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Want deze mijn zoon was dood en is weder levend geworden; en hij was 
verloren en is gevonden. En zij begonnen vrolijk te zijn. 

Lucas 15: 24.

ds. R.P. van Rooijen

Verloren, gevonden

D
e familieband is een sterke band. In het Midden-

Oosten misschien meer dan bij ons. Dat zien we ook 

in de gelijkenis van de verloren zoon.

Hierin krijgen we een goed beeld van de band tussen 

vader en zonen. Er is, om dit woord maar eens te gebruiken, 

‘verbinding’. Of: er was verbinding. De binding, de band (deze 

woorden zijn verwant) wordt door de jongste zoon verbroken. U 

begrijpt, dit wijst ons op de breuk tussen God en ons. Wij zijn 

weggegaan om nooit meer terug te keren, naar een vergelegen land. 

Wij zijn ook ‘ver’, dat is: ‘wij keerden ons een iegelijk naar zijn weg’ 

(Jesaja 53: 6), van God af. Hoe wordt díé verbinding hersteld?

Dat gebeurt door de ontferming bij de Heere Die door Zijn Geest 

een mens tot zichzelf doet komen. In de gelijkenis lezen we: ‘Als 

hij nog ver was’. De vader zag hem eerder dan de zoon de vader. 

Johannes 1: 49: ‘Nathánaël zeide tot Hem: Vanwaar kent Gij mij? 

Jezus antwoordde en zeide tot hem: Eer u Filippus riep, daar 

gij onder den vijgenboom waart, zag Ik u’. De vader werd met 

innerlijke ontferming bewogen, en liep snel op hem toe en kuste 

hem, hoe vuil de zoon ook was. Vaak wordt dit verkeerd afgebeeld, 

alsof de zoon de vader om de hals valt. Maar het is omgekeerd. De 

vader loopt snel op de zoon toe en drukt hem aan het hart, hoe vuil 

die zoon ook is.

Bij de Heere is ontferming, hoe vuil u, zondaar, ook bent.

De zoon belijdt. Maar hij krijgt geen gelegenheid om het 

woord ‘huurling’ uit te spreken. Hoe belangrijk is het om onze 

onwaardigheid te beseffen. In Lucas 7: 6 lezen we van de 

hoofdman die ook niet waardig is. Hier liggen geestelijke lessen 

in. Als de Heere door Zijn Geest werkt, worden we het ook niet 

waardig dat Hij naar ons zou omzien. In de beleving is hij een 

buitenstaander, en het wordt een eeuwig wonder als de Heere nog 

op zulk één neder zou willen zien.

De zoon wordt weer hersteld in zijn zoonschap, in het openbaar. 

Zeker, hij kwam zoals hij was. Maar zo kon hij niet blijven. Het 

is de eer van de vader om die zoon weer in zijn zoonschap te 

herstellen, en hij krijgt:

1 Het beste kleed. Zodat iedereen kan zien wie hij   

 toebehoort.

2 Een ring. Dat ziet op het zoonschap. En op de trouw.

3 Schoenen aan de voeten. Slaven hadden geen schoenen.

Kennen wij een slaafse vrees, of een kinderlijk vreze, door de Geest 

geleid?

De jongste zoon was verloren, kwijt, maar is weer terug, gevonden. 

Alles lijkt nu goed te zijn.

De vader doet alles om de verbinding te herstellen. En het moet 

ook weer goed komen tussen de zonen. Maar we zien dat de 

oudste zoon zich tegen zijn broer keert, ja, tegen zijn vader. Hoe 

komt dat? Omdat bij de oudste zoon de wezenlijke verbinding 

ontbreekt, hij wil met zijn vrienden vrolijk zijn… En niet met zijn 

vader en zijn broer. Hij wil blijven denken in ‘partijschappen’, niet 

in verbindingen.

Hoe is dat bij ons? We hebben ons niet te verheffen, noch boven 

de jongste, noch boven de oudste zoon.

Hoe is onze persoonlijke band onderling? Hoe is onze band met 

de Heere? De herstelling is er alleen omwille van het volmaakte 

werk van Christus. Hij is in de weg van vernedering naar verhoging 

gegaan om datgene te herstellen wat van ons uit nooit kan: de band 

met God. En dat in de weg der gerechtigheid. Want Dien, Die 

geen zonde gekend heeft, heeft Hij zonde voor ons gemaakt, opdat 

wij zouden worden rechtvaardigheid Gods in Hem.
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Zicht op het Woord



Zicht op diaconaat

God wist al 
van hun nood 

4

Erica, zorgcoördinator Stichting Ontmoeting
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W
anneer ik aankom, lijkt 

hij ook niet veel te 

willen bespreken. Na 10 

minuten lijkt het gesprek 

alweer afgerond en ik bereid me er al weer 

op voor om terug te gaan naar kantoor. Ik 

vraag nog even of hij zijn oude begeleider 

nog heeft gesproken. Hij zegt: ‘Ja, ik had 

hem nog gebeld, of ik een tientje kan lenen, 

maar hij neemt niet op’. In mijn hoofd gaan 

alarmbellen af. Voor zover ik deze man ken, 

vraagt hij niet graag anderen om geld… Als 

ik doorvraag, geeft hij aan dat er geen eten 

meer in huis is. Hij mag tijdelijk verblijven 

bij zijn ex-vrouw en hun 2 kinderen. Dit is 

Vrijdagmiddag, 2 uur. Na een drukke werkweek heb ik 
veel administratie te doen. Maar in mijn agenda staat nog 
een huisbezoek gepland met een nieuwe cliënt. De intake 
is al geweest, we wachten nu op bericht van de gemeente. 
Ik zie de afspraak, en twijfel. Zal ik afbellen? Ik heb geen 
nieuws voor de cliënt en we kunnen nog niet met prak-
tische zaken aan de slag. Ik besluit om toch te gaan, ge-
woon even om hem te zien. 

al maanden een nijpende situatie, omdat 

ze van een uitkering leven en zijn verblijf 

daarin niet wordt meegerekend. Na het 

weekend komt er weer geld, maar door 

diverse onvoorziene uitgaven is er voor 

het komende weekend geen geld meer. 

Nu snap ik waarom ik toch op huisbezoek 

moest. We gaan samen even naar de 

supermarkt en halen boodschappen voor 

het weekend. Cliënt is al tevreden met 

een zak aardappelen, twee broden en wat 

vleeswaren. Ik heb hem nog wat groenten, 

melk, tandpasta en fruit meegegeven.  

Ik zie aan cliënt dat hij dankbaar is, maar 

ook dat hij het moeilijk vindt om aan te 

ONTMOETING

WAT KUNT U DOEN?

Doneren
Met uw bijdrage helpt u kwetsbare 
mensen hun stap verder te zetten! 
Met donaties van kerken, particu-
lieren en bedrijven financieren wij 
projecten die niet gesubsidieerd 
worden. Pastoraal werk is daar een 
voorbeeld van. Voor onze cliënten 
is dit nu juist een meerwaarde van 
onze hulpverlening. 

Vrijwilliger worden
Samen met onze vrijwilligers helpen 
we kwetsbare mensen om de verbin-

nemen. Dat is dubbel. Maar toch, voor € 25 

was de nood van dit gezin even verlicht. 

In mijn hoofd zingt dankbaarheid. God 

wist al van de nood van dit ‘gezin’ en heeft 

mij gebruikt om hen te kunnen helpen. Bij 

de intake heeft cliënt verteld dat hij wel 

katholiek is opgevoed, maar nu niet meer 

gelooft dat God in zijn leven is betrokken. 

Ook daarin krijg ik nu een kans, door 

cliënt te vertellen van mijn twijfels over het 

huisbezoek en hem te vertellen van Gods 

leiding in mijn (en zijn!) leven. Een zaadje 

geplant, zo klein, maar God kan het laten 

groeien. Halleluja! 

ding met zichzelf en hun omgeving 
weer op orde te krijgen. 

Gebed
Bidt u mee voor zegen op ons werk? 
Voor onze cliënten die vaak in moei-
lijke omstandigheden zitten. En voor 
onze medewerkers en vrijwilligers, 
om door het werk heen Gods liefde te 
laten zien.

Wilt u meer informatie over ons werk? 
Kijk op www.ontmoeting.org. U vindt 
daar ook informatie over het uitnodi-
gen van een gastspreker in uw kerkelij-
ke gemeente. 

Ontmoeting biedt met vrijwilligers en professionals steun aan kwets-
bare mensen die zijn vastgelopen. Mensen met sociale, psychische en 
financiële problemen, ex-gedetineerden, zwerfjongeren, dak- en thuis-
lozen en multiprobleemgezinnen. We bieden hen steun, zodat ze weer 
hun stap in de goede richting kunnen zetten. 
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Uitgeverij Om Sions Wil  |  Tel.: 078-693 00 83 |  E: info@omsionswil.nl
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Verbonden in Belijden

PROEF
ABONNEMENT 
3 MAANDEN
SLECHTS
€ 9,95

(stopt automatisch)

NIEUW VOOR
JONGEREN VAN
12-21 JAAR

VOORJAARSAANBIEDING

DOWNLOAD GRATIS
DE KOMPAS APP 

WWW.OMSIONSWIL.NL

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!

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
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Inmiddels zijn er ruim 160 voedselban-
ken in Nederland en is in nagenoeg 
elke plaats een voedselbank te vinden. 
Veel christelijke vrijwilligers en ker-
kelijke gemeenten dragen actief hun 
steentje bij aan het werk van de Voed-
selbank. Tijd voor een nadere kennis-
making met het werk van de Voedsel-
bank. Het CBS kwam onlangs met het 
bericht dat het aantal huishoudens in 
Nederland dat onder de armoedegrens 
leeft, weer groter is geworden. In 2014 
hadden circa 850.000 mensen onvol-
doende geld voor het bekostigen van de 
basisbehoeften (zoals voedsel, woning 
en kleding). Ruim 5% van de Neder-
landse bevolking is daarmee niet in 
staat om zonder hulp in de meest basa-
le behoeften te voorzien! Achter deze 
cijfers en statistieken schuilt veel leed. 

Vooral eenoudergezinnen, alleenstaan-
den en mensen met een bijstandsuitke-
ring hebben het moeilijk. Het bestaan 
van de voedselbank in ons land is geen 
luxe maar helaas broodnodig.

De meeste voedselbanken zijn verenigd 
in de ‘Voedselbanken Nederland’. De 
doelstelling van de voedselbanken is 
het bieden van directe voedselhulp 
aan de armste mensen en het voorko-
men van verspilling van goed voedsel. 
Voedselbanken werken uitsluitend met 
vrijwilligers en verstrekken voedsel dat 
door anderen wordt gedoneerd. Wie 
komt er in aanmerking voor een weke-
lijks voedselpakket? De Voedselbank 
hanteert hiervoor strenge criteria. Hier-
bij wordt gekeken naar het netto inko-
men min de vaste lasten. Voor 2017 is 

het normbedrag € 440 voor een gezin 
met twee kinderen. 
De Voedselbank kijkt verder dan alleen 
het verlenen van hulp. Van de klanten 
wordt verwacht dat zij meewerken 
aan het vinden van oplossing voor hun 
financiële probleem, onder het motto: 
‘Geen pakket zonder traject’. De hulp 
van de Voedselbank is dan ook tijdelijk 
van aard.

In de Hersteld Hervormde Gemeente 
te Putten is op dankdag 2016 voor 
het eerst een inzamelingsactie voor de 
voedselbank georganiseerd. Op een 
praktische manier kon de gemeente 
bijdragen aan hulp voor mensen in ons 
eigen land die financieel niet rond kun-
nen komen. De ingezamelde producten 
worden door de Voedselbank Harder-
wijk verspreid over circa 175 huishou-
dens in Harderwijk, Ermelo en Putten. 
Naast het bieden van praktische hulp 
is de inzameling bedoeld om bewust-
zijn te creëren. Een groeiende groep 
mensen kan de eindjes nauwelijks aan 
elkaar knopen. In een individualisti-
sche samenleving en een ik-gericht 
hart is er geen oog voor deze groep. 
Gedreven door de liefde van Christus 
is er in het bijzonder in de Christelijke 
gemeente oog voor de nood van onze 
naaste. Die zorg voor anderen is niet 
begrensd tot de eigen gemeente. ‘Laat 
ons goed doen aan allen, maar meest aan 
de huisgenoten des geloofs’ (Gal. 6:10). 
We lezen in het Evangelie hoe Chris-
tus bewogen was met de nood van 
mensen. Niet alleen de zielennood, 
maar ook de psychische en lichamelij-

Werk van de 
Voedselbank broodnodig

Dit jaar is het 15 jaar geleden dat de eerste Voedselbank 
in Nederland werd opgericht. Nederland reageerde 
heftig en de politiek gaf als antwoord: 
‘Over vier jaar bestaat de Voedselbank niet meer’. 
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Jongeren bezoeken 
eenzame ouderen 

Een korte impressie van het bezoekwerk in de HHG te Waarder

Mirjam de Vries

Bertus Hoogendoorn (19 jaar) uit Waarder 
kan het iedere jongere aanraden: ‘Het is echt 
de moeite waard om bij een oudere uit de 
gemeente op bezoek te gaan’. 

Inzamelingsactie voor de Voedselbank 
op de biddag van 2017 in de Hersteld 
Hervormde gemeente te Putten 

ke nood. Christus is de vervulling van 
het beloftewoord in Jesaja; ‘Hij heeft 
mij gezonden, om den armen het Evan-
gelie te verkondigen, om te genezen, die 
gebroken zijn van hart; Om den gevan-
genen te prediken loslating, en den blin-
den het gezicht, om de verslagenen heen 
te zenden in vrijheid; om te prediken 
het aangename jaar des Heeren’. Toch 
was het voor Jezus niet te onbelangrijk 
om hongerige magen te vullen. Als vele 
duizenden Hem gevolgd zijn in een 
woeste plaats,  laat Hij op het advies 

van Zijn discipelen de mensen niet 
hongerig vertrekken. ‘Geeft gij hun te 
eten’, zo luidt de opdracht van Christus 
tot Zijn discipelen (Matt. 14:16b). Voor 
de vertwijfelde discipelen voltrekt zich 
het wonder van de vermenigvuldiging 
van de vijf broden en twee vissen. On-
der de zorg van Christus hoeft niemand 
gebrek te hebben. Wat overblijft gaat 
niet verloren maar wordt ingezameld, 
twaalf volle korven!

Samen met een vriend ging hij twee 
keer op bezoek bij een alleenstaan-
de oudere uit zijn gemeente. ‘Ik zag 
hem alleen in de kerk zitten en kende 
hem verder niet. Maar nu hebben we 
echt met elkaar gesproken. Hij vond 
het erg fijn dat we bij hem op bezoek 
kwamen.Bertus volgt een studie aan 
het Wellant College en helpt in zijn 

vrije tijd vaak mee bij zijn ouders op 
de boerderij. Ook is hij een enthousi-
ast lid van het JV-bestuur. ‘Tijdens de 
vorige bestuursvergadering is bespro-
ken dat we graag weer ouderen uit de 
gemeenten willen laten bezoeken door 
JV-leden, want zij zijn vaak eenzaam’, 
vertelt Bertus. Om ervoor te zorgen 
dat niemand overgeslagen wordt, 

houdt het bestuur een lijst bij wie 
waar is geweest. 

Waar het gesprek over gaat, is elke 
keer weer anders. Bertus: ‘Mijn vriend 
en ik probeerden vooral de gastheer 
aan het woord te laten en hem te laten 
delen wat hij kwijt wilde.’ Het mooi-
ste vindt Bertus dat ouderen het erg 
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waarderen als je op bezoek komt. ‘Ze 
laten echt merken dat je welkom bent 
en dat ze het gezellig vinden. De mees-
te ouderen die een bezoek krijgen zijn 
alleenstaand, wat eenzaamheid met 
zich meebrengt.’ 

Bertus vindt het voor jongeren de 
moeite waard om ouderen te bezoeken: 
‘Oudere mensen hebben veel levenser-
varing waar je wat van op kunt steken. 
Het is een soort maatschappelijke 
stage: Je leert er enorm veel van!’  De 
meeste bezoeken worden gedaan door 
jongeren die al wat langer op de jeugd-
vereniging zitten. Om nieuwe JV-leden 
ook enthousiast te maken, stimuleert 
het bestuur om eerst samen met een 
JV-lid die al weleens op bezoek geweest 
is, op pad gaan. Verplicht is het oude-
renbezoek niet, een jongere moet het 
zelf ook leuk vinden om te doen. 

Een eerste bezoek blijft altijd wel span-
nend volgens Bertus. ‘Wat ga je vragen, 
hoe zal het gaan?’  Desondanks vond 
hij het een waardevolle ervaring. ‘Het is 

echt heel mooi om te doen, ik heb al 
wel weer zin in het volgende bezoek!’

Een leidinggevende aan 
het woord
Sinds 2013 is Hanny van Holst lei-
dinggevende van de jeugdvereniging 
van de Hersteld Hervormde Gemeen-
te te Waarder. ‘Het idee om ouderen, 
en vooral de alleenstaanden, in onze 
gemeente te bezoeken is in 2013 
ontstaan’, vertelt ze. Zowel de vrijwil-
ligersdienst als de JV-leiding vonden 
het een mooi initiatief om zo jong en 
oud met elkaar te verbinden en van 
elkaar te leren. ‘Samen met de coördi-
nator van de vrijwilligersdienst hebben 
wij als leidinggevenden gekeken hoe 
we dit het beste konden oppakken. De 
coördinator van de vrijwilligersdienst 
heeft met ouderen uit de gemeente 
overlegd of zij het op prijs stellen om 

bezoek te ontvangen. De ouderen uit 
de gemeenten reageerden zonder uit-
zondering positief. Vervolgens heeft 
de coördinator de namen aan ons 
doorgegeven en wij hebben als JV-lei-
ding de jongeren laten kiezen naar wie 
ze wilden gaan. De jongeren gaan in 
tweetallen op bezoek.’

De ervaringen tot nu toe zijn positief. 
Hanny van Holst: ‘Ouderen vinden 
het heel leuk om jongeren op bezoek 
te krijgen. Wel blijkt het in de praktijk 
weleens lastig te zijn om consequent 
de ouderen te blijven bezoeken. Na 
een mooie start zijn er het afgelopen 
jaar minder bezoeken geweest. De 
laatste vergadering van het bestuur 
hebben we daarom besloten om het 
initiatief weer nieuw leven in te bla-
zen. Dus er gaat nu weer een nieuwe 
generatie op bezoek bij onze ouderen!’ 

• Overleg met de diaconie wat de 
plannen zijn m.b.t. het bezoek-
werk en vraag om ideeën voor de 
uitvoering. 

• Maak een leidinggevende én een 
jongere verantwoordelijk voor het 
coördineren van de ouderenbezoe-
ken. Door een jongere te betrekken 
leert hij/zij verantwoordelijkheid te 
dragen binnen de gemeente. Daar-
naast kan hij/zij gemakkelijker de 
andere jongeren aanmoedigen om 
te gaan bezoeken. 

• Deze leidinggevende is contact-
persoon voor de ouderen in de 
gemeente en deze jongere is con-

tactpersoon voor de bezoekende 
JV-leden. Stel een bezoekrooster 
vast, zodat jongeren weten hoe 
vaak ze op pad mogen en ouderen 
weten hoe vaak ze bezoek kunnen 
verwachten. 

• Als je gemeente een vrijwilligers-
dienst heeft, stem het bezoekroos-
ter met hen af. 

• Reserveer een gedeelte van de eerste 
JV-avond van het jaar om te bespre-
ken hoe je als jongeren het bezoek-
werk aanpakt. Wat zeg je wel en wat 
vraag je niet? Waar willen ouderen 
graag over spreken? Welke omgangs-
vormen hanteer je? Enzovoorts.

• Laat jongeren in tweetallen op 
bezoek gaan. Deze tweetallen 
bestaan uit een ouder JV-lid die 
al vaak op pad is geweest en een 
jonger JV-lid die van het oudere 
JV-lid leert hoe het moet. 

• Probeer regelmatig in de wan-
delgangen te peilen hoe het be-
zoekwerk de jongeren en ouderen 
bevalt.  

• Zet op de agenda van de bestuurs-
vergaderingen het punt ‘Bezoek-
werk’.  

• Bid op de JV-avonden of de Heere 
het bezoekwerk wil zegenen.

Tips voor leidinggevenden

Het is een heel mooie 
activiteit om zo jong 
met oud te verbinden!
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Hersteld Hervormde Kerk
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Waarom toerusting?
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.

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. Daarom wil deze cursus Bijbelse 
toerusting geven. Hierin zullen we 
luisteren naar het Woord van God en 
zaken die daarmee 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 
Bijbelse kennis. Geïnteresseerde ge-
meenteleden maar ook ambtsdragers 
zijn van harte welkom. Zeker ook 
degenen die een vervolg zoeken op de 
belijdeniscatechese, worden uitgeno-
digd. Mensen van alle leeftijden doen 
mee aan de cursus. Bijzondere voor-
kennis is niet vereist.

Hebt u vragen over de geloofsleer? 
Wilt u samen met anderen de Bijbel 
bestuderen? Voelt u de noodzaak om 
toegerust te worden? Dan is deze cur-
sus beslist iets voor u.

Wat?

1 cursus
De Cursus Bijbelse Toerusting is 
een cursus die toerusting en verdie-
ping wil bieden. Er zijn geen toetsen 
en er is geen verplicht huiswerk.

6 vakken
De cursus bestaat uit zes vakken. 
Oude Testament, Nieuwe Testa-
ment, kerkgeschiedenis, dogmatiek, 
ethiek en praktische theologie.

3 lessen
De lessen worden gegeven op za-
terdagmorgen van 9.00 tot 12.20 
uur. Er worden drie lessen gegeven 
van elk één uur. Er worden dan drie 
vakken behandeld; de andere drie 
vakken komen de volgende keer 
aan de orde.

18 bijeenkomsten
Per jaar zijn er achttien bijeenkom-
sten. De lessen worden van sep-
tember tot en met mei, twee keer 
per maand, gehouden.

3 jaar
De gehele cursus duurt drie jaar. 
Wie de cursus volledig afrondt, 

ontvangt hiervoor een certificaat en 
heeft toegang tot de verdiepings-
cursus.

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.hersteldhervorm-
dekerk.nl/hhk/toerusting. U kunt daar 
de uitgebreide cursusbrochure down-
loaden. Ook kunt u zich daar aanmel-
den voor de cursus. 

Meer informatie?
Voor meer informatie kunt u contact 
opnemen met de administrateur, 
de heer K. Snijder, 
Ringmus 26 
8271 HE  IJsselmuiden, 
telefoonnummer 038 3311449 (bui-
ten kantooruren) of via het mailadres 
cbt@kpnmail.nl. 

U kunt ook contact opnemen 
met de cursusleiders:
 

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@gmail.com
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Elzenkade 6 - Houten
Postbus 150, 3990 DD Houten

Tel. (030) 637 34 34
E-mail: boeken@hertog.nl  

Info: uitgeverijdenhertog.nl
Bestellen: www.hertog.nl

HUGO BINNING

Door de Geest geleid
Veertig preken over Romeinen 8

Een nieuwe, toegankelijke 
vertaling van Des zondaars 

heiligdom. Voortdurend stelt 
Binning het enige geneesmid-

del voor verloren zondaren 
voor ogen: het geloof in de 

Heere Jezus Christus. 
 319 blz. geb. 33128318

34,90

DS. L.W.CH. RUIJGROK

Tot strijden geroepen
De geestelijke wapenrusting 

Dit geschenkboekje bevat een 
eenvoudige, praktische uitleg 

van wat Paulus in Efeze 6 
schrijft over strijd, alsook van 
de wapenrusting die God de 

Zijnen toereikt. 
De wapens die ertoe be-
horen zijn niet vleselijk, 

maar geestelijk.
68 blz. geb. 33128219

10,90

A L  O N Z E  U I T G AV E N  Z I J N  O O K  I N  U W  B O E K H A N D E L  V E R K R I J G B A A R

HUGO BINNING

DS L W CH RUIJGROK

N I E U W E  U I T G A V E N

Contactgegevens sthrecords.nl

ADRES Bijdorp-west 74

2992 LC Barendrecht

TEL.

EMAIL

0180 - 760999

info@sthrecords.nl

Dubbel-CD Kamper Mannen-
koor D.E.V.  | strijkers | e.v.a

Int. koor Immanuël Harskamp
strijkers | fluit | klarinet | e.v.a.

Jongerenkoor Elsafan | vleu-
gel | fluit | trompet | e.v.a.

€19,90 €14,90 €14,90

Geluidsopnames
Kwaliteit & Ervaring

Toonaangevend  
Gerenommeerde artiesten

Gratis verzenden
Bij aankoop vanaf € 20,00

Webshop
Mp3’s CD’s Bladmuziek

Instrumentaal | orgel | piano 
panfluit | trompet

Diana de Vries - harp Peter Eilander bespeelt het 
orgel van de Riga Dom

€14,90 €14,90 €16,90

STICHTING OOST-EUROPAHULP GEREFORMEERDE GEZINDTE

Uw gift voor onze ANBI-instelling is welkom op rekeningnr.: NL28RABO0171575091

Graag geven wij een presentatie
op uw gemeente- of

verenigingsavond

Verzendklaar maken van goederen

SOEGG verleent humanitaire hulp in Oekraïne. Wij verzamelen in Nederlandse 
ziekenhuizen afgeschreven medische apparatuur, brengen die weer in goede staat 
en installeren en onderhouden die in zes ziekenhuizen in Zhitomir (Oekraïne).
Tevens is er aandacht voor Evangelie-verkondiging in deze ziekenhuizen.

Voor meer informatie kunt u
contact opnemen met onze voorlichter:

T 0180 52 11 14
W www.soegg.nl

E secretariaatsoegg@gmail.com

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 

advertentie
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Kwartaalkalender 
ZODK 
mei 2017

7 MEI 2017 Collecte fonds nood-
lijdende gemeenten en 
personen 

 De collectes zijn bestemd 
voor gemeenten die in bij-
zondere omstandigheden 
verkeren. Deze gemeenten 
kunnen, onder voorwaarden, 
een ondersteuning verkrij-
gen uit dit fonds. Daarnaast 
kunnen kleine(re) gemeenten 
een beroep doen op dit fonds 
voor een tijdelijke onder-
steuning om beroepingswerk 
mogelijk te maken. 

    
 

4-5 JUNI 2017 Collecte zendingswerk
 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 
bewustwording verder vorm 
gegeven.

16 JUNI 2017 Vergadering generale 
synode

18 JUNI 2017 Collecte fonds noodlijdende gemeenten en personen

20 AUGUSTUS 2017 Zomerzendingscollecte

3 SEPTEMBER 2017 Collecte opleiding predikanten
 De collecte voor de opleiding van de predikanten is bestemd 

om de kosten te bestrijden die de opleiding aan de VU met zich 
meebrengt en waarvoor geen subsidie wordt ontvangen.
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Zicht op kerkelijk bureau

Onderstaande Ondernemers fe l ic i teren de HHG 
te  Ouderkerk a /d IJssel  met  het  nieuwe kerkgebouw

Projectinrichting voor
kantoor, kerk en school

Ingericht door
de specialist

Schaapsound is dé leverancier 
voor spraakinstallaties, 

ringleidingsystemen en kerkradio.

www.schaapsound.nl
info@schaapsound.nl

		

Ridderkerk
0180-414600																																															

Zwolle
038-7851977																																															

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

Het wonder van 
de Abelenlaan

Het leek voor de gemeente te Ouderkerk aan den IJssel 
onmogelijk om aan de Abelenlaan een kerk te bouwen. 
Toch staat op deze plaats een prachtig kerkgebouw. 

D
hr. J.P. Don, voorzitter van 
het college van kerkvoogden, 
is enthousiast. ‘Menselijker-
wijs gesproken hadden we 

geen schijn van kans om op de huidige 
locatie te bouwen. Op Gods tijd is het 
toch gebeurd. Dit noemen en beleven 
wij als het wonder van de Abelenlaan’.

De gemeente mocht jarenlang gebruik 
maken van het kerkgebouw van de 
Ger. Gem. te Krimpen a.d. IJssel. ‘Die 
gastvrijheid is enorm gewaardeerd. 
We moesten in een andere plaats sa-
menkomen en toch is het ledenaantal 
enorm toegenomen. We ontvangen 
vaak 950 kerkgangers!’ 

Dhr. Don is dankbaar dat de bouw van 
de nieuwe kerk ook financieel door de 
gemeente mogelijk is gemaakt. ‘Mede 
dankzij onze grote groep enthousiaste 
vrijwilligers die avond na avond en 
op zaterdagen hebben gewerkt. Zij 
hebben hierdoor meer dan € 500.000 
uitgespaard!’
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Er is gekozen voor een klassiek ont-
werp. Dat is niet zomaar gedaan. ‘We 
zijn gestart met een visiedocument 
waarin we hebben verwoord dat we als 
Hersteld Hervormde Gemeente te Ou-
derkerk aan den IJssel de voortzetting 
zijn van de gemeente die er sinds 1579 
in Ouderkerk aan den IJssel is (toen 
Ouderkerk overging naar de reforma-
tie). Onze identiteit, staande op Schrift 
en belijdenis en op basis van de historie, 
wilden we ook tot uiting laten komen 
in de vormgeving van het kerkgebouw, 

niet alleen in het exterieur maar ook 
in het interieur. Vandaar de klassieke 
vormgeving met een lange kap en twee 
keer vier kleinere kappen, spitsboog-
raampartijen, inspringend metselwerk, 
maar ook in de materiaalkeuze: ge-
bakken metselstenen en natuursteen. 
In het interieur vormgegeven door de 
oude preekstoel (uit de 18de eeuw, 
oorspronkelijk uit Amsterdam en de 
laatste 100 jaar in de Groenlandkerk 
in Edam), de ambachtelijk gemaakte 
koperen kroon- en wandluchters naar 

17e eeuws model, klassiek vormgege-
ven psalmborden, etc.

Dhr. Don hoopt dat veel generaties in 
dit gebouw zullen kerken. ‘Ik hoop dat 
de onvervalste waarheid zal worden 
verkondigd en dat we bespaard blijven 
voor dodelijke, zogenaamd noodza-
kelijke vernieuwingen. Het is mijn 
wens dat er velen tot bekering zullen 
komen!’
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Onderstaande Ondernemers fe l ic i teren de HHG 
te  Ouderkerk a /d IJssel  met  het  nieuwe kerkgebouw

Nooit meer afdingen, u krijgt 

gewoon een goede keuken voor 

een eerlijke prijs. Wij kunnen 

als landelijk bedrijf groot en dus 

scherp inkopen, en verkoopprij-

zen vaststellen waarvan we zeker 

weten: Meer hoeft niet; minder 

kan niet. Zo weet u zeker dat u 

zonder pijnlijke onderhandelingen 

tóch niet teveel betaalt. U bent 

gegarandeerd blij met uw keuken 

en onze service. Dat is waar het 

om draait!

Zo doen wij dat
Direct de 
laagste prijs

+

Dus nooit meer afdingen

Batterijenweg 13B, Kesteren  www.avantiparK.nl

ruim 245 beoordelingen
qasa.nl | maart 2017

Boele & Rietveld Lekkerkerk
Tiendweg west 41a - Tel 0180 - 663011 - info@boele-rietveld.nl

Compleet in Electrotechniek!

 • Licht en kracht installatie’s
 • Data netwerken
 • IP netwerk camera’s
 • Besturings installatie

 • Zwakstroom installatie
 • Beveiligingen
 • Verlichtings installatie’s
 • Nen 3140 inspectie’s

ARCHITECTENBUREAU

BORN BV BNA

WWW.BORNARCHITECTEN.NL

Hol gaat verder!

Veenweideweg 9  Nieuw Lekkerland 
(0184) 683 300  |  www.holbv.nl

De vakmensen van Hol 
realiseerden in deze kerk  
de verwarming, de lucht-

behandeling, de regeltechniek 
en het loodgieterswerk! 



Zicht op opleiding en vorming

D
e meeste studenten komen 
niet al te juichend binnen 
op het eerste college kerk-
recht. Natuurlijk hebben 

zij wel een idee waarover het gaat. Zij 
hebben weleens op de site van de HHK 
geneusd in de complete tekst van de 
kerkorde, die daar voor iedereen te 
raadplegen valt. Ook beschikken zij  
meestal  over het  boek “De Hervormde 
Kerkorde” van dr. P. van den Heuvel, 
dat inmiddels wel op tal van terreinen 
achterhaald is. Maar dan heb je het wel 
gehad.  

Aan ondergetekende is de taak de stof-
fige stof zo te doen dwarrelen dat het 
nuttige stof blijkt te zijn. De meeste stu-
denten die het college volgen, zitten in 
het derde jaar van de masteropleiding. 
Het is dan ook een van de laatste (en 
soms zelfs het allerlaatste) tentamens 
die zij doen voor het kerkelijk examen. 
Dat is ook goed. Kerkrecht wordt wel-
iswaar niet gerekend tot de praktische 
theologie (de ambtelijke vakken), maar 
het vak zou onder die paraplu zeker niet 
misstaan. In de praktijk van het predi-
kant-zijn heb je het nodig. Hopelijk is 
na het kerkelijk examen, colloquium en 
de bevestiging de stof nog vers genoeg 
om te kunnen worden gebruikt bij de 
uitoefening van het ambt. Vaak fungeert 
de predikant als preses van de kerken-
raad en van het consistorie. Of hij is 
consulent in een vacante gemeente en 
krijgt een taak in meerdere vergade-
ringen of organen van bijstand. Dan is 
het echt heel nodig dat je weet hoe de 
hazen lopen. Er gaat al te veel mis als er 
niet gehandeld wordt naar de orde van 
de kerk. Vaak geschiedt dat door onkun-
de. Nodige stof dus!  

Hoe laten wij de stof dwarrelen? Het 
college is hoofdzakelijk hoorcollege. 
Gelukkig worden er wel tussendoor 
veel vragen gesteld, want de studenten 
krijgen al gauw in de gaten dat het niet 
zo saai en onbelangrijk is als zij dach-
ten. Ik moet dan ook in de veelheid van 
vragen nog wel eens moeite doen om 
het weer terug te buigen naar de stof 
die we aan de orde wilden stellen. Dat 
bewaken we echter zorgvuldig, want er 
zijn heel wat eie-
ren, die ik sowieso 
wil leggen: enige 
historische kennis 
van het kerkrecht 
gaat voorop. Uit 
het verleden ver-
sta je veel van het 
heden. Maar ik 
wil het ook heb-
ben over bestuur 
en beheer, over 
de kerkenraads-
verkiezingen, over 
het opzicht, over 
de classis en de 
synode. 

Er zijn zoveel 
onderwerpen, dat 
de tijd die mij 
is toebedeeld, 
gewoon te weinig 
is. Ik moet dus 
selecteren en dat 
doe ik naar het 
praktische nut dat 
de kerkordebe-
palingen hebben. 
Het gaat daarbij 
niet alleen om de 
kennis van de re-

Nuttig(e) stof 
Kerkrecht heeft de naam wat stoffig te zijn. Het lijkt 
eerder hooi dan gras. In deze bijdrage wil ik u het belang 
ervan voor aanstaande predikanten toelichten. 

gels, maar ook om het inzicht waarvoor 
die regels gelden. Dat inzicht is zelfs 
het belangrijkste. Lang zo gek nog niet, 
zo denken dan de meeste studenten als 
ze hun laatste aantekeningen hebben 
gemaakt en zich op het tentamen gaan 
prepareren. Menig student is blij met 
het gegeven onderwijs. Ik ben blij dat 
de relevantie is gebleken en ik zo de 
kerk mag dienen.

ds. J.L. Schreuders, Urk

17



advertentie

18

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

06 - 28 68 68 76  |  06 - 22 78 26 85 
vandooijeweertkleding.nl  |  driedeligkostuum.nl 

Voor uw  
ambtskleding 

 en  
twee- of driedelig kostuum. 

 

Bel voor een afspraak, 
 wij komen graag naar u toe! 

Tel. 06-30 25 72 08  
www.artifexgrafmonumenten.nl

Altijd bij u in de buurt 
voor persoonlijk advies

Bezoek op afspraak  
onze toonzaal:

Mercuriusweg 46
4051 CV Ochten
(gesloten op zondag)

soldaten!MESSIAANSE
Steun de

Om Israël tegen oorlogsdreiging en terroristische aanslagen te beveiligen moet iedere Israëlische jongen of meisje van 
18 of 19 jaar in militaire dienst. Dit is een spannende periode. Zullen zij moeten vechten in een nieuwe oorlog? Zullen zij 

slachto� er worden van een aanslag?

Daarnaast is dit voor de jongvolwassen Messiaanse soldaat ook een zware geestelijke strijd. Zal hij of zij Yeshua HaMashiach 

(Jezus Christus) in militaire dienst blijven volgen? Helaas blijkt een derde van de gelovigen af te dwalen. Daarom is 

toerusting voor en tijdens hun militaire dienst heel hard nodig!

Het Netivah (Wegwijzer) Centrum in Baptist Village nodigt iedere Messiasbelijdende Joodse jongere onmiddellijk na de 

middelbare school uit voor een 9-daagse toerustings conferentie. Zo worden zij voorbereid om in het leger standvastig 
te zijn en de goede strijd van het geloof te strijden. 

Steunt u deze jonge soldaten met uw gebed en gift?

www.messiasbelijdendejoden.nl           Onze digitale nieuwsbrief kunt u aanvragen op info@messiasbelijdendejoden.nl

NL90 RABO 0377 8534 96 t.n.v. Stichting Steun Messiasbelijdende Joden te Nijkerk
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Iedere predikant die in Gods eerst 
geschonken gemeente begint, krijgt 
vanuit de opleiding een mentor toege-
wezen uit de namen die hij zelf heeft 
voorgedragen. Ik ben nog steeds dank-
baar dat mijn eerste keuze, ds. J.C. den 
Ouden te Opheusden, door de oplei-
ding is gehonoreerd en dat hij hiermee 
heeft ingestemd. We zijn genoeg ver-
schillend en hebben tegelijkertijd een 
wederzijds vertrouwen en eenzelfde 
inslag om een vruchtbare mentoraat-
periode te hebben, zo is gebleken. Nu 
is mij gevraagd een inkijkje te geven in 
deze periode. Recent heb ik deze men-
toraatperiode mogen afsluiten. Leerling 
hoop ik echter altijd te mogen blijven 
voor Gods aangezicht en met de broe-
ders in de dienst. 

Pastorieleven
Niet lang nadat ik op 24 september 
2014 als dienaar van het Goddelijke 
Woord in de HHG te Schoonrewoerd 
werd bevestigd, had ik samen met mijn 
vrouw de eerste ontmoeting met do-
minee en mevrouw Den Ouden.  Hier 
werden de eerste ervaringen uitgewis-
seld, waarbij het leven in de pastorie en 
de plaats van het predikantsgezin in de 
gemeente ter sprake kwamen. Er brak 
namelijk niet alleen voor mij, maar ook 
voor ons gezin, een geheel nieuwe fase 
aan. Het heeft ons tot op de dag van 
vandaag geholpen om als gezin een 
plaats te vinden in het midden van de 
gemeente. Meer en meer groeit ook het 
besef dat leer en leven onlosmakelijk 
met elkaar zijn verbonden en dat ook 
de sfeer en omgang in het huisgezin 
medebepalend zijn voor de bediening 
in het ambt. 

Prediking 
In de vele gesprekken die volgden, 

heeft de prediking en de persoon van 
de prediker daarom intensief aandacht 
gehad. Het was zeer leerzaam hierover 
een positief-kritisch tegenwicht gebo-
den te krijgen van een mentor die mee-
denkt, meebidt, corrigeert en aanmoe-
digt. Ik herinner mij nog heel goed een 
moment waarop ik in het eerste jaar 
met lood in de schoenen van de preek-
stoel was gekomen in Schoonrewoerd. 
De smaak die ik bij de voorbereiding 
had, was er bij de verkondiging zelf 
helemaal vanaf. Wat een onvolkomen 
preek had ik gehouden! Toen ik dit 
deelde met ds. Den Ouden, vroeg hij: 
‘Heb je hard gewerkt aan die preek?’ 
‘Ja,’ zei ik, ‘dat is nog het pijnlijkst!’ Hij 
glimlachte en zei: ‘Dacht je dat je altijd 
een goede preek zou houden dan? De 
HEERE is een goede preek waard, 
maar Hij heeft onze goede preek niet 
nodig.’ Dat zette mij recht en die 
ochtend reed ik klein en dankbaar 
naar huis, om diezelfde middag met 
nieuwe moed aan een nieuwe preek 
te beginnen. Preken is niet alleen een 
enorme verantwoordelijkheid met hoge 
voorwaarden, het is ook een heerlijk 
voorrecht om hard te werken aan de 
verkondiging, waarin voor prediker en 
hoorder,  geladen en ontspannen klin-
ken mag: ‘Alzo spreekt de HEERE.’

Geestelijke vorming
Naast de prediking was ook de per-
soonlijke geestelijke vorming in het 
ambt een wezenlijk onderdeel van het 
mentoraat. Veel hebben we gesproken 
over het nut van persoonlijke bezin-
ning en meditatie in de vaak overvolle 
agenda in het ambtelijke leven.  Iedere 
keer is er weer de vraag: Wie ben ik 
allereerst zelf voor de HEERE, als die-
naar van het Goddelijke Woord? Merkt 
de gemeente bij het huisbezoek en in 

de samenkomsten van de gemeente 
dat hun predikant uit de binnenkamer 
komt  en van voor het aangezicht van 
de HEERE? Het risico dient zich echt 
iedere week aan om te draven en uit te 
delen, zonder zelf echt gevoed te zijn. 
Ook hier bleken het nut en de waarde 
van een tegenover en een metgezel. We 
hebben de afgelopen twee jaar zo in el-
kaars hart mogen blikken, maar ook in 
elkaars boekenkast, om te delen waar 
er gedolven goud ligt, dat ons hoog-
moedige hart weer en meer vormen 
kan naar het beeld van de dienende, 
biddende en bewogen Christus. 

Verscheidenheid in de 
gemeente
Al vrij snel ontdek je als beginnend 
predikant hoe divers een gemeente is. 
Dat raakt niet alleen het verschil in 
leeftijd en opleiding, maar ook de di-
versiteit in beleving en opvoeding. De 
HEERE schenkt ons heel de gemeente 
en dienovereenkomstig heeft die ge-
hele gemeente ook ons hart te hebben 
en onze aandacht. De praktijk is echter 
niet gemakkelijk. Hoewel we allereerst 
dienstknecht dienen te zijn van de 
levende God en de gemeente dat ook 
als zodanig in gebed en gedrag dient 
te weten en te uiten, loert het gevaar 
dat je als predikant toch dienaar van 
mensen en hun behoeften wordt.  Wat 
een zegen is het om als jonge dienaar 
een mentor te hebben die vanuit de 
praktijk, door schade en genade, waar-
schuwt voor uitglijden, wapent tegen 
mensenvrees of ‘mensenbehagen’ en 
een voorbeeld stelt om onder het kruis 
het zicht te houden op de HEERE en 
Zijn eer.  En zo (!) het behoud van de 
eenheid van de gemeente dient, zonder 
dat het ten koste gaat van haar zuiver-
heid.

Samen Leren
Een inkijkje in het mentoraat in de eerste fase van 
het predikantschap. 

ds. F. van Binsbergen, Schoonrewoerd



Zicht op evangelisatie

Evangeliseren: 
elke christen zou het moeten doen!

Voor de derde keer is vanuit de commissie evangelisatie 
de cursus evangelisatie georganiseerd in Veenendaal. 
De cursus is praktisch ingericht en wordt gegeven door 
diverse docenten die allemaal betrokken zijn op het 
evangelisatiewerk.

D
e cursus evangelisatie 
is een laagdrempelige 
cursus die bedoeld is 
voor alle gemeentele-
den die willen leren 

evangeliseren. Velen ervaren schroom 
en worstelen hoe ze het beste kun-
nen evangeliseren. Tijdens de cursus 
worden er praktische handvatten aan-
gereikt om hiermee om te gaan. Er 
zijn elk jaar deelnemers van diverse 
leeftijden, achtergronden, kerkver-
banden en met of zonder praktijk-
ervaring in het evangelisatiewerk. 
Iedereen is daarom welkom om zich 
aan te melden via http://www.her-

steldhervormdekerk.nl/evangelisatie/
toerustingsactiviteiten-en-fondsen/
cursus-evangelisatie 

Om u een inkijkje te geven zijn we 
met een aantal cursisten in gesprek 
gegaan. 

Ben je in de praktijk betrokken 
bij het evangelisatiewerk?
Jan van Haarlem (69): Met Gods 
hulp mag ik evangeliseren voor de 
Stichting Sjofar die op verschillende 
plaatsen in het land wekelijks evan-
geliseert. Ook ben ik kortgeleden ge-
vraagd voor het evangelisatiewerk van 

Naar House en evangeliseer ik ook 
vaak alleen, omdat ik mag weten dat 
ik altijd een Helper bij me mag heb-
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Bid elke dag om 
gelegenheid en de 
hulp van de Heilige 
Geest om Gods Woord 
uit te dragen in daden 
en woorden! Aan alle 
mensen om ons heen. 
(Linda) 



21

ben. Ik heb altijd folders bij me en 
krijg zo regelmatig gesprekken over 
het Evangelie. Ook wordt er naar 
aanleiding van de uitgedeelde folders 
met visitekaartjes vaak contact met 
me opgenomen. 

Evert Jan Keuter (34): Ja, ik ben 
lid van de zendings- en evangeli-
satiecommissie in onze kerkelijke 
gemeente. Het commissiewerk in 
onze gemeente staat nog in de kin-
derschoenen. Met Kerst hebben wij 
kerstfolders uitgereikt in het dorp en 
hierdoor probeerden wij in gesprek 
te gaan met de mensen. Deze acties 
hopen wij in de komende tijd uit te 

breiden, om bijvoorbeeld te evangeli-
seren op de jaarmarkt. 

Linda van Zetten (32): Ik ben lid van 
de evangelisatiecommissie in onze ge-
meente. Deze commissie is in oprich-
ting. Daarom leek het me goed om deel 
te nemen aan de cursus. Om te leren 
met en van onze medecursisten. Dat is 
zeker gelukt. 

Wat vind je waardevol aan de 
cursus? Wat heb je geleerd?
Volgens Jan hebben we mogen leren 
dat evangeliseren Gods werk is. Evert 
Jan sluit daar bij aan en vindt het 
mooi dat tijdens de cursus aandacht 
wordt gegeven aan de Bijbelse visie 
op evangelisatie en dat je praktische 
handvatten krijgt om met anders-
denkenden in gesprek te gaan. Voor 
Linda is de belangrijkste ontdekking 
dat evangeliseren vooral luisteren is. 
Ook heeft ze veel van de inbreng van 
andere cursisten geleerd. 

Is deze cursus een aanrader?
Alle drie raden ze aan om de cursus 
te volgen. Volgens Evert Jan is evan-

Uiteindelijk zal de 
Heere zelf zorgen voor 
de uitbreiding van 
Zijn Koninkrijk. Dat 
geeft ontspanning in 
het evangelisatiewerk. 
(Evert Jan) 

geliseren niet altijd even gemakkelijk, 
maar je kunt elkaar tot een hand en 
een voet zijn. Linda geeft aan dat 
deze cursus geschikt is voor iedereen 
die evangeliseert, of die zich afvraagt 
hoe je evangelisatie persoonlijk vorm 
kan geven. Daarnaast maken de ver-
schillende onderwerpen en cursuslei-
ders het tot een ontzettend boeiende 
en verrijkende cursus. 

Wat is je boodschap voor de lezers 
van Zicht op de Kerk? 
Jan hoopt dat alle lezers de Heere 
Jezus mogen gaan volgen en dat ze 
geraakt mogen worden door Gods 
Geest om ook te gaan evangeliseren. 
Opdat de mensen die in duisternis 
wandelen, niet verloren zullen gaan 
maar weten bij Wie redding is voor 
zonden. 

Evert Jan vindt het belangrijk dat 
iedereen de mogelijkheden in zijn 
of haar omgeving gebruikt om het 
Evangelie te delen met anderen. Laat 
vooral in je gedrag en houding zien 
dat je een christen bent! Evangeli-
seren hoeft niet altijd met woorden. 
Laat je leiden door de Heilige Geest, 
ook in de gesprekken die je hebt met 
andere mensen. Uiteindelijk zal de 
Heere Zelf zorgen voor de uitbreiding 
van Zijn Koninkrijk. Dat geeft ont-
spanning in het evangelisatiewerk.

Linda geeft aan dat je voor evange-
liseren niet persé de straat op hoeft. 
Bid elke dag om gelegenheid en de 
hulp van de Heilige Geest om Gods 
Woord uit te dragen in daden en 
woorden! Aan alle mensen om ons 
heen. 

De cursus is gericht op praktische 
toerusting en iedereen is welkom om 
deel te nemen!

Ik evangeliseer vaak 
alleen, omdat ik mag 
weten dat ik altijd een 
Helper bij me mag 
hebben. (Jan) 



Gezocht: 
vrijwilligers voor werkgroepen!

De commissie evangelisatie is verantwoordelijk voor het 
toerusten van gemeenteleden in evangelisatiewerk. Om 
het werk praktisch handen en voeten te geven, is een 
aantal werkgroepen actief.  Op dit moment zijn er vaca-
tures in de werkgroep digitale media en de werkgroep 
voorlichting. 

Vacatures: werkgroeplid digitale media en begelei-
ders online bijbelcursus 
De werkgroep digitale media heeft als taak het actueel 
houden van de website www.zien-en-geloven.nl. Deze 
website richt zich op mensen die niet bekend zijn met 
het christelijk geloof. Voor het bijhouden van de website 
is de werkgroep op zoek naar uitbreiding. Er is vooral 
behoefte aan mensen met ervaring in het schrijven en 
redigeren van teksten.
Daarnaast wordt binnenkort via de website de mogelijk-
heid geboden om online een Bijbelcursus te volgen. De 
cursisten worden per email begeleid. Hiervoor zijn nog 
begeleiders nodig.

Vacature: vrijwilliger organisatie landelijke evange-
lisatiedag
De werkgroep voorlichting organiseert jaarlijks in febru-
ari een evangelisatiedag in Woudenberg. Deze dag is 
bedoeld voor gemeenteleden en (kinder-)evangelisatie-
medewerkers. Daarnaast is de werkgroep aanwezig op 
andere (landelijke) bijeenkomsten. 

Interesse?!
Heeft u interesse? Neem dan contact op met de amb-
telijk secretaris van de commissie evangelisatie, Mirjam 
de Vries. Dat kan via het emailadres evangelisatie@
hersteldhervormdekerk.nl of telefonisch via het kerkelijk 
bureau (0318-505541). 

Verhuizing 
Het Bijbelhuis

Sinds 1 februari wordt bij het evangelisatiewerk in Den Hel-
der gebruik gemaakt van een nieuwe locatie. In deze locatie 
het Gemeenschappelijk Christelijk Centrum ‘De Verken-
ningston’ wordt voor de activiteiten per dagdeel een ruimte 
gehuurd. De Bijbelstudie wordt iedere maandag gehouden 
en in De Verkenningston voortgezet. De Vrouwenochtend 
is gewijzigd in een Inloopochtend, waarbij jong en oud wel-
kom zijn. Ook de KinderClub heeft een doorstart gemaakt. 
Tijdens de laatste KinderClub van deze maand mochten er 
weer 9 kinderen begroet worden!

In dankbaarheid wordt teruggeblikt op het werk dat mocht 
plaatsvinden in en rondom het Bijbelhuis de afgelopen jaren. 
Evangelist W.J. Korving: ‘Ik denk in dankbaarheid terug hoe 
de Heere het werk heeft willen zegenen. De  gesprekken 
op straat, tijdens de Juttersmarkt, in het Bijbelhuis, hoe de 
Heere kracht en woorden gaf om te spreken. De gesprekken 
met de Bijbelcursisten, waarin je mocht wijzen op het Lam 
Gods. Aan de enthousiaste kinderen van de KinderClub die 
het jammer vonden wanneer de club weer beëindigd moest 
worden. We roepen u op om voor ons werk in Den Helder 
te bidden. Dat de Heere de harten van ouderen en jongeren 
verbreekt door de inwoning van Zijn Heilige Geest!’

Bijbels om uit te delen
De Bijbel is het levende Woord van God. Wat is het nodig dat 
iedereen de boodschap van het Evangelie hoort! En wat is het 
belangrijk dat mensen zelf de Bijbel gaan lezen, onderzoeken 
en begrijpen. Daarom is het al een hele tijd mogelijk om 
Bijbels aan te schaffen via de website van de Hersteld Her-
vormde Kerk. Deze Bijbels zijn goedkoop en makkelijk uit te 
delen. U kunt kiezen uit een hele Bijbel of alleen het Nieu-
we Testament. Wij willen u wijzen op de mogelijkheid om 
rondom de herdenking van 500 jaar Reformatie Bijbels uit te 
delen. In verband daarmee is een speciale folder ontwikkeld 
waarin gewezen op het grote geschenk van de Reformatie: de 
Bijbel in de eigen taal.

Veel folders naar keuze
Voor het folderen tijdens de herdenking van de heilsfeiten is 
de afgelopen jaren een heel aantal folders ontwikkeld. Folders 
met veel tekst en folders met minder tekst. Allerlei soorten 
en maten. Dit jaar verschijnen er voor zowel Hemelvaart als 
Pinksteren twee nieuwe folders. U kunt de folders inzien en 
bestellen via: www.hersteldhervormdekerk.nl/evangelisatie/
materialen. 

Materiaal in ontwikkeling
Doet u aan evangelisatie m.b.v. een marktkraam 
of stand en zoekt u banners en spandoeken die 
uw werk kunnen ondersteunen? Dan melden 
we alvast dat we bezig zijn met de ontwikkeling 
daarvan. De werkgroep materiaal van de com-
missie evangelisatie werkt aan een pakket dat 
voor deze activiteiten gehuurd kan worden. Dit 
pakket bevat folders, spandoeken en banners, 
kortom alles wat nodig is voor het opzetten van 
een marktkraam. 
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Project Suriname
Uitgezonden werkers:
•  Fam. Ds. A. Meuleman 

(zendingspredikant)
•  Mw. A. Sabajo-Groothuis

(kinderwerkster)

Post Suriname: 
Postbus 1459, 
Paramaribo, Suriname

Project Malawi
Uitgezonden werkers:
• Fam. H.C. Ju
•  Fam. C.J.P. van der Bas

(zendingspredikant)

Post Malawi: 
P.O. Box 626, Zomba, 
Malawi (Central-Africa)

Veertien jaar 
moed en krachten 

in Malawi

Mary Slessor 
voor haar Meester in Nigeria

 Een schakel in 

de verspreiding 

van het Evangelie



De Reformed Presbyterian 
Church (RPC), die ds. R. J. Oomen 
vanaf 2003 ondersteunt, 
bedient het avondmaal vanaf 
2011. De doop vond plaats vanaf 
2008. De sacramentsbediening 
was een bewijs dat de opbouw 
van de kerk doorging.
Ds. Oomen merkte echter dat er 
aan de avondmaalstafel mensen 
zaten die niet bij de preek 
waren geweest. Dit moet 
anders, dacht hij. ‘Ik heb toen 
gedacht aan Schotland, waar 
avondmaalgangers een kaartje 
of een penning krijgen. Zoiets 
hebben we in Malawi ingesteld. 
Voor de dienst moeten leden 
hun lidmaatschapskaart aan de 
ouderling geven en dat stapel-
tje kaarten gebruikt de domi-

nee. Wie niet aan het begin van 
de dienst aanwezig is, krijgt 
geen nodiging.’
Het was één van de vele lessen 
die ds. Oomen leerde tijdens 
zijn verblijf in Malawi. 
Aanvankelijk werkte hij voor de 
stichting Stephanos, maar 
gaandeweg verschoof het 
zwaartepunt naar de RPC. In die 
14,5 jaar heeft hij van alles 
gedaan: van maïs uitdelen tot 
catechisatie geven, van boek-
houden tot evangeliseren onder 
de boom. ‘Het preken was toch 
altijd het mooiste.’
Eind maart is het echtpaar 
Oomen weer teruggekeerd naar 
Nederland. Begin mei is het 
emeritaat ingegaan. ‘Het werk is 
natuurlijk nog lang niet af’, zegt 

ds. Oomen. ‘Anderen nemen het 
over.’
Het echtpaar is blij meer van de 
(klein)kinderen te zien, vertelt 
mevrouw Oomen. ‘Wij  kwamen 
in 2002 met zeven van onze 
twaalf kinderen. Sinds vier jaar 
zijn we weer met zijn  tweeën. 
Drie kinderen wonen in Canada, 
de rest in Nederland.’
De kinderen hebben hun ouders 
gesteund in hun roeping en 
werk, ondanks dat het best wel 
eens moeilijk was toen zij eerst 
naar Amerika en later naar 
Malawi gingen, legt hun 
 moeder uit. ‘Ze wisten dat het 
geen avontuur was, maar de 
weg van de Heere. Die hadden 
we zelf niet uitgezocht.’

KANSEN
Ds. Oomen is ervan overtuigd 
dat het werk niet voor niets is 
geweest. ‘De Heere heeft vaak 
opening gegeven in de prediking. 
Ik geloof dat Zijn Woord niet 
ledig zal wederkeren. Ik ben 

F O C U S  Evert van Vlastuin

Veertien jaar moed en 
krachten in Malawi

In Malawi leest de dominee bij de nodiging voor het Heilig 

Avondmaal de namen van de belijdende leden af. Dit was één van 

de dingen die ds. Oomen instelde om problemen tegen te gaan. 

Foto boven:
inzegening 
huwelijk 
blind 
 echtpaar in 
Zungu
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 verbaasd hoeveel open deuren 
de Heere heeft gegeven. We 
hadden eens 1700 mensen bij 
het uitdelen van maïs. Die 
 hebben allemaal onze korte 
boodschap over het Evangelie 
gehoord.’
Ook op het evangelisatiewerk in 
de vier gevangenissen in Zomba 
zag ds. Oomen vrucht. ‘Ik denk 
aan een crimineel die niets van 
God wilde weten, maar wiens 
hart toch open ging. Ook in  
het ziekenhuis merkte ik dat 
 mensen echt positief reageer-
den. We kunnen niet over het 
hart oordelen en we zouden 
graag meer vrucht zien, maar 
toch is het werk gezegend.’
De zendeling doorkruiste het 
hele land. ‘Vanaf 2002 heb ik 
ruim 600.000 kilometer 
 gereden, waarvan zeker 150.000 
op onverharde wegen.’ Op 
 zondagen bezocht hij gemeentes 

dichtbij en ver weg om te pre-
ken en de Sacramenten te 
bedienen.
De eerste jaren hobbelde hij 
voor zijn gevoel ‘van probleem 
naar probleem.’ Dat had ook 
met het bestuur van de kerk te 
maken. ‘Er waren soms mensen 
die er met geld vandoor gingen. 
We hebben verantwoordelijk-
heden bij besturen gelegd en 
niet alleen bij de voorzitter. We 
hebben afspraken gemaakt hoe 
we met geld omgaan. En er is 
een kerkorde aangenomen. Op 
deze ingrepen heb ik veel zegen 
gezien.’
Malawi is totaal anders dan 
Europa en toch ook weer niet, 
zegt hij. ‘De basis is dat 
 niemand naar God vraagt. De 
duivel werkt daar via toverij en 
voorouderverering en uit zich 
vaak in seksuele uitspattingen. 
De invloed vanuit het Westen 

helpt daar soms bij. Een Finse 
organisatie geeft bijvoorbeeld 
seksuele voorlichting en deelt 
direct voorbehoedsmiddelen 
uit. Dit maakt veel meisjes tot 
prostituees. De vraag is of ze 
dat gedrag zullen veranderen 
zodra ze trouwen.’

ZIEKTE
Mevrouw Oomen leidde in 
Zomba de zondagsschool. ‘Er is 
heel weinig Bijbelkennis en 
daarom hebben we veel gedaan 
aan het leren van teksten. Dat 
heeft verrassingen opgeleverd. 
Was eerst een korte tekst nog te 
moeilijk, later leerden ze soms 
een hele psalm. Ik heb het altijd 
met plezier gedaan en soms ook 
met vrijmoedigheid mogen 
doen.’
Het echtpaar is verwonderd hoe 
alles is verlopen. Ds. Oomen: 
‘Toen de roeping kwam, sloeg 
de schrik ons om het hart. Met 
zeven kinderen in het midden 
van Afrika; wat kon er allemaal 
niet gebeuren? Maar we kregen 
de belofte uit Exodus 23:25 dat 
God de ziekte zou weren als we 
Zijn pad zouden gaan. En zo is 
het gegaan. Niemand van ons is 
daar ooit echt ziek geweest. In al 
die jaren heb ik maar één keer 
een dienst afgezegd. Het was 
wel een druk leven, maar de 
Heere gaf moed en krachten.’ nHet riviertje Mpinot loopt dwars over de weg

Dominee en mevrouw Oomen
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Paulus beschrijft in Handelingen 28 zijn reis naar Rome. 

Toen de bestemming bijna bereikt was, kwamen vertegen-

woordigers van de christelijke gemeente hem al tegemoet. 

Het deed hem goed te merken dat er christenen waren in 

Rome en dat zovelen van hen hem hulp en troost wilden 

 bieden. Paulus, de broeders ziende, dankte God en greep 

moed. Een soortgelijke ervaring hadden ds. Heemskerk en 

ondergetekende gedurende de visitatiereis naar Malawi, 

die in februari heeft plaatsgevonden. 

Het was bemoedigend om te spreken 
met de uitgezonden families. Mooi 
om te zien hoe ds. Van der Bas en zijn 
vrouw zich voorbereiden op hun taak, 
hoe zij bezig zijn met de studie van 
de taal bijvoorbeeld. Zij weten zich 
geroepen tot het werk en worden 
daarin steeds weer bevestigd. Het is 
ook goed om te zien hoe ds. en mevr. 
Oomen zich losmaken van het werk, 
waaraan ze zo hartelijk verbonden 
zijn en hoe in goede harmonie de 
overdracht mag plaatsvinden. En ten 
slotte was het bemoedigend om 
getuige te zijn van  de aankomst van 

het echtpaar Ju. Wat mooi om te zien 
dat zij van harte bereid zijn om enkele 
jaren van hun leven te besteden in 
dienst van de kerk en de bevolking 
van Malawi. 

Ook de ontmoeting met het modera-
men van de synode was bemoedi-
gend. Ds. Kuntaja, de voorzitter van 
de synode, hield een meditatie over 
Kaïn en Abel en wees daarin heen 
naar het offer van de Heere Jezus op 
Golgotha. Zijn bloed reinigt van alle 
zonden. Dat geldt zowel in Malawi als 
in Europa. We hebben allen hetzelfde 

nodig en de Heere wil het naar Zijn 
belofte schenken, overal waar Zijn 
Woord gepredikt wordt. 

De meeste bemoediging hebben we 
ondervonden in de eenvoudige kerk-
jes waar we mochten zitten onder de 
prediking van het Evangelie van vrije 
genade. We hebben drie diensten 
meegemaakt. Op zaterdag waren we 
getuige van een huwelijksbevesti-
ging; mooi om daarbij aanwezig te 
zijn. Op zondag kwam de gemeente 
samen om onderwezen te worden uit 
de korte catechismus en vervolgens 
om een preek van ds. Heemskerk te 
horen uit Johannes 3. En op woensdag 
spraken we met vertegenwoordigers 
van een classis, maar daaraan vooraf-
gaand hield ds. Oomen een afscheids-
dienst. Kleine kerkjes, gevuld met een 
paar honderd mensen, die samen-
dromden op de stenen banken of op 
de vloer. Je kunt niet zien wat er in 
hun hart omgaat. Maar je ziet ze wel 
aandachtig luisteren. Ze zijn heel 
arm; in veel gevallen hebben ze niet 
eens een Bijbel, ook omdat velen niet 
kunnen lezen. Maar toch mogen ze 
het Woord horen. En de Heere Zelf 
heeft beloofd dat Zijn Woord nooit 
ledig tot Hem zal wederkeren, maar 
zal doen wat Hem behaagt. Laten we  
daar ook voortdurend op pleiten. n

Bemoedigd terug uit Malawi

I N Z I C H T  W. de Kloe
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Mary Slessor voor haar 
Meester in Nigeria (II)

Tijdens haar ziekteverlof ontwikkelt ze het plan 
om het binnenland van Nigeria in te gaan naar 
gebieden waar nog niet eerder het Evangelie is 
gebracht. Het zendingsbestuur vindt het goed en 
wanneer ze in 1880 naar Afrika terugkeert, mag 
ze als pionier gaan werken in een buurgebied 
waar de minst ontwikkelde mensen wonen.
Wanneer ze in haar modderhut intrek neemt, 
brandt haar hart om over haar Zaligmaker te 
spreken. Vooral op de dag van de Heere is ze van 
zonsopgang tot zonsondergang (en daarna) druk 
bezig om overal het Woord te zaaien. Ze kan niet 
zwijgen van Hem, Die haar ziel heeft verlost en 
Die de zielen van deze Nigerianen kan verlossen.
Zoals in het vorige nummer vermeld, werden 
tweelingen altijd gedood, omdat één van de twee 
het kind van een boze geest moest zijn en het 
onmogelijk was om uit te maken welke van de 
twee dat was. Mary doet er alles aan om deze 
vreselijke gewoonte uit te roeien. Ze neemt, wan-
neer ze maar kan, tweelingen in haar huis en laat 
zo zien dat deze ‘kinderen van een boze geest’ 
gewone, lieve kinderen zijn… 

De pioniersgeest 
blijft haar bezet 
houden: ze 
maakt ontelbare 
tochten stroom-
opwaarts waar 
nog niemand 
ooit van de 
Zaligmaker 
heeft gehoord. 
Met medicijnen 
en andere 
 benodigdheden 

bezoekt ze de meest afgelegen hutten en dorpen, 
nooit vergetend te getuigen van die Enige Naam.

NAAR OKOYONG
In 1882 is haar gezondheidstoestand zo slecht dat 
ze opnieuw een tijdje naar Schotland moet. Ze 
ziet daar voor de laatste keer haar geliefden. 
Zowel haar beide zussen als haar moeder over-
lijden na haar vertrek in 1886. Daardoor is ze nog 
meer vastbesloten om haar leven te besteden in 
dienst van haar Koning: ‘De hemel is me nu nader 
dan Engeland of Schotland.’
In juni 1888 besluit ze verder het binnenland in te 
gaan, ondanks de berichten dat de stam, die ze 
van plan is te bezoeken, alle blanken met wapens 
opwacht. Tóch gaat ze, zich sterkend in haar God. 
Tot ieders verrassing wordt ze vriendelijk ontvan-
gen. Ze krijgt ze een modderhut toegewezen om 
van daaruit zendingswerk te verrichten. Ze keert 
terug naar haar uitvalsbasis om haar bezittingen 
in te laden en naar het binnenland te verhuizen. 
Iedereen schudt zijn hoofd, maar Mary weet dat 
ze, mét haar vier kinderen, niet zonder God hoeft 
te gaan: ‘De HEERE is Degene, Die voor uw aange-
zicht gaat; Die zal met u zijn; Hij zal u niet bege-
ven, en u niet verlaten; vrees niet, en ontzet u 
niet.’ (Deut. 31:8)
Vijftien jaar blijft Mary Slessor in Okoyong 
wonen. En overweldigend is de vrucht! Op een 
keer krijgt ze het verzoek om een chief, die acht 
uren reizen verderop woont, te bezoeken, omdat 
hij stervende is. Als ze aankomt, merkte ze dat de 
vrouwen en slaven die hem zullen begeleiden op 
zijn reis naar het rijk der geesten (die dus met 
hem moeten sterven) al bij elkaar zijn gedreven. 
Alles doet Mary eraan om de chief in leven te 
houden, wetend dat ze dan ook de vrouwen en 
slaven redt! De man wordt beter en zendelinge 
Slessor krijgt toestemming om uit het Boek te 
lezen en te vertellen.

KERKBOUW
Na jaren is het zover dat er een kerkje gebouwd 
mag en moet worden. De blijdschap van Mary is 
groot; waar enige jaren terug het blindste hei-
dendom was met de gruwelijkste gebruiken van 
bijgeloof, mag nu het Woord worden verkondigd 
in een grote zaal of in een kerk, bekostigd en 
gebouwd door de inlanders. Met hun eigen han-
den komt het Godshuis tot stand!
Tot aan haar dood mag Mary Slessor hier werken 
en zo een hecht fundament leggen van de kennis 
der zaligheid. n

Ds. W. Pieters V I S I E

Mary Slessor is 29 jaar als ze in september 1876 in 

Calabar (Zuidoost-Nigeria) aan land komt. Ze moet 

echter al in juni 1879 terug naar Schotland; ze lijdt zo 

vaak aan malaria dat de zendelingen haar ten einde 

raad naar huis sturen om op krachten te komen!
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Paulus beschrijft in Handelingen 28 zijn reis naar Rome. 

Toen de bestemming bijna bereikt was, kwamen vertegen-

woordigers van de christelijke gemeente hem al tegemoet. 

Het deed hem goed te merken dat er christenen waren in 

Rome en dat zovelen van hen hem hulp en troost wilden 

 bieden. Paulus, de broeders ziende, dankte God en greep 

moed. Een soortgelijke ervaring hadden ds. Heemskerk en 

ondergetekende gedurende de visitatiereis naar Malawi, 

die in februari heeft plaatsgevonden. 

Het was bemoedigend om te spreken 
met de uitgezonden families. Mooi 
om te zien hoe ds. Van der Bas en zijn 
vrouw zich voorbereiden op hun taak, 
hoe zij bezig zijn met de studie van 
de taal bijvoorbeeld. Zij weten zich 
geroepen tot het werk en worden 
daarin steeds weer bevestigd. Het is 
ook goed om te zien hoe ds. en mevr. 
Oomen zich losmaken van het werk, 
waaraan ze zo hartelijk verbonden 
zijn en hoe in goede harmonie de 
overdracht mag plaatsvinden. En ten 
slotte was het bemoedigend om 
getuige te zijn van  de aankomst van 

het echtpaar Ju. Wat mooi om te zien 
dat zij van harte bereid zijn om enkele 
jaren van hun leven te besteden in 
dienst van de kerk en de bevolking 
van Malawi. 

Ook de ontmoeting met het modera-
men van de synode was bemoedi-
gend. Ds. Kuntaja, de voorzitter van 
de synode, hield een meditatie over 
Kaïn en Abel en wees daarin heen 
naar het offer van de Heere Jezus op 
Golgotha. Zijn bloed reinigt van alle 
zonden. Dat geldt zowel in Malawi als 
in Europa. We hebben allen hetzelfde 

nodig en de Heere wil het naar Zijn 
belofte schenken, overal waar Zijn 
Woord gepredikt wordt. 

De meeste bemoediging hebben we 
ondervonden in de eenvoudige kerk-
jes waar we mochten zitten onder de 
prediking van het Evangelie van vrije 
genade. We hebben drie diensten 
meegemaakt. Op zaterdag waren we 
getuige van een huwelijksbevesti-
ging; mooi om daarbij aanwezig te 
zijn. Op zondag kwam de gemeente 
samen om onderwezen te worden uit 
de korte catechismus en vervolgens 
om een preek van ds. Heemskerk te 
horen uit Johannes 3. En op woensdag 
spraken we met vertegenwoordigers 
van een classis, maar daaraan vooraf-
gaand hield ds. Oomen een afscheids-
dienst. Kleine kerkjes, gevuld met een 
paar honderd mensen, die samen-
dromden op de stenen banken of op 
de vloer. Je kunt niet zien wat er in 
hun hart omgaat. Maar je ziet ze wel 
aandachtig luisteren. Ze zijn heel 
arm; in veel gevallen hebben ze niet 
eens een Bijbel, ook omdat velen niet 
kunnen lezen. Maar toch mogen ze 
het Woord horen. En de Heere Zelf 
heeft beloofd dat Zijn Woord nooit 
ledig tot Hem zal wederkeren, maar 
zal doen wat Hem behaagt. Laten we  
daar ook voortdurend op pleiten. n

Bemoedigd terug uit Malawi

I N Z I C H T  W. de Kloe
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Willem Jonkers S P E C T R U M

Schakel in de verspreiding 
van het Evangelie

Ik ga naast Evrin zitten en vraag 
hoe zijn weekend is geweest. Hij 
vertelt over zijn kinderen die 
vaak ziek zijn en ook dit week-
end weer koorts hadden. We 
hebben vandaag een week-
opening met al het kantoor- en 
hangaarpersoneel. We dragen 
gebedspunten aan en bidden 
met elkaar. Ook voor de kinde-
ren van Evrin wordt gebeden. 

Na de opening begint mijn 
werkdag in de hangaar. 
Vandaag wordt er gewerkt aan 
de Cessna Caravan, één van de 
twee vliegtuigen waarmee MAF 
vliegt  vanuit Sentani en één van 
de tien vliegtuigen die MAF 
heeft in Papoea. 
Samen met mijn vrouw 
Mariëtte en onze kinderen 
Matthias (3) en Miriam (1) 
wonen we sinds mei vorig jaar 
in Sentani, op het eiland Papoea 

in Indonesië. Daarvoor volgden 
we een taalschool op Java. Op 
dit moment word ik ingewerkt 
als monteur en piloot.
Vandaag werk ik dus in de 
 hangaar. De Caravan wordt 
 normaal gesproken ingezet om 
de geïsoleerde bevolkings-
groepen op Papoea te bereiken 
met het Evangelie. Mijn werk in 
de hangaar vandaag is daar een 
schakel in. Het is heel bijzonder 
om samen met mijn collega’s, 
Amerikanen en Indonesiërs, 
 hetzelfde doel te hebben. We 
zijn op de plek waar God ons 
plaatst om samen te werken 
aan de  uitbreiding van Gods 
Koninkrijk. Het is belangrijk dat 
de vlieg tuigen goed worden 
onder houden. De landingsbanen 
die MAF gebruikt, zijn vaak 
onverharde banen van gras, ste-
nen of grond. Vandaag repareer 
ik een paar scheuren in de alu-

miniumplaten 
van de vlieg-
tuigrompstruc-
tuur. Die scheu-
ren zijn een 
gevolg van deze 
onverharde lan-
dingsbanen.

Als ik later op de 
dag mijn e-mail 
open, lees ik een 
verhaal van één 
van onze piloten. 
Hij schrijft over 
een gemaakte 
vlucht. Hij vloog 
een team met 
voorgangers naar 

een training. Er werd een grote 
kerkdienst gehouden. Hij landde 
op de vliegstrip. De vliegstrip-
agent kwam naar hem toe en 
vertelde dat het erg onrustig 
was geweest de laatste dagen. 
Zijn arm was verbonden met 
een grijze vuilniszak, omdat er 
een speer dwars doorheen 
gegaan was. Dat was vier dagen 
geleden gebeurd. Maar er was 
geen telefoonverbinding door de 
onrust in de streek. Onze collega 
nam hem mee en daardoor kon 
hij goede zorg krijgen in een zie-
kenhuis.

Vanaf volgende week zit mijn 
werk in de hangaar er voorlopig 
op. Mijn inwerkperiode op dat 
gebied is dan afgerond en ik zal 
ingewerkt worden als piloot. Ik 
zie ernaar uit om met eigen 
ogen te zien welke functie MAF 
heeft voor de mensen, die nog 
steeds erg geïsoleerd wonen in 
de bergen en van MAF afhanke-
lijk zijn, en ook om relaties op te 
bouwen met de zendelingen en 
Bijbelvertalers, de lokale kerken 
en de mensen uit de dorpen. Ik 
ben dankbaar dat ik hier mag 
wonen en werken op Papoea en 
een schakel mag zijn om het 
Evangelie bereikbaar te maken 
voor deze mensen. Bidt u mee 
voor de inwoners van Papoea? 

Wilt u meer weten van het 
werk, kijk dan op de website 
www.mercypilot.nl. n

‘Selamat pagi, goedemorgen!’ Het is maandagochtend, het begin 

van een nieuwe werkweek in de hangaar van Mission Aviation 

Fellowship (MAF) in Sentani. 

In deze rubriek zijn leden van  
de HHK aan het woord die door 
een plaatselijke gemeente zijn 
uitgezonden of worden 
 ondersteund. 
Deze keer leest u het verhaal van 
Willem Jonkers. Hij woont samen 
met zijn gezin in Papoea, waar 
hij als piloot en monteur 
 werkzaam is bij MAF.
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Verjaardagen
De komende periode zijn de volgende zendingswerkers of hun 
gezinsleden jarig:

13-05 De heer Erik Ju Organisatiedeskundige Malawi
14-05 Mevrouw Annelies Sabajo-Groothuis Kinderwerkster Suriname
25-05 Mevrouw H.A. Meuleman-Bongiovanni Suriname
08-06 Willem Meuleman (2009) Suriname
29-07 Rick Meuleman (2014) Suriname
24-08 Mevrouw Margriet Ju Malawi

Voor al deze data geldt: D.V. U kunt hen verblijden met een kaartje. 
De adresgegevens zijn als volgt:
•  Post Malawi, PO Box 626, Zomba, Malawi (Central Africa)
•  Post Suriname, Postbus 1459, Paramaribo, Suriname
Op onze site kunt u de verjaardagenlijst raadplegen en downloaden.

Vrijwilligers 

Zendingsdag

Voor de organisatie van de Zendingsdag op zater-

dag 16 september zoeken we nog vrijwilligers.

We zoeken mensen voor:

• Catering
• Kinderprogramma
• Parkeerwachten
Vele handen maken licht werk, dus help mee! Je 

kunt je aanmelden via zendingsdag@zhhk.nl. 

Verjaardagen
De komende periode zijn de volgende zendingswerkers of hun 
gezinsleden jarig:

13-05 De heer Erik Ju Organisatiedeskundige Malawi
14-05 
25-05 Mevrouw H.A. Meuleman-Bongiovanni Suriname

Terugkomst ds. OomenDs. R.J. Oomen is begin april in verband met zijn emeritaat definitief teruggekomen naar Nederland. Hij is vele jaren werkzaam geweest als zendingspredikant in Malawi. Wilt u hem uitnodigen voor een voorlich-tingsavond bij u in de gemeente? Neem hier-voor contact op met het zendingsbureau (info@zhhk.nl of telefonisch: 0318-505541).

Zomerzangavond HHG 
Ouddorp
Op D.V. 1 juli hoopt de Hersteld Hervormde 
Gemeente te Ouddorp de jaarlijkse zomerzang-
avond te houden t.b.v. de Zending HHK. Tijdens 
deze avond zal er samenzang zijn met het 
Ouddorps Christelijk Mannenkoor en het Jong 
Dameskoor Shira. Ds. D. Zoet hoopt de meditatie 
te houden. De aanvang is om 19.30 uur. We 
hopen dat het weer een gezegende avond mag 
worden. Komt u ook? De locatie is: Kwekerij 
Klepper, Oudelandseweg 27, 3253 LN Ouddorp.

GebedspuntenDankt u mee voor:•  Suriname: De (blijvend) mooie opkomst op de 
 tienerclub in Klein-Powakka.

Bidt u mee voor:•  Suriname: De afhakers bij het tienerwerk, met 
name de jongeren van 16 jaar en ouder. Het is 
moeilijk om hen te bereiken en bij de gemeente 
te betrekken. Gebed om wijsheid en leiding van 
de Heilige Geest is hierbij nodig.•  Malawi: Voor ds. en mw. Van der Bas en de familie 

Ju, dat zij zich thuis zullen gaan voelen in een 
werelddeel en land waar de cultuur zo anders is.

24-08 Mevrouw Margriet Ju Malawi

Op onze site kunt u de verjaardagenlijst raadplegen en downloaden.

24-08 Mevrouw Margriet Ju Malawi

Op onze site kunt u de verjaardagenlijst raadplegen en downloaden.
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Terugkomst ds. Oomen

Zendingsdag

Voor de organisatie van de Zendingsdag op zater-

dag 16 september zoeken we nog vrijwilligers.

We zoeken mensen voor:

• Catering
• Kinderprogramma

Terugkomst ds. Oomen

Landelijk
e zending

s- en 

 ontmoetin
gsdag in 

Harskamp

Op D.V. zaterdag 1 juli 2017 zal weer de jaarlijkse zendings- 

en ontmoetingsdag worden gehouden in en rond het kerk-

gebouw van de HHG aan de Harderwijkerweg nr. 11 te 

Harskamp. Deze dag, die om 10.00 uur begint, zal worden 

geopend door ds. D. Heemskerk en zal om 15.30 uur door 

ds. B. Reinders worden gesloten.

’s Morgens zullen spreken: ds. D. Heemskerk en 

ds. R.J. Oomen.

’s Middags spreken: ds. K. van Olst en ds. B. Reinders.

Van 12.00 tot 13.30 uur is er pauze. Voor tussen de middag 

graag zelf stoelen meenemen.

Er is op deze dag ook kinderoppas. Zowel ’s morgens als 

’s middags zal er worden gecollecteerd. De opbrengst (onder 

aftrek van de onkosten) zal o.a. bestemd zijn voor de ZHHK. 

U wordt hartelijk uitgenodigd om deze zendingsdag bij te 

wonen.
Klepper, Oudelandseweg 27, 3253 LN Ouddorp.Klepper, Oudelandseweg 27, 3253 LN Ouddorp.
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Willem Jonkers S P E C T R U M

Schakel in de verspreiding 
van het Evangelie

Ik ga naast Evrin zitten en vraag 
hoe zijn weekend is geweest. Hij 
vertelt over zijn kinderen die 
vaak ziek zijn en ook dit week-
end weer koorts hadden. We 
hebben vandaag een week-
opening met al het kantoor- en 
hangaarpersoneel. We dragen 
gebedspunten aan en bidden 
met elkaar. Ook voor de kinde-
ren van Evrin wordt gebeden. 

Na de opening begint mijn 
werkdag in de hangaar. 
Vandaag wordt er gewerkt aan 
de Cessna Caravan, één van de 
twee vliegtuigen waarmee MAF 
vliegt  vanuit Sentani en één van 
de tien vliegtuigen die MAF 
heeft in Papoea. 
Samen met mijn vrouw 
Mariëtte en onze kinderen 
Matthias (3) en Miriam (1) 
wonen we sinds mei vorig jaar 
in Sentani, op het eiland Papoea 

in Indonesië. Daarvoor volgden 
we een taalschool op Java. Op 
dit moment word ik ingewerkt 
als monteur en piloot.
Vandaag werk ik dus in de 
 hangaar. De Caravan wordt 
 normaal gesproken ingezet om 
de geïsoleerde bevolkings-
groepen op Papoea te bereiken 
met het Evangelie. Mijn werk in 
de hangaar vandaag is daar een 
schakel in. Het is heel bijzonder 
om samen met mijn collega’s, 
Amerikanen en Indonesiërs, 
 hetzelfde doel te hebben. We 
zijn op de plek waar God ons 
plaatst om samen te werken 
aan de  uitbreiding van Gods 
Koninkrijk. Het is belangrijk dat 
de vlieg tuigen goed worden 
onder houden. De landingsbanen 
die MAF gebruikt, zijn vaak 
onverharde banen van gras, ste-
nen of grond. Vandaag repareer 
ik een paar scheuren in de alu-

miniumplaten 
van de vlieg-
tuigrompstruc-
tuur. Die scheu-
ren zijn een 
gevolg van deze 
onverharde lan-
dingsbanen.

Als ik later op de 
dag mijn e-mail 
open, lees ik een 
verhaal van één 
van onze piloten. 
Hij schrijft over 
een gemaakte 
vlucht. Hij vloog 
een team met 
voorgangers naar 

een training. Er werd een grote 
kerkdienst gehouden. Hij landde 
op de vliegstrip. De vliegstrip-
agent kwam naar hem toe en 
vertelde dat het erg onrustig 
was geweest de laatste dagen. 
Zijn arm was verbonden met 
een grijze vuilniszak, omdat er 
een speer dwars doorheen 
gegaan was. Dat was vier dagen 
geleden gebeurd. Maar er was 
geen telefoonverbinding door de 
onrust in de streek. Onze collega 
nam hem mee en daardoor kon 
hij goede zorg krijgen in een zie-
kenhuis.

Vanaf volgende week zit mijn 
werk in de hangaar er voorlopig 
op. Mijn inwerkperiode op dat 
gebied is dan afgerond en ik zal 
ingewerkt worden als piloot. Ik 
zie ernaar uit om met eigen 
ogen te zien welke functie MAF 
heeft voor de mensen, die nog 
steeds erg geïsoleerd wonen in 
de bergen en van MAF afhanke-
lijk zijn, en ook om relaties op te 
bouwen met de zendelingen en 
Bijbelvertalers, de lokale kerken 
en de mensen uit de dorpen. Ik 
ben dankbaar dat ik hier mag 
wonen en werken op Papoea en 
een schakel mag zijn om het 
Evangelie bereikbaar te maken 
voor deze mensen. Bidt u mee 
voor de inwoners van Papoea? 

Wilt u meer weten van het 
werk, kijk dan op de website 
www.mercypilot.nl. n

‘Selamat pagi, goedemorgen!’ Het is maandagochtend, het begin 

van een nieuwe werkweek in de hangaar van Mission Aviation 

Fellowship (MAF) in Sentani. 

In deze rubriek zijn leden van  
de HHK aan het woord die door 
een plaatselijke gemeente zijn 
uitgezonden of worden 
 ondersteund. 
Deze keer leest u het verhaal van 
Willem Jonkers. Hij woont samen 
met zijn gezin in Papoea, waar 
hij als piloot en monteur 
 werkzaam is bij MAF.

M E I  2 0 1 7  -  G E R O E P E N  T O T  G E T U I G E N

29



ZENDINGSDAG 
ZHHK 2017 

ZENDINGSDAGZENDINGSDAG
landelijke

Hoofdprogramma
Ochtend (10.00-12.00 uur)
• Meditatie: De liefde van Christus 
dringt ons  (ds. W.M. Mulder)
• Muzikaal intermezzo
• ’14 jaar liefdedienst’, 
 ds. R.J. Oomen over het werk in Malawi 

Middag (13.30-15.15 uur)
• Lezing: De liefde is…  (ds. N.P.J. Kleiberg)
• ‘Een groot hart voor kinderen’, 

kinderwerkster Annelies Sabajo - 
Groothuis over het werk in Suriname

• Muzikaal intermezzo
• Forumgesprek 

jongerenprogramma -16

• Bijbelstudie, presentatie en spel
Aanmelden kan vooraf via de website

kinderprogramma
4-8 en 9-12 jaar

• Bijbel- en zendingsverhaal, zingen, 
knutselen, puzzelen en spelletjes

Wat nog meer?

• Info- en verkoopmarkt, 
 koffi  e-thee-broodjes en crèche
• Ontmoeting en gesprekken 

Locatie

Koninginneweg 1, Hoevelaken
Voldoende parkeergelegenheid 

en naast NS-station

MalawiSuriname

 D.V. zaterdag
16 SEPTEMBER

I www.zhhk.nl   –   E info@zhhk.nl   –   T 0318 554212Meer info:

Annelies Sabajo-Groothuis

DS. R.J. Oomen

door 
  liefde
gedreven

door
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Zicht op de vrouwenbond
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C.B. Hovestad-Stoffer

Rondom het levenseinde

Toerustingsdagen 
2017

Op 22 en 29 maart 2017 zijn er bij 
elkaar ongeveer 300 dames naar El-
speet en Ridderkerk gekomen voor 
de Toerustingsdagen van de Hersteld 
Hervormde Vrouwenbond. In Elspeet 
heeft mw. N. Schalkoort-Zijderveld 
de leiding en in Ridderkerk mw. A. 
Rijken-Ubak. 

Na het zingen van Psalm 103 vers 8 
en 9 en een kort openingswoord leest 
de spreker voor de beide dagen, dr. 
P.C. Hoek, Job 14:1-12 en gaat ons 
voor in gebed. De predikant spreekt 
op de beide dagen over het onder-
werp ‘Rondom het levenseinde’. 

Hij begint zijn referaat met de woor-
den uit het bekende Paasgezang: 

‘Nu jaagt de dood geen angst 
meer aan’
Is dit ook zo? Vreest een christen – hij 
of zij die de eenheid en de gemeen-
schap met Christus kent – inderdaad 
op geen enkele wijze de dood, het ein-
de, het graf? Is dit niet een vorm van 
geestelijke overmoed? Calvijn schrijft: 
‘Niemand heeft goede vordering ge-
maakt in de leerschool van Christus, 
dan hij, die de dag van zijn dood en de 
laatste wederopstanding met vreugde 
verwacht.’ Misschien kijkt u daarvan 

op of schrikt u ervan. U denkt, door 
hetgeen u hebt ervaren, met vrees aan 
het sterven. Of misschien juist niet, 
omdat u getuige was van een volle 
overgave op het sterfbed. 

Vrees vanwege de zonde
De dood kan ook een kind van God, 
nooit onverschillig laten. Het is de 
laatste vijand, waarmee we nooit op 
voet van vriendschap komen te staan. 
Al wil de wereld ons in deze tijd wel 
anders doen geloven. De Bijbel spreekt 
een andere taal. Door de zonde is de 
dood in de wereld gekomen. In het 
doopformulier staat dit zo aangrijpend: 
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Namelijk dat dit leven niets anders is 
dan een gestadige dood. Een onom-
keerbaar stervensproces, soms duurt dit 
één jaar, dertig jaar of tachtig jaar. We 
moeten dan ook niet verbaasd zijn als 
we ziekte of andere ongemakken on-
dervinden. Dit kan ons doen schudden 
op onze fundamenten, maar we hebben 
in dit leven niet anders te verwachten. 
En de mens gaat naar zijn eeuwig 
huis. En dan maakt het heel wat uit 
van welke makelij dat huis is. 

Vrede vanwege de Zoon
We hebben de leerschool van Christus 
nodig, het bloed van het geslachte 
Lam. Dan is de dood haar prikkel 
kwijt. Want waar Christus komt, moet 
de dood wijken. Nu jaagt de dood geen 
angst meer aan: daar kan alleen maar 
sprake van zijn als alles is voldaan. En 
dat is enkel Zijn werk!

De verschrikking van de 
laatste vijand
Betekent dat dan inderdaad dat je 
nooit meer vreest? De Bijbel spreekt 
met huiver over dood en graf. 
Ook het geloof van de christen wordt 
aangevallen en aangevochten. Maar 
juist dan, als het gaat door het dal van 
de schaduw van de dood, mag je leren 
door genade dat je zeker kunt zijn van 
Christus. Dat is nooit vanzelfsprekend, 

maar maakt klein voor Hem. Er is maar 
één Schuilplaats, de toevlucht nemen 
tot Hem. Zijn graf heiligt ons graf. 

Voorbereid sterven
Als Hizkía van Jesaja het bevel krijgt 
om zijn huis te bereiden, omdat hij zal 
sterven, zal daar zeker ook een geeste-
lijke kant aan gezeten hebben. U kent 
zijn worsteling en gebed. 
Dit vraagt ook bij ‘voorbereid sterven’ 
onze aandacht. Is ons hart bereid? We-
ten we ons op doorreis? 
Je bent werkelijk reisvaardig als je 
rechtvaardig bent. En rechtvaardig 
kun je alleen maar zijn, als je in 
Christus bent. Als Zijn verzoenend 
sterven het rustpunt van je hart is. 
Bereid zijn betekent ook afscheid van 
elkaar nemen. Moeilijk en zwaar. 
Toch, als Zijn tijd daar is, voorziet de 
Heere ook in het loslaten. Hij maakt 
zelf banden los, waarvan wij niet los 
kunnen raken.

Bereid-zijn heeft ook een praktische 
betekenis. Maak keuzes en leg dit vast 
voor de nabestaanden. Veel dingen be-
reiden we goed voor, waarom de laatste 
dingen dan niet? 

Verlangen
Dat beluisteren we toch in de Bijbel. 
Zie Psalm 118 vers 17. Het verlangen 

Van de redactie
A. Rijken-Ubak

In deze bijdrage een verslag over 
de Toerustingsdagen. We kijken 
er met dankbaarheid op terug en 

hopen dat deze dagen nog een zegen 
mogen voortbrengen. Het thema was: 
‘Rondom het levenseinde’. Een onder-
werp dat ons toch allen raakt.
De dood blijft de laatste vijand die 
overwonnen moet worden. Pasen ligt 
alweer een paar weken achter ons. 
Maar als we de kracht van Christus’ 
opstanding mogen kennen dan pas 
kunnen we werkelijk Pasen vieren, 
zelfs in het aangezicht van de dood. 
Want dan weten we: We zullen niet 
sterven maar leven. Leven om de ver-
dienste van Christus.  

Zo zijn we aan het einde gekomen van 
het seizoen 2016-2017. We hebben ons 
opnieuw met een gedeelte uit de Bijbel 
bezig gehouden. Dit keer met het Bij-
belboek Esther. We hebben gezien dat 
uiteindelijk de Heere boven alles staat 
en dat Hij regeert. 
Zo is dat ook met ons leven. Ook daar-
in is alles van eeuwigheid bepaald:
‘Eer iets van mij begon te leven, was 
alles in Uw boek geschreven.’ 
Al sluit dat onze eigen verantwoorde-
lijkheid niet uit.

We gaan de zomer tegemoet. De Heere 
behoede ons op al onze wegen en geve 
dat we elkaar komend najaar weer in 
verenigingsverband mogen ontmoe-
ten.

Voor alle data geldt: Deo Volente.

Elspeet
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Ridderkerk
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De middagbijeenkomst begint met 
het zingen van Psalm 23 vers 1 en 2. 
Daarna leest ds. Hoek Openbaring 
20:11 tot hoofdstuk 21:8 en gaat ons 
voor in gebed. Een lid van de plaat-
selijke vrouwenvereniging leest een 
gedicht voor wat betrekking heeft op 
het onderwerp van deze dag. 

Achter op het programma staan vier 
vragen, die in groepen besproken wor-
den. Na het zingen van Psalm 84 vers 
1 worden deze vragen plenair  bespro-
ken en ook andere vragen vanuit de 
zaal worden beantwoord. 

De predikant wordt hartelijk bedankt 
voor zijn bijdrage en tot slot zingen 
we Psalm 73 vers 13 en 14. Dr. Hoek 
sluit deze dag af met dankgebed.

van het geloof is een verlangen naar de 
volle vreugde van de volkomen vereni-
ging met Hem. Verlangen naar de heel-
heid straks. Als we altijd bij de Heere 
mogen zijn. Zo is ook Job gestorven. 
Oud en der dagen zat. Dat is hoopvol! 
Job  was het leven niet zat, maar wel 
de strijd en moeite, de zonde. Hij zag 
niet uit naar de dood. Hoe kan dat? 
Hij zag uit naar het leven, vanwege 
heilige zin in het Leven.

Na dit duidelijke referaat zingen we 
Psalm 118 vers 8. Ondertussen wordt 
er gecollecteerd voor de onkosten. Ds. 
Hoek sluit de morgen af met gebed en 
vraagt een zegen voor de maaltijd. Er 
zijn nog enkele mededelingen en dan 
is er pauze.

Er zijn diverse artikelen te koop, zoals 
advocaat, kaarten, boeken enzovoort.



 

Eén ding is nodig  Lukas 13:23 

Dauwdruppeltjes

De Heere Jezus was rondreizende door 
het land toen een man tot Hem kwam 
met een vraag. ‘Heere, zijn er ook weini-
gen die zalig worden?’ Het is niet bekend 
wie deze vraag stelde, en waarom.
Het kan een vraag geweest zijn om Hem 
te verzoeken. Ook kan het een nieuws-
gierige vraag geweest zijn, of een vraag 
van verwondering of onderzoeking.
De vraag moet niet zijn of er veel of 
weinig zijn die zalig worden maar: kan ik 
nog zalig worden? Velen die het Woord 
horen, zullen evenwel niet zalig worden. 
Wat is bij zalig worden gelijk te schatten?  
Verlost  worden van zonden, straf en de 
toorn Gods. Een erfgenaam van God, 
Zijn genade, Zijn Koninkrijk en eeuwige 
heerlijkheid  te worden. Dat alles ligt 
opgesloten in het woord zalig.
 
De Heere Jezus geeft geen rechtstreeks 
antwoord op deze vraag. Strijdt om in te 
gaan door de enge poort. Want eng is de 
poort en breed is de weg die tot het ver-

derf leidt. Allen die zalig worden moeten 
door wedergeboorte ingaan door de enge 
poort. Dit brengt een omkeer en vernieu-
wing in het leven. Een gehoorzaamheid 
aan het Woord van God.
Zij die willen ingaan door de enge poort 
moeten hiervoor strijden en worstelen 
in het gebed, net als Jakob deed aan de 
Jabbok. Hij zei: ‘Ik zal U niet laten gaan, 
tenzij dat Gij mij zegent.’

Strijden tegen de zonde en ons verdor-
ven hart met al onze krachten. Als de 
HEERE hier zegt ‘strijdt’,  dan eist Hij 
genegenheid en wil, ten dienste van Zijn 
Koninkrijk. Want niemand strijdt daad-
werkelijk, dan die door genade zijn hart 
aan de Zoon van God heeft mogen over-
geven. In Fillippenzen 1:27 staat: ‘in één 
geest, met één gemoed gezamenlijk strij-
dende door het geloof des Evangelies’. 
Het woord ‘werken’ kan hier ook gebruikt 
worden als in Johannes 6:27 waar staat: 
‘Werkt niet om de spijze die vergaat, 

maar om de spijze die blijft tot in het 
eeuwige leven’. Bidt, werkt en strijdt om 
de zaligheid te verkrijgen, of gij zult bui-
ten blijven. Er moet wettelijk gestreden 
worden. Dat is strijden tegen wat God 
niet welbehaaglijk is. De volmaakte strijd  
heeft Hij gestreden voor Zijn kinderen. 
De poort is nauw die tot het leven leidt, 
en weinigen zullen dezelve vinden. En 
dan zal de deur gesloten worden, en zij 
begonnen buiten te staan. Waar zult u 
staan, binnen of buiten? Laat uw gena-
detijd niet voorbij gaan, bezig zijnde met 
de dingen van deze wereld.

‘t Is geen vertoon van glorie, roem en 
macht. Die strijd wordt slechts in ’s Heeren 
kracht volbracht.
Door zwakken, krachtelozen.
De Heere is het Die hun handen sterkt.
Hij is het Die alleen maar wond’ren werkt.

A.C. van Ark-van de Steeg
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Ons nieuwe Bijbelstudieboekje voor het seizoen 2017-2018 gaat 
over de ‘De geestelijke wapenrusting’ en de indeling is als volgt:

01.    Ds. L.W.Ch. Ruijgrok        Strijd
02.    Ds. J.L. Schreuders           Opwekking en toerusting tot de strijd
03.    Ds. M. van Sligtenhorst   Tegenstander(s)
04.    Ds. J.P. Stoel                      De lendenen omgord
05.    Ds. L. Treur                        Borstwapen der 
   gerechtigheid
06.    Ds. P. Verhaar                   Geschoeide voeten
07.    Ds. A. Vlietstra                  Schild des geloofs
08.    Ds. P. de Vries                   Helm der zaligheid
09.    Ds. A.A.F. van de Weg     Zwaard des Geestes                                    
10.    Ds. A. van Wijk                  Hoe te strijden
11.    Ds. H. van der Ziel            De overwinning
      
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 2017-2018 



11 mei
Ridderkerk (Sionskerk):   Regioavond West  
Spreker:    ds. G.J. van Asperen 

15 mei
Epe:     Huishoudelijke   
    Vergadering 
    Noord-Veluwe

5 oktober
Lunteren:    9e Bondsdag
Thema:     ‘Zonder strijd geen  
    overwinning’
Spreker ‘s morgens:  ds. A. Vlietstra
Onderwerp:     ‘Strijdt gij om in
    te gaan’
Spreker ‘s middags:   ds. W.M. Mulder 
Onderwerp:     ‘De overwinning 
    door Hem’

16 november
Aalst:     Regioavond Zuid-Oost 
Spreker:    kand. G.K. Terreehorst
Onderwerp:    ‘De geestelijke strijd’

Op alle bijeenkomsten zijn onze bekende 
fotokaarten te koop!

Agenda

Kopij voor het volgende blad kunt u voor 31 juli 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

Standbeeld op een militaire begraafplaats in Frankrijk: 
Ik heb de goede strijd gestreden...
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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

Stipdonk 16

5715 PC Lierop

 Toine Daelmans: 0492 54 55 77

 Ralf van Veghel: 06 460 656 21

info@daelmans.com

www.daelmans.com



50 jaar 
vrouwenvereniging 

‘Eben-Haëzer’, Doornspijk

Het was oktober 1966 dat een aantal 
vrouwen voor het eerst bij elkaar kwa-
men, samen met ds. Steur en ouderling 
Bossenbroek op een boerderij aan de 
Zuiderzeestraatweg. Mw. Hoeksma 
was onze 1e presidente. De vereniging 
groeide al snel. Er was behoefte aan 
een avond onder elkaar, samen Gods 
Woord lezen en onderzoeken. Na de 
pauze werd er voorgelezen uit een boek 
en ondertussen tikten de breipennen. 
Het handwerken is allang niet meer, het 
voorlezen ook niet meer. Nu hebben we 
voor de pauze een inleiding, na de pauze 
hebben we eerst een gedicht, daarna 
worden de vragen van de Bijbelstudie 
eerst in groepjes met elkaar besproken, 
daarna plenair. Het was eerst erg wen-
nen toen we ongeveer 20 jaar geleden 

zijn begonnen in kleine groepjes de 
vragen te bespreken. Maar nu zouden 
we het niet meer willen missen. Zo in 
kleine groepjes kunnen er makkelijker 
persoonlijke gesprekken ontstaan. En zo 
komt de vereniging al 50 jaar samen met 
elkaar. 19 oktober was de dag dat we dit 
jubileum mochten vieren. ’s Middags 
was er koffie met gebak en er werd een 
groepsfoto gemaakt. Ook een aantal 
dames die de verenigingsavonden niet 
meer kunnen bezoeken waren er nu 
bij. We hebben 50 jaar aan ons voorbij 
zien gaan door middel van een power-
pointpresentatie. Veel dames in Veluwse 
klederdracht op de foto’s. Maar ook: 
wat zijn er al veel niet meer onder ons. 
Na de broodmaaltijd gingen we naar de 
kerk voor een herdenkingsdienst waarin 

ds. K. van Olst sprak uit Handelingen 
16:14 waar staat dat het hart van Lydia 
werd geopend na het horen van Gods 
Woord. Na de kerkdienst was er een 
druk bezochte receptie. Het bestuur 
heeft een jubileumgids samengesteld 
waarin veel herinneringen staan. In alles 
is het: 'Groot is Uw trouw, o Heer’!'

G. Korenberg-Spijkerboer 
secretaresse vrouwenvereniging ‘Eben-Haëzer’ Doornspijk

'Eben-Haëzer', dat is wat op 19 oktober 
2016 voor ons van toepassing was. Als 
we terugzien was het 50 jaar trouwe 
zorg van de Heere.
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Van de bestuurstafel

N. Schalkoort-Zijderveld

Het is lente en het verenigingsle-
ven komt in een rustige periode. 

Maar voor de vakantie aanbreekt  
moet er door de besturen van de ver-
enigingen veel geregeld worden voor 
het nieuwe vergaderseizoen. Dit geldt 
ook voor het landelijk bestuur van de 
Vrouwenbond.

Op de Huishoudelijke Vergadering 
is het nieuwe project van de 

HHV, het Seminarium, gepresen-
teerd. De opleiding van de predikan-
ten op het Seminarium is zo belang-
rijk. De Heere Jezus heeft geboden 
om heen te gaan en het Evangelie te 
verkondigen aan alle creaturen. Maar 
die dat mogen doen moeten wel een 
goede opleiding ontvangen. Onze bij-
drage aan dit bijzondere project wordt 
zeer op prijs gesteld.

Op 5 oktober hopen we onze 9e 
Bondsdag te houden. Dé ont-

moetingsdag van de Bond. Zet u deze 
datum alvast in uw agenda. Het the-
ma van de Bondsdag is: ’Zonder strijd 
geen overwinning’. Ds. A. Vlietstra uit 
Katwijk aan Zee zal ‘s morgens spre-
ken over: ‘Strijdt gij om in te gaan’. 

Ds. W.M. Mulder uit Wijk en 
Aalburg spreekt in de middag-

vergadering over: ‘De overwinning 
door Hem’. Het nieuwe Bijbelstudie-
boekje is ook klaar. Het gaat over de 
geestelijke wapenrusting. We hopen 
dat ook deze Bijbelstudie tot zegen zal 
zijn voor ons persoonlijk leven en voor 
onze verenigingen.

Een gezegende zomer toegewenst.



DONEER OF ADOPTEER

WWW.JEMIMA.NL

IBAN NL53 RABO 0367 5075 60

WIL JIJ MIJN 
VRIEND ZIJN?

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

Stel u bent in de Krimpenerwaard. 
Stel u bent toevallig ook nog in 
Bergambacht. Bezoek dan de 
mooiste slagerij van Nederland 
(vinden wij). 

U kunt ons vinden aan de 
Hoofdstraat 38.

advertentie

kerkbanken | kerkstoelen | kansels 
bankstoffering | doopvonts | lessenaars

collectezakken | liturgieborden

www.meesterlijke-interieurs.nl

Pak dit vak
voor uw communicatie

Laat weten waar u voor staat,
neem contact op met

adverteren@hersteldhervormdekerk.nl
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Zicht op Israël

Is Israël 
bijzonder?

Naar aanleiding van de prachtige Bijbelstudies van de 
Vrouwenbond over Esther kreeg ik een uitnodiging van ‘onze’ 
vrouwenvereniging om een lezing te houden ter afsluiting van 
het seizoen. Het onderwerp moest zijn: ‘De betekenis van Israël 
in Gods heilsplan’. 

Ds. R. van de Kamp, Putten, 
Voorzitter commissie Israël 

V
oor de Joden is het een moei-
lijke vraag waarom de Bijbel 
begint met een Beth, de twee-
de letter uit het Hebreeuwse 

alfabet en niet met een Alef.  Een voor-
aanstaande rabbijn heeft het antwoord 
hierop gevonden. De ‘b’ staat voor twee 
en dat duidt op dualiteit of tweevoudig-
heid. En deze dualiteit wordt al direct 
zichtbaar in Gen. 3. Daar belooft de 
Heere vijandschap te zetten tussen het 
zaad van de vrouw en het zaad van de 
slang. Strijd die zichtbaar wordt als de 
Heere Zijn verbond met Zijn volk wil 
gaan bevestigen bij de berg Sinaï. Dan 
komt Amalek om dat volk te verdelgen. 
Zo gaat het als het volk het land van Ka-
naän binnentrekt en in het beloofde land 
woont. In het licht van die strijd staat het 
boek Esther, profeteert Daniël en is ons 
de Openbaring van Johannes gegeven. 
Die strijd is echter beslecht op de kruis-
heuvel van Golgotha. De Heere maakt 
Zijn Woord waar en volvoert Zijn raad. 
Dat zien wij tot op de dag van vandaag in 
het bijzonder in het Joodse volk. Ook in 
de gemeente van Rome leefde de vraag 
of het oude bondsvolk niet had afgedaan. 
‘Heeft God Zijn volk verstoten (Rom. 11: 
1)?’ En Paulus roept, als het ware heilig 
verontwaardigd: ‘Dat zij verre!’ Hadden 
zij het er niet naar gemaakt? Zoveel on-
trouw? Als de Heere het natuurlijk zaad 
van Abraham had verstoten, waarom zou 

de Heere dan nog naar ons omzien? De 
God van Jozef leeft nog! Hij bewaart Zijn 
volk. Als wij Gods trouw en liefde mogen 
opmerken in hoe Hij met Zijn bondsvolk 
handelt, dan komt er ook liefde tot dat 
volk. En met die liefde kunnen we hen 
tot jaloersheid bewegen. Deze liefde gaat 
niet buiten de liefde van Christus om, 
maar komt daaruit voort. En die liefde 
heeft ook het Joodse volk nodig. 

Dit is ook de reden waarom wij als doel-
stelling hebben binnen de commissie Is-

raël om binnen de gemeente de liefde tot 
het Joodse volk te versterken, zodat ook 
het gebed voor Israël wordt verlevendigd. 
Helaas moesten wij afscheid nemen van 
ds. Van der Bas vanwege zijn roeping in 
Malawi. Ook ds. Van Tilburg moest jam-
mer genoeg afscheid nemen. Voor hen in 
de plaats heeft de synode benoemd resp. 
ds. F. van Binsbergen (Schoonrewoerd) 
en oud. P.D. Knöps (Nieuwe-Tonge). 
Wij heten hen hartelijk welkom en wij 
hopen dat zij met vreugde en zegen hun 
plaats mogen innemen. Het inloophuis 
in Dimona is gereed en kan in gebruik 
worden genomen. Er is een prachtige 
muurschildering aangebracht van een 
hert dat dorst naar water (vgl. Ps. 42). 
Het echtpaar Knoester heeft als laatste 
een kast gemonteerd waarin Bijbels staan 
die meegenomen kunnen worden. De 
inrichting is geheel gefinancierd. Wij 
zijn verwonderd over de vele giften die, 
zelfs uit het buitenland, zijn binnenge-
komen. Voor de exploitatie blijft echter 
nog steeds geld nodig. Daarom blijven 
giften en collectes welkom. De komende 
tijd zullen wij als commissie Israël ons 
buigen over een verdere uitwerking van 
onze visie op Israël als volk en land. Wij 
zoeken naar een heldere, eenduidige en 
gedeelde visie op Israël als basis om hen 
tot een getuigenis te zijn. Wilt u èn Israël  
èn het werk dat daar gedaan wordt in uw 
en jouw gebeden gedenken?



‘Altijd de juiste snaar’

Nu 1 maand gratis 

bij aanmelding via 

familystream.nl

Meer dan 20.000 geestelijke 
en klassieke muziek stukken 
altijd bij de hand.
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Vraag naar onze AIRLOOK.
Vrouwelijk, onderhoudsvrij en betaalbaar € 42.50   

Aparte afdeling voor intake en behandeling
en levering via alle zorgverzekeringen.

Haarmode Silvester & Pruikenboetiek

Haarvullingen / totale haarwerken voor dames en heren

SILVESTER KAPSALON
SEHM en ANKO gecertificeerd

Elke woensdagmiddag kinderen knippen t/m 12 jaar € 9,50

WWW.SILVESTERHAARMODE.EU

www.verplegingvoorisrael.nl

De V.V.I stelt zich al meer
dan 36 jaar ten doel:

Israël helpen met de verpleging
van alle bevolkingsgroepen,

ongeacht afkomst en overtuiging.
Giften graag op NL97INGB000388540

t.n.v. Penn. VVI, Postbus 476, 3440 AL Woerden Wil jij je talenten inzetten binnen ons bedrijf?

Kijk op www.profielnorm.com voor actuele

vacatures.

Zalencentrum

De Parel in Hardinxveld 
Giessendam, uw locatie 
voor onder andere:

Trouwerij en jubilea
Vergadering
Cursus en congres

       0184 - 61 25 70          info@deparel.nu         www.deparel.nu
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Spiegelbeeld?!

16-

D.V. 9 EN 10/06/2017

KAMERIK

AANMELDEN EN MEER INFO: HHJO.NL

moeder-dochter dagen

van 13, 14 of 15 jaar

VOOR ALLE DATA GELDT:
DEO VOLENTE

en licht
Duisternis 

Hel en hemel

25 MEI          
HEMELVAARTSAPPÈL, 

LUNTEREN              

9-10 JUNI       
MOEDER-DOCHTERDAGEN, 

KAMERIK

17 JUNI     
JONGE MANNENDAG, 

LUNTEREN 

15-18 SEPT.
BSC 18+, LAGE VUURSCHE

14 OKTOBER
TOERUSTINGSDAG VOOR 

LEIDINGGEVENDEN, 
HARDINXVELD-GIESSENDAM             

AGENDA

‘HAASTIGE SPOED IS GOED ALS HET OM GELOOF 
GAAT. WIJ WETEN NIET HOELANG HET NOG DUURT 
VOORDAT JEZUS TERUGKOMT OP DE WOLKEN 
VAN DE HEMEL. DAAROM MOETEN WE NU AL 
VOORBEREID ZIJN OP ZIJN KOMST’.

GERALDA MIEROP (14 JAAR)

 
Meer info en aanmelden

www.hhjo.nl
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In de Bijbel zegt God dat mensen zonder Hem in 
het donker lopen. Het donker van ongeloof en 
bijgeloof en zonde. Ze vinden het zelfs fijn. Want 
dan ziet niemand wat ze doen. En dat is maar 

beter ook… 

De Heere Jezus noemt Zichzelf het Licht van de 
wereld. Hij zegt: ‘Wie Mij volgt, zal in de duisternis 
niet wandelen, maar zal het licht van het leven 
hebben’. Als God in je hart komt, wordt het licht. 
Hij wil je ook leren en laten zien hoe je moet leven 
in de wereld. 

In welk vak hoort jouw naam? Zonder de Heere leef 
je in het donker. Als Hij, door genade, met Zijn licht 
in je hart schijnt, zie je waar je bent en waar je mee 
bezig bent. Je leert dan ook Wie God is. Hij wil dat je 
in het licht leeft. En daarom zegt Hij: ‘Volg Mij!’

Licht in de 
duisternis

Daar loop je dan in een donker bos. Geen maan, geen 
sterren, geen lantaarns. Je ziet geen hand voor ogen. Je 
ziet niemand en niemand ziet jou. Zou je dat fijn vinden? 

Als je graag uit deze duisternis wilt komen, heb je iemand 
nodig die jou met zijn lamp bijschijnt op het pad.

Marleen Vos, jeugdwerkadviseur

Wat hoort bij donker en bij licht?
Schrijf de woorden in het goede vak.

zonde – liefde – hemel – liegen – evangelie – hel– straf – vergeving – 
genade – vrede – oneerlijk – met God – zonder God

Donker Licht

Uw Woord is een lamp 
voor mijn voet, en een licht 

voor mijn pad.

12-
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Je kan dit lied zingen op de wijs 
van Psalm 146 (Isaac Watts, in het 
Nederlands vertaald in 1790)

Zingt den Heer ,́ gij verre landen!
Zingt Hem, al gij volken, zingt!
Ziet nu breidt Hij Zijne handen,
Tot u allen uit, nu dringt,
Zijne roepstem tot u door:
Prijst, prijst allen Hem daarvoor!

Jezus heerst! Wilt Hem verhogen,
Jezus, Gods en ś mensen Zoon!
´t Aardrijk staat door Zijn vermogen
En gena omringt Zijn troon!
Hemel! Aarde! Weest verheugd!
Alles zij nu lof en vreugd!

Tooi u nu met feestgewaden,
Steden! Velden! Trekt nu aan,
´t Lachend groen met bloemsieraden!
Alles moet te reien gaan:
Dalen! Rijst! Bukt, bergen, neer!
Maakt een weg voor onze Heer .́

Ziet, Hij komt om alle volken
Mild te zeeg’nen als hun God.
Met Hem dalen, uit de wolken
Stromen neer van heilgenot.
En Zijn gunstrijk aangezicht
Koestert alles door haar licht.

Vraag aan jou:
Wat heeft zending 
met donker en 
licht te maken?

Licht brengen 
in de duisternis

Door Corinne Klinkenberg

Vragen aan kinderen in Nederland

Weet jij wat zending is?
- Ja, dan gaan ze over de Heere 

Jezus vertellen!
- Ja, dan doe je geld in een busje!

Is zending altijd ver weg?
- Ja, in de arme landen
- Ja, bij de bruine mensen

Waarom vertellen mensen over de 
Heere Jezus? 

- Dan kunnen die bruine mensen 
ook naar de hemel!

- Dan krijgen ze een nieuw hartje!

In de Bijbel staat geschreven:
De Heere Jezus zegt: ‘En dit Evan-
gelie des Koninkrijks zal in de gehele 
wereld gepredikt worden tot een ge-
tuigenis allen volken’ Mattheüs 24:14.

Dat betekent dat overal in de we-
reld de blijde boodschap verteld 
wordt. De blijde boodschap is dat 
de Heere Jezus stierf en de straf op 
de zonden heeft gedragen. En om-
dat Hij de straf heeft gedragen is er 
vergeving van zonden voor al Zijn 
kinderen.
De Heere Jezus is het Licht in deze 
duistere wereld.

Marcus 
16:15

En Hij zeide 
tot hen: 

aan alle 
creaturen.

de  
twaalven, 

hen uit te 
zenden 

Mijn  
heerlijkheid 

Jesaja 
66: 19b

en zij zullen onder de 
heidenen 

predikt 
het  

Evangelie

in de 
gehele 
wereld,

en begon 

Marcus 
6:7

En Hij riep tot 
Zich 

verkondi-
gen. 

Gaat 
heen

twee en 
twee 

Hier zie je drie teksten die over de 
zending gaan. 
Geef de tekstdelen die bij elkaar 
horen dezelfde kleur en zet ze in de 
goede volgorde. 

Zoek de tekst op in de Bijbel en kijk 
of je het goed gedaan hebt. 
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16-/16+

Ondertussen wordt er over schouders heen op de klok gekeken: ‘00:01:27’. 
De spanning loopt op. Welke groep krijgt het voor elkaar om zijn bak domi-
nostenen leeg te maken voordat de tijd om is? Haastige spoed is dit keer 
goed!

Tientallen jongeren kiezen er op de jongerendag 16- voor om de workshop 
‘Haastige spoed… is goed’ te volgen. In de workshop wordt nagedacht 
over het toeleven naar de wederkomst van de Heere Jezus. Geralda 
Mierop (14) uit Ouddorp vertelt: ‘Als het om geloof gaat, kun je zeggen dat 
haastige spoed goed is. Je kunt nooit te vroeg tot geloof komen. Wij weten 
niet hoelang het nog duurt voordat Jezus terugkomt op de wolken van de 
hemel. Daarom moeten we nu al voorbereid zijn op Zijn komst. Anders kan 
het te laat zijn. Je kunt niet zomaar verder leven alsof de Heere nooit terug 
zal komen’.

‘In de workshop wordt verteld over tekenen die zullen gebeuren als de 
Heere Jezus terugkomt’, legt Geralda uit. ‘Als je de Bijbel naast de gebeur-
tenissen legt die nu gebeuren, dan komen er veel dingen overeen. Er zijn 
oorlogen. Er is weer hongersnood in Afrika. Er zijn ruzies tussen landen. Als 
je die gebeurtenissen vergelijkt met wat er in de Bijbel staat, zie je dat God 
ieder moment terug kan komen. Daar moeten we klaar voor zijn’.

Tijdens de workshop worden post-its en pennen rondgedeeld. De jongeren 
krijgen de opdracht om op de voorkant van de post-it in één woord op te 
schrijven welk gevoel het denken aan de wederkomst bij hen oproept. Op 
de achterkant van hun post-it schrijven ze op waarom ze gekozen hebben 

In een sneltreinvaart gaan ze van start. Steentje na 
steentje wordt neergezet. De jongeren proberen in drie 

minuten tijd hun bak vol dominosteentjes leeg te krijgen. 
In groepjes van vijf wordt er hard gewerkt. De bedoeling 
is dat alle steentjes in één rij rechtovereind staan. ‘Trrrrr…’, 
een rij stenen valt om. Balende gezichten. Het groepje start 

opnieuw. 

HAASTIGE SPOED...
    IS GOED!

JACOLINE ROON, JEUGDWERKADVISEUR
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voor het woord dat ze op de voorkant van hun briefje geschreven hebben. 
Geralda vertelt: ‘Als ik aan de wederkomst denk, dan geeft mij dat een 
indrukwekkend gevoel. Het zal een heel bijzonder moment zijn. Maar het lijkt 
me ook eng, omdat je geoordeeld wordt door God Zelf’.

Geralda geeft graag een advies mee aan andere jongeren: ‘Ik wil mijn leef-
tijdsgenoten graag meegeven dat haastige spoed goed is als het gaat om 
de wederkomst. De Heere kan elk moment terugkomen. Voor je het weet, 
kan Hij er zijn. Dus haast je!’ 

Een kijkje in hart van jongeren. 
Welk gevoel geeft het denken aan 
de wederkomst hen? 

Onverschillig – Waarom zou je er 
moeilijk over doen?

Afwachtend – Er zijn nog zoveel 
andere (onbelangrijke) zaken die mij 
bezig houden.

Onzeker – De Heere geeft aan in Zijn 
Woord dat het einde komt, maar ik 
doe er zo weinig mee.

Nieuwsgierig – Hoe zal alles bij 
de wederkomst gaan en wat zal er 
gebeuren?

Verdrietig – Ik ben nog onbekeerd

Verlangend – Omdat ik thuis mag 
komen bij God
Bang – Als ik dan nog niet bekeerd 
ben, ga ik voor eeuwig verloren.

Onzeker – Ik weet niet wat er gaat 
gebeuren. Ik heb geen nieuw hart, 
maar ik heb nu wel zin om naar de 
kerk te gaan.

Indrukwekkend – Iedereen zal Jezus 
zien! Alleen voor wie Hem liefheeft, 
volgt een eeuwig leven met Hem.

Haast – Jezus komt al bijna terug

Rust – Er is zoveel onrust en chaos in 
de wereld. Ik zie uit naar de rust die er 
na de wederkomst zal zijn.

Onzeker – Omdat ik het er vaak 
moeilijk mee heb en het niet zeker 
weet.

Bang/verlangend – Als ik Hem dan 
niet ken, moet ik voor eeuwig zonder 
Hem leven. Zijn kinderen mogen dan 
voor altijd bij Hem zijn (verlangend 
naar bekering).

Angst – Dan wordt iedereen 
geoordeeld, ook ik.

Onzeker – Ik weet niet precies hoe 
het in mijn hart is. Soms denk ik echt: 
God is in mij. Maar soms juist niet.
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‘Wie gelooft 
er in de 
Heere God?’

Hemel en hel in de opvoeding

Het gebeurde afgelopen zomer, 
terwijl ramen en deuren opstonden, 
dat ik onze jongste (toen 5) hoorde 
roepen in de speeltuin: ‘Wie gelooft 
er in de Heere God?’ Direct stak 
hij zijn vinger op, terwijl hij bij de 
schommel stond. Twee Marokkaanse 
meisjes aarzelden, maar staken niet 
hun vinger op. Ook een Nederlands 
jochie uit de buurt niet; die zei: ‘Ikke 
niet!’ ‘Dan ga je naar de hel!’ klonk 
het indringend.

‘Wij dan, wetende den schrik 
des Heeren, bewegen de 
mensen tot het geloof, en zijn 
Gode openbaar geworden; 
doch ik hoop ook in uw 
gewetens geopenbaard te zijn’  
 (2 Kor. 5:11)

Leo de Kluijver
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Wees duidelijk
Eerlijk gezegd was mijn eerste reac-
tie: dat moet je niet zo heftig zeg-
gen! Maar ik hield mijn reactie voor 
me en dacht erover na. Zei hij iets 
raars? Of zei hij precies wat hij had 
meegekregen in zijn opvoeding? 
Hij is nog een kind en bekeek de 
dingen tamelijk zwart/wit. Maar… 
is het ook niet zwart/wit? We leren 
toch vooral de twee wegen? Daar 
zit toch geen genuanceerde derde 
weg tussen? Kinderen moeten leren 
dat hun levensweg slechts op twee 
einddoelen kan uitlopen. Dat moet 
helder zijn. En daarom wilde Paulus 
zijn hoorders en lezers ook ‘bewegen 
tot het geloof’. Temeer, omdat hij 
de schrik des Heeren kende. Kennen 
wij die als ouders? De Kanttekenin-
gen zijn daarover ook niet dubbel-
zinnig: de schrik des Heeren is ‘het 
schrikkelijk en vreselijk oordeel des 
Heeren’ 

Wees pastoraal
De afgelopen 25 jaar ben ik teveel 
kerkmensen tegengekomen die 
druk betoogden: ‘Het gaat zomaar 
niet!’ Dat is niet onwaar, maar velen 
schoven vervolgens dat ‘schrikkelijk 
oordeel des Heeren’ wel heel snel 
voor zich uit, als het ging over haast 
maken met je bekering. Zo kun je 
niet duidelijk zijn richting de jongere 
generaties. Het is waar, je kunt dat 
‘dan ga je naar de hel’ niet kil en 
zakelijk als conclusie poneren. Dat 
moet je door de ziel gaan. Paulus 
spreekt geen oordeel uit over de 
mensen, hij loopt ook niet verder. 
Maar hij gaat met mensen in ge-
sprek om ze te bewegen tot het 
geloof. Hij kon ze het geloof niet 
geven, maar bewegen tot het ge-

loof kon hij blijkbaar wel. Realiseren 
we dat in de opvoeding? Dat valt 
precies binnen de opdracht vanuit 
de Heilige Doop. Dat kun je nooit 
voor je uit schuiven. 
 

Wees consequent
Misschien vind je het, als volwasse-
ne, wel erg lastig. Naar je kinderen 
kun je misschien nog wel duidelijk 
zijn, maar naar je buren of je col-
lega’s? Ben je daarin ook duidelijk 
en consequent? Of vind je dat die 
het zelf maar moeten uitzoeken? 
Dat zou raar zijn. Als je je kinderen 
wil ‘bewegen tot het geloof’ moet 
je dat anderen, die hun eeuwige 
ondergang tegemoet lopen, ook 
doen. En dat mag best met aan-
drang zijn; het gaat immers om een 
gewichtige zaak?! Een zaak met 
eeuwigheidsgewicht! Dat kan niet 
zonder het gebed voor die anderen. 
Maar zeker ook niet zonder het ge-
sprek met die anderen. Laat daarbij 
je leven een leesbare brief zijn, die 
je spreken niet ontkracht. Maar laat 
even goed je spreken (of je zwijgen) 
niet een ontkrachting zijn van je 
leesbare leven.  

Wees ‘stadhouder’
Als de Heere God Zich openbaart 
als de God Die geen lust heeft in 
de dood van de goddeloze, dan 
moeten onwetenden om je heen 
Hem toch leren kennen? Als er Eén 
is Die dat van je verwacht is het de 
HEERE Zelf wel. Laat in je praktische 
opvoeding maar veel van Hem zien. 
Vertel Wie Hij voor je is, hoe Hij tot 
je spreekt en wat Hij je ‘vandaag’ 

laat zien. God schiep de mens als 
‘stadhouder’ van Hem op aarde. 
Ik geloof dat Hij de mens vandaag 
(na Genesis 3) nog steeds zo ziet. De 
Heere Jezus was hét toonbeeld van 
God de Vader op aarde. Wie de 
Vader wilde leren kennen, moest op 
Hem zien. Hij verklaarde precies hoe 
en Wie Zijn Vader was. Dat geldt 
niet minder voor ál Zijn kinderen; hoe 
gebrekkig ze ook zijn. Zij mogen iets 
laten zien en horen van Hem; iets 
groots en iets goeds spreken over 
hun Vader Die in de hemelen is. 
Paulus benoemt dat in de tekst zo: 
‘Ik hoop ook in uw gewetens ge-
openbaard te zijn’. Misschien is die 
zinsnede een goede graadmeter 
voor ons opvoedingsniveau.

Ouders

De Heere 
Jezus 
was hét 
toonbeeld 
van God de 
Vader op 
aarde. Wie 
de Vader 
wilde leren 
kennen, 
moest op 
Hem zien.

Als er Eén is 
Die dat van je 
verwacht is het 
de HEERE Zelf 
wel.

Vertel Wie 
Hij voor je is, 
hoe Hij tot je 
spreekt en wat 
Hij je ‘vandaag’ 
laat zien.
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Dhr. J. van Zijtveld, secretaris HHJO
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Sprekers dr. B.J. Spruyt en ds. G.W.S. Mulder

Welkom op het VGS-symposium 
Kerk en School! 

‘LEERGEMEENSCHAP,  
TUSSEN GRENS EN  
GRENZELOOS’

 THEMA: 

HOE GEVEN WE HIER  
SAMEN VORM AAN?

 DS. G.W.S. MULDER 

 DR. B.J. SPRUYT 

D.V. woensdag 14 juni 2017 

12.00 tot 17.00 uur - inloop met lunch
De kosten bedragen 65 euro.
Locatie: Hervormd Centrum De Parel
Talmastraat 9 te Hardinxveld-Giessendam 

Ga voor het programma en aanmelden naar:    

 WWW.VGS.NL/SYMPOSIUM 

In zijn lezing zal dr. Spruyt, 
vanuit zijn kennis en 
overview van de achterban, 
ingaan op de historie, en 
een analyse geven van de 
actualiteit en het ideaal 
van de gemeenschap.

Bijbelse kaders en lijnen 
zullen worden gegeven 
door ds. Mulder. Vanuit 
de kerkelijke situatie 
zal hij reflecteren op de 
leergemeenschap.

BESCHERM JOODSE KINDEREN TEGEN TERREUR!
De christelijke stichting “Vrienden van het Cheider”

•  Zorgt voor beveiliging  
van de joods-orthodoxe  
school “het Cheider”  
in Amsterdam

•  Keert zich tegen  
antisemitisme en terreur

•  Helpt joodse kinderen

Maak uw gift over op IBAN: NL22 INGB 0000 419925  
of  NL08 INGB 0653 0146 43 t.n.v. Vrienden van het Cheider

www.cheidervrienden.nl

www.hollandkaart.com

fleurige

foto

kaarten

 

 

   Hauptwerk Orgels 

Diverse soorten modellen 
orgelkasten voor de 
hauptwerk liefhebber. 

Wij hebben de mogelijkheid 
om een compleet orgel of 
alleen de kast te leveren. 

         Meer informatie ? 

orgelmakerijgoudzwaard.nl 

             06-42015471 

 

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. 



Op 28 maart raast orkaan 

Debbie met een verwoesten-

de kracht over een deel van 

Australië. Inwoners worden 

gewaarschuwd om een veilig 

heenkomen te zoeken: ‘Wacht 

niet, vertrek nu!!’ is het drin-

gende bevel. Niet iedereen 

geeft op tijd gehoor aan deze 

oproep. Inmiddels is de kracht 

van de orkaan zo hevig ge-

worden dat de hulpdiensten 

besluiten om binnen te blij-

ven. Hun boodschap is veran-

derd van ‘Wacht niet, vertrek 

nu!!’ in ‘Als je nu nog in het ge-

bied bent, dan moet je jezelf 

maar zien te redden’. Er wordt 

geen hulp meer geboden…

Commissie

Hulp 
en heil
Als commissie jeugdwerk hebben 
we ons tijdens de heisessie in fe-
bruari jl. gebogen over het HHJO 
werkplan voor de komende jaren. 
Als er plannen gemaakt worden zijn 
we geneigd om te beginnen met 
WAT er allemaal gedaan moet wor-
den. Daar hebben we veel ideeën 
over. Belangrijker is echter om na 
te denken over HOE die dingen ge-
daan moeten worden. En cruciaal 
is WAAROM we doen wat we doen. 
Eén van onze kernvragen tijdens de 
heisessie was: WAAROM HHJO?

Onze voorzitter gebruikte het beeld 
van een storm. Door de zondeval 
leven wij in een wereld die met een 
storm vergeleken kan worden. De 
storm raakt alle onderdelen van het 
leven zoals relaties, moraal en theo-
logische visies. In deze storm bevindt 
zich een oog, dit is een rustpunt in 
de storm.

- Hulp met het oog op God. De 
HHJO biedt praktische onder-
steuning door te luisteren naar 

hulpvragen van jongeren om zo 
te proberen bij hun leefwereld 
aan te sluiten. Daarnaast willen 
we zowel jongeren als leiding-
gevenden, ambtsdragers en 
ouders ondersteunen door het 
geven van adviezen, toerusting 
et cetera.

 Heil met het oog op God. Het 
diepste doel is het heil en de za-
ligheid van onze jongeren, zodat 
zij in deze stormachtige wereld 
Jezus Christus, de Gekruisigde 
leren kennen.

Dit vraagt om een eerlijke bood-
schap naar onze jongeren. Denk 
nog eens aan de orkaan Debbie. 
Als je daar niet voor vlucht, ben je 
in levensgevaar en valt er op enig 
moment geen hulp en heil meer te 
verwachten. Alleen door te vluchten 
naar een veilig gebied kun je het 
gevaar van de vernietigende or-
kaan ontlopen. Wij en onze jongeren 
zijn van nature ook in levensgevaar. 
Als we doorleven zoals we gebo-
ren zijn, dan eindigt ons leven voor 
eeuwig in het onheil, de duisternis, 

de hel… Ontzagwekkend! Maar, de 
weg der ontkoming, de Heere Jezus 
Christus en Zijn offer, mag door de 
HHJO verkondigd worden te mid-
den van het geraas van de orkaan. 
Wanneer gevlucht wordt tot de 
Heere Jezus Christus, dan wacht er 
eeuwig heil, licht en de hemel. Het 
is ons gebed dat onze jongeren mo-
gen leren dat alleen de Heere hun 
Hulp en hun Heil is, zodat ze zingen 
zullen:

De HEER’ is mij tot hulp en sterkte;
Hij is mijn lied, mijn psalmgezang;
Hij was het, die mijn heil bewerkte,
Dies loof ik Hem mijn leven lang.
Men hoort der vromen tent weergalmen
Van hulp en heil ons aangebracht;
Daar zingt men blij, met dankb're psalmen:
"Gods rechterhand doet grote kracht."

Dhr. J. van Zijtveld, secretaris HHJO
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Ambtsdragers/leidinggevenden 

In hoeverre houden de jongeren zich bezig met 
de hel of de hemel?
Het is lastig om hier een algemeen antwoord op 
te formuleren. Mijn ervaring is dat ze op een of 
andere wijze wel kennis genomen hebben van 
deze thematiek. Al was het maar omdat het in 
de preken soms ter sprake gebracht wordt. Vaak 
(maar dat geldt niet alleen jongeren) wordt deze 
thematiek verbonden met iets wat na dit leven 
werkelijkheid wordt en voor het leven hier en nu 
weinig of niets te betekenen heeft. Het is wat mij 
betreft de opdracht en een uitdaging voor de 
predikant/catecheet om deze thematiek te ver-
binden met het leven. 

Welke beeld hebben jongeren ervan?
Jongeren zijn beeldend ingesteld en weten over 
het algemeen wel welke beelden de Bijbel ge-
bruikt voor de hel en de hemel. Ook begrijpen 
ze dat de hemel en de hel radicaal tegenover 
elkaar staan. Omdat jongeren over het algemeen 
geneigd zijn zwart-wit te denken, ligt hier een mo-
gelijkheid om door te spreken over het radicale 
verschil tussen hemel en hel, maar ook over de 
weg die er naar toe leidt, waarop onze jongeren 
lopen. Psalm 1 maakt ingrijpend duidelijk dat de 
weg van de rechtvaardigen zal bestaan, maar 
de weg van de goddelozen zal vergaan.
 

Waarom is het belangrijk dat tijdens de cateche-
se het onderwerp besproken wordt?
Tijdens de catechisatie probeer je de jongeren 
vertrouwd te maken met de geloofsleer. De rea-
liteit van de hemel en de hel horen daarbij. Het 
kan verleidelijk zijn om tijdens catechisatie alleen 
aandacht te hebben voor die onderwerpen die 
het hier en nu aangaan. Maar ons leven wordt 
geleefd in het licht van de eeuwigheid. Mijn inten-
tie is dat jongeren zien dat deze eeuwigheidsdi-
mensie niet optioneel, maar essentieel is voor het 
leven met de Heere. 
 
Hoe behandelt u het zelf met de jongeren? 
Zelf thematiseer ik het thema ‘hemel en hel’ 
apart. Mijn ervaring is dat je over deze werkelijk-
heid best door kunt praten met jongeren. Voor-
waarde is wel dat het bij een open Bijbel gebeurt. 
Jongeren hebben er recht op te weten waar en 
hoe de Bijbel spreekt over de hel. Belangrijk is ook 
de gevoeligheid voor de vragen van jongeren of 
de onzuivere beeldvorming die jongeren parten 
kan spelen. Juist bij dit thema is het belangrijk het 
gesprek te zoeken in plaats van een monoloog 
te houden. Op die manier komen we dicht bij het 
hart van de jongeren. Het gaat om hun eeuwig 
behoud.

Ons leven hier op aarde lijkt 

lang. Zeker als we 50, 70 of 

zelfs 90 jaar mogen worden. 

Maar in vergelijking met de 

eeuwigheid is het maar kort. 

Het is maar als gras, breekt 

af als een boem en vervliegt 

als de damp, lezen we in de 

Psalmen. Nadenken over 

onze eeuwige bestemming 

is nodig en belangrijk. 

Hoe gaat dit tijdens de 

catechese en wat leeft er bij 

de jongeren? Enkele vragen 

aan ds. A.A.F. van de Weg 

uit Abbenbroek.
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