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D
e apostel spoort zijn broeders aan tot concrete 
daden. Wie door het wondere werk van de 
Heilige Geest Christus heeft leren kennen en 
de liefde van God in zijn hart is ontvlamd, zal 

vruchten der dankbaarheid voortbrengen. Hoe zit dat in 
uw leven? Heeft u een levende band met de Heere gekre-
gen? Deel aan het verzoenend offer van Jezus Christus 
gekregen? Aan het offer van Hem, Die als Vreemdeling 
hier verkeerde, hoewel deze aarde Zijn eigen schepping is?
Deze liefde van God en tot God wil vertaald worden in 
concrete daden. De apostel spoort daartoe ook aan in deze 
brief. Nadat hij gewezen heeft om ervoor te zorgen dat de 
broederlijke liefde blijve, spoort hij aan om de herberg-
zaamheid niet te vergeten. 

Christenplicht
Het woord ‘herbergzaamheid’ betekent letterlijk ‘liefde tot 
de vreemdeling’, liefde tot iemand, die we niet kennen. 
We kennen hiervoor ook het woord ‘gastvrijheid’. Vreem-
delingen bij ons te gast laten zijn. Dat is dus een christen-
plicht. 
Sommige uitleggers spreken er vooral over om voor me-
dechristenen een open deur en open hart te hebben. Toch 
is juist vanuit het woord ‘vreemdeling’ de gastvrijheid veel 
breder te trekken. Ook vanuit het tweede deel van de tekst 
wordt dat onderstreept. Men wist niet wie men in huis 
ontving. 
Denk aan Abraham, die de drie vreemdelingen ontving in 
zijn tent. Het bleek de Heere Zelf te zijn.
Lot heeft de vreemdelingen die in Sodom kwamen in huis 
genomen en het bleken engelen te zijn. 

En wie zelf weet heeft van het wonder dat de Heere hem 
verwelkomde, hoewel hij vervreemd van God was gewor-
den, ja, zelfs een vijand van Hem, maar bij Hem geopende 
armen, een geopend hart vond, kan toch niet anders dan 
deze christenplicht ten volle ernstig nemen. 
Vreemdelingen te gast ontvangen. Gelegenheid te over nu 
er zoveel te gast zijn in ons land, vluchtelingen, asielzoe-

kers, verdrukten omwille van het Evangelie. Natuurlijk, 
ze hebben hun eigen opvangcentra. Maar laat uw hart 
bewogen zijn door de liefde van Christus jegens hen. Bent 
u bereid om een vluchteling, die hier mag blijven concreet 
te helpen te integreren in onze samenleving, door hem ook 
thuis te ontvangen? Christenplicht.

Verantwoording
Wanneer u deze dingen leest en overdenkt, wat denkt u 
dan? ‘Je haalt toch ook niet zomaar iedereen in huis …?’ 
En als de vluchtelingen arriveren in de buurt, moet ik de 
deur van schuur en huis wel goed op slot houden. Voor je 
het weet, ben je je fiets kwijt. 
En zijn we niet veel meer gericht op ons soort mensen? Ei-
gen mensen? Nee, vreemdelingen moeten maar naar hun 
eigen land gaan, of achter hekken opgeborgen worden. 
Ja, in het Midden-Oosten hebben ze dat veel meer. Daar 
word je niet alleen voor een zuinig kopje thee ontvangen, 
maar voor een uitgebreide maaltijd. Dat kennen wij niet. 
Is dat alleen cultuur? Of is dat zonde? 
Het is opvallend dat in het oordeel, wanneer de Zoon des 
mensen komen zal in Zijn heerlijkheid, de herbergzaam-
heid Een van de punten is, waarnaar de rechtvaardige 
Rechter ons oordelen zal. In Mattheüs 25 lezen we dat: ‘Ik 
was een vreemdeling en gij hebt Mij geherbergd’, of u hebt 
dat niet gedaan. 
Wat zal Christus bij u vinden als het over deze christen-
plicht gaat, de gastvrijheid? We merken dat deze christen-
plicht dan niet een verplichting was, maar een vanzelf-
sprekendheid, zoals de vrucht van de Geest opbloeit, waar 
Hij komt en werkt en woont. 
Wanneer, Heere, was dat zo? Dan wijst de Heere op de 
concrete zorg, die u had voor ‘een van deze Mijn minste 
broeders’. Wat u voor hem deed, deed u aan Christus. 

Hoe is dat bij u? Bent u als het over deze geestelijke prak-
tijk gaat een bok? Of een schaap? Wie Christus lief heeft 
gekregen, wat een eeuwig wonder is, genade alleen, zal 
zich verwonderen over hetgeen Hij u zal zeggen.

‘Vergeet de herbergzaamheid niet; 
want hierdoor hebben sommigen onwetend engelen geherbergd.’

Hebreeën 13:2

Te gast
Lunteren, ds. Joh. Post

Zicht op het Woord
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In het midden van de Bommelerwaard, in het mooie, 
landelijke Nederhemert, woont mw. T. van Klinkenvan 
Heijkop met man en opgroeiende kinderen. Ze is graag 
bereid om voor het katern van de Vrouwenbond een  
aantal vragen over ‘Gastvrijheid’ te beantwoorden.

A. RijkenUbak

Gastvrijheid

Zicht op de vrouwenbond
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Wat betekent ‘Gastvrijheid’ voor u 
en uw gezin? Voor wie stelt u uw 
huis open? Alleen kerkelijk of ook 
onkerkelijk? 
In de Bijbel wordt geschreven over gastvrijheid. 
Daar staat dat we als eerste gastvrij moeten zijn 
voor de huisgenoten des geloofs. Jaren geleden 
kwam er bij ons vaak een jongen logeren die heel 
dicht bij de Heere leefde. Hij is voor ons geeste-
lijk tot grote zegen geweest. Dus als we ons gevoel 
laten spreken zou onze voorkeur uitgaan naar 
zulke mensen. Maar ook in die dingen: De Heere 
regeert en Hij bepaalt wie er op onze weg komt. 
Sinds anderhalf jaar komt onze onkerkelijke buur-
vrouw gemiddeld vier keer in de week eten. Zij 
zag het psychisch niet meer zitten en is zo bij ons 
terechtgekomen. Dit was niet onze keus, want het 
kost best wat investering als gezin, maar zij is op 
onze weg geplaatst. Zij had nog nooit iets uit de 
Bijbel gehoord en zit nu bij ons aan tafel als wij 
bidden, Bijbellezen en zingen. 

Als iemand zich daartoe ook ge-
roepen voelt, wat raadt u dan aan?
Wij raden mensen aan: Zet je deur gerust open 
voor andersdenkenden. Wees niet bang. 

Wat doet het persoonlijk met u?
Als je veel energie stopt in mensen en kinderen, 
die niets van de Bijbel weten dan merken we wel 
dat je zelf extra Voedsel nodig hebt om niet te 
verdorren. 

U bent, samen met uw man, al 
verschillende jaren ook gastou-
ders van pleegkinderen en  
’s zomers van vakantiekinderen. 
Hoe bent u daartoe gekomen?
Toen onze oudste geboren is beseften wij dat wij 
het zo rijk hebben en er zo heel veel kinderen zijn 
die het zoveel minder hebben. Zo zijn we begon-
nen met een kind uit Duitsland in de zomerva-

kantie uit te nodigen. Na enkele jaren hebben wij 
ons in laten schrijven voor pleegzorg. Verschillen-
de kinderen zijn zo al bij ons in huis geweest. 

Zijn dat alleen kinderen die bij 
een kerk behoren of ook kinderen 
die helemaal niet kerkelijk zijn?
Wij hebben kerkelijke en onkerkelijke kinderen 
in huis gehad. Beide heel nuttig. Het vakantie-
kind dat nu al verschillende jaren bij ons komt 
uit Duitsland had nog nooit iets uit de Bijbel ge-
hoord. Zij wist niet wat er gebeurde als wij gingen 
bidden of danken. 
Soms krijg je ook heel mooie vragen. 
Zo vroeg ze een keer waarom wij alles aan de 
Heere Jezus vragen. Toen hebben wij geprobeerd 
uit te leggen dat wij bij alles de hulp van de Hee-
re nodig hebben, al denken wij vaak dat we het 
wel zelf kunnen. En dat als je in de Heere Jezus 
gelooft Hij voor je zorgt in het leven maar ook als 
je gaat sterven. 

Wat vinden uw eigen kinderen 
daarvan? Vinden ze dat zij dan 
minder aandacht krijgen? 
Je merkt wel dat er best veel aandacht naar pleeg-
kinderen en vakantiekinderen gaat, maar onze 
kinderen klagen daar eigenlijk nooit over. Al zijn 
er wel grenzen, want als onze kinderen het niet 
willen, doen we het niet, want ons eigen gezin 
gaat voor.
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I
n deze ZODK een verslag van onze zevende Huishou-
delijke Vergadering. We kijken terug op een mooie 
dag, waarop we samen met ds. R.W. Mulder ons alvast 
verdiepten in ons nieuwe Bijbelstudieboekje ‘Esther’ 

voor het komende seizoen. Esther is bereid om haar leven te 
geven. Ze spreekt, voordat ze ongevraagd naar de koning gaat 
de overbekende woorden: Wanneer ik dan omkom, zo kom 
ik om. Esther is gespaard, maar God heeft Zijn Zoon niet 
gespaard. Hij is de dood ingegaan voor een zondig volk. Mag 
u al weten tot dat volk te behoren? Dat volk, van eeuwigheid 
verkoren en in de tijd toegebracht? 

De bestuursverkiezing stond, zoals gewoonlijk, weer op het 
programma. Ook vanaf deze plaats willen wij u hartelijk dan-
ken voor het in ons gestelde vertrouwen. We hopen met de 
hulp van de Heere, en samen met de andere bestuursleden, 
het werk voort te mogen zetten.
 
We staan weer aan het begin van een nieuw verenigings-
seizoen. De Heere zegene onze Bijbelstudieochtenden en 
-avonden zodat er niet alleen een tijdelijke zegen uit mag 
voortkomen, maar bovenal die eeuwige zegen, die meegaat 
over dood en graf heen. 

Van de redactie | A. RijkenUbak

Huishoudelijke Vergadering 2016 
en Verenigingsseizoen 20162017
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Alle data:  
Deo Volente

Verslag van de

Huishoudelijke Vergadering
van de Hersteld Hervormde Vrouwenbond 

gehouden op dinsdag 19 april 2016  
in de Bethelkerk te Lunteren

C.B. HovestadStoffer

D
eze zevende Huishoudelijke 
Vergadering van de Her-
steld Hervormde Vrouwen-
bond wordt geopend met 

het zingen van Psalm 33 vers 6. Onze 
1e presidente mw. N. Schalkoort-Zij-
derveld heet alle aanwezigen hartelijk 
welkom.  In het bijzonder ds. R.W. 
Mulder die deze dag een inleiding ver-
zorgt over het derde hoofdstuk van het 
nieuwe Bijbelstudieboekje over Esther.  

Mw. Schalkoort vindt het een groot 
voorrecht dat wij in deze veranderende 
wereld in alle rust samen mogen ko-
men om vanuit Gods Woord onderwe-
zen te worden en de belangen van onze 
Vrouwenbond te bespreken. 

Ook hebben we weer een bestuursver-
kiezing. De 2e presidente mw. A. Rij-
ken-Ubak is aftredend, maar gelukkig 
herkiesbaar. De tegenkandidaat is mw. 
C. Bouman-van Gammeren uit Wijk en 
Aalburg.  
Ds. Mulder gaat voor in gebed en leest 
daarna Esther 2 vers 1-18.

De 1e secretaresse mw. C.B. Hovestad-
Stoffer leest de notulen van de Huis-
houdelijke Vergadering van 16 april 
2015 en het jaarverslag van 2015 van 
de Hersteld Hervormde Vrouwenbond.  

De 1e penningmeesteresse mw. E.M. 
Melaard-Keijzer geeft een overzicht 
van de financiële situatie van het boek-
jaar 2015. 

De kascontrolecommissie bestaande 
uit de dames M. van der Knaap-Groe-
nenberg en B. Tanis-Bom kunnen door 
omstandigheden niet aanwezig zijn. Ze 
hebben doorgegeven dat alles in orde is 
bevonden.

Hierna is er gelegenheid om vragen te 
stellen over de zojuist voorgelezen ver-
slagen en andere zaken betreffende de 
Vrouwenbond. 
Na het zingen van de verzen 8 en 10 
van Psalm 33 krijgt ds. Mulder het 
woord. Zijn referaat gaat over de derde 
Bijbelstudie getiteld: ‘Esther wordt ko-
ningin’.
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Van de bestuurstafel

N. SchalkoortZijderveld

Na de zomerse rustperiode 
gaat het verenigingsseizoen 

weer beginnen.  

Wat bijzonder dat we in vrij
heid samen mogen komen 

op onze vrouwenvereniging om 
Gods Woord te onderzoeken. Dit 
is het belangrijkste doel van onze 
verenigingen. 

Het nieuwe Bijbelstudieboekje 
gaat over het leven van Es

ther. Zij mocht een middel zijn in 
Gods hand om haar volk te redden 
van de ondergang. Deze Bijbelstu
die laat ons ook vandaag zien dat 
de Heere regeert.

Het is heel fijn om elkaar weer 
te ontmoeten op 6 oktober op 

de achtste Bondsdag. Het thema 
is: ‘Gods voorzienigheid’. Ds. IJ.R. 
Bijl hoopt in de morgenvergade
ring te spreken over ‘Zijn Vaderlij
ke hand’ en ds. B.D. Bouman in de 
middagvergadering over ‘In voor 
en tegenspoed’.

Op de Bondsdag is ook de 
afsluiting van ons project 

voor Adullam Gehandicaptenzorg. 
Zo mogen wij als leden van onze 
Vrouwenbond een bijdrage geven 
aan de uitbreiding van het Gods
dienstonderwijs voor onze mede
mens met een beperking. Wij zijn, 
net als u, heel benieuwd naar het 
totale bedrag.

Namens het landelijk bestuur 
wensen wij u een gezegend 

vergaderseizoen en wij hopen, zo 
de Heere het geeft, u weer te ont
moeten op onze Bondsdag.

Na het zingen van Psalm 27 vers 6 staat 
de bestuursverkiezing op de agenda.

De 2e presidente mw. A. Rijken-Ubak 
heeft nog enkele mededelingen onder 
andere over het nieuwe Bijbelstudie-
boekje, de Sprekerslijst en de Bonds-
dag op 6 oktober. 
Ds. Mulder sluit de morgenvergadering 
met dankgebed en vraagt om een zegen 
voor de maaltijd.

In de pauze is er volop tijd voor on-
derlinge ontmoeting en kunnen er 

Esther is een verrassend Bijbelboek en waard om verder uitgediept te worden. 
Ook een merkwaardig boek, omdat Gods Naam er niet in voorkomt. Toch is het 
vol van het onderwerp dat de Heere regeert!
Zijn bestuur staat boven alles, het loopt Hem niet uit de hand. Ook in onze tijd 
niet. Er is ook nu de strijd tussen de slang en het Vrouwenzaad. Dat gaat om het 
levende Kind. We moeten daarom de grote lijnen niet uit het oog verliezen. Het 
gaat alles onder Gods voorzienigheid, toen en nu. Het volk was in ballingschap, 
toen koningin Vasthi door Ahasvéros werd verstoten. Er moest een nieuwe vrouw 
komen en daarom gebeuren er dingen die niet goed zijn. Toch wordt dit wel ge-
bruikt door de Heere om Zijn plan te volvoeren. Ook nu gebeuren er nog zulke 
dingen. Het is daarom een belangrijke taak om Gods bedoeling met het huwelijk 
uit te dragen. Als we de lijnen doortrekken naar Christus kunnen we zeggen dat 
Ahasvéros een antitype van Christus is. Er zijn indrukwekkende verschillen tus-
sen die beiden. Christus zoekt een bruid om Zichzelf aan weg te geven, Ahasvéros 
wil alleen maar profiteren van zijn bruid. Het beste tegenover het slechtste!
Esther viel op, en niet alleen door haar uiterlijke schoonheid. Meer dan dat. 
In de Bijbel is er aandacht voor uiterlijke schoonheid, maar de innerlijke ge-
steldheid is het allerbelangrijkste. Ook in onze tijd is er veel aandacht voor het 
uiterlijk en het is vooral voor de opgroeiende jeugd moeilijk om daarin een mid-
denweg te vinden. Bij al deze dingen ligt de wereldgelijkvormigheid voortdurend 
op de loer. Maar de vreze des HEEREN is het grootste sieraad dat een vrouw 
kan hebben. Door Gods voorzienigheid wordt Esther koningin. Gods wegen zijn 
wonderlijk, maar Hij regeert!

ook fotokaarten gekocht worden. Het 
nieuwe Bijbelstudieboekje kan worden 
ingekeken en besteld. Ook zijn er enige 
artikelen  met het (geborduurde) logo 
van de HHV erop, deze artikelen kun-
nen besteld worden voor o.a. jubilea 
van leden van de vrouwenverenigingen.

De middagvergadering wordt geopend 
met het zingen van Psalm 45 vers 6, 
waarna ds. Mulder de Heere dankt 
voor de maaltijd en een zegen vraagt 
over de middagvergadering. De Schrift-
lezing is Psalm 33.
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Mw. Schalkoort deelt de uitslag van de 
bestuursverkiezing mee. Mw. Rijken 
is met algemene stemmen herkozen. 
Zij bedankt de aanwezigen voor het 
in haar gestelde vertrouwen: Ik wil u 
allemaal heel hartelijk danken voor het 
vertrouwen dat ik heb gekregen. Ik hoop 
het werk met Gods hulp voort te kunnen 
zetten. Dank u wel!

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

Aan het einde van deze dag bedankt 
mw. Schalkoort verschillende mensen 
voor hun medewerking aan deze zeven-
de Huishoudelijke Vergadering. In het 
bijzonder ds. R.W. Mulder. Zij wenst 
hem Gods zegen voor zijn werk in de 
gemeente Leerbroek. 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 persoonlijk 
leven. Laat het werk van de Vrouwen-
bond steeds een plaats mogen hebben 
in uw gebeden. 

Na het zingen van Psalm 118 vers 8 
sluit ds. Mulder deze Huishoudelijke 
Vergadering met dankgebed en wenst 
alle aanwezigen een goede thuisreis.
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A.C. van Arkvan de Steeg

Als Hersteld Hervormde Vrouwenbond 
kregen we een uitnodiging van het ‘Co-
mité Vrouwenbonden op Gereformeer-
de grondslag’ voor overleg met leden 
van de Tweede Kamer van de SGP en 
de CU. Dit overleg is gehouden op 4 
maart 2016 in het Hervormd Bondsbu-
reau te Nijkerk. Aan deze uitnodiging 
hebben we graag gehoor gegeven.
Dit overleg vindt jaarlijks plaats. Er 
wordt over verschillende actuele onder-
werpen gesproken, die in de Tweede 
Kamer aan de orde zijn geweest.

De vergadering wordt geopend met 
Schriftlezing en gebed. Het hoofd-

M.A. BuitinkHeijblom

De presidente, mw. G.G. ter Maatenvan En
gelenburg, heet iedereen hartelijk welkom. 
Na Schriftlezing en gebed krijgt ds. H. van 
der Ziel het woord voor zijn referaat,  
getiteld: ‘Hoe werkt de Heilige Geest in het 
hart van een zondaar?’

De Heilige Geest overtuigt van zonde. 
Dat doet Hij met feiten; Zijn overtui-
gingskracht is niet te weerleggen. Hij 
klaagt de zondaar aan en geeft innerlijk 
een bewijs van de zonden; tegenargu-
menten worden ontmaskerd. De zon-
daar komt er hoe langer hoe meer ach-
ter dat zijn zondige daden voortkomen 
uit zijn zondige bron. Dit overtuigende 
werk van de Heilige Geest vindt o.a. 

plaats in de prediking, als iemand per-
soonlijk aangesproken wordt dat hij/zij 
zondaar is. Ongeloof lijkt onschuldig, 
maar het is de grootste zonde; wie in 
ongeloof leeft, verwerpt het Evangelie. 
De Heilige Geest eigent toe. Als de 
Heilige Geest in het hart van een zon-
daar komt, gaat die zondaar dingen 
anders zien. Er komt oog voor de zwak-
heid van zichzelf, de zwartheid van de 

Comité Vrouwenbonden
op Gereformeerde grondslag

Verslag van de Regioavond van

Regionaal verband Midden/Oost
(12 april 2016 A.D. te Veenendaal)

thema is: ‘Schepping en zorg voor 
het milieu’.

Er komen vele onderwerpen aan de 
orde, waarvan we er enkele uitlichten:
• De ‘Downtest (NIPT)’ voor alle 

zwangere vrouwen, met als gevolg 
abortus, en ook over het aangebo-
den ‘Zwartboek’.

• Het euthanasieprogramma dat 
vroeg op de avond live getoond is 
op TV, de gevolgen van het Rapport 
Schnabel. Dit roept in Nederland 
gelukkig nogal veel vragen op, o.a. 
waar we mee bezig zijn en waar dit 
eindigt? 

Dit zijn belangrijke onderwerpen waar 
samen over gesproken wordt.

Er kunnen door de verschillende vrou-
wenbonden onderwerpen worden inge-
bracht. Zodoende worden we als vrou-
wen op de hoogte gehouden, en krijgen 
we gelegenheid om onze bezwaren aan 
de orde te stellen.
Dat we onze overheid mogen opdragen 
in gebed, en zeker hen die in de ver-
gaderingen van de Eerste en Tweede 
kamer nog voor de Naam en zaak van 
de HEERE uit wensen te komen. Dat 
het mag zijn in de gunst en onder de 
zegen van de HEERE.

Deze vergadering wordt met gebed 
beëindigd.

Voor hen die geïnteresseerd zijn in deze 
zaken en wat er verder besproken is, 
plaatsen we de verslagen op de website 
van onze Vrouwenbond. 

zonde, maar ook voor de bereidwillig-
heid van Christus. De Geest eigent 
toe wat we (volgens de doopbelofte) 
in Christus hebben; zo bewerkt Hij de 
overgave aan Christus. 
De Heilige Geest verheerlijkt Chris-
tus (Joh.16:14). Hij laat zien dat het 
Woord vol is van Christus; daarnaast 
verheerlijkt Hij Christus in het hart van 
zondaren. Door het werk van de Heili-
ge Geest leert een zondaar te leven in 
en teren op Christus. Christus wordt 
bovenal verheerlijkt als zondaren Hem 
op Zijn Woord vertrouwen. 
Na de pauze krijgt ds. Van der Ziel het 
woord om de ingediende vragen te be-
antwoorden. Tenslotte spreekt mw. Ter 
Maaten een dankwoord uit en eindigt 
ds. Van der Ziel met dankgebed. De 
collecte voor het project van de HHV 
en de onkosten van deze avond heeft 
€ 364,42 opgebracht. 
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Onze nieuwe website is live!

www.breedtemaat-schoenen.nl

Psalmzangdag 2016
in de Grote of St. Stephanuskerk Hasselt 

op D.V. zaterdag 3 december 2016
Aanvang 13.30 uur, deuren open 12.30 uur

Meditaties ds. A.C. Uitslag, Urk
Organist Minne Veldman

WWW.PSALMZANGDAG.NL

Ker�  met deKer� Ker� Ker� Ker� Ker� Ker� Ker� Ker� Ker� Ker� Ker� Ker� Ker� Ker� Ker� Ker� Ker� Ker� Ker� Ker� Ker� Ker� Ker� Ker� Ker� Ker� Ker� Ker� Ker� Ker� Ker� Ker� Ker� Ker� Ker� Ker� Ker� Ker� Ker� Ker� Ker� Ker� Ker� Ker� Ker� Ker� Ker� Ker� Ker� Ker� Ker� 

Bla bla bla.
Vertel eens in drie
woorden wat jouw 
organisatie of merk 
bijzonder maakt.
Lastig? Het kan.
Elke organisatie heeft
een eigen verhaal. 

Geen reclamekreten.
Wel een haarscherp 
handvat dat richting
geeft, medewerkers 
inspireert en klanten
bindt. Wij gaan op zoek 
naar jouw succesverhaal.
En dan gaan we pas
reclame maken.

Voor verdere informatie 
 en aanmelding: 

T  0180 - 42 69 55 
E   info@psychbrouwer.nl 
I    www.psychbrouwer.nl 

Vestigingen in Ridderkerk, Barneveld en Meteren 

         ■   Onderzoek 
         ■   Advies 
        ■   Begeleiding 
         ■   Behandeling 

Bij o.a.: ADHD · angst · 
burn-out · depressie · faal-
angst · fobie · gedragspro-
blemen · identiteitsproble-
men · lichamelijke span-
ningsklachten · negatief 
zelfbeeld · onzekerheid · 
opvoedingsproblemen · 
paniek · piekeren · PDD-
NOS · relatieproblemen · 
slaapproblemen · somber-
heid · spanning · stress · 
syndroom van Asperger. 
 

Hulpverlening aan 
kinderen, jongeren 

en volwassenen 



Kopij voor het volgende blad kunt u voor 
12 oktober e-mailen naar:  

a.rijken-ubak@solcon.nl Tevens kunnen 
de berichten voor de website naar  

bovengenoemd e-mailadres gestuurd 
worden. e-mailadres secretaresse HHV: 

cbhovestadstoffer@solcon.nl

6 oktober  
Lunteren: achtste Bondsdag
Sprekers: ds. IJ.R. Bijl en  

ds. B.D. Bouman 
Hoofdthema:  Gods Voorzienigheid
’s morgens: ‘Zijn Vaderlijke hand’
’s middags: ‘In voor- en tegenspoed’
Aanvang: 10.30 uur, vanaf 10.00 

uur ontvangst met koffie
10 november
Elspeet: Regiomorgen Noord-

Veluwe
Spreker: ds. M. van Reenen
Aanvang: 9.30 uur
17 november
Nederhemert: Regioavond Zuid-Oost
Spreker: ds. W.M. Mulder
Aanvang: 19.45 uur, vanaf 19.15 

uur ontvangst met koffie

Op alle bijeenkomsten zijn onze 
bekende fotokaarten te koop!

Agenda

Ons Bijbelstudieboekje gaat over het Bijbelboek ‘Esther’. Het is geschreven door onderstaande 

predikanten (op alfabetische volgorde) uit de Hersteld Hervormde Kerk.

01.   Ds. A.P. Muilwijk In ballingschap en terugkeer 
02.   Ds. M.W. Muilwijk Koningin Vasthi verstoten 
03.   Ds. R.W. Mulder Esther wordt koningin 
04.   Ds. W.M. Mulder Esther en Mórdechai en Haman wil de  
 Joden uitroeien 
05.   Ds. R.J. Oomen Esther tracht de Joden te redden 
06.   Ds. J.C. den Ouden Esther bij de koning    
07.   Ds. N. den Ouden Mórdechai geëerd 
08.   Ds. P. den Ouden De val van Haman 
09.   Ds. Joh. Post De Joden begunstigd 
10.   Ds. M. van Reenen Raad van God en wraak  
 van mensen
11.   Ds. B. Reinders Mórdechai, zoekende  
 het beste voor zijn volk

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).

Bijbelstudieboekje 
seizoen 2016-2017

Mededelingen

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

Kantoor & Project
HOEKMAN

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

WWW.JEMIMA.NL

IBAN NL53 RABO 0367 5075 60

DONEER OF ADOPTEER

WIL JIJ MIJN 
VRIEND ZIJN?

Maak zo het leven van een 
kind met een (meervoudige) 
beperking mogelijk in een 
christelijk tehuis bij Bethlehem.
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Zicht op opleiding en vorming

Als gezin leerden wij veel over gastvrij-
heid toen we een halfjaar in Amerika 
woonden. Nog voordat we er waren, 
bood een predikantsgezin ons hun 
tweede auto aan. Voor niets. Toen we 
arriveerden gaven ze ons een halve 
inboedel. We konden altijd op hen 
terugvallen. 

We zagen ook hoe veel anderen deel-
den in de gastvrijheid van dit predi-
kantsechtpaar. Ze hadden vier geadop-
teerde kinderen. Op zondagmiddag 
nodigden ze de leden van de (kleine) 
gemeente uit bij hen thuis. Het viel 
ons op dat we in deze reformatori-
sche kerk zo veel mensen ontmoetten 
zonder christelijke of reformatorische 
achtergrond.

Als we willen weten wat Bijbelse gast-
vrijheid is en wat de Heere van ons 
vraagt, moeten we in de eerste plaats 
kijken naar hoe de Heere is. Gastvrij-
heid is voor de Heere geen bijzaak, 
maar een kern van Zijn Wezen. De 

Heere is gastvrij en vrijgevig. Hij stelt 
Zijn hart en huis open voor vreemde-
lingen, daklozen en weglopers. Dag 
aan dag overlaadt Hij ons. Die God is 
onze zaligheid. 

Gastvrijheid is voor de Heere ook niet 
goedkoop. Het kostte Hem Zijn lieve 
Zoon. Zo lief heeft Hij de wereld die 
van Hem vervreemd is en zich zelfs 
tegenover Hem stelt. Gastvrijheid kost-
te God alles. 

De vragen komen naar ons toe: Zit 
gastvrijheid ook ergens in de kern van 
ons christelijke leven? En wat mag het 
ons kosten?

Het gastvrije karakter van de Heere 
komt terug in Zijn wetten. De Israëlie-
ten moeten zorgen voor vreemdelingen 
en andere kwetsbare groepen. 

Gastvrijheid is voor Hem belangrijker 
dan schijnvroomheid (Jes. 58:6-7). De 
Bijbel laat ook zien hoe erg het misgaat 

als gastvrijheid ontbreekt: lees Genesis 
19 en Richteren 19 en 20. De Heere 
ziet gastvrijheid als een wezenlijk on-
derdeel van onze godsdienst.

Het onderwijs van Christus over gast-
vrijheid roept ons uit ons gemakkelijke 
leventje. Wie moeten we uitnodigen 
als we een maaltijd houden? Niet onze 
familie, vrienden of de mensen met 
geld, maar de armen, verminkten, blin-
den en kreupelen. Zo weerspiegelen 
we het beeld van de gastvrije God Die 
ook zulke mensen welkom heet in Zijn 
Koninkrijk (Luk. 14:12-24). Hij zal het 
ons vergelden. 

Ook de apostelen sporen aan tot gast-
vrijheid (Rom. 12:13; Heb. 13:2; 1 Pet. 
4:9). ‘Zonder murmureren’, zegt Petrus 
erbij. Blijkbaar was het ook voor de 
eerste christenen niet altijd makkelijk 
om anderen te ontvangen. Vooral de 
leiders van de gemeente moeten te 
herkennen zijn aan hun gastvrijheid  
 (1 Tim. 3:2; 5:10; Tit. 1:8).

‘Gij hebt Mij geherbergd’

De Bijbel over 
gastvrijheid

Waar denkt u aan bij gastvrijheid? 
Wellicht aan zoiets als vrienden of 
bekenden op de koffie vragen in uw 
daarvoor opgeruimde huis. Bijbelse 
gastvrijheid houdt echter meer in. 

Willem van Klinken
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Hoe kun je Bijbelse gastvrijheid in 
praktijk brengen? Het belangrijkste is 
dat we leren leven van de vrijgevigheid 
van de Heere. Christus opent Zijn 
hart voor vreemdelingen. Zelfs voor 
Zijn vijanden. Hij wil mij leren hoe ik 
mijn hart kan openen voor anderen, 
ook voor onbekenden en vreemdelin-
gen. 

Gods verbazende liefde en barmhartig-
heid maakt ons zelf barmhartig. Alleen 
als wij beseffen hoezeer wij door de 
zonde vervreemd waren van God, en 
hoe God ons alles gaf om ons weer te 
ontvangen, zal de verwondering daar-
over ons hart openen om anderen gast-
vrij te ontvangen. Alleen zo kunnen we 
groeien in liefde die leert onderschei-
den waar het op aankomt en wat we-
zenlijk is (Fil. 1:9-10). Liefde die zich-
zelf niet zoekt, niet verbitterd wordt en 
alle dingen verdraagt (2 Kor. 13).

In Mattheüs 25 verbindt Jezus 
gastvrijheid aan de minste van Zijn 
broeders met het verwelkomen van 
Hemzelf. Het is een van de aspecten 
waarop Hij ons leven zal beoordelen: 
‘Ik was een vreemdeling en gij hebt 
Mij (niet) geherbergd’ (Matth. 25:35 
en 43). Wie zijn in mijn omgeving de 
minste broeders die ik kan verwelko-
men? Waar zijn de armen, blinden en 
kreupelen? Als we onze liefde en aan-
dacht alleen geven aan soortgenoten 
en mensen die aardig voor ons zijn, 
zijn we nog niet verder dan de tolle-
naars (Matth. 5:46-47).

Waar moeten we beginnen? Iedereen 
heeft mogelijkheden om een stap te 
zetten. Het werk van de Heere begint 
altijd in het klein. Een extra plaats aan 
tafel, iets extra’s om weg te geven, een 
extra plek voor iemand om te over-
nachten. Of misschien een bemoedi-
gend kaartje of vriendelijke glimlach. 
Als we de Heere bidden om liefde en 
letten op wie Hij op onze weg brengt, 
zal Hij ons de weg wijzen.

Gastvrijheid kost altijd iets. Maar 
wie gastvrijheid in praktijk brengt, 
ontvangt vooral veel zegen. Abraham 
herbergde onwetend engelen. Rachab 
dankte haar behoud aan gasten. De 

vrouwen die Elia en Elisa ontvingen, 
werden rijk gezegend. Als we omzien 
naar anderen, ontvangen we de zegen 
van Gods genade en hulp. De zegen 
van het zien van Zijn werk in anderen. 

De zegen van geduld en verdraag-
zaamheid. De zegen van het groeien 
in liefde. Misschien ontvangen we een 
engel in huis. In ieder geval Christus 
Zelf.

Dit schilderij van de Meester van Alkmaar (1504) uit het Rijksmuseum verbeeldt 
het herbergen van vreemdelingen als een van de zeven werken van barmhartigheid. 
Eronder staat: “Die heer spreekt Wilt mij verstaen / wat Ghij den minsten doet wert 
mij gedaen.”
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Z
elf gaf ik een workshop kerk-
geschiedenis over de vraag 
hoe je om moet gaan met 
allerlei nieuwe ideeën op 

godsdienstig gebied ofwel met ‘nieuw 
licht’. We lazen samen een brief van 
Wilhelmus à Brakel. 
A Brakel, gereformeerd predikant te 
Rotterdam en auteur van de Redelijke 
godsdienst (1700), een dogmatiek voor 
gemeenteleden, schreef in 1702 een 
brief aan de Duitse lutherse predikant 
August Hermann Francke. Hij loofde 
Francke voor zijn kennis en vroom-
heid. A Brakel was blij dat Francke in 
de Avondmaalsleer met hem overeen-
stemde. Toch stelde hij ook een vraag 
naar aanleiding van een boek waarbij 
Francke betrokken was. A Brakel stel-
de dat in dit werk de zuivere leer met 
een dwaalleer was vermengd. ‘Wat 
heeft het licht met de duisternis ge-
meen?’, vroeg hij aan Francke.
In Duitsland was een ‘nieuw licht’ op-

Geestelijk investeren 
in verkondigers en 

de prediking

‘Een blik naar binnen’. Onder dit motto hield het Her
steld Hervormd Seminarie op zaterdag 25 juni jl. een 
open dag. Zo’n 250 bezoekers kwamen die middag naar 
de VU in Amsterdam om workshops over de verschillen
de vakgebieden te volgen en de sfeer te proeven. 

J. van de Kamp

Workshop dr. R. van Kooten 
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gekomen onder de naam van ‘piëtisme’ 
en ‘mystiek’. A Brakel had daar kennis 
van genomen en was tot de conclu-
sie gekomen dat het kwade met het 
goede vermengd was. Tot het nieuwe 
licht behoorden ‘ware vromen’, maar 
ook mensen die geen kennis hebben 
van de waarheid en die deze ook niet 
lief hebben. De godsdienst van het 
nieuwe licht mag ‘verheven’ lijken, 
maar hij wijkt af van de ‘eenvoud die 
in Christus Jezus is’. Het is meer een 
‘natuurlijke vroomheid’ van de heide-
nen, aldus A Brakel. Hoe zit het met 
dit nieuwe licht, wilde hij van Francke 
weten. A Brakel wilde namelijk de 
vromen geestelijke leiding geven.
Wat leert de brief van A Brakel ons 
over de vraag hoe we moeten omgaan 
met nieuwe godsdienstige gedachten? 
Over deze vraag hebben we tijdens 
de workshop doorgesproken. Ener-
zijds mogen we op een open manier 
in gesprek gaan met mensen van een 

andere ‘richting’. Anderzijds moeten 
we niet afgaan op de schone schijn – 
iemand kan heel vroom lijken – maar 
moeten we juist doorsteken tot de leer 
die aan de levenspraktijk ten grond-
slag ligt. Deze leer moeten we toetsen 
aan de Bijbel. Iemand mag vroom 
lijken, maar is zijn of haar leer ook 
echt Bijbels en staat Christus bij hem 
of haar in het middelpunt?
Op deze manier willen wij als docen-
ten aan het Seminarie toekomstige 
dienaren van het Woord opleiden en 
vormen. In de andere workshops heb-
ben de collega’s laten zien hoe zij dit 
voor Bijbelse theologie, dogmatiek, 
praktische theologie, ethiek, Latijn en 
logopedie doen.

Dit onderwijs beslaat 40 % van het 
totale onderwijsprogramma aan de 
VU. De kosten hiervoor en voor aan-
verwante zaken – denk vooral aan 
personeelskosten en verder aan verga-

derkosten, conferenties en persoonlij-
ke vorming van de studenten – moet 
de HHK zelf opbrengen. Dit is een 
kostenpost van ongeveer € 380.000 
per jaar. Hiervoor is van meet af een 
subsidie bij het rijk aangevraagd. Deze 
is echter steeds afgewezen. Daarom 
wordt nog steeds een groot beroep 
gedaan op de gemeenteleden; onder 
andere is een substantieel gedeelte 
van de ledenbijdrage bestemd voor 
het Seminarie.
Wij hebben daarom niet alleen uw ge-
bed nodig, maar ook structurele finan-
ciële steun. Om deze reden willen wij 
u verzoeken om donateur te worden 
van het HHS. Op die manier kunt u 
geestelijk investeren in toekomstige 
generaties: niet alleen in de verkon-
digers van het Evangelie, maar ook in 
een Bijbelse prediking die de hoorders 
geestelijke leiding geeft. Wij verwijzen 
u graag naar de donateurskaart in dit 
nummer.

Er wordt aandachtig geluisterd naar dr. W. van Vlastuin

Per abuis staat een verkeerd rekeningnummer van de commissie opleiding en vorming 
op de donateurskaart. Het juiste rekeningnummer is NL81RABO0141458062.
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Kunnen onze cliënten 
op jou rekenen?

Meer informatie?  www.rstzorg.nl 
of bel 0342 - 40 54 65.
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Wij zoeken in meerdere regio’s / plaatsen enthousiaste:

Wijkverpleegkundige 
Verpleegkundige in de wijk
Verzorgende niveau 3 (IG)
Op www.rstzorg.nl vind je meer informatie over deze 
vacatures en kun je direct solliciteren. Voor vragen kun 
je bellen naar 0342 - 40 54 65.

Plesmanstraat 68 | Postbus 900 | 3900 AX  Veenendaal | T 0318 54 30 30 | E info@rmu.nu | www.rmu.nu

Word lid op 
www.rmu.nu 

Wij maken werk van uw dagelijks brood.
De RMU maakt hier werk van met een uitgebreid dienstenpakket. Bijvoorbeeld met  persoonlijke
hulpverlening bij ontslag,  reorganisatie of arbeidsconfl ict. Onze juristen komen op voor úw 
 belangen. Maar de RMU biedt leden veel meer zoals actuele (cao)-informatie,  ledenvoordeel met 
de RMU Pluskaart, collectieve belangenbehartiging en aansluiting bij een letselschadedienst. 
Word nu lid van onze christelijke vakorganisatie en ontdek dat de RMU zich in  haar dagelijks 
werk afhankelijk weet van de Gever van ons dagelijks brood.

U� d�g�l�j�s b�o�d�
o�s d�g�l�j�s w�r�

Wij zijn gespecialiseerd in het ver-

vaardigen en restaureren van kerk-

interieurs. Kansels, kerkbanken etc.

Schapendijk 13 Punthorst 

(gemeente Staphorst) Tel. 0529-483650

www.ambachtelijke-kerkinterieurs.nl



‘Janette van 11 jaar is een vrolijke, drukke meid, die zichzelf niet 
goed kan vermaken. Er is een lichte vorm van ADHD vastgesteld. 
Nu ons gezin groter wordt, hebben we het gevoel dat Janette teveel 
van onze energie vraagt. We zijn alleen maar druk om haar bezig 
te houden. Dat geeft veel irritatie bij de andere kinderen en tussen 
ons. We willen graag even op adem komen...’

Gastopvang voor 
kinderen en jongeren

Gastopvang
Soms is het nodig dat een kind of jongere tijdelijk even 
afstand neemt van de thuissituatie door ergens anders te 
verblijven. Bijvoorbeeld omdat het thuis niet lekker loopt 
en het kind een time-out nodig heeft. Of omdat ouders 
overbelast zijn. Of omdat tijdelijke overbrugging naar 
andere jeugdhulp nodig is. Het gaat dus om een tijdelijke 
rust- of overbruggingsperiode voor een kind of jongere. Bij 
gastopvang is het de bedoeling dat een kind of jongere na 
de gastopvangperiode weer teruggaat naar huis. Wanneer 
dit niet mogelijk is, kunnen er andere vormen van zorg, 
zoals pleegzorg, ingezet worden. 

Gastopvang in het kort
• Gastopvang is bedoeld voor kinderen en jongeren  

van 0-18 jaar
• De plaatsing heeft een duur van maximaal 3 maanden
• De problematiek past binnen een gewoon gezin
• Het kind/de jongere stemt zelf ermee in om tijdelijk 

bij een gastgezin te verblijven
• Het betreft geen pleegzorg, maar tijdelijke zorg voor 

een kind of jongere

Opzet voorziening voor gastopvang
De generale diaconale commissie van de Hersteld Her-
vormde Kerk oriënteert zich momenteel op het opzetten 
van een voorziening voor gastopvang. Er zal worden sa-
mengewerkt met een professionele hulpverleningsinstan-
tie, die zowel het gastgezin als het gezin waaruit de gast 
komt begeleidt. Wordt u gastouder, dan kunt u rekenen 
op goede ondersteuning. Ook ontvangt u een vergoeding 
voor gemaakte onkosten. 

Gastgezin worden: iets voor uw gezin? 
Past gastgezin worden bij uw gezin? En hebt u interesse 
om gastouder te worden? Meld u dan aan bij het kerkelijk 
bureau (email: diaconaat@hersteldhervormdekerk.nl,  
tel.: 0318-505541). We houden u dan op de hoogte van 
de ontwikkelingen en nemen te zijner contact met u op. 
Vermeld ook uw gezinssamenstelling en eventuele  
ervaring in gastopvang of pleegzorg.
Graag komt de generale diaconale commissie ook in con-
tact met pleeggezinnen binnen de Hersteld Hervormde 
Kerk. Bij het kerkelijk bureau zijn de gegevens van een 
aantal pleeggezinnen bekend. Heeft u of de scriba van 
uw gemeente uw naam en contactgegevens nog niet door-
gegeven? Dan horen wij graag van u. 

Bijeenkomst voor pleegzorg en 
gastopvang D.V. 7 oktober 2016
Op D.V. vrijdag 7 oktober belegt het Platform Jeugdhulp-
verlening weer een bijeenkomst voor mensen die betrok-
ken zijn bij pleegzorg. Hierbij zijn niet alleen (aspirant)
pleegouders welkom, maar ook ambtsdragers en ouders 
die gastopvang bieden of dit overwegen. Deelnemende 
kerken aan dit Platform zijn: de Gereformeerde Ge-
meenten, de Gereformeerde Gemeenten in Nederland, 
de Hersteld Hervormde Kerk en de Oud Gereformeerde 
Gemeenten in Nederland. Het thema is Pleegzorg: taak 
van de kerkelijke gemeente?! Naast lezingen vanuit de 
praktijk en diverse workshops is er ruimte voor onderlinge 
ontmoeting. 

Tijd: 16.00 uur tot 20.00 uur (incl. maaltijd).
Locatie: Adullamkerk, Gereformeerde Gemeente te 
Barneveld-Zuid, Ds. E. Fransenlaan 6. Voor kinderoppas 
wordt gezorgd. Voor informatie en aanmelding kunt u contact 
opnemen via telefoonnummer 0348-489900 of dmz@cbgg.nl.

Zicht op diaconaat

19



Maandagochtend gaat bij ons de telefoon: ‘U spreekt met 
Pleegzorg. Mag ik u een plaatsing voorleggen? Het gaat om een 
meisje, dat afgelopen zaterdag is geboren, kunnen jullie haar 
voorlopig opvangen? Waarschijnlijk vanmiddag al. U hoort meer.’ 
De adrenaline giert door ons lichaam... 

Peter en Eveline van den Berg

Ervaringen van en 
uit een pleeggezin
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delijk) niet kunnen. Een aangrijpend 
verhaal achter een verhaal dus.

Wat is pleegzorg?
Pleegzorg betekent dat een kind van 
een ander voor een korte of langere 
periode in, bijvoorbeeld uw gezin 
komt wonen. Als er zorgen in een ge-
zin zijn, wordt in principe eerst geke-
ken of deze in het gezin of de familie 
opgelost kunnen worden. Soms is de 
situatie echter zodanig zorgelijk of 
acuut dat een kind (of de kinderen) 
in een pleeggezin worden onderge-
bracht. Bijvoorbeeld wanneer een of 
beide ouders ernstig ziek zijn, er een 
(vermoeden van een) misdrijf is etc. 
Pleegzorg kan tijdelijk zijn (crisisop-
vang of kortdurend), maar ook een 
langere periode betreffen (langdurige 
pleegzorg). In sommige situaties gaan 
pleegkinderen nooit meer bij hun 
ouders wonen en ‘krijgen’ de pleegou-
ders de voogdij.

Waarom zou je pleegouder 
worden?
Pleeggezin worden betekent naast 
heel mooie ervaringen ook dat er 
heel veel ‘vreemde’ mensen in je huis 
komen. Ouders, pleegzorgwerkers en 
andere deskundigen die allemaal een 
mening over je opvoeding hebben…

Ook hebben de meeste geplaatste 
kinderen een zogenoemde ‘rugzak’ én 
heb je geen natuurlijke binding met 
het kind. Dit vraagt meer van een 
opvoeding dan een ‘gewoon’ kind. 
Het is daarom belangrijk dat man en 
vrouw er samen over nadenken en 
samen tot de keuze komt om plee-
gouder te worden. Je hebt elkaar echt 
nodig! Overigens moet je, voordat je 
pleegouder wordt, een cursus volgen. 
Pleegouderschap is dus niet iets waar 
u onvoorbereid aan begint. In een 
dergelijke cursus komen veel ver-
schillende thema’s aan bod en wordt 
pleegzorg vanuit diverse invalshoeken 
belicht.

Pleegzorg is ook een mooie taak! Dat 
je zomaar in korte tijd mag insprin-
gen in een n oodsituatie (hoe triest 
ook) is ontzettend waardevol. Je kunt 
met elkaar een kind een nieuwe kans 
geven. Je kunt kinderen voorlezen 
en proberen voor te leven uit Gods 
Woord.

Pleegzorg: iets voor u? 
Het boekje ‘Bijbels licht op pleegzorg’ 
(red. W. Visser, uitgeverij De Banier) 
bevat meer informatie over de diverse 
aspecten van pleegzorg. Een aanrader 
voor wie zich er in wil verdiepen.

Hebt u vragen of opmerkingen naar aanleiding van dit artikel, 
dan kunt u contact opnemen met Peter en Eveline van den Berg 
(peter-evelinevandenberg@kliksafe.nl).

Z
al het wel of zal het niet 
doorgaan? Wat is het mooi 
om in nood te kunnen en 
mogen helpen. Zo’n drie uur 

later sluiten wij voor een onbekende 
periode een meisje van twee dagen 
oud in onze armen – en ons hart…! 
Ze heeft alleen de kleren aan die ze 
van haar ouders heeft gekregen en de 
knuffel bij zich die ze uit het zieken-
huis mocht meenemen.
Dit gebeurt echt. En veel vaker dan 
we denken. Ontelbare situaties kun-
nen zich voordoen. Een moeder die 
na negen maanden zwangerschap 
haar kind moet afstaan, ouders die 
waarschijnlijk heel graag de verzorg-
ing op zich hadden willen nemen 
maar die om allerlei redenen dit (tij- D
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Praktische hulp bieden aan gemeenteleden die in een 
noodsituatie verkeren en om eigen mantelzorgers te ontlasten. 
Als gemeente hebben we een diaconale opdracht, uitgaande van 
Mattheüs 25:40 b ‘Voor zoveel gij dit een van deze Mijn minste 
broeders gedaan hebt, zo hebt gij dat Mij gedaan’.

Janine Hoeve en Janneke van der Garde

Praktische hulp aan 
gemeenteleden

een ervaringsverhaal over de opzet
van mantelzorgondersteuning

22



gemaakt, wordt er een vaste vergoeding 
gerekend. 

Ouderenbezoekwerk 
Na verloop van tijd is er een start 
gemaakt met het organiseren van 
ouderenbezoekwerk. Omdat oude-
renbezoek onbeperkt doorloopt, is 
dit een aparte tak van de mantel-
zorg. Hiervoor hebben wij ook een 
speciale coördinator aangesteld. 
Een gemeentelid kan aangeven of 
hij/zij extra bezoek wil ontvangen. 
De coördinator brengt een ken-
nismakingsbezoek en brengt de 
wensen in kaart. Hierna gaat zij op 
zoek naar een passende vrijwilliger 
hiervoor.

Toenemende zorgvraag 
Nu, zeven jaar na de start, zien we dui-
delijk dat we in een behoefte voorzien! 
Er wordt het meeste gebruik gemaakt 
van vervoer, eten koken en huishou-
delijk werk. Hulpvragers zijn vaak erg 
dankbaar voor de hulp die ze kregen 
en laten ons dat ook weten. Dit maakt 
het vrijwilligerswerk ontzettend leuk 
en dankbaar om te doen!m De laatste 
jaren is er een toename van het aantal 
zorgvragen. Dit heeft zeker te maken 
met de participatiemaatschappij. Van-
uit overheidsinstanties wordt hulp van 
buitenaf langzaam teruggedrongen 
waardoor mensen eerder moeten terug-
vallen op eigen netwerk of mantelzorg. 
Het belang van vrijwilligersorganisaties 
wordt dus steeds groter! Wat is het dan 
mooi dat mensen kunnen terugvallen 
op de eigen gemeente. En het vergroot 
saamhorigheid en betrokkenheid. Het 
is een Bijbelse opdracht om oog te heb-
ben voor je naaste, en dan niet alleen 
eigen gemeenteleden, maar juist ook 
daarbuiten! 
Alles bij elkaar zijn we dankbaar dat we 
op deze wijze op een praktische wijze 
ons christen- zijn en gemeente- zijn in 
kunnen vullen! We kunnen niets doen 
zonder het gebed, en we merken steeds 
weer dat de Heere over de mantelzor-
gondersteuning Zijn zegen wil geven.

M
et deze doelstelling werd 
zeven jaar geleden door 
gemeenteleden van de 
Hersteld Hervormde 

gemeente te Putten een mantelzorgon-
dersteuning gestart. Het begon met 
een gezin, waarvan de jonge vader ter-
minaal was. Er waren al prille plannen 
om een mantelzorggroep op te richten. 
We boden aan iedere dag een maaltijd 
te bezorgen, zodat ze zoveel mogelijk 
tijd met elkaar konden doorbrengen 
en ze zich geen zorgen over het eten 
hoefden te maken. De vrijwilligers 
vonden het erg fijn om te doen, omdat 
we allemaal wisten dat de zorgen groot 
waren. De diaconie reageerde verheugd 
op het initiatief, het sloot mooi aan bij 
de diaconale taken. Op verzoek van de 
diaconie werden we lid van de NPV. 
Dit biedt vele voordelen. Er worden re-
gelmatig cursussen aangeboden en bij 
problemen hebben zij een adviserende 
rol. Daarnaast hebben zij veel ervaring 
als het gaat om begeleiding van vrijwil-
ligersorganisaties.
In dit artikel willen we met u een aan-
tal ervaringen en tips delen met betrek-
king tot de opzet van mantelzorgonder-
steuning in de kerkelijke gemeente. 
Het team dat aanstuurt bestaat uit 
zes personen: drie coördinatoren die 
de zorgvragen uitwerken. Daarnaast 
is er een secretaresse, die de admi-
nistratie bijhoudt. De vrouw van de 
predikant heeft een adviserende rol in 
de commissie, en is ook een schakel 
tussen predikant en commissie. Verder 
is er een voorzitter aangesteld die de 
hoofdzaken regelt en contactpersoon is 
voor de diaconie. Ook is er een kader 
gemaakt waarbinnen gewerkt wordt; er 
moeten natuurlijk grenzen zijn waaraan 
hulpvragen getoetst worden. Er staat 
elke week een stukje in de kerkbode 
met contactgegevens van de coördina-
tor en is er informatie beschikbaar via 
de website van de gemeente.

Welke hulp wordt er zoal 
geboden? 
• Ondersteunen van de mantelzor-

ger (bijvoorbeeld bij dementeren-
den, gehandicapten en zieken)

• Begeleiden bij vervoer
• Met of voor iemand boodschappen 

doen

• Tijdelijke huishoudelijke onder-
steuning bij bijv. ziekte, geboorte 
of overlijden

• Eten koken, bijvoorbeeld bij ziek-
te, overlijden etc. 

• Strijken
• Andere hulpvragen naar het oor-

deel van de coördinatoren

Vrijwilligersavond 
Het ouderenbezoek en de mantel-
zorg worden regelmatig geëvalueerd 
zowel met de hulpvrager als met 
de vrijwilliger. Dit om problemen 
zo vroeg mogelijk te signaleren en 
hierop in te spelen. Jaarlijks organi-
seren wij een vrijwilligersavond om 
de vrijwilligers te informeren over 
het afgelopen jaar, en verzorgen wij 
een stukje toerusting door een spre-
ker uit te nodigen. Op deze avond 
kunnen vrijwilligers ook met elkaar 
van gedachten wisselen.

Procedure voor 
hulpverlening
Elke aanvraag voor hulp komt binnen 
bij een van de coördinatoren. Eén van 
de coördinatoren voert een gesprek en 
brengt zo nodig een bezoek. De wen-
sen van de hulpvrager worden vastge-
legd, dit wel binnen de mogelijkheden 
die er zijn. De coördinator stuurt een 
algemene e-mail naar alle vrijwilligers 
met de inhoud van de hulpvraag, reke-
ning houdend met de privacy van de 
hulpvrager. Wat wij regelmatig doen, is 
gebruik maken van het eigen netwerk 
van de hulpvrager. Dit houdt in dat ook 
vrienden en bekenden van de hulpvra-
ger worden ingeschakeld. Dit is voor de 
hulpvrager erg fijn, omdat het dan be-
kenden zijn die wat willen betekenen 
in de hulpvraag.

Administratie
Met iedere vrijwilliger wordt een vrij-
willigersovereenkomst opgemaakt. De 
vrijwilliger die hulp verleent, heeft 
geheimhoudingsplicht. Hiervoor moet 
ook getekend worden. Ook kunnen 
zij als het gaat om hulp verlenen hun 
wensen en voorkeuren aangeven. Daar-
naast wordt er bijgehouden hoeveel 
zorguren er per jaar gemaakt worden. 
Als er gebruik gemaakt wordt van 
maaltijden of als er reiskosten worden 

De auteurs zijn beide werkzaam als  
coördinator en vanaf het begin betrokken 
bij de mantelzorgondersteuning.  
Voor meer informatie over ondersteuning 
door de NVP zie: 
https://npvzorg.nl/kerkelijkethuishulp
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NIEUW!

NIEUW!

NIEUW!

wat kunnen wij 
voor u betekenen?

Kauwenhoven 5 | Lunteren | 
T (0318) 48 40 74 | info@drukkerij-amv.nl
www.drukkerij-amv.nl

periodieken/kerkbladen
huisstijlontwerp
familiedrukwerk
nieuwsbrieven
brochures
folders
vormgeving
drukwerk (offset)
plots
bouwtekeningen 
digitaal drukwerk (printen)

Ook een mooie tegel-
vloer in úw woning?
 VLOERTEGELS EN WANDTEGELS | MEER DAN 1.000 SOORTEN
 PROFESSIONEEL ADVIES | VAKKUNDIG GELEGD
 VLOERVERWARMING | ALTIJD SCHERPE PRIJZEN

BEZOEK OOK ONZE 
TEGELOUTLET

Grote voorraad vloertegels, 
wandtegels en tegellijmen.

www.tegeloutletkroon.nl

Energieweg 8c, Meerkerk  |  0183-354225  |  info@kroonvloereninsteen.nl
www.kroonvloereninsteen.nl

Sleutelbloemstraat 44, 7322 AK Apeldoorn
Tel. 055 8200 222

VACATURE:

VERKOOPADVISEUR
HAARDEN & KACHELS
Ook leerling-BBL worden uitgenodigd 
om te solliciteren!

Kijk voor meer informatie op: 
www.haardenexpert.nl/vacature-verkoper

	  

ijzerenvuur.com	  
Werken	  met	  ijzer	  en	  vuur	  is	  onze	  passie,	  heet	  ijzer	  
vervormen	  tot	  mooie	  gebruiks-‐	  en	  siervoorwerpen.	  	  
Graag	  ontwerpen	  en	  maken	  wij	  uw	  smeedwerk,	  
industriële	  meubels	  en	  staalconstructiewerk.	  Neem	  
vrijblijvend	  contact	  met	  ons	  op!	  
Dert	  Vlaander	  	   06-‐13672843	  	  
Albert	  Bin	  	   06-‐38934083	  	  
	  	  	  	  



Zicht op kerkelijk bureau

Of je nu fuchsia’s kweekt of in een volière vogels houdt, 
er is een ‘clubblad’ voor. Er bestaan er heel wat naast 
elkaar. Je wordt er door geïnformeerd over je hobby, over 
hoe dit is en dat, hoe dit gaat en dat. Dat mag ook wel 
wat geld kosten. Het hoort er immers een beetje bij. Je 
hebt nu eenmaal een hobby of je hebt die niet.

Nog veel belangrijker dan welke hobby ook, is mee te 
leven in en met een kerkelijke gemeente. Haar kerkbode 
wordt tegen dat licht veelal intensief gelezen. Je blijft er 
door op de hoogte van wat binnen de gemeente omgaat. 
Uw gemeente behoort tot de Hersteld Hervormde Kerk. 
Deze kerk heeft een tweewekelijks verschijnend perio-
diek. En daar willen we het even met u over hebben. Het 
blijkt namelijk dat dit kerkblad lang niet door allen die 
kerkelijk meeleven in een Hersteld Hervormde gemeente 
wordt gelezen. Dat betreuren wij. Vandaar!

Allen die al een abonnement op het Kerkblad hebben, 
willen we hartelijk bedanken voor die steun en dat ver-
trouwen. U voelt hem al aankomen: We vragen dringend 
aan hen die (nog) geen abonnement hebben, dit nu snel 
te (her-)overwegen. Voor de eraan verbonden kosten 
hoeft u het niet te laten, een krappe 40 eurocent per 

week. Zeker, er moet op de kleintjes worden gelet, maar 
onoverkomelijk is dit bedrag toch zelden.
Het blad verschijnt om de veertien dagen. De inhoud is 
zeer gevarieerd. Uiteraard het nieuws uit de eigen kerk, 
maar daarnaast ook bezinning op wat zich in gezin, kerk 
en samenleving zoal aan ons voordoet. Elke keer een 
meditatie, bij toerbeurt door onze predikanten verzorgd. 
Bijbelstudie en kerkgeschiedenis zijn vast terugkerende 
rubrieken, naast die voor verdiepende artikelen over 
bijvoorbeeld de orde des heils en een artikelenserie over 
opvoedingsvraagstukken. Twee pagina’s per nummer 
worden door en voor jongeren gevuld. Veel medewerkers 
spannen er zich (belangeloos) voor in om elke keer weer 
een leerzaam en goed leesbaar blad te bieden. Jammer 
om dat ongelezen te laten.

Kort en goed, je landelijke kerkblad kun je toch eigenlijk 
niet missen. Het nemen van een abonnement wordt ver-
gemakkelijkt door de bijgevoegde bon in te vullen en op 
te sturen. Elke nieuwe abonnee wordt hartelijk verwel-
komd door de redactie.

Namens de redactie van het Kerkblad,
Ir. B.J. van der Vlies 

 Ja, ik meld mij aan als abonnee van het Kerkblad.
 Periodiek van de Hersteld Hervormde Kerk.

Persoonsgegevens:

Naam:

Adres:

Woonplaats:

Abonnement op Kerkblad

Word abonnee,
Stuur ons deze bon retour
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Word abonnee,
Stuur ons deze bon retour
meer info? zie pagina 25
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Zicht op toerusting

Waarom toerusting?
Ook voor ons persoonlijk leven is het 
van belang om toegerust te worden. 
Het is nodig om te weten waar wij 
staan en wat de fundamenten zijn van 
het geloof. Om te leren wie wij zijn voor 
God en Wie Hij wil zijn voor ons. Daar-
om wil deze cursus Bijbelse toerusting 
geven. Hierin zullen we luisteren naar 
het Woord van God en zaken die daar-
mee te maken hebben. Zo kan het een 
middel zijn om samen na te denken 
over dat Woord en over de betekenis 
die dit heeft voor ons persoonlijk leven.

Voor wie?
De cursus is bedoeld voor iedereen die 
zich wil verdiepen in het Woord van 
God en toegerust wil worden met Bij-
belse kennis. Geïnteresseerde gemeen-
teleden maar ook ambtsdragers zijn van 
harte welkom. Zeker ook degenen die 
een vervolg zoeken op de belijdenis-
catechese worden uitgenodigd. Mensen 
van alle leeftijden doen mee aan de 
cursus. Bijzondere voorkennis is niet 
vereist.

Hebt u vragen over de geloofsleer? Wilt 
u samen met anderen de Bijbel bestu-

Cursus Bijbelse Toerusting
uitgaande van de 

Hersteld Hervormde Kerk

De kerk in Nederland komt steeds meer aan de rand 
van de samenleving te staan. De ruimte om christen te 
zijn lijkt kleiner te worden. En christelijke opvattingen 
worden steeds minder begrepen. Daarom is wapening 
en toerusting nodig. Alleen zó kunnen we antwoorden 
bieden op vragen die de samenleving stelt.

Locatie Cursusleider Telefoonnummer Mailadres
Driebruggen Ds. W. Schinkelshoek (0180) 515027 ws@filternet.nl
Garderen Ds. J.L. Schreuders (0527) 264532 jlschreuders@hotmail.com
Sommelsdijk Ds. C. Gielen (0187) 701048 dsgielen@solcon.nl

deren? Voelt u de noodzaak om toe-
gerust te worden? Dan is deze cursus 
beslist iets voor u.

Wat?
1 cursus
De Cursus Bijbelse Toerusting is een 
cursus die toerusting en verdieping wil 
bieden. Er zijn geen toetsen en er is 
geen verplicht huiswerk.

6 vakken
De cursus bestaat uit zes vakken. Oude 
Testament, Nieuwe Testament, kerkge-
schiedenis, dogmatiek, ethiek en prakti-
sche theologie.

3 lessen
De lessen worden gegeven op zater-
dagmorgen van 9.00 tot 12.20 uur. Er 
worden drie lessen gegeven van elk één 
uur. Er worden dan drie vakken behan-
deld; de andere drie vakken komen de 
volgende keer aan de orde.

18 bijeenkomsten
Per jaar zijn er achttien bijeenkomsten. 
De lessen worden van september tot  
en met mei, twee keer per maand,  
gehouden.

3 jaar
De gehele cursus duurt drie jaar.  
Wie de cursus volledig afrondt, ont-
vangt hiervoor een certificaat en heeft 
toegang tot de verdiepingscursus.

Waar?
De cursus wordt gegeven op drie 
plaatsen in het land (Driebruggen, 
Garderen en Sommelsdijk). Er is bijna 
altijd wel een cursuslocatie bij u in de 
buurt.

Aanmelden?
Verdere informatie is te vinden op de 
website http://www.hersteldhervormde-
kerk.nl/hhk/toerusting. U kunt daar de 
uitgebreide cursusbrochure downloa-
den. Ook kunt u zich daar aanmelden 
voor de cursus. 

Meer informatie?
Voor meer informatie kunt u contact 
opnemen met de administrateur, de 
heer K. Snijder, Ringmus 26, 8271 HE  
IJsselmuiden, tel. (038) 3311449  
(buiten kantooruren) of via het mail-
adres cbt@kpnmail.nl. 
U kunt ook contact opnemen met de 
cursusleiders:
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ds. R. van de Kamp | Voorzitter commissie Israël

Gastvrijheid
voor thuiskomers

D
enkend over gastvrijheid komt als eerste het 
woord ‘vreemdeling’ naar voren. Voor wie zijn 
wij gastvrij? Voor  mensen die vreemd zijn en 
niets hebben om op terug te vallen. Als we 

het nieuws volgen, zien we dat er heel wat mensen op de 
vlucht zijn. Zij verlaten hun familie en hun vaderland om 
elders een betere toekomst te zoeken. Zo kennen we ook 
in ons land een groot aantal vluchtelingen. Mensen die 
ver van huis en haard zijn weggetrokken en in de vreem-
de verkeren.

in het jaar 70 na Christus zijn de Joden 
verstrooid. Tot op de dag van vandaag 
zijn er over heel de wereld van het 
Joodse volk te vinden. 
Maar wat is er aan de hand? Velen 
keren nu weer terug naar hun thuis-
land. Vorig jaar zijn er 30.000 Joden 
naar Israël gegaan. God haalt Zijn volk 
thuis! Het is een uitdrukking die wij 
vaak gebruiken als er iemand overle-
den is die door genade de Heere heeft 
leren kennen als God en Vader. Dan 
gebruiken we deze uitdrukking in fi-
guurlijke of geestelijke zin. Maar dat de 
Heere Zijn volk thuis haalt, heeft ook 
een letterlijke betekenis. De profeten 
hebben het voorzegd. ‘Daarom, zie, 
de dagen komen, spreekt de HEERE, 
dat er niet meer zal gezegd worden: Zo 
waarachtig als de HEERE leeft, Die de 
kinderen Israëls uit Egypteland heeft 
opgevoerd; Maar: Zo waarachtig als de 
HEERE leeft, Die de kinderen Israëls 
heeft opgevoerd uit het land van het 
noorden en uit al de landen waarheen 
Hij hen gedreven had. Want Ik zal hen 
wederbrengen in hun land, dat Ik hun 
vaderen gegeven heb’ (Jer. 16:14, 15).

Wij zien het voor onze ogen gebeuren: 
Joden maken alijah. Dat betekent dat 
zij ‘opgaan’. En waarom doen zij dat? 
Daar zijn uiteenlopende redenen voor. 
De een doet het omdat hij zich voelt 
aangetrokken tot Israël. Bij een ander 
geeft de Heere in het hart om terug te 

Zicht op Israël

Er zijn echter ook mensen die op de 
vlucht zijn en naar hun thuisland 
vluchten. Mensen die zich niet meer 
veilig voelen in het land waar ze zijn 
opgegroeid, waar hun ouders hebben 
gewoond en misschien al vele gene-
raties voor hen. Maar ze zijn er nooit 
thuis geweest! 
Het gaat over het Joodse volk! Maar 
waarom wonen zij niet in hun land? 
Het land wat de Heere aan Abraham 
heeft beloofd tot een eeuwige bezitting 
(Gen. 17:8)? In de Bijbel lezen we 
verschillende keren dat het volk uit het 
land Kanaän werd verdreven. Zo is on-
der Nebukadnezar het tweestammen-
rijk naar Babel gevoerd. De twee stam-
men zijn echter weer teruggekeerd, 
maar de tien stammen niet. Waar zijn 
die gebleven? Op de Pinksterdag horen 
we van Joden uit allerlei verschillende 
plaatsen van de toen bekende wereld. 
Ook door de verwoesting van Jeruzalem 
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gaan. Weer een ander zoekt veiligheid 
omdat hij op de plaats waar hij woont 
niet meer rustig kan leven. Onder 
druk van het antisemitisme gaan op dit 
moment veel Joden uit Frankrijk terug 
naar hun thuisland. Ook zijn er die 
geen toekomst zien in hun land, bijv. 
in de Oekraïne, en laten daarom alles 
in de steek. Maar … ze gaan! Jesaja 
heeft geprofeteerd: ‘Ik zal zeggen tot 
het noorden: Geef; en tot het zuiden: 
Houd niet terug; breng Mijn zonen van 
verre en Mijn dochters van het einde 
der aarde’ (Jes. 43:6).
En zo komen er velen in hun thuis-
land, als vreemdeling. Zij beheersen 
de taal niet en kennen de cultuur niet. 
Het eten is er anders en het klimaat is 
onwennig. Vreemdeling in hun eigen 
land! Zij worden opgevangen in een 
zogenaamd absorptiecentrum. Dat is 
te vergelijken met onze  asielzoekers-
centra. Het gaat er echter iets anders 
aan toe. Iedereen moet een verplicht 
programma volgen om de taal te leren 
kennen en eventueel een opleiding vol-
gen om aan het werk te kunnen. Het is 
de bedoeling om zo snel mogelijk een 
volwaardige plaats in de samenleving 
te krijgen. Door de grote hoeveelheid 
van immigranten zijn er soms bepaalde 
tekorten in de eerste levensbehoeften. 
Daarom heeft de commissie Israël 
via de generale diaconale commissie 
(GDC) hulp geboden om hierin te 
voorzien. Zo mogen we, volgens onze 

Bijbelse opdracht die Paulus ons voor-
houdt in Romeinen 10, hen tot een 
getuigenis zijn.

Als de ‘vluchtelingen’ voldoende ba-
gage hebben, betrekken zij ergens in 
het land een woning. Dan kunnen zij 
beginnen aan het opbouwen van een 
nieuw bestaan. Gekomen met achter-
lating van familie en vrienden moet 
ook het sociale netwerk worden opge-
bouwd. Maar hoe kom je aan vrienden 
en aan kennissen? Het is bijzonder als 
er in de plaats van inwoning een punt 
is waar mensen elkaar kunnen ontmoe-
ten. Een plaats waar zij blijde en droe-
vige dingen kunnen delen met ande-
ren. Een plaats voor een luisterend oor 
en een bemoedigend woord. Waar gast-
vrijheid is voor thuiskomers! Om tot 
een getuigenis te zijn. Zo heeft de com-
missie Israël de eerste stappen gezet 
om een zogenaamd inloophuis te rea-
liseren. Een plaats waar mensen kun-
nen worden opgevangen en zich thuis 
voelen. Het is de liefde van Christus 
die dringt (2 Kor. 5:14). Wat is uw en 
jouw gebed nodig voor het Joodse volk 
dat naar huis wordt gebracht. En opdat 
zij het Vaderhuis mogen vinden met 
zijn vele woningen. Het is opnieuw een 
concrete stap om als kerk invulling te 
geven aan onze roeping ten aanzien van 
Israël. Bidt u en bid jij mee voor het 
werk onder het Joodse volk? Om hen 
tot een getuigenis te zijn?
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W
e hadden al enkele 
rondjes afgelegd in 
het winkelcentrum 
en ontdekten deze 

man, alleen zittend. Na onze groet 
vroegen we naar Bijbelbezit. ‘Ja, die 
heb ik wel, ergens in de kelder’, klonk 
het. ‘Dan zult u er niet vaak uit lezen’, 
opperden we. De man vertelde 10 à 
12 jaar in de zorg te hebben gewerkt. 
Hoe kun je dan nog geloven met al die 
ellende, hoe dan Bijbellezen? Voor ons 
onbekend terrein, toch waagden we 
een poging. ‘De Bijbel kan al lezend 
wellicht ‘tegengif ’ geven en moed, 
nieuwe krachten opdoen, juist als 
medicijn werken.’ Een vriendelijke 
glimlach volgde en een andere koers 
in het gesprek. ‘Mijn zoontje zit op 
een katholieke school en bidt voor 
het eten, dan doe ik net alsof, maar 
dat is huichelen, dat besef ik wel.’ We 
probeerden aan te vullen: ‘Maar me-
neer, waarom bidt u niet oprecht? Bid 
voor een fijne dag op school, voor een 
goede onderlinge verhouding, voor zijn 
vriendjes, dan kunnen jullie samen in 
dit spoor verder gaan.’ De man keek 

Zomaar wat 
gesprekken…

Deze keer vanuit de gemeente van Monster 
’sGravenzande. Ook deze gemeente heeft een actieve 
evangelisatiecommissie. Er wordt geëvangeliseerd in 
verschillende winkelcentra. Dat levert allerlei gesprekken 
op. Een verslag van een paar van die gesprekken volgt 
hierna. De verslagen laten zien hoe er allerlei mensen en 
allerlei situaties zijn. En dat er soms ‘zomaar’ een goed 
gesprek ontstaat. 

Zicht op evangelisatie

ons dankbaar aan en stelde het ge-
sprek op prijs.

We raakten in gesprek met een oudere 
dame. ‘Ja, ik ben christelijk opgevoed, 
thuis, op school en in de kerk, maar 
het ligt al jaren achter me, het is al-
lemaal ingezakt.’ Een reden hiertoe 
kon ze niet noemen. Onze gedachten 
waren dat we dit al zo vaak hebben 
gehoord: zonder oorzaak afgehaakt; 
geen echte band met het geloof? De 
velden zijn echt wit!  Bijbelbezit was al 
bevestigd, voor ons aanleiding om ver-
der te vragen: ‘Waar is uw Bijbel?’ Ze 
antwoordde: ‘In mijn nachtkastje.’ We 
reageerden direct: ‘Mevrouw, dan ligt 
uw Bijbel voor het grijpen: één bewe-
ging, één greep en u hebt de Bijbel in 
handen, wat let u?’

‘Goedemiddag, meneer, mogen we u 
iets vragen?’ Na instemming klonk onze 
vraag: ‘Kent u de uitdrukking ‘YOLO’?’ 
Het bleek onbekend te zijn, dus legden 
we het uit: ‘Het is een afkorting uit 
het Engels: You Only Live Once. Het 
betekent: je leeft maar één keer. Bent 
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Evangelisatiedag  11 februari 2017

Op zaterdag 11 februari 2017 zal, bij leven en welzijn, weer 
de Evangelisatiedag worden gehouden. Het onderwerp voor 
deze keer zal zijn: Tijdgeest. In een hoofdlezing wordt dit 
thema uitgediept en dichtbij gebracht. Daarna is er de ge-
legenheid om in verschillende praktische workshops aan de 
slag te gaan. Verdere informatie volgt nog, maar reserveert u 
de datum alvast?

u het met die stelling eens?’ Er kwam 
geen direct antwoord, maar ‘via via’ 
persoonlijke omstandigheden. ‘Ik heb 
36 jaar geleden mijn vrouw verloren, na 
21 jaar huwelijk. Een hartinfarct, in-
eens weg. Toen ben ik vreselijk kwaad 
geweest.’ De man had van huis uit geen 
band met het christelijk geloof: geen 
christelijke ouders, geen christelijke 
school, geen Bijbel, geen kerk. ‘Maar 
het leek wel dat ik na haar overlijden 
enige keren haar stem gehoord heb.’ 
(Frappant genoeg lezen we diezelfde 
avond een artikel - kerkblad nr. 26 dd. 
23 juli jl.- over stemmen van binnen.) 
‘Stop met roken en drinken.’ De man 
vervolgde: ‘Nu mag ik hier zitten in 
goede gezondheid, ik fiets ca. 35 km 
per dag, op mijn racefiets nog meer. Ik 
doe aan zwemmen, ik bid ook regelma-
tig en weet dat mijn gebeden verhoord 
worden.’ We reageerden: ‘Dan is uw 
bidden een dankgebed naar God, als 
we het goed verstaan.’ Dit werd beves-
tigd. We probeerden een stapje verder 
te gaan en noemden de naam van de 
Heere Jezus. Onze gesprekspartner 
vervolgde: ‘Ik kijk wel eens van die Ro-

meinse films, het oude Rome, veldsla-
gen, gladiatoren. Vreselijk wat ze met 
Hem hebben gedaan, zo’n dood.’ We 
voerden aan: ‘Het is voor ons niet te 
begrijpen, de diepe boodschap die ach-
ter dit lijden schuil gaat. Die is ook niet 
in een film uit te drukken. Weet u dat 
dit offer plaatsvervangend is, Hij voor 
ons?’ Er werd positief geantwoord, ook 
het zondebesef was bespreekbaar. Het 
gesprek verliep soepel en in een goede 
sfeer, het leek wel alsof er nog ‘Iemand’ 
aanwezig was. Het Evangelie mocht 
een centrale plaats innemen, zodat we 
besloten een Johannes-Evangelie aan 
te bieden. 

Zomaar een paar gesprekken, vanuit 
zomaar een gemeente. Allerlei men-
sen, allerlei omstandigheden. Maar 
één ding is nodig. In alle eenvoud is 
het deze mensen voorgehouden. En in 
alle eenvoud is het een voorbeeld ter 
navolging. Gewoon maar doen wat in 
eigen stad of dorp te doen is. De men-
sen opzoeken waar ze te vinden zijn. 
Een winkelcentrum is vaak een goede 
plek. De commissie evangelisatie helpt 
u graag verder met folders en ander 
materiaal.
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In Psalm 119:54 beluisteren we zo’n reiziger in dankgebed: 
Uw inzettingen zijn mij gezangen geweest, ter plaatse mij-
ner vreemdelingschappen. David als zingende pelgrim, op 

doortocht naar dé hemelse Gastvrijheid. Wat voor hem een 
ondragelijke last leek, werd hem tot muziek. Zijn ziel is er bij 
gaan zingen; zijn hart heeft er zich in verheugd, het juk van 
zijn vreemdelingschap is er lichter door geworden. Als pelgrim 
was David verstoken van de eredienst, máár niet van de God 
zijner vaderen vervreemd.

David was een vreemdeling op aarde, geen vreemdeling voor 
God, wel een zoeker, een pelgrim levende bij Gods geboden. 
Wat zal hij beginnen zonder Gods geboden. Die wijzen hem 
de weg naar het Vaderland, waarheen hij reizende is. Gods ge-
boden en getuigenissen als zijn kompas en vertroosting in zijn 
vreemdelingschap. Als we Gods Woord op doorreis missen, 
varen we als schip stuurloos op onbeteugelde wereldzeeën.
Als mensheid trekken we over deze wereld, treffen overal 
dodenakkers aan, waar vele miljoenen begraven liggen, die 
het einde van de reis bereikten, én veelal geheel onverwacht. 
Er leeft in de mensheid een zeker heimwee naar het leven, 
want al spotten de mensen, daarmee is dat heimwee nog niet 
weggenomen... de innerlijke vermoeidheid... altijd verder en... 
het einde de dood, en achter de dood projecteert de mensheid 
veelal iets! Maar de mens heeft van nature geen thuis, geen 
rust, geen vrede, geen innerlijk evenwicht des levens, want... 
hij is zonder God en zonder Vaderland.
Kan ik dan niet meer tot rust komen, in evenwicht zijn, weer 

Zicht op de mannenbond

Van waar komt gij en waar zult gij heen
gaan? Mensenmassa’s zijn op drift,  
trekkende van oord naar oord, zoekende 
gastvrijheid. Maar zijn we niet allen op reis 
naar de nimmer eindigende eeuwigheid?

De zingende 
pelgrim1

K. van den Herik | secretaris
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God in mijn leven ontmoeten, zodat ik mag zeggen: deze 
God is mijn God? Jawel dat kan nog steeds, onze zingende 
pelgrim getuigt daarvan. Hij is een gast en vreemdeling ge-
worden op aarde, omdat zijn koers is verlegd naar de hemel, 
vervuld met verlangen, met heimwee. Ook al leeft hij op 
aarde, hij is hier niet thuis. Ik leef, doch niet meer ik, maar 
Christus leeft in mij; en hetgeen ik nu in het vlees leef, dat 
leef ik door het geloof des Zoons van God, Die mij liefgehad 
heeft, en Zichzelven voor mij overgegeven heeft.

Gasten en vreemdelingen, onderscheiden van deze wereld 
en toch daarbij betrokken. Verkerende in een omgeving waar 
ze de werelddienst zien, er van horen, waar de zonde wordt 
bemind, de vorst der wereld gediend. Bovendien… die 
onrust, die onevenwichtigheid kenden ze zelf eertijds óók. 
Juist dat maakt hen als vreemdelingen, niet wereldvreemd. 
Zij doorgronden die wereldse verlangens als geen ander, 
ze kennen die tot op het bot van hun bestaan, én toch… 
vreemdelingen.

Als vreemdeling is ons leven met Christus verborgen in 
God, maar kennen we dat uitzien, verlangen naar onze eeu-
wige toekomst? Het heimwee dat onze zielen dan doortrekt, 
omsluit meer dan alleen het verlangen bij Christus te zijn. 
Het omvat ons ganse wezen, smachtende naar harmonie van 
hemel en aarde, naar het uitgedreven zijn van de zonde uit 
Zijn ganse schepping, het ongedaan maken van de dood.

Vreemdelingschap en toch ook weer niet, waar de pelgrim 

ook is, want onze God is de God van de ganse aarde. Want 
Hij kan ons Zijn majesteit doen opmerken in de werken 
Zijner handen, ons vermaak schenken in de vogels, die hun 
lied zingen, in de bloemen die bloeien. Want al zijn we dan 
vreemdelingen en doortrekkers, het land dat wij doortrekken 
is toch het onze, want zegt Paulus: alles is uwe, hetzij leven, 
hetzij dood, hetzij tegenwoordige, hetzij toekomende dingen, 
doch gij zijt van Christus en Christus is Gods.

Vreemdelingen. De wereld vindt hen vreemde mensen, 
zonderlingen wellicht, ook al spreken zij dezelfde streektaal, 
maar... over de werken Gods. Ze huiveren over het wereld-
gebeuren, maken zich daar ernstig zorgen over, maar raken 
niet van slag, omdat ze alles zien in het perspectief van Gods 
Koninkrijk.

Van waar komt gij en waar zult gij heengaan? Gaan we 
naar de stad die fundamenten heeft, welker Kunstenaar en 
Bouwmeester God is, of… naar de plaats waar eeuwig, bitter 
wordt geweend? De vreemdeling komt Thuis, de zingende 
pelgrim zal eeuwig zingen... het lied des Lams.

1 Gedachtegoed ontleend aan ds. I. Kievit (1887-1954)
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Energie 
voor kerken

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 bij Greenchoice, 
de energieleverancier van het collecti ef.

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

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

de energieleverancier van het collecti ef.

Uw voordelen
• Scherpe groene energietarieven• Uitstekende contractvoorwaarden• Transparante dienstverlening• Opti male persoonlijke service

fotokaarten

www.hollandkaart.com

fleurige

fotokaarten

voor het

goede doel

 HOLLANDKAART

Met aandacht, zorg en respect

Dag en nacht bereikbaar

0172 - 23 33 38
Wij verzorgen alleen begrafenissen

Vraag geheel vrijblijvend het boekje 

”Mijn laatste wens”.

www.vanstaverenbegrafenisverzorging.nl

info@vanstaverenbegrafenisverzorging.nl

Sumatrastraat 11 - 2405 EM

- Alphen aan den Rijn -

VAN STAVEREN
Begrafenisverzorging

kerkbanken | kerkstoelen | kansels 
bankstoffering | doopvonts | lessenaars

collectezakken | liturgieborden

www.meesterlijke-interieurs.nl

AVONDMAAL
TAFELLINNEN
- TAFELLAKENS
- NAPPERONS
 - SERVETTEN

Dessin: 
Korenaren en druiventrossen
ABBINK TEXTIEL 
VRIEZENVEEN 
TEL. : 0546 565561
MAIL: atv@abbink-textiel.nl
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REGIONALE CURSUSSEN
DE KRACHT VAN INLEIDEN
IN GENEMUIDEN, KESTEREN EN MIDDELHARNIS

DE KUNST VAN HET VERTELLEN
IN ELSPEET EN NEDERHEMERT

EEN (ANDERE) CURSUS IN EIGEN GEMEENTE?
NEEM CONTACT OP MET HET SECRETARIAAT.
SECRETARIAAT@HHJO.NL

1 OKTOBER
HUWELIJKSCONFERENTIE, 

KESTEREN

14 OKTOBER
STUDENTENCONFERENTIE, 

GOUDA

28-31 OKTOBER
BIJBELSTUDIECONFERENTIE 

18+, LAGE VUURSCHE

19 NOVEMBER
JONGERENDAG 16+, 

HOEVELAKEN

VOOR ALLE DATA GELDT: 
DEO VOLENTE.

MEER INFO: WWW.HHJO.NL

Werk in 
de kerkAGENDA

‘WAT IK SPEEL OF DE MANIER WAAROP IK SPEEL, 
MOET PASSEN IN DE EREDIENST.’

 HENRIËTTE KOELEWIJN (20 JAAR)

Zicht op jongeren



Ambtsdragers/leidinggevenden 
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Hoelang bent u al ouderling?
In de periode 2000-2010 was ik ou-
derling-kerkvoogd in de gemeen-
te van Woudenberg. Vanaf 2010 
tot heden mag ik als ouderling 
met pastoraat bezig zijn. 

U zegt: bezig zijn met pastoraat, wat zijn 
de taken die daarbij om de hoek komen 
kijken?
Je mag dan denken aan het 
reguliere huisbezoek, maar ook 
aan bijzondere huisbezoeken. 
Bijvoorbeeld bij doopouders, of bij 
problemen die aan de orde zijn. 
Rondom huwelijken en sacramen-
ten zijn er extra taken zoals het 
overhandigen van een trouwbij-
bel of het waarnemen van de 
tafelwacht bij de bediening van 
het Heilig Avondmaal. Naast dat 
alles vragen kerkenraadsvergade-
ringen de nodige tijd. 

Hoe combineert u dit ambtswerk met 
uw gezin?
Dat is een spanningsveld die om 
een goede verdeling vraagt. Een 
ambt hebben raakt ook je gezin. 
Ik kan er niet altijd zijn, terwijl je 

dat wel wilt. Zonder steun van 
vrouw en kinderen zou het erg 
complex zijn. Wat ik geleerd heb 
is: doe soms dingen bewust niet. 
Als er veel werk is moet je keuzes 
maken. Dat kan bijvoorbeeld 
betekenen dat je je voor een 
bepaalde commissie of ad hoc 
taak niet beschikbaar stelt. 

Welke eigenschappen zijn vanuit 
uw ervaringen onmisbaar voor een 
ouderling? 
In de eerste plaats moet je 
voorzichtig zijn en weten waar 
je grenzen liggen. Verder zijn 
basiseigenschappen als werkelij-
ke interesse hebben en pastorale 
bewogenheid echt nodig. En bo-
venal is het onmisbaar dit werk in 
biddende afhankelijkheid doen. 
Dan kan een moeilijk gesprek 
waar je tegenop ziet nog wel 
eens verrassend meevallen…   

Er zijn dus soms zaken om tegenop te 
zien, welke dingen geven vreugde aan 
het werk in Gods Koninkrijk? 
In de kerk ga je om met mensen 
en dat geeft verantwoordelijk-

heid. De persoon tegenover je 
is een mens met een ziel, op reis 
naar een eindbestemming. Dat 
God je dan wil gebruiken om 
mensen hierin tot een hand en 
voet te zijn maakt klein, maar 
geeft ook verwondering. Het 
mooiste is als je mensen in het 
hart mag kijken. Dan zit je naast 
elkaar, in plaats van tegenover. 

Tot slot: wat wilt u andere  
ambtsdragers graag meegeven?
Spreken is zilver maar zwijgen is 
goud. Echt luisteren naar wat 
mensen vertellen zorgt ervoor de 
ander zich ook ‘gehoord’ voelt. 
En als het over onze kerk gaat: 
mijn wens is dat de klemtoon 
zal liggen op Hervormd, en niet 
op Hersteld. Een (volks)kerk die 
laagdrempelig is en waar voor 
iedereen plaats is. Dat we zo als 
gemeenten een zoutend zout 
mogen zijn tot uitbreiding van 
Gods Koninkrijk!

Een goede verdeling gevraagd
Man, vader én ouderling... 

Ewald Kloosterman

Bij werk in de kerk denken we aan alle mensen die op welke 
manier dan ook een bijdrage leveren aan de opbouw van de 
gemeente. Een vraaggesprek met ouderling T.M. Holleman 
over zijn bedrage aan het gemeenteleven.
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12-

Voordat jij op zondag naar de kerk 

komt, is de koster al lang aanwezig. 

Misschien weet je wel wat de koster 

allemaal doet. De Psalmborden 

klaarmaken, de lichten aan, de deur 

open en nog veel meer. Hij zorgt dat 

het huis van de Heere klaar is voor de 

kerkdienst. Het werk van de koster is 

werk voor de Heere. Heb je daar al 

eens over nagedacht?

Hanneke de Kat

Je kent Samuël wel. Hij is nog jong als zijn moeder 
hem naar de tempel brengt. Eli is daar priester. 
In de tempel is veel werk te doen. Werk voor de 
Heere. Samuël helpt Eli bij al het werk in de tem-

pel. Hij steekt bijvoorbeeld de lampen in de tempel aan. 
Eli vertelt Samuël wat hij allemaal moet doen. Zo leert hij 
wat er moet gebeuren voor de dienst van de Heere. 

Samuël is nog heel jong als hij in de tempel bij Eli is. In  
1 Samuël 2 en 3 lezen we dat hij de Heere dient. De 
mensen zien dat Samuël de Heere liefheeft. Hij doet zijn 
werk voor de Heere graag. Het dienen van de Heere 
is voor Samuël niet iets wat nu eenmaal moet, nee, hij 
doet het met zijn hele hart!

Dienen in de tempel zoals Samuël dat deed, kun jij niet 
meer doen. Toch kun jij ook de Heere dienen. Samuël 
laat in zijn werk en gedrag zien dat hij de Heere liefheeft 
en dient. En jij? Zien andere mensen aan jou dat je de 
Heere Jezus liefhebt? Dan kun je ook als je jong bent al 
voor de Heere werken!

werkenin de kerk
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Aansluiten bij de bo odschap in de preek
Een predikant schreef het zelf 
onder de Psalmen: ‘Speel na de 
dienst maar ‘Vaste Rots’, dat past 
er goed bij.’ Henriëtte: ‘Dat deed 
ik. Na de dienst komt de dominee 
naar me toe. ‘Wat mooi dat je dat 
hebt uitgekozen.’ Hij wist blijkbaar 
niet meer dat het zijn eigen idee 
was.’ 

Orgelspelen doen ze alle drie 
heel graag. Govert, Daniël ( beiden 
14 jr.) en Henriëtte (20 jr.) draaien 
mee in het organistenrooster van 
de Hersteld Hervormde gemeen-
te in Veen. Dat levert hen vaak po-
sitieve reacties op van gemeen-
teleden. Govert: ‘Ze vinden het 
leuk dat je jong bent en dit doet’. 
Daniel: ‘En dat geeft motivatie om 
er verder mee te gaan. Toen mijn 
ouders 25 jaar getrouwd waren, 
had ik ook een Psalm begeleid. 
Dat was heel gaaf om te doen. De 
mensen zongen goed mee. Dat 
is tijdens een kerkdienst ook be-
langrijk. Met je orgelspel nodig je 
de mensen uit om mee te zingen.’ 
Alle drie hebben ze bewust voor 
het orgel gekozen. De woorden 
‘gaaf, leuk en mooi’ worden afwis-
selend gebruikt. Henriëtte: ‘In het 
orgel kun je je gevoel kwijt.’
Op donderdagmiddag mailt 

Henriëtte de predikant met de 
vraag welke Psalmen er zondag 
gezongen worden. ‘Meestal heb 
ik ze dan zaterdagmiddag wel.’ 
Als ze op zondag de gemeente 
moet begeleiden, is ze zaterdag-
avond in de kerk te vinden. ‘Het 
is fijn om de psalmen even door 
te kunnen spelen. Ik lees de tekst 
van de verzen. Welk voorspel past 
erbij en hoe zal ik registreren? 
Soms maak ik aantekeningen bij 
de muziek. Een opbouw of om-
slag in de tekst moet je ook in de 
muziek laten horen.’ Govert is het 
daar helemaal mee eens. ‘Je moet 
spelen wat er staat. Dat geldt voor 
de noten, maar ook voor de tekst.’ 
Hoe maak je de keuze voor de 
muziek die je voor de dienst wilt 
spelen? Govert: ‘Aan de Psalmen 
die opgegeven zijn en het Schrift-
gedeelte dat we doorgekregen 
hebben, zie je al een beetje waar 
het over gaat of wat voor soort 
Psalmen het zijn. Daar zoek ik dan 
wat bij.’ 

Tijdens de preek is er niet veel 
tijd om aan het volgende voorspel 
te denken. Daniël: ‘Je moet juist 
goed luisteren. Soms noemt de 
dominee een Psalm. Als deze bij 
de boodschap van de preek past, 

Henriëtte Koelewijn
Speelt nu ongeveer 3,5 jaar 
orgel tijdens de kerkdien-
sten. Werkt als Assistent 
Leerlingzorg op de  
Gomarus Scholengemeen-
schap in Gorinchem.

Daniël Treur
14 jaar, VWO-3
Heeft nu ongeveer 3 jaar 
orgelles en speelt sinds 
enkele maanden in de kerk 
bij het in- en uitleidend 
orgelspel.

Govert Verdoorn
14 jaar,  VWO-3
Ruim vier jaar orgelles. 
Speelt net als Daniël sinds 
enkele maanden voor en na 
de dienst orgel.
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16+

Aansluiten bij de bo odschap in de preek
is het mooi om die na de dienst 
te spelen.’ Omdat hij niets bij zich 
heeft, leent hij dan het koraalboek 
van Henriëtte. Maar dat kun je dus 
niet voorbereiden? Henriëtte: ‘Je 
kunt thuis al wel een Psalm of lied 
uitkiezen. Maar tijdens de dienst 
kun je wel luisteren of je gekozen 
Psalm er bij past. Het orgelspel 
na de dienst is niet zomaar even 
een riedeltje spelen. Je kunt met 
je orgelspel de gedachtegang van 
de mensen verstoren of verster-
ken. Daarom is het belangrijk dat 
de tekst en/of sfeer aansluit bij de 
kernboodschap van de preek.’

‘Als organist ben je met je orgel-
spel onderdeel van de kerkdienst’, 
zegt Henriëtte. ‘Dat betekent dus 
dat je dienstbaar bent. Het gaat 
niet om mij, maar om de Heere. 
Alles moet zijn tot Zijn eer. Wát 
ik speel, of de manier waarop ik 
speel, moet dus passen in de ere-
dienst.’ Daar stemmen Daniël en 
Govert mee in. Govert: ‘Een kerk-
dienst is niet hetzelfde als een 
concert. Je hoeft dus niet altijd te 
laten horen wat je kunt. De melo-
die en de registratie moet passen 
bij de tekst die bij een Psalm of 
lied hoort.’
Natuurlijk is er wel eens spanning 

als je moet spelen. Maar meest-
al is het ‘vooral erg leuk om te 
doen’. Henriëtte: ‘Een rouw- of 
trouwdienst is wel iets anders. 
Dan voel ik een nog grotere ver-
antwoordelijkheid om alles goed 
neer te zetten.’ Dat kost wel wat 
voorbereiding. Maar het oefenen 
en studeren is voor deze organis-
ten geen probleem. Tijdens de 
dienst gaat het ook wel eens mis. 
Meestal merken de gemeentele-
den dat niet eens. En anders moet 
je er volgens Daniël en Govert 
ook gewoon om blijven lachten. 
Zoals bij die keer dat er een heel 
andere Psalm ingezet werd en de 
melodie dus niet klopte. Henriëtte 
heeft ook nog een leuk voorval: 
‘Een gastpredikant noemde de 
Psalm die we gingen zingen. Om-
dat het daarna stil bleef, begon ik 
met het voorspel. Maar tegelijker-
tijd wilde de dominee de Psalm 
nog voorlezen. De dominee stop-
te, zodat ik door kon spelen. Bij de 
volgende Psalm zei hij: ‘De orga-
niste was me net iets te vroeg af.’ 

Bij het praten over de toekomst 
schitteren alle ogen en klinkt het 
eensluidend: ‘Het orgelspelen in 
de kerk wil ik graag nog heel lang 
doen!’

(Aanstaand) student? 
Hier een belangrijk bericht voor 
jou! Vanuit de HHJO organiseren 
we jaarlijks een conferentie voor 
studenten, om na te denken over 
belangrijke thema’s.

14 oktober staan we stil bij het 
thema: ‘Zin in Leven?!’ Misschien 
ben je of ken je iemand die ook 
worstelt met vragen over de 
zin van het leven. In het Woord 
wordt Jezus ons verkondigd als 
het Leven zelf. Is de Bijbel echter 
(wetenschappelijk) betrouwbaar? 
Hier hopen we o.a. over na te 
denken.

De conferentie wordt gehouden 
in Gouda, Driestar College. Wel-
kom vanaf 14.00 tot 21.00 uur. 
Voor informatie/aanmelden: 
http://www.hhjo.nl/activiteiten/
studentenconferentie 
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Commissie

Afgelopen zomer heeft er een voorzitterswissel bij de HHJO plaatsgevonden:  
ds. J.A. Kloosterman volgt ds. A. Kos op. In dit dubbelinterview met beide voorzitters 
kijken we terug, blikken we vooruit en staan we stil bij het (jeugd)werk in de kerk.

In de pastorie naast de kerk van HHG 
Giessendam-Neder-Hardinxveld-
Sliedrecht ontmoeten we elkaar. Tussen 
de wanden met boekenkasten vertelt 
ds. A. Kos openhartig over zijn tijd als 
voorzitter bij de HHJO. 

Voorzitterswissel HHJO

ds. A. Kos 
• Predikant HHG Giessendam- 

Neder-Hardinxveld-Sliedrecht
• Voorzitter HHJO 2012-2016
• Gehuwd, vader van vier kinderen

Bij sommige personen verraadt 
de uitdrukking op het gezicht 
hoe ze ergens over denken. Bij 
dominee Kos is dat ook zo als hij 
over de HHJO praat. Je hoeft al-
leen maar naar zijn glinsterende 
ogen te kijken en je weet gelijk 
dat het jongerenwerk een grote 
plaats in zijn hart heeft. ‘Ik heb 
het werk voor de HHJO met heel 
veel vreugde gedaan. Het had 
niet mijn voorkeur om te stop-
pen, maar ik had het te druk. Ik 
heb veel met jongeren. Noem het 
bewogenheid. Het gaat uiteinde-
lijk toch om hun ziel. Ik wil ze 
graag wat meegeven.’

Verbond
Dominee Kos vertelt uitvoerig 
wat hij onze jongeren wil mee-
geven: ‘Het gaat er uiteindelijk 
om dat jongeren bij de Heere Je-
zus gebracht worden. Dat ze van 
harte aan Hem verbonden zijn. 
De rijkdom van het verbond is 
daarbij fundamenteel. We den-
ken zo snel te klein van de God 
van het verbond. Maar de Heere 
Jezus zegt Zelf: ‘Laat de kinde-
ren tot Mij komen.’ We moeten 
daarnaast jongeren oproepen 
om waakzaam te zijn. Om te blij-
ven in hetgeen ze geleerd is.’ 

Waakzaam
Tegelijk uit de afzwaaiende 
voorzitter zijn zorgen. ‘Het is 
belangrijk dat we leven uit de 
gezonde leer. We mogen staan 
op de schouders van het voor-
geslacht. Daarbij wil ik de her-
vormd-gereformeerde traditie in 
het bijzonder noemen. Met alle 
verschillen vind je daarin vaak 
wel een Bijbels evenwicht terug. 
Wij moeten waakzaam blijven, 
in het besef dat de Heere Zelf 
bewaart.’

Breedte
Terugkijkend op de afgelopen 
jaren stemt het dominee Kos 
dankbaar dat de HHJO breed 
gedragen wordt binnen de kerk. 
‘De organisatie heeft een ver-
trouwde plek verworven binnen 
de breedte van de kerk. Ik ben 
daar dankbaar voor. En ik vind 
het bijzonder dat er zoveel vrij-
willigers zijn, die veel werk ver-
zetten voor de HHJO.’

Plaatselijke gemeente
De afgelopen jaren heeft de 
HHJO, onder leiding van de 
Neder-Hardinxveldse en Slie-
drechtse predikant, de focus 
verlegd naar de plaatselijke 

gemeente. ‘De kerkenraad is 
eindverantwoordelijk voor de 
jongeren. Jongeren zijn uitein-
delijk geplaatst in een plaatse-
lijke gemeente. Het is goed om 
de binding aan de plaatselijke 
gemeente te bevorderen.’

Les
Dominee 
Kos wijst er 
tenslotte nog 
op dat we als 
HHJO ver-
wachting 
mogen hebben van de Heere. 
‘Laten we de les van Psalm 4 
ter harte nemen. David bidt de 
priesterzegen ‘Verhef Gij over 
ons het licht van Uw aanschijn.’ 
Hij gaat met Gods Woord naar 
God terug. We mogen de Heere 
Zijn eigen Woord voorhouden. 
Niet omdat we daar recht op 
hebben, maar omdat Hij het 
Zelf gezegd heeft. Zo mogen 
we bedelen bij de Bron. Bede-
len bij de Bron leidt tot vreug-
de bij en leven uit de Bron. 
Van harte wens ik dominee 
Kloosterman wijsheid en Gods 
zegen toe in deze verantwoor-
delijke taak.’
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Dominee J.A. Kloosterman heeft inmiddels de voorzit-
ters hamer van de HHJO overgenomen van ds. A. Kos. 
Eveneens omringd met wanden vol boekenkasten 
maken we kennis en blikt de nieuwe voorzitter vooruit.  

Tekst:  Hendrik-Jan van Nieuw Amerongen, 
Senior jeugdwerkadviseur

ds. J.A. Kloosterman
• Predikant HHG Lunteren wijkge-

meente zuid
• Voorzitter HHJO vanaf 2016
• Gehuwd, vader van drie kinderen

Wie is de nieuwe voorzitter van 
de HHJO, die inmiddels in zijn 
tweede gemeente ‘staat’? Domi-
nee Kloosterman is getrouwd 
en vader van drie kinderen: Sa-
muël, Izak en Asajah. We ken-
nen de predikant van zijn pre-
ken en zijn lezing op de laatste 

jongerendag 16+ 
van de HHJO. 

Maar wat 
doet hij 

zoal in zijn 
vrije tijd? ‘Ik 

kan erg genieten 
van muziek uit de periode van 
1600-1750. In mijn vrije tijd 
bezoek ik graag een museum 
of wandel ik in de natuur, het 
liefst gezellig met z’n allen.’

Voorzitter
De Lunterse predikant vertelt 
openhartig waarom hij voorzit-
ter van de HHJO is geworden. 
‘Toen de vraag kwam, liet het 
me niet los. Vooral omdat het 
zo ontzettend belangrijk is om 
jong de Heere te zoeken. Dat 
zie je ook duidelijk bij koning 
Josia, waar ik momenteel over 
preek. Hij begon op ongeveer 
16-jarige leeftijd de God van 
zijn vader David te zoeken. Als 

je jong de Heere begint te zoe-
ken, ligt er vaak nog een leven 
voor je en genade is bewarend 
van karakter. De Heere wil dat 
zegenen.’

Jeugdwerk
Dominee Kloosterman vertelt 
wat hij zelf belangrijk vindt in 
het jeugdwerk: ‘In het jeugd-
werk gaat het om de kern: dat 
God verheerlijkt wordt in het 
zaligmaken van zondaren. De 
boodschap van geloof en beke-
ring. Hierbij mogen de prak-
tische aanwijzingen voor het 
christenleven vanuit het Woord 
niet achterwege blijven. Deze 
dingen mogen indringend aan 
het hart worden gelegd met aan-
dacht voor het unieke van iedere 
jongere.’

HHJO
Het moet bij de HHJO gaan om 
de eer van God, stelt de kersver-
se voorzitter. ‘Als de HHJO in de 
kerk en gemeenten een bijdrage 
mag leveren aan de verheerlij-
king van de Drie-enige God, zou 
ik dankbaar zijn. Arme zonda-
ren die vanuit de rijkdom van 
Christus leren leven en het daar 
helemaal van moeten hebben, 

verkondigen immers Gods lof. 
Het gaat erom dat we een vitale, 
geestelijk gezonde en theolo-
gisch evenwichtige jongerenor-
ganisatie zijn. Dienstbaar aan 
de Koning van de Kerk.’

Wortelen
Tot slot wil dominee Kloos-
terman graag wijzen op twee 
belangrijke ankerpunten. Als 
eerste een Bijbels zicht op Gods 
eigenschappen. ‘Helder Bijbels 
zicht op de eigenschappen van 
God leert ons onze plaats. Juist 
daar waar wij op onze plek ko-
men en God Zich in Christus 
bekend maakt aan het hart, 
wortelen we door Zijn Geest in 
kennis van God en onszelf.’

Tevens benadrukt onze voorzit-
ter hoe waardevol de belijdenis-
geschriften zijn. ‘Van de kerk 
der eeuwen is ontzettend veel 
te leren. En ze geven ook een 
katholieke ontspannenheid die 
wij in onze tijd nodig hebben. 
Omdat de ambtsdragers van de 
toekomst de jonge mensen zijn 
van vandaag, is kennis van de 
Schrift en de gereformeerde be-
lijdenis broodnodig.’
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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! 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!

   
  

80 cm

80
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m
 

39,95
Kraakprijs!

p/m2  

ASAV Hef- en
Hijstechniek B.V.
Hertzstraat 13a 
6716 BS Ede 
tel. 0318-655675 
fax. 0318-655919 
www.asav.nl  
info@asav.nl  

WWW.ASAV.NL

Uw partner voor

Kranen en takels
Hijsgereedschap

Maatwerk
Keuringen
Inspecties

Onderhoud
NEN3140

ASAV Hef- en Hijstechniek B.V.

MEEDENKEN is onze Passie

 

Evenementenhal Gorinchem
Franklinweg 2, 4207 HZ Gorinchem
T 0183 - 68 06 80

IN SAMENWERKING MET

PMS 144C

PMS 2756C

RGB 220-145-0

RGB 34-32-108

#DC9100

#22206C

G O R I N C H E M
18 | 19 | 20
O K T O B E R

2 0 1 6

Kom met de HELE FAMILIE 

in de HERFSTVAKANTIE naar

Inclusief 
Trouwplein

WWW.FAMILIEDAGEN.NU

advertentie
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Stipdonk 16

5715 PC Lierop

 Toine Daelmans: 0492 54 55 77

 Ralf van Veghel: 06 460 656 21

info@daelmans.com

www.daelmans.com

Werk in de kerk 
naast je gezin en je werk
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Ouders

Gezin en bedrijf
Rietdekken is weersafhankelijk; je kunt 
niet zomaar stoppen als het dak nog 
open ligt. Je moet doorgaan totdat 
het dicht zit (eventueel met dekzeil). 
Toch probeert Frans zoveel mogelijk 
tijdens het avondeten thuis te zijn. 
Dan kun je als vader priester in het 
gezin zijn, door de tijd te nemen om 
te luisteren en aandacht te geven 
aan je gezin. Bijbellezen en zingen 
volgen steevast op de maaltijd.
Frans legt meestal de jongste vier 
op bed. ‘Dan laat ik mijn mobiel ge-
woon beneden liggen. Voorlezen, 
tekst oefenen en luisteren naar hun 
vragen over het dagboekstukje: het 
kost zo’n drie kwartier, maar is het 
waard!’ Zijn vrouw helpt de middelste 
drie naar bed. De oudste twee – tie-
nermeiden die ik ken van de tiener-
club – regelen hun zaakjes zelf, maar 
vader Frans vraagt regelmatig wat 
ze gelezen hebben en waar ze mee 
zitten.

Kerkenwerk
Frans is zes jaar ouderling en ruim 
zeven jaar lid van de zendings- en 
evangelisatiecommissie. ‘Jaarlijks 

vergaderen we driemaal en orga-
niseren twee gemeenteavonden; 
een gericht op zendingswerk, een op 
evangelisatiewerk.’ Waarom? ‘Om 
verbondenheid te onderhouden met 
broeders en zusters ver weg; en om 
betrokkenheid op mensen binnen 
en buiten de gemeente te activeren 
vanuit Gods Woord. Een spreker zoe-
ken kan ’s avonds zomaar een uur 
telefoneren betekenen. Mijn zakelijke 
telefoontjes en mails doe ik daar-
omheen.’ Ik zie een bezige bij voor 
me. ‘Verder organiseren we activi-
teiten als ‘koffie-inloopochtenden’ 
en ‘handje-helpen’, die vooral door 
andere commissieleden worden ge-
regeld’, voegt hij eraan toe.

Toerusting
In de gemeente geef je voorname-
lijk, maar je hebt het ook nodig om 
zelf te ontvangen. Naast het samen 
met zijn vrouw de dag afsluiten en 
de geestelijke gesprekken vindt Frans 
het zeer belangrijk om bewust tijd 
te máken voor lezen. ‘Rust en aan-
dacht voor Gods Woord, maar ook 
een goed boek.’ Met zo’n druk leven 
is dat soms lastig, maar het gebeurt 

ook regelmatig dat er op het dak 
– tijdens het rietdekken – wordt ge-
mediteerd en dat de HEERE spreekt.

Intentie
We spreken kort vanuit 1 Korinthe 3 
over ‘Werk in de kerk’. Met een knip-
oog merk ik op dat riet eigenlijk er-
gens tussen hout en hooi zit. ‘Maar’, 
vraag ik op de man af, ‘hoe bouw 
je geestelijk gezien in de gemeente? 
Wat is je motivatie?’ Frans aarzelt bij 
dat woord. Intentie is misschien een 
beter woord. De HEERE riep hem en 
vanuit die roeping ontstaat ‘bewo-
genheid met de mensen die aan je 
zijn toevertrouwd; het gaat om de 
uitbreiding van Gods Koninkrijk, om 
de redding van zondaren en om hun 
zielenheil.’ Er brandt een vraag op 
mijn lippen: ‘Zie je weleens vrucht op 
het werk?’ ‘Ja. Wellicht niet persé 
door mijn werk, maar als mensen die 
je mag bearbeiden opeens aan-
gaan aan het Heilig Avondmaal, 
geeft dat grote vreugde en herken-
ning.’ Herkenning?’ ‘Dat je allebei 
mag leven vanuit dezelfde genade!’ 
Is met die woorden ‘Werk in de kerk’ 
niet prachtig samengevat?

Werk in de kerk 
naast je gezin en je werk
Elke zondag zie ik hem: ouderling 
Frans van der Ende. Meestal in de 
kerkenraadsbank, soms vooraan 

tussen zijn kinderen. Een gezin van 
negen kinderen, directeur van een 

ambachtelijk rietdekkersbedrijf, 
ouderling én voorzitter van de 

zendings- en evangelisatiecommissie 
in onze gemeente. Hoe werkt dat? Een 
ontspannen gesprek op de tuinbank 
geeft een kijkje achter de schermen.

Leo de Kluijver



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…

Donatus  verzekert  vertrouwd
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