertaling van dr. C.A. de Niet wordt gekenmerkt door 
leesbaarheid en betrouwbaarheid. 

Bij zijn vertaalwerk is hij terzijde gestaan door een redactie, 
bestaande uit dr. W. van ‘t Spijker, dr. W. de Greef, 

dr. W.H.Th. Moehn en dr. A. de Reuver.

1557 blz. - 2 delen - gebonden - met stofomslag
33122002 € 159,50

Elzenkade 6 - 3992 AC Houten - Tel. 030 63 73434
www.hertog.nl - E-mail: boeken@hertog.nl
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Johannes Calvijn

Institutie
of onderwijzing in de christelijke godsdienst

nieuwe Nederlandse vertaling door dr. C.A. de Niet

vertalingi van dr C A de Niet wordt gekenmerkt door

we Nederlandse vertaling door dr. C.A. de 
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over nader te kunnen informeren.
In het vorige nummer trof u ook een oproep aan onder 
het kopje ‘vrijwilligers gezocht’. Het zal duidelijk zijn dat 
het beoordelen, sorteren en rubriceren van de ontvan-
gen boeken nog maar een eerste stap is om het doel dat 
ons voor ogen staat, te verwezenlijken.
Wat is dit doel? Het opbouwen van een eigen kerkelijke 
bibliotheek, waarvan docenten, studenten, kandidaten, 
predikanten en andere theologisch geïnteresseerden 
gebruik kunnen maken. Hiertoe is het nodig dat alle rele-
vante informatie van de bibliotheek in een computerpro-
gramma wordt opgeslagen. Voor het inbrengen van alle 
van belang zijnde gegevens van ontvangen boeken in dit 
programma is een vrijwilliger gevonden, dhr. Diepeveen.
Via de website van de Hersteld Hervormde Kerk zullen 
alle aanwezige boeken onder de aandacht van de uit-
leendoelgroep worden gebracht. Tevens zullen de regels 
die gelden voor het lenen van boeken op deze site, wor-
den vermeld.

Tenslotte houden we ons voor de verdere uitbreiding van 
ons boekenbestand en voor de ontvangst van boeken 
vriendelijk aanbevolen. Hierbij zijn uw oude en antiqua-
rische theologische exemplaren ook hartelijk welkom. 
We hopen u regelmatig van de ontwikkelingen op de 
hoogte te houden.

H. van Huffelen en C.A. Sloof

Kerkelijk jaarboek 2010
Evenals vorig jaar zal ook dit jaar een kerkelijk jaarboek 
verschijnen. Het jaarboek is een praktische gids en be-
vat allerhande kerkelijke informatie. Opnieuw zullen de 
gegevens opgenomen worden van de landelijke kerk en 
haar organen van bijstand, de classicale vergaderingen 
en haar organen van bijstand en de plaatselijke gemeen-
ten en de predikanten. 

Het jaarboek zal in de maand juni verschijnen. De prijs 
bij voorintekening (tot 1 juni) is € 7,50, na 1 juni is de 
prijs € 8,95. U kunt voorintekenen bij alle christelijke 
boekhandels. Na verschijning kunt u het jaarboek bij uw 
boekhandel ophalen. Eventueel kunt u het jaarboek ook 
bij het kerkelijk bureau bestellen. In dat geval rekenen 
wij wel verzendkosten. 

HERVORMDE KERK
HERSTELD

Intekenprijs

Na 1 juni 2010 € 8,95

Tot 1 juni 2010

7.50

Docenten, studenten, kandidaten 

en predikanten kunnen van de 

bibliotheek gebruik maken
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a d v e r t e n t i e

Ontslag, reorganisatie?
Of gewoon ‘n vraagje over uw loonstrook?

Plesmanstraat 68 
Postbus 900
3900 AX  
Veenendaal
T (0318) 54 30 30 
F (0318) 54 25 22 
E info@rmu.org 
I www.rmu.org

Van grote kwestie tot kleine vraag: een RMU-lid staat er niet alleen voor. Van grote kwestie tot kleine vraag: een RMU-lid staat er niet alleen voor. Van grote kwestie tot kleine vraag: een RMU-lid staat er niet alleen voor. Van grote kwestie tot kleine vraag: een RMU-lid staat er niet alleen voor. Van grote kwestie tot kleine vraag: een RMU-lid staat er niet alleen voor. Van grote kwestie tot kleine vraag: een RMU-lid staat er niet alleen voor. Van grote kwestie tot kleine vraag: een RMU-lid staat er niet alleen voor. Van grote kwestie tot kleine vraag: een RMU-lid staat er niet alleen voor. Van grote kwestie tot kleine vraag: een RMU-lid staat er niet alleen voor. Van grote kwestie tot kleine vraag: een RMU-lid staat er niet alleen voor. 
Die krijgt professionele ondersteuning en hulpverlening van juridische Die krijgt professionele ondersteuning en hulpverlening van juridische Die krijgt professionele ondersteuning en hulpverlening van juridische Die krijgt professionele ondersteuning en hulpverlening van juridische Die krijgt professionele ondersteuning en hulpverlening van juridische Die krijgt professionele ondersteuning en hulpverlening van juridische Die krijgt professionele ondersteuning en hulpverlening van juridische Die krijgt professionele ondersteuning en hulpverlening van juridische Die krijgt professionele ondersteuning en hulpverlening van juridische Die krijgt professionele ondersteuning en hulpverlening van juridische 
experts. Meer weten of RMU-lid worden? Vul onderstaande bon in en experts. Meer weten of RMU-lid worden? Vul onderstaande bon in en experts. Meer weten of RMU-lid worden? Vul onderstaande bon in en experts. Meer weten of RMU-lid worden? Vul onderstaande bon in en experts. Meer weten of RMU-lid worden? Vul onderstaande bon in en experts. Meer weten of RMU-lid worden? Vul onderstaande bon in en experts. Meer weten of RMU-lid worden? Vul onderstaande bon in en experts. Meer weten of RMU-lid worden? Vul onderstaande bon in en experts. Meer weten of RMU-lid worden? Vul onderstaande bon in en experts. Meer weten of RMU-lid worden? Vul onderstaande bon in en experts. Meer weten of RMU-lid worden? Vul onderstaande bon in en experts. Meer weten of RMU-lid worden? Vul onderstaande bon in en experts. Meer weten of RMU-lid worden? Vul onderstaande bon in en experts. Meer weten of RMU-lid worden? Vul onderstaande bon in en experts. Meer weten of RMU-lid worden? Vul onderstaande bon in en 
stuur hem op of ga naar stuur hem op of ga naar www.rmu.orgwww.rmu.orgwww.rmu.org. 

✁
Ja, ik word lid van de RMU!

Naam:                                                                                                             dhr/mevr

Adres: 

Postcode:                              Woonplaats: 

Telefoon:                                                E-mail: 

Onze contributietarieven vindt u op www.rmu.org. Deze antwoordkaart in envelop zonder postzegel opsturen naar:  
RMU, Antwoordnummer 1139, 3900 VB Veenendaal. HHK

Plesmanstraat 68 

 (0318) 54 30 30 
 (0318) 54 25 22 

Dan staat u niet alleen

GÉÉN CONCESSIES 

UITSLUITEND 
TOPKWALITEIT!

ONGEKENDE 
MOGELIJKHEDEN!

EIGEN 
VOLUME-IMPORT 

ZEER SCHERPE 
PRIJS-KWALITEIT-

VERHOUDING!

+
+
+
=

ONTDAAN VANALLE FRATSEN
BETROUWBAREKWALITEIT

UITGEKIENDEVOLUME-IMPORT
ONGELOOFLIJK LAGE PRIJZEN! 

+
+

=

ST.-ANNALAND HAARLEM NUNSPEET RIJSSEN KESTEREN GOES

 

www.koopeenkeuken.nlwww.koopeenkeuken.nl
 ONTWERP ZELF UW KEUKEN 

VERHOUDING!VERHOUDING!

ST.-ANNALAND 

de optelsom van 
       álle voordelen!

UNIEK CONCEPT 
• afspraak --   afspraak!  

• af fabriek! 
• scherpe netto prijzen! 

NOSTALGISCHE KEUKENS

www.koopeenkeuken.nl

SANITAIR & TEGELS

MODERNE KEUKENS

CBW Erkend
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hhjo

Agenda
D.V. 13 mei 2010
Hemelvaartsappelmiddag 

D.V. 13 t/m 15 mei 2010
Bijbelstudieconferentie 18+ 

D.V. 12 juni 2010 
Kruispuntconferentie huwelijk en gezinsvorming 

D.V. 13 november 2010
Jongerendag +16

katern

Jongeren
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Collage van Mozes bij de 
brandende braambos 
Benodigdheden:

• Vetkrijt
• Stevig papier
• Restjes gekleurd papier
• Stukjes stof
• Takjes
• Lijm
• Zand

Werkwijze
Neem een gekleurd vel stevig papier. Maak met vetkrijt (bruin, oranje, geel), gescheurde restjes papier (bruin, oranje, geel, zwart) een mooie woestijnachtergrond. Beeld Mozes af met stukjes stof, samen met zijn schaapskudde. 
De sandalen staan eenzaam in het zand. Met tak-jes maak je een brandende braambos, eventueel voorzien van vlammen en bladeren. Zorg voor een mooie blauwe lucht, met een fel branden-de zon. Eventueel kan er als laatste zand over gestrooid en geplakt worden.

Op een grasvlakte bij de berg Horeb graast een kudde 
schapen. Tussen de schapen loopt een man van on-
geveer 80 jaar. Met zijn staf hoedt hij de kudde. Het is 
Mozes, de vroegere prins van Egypte. De herder schrikt 
als hij ineens een struik in brand ziet gaan. Vreemd; de 
braambos verbrandt niet, maar blijft hetzelfde ondanks 
het vuur.  Mozes verbaast zich en loopt erheen. Op dat 
moment roept de Heere uit het vuur naar Mozes:  ‘Mo-
zes, Mozes! Trek uw schoenen uit van uw voeten, want 
de plaats waarop u staat is heilig land!’ Mozes trekt snel 
zijn sandalen uit en doet zijn mantel voor zijn gezicht uit 
eerbied voor de Heere. 

Mozes krijgt een opdracht. Hij moet naar Egypte, Israël 
verlossen uit de macht van Farao. Mozes is niet zo blij, hij 
reageert geschrokken en is bang dat hij dit niet kan. God 
geeft moed. Hij vertelt hem dat hij niet alleen hoeft te 
gaan, maar dat de Heere Zelf mee gaat. 

Zag je wat daar gebeurde? Mozes trok zijn schoenen 
uit voor de Heere. De priesters in de tempel deden dat 
later ook. Waarom? Omdat de Heere heilig is. Hij is totaal 
anders dan mensen, de gans Andere. Omdat de Heere 
zo heilig is, bidden wij met de handen gevouwen en de 
ogen dicht. Daarom kniel jij ‘s avonds voor je bed. Wij 
klein, omdat Hij groot en heilig is. Weet je wat bijzonder 
is? Die hoge heilige God kent jou, zoals je bent. Hij gaf je 
toen je gedoopt werd een belofte mee: ‘Ik wil jouw God 
zijn.’ Heb je Hem lief?

Zingen: Psalm 71: 14
Lezen: Exodus 3: 1-6
Belijdenisgeschriften: NGB art. 1, De enige God

Vragen
Je bidt tot God, hoe doe je dat? Waarom?
Hoe gedraag jij je in de kerk? Waarom?
God is heilig, wij zijn onheilig, past dat wel bij elkaar? 

God
   is heilig

-12

Knutselen



Je zit de weken misschien af te tellen. Nog 
even en dan breekt de vakantietijd aan. 

Geen school, geen huiswerk of werkstukken. Heerlijk! 
Een periode van rust van een week of zes, zeven. Nou 
ja... rust? Velen ploeteren ook enkele weken in een ro-
zenkwekerij of vullen vakken in de supermarkt. Volop 
vakantiebaantjes. Graag verdien je wat extra. Natuurlijk, 
dat is mooi meegenomen! Je handen uit de mouwen en 
aan de slag.

Het is een heel andere omgeving dan school. Er wordt 
gevraagd waarom je een rok draagt of waarom jij bidt 
voor je eten. Of is jouw gebed ook ‘op vakantie’? Durf je 
er niet voor uit te komen dat je ‘s zondags naar de kerk 
gaat? Het is erg belangrijk om vanaf het begin duidelijk 
en eerlijk te zijn en er voor uit te  komen dat je ‘christelijk’ 
bent. Men vindt het zelfs vreemd als je daar geheimzin-
nig over doet. Het is een heel goede gelegenheid om 
soms iets van de Heere of de Bijbel te vertellen.

Prima natuurlijk als je op deze manier wat geld verdient. 
Kun je meteen sparen voor de toekomst. Wellicht heb 

je er ook wel eens over gedacht om vrijwilligerswerk te 
gaan doen. Van jongeren hoor ik dat een paar weken 
werken in het verzorgingshuis vaak veel meer waarde-
ring geeft dan een zak euro’s die je later uitgeeft aan iets 
wat je best kunt missen. Wie liefde geeft, zal liefde ont-
vangen. 

Vakantietijd, dat is ook: rust. Even geen verplichtingen. 
Tijd om je verdiepen. Je Bijbeltje kan open. Als we tot 
rust komen en in de stilte Zijn Woord lezen, wil de Heere 
spreken. Ben jij zo de komende tijd ook stil voor God? Of 
is vakantie voor jou een groot feest en even niet zo moei-
lijk doen?  De ware rust is de vrede met God. Daarin mag 
een onrustig en zondig hart rust vinden.  
Ik wens jullie een fijne vakantie!

Gerbrand de Jong | jeugdwerkadviseur

-16

Elze Verhoef (15) doet vakantiewerk bij Blokker
Waarom doe je vakantiewerk?Ik vind het leuk om bezig te zijn en wat bij te verdienen.Wat doe je met dat bijverdiende geld?Ik probeer wat te sparen en ik geef het uit voor mezelf.Is het anders dan op school?

Ja, dat wel. Op school is het gezelliger. Vakantiewerk is echt werk, je draagt verantwoordelijkheid. Je bent bijvoorbeeld met klanten bezig. Het is goed om te werken, maar het is niet altijd prettig. Door je vakantiewerk ga je je school weer waarderen!

Fijne 
           vakantie! 

(interview)
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... bewuste keus

Stap over op Kliksafe

Kliksafe: ge� lterd internet. Zodat u of uw kinderen 
niet zomaar op sites komen die u niet had willen zien. 
Geen porno, geweld, godslastering, hacks en illegale 
software. Daarnaast is uw email beschermd tegen

spam en virussen. Dus geen onverwachte verrassingen! 
Kliksafe-ADSL: al vanaf € 26,95 per maand. Stap nu over, 
wij helpen u graag!

Kijk op www.kliksafe.nl of bel (0341) 27 49 99

ADSL v.a. 

€26,95  

KIES VOOR: 

Plus, Pro of 

EasyPro

p/mnd

Kies nu voor veilig én snel internet!

a d v e r t e n t i e

Schaepmanstraat 5 • 6741 WS Lunteren • T 0318 483316 
F 0318 482901 • I www.vanhollandkantoor.nl

Ook voor inrichting van zalen 
en consistorie o.i.d.

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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Enige tijd geleden kocht ik een prekenbundel voor 
kinderen van ds. H.H. Viervant (1798). In het voor-
woord richt hij zich tot zijn eigen kinderen. Het ging 
bijvoorbeeld over praktische onderwerpen, zoals het 
zoeken van een baan en... ‘jobhoppen’...

Eens zul je een beroep moeten kiezen in deze wereld. 
Er is niets belangrijker dan God om raad te vragen en te 
bidden om een verstandige keuze hierin te maken. Als 
je écht Gods eer op het oog hebt, zul je niet zomaar al-
les mogen kiezen. Denk om je eigen ziel én die van je 
naaste. Let op je geestelijke en lichamelijke vermogens, 
je talenten en de opvoeding die je hebt ontvangen. Maar 
vraag je ook af waarin je het meest nuttig kunt zijn voor 
anderen (in maatschappij én kerk). En heb je eenmaal 
gekozen, laat dan de begeerte om God nóg meer te 
verheerlijken je niet zomaar doen overspringen naar een 
andere baan. Blijf in datgene waarin je geroepen bent, 
tot God je daadwerkelijk roept om iets anders te gaan 
doen. 
Maar wanneer weet je nu precies of God je tot iets anders 
roept? Laat ik je enkele handvatten geven om een voor 
God ‘welbehagelijke’ keuze te maken:
•   Kijk of je vermogens je hinderen of bevorderen tot die 

nieuwe roeping. Je hoeft je gezondheid er niet aan te 
wagen. Laat ‘matigheid’ je leidsman zijn.

•   Laat geen enkele roeping meer of minder aantrekke-
lijk voor je zijn. Je gezonde verstand oordeelt maar ten 
dele. Jij kunt niet bepalen of iets in de toekomst tot 
Gods eer zal gaan worden.

•   Let vooral op Gods besturing. Kijk of Hij je boven 
anderen roept. Ken Hem in al je wegen. Hij zal het 
maken. Hij zal je licht en raad geven en de weg wijzen, 
die je moet kiezen. En kies die dan mét Hem, ondanks 
je bezwaren. Werp je bekommernis op Hem, want Hij 
zorgt voor je!

Leo de Kluijver (redactielid)

Jobhoppen? 
   Een praktische les 
                         uit de 18e eeuw!

24/7 voor je baas?
Onlangs hoorde ik van een meisje dat bedrijfsjuriste wilde worden voor een internationaal bedrijf. Ze kon er terecht, maar dat zou betekenen dat ze weinig tijd overhield voor haar sociale leven. De grote managers gingen ervan uit dat je je dag en nacht in zou zetten om je targets te halen en liefst nog meer. Hoe aanlokkelijk het salaris ook was, dat ze in deze functie zou gaan verdienen, ze deed het niet. Ze had er het verlies van haar vriendinnen en haar uitjes niet voor over. 

Op dat moment vroeg ik me af hoeveel jongeren terecht komen in zo’n werksituatie, waarin je opgeslokt wordt door je baan. Hoeveel tijd houd je dan nog over om mee te helpen aan de opbouw van Gods Koninkrijk? Als jullie de ‘hoop voor de kerk’ zijn, maar jullie baan slokt je hele-maal op... hoe blijft de kerk dan voortbestaan? Natuurlijk is Jezus de Koning der Kerk Die voor Zijn Ko-ninkrijk zorgt. Maar... Hij doet dat vooral op middellijke wijs. Dus ook door middel van jouw tijd! Kan de kerk op jou rekenen? Op je gebed en je inzet? Misschien is het goed om dit bij je sollicitaties te bedenken?! Leo de Kluijver (redactielid)

COLUMN
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Maak iets speciaals van deze laatste avond. Het kleurt 
de herinnering van jongeren aan kerkelijk jeugdwerk. 
Gezelligheid is belangrijk. Kies voor samen eten, een uitje 
of barbecueën. Vergeet niet daarbij de groep in het wei-
land, de kerkzaal of rond het kampvuur vanuit het Woord 
nog één keer hartelijk op te roepen tot bekering. Hen 
nog één keer te confronteren met de werkelijkheid van 
hel en hemel, van zonde en genade; van satan of Chris-
tus. Met daarbij de hand op het voorhoofd; ‘Jongens, 
jullie zijn gedoopt. De Heere Zelf gaf Zijn belofte mee. 
Het kan, door Christus, ook voor jou!’

Een heerlijke periode van rust ligt voor je. Meer avonden 
thuis, meer tijd voor hobby’s of het gezin. Geniet er van. 
Wellicht goed een kaartje te sturen naar jongeren die in 
deze periode jarig zijn? Wellicht een mailtje naar die jon-
geren met wie je zo’n goed gesprek had? Een knipoog in 
de kerk, naar kinderen van de club? Belangrijk: brengen 
we in deze periode ‘onze’ jongeren in gebed aan Zijn 
voeten? Jeugdwerk is geen parttime hobby voor enkele 
avonden in het jaar, het is dienen voor Gods aangezicht. 
Om het hart van jongeren, onze jongeren. 

Steven Middelkoop | Jeugdwerkadviseur

Tot  
volgend jaar!?

Tijdens de laatste clubavond kijk je de groep nog eens rond. Zo’n tien tot twintig keer zaten 

ze om je heen; de kinderen, tieners of jongeren van de gemeente. Samen gaf je vorm 

aan dit seizoen; met Bijbelverhalen, inleidingen en ontspannende activiteiten. Het 

was gezellig, leuk, soms diep. Er waren ontmoetingen, gesprekken en Bijbelstudie. 

De Bijbel ging open, je bracht het Woord; je verkondigde hen Christus. Nu zit het 

seizoen er op, je neemt afscheid, tot ziens! Tot volgend jaar!?

Onze jongeren staan in de 
branding;  kunnen ze op uw 
steun rekenen?

Jeugdwerk, nu voor later!

Onze jongeren kunnen 
ook op uw gift rekenen?!

Rekeningnummer: 
34.20.60.511 
Ten name van: 
Commissie Jeugdwerk HHK, 
Veenendaal

Naam:  ..........................................................................................................................................................................................

Voorletters:  ..........................................................................................................................................................................

Adres:  ..........................................................................................................................................................................................

Postcode en woonplaats:  ..................................................................................................................................

Bank/gironummer:  ....................................................................................................................................................

Bankrekening op naam van:  .........................................................................................................................

Geboortedatum:  ...........................................................................................................................................................

E-mailadres:  ........................................................................................................................................................................

Handtekening  ..................................................................................................................................................................

Ik machtig de HHJO 
tot afschrijving van 

€ ...........................................................
o Eenmalig
o Per maand
o Per kwartaal
o Per jaar

Ik weet dat, als ik niet akkoord ga met de afschrijving, ik binnen 
30 dagen mijn bank- of girokantoor opdracht kan geven het bedrag 
terug te boeken

hhjo

Machtigingskaart
HHJO

Hersteld Hervormde 
Jongeren Organisatie
Vendelier 51-D
3905 PC  Veenendaal

Onze jongeren staan in de 
branding;  kunnen ze op uw 
steun rekenen?

Jeugdwerk, nu voor later!

Onze jongeren kunnen 
ook op uw gift rekenen?!

Rekeningnummer: 
34.20.60.511 
Ten name van: 
commissie jeugdwerk HHK, 
Veenendaal



33

Als HHJO zijn we dankbaar voor de uitnodigingen van gemeenten die in de afgelopen maanden binnenkwamen. Mochten we in de afgelopen jaren de organisatie vormgeven, nu kunnen we werkelijk op brede schaal de gemeenten dienen. Het betekent een omslag van werken op afstand, naar een dienende jongerenorganisatie, met hart voor jongeren.

In het kader van het plaatselijk jeugdwerkoverleg waren 
we te gast in de gemeenten Barendrecht, Goedereede, 
IJsselstein, Rijssen en Wezep-Wapenveld. Gesprekken 
voeren met leidinggevenden en  kerkenraadsleden is een 
belangrijk onderdeel van ons werk. Elkaar tot een hand 
en voet zijn, met daarbij het Woord als richtsnoer. Op 
deze manier kunnen we samen de schouders onder het 
jeugdwerk zetten, in afhankelijkheid van Gods kracht en 
zegen. 
Als afsluiting van het catecheseseizoen waren we te gast 
in de gemeenten Goedereede, Leerbroek, Oldebroek, 
Ouddorp, Rijssen, Sprang-Capelle, Waarder en Waddinx-
veen. We zien dat vragen rond geloof, media  en seksua-
liteit onze jongeren intensief bezig houden. Juist in het 
hart van tieners liggen diepe (ethische) levensvragen. 
Hebben we als ouders en leidinggevenden een open oor 
voor de vragen van hun hart? 

‘Gods heiligheid en zonde, een onmogelijke combinatie’ 
was het thema van de Kadervormingavonden. Ds. C.J.P. 
van der Bas, ds. R.C. Boogaard, ds. N.A. van Donselaar,  
ds. J.A. Kloosterman en ds. R.W. Mulder spraken op ver-
schillende locaties voor leidinggevenden over de groter 
wordende kloof tussen leer en leven onder jongeren. Als 
Gods heiligheid verbleekt in de beleving van jongeren, 
verbleekt ook de zonde. De glans op Mozes gezicht, na 
het zien van de Heere, zegt iets over Gods heerlijkheid. 
Is dat ons Godsbeeld? Wat stralen wij als ouders uit in 
het doorgeven van Bijbelse kernen en het vertellen over 
Gods heerlijkheid? 

In de afronding van het winterseizoen, maar ook met het 
oog op een nieuw verenigingsseizoen is de HHJO be-
schikbaar voor cursussen en lezingen voor leiding-
gevenden. Enkele voorbeelden van thema’s zijn 

onder andere orde en gezag, kinderen en Godsbeelden, 
motivatie en organisatie. 
Bij de jeugdwerkadviseurs kunt u vrijblijvend informatie 
opvragen over deze cursussen of lezingen. 

Bij het verschijnen van dit Ledeninformatieblad ligt de 
jongerendag -16 achter ons. Opnieuw een dag waar hon-
derden tieners op af kwamen. ‘Werpt uw brood uit op het 
water, en gij zult het vinden na vele dagen.’ 
Nog steeds kunnen jongeren zich aanmelden voor het 
Hemelvaartsappel en de Bijbelstudieconferentie die ge-
houden wordt van D.V. 13 mei tot en met 15 mei 2010. 
Onder andere ds. D. Heemskerk en ds. K.J. Kaptein hopen 
tijdens deze bijeenkomsten een lezing te verzorgen. 
Op D.V. 12 juni aanstaande vindt een conferentie ‘Huwe-
lijk en gezinsvorming’ plaats. Verschillende ouders deden 
hun kinderen deze conferentiedag cadeau. Misschien 
een tip? 
Kerkenraden die meer informatie willen over het aanbie-
den van programma’s op maat bij huwelijkscatechese of 
huwelijksvoorbereiding, kunnen contact opnemen met 
de jeugdwerkadviseurs. Maatwerk is mogelijk. De HHJO 
wil namelijk dienstbaar zijn in de bedding van de plaat-
selijke gemeente. 

Het opstarten van regionaal jeugdwerk heeft opnieuw 
prioriteit gekregen. Met name de classes West en Noord 
zijn gebieden waar tot op heden geen gestructureerde 
HHJO-activiteiten vorm kregen. Onder verantwoordelijk-
heid van de classes hopen we hier in het komende sei-
zoen vorm aan te kunnen geven. 

We willen u als ouders, opa’s en oma’s vragen onze jon-
geren in het gebed te gedenken. Opnieuw is via vereni-
gingen, catechese en jongerenbijeenkomsten het Woord 
van God uitgedragen. De Heere Zelf staat in voor Zijn 
Woord. We mogen het van Hem verwachten, omdat Hij 
het heeft gedaan.  

Wichert van Dijk | Secretaris HHJO

Van het  
    bestuur
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Er zijn van die momenten die een gouden rand hebben. Ge-
beurtenissen die de gelegenheid bieden even stil te staan in 
de zoektocht van dit leven. Om het met de pedagoog W. ter 
Horst te zeggen: ‘Momenten die opvoeders en kinderen de 
kans bieden om naar het verleden te kijken, om te vergeven, 
de verbondenheid te vernieuwen en het richtingsbesef te 
versterken, waar het allemaal om te doen is.’

Eén van die momenten is het einde van een schooljaar en 
het begin van de vakantietijd. Dit is een gelegenheid bij 
uitstek om in gezinsverband, met bijvoorbeeld een uitge-
breide maaltijd, de balans eens op te maken. Hoe is het 
gegaan in het afgelopen jaar? Wat is er allemaal gebeurd? 
En wat nog belangrijker is: welke zegeningen zijn er te 
tellen, persoonlijk en in gezinsverband? Wat staat ons te 
wachten de komende vakantietijd? En daarna? Vragen te 
over die ten diepste zonder de verticale lijn naar Boven 
niet zijn te beantwoorden. 

Voorbereiding
Om een dergelijke mijlpaal in het gezinsleven neer te 
kunnen zetten, moeten de nodige voorbereidingen wor-
den getroffen. Dat geldt in heel concrete zin dat er – om 
dat voorbeeld aan te houden - een maaltijd op tafel moet 
komen. 
Daarnaast neemt/nemen de ouder(s)/verzorger(s) vooraf 
de tijd om samen terug te blikken op de hoogte- en 
dieptepunten van het achterliggende jaar. Daarbij kun-
nen pen en papier heel handig zijn. Wanneer waren er 
hoogte- of dieptepunten?
Wie betrof het? Wat deed dit met het gezin? Vooral als er 
meerdere kinderen zijn, kan een puntenlijstje een onder-
steuning zijn bij het gesprek met het gezin.  

Jan, vader van zes kinderen, kijkt zijn vrouw aan. ’Kreeg 
Mariët dat ongeluk in maart? Het lijkt wel of het vorige week 
was’. ‘O, hou op! Ik kan me het nog precies herinneren. Er 
stonden twee agenten voor de deur. Ik stond helemaal te tril-
len…’ Moeder zucht diep en kijkt door het raam naar buiten. 
‘Maak er maar een aantekening bij dat we nog niet vaak zo 
in ons gezin gevoeld hebben hoe ons leven een handbreed 
is gesteld. En hoe we met elkaar hebben gehuild van blijd-
schap, toen Mariët door die kritieke nacht is gekomen.’ 

Eet smakelijk!
Als het moment van gesprek daar is en de tafel met zorg 
is gedekt, kan iedereen aanschuiven. Als een mijlpaal-
viering behoort tot de eigenheid van het gezin, zal elk 
gezinslid er op zijn of haar manier naar uitzien. Immers, 
het is een viering waarin voor iedereen evenveel plaats 
is, in tijd, ruimte en aandacht. Het is ‘smakelijk’ voor elk 
gezinslid! Ieder kan zijn/haar inbreng hebben op eigen 
wijze. Een puber zal een heel andere inbreng en benade-
ring hebben dan een kleuter. Om een boeiend gesprek in 
goede banen te leiden is het van belang dat de heer en 
vrouw des huizes het overzicht over de ‘eters’ hebben. Zij 
moeten het gesprek aansturen en elk kind de mogelijk-
heid geven iets te zeggen. Het praten – dat tegelijk ook 
luisteren inhoudt – is een onmisbare grondvorm in het 
christelijke gezin, zeker tijdens dergelijke mijlpaalge-
sprekken.

Vakantie: 
gouden moment van terugblikken 

en vooruitkijken

Andere geschikte momenten voor 

mijlpaalvieringen kunnen zijn:

Oudejaarsavond• 
Verjaardagen• 
Zondagen• 

Een mijlpaalviering moet passen bij het 

klimaat en de sfeer in het gezin.  

De viering kan bestaan uit een maal-

tijd. Andere voorbeelden zijn:

een barbecue• 
een gezamenlijk koffiemoment

• 
een picknick• 
een spelletjesavond, met als afsluiting 

• 
een gesprek

Tips
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Goede bekomst!
Wanneer de ouders erop gespitst zijn, liggen er aankno-
pingspunten genoeg in de gesprekken en opmerkingen 
om te komen tot het ‘terugblikken en vooruitkijken’. Met 
de voorbereiding is ieder gezinslid de revue gepasseerd. 
Voor de één ligt een examenjaar te wachten, een ander 
heeft de eerste klas van het voortgezet onderwijs in het 
vooruitzicht. Van elk gezinslid valt wel iets te zeggen. Dus 
ook van de ouders… Daarbij kan op een heel eenvoudige 
en natuurlijke wijze de geestelijke dimensie betrokken 
worden. De Heere staat immers boven alle dingen en Hij 
bestuurt ieders leven. Hoe goed is het om samen na te 
gaan hoe Zijn aanwezigheid in de kleine (!) en grote din-
gen van het leven zijn terug te vinden. Deze dingen kun-
nen ook terugkomen in het gebed. Noem de namen van 
de kinderen één voor één in het gebed. Let maar eens op, 
dan wordt het heel stil. Gezamenlijk de noden, vreugden 
en gangen van het leven aan de genadetroon bevelen 
geeft een diepe verbondenheid. En als het goed is in de 
eerste plaats een hartelijke verbondenheid aan God Zelf. 
Dan kan zo’n mijlpaalviering in de diepste zin van het 
woord worden afgesloten met een ‘goede bekomst!’

‘Kees, je hebt een mooi rapport gekregen! Daar heb je goed 
je best voor gedaan. Papa en mama zijn er blij mee. Weet 
je ook van Wie je je verstand hebt gekregen? Juist, van de 
Heere. Waar zullen we de Heere voor danken, Kees? Voor je 
rapport en voor de juf? Dat is goed, dat doen we’.

Eigenheid
Het mag duidelijk zijn dat er zeer veel variaties van mijl-
paalvieringen mogelijk zijn (zie kader). Essentieel is dat er 
iets plaatsvindt wat de ‘geheel eigen geur’ van het gezin 
heeft. Dat de viering iets van het unieke van het christe-
lijke gezinsleven uitstraalt. Dat kinderen op deze wijze de 
meerwaarde van het opgroeien in een warm, christelijk 
gezin ervaren. Dan kan het niet anders of ze ervaren dat 
God niet op afstand staat, maar een levende realiteit is in 
het leven van iedere dag. Ook in het leven van ieder ge-
zinslid persoonlijk. 

Diederic Kloosterman 
(voorzitter werkgroep kadervorming) 
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Weet u wat ze  
voorgeschoteld
krijgen?
Opvoeden is niet eenvoudig. 
Dat weet iedere ouder. Vragen 
rond opvoeding kun je niet altijd 
alleen oplossen. Daarom geeft 
GezinsGids veel aandacht aan 
wat er leeft in en om het gezin. 
Maar GezinsGids is er voor het 
héle gezin...

CHRISTELIJK MAGAZINE VOOR HET GEZIN

„Veel artikelen haken in op gebeurtenissen die op dat moment plaatsvinden. Zo blijf je bij, en dat op een verantwoorde manier. Naar mijn smaak gaat er van de GezinsGids meer uit dan van welk ander blad ook”Meneer Van ‘t Wout
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030 230 3500.
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