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D
ankdag is weer achter de rug. Gaf de collecte een 

mooie opbrengst? En… hebt u ruimhartig gegeven? 

Meer dan anders, toch zeker wel? Tien, vijftig, 

honderd euro in de collectezak. Thuis nagedacht over 

een flinke fooi. Aan het eind van het jaar zorgt u er voor, dat u 

minstens 10% van uw bruto-inkomen aan goede doelen over maakt.

Toch … voldoet dat niet. Paulus geeft in 2 Korinthe 8 een 

voorbeeld van gemeenteleden die écht veel gaven. Als beschamend 

voorbeeld voor de Korinthiërs, en voor ons. Het waren de leden van 

de gemeenten in Macedonië. In de collecte die Paulus gehouden 

had voor de gemeente van Jeruzalem gaven zij niet maar een fooi, 

zelfs geen flink bedrag. Zij gaven … zichzelf! Alleen maar een 

geldbedrag, dat zou een afkoopsom geweest zijn. Maar ze durfden 

zelf niet buiten schot te blijven. Ze hadden zichzelf er voor over. 

Toen Paulus met zijn verzoek om hulp bij hen kwam, toen zeiden 

ze als het ware: ‘Paulus, u mag ons helemaal hebben, we staan tot 

uw beschikking’.

Hoe kwamen ze zo ver? Dat staat ervóór: ‘Zij gaven zichzelf eerst 

aan de Heere’. Je kunt jezelf niet aan je naaste ter beschikking 

stellen, als je niet eerst jezelf aan de Heere opoffert. Zoals Paulus 

elders schrijft: ‘Ik bid u dan, broeders […], dat gij uw lichamen 

stelt tot een levende, heilige en Gode welbehagelijke offerande’ 

(Rom. 12:1). Hoe kun je je naaste liefhebben, als je God niet 

liefhebt? Hoe kun je onvoorwaardelijk je naaste dienen, als je niet 

eerst de Heere dienen wilt? 

Maar … hoe kun je ooit jezelf zo onvoorwaardelijk aan de Heere 

aanbieden? Dat ontbreekt ons van nature. Wij blijven graag eigen 

baas. Toch weet God mensen zo ver te krijgen dat zij zichzelf aan 

Hem geven. Hoe dan? Door hen te brengen bij Zijn Gave.  

Daar eindigt Paulus zijn gedeelte over de collecten mee: ‘Doch 

Gode zij dank voor Zijn onuitsprekelijke Gave’ (2 Kor. 9:15). U 

weet toch wel Wie hier bedoeld wordt? Gods Zoon. Door God 

vrijwillig en volkomen gegeven. Gegeven aan vijanden. Gegeven om 

te sterven. Gegeven om te redden. Als wij iets of veel weggeven, 

dan kunnen we daar anderen een beetje mee helpen.  

Maar deze Gave gaf God om volkomen te helpen. Om uit dodelijke 

armoede te brengen tot eeuwige rijkdom. Jezus Christus is 

gekomen ‘om te dienen, en Zijn ziel te geven tot een rantsoen voor 

velen’ (Mark. 10:45). Kent u Hem al? Zo niet, zoek Hem dan te 

kennen, zoek uzelf dan aan Hem te verliezen. Hij heeft Zichzelf 

gegeven in de dood. Hij komt Zich nog weggeven aan zondaren.  

En daarin ligt de roepstem: ‘Geef Mij uw hart’. Met minder kan het 

niet toe. 

Ziet u? Het begint niet bij hoe u anderen helpt, maar bij hoe God 

zondaren helpt. Niet bij wat u geeft, maar bij wat Hij geeft.  

Maar dan kan het ook niet anders, of u wil helpen, dienen, geven. 

Zoals de Macedoniërs. Zij gaven zich eerst aan God, daarna aan 

Paulus. Zij gaven eerst hun hart, daarna ook hun geld. Ja, dat 

kan dan niet achterblijven. Paulus getuigt van de Macedoniërs: 

‘Zij zijn naar vermogen […], ja boven vermogen gewillig geweest’ 

(vers 3). Zo bezien is voor rijken als wij 10% vaak nog slechts een 

kleinigheid. Geven wij boven vermogen? Geven wij onze tijd? 

Geven wij onze liefde en aandacht? Herkent u het gezang: ‘Neem 

mijn zilver en mijn goud, dat ik niets daarvan behoud’? Nee, dat 

betekent niet, bidden om absolute armoede. Maar wel bidden of 

God over alles zeggenschap wil hebben. We stellen onszelf als het 

ware onder Zijn curatele. Alles wat wij hebben, is zo niet meer van 

onszelf, maar van Hem. Dán kan het niet anders, of wij verlangen 

met alles wat wij ‘hebben’ onze naaste te dienen – door te geven.

(Zij) gaven zichzelven eerst aan den Heere en daarna aan ons,  
door den wil van God.

2 Kor. 8:5

Zicht op het Woord

ds. M. van Reenen, Oldebroek

Water des levens
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‘Dienen door geven’ is ook zo’n thema. Veel ouders denken bewust met 
hun kinderen na hoe zij er kunnen zijn voor hun naaste. Dat begint 
dichtbij, in het  eigen gezin en familie en zit al in heel kleine dingen. 

Daarna wordt de cirkel groter met hulp aan vrienden, gemeenteleden, als vrijwil-
liger in een verpleeghuis, bij vluchtelingen, of door middel van collectes of fi nan-
ciële adoptie. 

Het bewust worden van de verschillen tussen ons en een gezin of kind in een 
ontwikkelingsland gebeurt ook binnen de kerk. Diverse clubs, zondagsscholen en 
verenigingen zetten zich in om als groep fi nancieel een sponsorkind te onderhou-
den. Waarom en hoe? Enkele uitspraken uit de gesprekken met enkele leidingge-
venden:

‘Aan het begin en aan het eind van het zondagsschoolseizoen sturen we een kaart, 
een brief en tekeningen. Soms sturen we een foto mee. De foto van ons spon-
sorkind hangt aan de muur. Regelmatig vragen de kinderen zelf om voor hem te 
bidden.’

‘Elke avond van onze vrouwenvereniging staat de bus klaar waar ieder vrijwillig 
een bijdrage in kan doen. Van dit geld onderhouden we dit jaar Manuel uit Haïti. 
Soms sturen we ook spullen. Regelmatig krijgen we post van hem. Het werkt voor 
ons ook samenbindend om met elkaar voor een of meerdere kinderen te kunnen 
zorgen.’

‘Met de grote kinderclubs in onze gemeente is het fi nancieel goed te doen. Aan 
het eind van het vorige seizoen kregen de kinderen een boekenlegger met een 
Bijbeltekst. Vraagt een kind: ‘Zullen we er ook een naar Neraya sturen?’ Als Cam-
bodja in het nieuws is, nemen sommige kinderen het artikel al mee. Meestal be-
spreken we dit voordat de club begint of in de pauze.’

Het verenigingswerk is een prachtige manier om als deel van 
de gemeente bij elkaar te komen: met de kinderen, met de 

jongeren, met de mannen of de vrouwen. Iedere ontmoeting 
is rondom de Bijbel en met elkaar spreek je door over Wie God 
is en de boodschap van God voor het persoonlijke leven. Ook 
zending, evangelisatie, diaconaat en andere maatschappelijke 

thema’s worden met regelmaat besproken. Hierdoor is het 
bezoeken van een club of vereniging heel vormend. 

Dienen
door geven



kerkbanken | kerkstoelen | kansels 
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Stipdonk 16
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 Toine Daelmans: 0492 54 55 77

 Ralf van Veghel: 06 460 656 21

info@daelmans.com

www.daelmans.com

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

Ook benieuwd naar onze 
collectie vloertegels?
 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
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Drempels
Er ligt een hoge drempel voor de Oase. 
Niet letterlijk natuurlijk; de entree is 
prima. Maar in fi guurlijke zin. Veel 
gasten van de Oase ervaren de nodige 
schroom om zich aan te melden voor 
een verblijf. Het is een keuze tegen 
wil en dank. Gasten worstelen met het 
leven, vaak al jarenlang. Relatiepro-
blemen, een moeilijke gezinssituatie, 
mantelzorg, rouw en ziekte of een 
trauma zijn bekende oorzaken van over-
belasting, met uitputting tot gevolg. 
Psychische en lichamelijke klachten 
spelen op. Iedere dag is een opgave; 
de levensvreugde kwijnt weg. Reden 
genoeg om aan te melden. Toch moe-
ten gasten een drempel over om dat te 

Op adem komen 
in ‘de Oase’

Aart van Wolfswinkel, coördinator

Diaconaal gastenhuis de Oase in Ouddorp is met recht 
een oase. Vlakbij het haventje van Ouddorp, niet ver van 
het centrum, op een mooie hoek met een weids uitzicht. 
Een ideale plek om te zijn ‘Als het leven om een adempau-
ze vraagt’, zoals de kop luidt van de gastenfolder. Sinds 
de start in mei 2013 ontving de Oase meer dan 200 gas-
ten. Gasten komen voor rust, ontspanning en bezinning, 
omdat het evenwicht tussen draagkracht en draaglast 
kwijt is. Om welke reden dan ook. 

Zicht op diaconaat

doen. Vaak is er al hulpverlening. Soms 
is het netwerk vanuit familie en kerk 
ingeschakeld. Gasten worstelen ermee. 
‘Mag ik wel zo lang uit mijn gezin? De-
serteer ik niet van mijn werk? Wat zul-
len de mensen wel niet zeggen? Ik heb 
het altijd voor mezelf kunnen houden; 
dit is toch falen?’, vragen genoeg. Inge-
geven door schuld en schaamte, helaas 

regelmatig versterkt door het onbegrip 
vanuit de omgeving. Belangrijk om 
deze drempels te slechten en contact 
op te nemen met de Oase. Uitstellen 
helpt niet. 

In gesprek
In de Oase ben je welkom voor een 
adempauze. Voor een periode van rust, 
structuur, ontspanning en bezinning, 
de vier pijlers van ons aanbod. Heel 
gewone items, eigenlijk nuttig voor 
iedereen. In de Oase, op afstand van 
thuis, leren gasten afstand te nemen 
en tot rust te komen. Vaak zien we dat 
gasten zichzelf zijn kwijtgeraakt. Rust 
en ontspanning zorgen ervoor dat je 
weer contact krijgt met jezelf. Dat is 
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Zicht op diaconaat

noodzakelijk om verder te komen. Zo 
ontstaat ruimte voor bezinning. Deels 
leren van wat er gebeurd is en de ba-
lans opmaken, maar vooral ook de blik 
naar de toekomst. De gesprekken met 
de gastbegeleider en pastoraal werker 
vervullen hierbij een sleutelrol, even-
als de Bijbelstudie en Themaochtend 
rond thema’s als relaties, grenzen en 
balans. Samen wordt de nazorg in kaart 
gebracht en georganiseerd. Vaak functi-
oneert de Oase als opmaat naar verdere 
hulpverlening. 

Hoop
De Oase is een kleinschalig verblijf 
voor acht gasten. De persoonlijke aan-
pak wordt gewaardeerd. Hier mag je 
jezelf zijn! Ook met je vragen en gees-
telijke worsteling. De Oase is een dia-
conaal project, waar zorg en pastoraat 
- als twee gevouwen handen - gestalte 
krijgen in de praktijk. Dat onderscheidt 
ons van reguliere zorg. Soms ben ik 
verwonderd hoe God nabij is. Ik denk 
aan Jolanda. Tijdens haar verblijf 
mocht ze ervaren dat de Heere van 
haar afweet. Ze kon het kwijt bij Hem. 
Hij schonk vertrouwen, ook al kon zij 
niet verder dan één dag vooruitkijken. 
Dat geeft hoop!

Uitbreiding Oase
Vorig jaar liep de wachttijd op tot 
meer dan zes weken. Zeker voor 
potentiële gasten een vervelende 
drempel. Gezien de behoefte die er 
is, wil het bestuur in samenspraak 
met de kerken de Oase komend 
jaar in Ouddorp uitbreiden tot 10-
12 plaatsen. Dankzij de plaatsing 
van een Portakabin begin mei is de 
wachttijd gelukkig ingekort. U be-
grijpt dat uitbreiding alleen te rea-
liseren is met steun vanuit de ach-
terban. Help ons helpen! Wilt u ons 
in uw gebeden gedenken? Wordt 
donateur en steun ons financieel 
(via NL15 INGB 0007290852, 
St. De Oase). Of organiseer in uw 
eigen gemeente een actie voor de 
Oase. Neem gerust contact op. 
Op hoop van zegen!
www.diaconaalgastenhuisdeoase.nl

De Oase in het kort
- Een diaconaal gastenhuis in 

Ouddorp
- Oord van rust, structuur, 

ontspanning en bezinning
- Landelijk initiatief van de HHK, 

GG, GGiN en OGGiN  
- Een geschenk van de kerken voor 

haar leden
- Doelgroep en achterban landelijk

- Reformatorische identiteit
- Psychosociale begeleiding en 

pastoraat
- Samenwerking met hulpverlening 

en thuispastoraat
- Verblijf 2-6 weken
- Ruim 200 gasten sinds start in 

2013
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Diaconale gemeente 
in het Oude Testament
In het Oude Testament lezen we nog 
niet over het diakenambt. Wel lezen we 
hoe het volk Israël, Gods verbondsvolk, 
geroepen is om de Heere en de naaste 
te dienen. God liefhebben boven alles 
en de naaste als jezelf. Vooral in het 
boek Deuteronomium roept de Heere 
Zijn volk met wetten op om mensen 
die niet voor zichzelf kunnen zorgen, 
niet in de verdrukking te laten komen 
(Deut.10). Opvallend hierbij is dat 
deze diaconale zorg in Israël een zaak 
van het hele volk is; er is geen priester 
of leviet die de armenzorg regelt. Wel 
kennen we de drie ambten profeet, 
priester en koning. Maar we kunnen 
die niet een op een vergelijken met de 
nieuwtestamentische ambten. Alle drie 
de ambten hebben wel een diaconale 
spits, maar geen van deze ambten is er 
speciaal op gericht om voor de arme te 
zorgen. Onze voorlopige conclusie uit 
de gegevens in het Oude Testament is: 
de diaconale opdracht ligt in de eerste 
plaats bij de individuele gelovige of 
beter nog bij de gelovige gemeenschap. 
Israël is als een diaconale gemeente. 
Althans zo zou het moeten zijn. De 
klachten van de profeten wijzen uit dat 
de praktijk vaak anders was.

Diaconale gemeente 
in het Nieuwe Testa-
ment
In het Nieuwe Testament leren 
we meer over de diaconale ge-
meente. Onze huidige gemeenten 
zijn toch uiteindelijk nieuwtesta-
mentische gemeenten. We leren 
veel van het onderwijs van Chris-
tus. Hij geeft aan dat het goed 
doen aan de armen een eerste 
kenmerk is van het leven van ge-
nade. Naast de zendingsopdracht 
is er ook een duidelijke opdracht 
tot diaconaat. Voor Christus is 
het vanzelfsprekend dat er aan de 
armen gegeven wordt. Als Judas 
van de Paasmaaltijd vertrekt gaan 
de discipelen ervan uit dat de 

reden daarvan is om iets noodzakelijks 
te kopen of de armen iets te geven. Bij 
de eerste christengemeente zien we de 
diaconale gemeente bij uitstek.  
 
Niemand wordt gedwongen maar 
eenieder ziet zijn verantwoordelijk-
heid om te delen van wat God hem 
gegeven heeft. Ze brengen het echter 
niet rechtstreeks naar de armen, maar 
leggen het aan de voeten van de apos-
telen. De hulp moet blijkbaar gecoör-
dineerd worden en de apostelen lijken 
daarvoor het natuurlijk middelpunt te 
zijn. We zouden verwachten dat Han-
delingen 6 wel uitsluitsel biedt over het 
werk van de diakenen. De omschrijving 
van de taak van diakenen is hier en op 
andere plaatsen (zoals de zogenoemde 
diakenteksten) zeer summier.  
 
Tijd voor een conclusie: het Nieuwe 
Testament, de Bijbel kent de diaconale 
gemeente. Het is zelfs een essentieel 
kenmerk van de gemeente dat deze di-
aconaal is. Als het gaat om de taak van 
de diaken dan wordt het minder helder. 
Misschien zou je op zijn best kunnen 
schrijven dat de diakenen ervoor moe-
ten zorgen dat de gemeente diaconaal 
kan zijn. Een nederige omschrijving 
van ons ambt, broeders diakenen! 

En nu...
Als we eerlijk zijn moeten we zeggen 
dat niet alle gemeenten zo diaconaal 
zijn. Veel hangt vaak nog af van de in-
zet en initiatieven van diakenen. Hoe 
zorg je er nu voor dat de kerkleden 
dit als hun taak gaan beschouwen? 
Natuurlijk zijn er allerlei modellen 
voor gedragsverandering. Die kun je 
en mag je gebruiken. Echter, we zagen 
reeds: vernieuwing van hart en leven 
van gemeenteleden is nodig, wil een 
gemeente echt diaconaal zijn. Daar-
mee komt het belang van ontdekkende 
prediking duidelijk aan het licht. Maar 
er is meer van te zeggen. Als diakenen 
formuleerden we met elkaar een aantal 
do’s en don’ts, waarvan we vanuit de 
eerste categorie een aantal sprekende 
voorbeelden noemen:

• Als diakenen zelf het voorbeeld 
geven

• Zorg voor bewustwording in de hele 
gemeente, waarbij vooral de jonge-
ren belangrijk zijn

• Goed contact houden met vrijwilli-
gers. Begrippen hierbij van belang 
zijn:
- Betrokkenheid
- Wederzijdse uitwisseling

• Goed luisteren om de juiste signa-
len te krijgen

• Als gemeente meewerken aan de 
voedselbank

• Oog hebben voor mensen buiten de 
kerk

• Biddend geven
• Ouderen bezoeken door jongeren
• Voeling houden met verenigingen 

Hoe ziet de diaconale gemeente eruit? 
De gemeenteleden houden elkaar vast 
en zijn er ook voor de naaste buiten de 
kerk. De diakenen zorgen voor moge-
lijkheden, de gemeente voor middelen 
en uitvoering. Wat gaat er een geur uit 
van zo’n gemeente! Dan is diaconaal 
dienen tot verheerlijking van God en 
uitbreiding van Zijn Koninkrijk!

Dienen in een diaconale gemeente

De eerste en tweede zaterdag 
van september zijn traditioneel 
de momenten dat de diakenen 
bij elkaar komen om met en 
van elkaar te leren over de 
praktijk van het diakenschap. 
Dit jaar was het onderwerp 
‘Dienen in een diaconale 
gemeente’. We stonden stil bij 
vragen als: wat is precies een 
diaconale gemeente? Wat leert 
de Bijbel ons hierover? Wat 
betekent dit concreet voor ons 
als diakenen?

Diaken H. Smits 
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Zicht op diaconaat

Omzien naar de 
vluchteling 

Het afgelopen jaar gingen veel 
vluchtelingen op weg naar Europa. Op 
zoek naar een beter leven, ver weg van 
oorlog en geweld. De Bijbel roept ons 
op om de vreemdeling lief te hebben 
(Lev. 19:34). Tegelijkertijd zorgen de 
enorme vluchtelingenstromen voor 
complexe vraagstukken. En wat 
vraagt God hierin van ons? 

Wat kunt u/kan jij 
betekenen voor de 
naaste dichtbij?

In de zomer 2016 organiseerde de 
generale diaconale commissie daarom 
een symposium met als thema ‘Omzien 
naar de vluchteling’. Diverse sprekers 
gingen vanuit eigen ervaring in op de 
vraag hoe kerken hulp aan vluchte-
lingen praktisch vorm kunnen geven. 
Twee workshopleiders delen met u hun 
ervaringen en adviezen over evangeli-
satie onder moslims en onderlinge zorg. 

Evangelisatie onder 
moslims
Dhr. H. van den Brink verzorgt namens 
de commissie evangelisatie op verzoek 
een cursus over werk onder asielzoe-
kers: ‘Er zijn geen succesformules in 

het delen van het Evangelie met mos-
lims. Er zijn ook geen methodes die per 
defi nitie zinloos zijn. God leidt moslims 
op bijzondere manieren tot geloof, 
maar Hij gebruikt ook ons.’

Waar gaat het u om: de 
moslims of de islam?
Het Islamitische raamwerk geeft Bij-
belse begrippen een andere inhoud dan 
de betekenis die christenen verstaan. 
Daarom is het nuttig iets te begrijpen 
van de islam, zodat u bijvoorbeeld be-
grijpt wat zij bedoelen met een woord 
als ‘zonde’. Ook begrippen als ‘één 
God’, ‘de schepping’, ‘de terugkomst 
van Jezus’ en ‘het laatste oordeel’ zijn 

termen die de moslim kent. Weliswaar 
vaak in een andere context, maar u 
kunt dan wel het gesprek aangaan met 
de vraag wat zij bedoelen en vervolgens 
het Evangelie vertellen met de Bijbelse 
notie van al de genoemde zaken. 

Belang van ontmoetingen 
Het overgrote deel van de oosterse 
mensen die in Nederland tot geloof 
zijn gekomen, zijn tot geloof gekomen 
door een ontmoeting met christelijke 
mensen waarbij hun beeld is veranderd 
over Wie Jezus is. Het is net als met 
de discipelen. Jezus vertelde ook niet 
meteen dat Hij de beloofde Messias 
was. Hij liet zichzelf zien in wat Hij 
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deed, totdat de discipelen gingen vra-
gen ‘Wie is toch Deze..?’ Zover kan het 
ook komen in onze gesprekken met de 
moslims. Wij zijn daarin afhankelijk 
van de Heilige Geest. Hij openbaart de 
waarheden aan moslims. 

Stel vragen
Geef niet alleen antwoorden, maar stel 
vragen. Vragen neerleggen en tijd ge-
ven om na te denken. Zie een vraag van 
een moslim als aanleiding om ergens 
dieper op in te gaan. Een oosterling 
(dus niet alleen de moslim) denkt asso-
ciatief (de ene gedachte met de andere 
verbinden/’van de hak op de tak’). Wij 
geven direct antwoord, zij niet. Je mag 
een vraag beantwoorden met een we-
dervraag. Vermijd wij en jullie. Anders 
bevestig je de gedachte ‘ieder heeft zijn 
eigen waarheid’. Probeer te spreken 
over wij mensen tegenover God, met 
de Bijbel als uitgangspunt. 

Deel Bijbelverzen
In plaats van redeneringen en argu-
menten is het beter om concrete Bij-
belverzen te delen. Voor een oosterling 
komt dat beter over als je niet alleen 
met eigen argumenten komt. Het is 
nederiger van ons als wij zeggen ‘Jezus 
heeft gezegd…’ We geloven dat God 
door de kracht van de Heilige Geest 
de Bijbel gebruikt. Het doorgeven van 
Gods Woord heeft meer zeggingskracht 
dan je eigen argumenten. Hoewel ze 
zeggen dat de Bijbel vervalst is, heeft 
het wel veel impact.

Gevlucht, gezien, geliefd
Dhr. J. van de Kamp is fulltime werk-

zaam bij stichting Gave, een interker-
kelijke organisatie voor werk onder 
vluchtelingen en asielzoekers in Ne-
derland.

Helpen op basis van een 
relatie
Een gesprek over het geloof komt 
meestal niet bij het eerste contact op 
gang. Het is goed om een band op 
te bouwen, in contact te komen met 
vluchtelingen in de omgeving. Het 
maakt dan niet uit of ze in het AZC of 
bij ons in de straat komen wonen. Con-
tact is vaak makkelijker dan we den-

ken! Veel vluchtelingen 
willen graag onze taal en 
cultuur leren, het helpt 
dan als ze Nederlanders 
spreken. Ook voor chris-
tenen in Nederland kan 
dat juist goed zijn. Het 
contact met andersden-
kenden heeft invloed op 
onze mening over hen. 
Juist ons leven kan een 
enorm getuigenis zijn, 
omdat we naastenliefde 
kunnen laten zien. Dat 

zet moslims meestal enorm aan het 
denken.

Helpen begint bij beseffen
Wanneer we denken over de reis van 
de vluchteling, denken wij vaak vanuit 
onszelf, ons land en onze situatie. De 
binnenkomende vluchteling is dan een 
probleem. Dit verandert als we besef-
fen dat we ook vluchteling kunnen zijn. 
We hebben ons geboorteland niet uit-
gekozen en we hebben een verantwoor-
delijkheid voor deze wereld, die God 
ons gegeven heeft. Als gemeente heb-
ben we een opvoedersrol. Veel jongeren 
laten zich leiden door onchristelijke 
media, dit staat veraf van de Bijbelse 
visie op vreemdelingen. 

Helpen door overtuiging
Als we Mattheüs 25:40 lezen (Voor 
zoveel gij dit een van deze Mijn minste 
broeders gedaan hebt, zo hebt gij dat 
Mij gedaan), zien we dat opkomen voor 
de zwakkeren en de vreemdelingen 
een opdracht is. Een opdracht die al 
aan het volk Israël is meegegeven na 
de uittocht in Egypte. We kunnen ons 
gemakkelijk laten leiden door angst 
of twijfel. We moeten ook realistisch 
blijven kijken naar de problemen in 
de wereld. Onze regering heeft daarin 
keuzes te maken, bijvoorbeeld welke 
groep gevaar loopt en welke groep niet. 
Op basis daarvan kunnen mensen te-
ruggestuurd worden. Onze opdracht is 
duidelijk: God liefhebben boven alles 
en de naaste als onszelf. Die naaste is 
iedereen, ook de moslim, de boeddhist, 
de vreemdeling. Zelfs al zou het een 
crimineel zijn. De naastenliefde is juist 
iets wat ons als christen onderscheidt. 
Omdat God uit liefde Zijn Zoon ge-
geven heeft. We mogen ons niet laten 
leiden door angst, integendeel. Als 
we Gods liefde kennen, zal ons hart 
daarvan overstromen. Juist ook voor de 
naaste.

Voor meer informatie over de cursus werk onder 
asielzoekers en stichting Gave zie: 
www.hersteldhervormdekerk.nl/evangelisatie
(toerustingactiviteiten-en-fondsen) en www.gave.nl
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       Wie let er op mij? 
Steeds meer mensen moeten/mogen langer thuis blijven wonen, maar wie let er op hen? 
Univelektra wil de techniek aanwenden om daar verandering in te brengen. 
Sommige mensen uit u kennen het bewuste lampje in de aanleunwoningen van een verzorgingstehuis wel dat ’s morgens om 
zeven uur gaat branden en door de bewoner zelf voor tien ’s morgens uitgedrukt moet worden, doet de bewoner dat niet, dan 
wordt hij of zij door een centralist gebeld of alles nog wel is. 
Die techniek en voorziening wil Univelektra aanbieden voor bejaarden, alleenstaande of hulpbehoevende mensen die nog thuis 
wonen door heel Nederland. 
Een vereiste is wel dat hun woning over een internet aansluiting beschikt, of dat men deze wil aanschaffen. 
Wilt u tijdelijk of voor langere tijd zo’n voorziening dan kunt u bij info@univelektra.nl terecht voor verdere informatie. 
Hartelijke groet, HET TEAM WELZIJNSALARM. info@univelektra.nl – tel. 0644076925  -  www.univelektra.nl 

Psalmzangdag 2016

WWW.PSALMZANGDAG.NL Een middag voor het hele gezin!

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� 
Aanvang 13.30 uur, deuren open 12.30 uur

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

Vanuit de Grote of St. Stephanuskerk Hasselt op D.V. zaterdag 3 december



Zicht op de mannenbond

Hieronder volgt de verkorte weergave van de 
meditatie n.a.v. 1 Johannes 1: 5-7 die op de Toogdag 
van onze Mannenbond werd uitgesproken door onze 
voorzitter ds. J.C. den Toom uit Oldebroek. 

Toogdag
Mannenbond

Waarom bent u lid van de mannen-
vereniging? Is het voor de gezelligheid 
of om een inleiding te horen op hoog 
niveau? Hoe goed dat alles ook kan 
zijn, bovenal zal God de Heere in het 
middelpunt moeten staan en zal het 
tijdens de bespreking op onze vereni-
gingsavonden moeten cirkelen rond de 
vragen Wie God is en wie tot Zijn volk 
behoren. 

We leven in een donkere tijd, vragen 
zijn er te over. Het kan donker zijn in 
ons leven, door ziekte en rouw, uw 
zonden en uw schuld. Waar moet het 
met dat alles heen? Op al die bange 
vragen vinden we het antwoord in 
Gods Woord. ‘Wij verkondigen u’, zo 
schrijft Johannes dat God een Licht is. 
Of wellicht nog beter vertaald: God is 
Licht. God heeft en geeft niet alleen 
licht, maar Hij Zelf is Licht. Licht is 
een onmisbare voorwaarde voor het 
leven, voor groei en voor bloei. God is 
Licht wil zeggen dat er bij Hem ware 
kennis is en volstrekte heiligheid. Bij 
dat Goddelijk licht komt onze eigen 
duisternis en dwaasheid openbaar en 
leren we het om de dood te schrijven 
op onze inzichte om alles te verwach-
ten van Hem, Die het leven en de vre-
de aan het licht heeft gebracht. 

In God is gans geen duisternis. Duis-
ternis is onkunde, maar vooral onhei-
ligheid. Al het zondige, het dwaze en 

onheilige dat er bij ons gevonden wordt 
is er bij de Heere niet. Hij is een Licht 
van smetteloze heiligheid. Hij kan het 
kwaad niet gedogen. Dat is zo overdui-
delijk te zien bij de Heere Jezus Chris-
tus. In Hem zien we hoe groot de toorn 
van God tegen onze zonde is. In Hem 
wordt Gods licht tot een verterend 
vuur. Maar in Zijn kruis zien we ook 
het vertederende licht van Gods gena-
de en ontferming voor verloren zonda-
ren zoals wij. En elke keer wanneer we 
onze Bijbel openslaan ziet deze God 
ons aan en roept ons op tot geloof en 
bekering en als je daar gehoor aan mag 
geven en het woord van de Heiland 
mag klinken in je ziel ‘Het is volbracht’ 
word je door de verkondiging dat God 
een Licht is heerlijk vertroost. 

Maar in de praktijk van het leven is het 
dikwijls zo anders. Die kennis kan zo 
ver van je verwijderd zijn dat je er niet 
door wordt vertroost. Wat is het dan 
een zegen dat je elkaar dan als broeders 
van hetzelfde huis mag wijzen op Hem, 
Wiens werk volkomen is. De praktijk 
heeft het meerdere keren bewezen dat 
de Heere die eenvoudige inleiding van 
een broeder kan gebruiken, waardoor 
je te midden van al je nood het hoofd 
mag opheffen naar de hemel om je op-
nieuw toe te vertrouwen aan Hem, Die 
niet laat varen het werk dat Zijn hand 
aan jou begonnen is. 
Zo legt de Heere een klaar en helder 

getuigenis af van Zichzelf en vernemen 
we ook wie er mogen delen in Zijn 
gunst. Ook daar is Johannes duidelijk 
over: ‘Indien wij zeggen dat wij ge-
meenschap met Hem hebben, en wij 
in de duisternis wandelen, zo liegen 
wij, en doen de waarheid niet.’ En nu 
is in de duisternis wandelen wat anders 
dan dat je er door overrompeld wordt, 
om vervolgens je zonden aan de Hee-
re te belijden. Als je in de duisternis 
wandelt beweeg je je rustig voort op 
de weg van het kwaad. Het is de sfeer 
waarin je leeft en beweegt, omdat je 
God in Christus niet kent. Dan word je 
niet met het Goddelijk licht bestraald, 
je wordt er niet door verwarmd en 
doorgloeid. In het licht wandelen is 
gaan op de wegen des Heeren, met het 
gebed om het licht en de leiding van 
Gods Geest. 

Op onze verenigingsavonden mogen 
we ons bezig houden met de vraag Wie 
God is en wie er tot de Zijnen mogen 
behoren. En wat is het rijk wanneer 
we door het onderzoek van de Schiften 
onder de zegen des Heeren mogen ein-
digen bij Hem Die gekomen is om te 
zoeken en zalig te maken wat verloren 
is. Dat geeft een onverbrekelijke band 
met elkaar. Het brengt onze vereni-
gingsavonden op een hoger peil. Dan 
is er de stille verwondering en je spoort 
elkaar aan: ‘Komt maakt God met mij 
groot.’
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Zicht op opleiding en vorming

De groep studenten voor dit college 
bestond bij aanvang uit acht studenten. 
Vijf behoren tot de Hersteld Hervorm-
de Kerk en drie zijn lid van respectie-
velijk de Gereformeerde Gemeenten 
in Nederland, Gereformeerde Kerken 
Hersteld en de PKN. Een student is 
afgehaakt om alle aandacht te geven 
aan het voor hem lastige Grieks. 

Stof
We behandelen met elkaar de geboden 
1 t/m 4, een deel van het 6e gebod en 
de geboden 8-10. De studenten bestu-
deren voorafgaand aan het college de 
opgegeven stof uit het boek van Patrick 

Vrijdag 2 september mochten we als studenten en docenten van 
het Hersteld Hervormd Seminarie samen het academisch jaar 
beginnen in de Sionskerk van Ridderkerk. ‘s Maandags daarna 
zijn colleges begonnen. In deze bijdrage geef ik u een impressie 
van het college ethiek I dat ik doceer in het leerjaar Bachelor 3. 

1e semester collegejaar 
2016-2017 weer begonnen

D. Miller, The Ten Commandments, 
Interpretation, Resources for the Use 
of Scripture in the Church. Miller gaat 
met de behandeling van de geboden 
grondig door de Schrift heen. Hij be-
handelt eerst wat het gebod betekent. 
Dan zoekt hij geschiedenissen in de 
Schrift waarin dit gebod in zijn kern 
een belangrijke rol speelt. Vervolgens 
behandelt hij hoe het gebod aan de 
orde komt in de Wet en de profeten. 
Tenslotte gaat hij met het gebod naar 
het Nieuwe Testament. Het is een 
grondig werk dat de studenten veel 
informatie en inzicht verschaft.
Gelijktijdig krijgen de studenten een 

boek van mij op over de geboden. 
Het is mijn streven de studenten in 
te prenten dat zij de geboden moeten 
beheersen om staande in de vrijheid 
van Christus antwoord te kunnen ge-
ven als tijdens een pastoraal bezoek 
een probleem wordt voorgelegd of een 
catechisant ineens met een vraag komt. 

Invulbestand
Voor de studenten heb ik ook een Excel 
invulbestand gemaakt, waarin zij kun-
nen aangeven wat (nog) niet duidelijk 
is of waar ze het niet mee eens zijn. 
Hiervan maak ik een totaalbestand dat 
als uitgangspunt op college dient. Het 

Een student projecteert zijn onderzoeksvraag op het scherm

dr. R. van Kooten, Apeldoorn
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II. Het maken van de opzet voor een we-
tenschappelijk artikel in een blad als 
Theologia Reformata (dus niet voor 
een kerkblad en dergelijke).

a. Uit het voorgaande onderzoek 
vloeit voor de student een aspect 
voort dat hij nader wil onder-
zoeken in een wetenschappelijk 
artikel. Het kan zowel gaan om 
een lacune die hij ontdekt heeft, 
als om een uitleg die tegenspraak 
heeft opgeroepen, als om een 
tegenstrijdigheid.

b. De student formuleert nu de 
onderzoeksvraag zo nauwkeurig 
mogelijk, evenals de hiermee ver-
bonden deelvragen Hij geeft een 
uitvoerige toelichting bij de on-
derzoeksvraag en de deelvragen.
1. Welke onderzoeksvraag stel je?
2. Hoe licht je deze toe?
3. Welke deelvragen vloeien hier 

uit voort?
4. Hoe licht je deze toe?

c. De student geeft nauwkeurig 
aan hoe en met welke bronnen 
hij tot beantwoording van de on-
derzoeksvraag en deelvragen wil 
komen.

d. De student trekt middels de be-
studering van een van de bronnen 
een eerste (stippel)lijn tot aan de 
resultaten die deze eerste verken-
ning oplevert. De beschrijving 
bevat voldoende informatie, zodat 
de lezer kan beoordelen of de 
juiste methode wordt gebruikt.

e. De student trekt een voorlopige 

conclusie en geeft een logische 
argumentatie over de gevolgen 
van de bevindingen.

f. De student presenteert de goed 
onderbouwde argumenten en 
tegenargumenten zo onbevoor-
oordeeld mogelijk.

g. Hij presenteert argumenten en 
tegenargumenten die aansluiten 
op de naar voren gebrachte stand-
punten.

h. Hij geeft suggesties voor zijn ver-
dere onderzoek.

Zo heb ik u meegenomen door mijn 
collegereeks heen en weet u weer iets 
meer van wat er op de universiteit ge-
beurt.

voordeel van deze methode is voor mij 
dat de studenten de stof al enigszins be-
heersen en er ruimte is voor verdieping. 

Eindopdracht
Om te toetsen of zij zich de stof wer-
kelijk hebben toegeëigend krijgt elk 
van de studenten een tweevoudige 
eindopdracht. De eerste opdracht luidt 
als volgt:

I.  Ga uit van de gedachte dat jij voor 
HBO studenten een boek moet schrij-
ven over het 10e gebod. 

a. Zet in kolom naast elkaar
1. Welke aspecten behandelt 

Miller
2. Welke aspecten behandelt 

Calvijn
3. Welke aspecten behandelt 

Douma
4. Welke aspecten behandelt Van 

Kooten
b. Evalueer de behandeling van elk 

van hen (sterkte/zwakte van wat 
wel en van wat niet behandeld 
wordt).

c. Formuleer wat voor jou de kern is 
van het gebod en onderbouw dat.
Maak het schema voor jouw boek
1. Jouw opzet (doordenk dat lo-

gisch)
2. Welke onderwerpen moeten 

aan de orde komen en waar-
om.

De tweede opdracht bouwt hierop 
voort. 

Sam Zwemer, Victor van der Meer, Peter Heres en Harald Neervoort.Studenten Eelco Verhelst, Henk ter Maaten,

Per abuis is de donateurswervings-
kaart niet bij de vorige Zicht op de 
kerk gevoegd; u vindt de kaart nu 
bijgesloten.
De donateurswervingsactie duurt tot 
en met 31 januari 2017 A.D. maar 
het is natuurlijk ook mogelijk na die 
datum donateur te worden.

RECTIFICATIE
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We ontmoetten daar Kees Droog. Kees, 
hij is al bevorderd tot heerlijkheid, 
was door evangelisatiewerk vanuit ‘Bij 
Simon de Looijer’ tot geloof gekomen. 
Hij was gedreven om het Evangelie 
door te geven. Kees vertelde ons dat 
in de Bijlmer weliswaar veel kerken en 
gemeenten waren, maar dat er in veel 
gemeenten een éénzijdige prediking 
en manipulatie was. Verder zijn er in 
de Bijlmer veel moslims, boeddhisten 
maar ook mensen zonder religie.
Kortom; genoeg noodzaak om hier het 
Evangelie van zonde en genade te pre-
diken.

Het begin
We zijn toen in de zomer van 2000 
vanuit het huis van Kees gaan pionie-
ren. Vervolgens zijn we structureel elke 
maand gaan evangeliseren met een 
Bijbelbus in de Bijlmer.
We hebben al die jaren in de Bijlmer 
veel gesprekken en ontmoetingen ge-
had met mooie, bijzondere en veelkleu-
rige mensen. Medechristenen ontvin-
gen ons enthousiast en niet-christenen 
stonden vaak open voor een gesprek.
We hebben mooie maar ook verdrieti-
ge dingen meegemaakt. Soms was de 
weerstand lijfelijk aanwezig maar na 
een moeilijk moment stuurde de Heere 
vaak een broeder of zuster om ons te 
bemoedigen. 

Waarom de Bijlmer?
We hebben veel van christenen in de 
Bijlmer mogen leren. Vooral als het 
gaat om de vrijmoedigheid en het leven 
met de Heere.

Je zou je kunnen afvragen: wat moeten 
wij dan nog in de Bijlmer doen? Kun-
nen zij zich zelf niet redden?
Er zijn in de Bijlmer veel christenen 
die wegens allerlei redenen zijn afge-
haakt van de kerk. Redenen zijn (fi nan-
ciële) manipulatie in de kerk, dominant 
leiderschap en het welvaartsgeloof. 
Hierdoor ontstaat vaak een eenzijdige 
prediking. Vaak ontbreekt een goede 
structuur.
De afgelopen jaren hebben wij regel-
matig de vraag gekregen waar wij als 
kerk samenkomen. Dit omdat de men-
sen zich aangetrokken voelden tot onze 
gereformeerde overtuiging. 
Vaak werd gezegd: ‘Als wij op zondag 
maar gewoon een goede Bijbeluitleg 
hebben zijn wij al heel tevreden’. Wij 
moesten echter altijd antwoorden dat 
wij in de Bijlmer geen samenkomsten 
hadden op zondag.

Naar een kerkelijk 
onderdak
Als Stichting Evangelisatie Sjofar 
hebben wij overwogen of wij hier zelf 
moesten beginnen met samenkomsten, 
maar wij vonden dat dit  een taak is 
van een kerk. Doordat veel van onze 
medewerkers lid zijn van de Hersteld 
Hervormde Kerk en ons ter ore was ge-
komen dat de HHK een project heeft 
in Suriname (in de Bijlmer wonen veel 
Surinamers) lag het voor de hand om 
deze zaak aan de HHK voor te leggen.

Veel Surinamers uit de Bijlmer verblij-
ven regelmatig in Paramaribo. Hierdoor 
zien wij ook mogelijkheden om door te 

verwijzen naar de kerk aldaar.
In het voorjaar van 2013 hebben we dit 
met de landelijke commissie evangeli-
satie van de HHK gedeeld. Deze com-
missie was positief en heeft besloten 
om in de Bijlmer te gaan pionieren om 
te kijken of hier een taak voor de kerk 
lag. Vanaf die tijd is Jos van der Hoog 
met ons meegegaan om onderzoek te 
verrichten namens de HHK.
Resultaat is een verzoek aan het breed 
moderamen van de classis Midden om 
het werk van de Stichting Evangelisatie 
Sjofar in de Bijlmer over te nemen, met 
als doel het beleggen van samenkom-
sten. Hiermee ging men akkoord.
Als Stichting Evangelisatie Sjofar zijn 
we hier dankbaar voor, omdat we hier-
door in vertrouwen ‘onze’ Bijlmer mo-
gen overdragen aan een kerkverband 
dat zijn missionaire opdracht serieus 
neemt. 

Toekomst
Ons verlangen is dat in de Bijlmer een 
gemeenschap mag ontstaan vanuit ver-
schillende culturen. Een gemeenschap 
die samen, vanuit een Bijbelgetrouwe 
visie, zending en evangelisatie mag 
gaan bedrijven in Amsterdam Zuid-
Oost.
Opdat Gods Kerk in de Bijlmer mag 
worden uitgebreid, het rijk van de 
satan wordt vernietigd en broeders en 
zusters op mogen wassen in de genade 
en kennis van onze Heere en Zaligma-
ker Jezus Christus.

Door: Stichting Evangelisatie 
Sjofar Lunteren

Het was in de zomer van 2000 tijdens een evangelisatie week bij 
de Europese voetbalkampioenschappen. We waren voor een geza-
menlijke opening in het inloophuis ‘Bij Simon de Looijer’ van de 
Gereformeerde Gemeente in Amsterdam.

Geschiedenis van het
evangelisatiewerk in de Bijlmer

Evangelisatie  in de Bijlmer
Zicht op evangelisatie
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Iedereen heeft wel een bepaald beeld 
bij ‘Amsterdam-Bijlmer’. Onze Her-
steld Hervormde gemeenten vanuit de 
classis Midden hebben veelal weinig 
van doen met deze kleurrijke wijk in 
Amsterdam. Dat is best opmerkelijk, 
want in zekere zin kun je Amsterdam 
en de Bijlmer zien als middelpunt van 
de classis Midden. Veel inwoners van 
deze wijk zijn nog onbekend met het 
Evangelie zoals dat in de omliggende 
kerkelijke gemeenten in rijke mate 
verspreid wordt. 

Al ruim tien jaar wordt er door Stich-
ting Evangelisatie Sjofar (SES) in de 
Bijlmer geëvangeliseerd. Op verzoek 
van de Stichting Evangelisatie Sjofar en 
in overleg met de commissie evangeli-
satie van de Hersteld Hervormde Kerk 
worden deze activiteiten in de Bijlmer 
binnenkort door de classis Midden van 

de HHK overgenomen. Mooi, maar ook 
uitdagend, dat we als classis daarvoor 
verantwoordelijkheid mogen dragen!

Begin 2015 is op verzoek van de classis 
een projectgroep aan de slag gegaan 
om de wenselijkheid en haalbaarheid 
in kaart te brengen. Deze projectgroep 
wordt gevormd vanuit vrijwilligers die 
aangewezen zijn door de kerkenraden 
van Maartensdijk, Scherpenzeel, Wou-
denberg en Soest. Zij hebben onder 
leiding van het breed moderamen van 
de classicale vergadering de plannen 
verder geconcretiseerd.

Vrijwilligers
De vrijwilligers van SES zijn bereid 
om betrokken te blijven bij het project. 
De projectgroep zal zich er nu op toe-
leggen om de huidige activiteiten in 
de Bijlmer voort te zetten. Daarnaast 

hopen we een start met kinderevangeli-
satie te maken.
De projectgroep vraagt u om het 
evangelisatiewerk in de Bijlmer in het 
gebed op te dragen aan de Heere Die 
beloofd heeft dat Zijn Woord niet ledig 
tot Hem zal wederkeren, maar dat het 
zal doen wat Hem behaagt, en het zal 
voorspoedig zijn in hetgeen, waartoe 
Hij het zendt (Jes. 55:10-11). 
Nieuwe vrijwilligers zijn hartelijk wel-
kom! Zeker wanneer er meer activitei-
ten ondernomen zullen worden zou het 
fi jn zijn om met nog meer vrijwilligers 
in de Bijlmer aan de slag te gaan.
Voor meer informatie kunt u terecht bij 
Arjan de Bruin: debruin@innovation.nl

Namens de werkgroep 
Bijlmer van de classis Midden  
Arjan de Bruin

Op zaterdag 11 februari 2017 wordt, bij leven en welzijn, 
weer de Evangelisatiedag gehouden. Ook dit jaar weer 
in Woudenberg. Het thema dit jaar is: Tijdgeest. De dag 
duurt van 10:00 uur ’s morgens tot 15:00 uur ’s middags 
en kent weer een gevarieerd programma. 
Eerst is er de hoofdlezing door ds. G.A. van den Brink. 
Hij heeft zich verdiept in het hedendaagse denken en de 
fi losofi e. Hij weet dit op een praktische en herkenbare 
manier voor het voetlicht te brengen.
Daarna is er de gelegenheid om in drie verschillende 
workshops verder door te praten. Er is een workshop die 
heel praktisch doorgaat op de hoofdlezing, één die zich 

bezighoudt met communicatie en één die gaat over de 
vraag naar goed en kwaad in de evangelisatie. 

Nieuw dit jaar is de aparte workshop voor jongvolwas-
senen. Voor een groep van maximaal 20 personen is er 
een praktische workshop straatevangelisatie. Na een 
inhoudelijke en praktische toerusting gaat deze groep de 
straat op in Woudenberg. Na afl oop wordt met de groep 
teruggekeken.
Kortom een boeiende en leerzame dag voor iedereen die 
betrokken is of wil zijn bij evangelisatie. Meer informatie 
vindt u op www.hersteldhervormdekerk.nl/evangelisatie.

Evangelisatiewerk 
Amsterdam Bijlmer

Evangelisatiedag 2017

Evangelisatie  in de Bijlmer
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Chikoni uit Malawi is vijf. Hij 
woont met zijn broer en moe-
der in een schamel hutje. Ze 
hebben het zwaar te verduren 
vanwege hongersnood. Vader 
heeft het gezin verlaten. Chiko-
ni moet nu meehelpen om voor 
het eten te zorgen. Maar hij wil 
graag naar school! Wilt u kinde-
ren als Chikoni helpen? Geef 
voor voedsel, kleding, medische 
zorg en (Bijbel)onderwijs.

Kijk op stephanos.nl of maak 
uw bijdrage over op  
IBAN NL74 RABO 0335 3074 50 

t.n.v. Stéphanos,  
Hendrik Ido Ambacht
Meer info over sponsoring 
bel: 038 - 385 79 66

www.stephanos.nl
Presentatie? 06 - 301 671 72  
of voorlichting@stephanos.nl

€ 15
per maand 

Help Chikoni aan 
eten en (Bijbel)onderwijs!

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

• Altijd op afspraak, op uw tijd
• Levering vanuit showroom
• In maximaal 7 werkdagen klaar

Gespecialiseerd in:
• Familiemonumenten 
   en urnenstenen
• Restauratie, inscripties,
   inkleuren van teksten

SPORKEN
N AT U U R S T E E N

SPORKEN
NATUURSTEEN

Familiemonumenten
in graniet al vanaf 
€ 1.500,-

Showroom/werkplaats:
Vennestraat 25
2161 LE Lisse
Tel. 0252 - 429 024
Fax 0252 - 429 289



Commissie Israël

D
it artikel biedt een blik achter 
de schermen van de commis-
sie Israël. Het is geschreven 
met het oog op het spreek-

woord ‘Onbekend maakt onbemind’. De 
commissie Israël wil u en jou informeren 
over het werk voor de beminden om der 
vaderen wil, opdat u niet alleen het com-
missiewerk maar bovenal het Joodse volk 
zou opdragen aan Gods genadetroon in 
uw en jouw gebeden

De commissie Israël heeft voor de 
zomervakantie twee dagen vergaderd 
over het werk van de komende pe-
riode. Wat zijn onze doelen? Welke 
werkzaamheden pakken wij op en wat 
laten wij liggen? We hebben hierover 
doorgesproken aan de hand van vijf 
deelvragen: Hoe zien wij Israël? Wat 
heeft Israël nodig? Wat is onze roeping 
ten aanzien van Israël? Wat kunnen 
wij doen om onze roeping in te vullen? 
Wat hebben wij nodig om onze 
roeping waar te maken? De 
uitkomsten van deze vragen 
vormen de ingrediënten voor 
het nieuwe beleidsplan dat in 
de novembervergadering van de 
synode besproken zal worden. 

Er zijn drie punten die telkens 
weer terugkwamen tijdens de 

tweedaagse vergadering voor de zomer-
vakantie. Het zijn punten die belangrijk 
waren voor het werk in de achterliggen-
de jaren en belangrijk blijven voor het 
werk in de tijd die voor ons ligt. 

Liefde voor Israël 
De commissie Israël ziet ernaar uit dat 
de liefde voor het Joodse volk toeneemt 
in de kerk en de gemeenten. Israël mag 
ons niet onverschillig laten. Het is het 
eerst gekozen volk van God. De bemin-
den om der vaderen wil. Wij zijn dank-

baar dat verschillende gemeenten de 
weg naar ons weten te vinden om een 
bijdrage te leveren aan een gemeente-
avond of een avond voor een mannen- 
of vrouwenvereniging. 

Samenwerking
De tweedaagse vergadering van juni 
heeft ons er opnieuw van doordrongen 
dat het werk voor Israël erg omvangrijk 
is. Wij kunnen niet alles zelf doen en 
wij hoeven niet alles zelf te doen. Het 
is dan ook bijzonder waardevol om 
met organisaties als het Isaac da Costa 
Fonds en het Centrum voor Israël-
studies (CIS) om tafel te zitten om te 
verkennen waarin wij elkaar kunnen 
versterken. 

Tot een getuigenis
Het thema van dit nummer (dienen 
door geven) laat echter zien wat de be-
langrijkste focus van de commissie Isra-

el is: het verlangen om tot een 
getuigenis te zijn voor het Jood-
se volk. Wat heeft Israël nodig? 
Steun! Betrokkenheid! Liefde! 
Het eerste antwoord op deze 
vraag is echter de Messias. Het 
is ons gebed dat het werk van 
de commissie mag bijdragen tot 
de uitbreiding van Zijn Konink-
rijk onder Jood en heiden. 

Commissiewerk
in uitvoering

Er zijn veel commissies in onze kerk. Het werk van deze 
commissies ontt rekt zich vaak aan de ogen van gemeenteleden. 
Wat doen deze commissies? Welke activiteiten ontplooien zij? 

Rouveen, ds. D.J. Diepenbroek
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Giften aan de kerk 
zijn aftrekbaar

Giften aan de kerk zijn fi scaal aftrekbaar. Dit gaat via de 
inkomstenbelasting. Aan deze belastingaftrek zijn wel een 
aantal voorwaarden verbonden. Een voorwaarde is dat 
de kerk over de status van een Algemeen Nut Beogende 
Instelling (ANBI) beschikt. Aan deze voorwaarde voldoen 
alle Hersteld Hervormde gemeenten!

20
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Daarnaast geldt er een minimumbe-
drag (drempel) voor aftrekbare giften. 
Het totaal van alle giften in een jaar 
moet hoger zijn dan 1% van het drem-
pelinkomen en minimaal € 60,00 
bedragen. Alles wat boven het drem-
pelinkomen aan een ANBI instelling 
geschonken wordt, mag als aftrekpost 
opgevoerd worden. Maar het totaal van 
de giften mag niet hoger zijn dan 10% 
van het drempelinkomen. Het drem-
pelinkomen is het saldobedrag van de 
inkomens uit werk en woning (box 1), 
aanmerkelijk belang (box 2) en sparen 
en beleggen (box 3) van de fi scale part-
ners gezamenlijk. Wanneer de Belas-
tingdienst er om vraagt moet u aanne-
melijk kunnen maken dat een gift ook 
daadwerkelijk is betaald. Van contante 
collectegiften kan geen kwitantie over-
legd worden. Daarom maken de mees-
te gemeenten gebruik van collectebon-
nen of –munten. Bij de waardebepaling 
van de collectebonnen is vaak rekening 
gehouden met de mogelijkheid van 
belastingaftrek. Hierdoor komt het ‘be-
lastingvoordeel’ automatisch ten goede 
aan de kerkelijke gemeente.
Ook rechtspersonen zoals een bv kun-
nen aftrekbare giften doen. De giften 
zijn aftrekbaar van de winst. Er geldt 
geen drempel(bedrag). De aftrek kan 
echter niet meer bedragen van 50% van 
de winst of € 100.000. 

Periodieke gift
Voor ‘gewone’ giften geldt een mini-
mum- en een maximumbedrag. Maar 
voor een periodieke gift gelden deze 
begrenzingen niet. Een periodieke gift 
is altijd, volledig aftrekbaar!
Per  1 januari 2014 is de verplichting 
van een notariële akte bij een perio-
dieke gift vervallen. De periodieke gift 
is vanaf die datum ook geldig als deze 
wordt vastgelegd in een onderhandse 
schenkingsovereenkomst tussen de 
schenker en de ANBI-instelling. Het 
jaarlijks toegezegde bedrag kan hierna 
door de schenker jaarlijks overgemaakt 
worden. Desgewenst kan ook gekozen 
worden voor een machtiging waarmee 
de ANBI-instelling de periodieke gift 
(in termijnen) kan incasseren. Wel 
geldt als voorwaarde dat de overeen-

komst een looptijd heeft van minimaal 
vijf jaar. De periodieke gift mag wel 
eindigen bij eerder overlijden of bij 
werkloosheid of arbeidsongeschiktheid.
Alle voorwaarden voor de aftrekbaar-
heid van periodieke giften zijn te 
vinden op de website van de Belas-
tingdienst. Ook zijn op deze website 
voorbeelden van schenkingsovereen-
komsten te downloaden. 

Collecterooster
Tijdens de erediensten wordt gecollec-
teerd voor diaconale doeleinden, het 
plaatselijk kerkenwerk, de eigen ge-
meente en ook voor ondersteuning van 
het landelijk kerkenwerk van de Her-
steld Hervormde Kerk. Met betrekking 
tot de landelijke collecten houden de 
meeste gemeenten zich aan het lan-
delijke collecterooster dat de Hersteld 
Hervormde Kerk aanbiedt. Er wordt 
gecollecteerd voor de opleiding van de 
predikanten, het landelijk jeugdwerk 
(HHJO), voor de zending (ZHHK), 
voor het landelijk evangelisatiewerk, 
het fonds noodlijdende gemeenten en 
personen en voor de commissie Israël. 
Een belangrijk deel van het landelijk 
kerkenwerk kan vanuit de collecteop-
brengsten gefi nancierd worden. De 
verplichte bijdrage van de plaatselijke 
gemeenten aan de landelijke kerk kan 
hierdoor beperkt blijven.

Bijdrage aan de 
landelijke kerk
Door middel van een omslagsysteem 
draagt iedere Hersteld Hervormde 
Gemeente bij aan de kosten van het 
algemeen en landelijk kerkenwerk. 
Hierbij kunt u denken aan het func-
tioneren van de generale synode, het 
breed moderamen en de organen van 
bijstand en het landelijk kerkelijk 
bureau. Ook wordt vanuit de omslag-
bijdrage een deel van de kosten voor 
het jeugdwerk, de opleiding van pre-
dikanten en het fonds noodlijdende 
gemeenten en personen gefi nancierd. 
De omslagbijdrage wordt vastgesteld 
op basis van het aantal leden van een 
gemeente. De bijdrage bedraagt al 
jaren € 7,00 per dooplid en € 14,00 
per belijdend lid.

Abonnement 
Zicht op de kerk

Zicht op de kerk wordt via de gemeenten 
gratis uitgereikt aan leden van de Hersteld 
Hervormde Kerk. 
Ontvangt u het blad niet, maar hebt u 
hier wel belangstelling voor? Download de 
uitgaven dan via de website of neem een 
abonnement op Zicht op de kerk. Neem 
voor meer informatie contact op met het 
kerkelijk bureau.

Kwartaalkalender
25-26 DECEMBER 2016
Collecte evangelisatiewerk
Deze collecte wordt gehouden om fi nanciële 
middelen beschikbaar te stellen voor goede 
materialen, ondersteuning van plaatselijke 
gemeenten in het evangelisatiewerk en om on-
dersteuning van projecten die een plaatselijke 
gemeente alleen niet kan dragen.

31 DECEMBER EN 1 JANUARI 2017
Collecte opleiding predikanten
Deze collecte voor de opleiding van de predi-
kanten is bestemd om de kosten te bestrijden 
die de opleiding aan de VU met zich meebrengt 
en waarvoor geen subsidie wordt ontvangen.

5-6 JANUARI 2017
Winterconferentie studenten HHS en 
beginnende predikanten

5 FEBRUARI 2017 
Collecte landelijk jeugdwerk
Deze collecte is bestemd om de kosten te bestrij-
den die gemaakt worden voor het organiseren 
van diverse landelijke activiteiten en de toerus-
ting in de plaatselijke gemeenten.

11 FEBRUARI 2017
Landelijke evangelisatiedag
Meer informatie: www.evangelisatiehhk.nl  

5 MAART 2017
Voorjaarszendingscollecte
De zendingscollecten hebben ten doel de 
voortgang van het zendingswerk te bevorderen. 
Naast het huidige werk in Malawi en Suriname 
wordt het werk van voorlichting en bewustwor-
ding verder vorm gegeven.

Voor alle data geldt: Deo volente 
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Zicht op de vrouwenbond

Gods voorzienigheid

C.B. Hovestad-Stoffer

Verslag van de Bondsdag

in de Bethelkerk te Lunteren
gehouden op 6 oktober 2016

Thema

H
et is op donderdagmorgen 
6 oktober al vroeg een 
grote bedrijvigheid bij de 
Bethelkerk in Lunteren. 

Vandaag wordt de 8e Bondsdag van 
de Hersteld Hervormde Vrou-
wenbond gehouden en om negen 
uur heet de 2e presidente mw. A. 
Rijken-Ubak alle medewerkers van 
harte welkom. Ze leest Mattheüs 
6:25-34 en vraagt de Heere om 
een zegen over deze dag. 

In een goed gevulde kerk beginnen 
we de Bondsdag met het zingen 
van Psalm 147 vers 1. 
De 1e presidente mw. N. Schal-
koort-Zijderveld gaat in haar welkomst-
woord in op het thema van deze dag: 

‘Gods voorzienigheid’. We vinden dit 
terug in zondag 10 vraag en antwoord 
27 van de Heidelbergse Catechismus. De 
titel van het referaat van ds. IJ.R. Bijl is 
dan ook ‘Gods Vaderlijke hand, terwijl 

ds. B.D. Bouman vanmiddag het vervolg 
‘In voor- en tegenspoed’ zal behandelen. 

Ze heet de beide predikanten en de da-
mes Bijl en Bouman van harte welkom.
Ton Burgering en Wouter Schalkoort 
verzorgen ook vandaag weer de muzika-
le omlijsting. 

Dhr. J. van Veldhuizen van stich-
ting Adullam Gehandicaptenzorg 
zal vanmiddag samen met cliënten 
van Adullam de opbrengst van het 
project ‘Uitbreiding Godsdienston-
derwijs Adullam Gehandicapten-
zorg’ in ontvangst nemen.
De volgende organisaties en com-
missies worden welkom geheten: 
Het breed moderamen van de 
generale synode van de HHK; de 

Hersteld Hervormde Mannenbond; de 
commissie evangelisatie, de commissie 
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zending en de commissie jeugdwerk, 
de afgevaardigden van de Vrouwenbon-
den van de Christelijke Gereformeerde 
Kerken en de Gereformeerde Gemeen-
ten, de Hervormde Vrouwenbond  en 
de Christenvrouw; dhr. J. Bruinekreeft, 
fotograaf en de luisteraars aan de kerk-
telefoon. 
Een hartelijk welkom aan de nieuwe 
vereniging ‘Hanna’ te Ooltgensplaat, 
die zich na de Bondsdag van vorig jaar 
heeft aangesloten.

Daarna leest ds. Bijl Esther 4 en vraagt 
een zegen over deze dag.
Zijn referaat heeft als titel: ‘Zijn Vader-
lijke hand’.
In het boek Esther komt Gods voor-
zienigheid duidelijk aan het licht. We 
vinden in de HC zondag 10 een mooie 
omschrijving hiervan. Alles wat in ant-
woord 27 naar voren komt is niet het 
gevolg van toeval, van menselijk hande-
len, maar komt voort uit Gods hand. Dat 
geldt niet alleen voor de uitverkorenen, 
maar voor alle schepselen. In de wereld 
vindt men zich zelf verantwoordelijk. 
Maar ook in de kerk hebben mensen 
steeds meer het gevoel dat zij zelf verant-
woordelijk zijn. Maar de Heere regeert. 
Alles valt onder Gods Vaderhand. Zelfs 
de mensen die niets van Hem willen we-
ten, ontvangen nog uit Zijn hand goede 
gaven. Ook al erkennen ze Hem niet als 
Vader, ze zijn ook geschapen door Zijn 
Vaderlijke hand. 
Die goede gaven hebben maar één doel, 
zoals Paulus zegt: ‘opdat de mensen de 
Heere zouden zoeken en vinden’.
Maar niet alleen het goede komt uit 
Gods Vaderhand, we lezen ook over 
droogte, ziekte en armoede. Dat dient 
hetzelfde doel. De Heere wil dit ge-
bruiken om te trekken, om de ogen te 
openen. Psalm 119 zegt: ‘ ‘t Is goed voor 

mij verdrukt te zijn geweest, opdat ik dus 
Uw Godd’lijk recht zou leren’. Het doop-
formulier zegt het zo: ’En alle kwaad van 
ons weren, of ten onzen beste keren wil’.  
We kunnen zondag 10 alleen maar 
belijden als we ook zondag 7 belijden. 
Waarin het gaat over een waar geloof. 
Dat is het stelligst weten en vaste ver-
trouwen dat ook mij om der verdienste 
van Christus’ wil vergeving van zonden 
geschonken is. Dan is er maar één troost 
en dat is de troost van zondag 1 van de 
Heidelbergse Catechismus. Dat is de 
troost in leven en in sterven.

Na dit leerzame referaat zingen we 
Psalm 33 vers 5 en 6 en wordt er gecol-
lecteerd voor de onkosten van deze dag. 

Pianist Ton Burgering en organist Wou-
ter Schalkoort laten ons nu genieten 
van een muzikaal intermezzo. Allereerst 
spelen ze Psalm 121 en daarna het lied 
‘Hoe groot zijt Gij’. 

Mw. Rijken heeft verschillende me-
dedelingen over onder andere het 
Bijbelstudieboekje en het Kerstdecla-
matorium.

Ds. Bijl dankt de Heere voor de mor-
genvergadering en vraagt een zegen 

Van de redactie
A. Rijken-Ubak

8e Bondsdag

In deze bijlage het verslag van onze 
8e Bondsdag. We kijken terug op 

een mooie dag waarop we weer veel 
bekende gezichten zagen. De beide 
referaten gingen over Gods voorzie-
nigheid en wel over Zijn Vaderlijke 
hand in voor- en tegenspoed. 
Dan denken we aan onze Heidel-
bergse Catechismus, waar de voor-
zienigheid Gods die almachtige en 
alomtegenwoordige kracht Gods 
genoemd wordt door welke Hij he-
mel en aarde, mitsgaders alle schep-
selen, gelijk als met Zijn hand nog 
onderhoudt, en alzo regeert, dat loof 
en gras, regen en droogte, vrucht-
bare en onvruchtbare jaren, spijze 
en drank, gezondheid en krankheid, 
rijkdom en armoede, en alle dingen, 
niet bijgeval, maar van Zijn Vaderlij-
ke hand ons toekomen. Zodat we in 
tegenspoed geduldig, in voorspoed 
dankbaar en voor het toekomende 
mogen vertrouwen op onzen getrou-
wen God en Vader. 

De Heere geve dat we dat als kinde-
ren mogen nazeggen. Dan zullen de 
woorden van het 3e vers van Psalm 
3 gelden:

Ik lag en sliep gerust, 
Van ’s HEEREN trouw bewust, 
Tot ik verfrist ontwaakte; 
Want God was aan mijn zij; 
Hij ondersteunde mij 
In ’t leed dat mij genaakte. 
Ik zal, vol heldenmoed, 
Daar mij Zijn hand behoedt, 
Tienduizenden niet vrezen; 
Schoon ik, van allen kant, 
Geweldig aangerand 
En fel geprangd moog’ wezen.

Voor alle data geldt: Deo Volente.
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voor de maaltijd. We eindigen deze 
morgenbijeenkomst met het zingen van 
Psalm 145 vers 6.

In de pauze is er volop tijd voor ont-
moeting en velen bezoeken de ver-
kooptafels in de grote zaal. Ook kan de 
presentielijst getekend worden.

Na de middagpauze wordt het program-
ma hervat met het zingen van Psalm 33 
vers 10 en 11. Ds. Bouman leest Job 1 
en dankt de Heere voor de maaltijd en 

Zicht op de vrouwenbond

24



vraagt om een zegen voor de middag-
vergadering. We zingen Psalm 77 vers 4 
en 7 en tijdens dit zingen wordt er ge-
collecteerd voor het zendingswerk van 
onze kerk. Het referaat van ds. Bouman 
is getiteld: ‘In voor-en tegenspoed’. 
‘De HEERE heeft gegeven en de HEE-
RE heeft genomen; de Naam des HEE-
REN zij geloofd.’

Job was in erbarmelijke omstandigheden, 
toen hij deze woorden uitsprak. U kent 
de geschiedenis. Maar dit alles gaat niet 
buiten Gods voorzienigheid om. Voor- en 
tegenspoed uit Gods Vaderhand ontvan-
gen. Wat heeft dit nu te zeggen in de 
praktijk van het leven? In vraag en ant-
woord 28 van de HC lezen we het heel 
eenvoudig: Het betekent voor een gelovi-
ge ‘Dat wij in allen tegenspoed geduldig, 
in voorspoed dankbaar zijn mogen’.
Vanuit onszelf zien we vaak die goede 
gaven als iets vanzelfsprekends. Maar als 
we door genade overtuigd worden van 
onze zondige aard, dan komt alles in een 
ander licht te staan.

Dan mag er de verwondering zijn, we 
hebben het niet verdiend! Van tegen-
spoed weten de meesten wel. De moeiten 
en zorgen blijven Gods kinderen ook niet 
bespaard. De een meer dan de ander. 
De Heere is daarin vrij. De wereld weet 
moeilijk om te gaan met tegenspoed. 
Men noemt het soms het noodlot, of 
pech. Maar een christen die leeft vanuit 
Gods genade, mag in die tegenspoed 
weten, dat het niet zomaar is, maar dat 
het komt uit Gods Vaderhand. ‘Zouden 
wij het goede van God ontvangen en het 
kwade niet ontvangen?’  Dit betekent 
niet dat we niet onder tegenspoed en 
moeite gebukt mogen gaan. Want pijn 
blijft pijn en moeite blijft moeite. Maar 
we mogen met al die vragen bij die he-
melse Vader uitkomen.
Zijn nabijheid mag dan, temidden 
van alle smart en zorgen een Bron van 
vreugde zijn. En staat u nog buiten dit 
leven, dan zijn al deze gebeurtenissen 
roepstemmen tot geloof en bekering. 
Om zo in Hem, alle troost en hulp te 
ontvangen. En te leven bij wat uit Zijn 
Vaderhand tot ons komt.

Tijdens het tweede muzikale intermezzo luisteren we naar Psalm 123 en het lied 
’Groot is Uw trouw, o Heer’. 

Ds. Bijl en ds. Bouman beantwoorden de vragen die naar aanleiding van de beide 
referaten gesteld worden.
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Zicht op de vrouwenbond

Dan zijn we gekomen aan de afslui-
ting van ons project ‘Uitbreiding van 
het Godsdienstonderwijs bij Adullam 
Gehandicaptenzorg’. Mw. E.M. Me-
laard-Keijzer heeft een grote cheque bij 
zich, die door de cliënten van Adullam 
wordt uitgerold. Het totale bedrag van 
€ 17.750,00 komt tevoorschijn. We zijn 

dankbaar voor dit prachtige resultaat. 
Uiteindelijk wordt, door nagiften, het 
totale eindbedrag € 19.000,00.

Alle verenigingen worden door dhr. Van 
Veldhuizen hartelijk bedankt voor hun 
inzet.

Mw. Schalkoort bedankt alle mede-
werkers aan deze dag en vraagt aan het 
kostersechtpaar Rijswijk om naar voren 
te komen. 
Aan het eind van dit jaar stoppen dhr. 
en mw. Rijswijk met hun werkzaamhe-
den in de Bethelkerk. Veel werk is er 
door hen verzet voor de Bondsdagen. 
Vanaf het jaar 2007 toen de eerste 
Ontmoetingsdag werd georganiseerd 
tot nu toe voor deze 8e Bondsdag. Ook 
veel werk achter de schermen. Heel 
hartelijk dank daarvoor! Namens de 

Vrouwenbond ontvangen ze een dag-
boek en een bos bloemen.

Alle dames worden hartelijk bedankt 
voor hun aanwezigheid op deze Bonds-
dag. En aangespoord om de boodschap 
die we vandaag vanuit de Bijbel ge-
hoord hebben mee te nemen, te over-
denken en te bewaren in onze harten.
Ze wenst allen een goede thuisreis 
waarna ds. Bouman na het zingen van 
Psalm 56 vers 4 eindigt met dankge-
bed.

Opbrengst van de collecte voor de on-
kosten van de Bondsdag € 2600,03. 
Opbrengst van de collecte voor de  
Zending € 3583,07  
(incl. verkooptafels).
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18 april 
Elspeet:  Regioavond Noord-

Veluwe
Spreker:  ds. N. van der Want
15 mei 
Elspeet:  Huishoudelijke 

Vergadering Noord-
Veluwe

Agenda

Kopij voor het volgende blad kunt u voor 2 januari 2017 e-mailen naar: a.rijken-ubak@solcon.nl
Tevens kunnen de berichten voor de website naar bovengenoemd e-mailadres gestuurd worden.

e-mail secretaresse HHV: cbhovestadstoffer@solcon.nl

Op alle bijeenkomsten zijn onze 
bekende fotokaarten te koop!

Van de bestuurstafel

N. Schalkoort-Zijderveld

Dankbaar zijn we dat we velen 
uit het hele land mochten 

ontmoeten op de Bondsdag in 
Lunteren.
Het thema was: ‘Gods voorzienig-
heid’. In de morgenvergadering 
was het onderwerp: ‘Zijn Vader-
lijke hand’. In de middagverga-
dering: ‘In voor- en tegenspoed’. 
Veel onderwijs vanuit Gods Woord 
mochten wij ontvangen en ook de 
onderlinge band ervaren.

Tijdens de middagvergadering 
was er de afsluiting van ons pro-
ject: ´Uitbreiding Godsdienston-
derwijs Adullam Gehandicapten-
zorg´. Gods Woord op eenvoudige 
wijze doorgeven aan iedereen die 
de bijzondere zorg bij Adullam 
ontvangt. Het is een mooie op-
brengst geworden.  Met elkaar 
werd er € 19.000,00 bijeenge-
bracht. Bijzonder was het ook 
dat twee cliënten van Adullam 
het bedrag in ontvangst namen. 
Nogmaals hartelijk dank voor 
uw spontane inzet. Boven alles 
danken we de Heere, Die harten 
neigde om dit prachtige bedrag bij 
elkaar te brengen.

Komend voorjaar zijn er weer 
twee Toerustingsdagen en wel op 
woensdag 22 maart in Ridderkerk 
en op woensdag 29 maart in El-
speet. Als spreker is ds. P.C. Hoek 
uitgenodigd. Hij zal met ons na-
denken over het thema ‘Rondom 
het levenseinde’. Een belangrijk 
onderwerp, waar we allemaal, nie-
mand uitgezonderd, mee te maken 
krijgen. 

We wensen u gezegende Kerstda-
gen en een heilrijk 2017 toe.

Mededelingen
Bijbelstudieboekje 
seizoen 2016-2017

Ons 8e Bijbelstudieboekje gaat over 
het Bijbelboek Esther. U kunt het 
boekje nog tot 31 december bestel-
len bij: a.rijken-ubak@solcon.nl
Tel. (0418) 561287 De prijs voor 
leden is € 5,50 en voor niet-leden 
€ 6,50 (ex. verzendkosten)

22 maart 
Ridderkerk: Toerustingsdag 

voor alle leden 
Spreker: ds. P.C. Hoek 
Onderwerp: Rondom het levenseinde 
29 maart 
Elspeet: Toerustingsdag 

voor alle leden
Spreker: ds. P.C. Hoek 
Onderwerp: Rondom het levenseinde 
29 maart 
Ede:  Regioavond Midden/

Oost 
Spreker:  ds. M. van Sligtenhorst
Onderwerp:  ‘500 jaar Reformatie, 

wat heeft dat ons te 
zeggen.’   
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Onze nieuwe website is live!

www.breedtemaat-schoenen.nl

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�



VOOR ALLE DATA GELDT:
DEO VOLENTE

17-20 FEBRUARI 
BIJBELSTUDIECONFERENTIE 18+

LAGE VUURSCHE

11 MAART 
JONGERENDAG 16-

VAN LODENSTEIN COLLEGE, 
AMERSFOORT (REGIO NOORD)

25 MAART 
JONGERENDAG 16-

WARTBURG COLLEGE, 
LOCATIE GUIDO DE BRÈS, 

ROTTERDAM (REGIO ZUID)

MEER INFO EN AANMELDEN: HHJO.NL

AGENDA

‘IN DE GEVANGENIS GING 
IK NAAR DE KERK. IK 
ZAT IN EEN HOEKJE, 
WAAR NIEMAND ME ZAG.’ 

GERRIT, EX-GEDETINEERDE 

Mens of 
Misdadiger

GEEF GEVANGENEN 
EEN GEZICHT

Zicht op jongeren
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www.timotheos.nl of bel 0522 461524

Help de allerarmsten!

Een roep uit Malawi

Timotheos  
investeert in:
•  Onderwijs
•  Wezenzorg
•   Zorg voor voeding 

en gezondheid
•  Evangelisatie

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

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

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

ds. A. Schot   |   ds. A.C. Uitslag   |   ds. K. Veldman   |   ds. A. Vlietstra   |   mr. L. Vogelaar  

Meld u aan als donateur en schenk een gift.

Adopteer:  - student € 20,-  p/maand
 - (wees)kind  € 12,50  p/maand
 - groep kleuters € 10,-  p/maand

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

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

HET         TRAJECT

Grafi sch vakmanschap met persoonlijke aandacht

& deskundige begeleiding. Dat start bij het vertalen van uw opdrachten 

naar creatieve ideeën met een passende vormgeving. De opmaak, het 

drukken en de afwerking gebeurt natuurlijk in eigen huis. Zo verzorgen 

we al vele jaren samen met de redactie de twee-wekelijkse uitgave van 

het Landelijk kerkblad van de Hersteld Hervormde kerk. En ook u ont-

zorgen we graag voor het hele (grafi sche) communicatie-traject. Neem 

vrijblijvend contact met ons op voor meer informatie.

totale

Drukkerij AMV - Totale taject - ADV88x133 Kerkblad HHK.indd   1 19-09-16   10:59

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

Voor € 10,00 per kalenderjaar bent u  
donateur van de stichting en steunt u 

haar werk. U krijgt dan de door  
de stichting opgestelde praktische en  

principiële brochures gratis toegezonden.  
Ook ontvangt u de nieuwsbrieven,  

met actuele informatie,  
die een paar keer per jaar verschijnen.

 
De Stichting  

Gemoedsbezwaarden  
tegen Verzekeringen heeft ten doel de 

individuele en collectieve voorlichting aan 
en belangenbehartiging van  
gemoedsbezwaarden tegen 

verzekeringen.

Telefonische vragen en donateuraanmelding  
tijdens kantooruren:

0488 - 44 91 54, of via e-mail:  
sgv.voorlichting@kliksafe.nl



12-

J
ozef zit gevangen. Van zijn mooie dromen komt niets 

terecht. De vrouw van Potifar beschuldigt hem vals. 

Daarom brengt Potifar hem naar de gevangenis. Wat 

een teleurstelling voor Jozef! En er is niemand die Jozef 

bezoekt als hij daar is. Maar weet je wat zo mooi is? We lezen 

in de Bijbel dat de Heere ook in de gevangenis bij Jozef is. 

Daardoor is Jozef niet alleen. De baas van de gevangenis merkt 

dat ook. Hij ziet dat Jozef niet is zoals de andere gevangenen. 

Hij merkt dat hij Jozef kan vertrouwen. Daarom mag Jozef hem 

helpen en voor andere gevangenen zorgen. 

Wat is het belangrijk, dat ook mensen in de gevangenis over de 

Heere Jezus horen en dat er mensen zijn die hen helpen. Daarom 

gaan mensen van stichting Gevangenenzorg Nederland op 

bezoek bij gevangenen. Weet je waarom? Omdat de Heere 

Jezus dat belangrijk vindt! Hij vraagt ook aan jou om te denken 

aan de mensen in de gevangenis. Weet je hoe je dat kunt doen? 

Door voor hen te bidden! Vraag maar aan de Heere of Hij er 

voor wil zorgen dat gevangenen over Hem horen!  En of Hij de 

mensen van stichting Gevangenenzorg Nederland wil helpen bij 

hun werk. Bid je mee?

Ben je wel eens langs een 

gevangenis gereden? Je herkent 

dan vast wel de hoge muren en 

afgesloten ingang en als je de 

ramen kunt zien, zie je de tralies. 

De mensen die in de gevangenis 

zitten hebben straf gekregen 

voor iets dat ze hebben gedaan. 

Andere mensen praten soms heel 

onvriendelijk over gevangenen. 

Jij ook? Maar… gevangenen zijn 

ook mensen! Het zijn mensen die 

verkeerd hebben gedaan, maar 

het zijn ook mensen die de Heere 

Jezus nodig hebben!

Hanneke de Kat

Zorgen

voor

gevangenen
?!
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Janneke de Kloe, Werkgroep landelijke actie

16-

HET ZIJN NÉT 

‘Kun je je voorstellen hoe 

het zou zijn als je opge-

sloten bent? Dat andere 

mensen beslissen wat 

je eet? En waar je slaapt? Dat zij zelfs 

beslissingen nemen die van invloed 

zijn voor de rest van je leven?’ 

Meneer Meijerink kijkt de jongeren die 

voor hem zitten aan. Het is even stil. 

Hier hebben de meeste van de tiental-

len jonge mensen nog niet eerder over 

nagedacht. De indringende vragen van 

Meijerink zetten hen aan het naden-

ken. De presentatie gaat verder: ‘Of 

andersom, stel dat jouw vader in de 

gevangenis zit? Of dat jouw moeder 

voor een tijd opgesloten is, omdat ze 

iets heeft gedaan wat tegen de wetten 

ingaat?’ De wereld van gevangenen en 

hun familieleden komt deze middag 

een stapje dichterbij. ‘Gevangenen zijn 

nét mensen. Het zijn mensen.’

Meijerink is vrijwilliger bij stichting 

Gevangenenzorg Nederland. Hij ver-

zorgt presentaties aan allerlei groepen 

en vandaag is hij te gast in Barneveld. 

De 14- en 14+ verenigingen van de 

Hersteld Hervormde Gemeente in 

Barneveld hebben een gezamenlijke 

startdag. ’s Middags zijn de jongeren en 

de leidinggevenden op de fi ets gestapt 

en hebben ze zich uitgeleefd in het spel 

‘levend stratego’. Eenmaal terug bij de 

kerk, wachtte hen een tweetal presen-

taties. 

Meijerink: ‘Kom in gedachten eens met 

mij mee. We gaan de gevangenis in! Dat 

is niet zo makkelijk, je moet door een 

strenge controle heen. Alle spullen die 

je mee hebt, moet je inleveren, zoals 

je portemonnee, mobiel, tas en zelfs 

je boek. Dit alles is om te voorkomen 

dat er drugs of andere gevaarlijke din-

gen naar binnen worden gesmokkeld.’ 

Meijerink laat op het scherm een foto 

zien. ‘Zo ziet een cel eruit.’ De jongeren 

kijken naar de foto van een klein en 

kil kamertje. ‘Hoeveel kost dat denken 

jullie, een dag in de cel zitten? Dat is 

niet goedkoop! Met extra voorzienin-

gen, zoals een koelkast gaat de prijs 

ook een stuk omhoog.’ Tenslotte ver-

telt Meijerink nog iets over het verschil 

mensen
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16+

tussen de binnenkant en de buitenkant 

van de gevangenen: ‘De houding van 

een gevangene is of lijkt vaak hard. 

Maar dat is alleen buiten de cel. Veel 

gevangenen zitten in hun cel te huilen.’

De tweede presentatie volgt al snel. ‘Wij 

zijn vrijwilligers van de werkgroep lan-

delijke actie’, begint Kees de Kluijver 

zijn verhaal. ‘We willen gemeenten steu-

nen en aanmoedigen om mee te doen 

met deze actie. Ik zal jullie uitleggen 

wat de landelijke actie is en hoe je mee 

doet.’ Enthousiast vertelt Kees dat de 

landelijke actie dit jaar voor stichting 

Gevangenenzorg Nederland is. Doen de 

jongeren uit Barneveld ook mee? ‘De 

vorige actie waren er gemeenten met 

heel creatieve ideeën. Wat denk je van 

een stampottenbuffet? Of ga auto’s was-

sen op de gemeentedag! Een speciale 

actienacht houden kan natuurlijk ook. 

Ideeën genoeg!’ De voorzitter van de 

werkgroep sluit zijn presentatie af met 

een oproep om de handen uit de mou-

wen te steken. ‘De actie is nu offi cieel 

begonnen. Veel succes!’

Voor leidinggevenden
ACTIE-INFO
De tweejaarlijkse landelijke actie van de HHJO heeft voor 2016-
2017 als thema ‘Mens of Misdadiger? Geef gevangenen een 
gezicht’. Voor deze actie wordt samengewerkt met Stichting 
Gevangenenzorg Nederland. Het doel van de actie is tweele-
dig, namelijk enerzijds gericht op bewustwording en verdieping, 
anderzijds gericht op het inzamelen van geld.

Wat betreft de bewustwording en verdieping willen we kin-
deren, tieners en jongeren laten nadenken over hun visie op 
gevangenen. Is het ‘eigen schuld, dikke bult’, of is er meer dan 
dat? Denk bijvoorbeeld met hen na over een gedeelte uit Mat-
theüs 25: ‘Ik was in de gevangenis en gij zijt tot Mij gekomen.’ Er 
zijn op de website (www.hhjo.nl/actie) Bijbelstudies te downloa-
den die je op een verenigingsavond kunt inzetten. Voor de 12- 
gaat deze Bijbelstudie over Petrus die uit de gevangenis verlost 
wordt (Hand.12:5-12). De Bijbelstudies voor de 
16- en 16+ doelgroep nemen Mattheüs 25 als 
uitgangspunt. 

Het fi nanciële doel voor Stichting Gevan-
genenzorg Nederland is toegespitst op het 
fi nancieren van een tweetal programma’s: 
namelijk het kindercadeau-programma en 
hulp aan jongvolwassenen. 
 
Zoals gewoonlijk bij een lande-
lijke actie van de HHJO, is 50% 
van de opbrengst bestemd voor 
de doelorganisatie (nu Stichting 
Gevangenenzorg Nederland), 
en 50% voor de HHJO, ter onder-
steuning van het jongerenwerk. 
De opbrengst voor de HHJO 
is deze keer onder andere be-
stemd voor de ontwikkeling van 
materialen, zoals de projecten 
‘Oud Goud’ en catechese-
methode ‘Leer mij’.

Als gemeenten actie willen voeren, kunnen zij op de website 
kijken voor ideeën. Voor de kinderen (12- doelgroep) zijn een 
tweetal actieproducten die zij kunnen verkopen. Het gaat om 
setjes handboeien en pakjes kaarten. Er is voor de kinderen 
een leuke prijs te winnen: een bezoek aan een echte gevan-
genis. Kijk op de website voor meer informatie hierover. 

www.hhjo.nl/actie

wordt (Hand.12:5-12). De Bijbelstudies voor de 
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Een getuigenis 
in de gevangenis

Ouders

Een getuigenis 
in de gevangenis
Een getuigenis 

in de gevangenis
Een getuigenis 

in de gevangenisin de gevangenis
We treffen Gerrit samen met 

bezoekvrijwilliger Ton in 
een kleine bezoekruimte in 
de gevangenis. Het is voor 

Gerrit vertrouwd terrein. Door 
drugs en criminaliteit zat de 

48-jarige man de helft van zijn 
volwassen leven achter de 

tralies. Waarom kiest iemand 
voor zo’n leven? 
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Gerrit vertelt hoe de kiem werd gelegd in 

zijn jeugd. ‘Ik had een problematische kin-

dertijd. Mijn ouders waren verslaafd aan 

alcohol. Op m’n achtste werd ik in een internaat 

geplaatst, daar was het nog erger. Een begeleider 

mishandelde en misbruikte me gruwelijk. In die 

periode verhardde ik, ik kon niet eens meer huilen.’ 

Als Gerrit na verloop van tijd weer thuis komt wo-

nen, blijkt er geen ruimte voor zijn machteloze ver-

driet. ‘Ik heb geprobeerd er met m’n ouders over te 

praten, maar ik liep tegen een muur op. We kregen 

alleen maar ruzie.’

Op zijn 16e belandt Gerrit weer in een internaat. 

‘Toen ging mijn leven echt achteruit. Ik begon drugs 

te gebruiken en kreeg relaties met vrouwen die 

15 jaar ouder waren dan ik. Er klopte niks van. Ik 

was op zoek naar moederliefde, maar dat begreep 

ik toen zelf niet.’ De jonge Gerrit ziet voor zichzelf 

geen kansen in wat hij ‘het normale leven’ noemt. 

Daarom kiest hij voor een carrière in de criminali-

teit. ‘Ik heb heftige dingen gedaan, ik ging heel ver. 

Daardoor heb ik ook lange periodes vastgezeten.’

Op een dag, nu twintig jaar geleden, zat Gerrit op de 

luchtplaats van de gevangenis. Er kwam een bewa-

ker op hem af. ‘Hij had een boek onder zijn arm, een 

Bijbel. Hij ging naast me zitten en begon over het 

geloof. Ik had daar helemaal geen zin in, dus ik brak 

het gesprek snel af. Dat vond hij niet erg, maar de 

man gaf me nog wel een briefje met een tekst ‘Het is 

volbracht’. Het zei me helemaal niets, maar ik gooi-

de het briefje ook niet weg.’ Die dag bleek er een 

zaadje geplant, dat heel langzaam wortel schoot. ‘Ik 

ben later met de man in gesprek gegaan en ben daar 

in de gevangenis ook naar de kerk geweest. In een 

hoekje, waar niemand me zag.’

Het geloof komt steeds weer Gerrits leven binnen. 

Hij krijgt een relatie met een gelovige vrouw en 

wordt in 2006 vader van een dochter. Alle reden om 

te veranderen, zou je zeggen. ‘En toch kon ik het 

niet loslaten. Ik wilde een normaal leven leiden en 

een goede vader zijn, maar de drugs waren sterker. 

Ik werd er wanhopig van en wilde niet meer leven. 

Maar God heeft me behoed, mijn leven gered.’

Gerrits weg naar een normaal leven blijkt er een van 

heel veel vallen en toch steeds weer opstaan. God 

brengt steeds weer christenen op zijn weg die hem 

een stap verder helpen. Uiteindelijk blijkt voor zijn 

herstel nog een laatste periode van detentie nodig 

te zijn. Gerrit vertelt: ‘Ik wilde graag contact met 

iemand van buiten. Daarom heb ik een aanvraag in

gediend bij Gevangenenzorg. Na een tijdje kwam 

Ton. Ik weet nog goed dat ik het kamertje inliep en 

hem zag zitten. Ik zag direct dat het een gelovige 

man was, die hebben allemaal zo’n geblokt over-

hemd’, grapt hij. Ton kan er wel om lachen, want 

Gerrit had het goed gezien. ‘Ik geloof inderdaad in 

Jezus en wil in Zijn spoor gaan. God heeft Gerrit op 

mijn pad gebracht en ik wil zijn naaste zijn.’

Hoe kan het toch, dat de bezoekvrijwilliger zoveel 

geeft om een doorgewinterde crimineel? Ton wil 

dat wel uitleggen. ‘Er is niet zoveel verschil tussen 

Gerrit en mij. Ik heb dan wel nooit gevangen geze-

ten, maar toch… God ziet het hart aan, ook in mijn 

leven. Ik heb geen reden om me beter te voelen dan 

een gedetineerde. We moeten ons allemaal gevan-

gen weten in zonde en zijn allemaal afhankelijk van 

Gods bevrijding. Dat echte vrij zijn, dat heb ik net zo 

nodig als Gerrit, en dat komt van God.’

Dit artikel is een beknopte weergave van een eerder 

verschenen artikel in de nieuwsbrief van Gevan-

genenzorg Nederland.

‘Ik werd er wanhopig van en wilde niet meer leven. 
Maar God heeft me behoed, mijn leven gered.’
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WWW.JEMIMA.NL

IBAN NL53 RABO 0367 5075 60

Maak zo het leven van een 
kind met een (meervoudige) 
beperking mogelijk in een 
christelijk tehuis bij Bethlehem.

GEEFT U MIJ 
EEN THUIS?

STEUN ONS

Recht voor de ondernemer 
Mr. J.D. (Jan Dirk) van Vlastuin 
 
Mr. Jan Dirk van Vlastuin behartigt al 
sinds 1997 de (juridische) belangen 
van ondernemers.  
Hij is expert op het gebied van 
ondernemingsrechtelijke vraagstukken, 
ook in relatie tot faillissementen en 
incassoproblematiek.   
Gaat u voor juridische zekerheid en 
staat u niet graag voor verrassingen?  
Neem vrijblijvend eens contact op.  
 
www.bvd-advocaten.nl              vanvlastuin@bvd-advocaten.nl 

Recht doen. 

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
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Mozesmodel
Teo van Horssen, jeugd-
ouderling in de Hersteld 
Hervormde Gemeente te 
Ridderkerk, is dankbaar dat 
in zijn gemeente gebruik 
wordt gemaakt van het Mo-
zesmodel. ‘In onze gemeen-
te is er veel jeugd. Het is 
onmogelijk dat één persoon 
de verantwoordelijkheid 
draagt om alle jongeren 
te kennen zoals we hen 
zouden moeten kennen. 
Daarom vroeg de kerken-
raad zich af: kunnen we de 
verantwoordelijkheid voor 
de jeugd niet delen met 
elkaar? Als antwoord op die 
vraag is het Mozesmodel 
geïntroduceerd. Voor het 
Mozesmodel maken we in 
onze gemeente gebruik van 
bestaande vertrouwensre-
laties’, vertelt Van Horssen. 
‘Leidinggevenden van de 
clubs hebben een goede, 
nauwe relatie met cluble-

den. Die bestaande relaties 
proberen we te verdiepen, 
zodat er meer contact op 
persoonlijk vlak ontstaat. De 
verdiepende vragen die je 
niet stelt aan een groep, stel 
je met het Mozesmodel wel 
aan het individu: ‘Hoe gaat 
het thuis?’ en ‘Wat vind je 
van de kerkdiensten?’ en 
‘Hoe ervaar je de club- of 
JV-avonden?’ Daardoor 
ga je een spade dieper. In 
principe is het zo dat de lei-
dinggevenden van de clubs 
eventuele moeilijkheden 
aan mij doorgeven. Dan 
kan ik het gesprek met de 
jongere aangaan.’

Werkzaam zijn
De ouderling uit Ridderkerk 
plaatst er wel een kantte-
kening bij: ‘Wij maken als 
gemeente dankbaar ge-
bruik van het Mozesmodel, 
maar beseffen ook dat de 
kerk geen bedrijf is. De kerk 

is van Christus. We mogen 
gebruikmaken van de 
modellen die er zijn, maar 
moeten er niet al ons ver-
trouwen op stellen. De Hee-
re Zelf geeft aan jongeren 
Zijn Geest en Zijn ontdek-
kend licht om te laten zien 
dat er leven buiten henzelf 
mogelijk is in Jezus Christus. 
Als jeugdwerkleiders heb-
ben we de bijzondere taak 
om de grote nood van 
jongeren bij de Heere neer 
te leggen en werkzaam te 
zijn met deze nood. Zodat 
jongeren inzien dat zonden 
geen lust zijn, maar een 
strijd, en dat Heere het 
waard is om gediend te 
worden.’

Wilt u meer informatie 
over het Mozesmodel 
ontvangen? Mail naar 
secretariaat@hhjo.nl.

Een 
goed 

advies 
van 

Jethro

Een schoonvader die de Heere dient, is een 
zegen. Mozes weet daar alles van. Hij geeft 
leiding aan het volk Israël. Van ’s morgens 
vroeg tot ’s avonds laat lost hij confl icten op 
en geeft hij onderwijs. Met verbazing ziet zijn 
schoonvader Jethro het dagelijks terugkerende 
tafereel aan. Vanuit oprechte betrokkenheid 
spreekt hij Mozes aan: ‘Deze zaak is te zwaar 
voor u, gij alleen kunt ze niet doen’ 
(Ex. 18:18b). Jethro geeft zijn schoonzoon het 
advies om het volk te verdelen over ‘oversten’: 
leidinggevenden over duizenden, honderden, 
vijftigen en tienen. Dit principe van Jethro vormt 
de basis van het Mozesmodel van de HHJO.

Ambtsdragers



Pak dit vak
voor uw communicatie

en bereik 
uw doelgroep
Laat weten waar u voor staat,

neem contact op met
adverteren@hersteldhervormdekerk.nl
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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! 6

Schuifdeurkast 200 x 215 x 65 cm (bxhxd).
Normaal 1100,-

Dé expert van 
budget tot 

maatwerk!
 

 

399,-
Kraakprijs!

Al die jaren heeft u als klant met uw aankopen de Mbuma-zending en andere goede doelen 
gesteund. We zeggen u hartelijk dank voor het in ons gestelde vertrouwen en hopen u nog 

vele jaren als klant te ontmoeten in onze 
winkel of tijdens de verkopingen. 

Wij zijn een stichting en onze winsten komen geheel ten goede van de Mbuma-zending
’t Boekenhoekje • Goudenregenstraat 24 • 2906 CM Capelle a/d IJssel

Telefoon (010) 442 22 12 • info@tboekenhoekje.nl
Openingstijden: Di. t/m Vr. 09:00-16:00 • Za. 09:00-13:00

Wie jarig is trakteert! 
Vanaf 1 december ontvangt iedere klant 

bij aankoop een leuke surprise en 
vanaf €40,00 een gratis kinderboek.

December 1996-2016
20 jaar ’t Boekenhoekje

gevestigd in de GoudenregenstraatHet adres voor verantwoorde lectuur & muziek

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.

ORGELBUSREIS
MOEZEL  2O17

12 orgels in o.a. Trier, Metz, 
Cochem, Koblenz, Luxemburg,
Dudelange, Karden, Kyllburg.

DV vr. 26 mei t/m vr. 2 juni
2017 o.l.v. Gijsbert Lekker-
kerker. www.orgelreizen.nl.
Info: tel. 0348 - 444 780.

WWW.ABCONSULTS.NL

fotokaarten

www.hollandkaart.com

fleurige

fotokaarten

voor het

goede doel

 HOLLANDKAART



Nu zou ik natuurlijk uitvoerig het be-
lang van het steunen van de landelij-
ke actie kunnen beschrijven. Dat doe 
ik niet want ik ga er van uit dat u dit 
elders in deze Zicht op de kerk zult le-
zen… Het lijkt mij namelijk veel effec-
tiever om iemand aan het woord te 
laten die al jaren vrijwilligerswerk doet 
voor Gevangenenzorg Nederland. 
Een echtpaar uit onze gemeente 
doet dit werk. Ik heb hen benaderd 
en gevraagd hun ervaringen te de-
len. Zij hebben mij veel informatie 
gegeven. Ik beperk mij tot twee be-
schrijvingen die mij troffen. 

Een ervaring vanuit het kinderca-
deauproject:  De vader van een 
7-jarig jongetje zit in de gevangenis. 
Via de moeder hebben we een 
afspraak gemaakt om het jongetje 
een cadeau te bezorgen. We bellen 

in de hal van de fl at en horen een 
kinderstemmetje. We noemen onze  
naam en zeggen dat we hem een 
cadeautje komen brengen. Het jon-
getje laat de benedendeur van de 
fl at opengaan en we gaan naar de 
eerste verdieping, naar de huisdeur. 
We bellen daar opnieuw aan en we 
zien dat het jongetje probeert open 
te doen. Het duurt even en dan roept 
het jongetje: ‘Mevrouw, ik kan de 
deur niet open krijgen en ik heb geen 
sleutel… Ik ben al de hele dag alleen 
thuis…’  We hebben wat gepraat 
met het ventje door de dichte deur. 
Gelukkig paste het cadeautje door 
de brievenbus. Toen we wegreden 
zagen we de vitrage bewegen en 
we zwaaiden. Er verscheen een klein 
handje dat terug zwaaide…. Zeven 
jaar oud en de hele dag alleen thuis 
met de deur op slot. Hij wilde graag 

een computerspelletje waar hij in z’n 
eentje mee kon spelen… Wie zit er nu 
eigenlijk gevangen…?

GEVANGEN
De landelijke HHJO-actie is dit jaar gericht op ondersteuning 
van Gevangenenzorg Nederland. Mij is gevraagd om deze 

bijdrage aan gevangenenzorg te wijden.

J. van Zijtveld, secretaris HHJO

Tijd

God gaf mij leven
En tijd

Die niet voorbij lijkt te gaan
Zeker nu, hier

Negatief?
Nee!

Want hier ontmoette ik Jezus.

Commissie

Gevangenenzorg Nederland doet belangrijk werk dat onze steun verdient! 
Mogen we op u rekenen?

Een gedicht van een gedetineerde 
die regelmatig bezocht werd en een 
Bijbel kreeg van  een vrijwilliger van 
Gevangenenzorg Nederland.
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Donatus verzekert kerkgebouwen en wat daar bij hoort, zoals ruimtes voor kinder opvang,

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

www . d o n a t u s . n l  t e l .  073  -  5 221700

Donatus_A-Zichtopdekerk_175x256.indd   1 16-01-15   14:01


