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Het onderwijs van Christus in deze lijdensweken zet ons 
stil bij het kruisleven. Verloochenen, kruis opnemen en 
volgen. Hoe schokkend moet dit onderwijs geweest zijn. 
Want zoveel is wel duidelijk: wie zijn kruis opneemt, die 
gaat sterven. De ware christen die zijn kruis opneemt, 
dient bereid te zijn om te sterven. Christus vraagt liefde 
tot in de dood. Het kruisdragen is een van de wezenlijke 
trekken van het leven van een kind van God. De waarach-
tigheid van het geloof en van de genade blijken er uit. 
Christus roept op tot sterven, omdat niemand deze weg 
gaat. Nee, veel mensen willen wel volgen, maar vragen 
tegelijkertijd naar een parallelweg, waar het net wat rus-
tiger en makkelijker gaat. Christus gaat op de Hoofdweg, 
en wie Hem leert volgen, zal niet anders kunnen, maar 
door genade ook niet anders willen, dan achter Hem die 
weg volgen. Immers Gods genade maakt bereidwillig, 
ondanks alle tegenstand en strijd. De Middelaar ging Zijn 
weg door de aardse woestijn en Hij droeg de straf die 
ons de vrede aanbrengt (Jes.53). Hij sloeg Zich door de 
golven van Gods toorn heen en verwierf zo gerechtig-
heid en zaligheid voor allen die niet buiten Hem kunnen 
en door het geloof aan Hem verbonden zijn geraakt. Het 
is of met Christus op de kruisweg, of zonder Christus op 
een vleselijke, makkelijke weg waar geen sterven is aan 
onszelf. Dat kan kruisdragen zijn in uiterlijke zin, heel 
dichtbij, in gezin en familie. De weg van zelfverlooche-
ning achter Christus is een aanstootgevende weg. Dat 
wordt niet verdragen, want die weg is onverteerbaar 
voor de goddeloze of vrome op eigen benen. Te strak en 
te streng, te enghartig. Het kruisigen van het vlees is het 
kruisigen van mijn eigen voorstellingen en gedachten, 
mijn eer, mijn positie, de boze werken van het lichaam. 
De christen strijdt een totale strijdt. Het beginsel van 
Gods genade is als een klein eilandje, waar van alle kan-

ten de golven overheen slaan en proberen het ten onder 
te brengen. Strijden met de duivel. Het kruis opnemen. 
De strijd aanbinden. Laten wij niet te makkelijk denken 
over het leven met de Heere. Uiterlijk niet, maar ook in-
nerlijk niet: de strijd met de oude mens. Het leven met de 
Heere is een stervend leven. Het leven van een christen 
onder het kruis, is een bukkend leven. Hoe zou anders 
het kruis kunnen worden opgenomen? Door genade 
alleen wordt een christen kruisdrager. Dat is genade die 
aan Christus verbindt en met het Avondmaalsformulier 
bidt: ‘Verleen ons ook Uw genade dat wij, getroost ons 
kruis op ons nemende, onszelven verloochenen, onzen 
Heiland belijden.’ Het is een weg tegen het vlees, maar 
tegelijkertijd is het een heerlijke weg! Misschien zegt u: 
hoe kan dat nu gezegd worden? Omdat Hij voor gaat. 
Het is geen eenzame weg, het is de weg met de Bruide-
gom, het is de weg door de duisternis naar het heerlijke 
morgenlicht. Van nature is het in onze ogen onmogelijk 
en niet aantrekkelijk om de Heere na te volgen, maar 
door het geloof is het zelfs een weg met glans. De vraag 
dringt: kent u het gaan in zelfverloochening onder het 
kruis achter Hem? Als u nog niet bent gestorven aan 
uzelf, dan probeert u uw leven vast te houden en zult u 
eeuwig sterven. Want wat zal het u baten zo u de gehele 
wereld gewint en schade lijdt aan uw ziel? Hoe aangrij-
pend dat zoveel mensen zo weinig aandacht geven aan 
hun ziel en zoveel aan deze wereld. Draagt u het kruis? 
Hebt u de strijd leren aanbinden tegen uzelf? Het geloof 
hoort de stem van de Kruisdrager. Het geloof antwoordt: 
Gij zijt de Christus. Gij hebt mij liefgehad met een eeu-
wige liefde. Daar is ook gebed: Geef mij kracht, Heere, 
om mijn kruis te dragen, ook als het zo zwaar kan zijn en 
neerdrukt. Leer mij Uw weg. Zo onder het heiligend kruis 
naar het erfdeel hierboven, naar het Vaderlijk huis. Om 
nooit meer onder dat kruis gebukt te hoeven gaan, want 
daar is geen zonde meer en daar zijn geen kruisen meer, 
daar zijn kronen. En zij wierpen hun kronen voor de 
troon zeggende: Gij, Heere, zijt waardig te ontvangen de 
heerlijkheid en de eer en de kracht. En Gij hebt ons on-
zen God gemaakt tot koningen en priesters, en wij zullen 
als koningen heersen op de aarde (Op.5:10). Tot eer van 
de Drie-enige God!

Ridderkerk, ds. J.A. Kloosterman

‘En tot Zich geroepen hebbende de schare met Zijn 
discipelen, zeide Hij tot hen: Zo wie achter Mij wil komen, 
die verloochene zichzelven, en neme zijn kruis op en 
volge Mij’.

Markus 8:34

‘Door genade alleen 
wordt een christen 
kruisdrager’

Meditatie

3



De auti-bril op in de kerk?!

Vanmiddag is er kinderclub in de kerk! Tim heeft er 
geen zin in. Hij gaat niet!

Dat komt niet omdat Tim geplaagd wordt of omdat de 
andere kinderen hem niet leuk vinden. Maar alles is zo 
onvoorspelbaar op de club. De ene keer gaan ze eerst 
zingen, de volgende keer eerst bidden. Soms beginnen 
ze met knutselen en een andere keer gaat de juf het 
Bijbelverhaal eerst vertellen.

Tim wordt bang van al die veranderingen. Tim heeft 
PDD-NOS, een vorm van autisme. Hierdoor neemt hij 
gefragmenteerd waar. Dat houdt in dat hij alle infor-

matie die binnenkomt in zijn hersenen eerst moet ver-
puzzelen. Dat kost veel tijd. Veel veranderingen zorgen 
ervoor dat Tim meer moet puzzelen. Soms zoveel, dat 
hij er een ‘punthoofd’ van krijgt. Dan passen al die puz-
zelstukjes niet meer in zijn hoofd en wordt hij heel boos 
of bang. Hij gaat dan schreeuwen en slaan en heeft 
daarom wel straf gekregen van de juf. Daarom wil hij 
niet meer naar de club. Nooit meer!

Gelukkig weten zijn ouders wat autisme voor Tim bete-
kent en hoe moeilijk hij het vaak heeft, omdat anderen 
hem niet begrijpen. Daarom gaan zij met de jufs van de 
kinderclub in gesprek.

Generale diaconale commissie

Autisme, hoe ga ik daar mee om? In dit artikel wordt 
uitgelegd hoe men iemand met Autisme meer structuur kan 
aanbieden.  

leren kijken door de auti-bril. Je leert de wereld dan zien 
zoals zij de wereld zien. En van daaruit ga je aansluiten.
Autisme is een informatieverwerkingsstoornis. Dat bete-
kent dat mensen met autisme gefragmenteerd waarne-
men. Alle informatie die zo iemand ziet, hoort, voelt, proeft 
en ruikt komt altijd ongefilterd, in losse puzzelstukjes zijn 
hersenen binnen. Hij heeft daarom moeite om de binnen-
gekomen informatie tot een samenhangend geheel te puz-

Autisme. Een woord dat we steeds vaker horen noemen. 
Ook in de kerk. Gelukkig maar, want aandacht en begrip 
voor kinderen en jongeren met autisme is van levensbelang. 
‘Overleven’ kan voor hen dan weer ‘leven’ worden. Tijdens 
kerkelijke activiteiten zullen we hen vaker zien. Zeker weten!

Wanneer je iets wilt gaan betekenen voor mensen met au-
tisme, is het belangrijk dat je weet wat autisme is. Je moet 

Alle informatie die 
zo iemand ziet, hoort, 
voelt, proeft en ruikt 
komt ongefilterd, 
in losse puzzelstukjes 
zijn hersenen binnen.4



zelen en er betekenis aan te verlenen.
Ook is het lastig om deze informatie goed in 
zijn hoofd op te slaan. Al dit gepuzzel kost veel 
tijd. Daarom haken zij af als wij te snel voor hen 
gaan en niet duidelijk zijn. Dit is beslist geen onwil, 
maar onmacht!

Mensen met deze stoornis zijn overge-
voelig op hun zintuigen. Alle prikkels ko-
men even hard binnen. Een goed bedoeld 
schouderklopje kan dus pijn doen! Let-
terlijk! En een gesprek met iemand die je 
steeds diep in de ogen kijkt, is afschuwe-
lijk. Wát een informatie seinen die ogen! 
Hoe kun je je dan nog concentreren? 
Onmogelijk. Daarnaast vormt de optel-
ling van de details voor hen het geheel. 
Ontbreekt één detail, dan kan heel de 
situatie onduidelijk worden en daardoor 
bedreigend zijn.

Ook plannen en organiseren zijn taken die moeilijk uit te 
voeren zijn. Als zij geen duidelijkheid ervaren, gaat het mis 
in hun hoofd. Door in elke situatie vijf dingen te benoemen 
of te visualiseren – wat, waar, hoe, wie en wanneer - geef je 
hen vaste grond onder de voeten.
Mensen met autisme hebben een heel beperkt zicht op 
zichzelf. ‘Wie ben ik eigenlijk; wat vind ik leuk?,’ zijn heel 
moeilijke vragen voor hen. Je kunt je voorstellen dat de 
vraag: ‘Wie is de ander; wat vindt hij leuk?’, nog moeilijker 
te beantwoorden is. Want als je zelf al niet weet waar je van 
houdt, hoe zul je dan weten wat een ander fijn vindt? Dit 
zorgt ervoor dat contact maken heel lastig is.

Het zal duidelijk zijn dat ook kerkelijke activiteiten voor 
spanning zorgen bij volwassenen en kinderen met autisme. 
Als een predikant in een preek zegt dat het geloof ‘bergen 
kan verzetten’ zullen de meeste kerkgangers begrijpen dat 
het hier gaat om de kracht van het geloof. Maar mensen 
met autisme nemen alle taal letterlijk. Zij zien bij deze uit-
spraak in gedachten een man met een berg sjouwen en 
missen daardoor de lijn.
Voor predikanten is het dus van belang om in helder, 
hedendaags taalgebruik te spreken en om beeldend taal-
gebruik toe te lichten; om de opgegeven liturgie te volgen 
en zich aan de tijd te houden. Het feit dat een predikant de 
ene keer 45 minuten preekt en de volgende keer 55, is zeer 
onvoorspelbaar!

Tijdens catechisatie is een strakke structuur, die iedere les 
hetzelfde is, heel belangrijk. Zet het verloop van de les op 
een whiteboard, en je bent duidelijk. Ik ken een jongere 
die niet meer naar catechisatie wilde, omdat ze het zo eng 
vond om een onverwachte beurt te krijgen. Er is toen met 
haar afgesproken dat zij altijd de eerste beurt krijgt, zodat 
dat duidelijk is voor haar. Ze komt nu weer met plezier!
Op JV en club is het nodig dat de leiding weet wie van de 

jongeren autisme heeft. Het is goed om 
voorafgaand aan het nieuwe seizoen con-

tact met betreffende ouders te hebben en 
te vragen naar aanpassingen die nodig zijn. Dat is 
echt maatwerk. Wat de ene jongere met autisme 

nodig heeft, is voor de ander niet van belang. Daarom is 
een korte lijn naar thuis echt een must. In 
onze gemeente is iedere jongere gekop-
peld aan een leidinggevende. Dat is erg 
mooi, omdat er op die manier een goede 
persoonlijke band tussen leidinggevende 
en jongere kan groeien. Bovendien is 
duidelijk bij wie zij als eerste terecht kun-
nen met een probleem.

Daarnaast is het belangrijk om een 
buddy te koppelen aan zo’n jongere. 
Een buddy is een leeftijdgenoot die hem 
begeleidt, op club en catechisatie naast 

hem zit en hem helpt als iets onduidelijk 
is. Dat biedt een groot stuk veiligheid.
Het programma van een JV- of clubmoment moet strak 
gestructureerd zijn. Heel goed is het om het programma 
een paar dagen van tevoren te mailen naar de jongere of 
zijn ouders. Zo kan hij verpuzzelen hoe de middag of avond 
eruit gaat zien. In onze gemeente worden pictogrammen 
opgehangen, zodat het programma gevisualiseerd is.

Maar hoe je je best ook doet om heel het programma in 
structuur te brengen, lege momenten zijn er altijd. Lege 
momenten houden ‘niet ingevulde tijd’ in. Neem bijvoor-
beeld de pauze.
Iedereen staat gezellig te kletsen, maar een jongere met 
autisme heeft moeite met sociaal contact. Dan betekent 
de pauze een heel eng moment. Wat moet je nu zeggen 
tegen die anderen? Welke vragen stel je? Geen idee... Heeft 
een jongere met autisme moeite met zulke lege momenten 
en dreigt hij daardoor af te haken, dan kun je hem in die 
tijd een taak geven die bij hem past. Misschien vindt hij 

Voor praktische informatie kunt u 
contact opnemen met:

Werkgroep autisme HHG Ede, Bennekom, 
Wageningen e.o.:
werkgroepautisme@hhgede.nl

Geef me de vijf:
www.geefmede5.eu

Stichting Helpende Handen:
www.helpendehanden.nl

Stichting Op weg met de ander:
www.opwegmetdeander.nl
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a d v e r t e n t i e

  werkend leren

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

Het gaat goed met Essenzo! Het vliegwiel begint te 
draaien. DV het komende cursusjaar starten wij met 
nieuwe mbo excellent opleidingen. Speciaal voor havo/
vwo leerlingen die met 1 jaar werkend leren hun mbo-4 
diploma willen behalen. Volg ons via twitter (essenzo_) 
of gewoon via de wekelijkse RD-schakeltjes.

lerend werken

RST Zorgverleners biedt ook kraamzorg en huishoudelijke hulp

“Fijn dat ik nog thuis
kan blijven wonen” Ve
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Verpleging en verzorging door medewerkers 
met een reformatorische identiteit, dat is 
een vertrouwd idee. Meer informatie? 
www.rstzorg.nl of bel 0342 - 42 23 24.

Markus & Markus Stroopwafels bv | Waddinxveen | (0182) 61 88 24

D é  b a k k e r s  v a n  a m b a c h t e l i j k e  s t r o o p w a f e l s

Geld inzamelen voor een goed doel of 
eigen verenigings  kas? Organiseer een 
stroopwafelactie. Met de stroopwafels van 
Markus & Markus natuur lijk! Met onze 
verse stroopwafels zit ieder een gebakken: 
koper, verkoper én penningmeester! 
Informeer naar de mogelijkheden.

De lekkerste manier
om geld in te zamelen

www.stroopwafelbakkerij.nl
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Stroopwafelactie!

Gevangenenzorg Nederland zoekt Vrijwilligers
voor het bezoeken van (ex-)gevangenen, tbs’ers of hun familie. 
Gelooft u ook in herstel?! Geeft u gevangenen ook een tweede kans door hen en 
hun familie een luisterend oor en praktische begeleiding te bieden? Word dan 
vrijwilliger en bezoek gevangenen en/of hun familie tijdens en na detentie. 

Gevangenenzorg Nederland biedt u: een aanmeldingsprocedure waarin wij  
samen nagaan of ons vrijwilligerswerk bij u past, een training en bijbehorend 
handboek voordat u aan de slag gaat, persoonlijke begeleiding en coaching door 
professionele maatschappelijk werkers. 

Geïnteresseerd? Kijk op onze website 
www.gevangenenzorg.nl of ons 
vrijwilligerswerk iets voor u is. Hebt u 
vragen, mail ze naar c.h.vanderlinden@
gevangenenzorg.nl of bel (079) 331 05 68. 
Wij sturen u graag vrijblijvend nadere in-
formatie en aanmeldings formulieren toe.

GeVaNGeNeNzorG 
NederlaNd 

zoekt 
VrijwilliGers
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Deze ontwikkeling speelt al enige jaren, maar die krijgt 
meer en meer vorm en komt door de bezuinigingen van 
de overheid versneld op ons af. Deze gang van zaken en 
het als kerk willen helpen vanuit Gods Woord, staan vaak 
op gespannen voet met wat de overheid met de WMO ten 
uitvoer wil brengen. Veel is in beweging, veel is en blijft 
vooralsnog onzeker.

Vanwege de soms verwarrende informatie die op ons af-
komt en de enorme impact die de bezuinigingsplannen 
van de overheid zullen hebben op mensen met een be-
perking en chronisch zieken, willen we de maatregelen die 
leiden tot minder inkomen, minder regie en minder bege-
leiding op een rij zetten:

•	 Het afschaffen van het persoonsgebonden budget 
(pgb) voor mensen die geen indicatie voor verblijf in 
een instelling hebben.

•	 De Wajong gaat op slot voor gedeeltelijk arbeidson-
geschikten. Zij komen, als ze geen werk vinden, in de 
bijstand, waarbij een huishouden- en vermogenstoets 
geldt.

•	 De Wajonguitkering gaat omlaag naar 70% van het mi-
nimumloon. Dit geldt voor mensen die kunnen werken, 
maar geen werk hebben.

•	 Het aantal plaatsen in de sociale werkvoorziening 
(Wsw) gaat drastisch omlaag van 90.000 naar 30.000 
arbeidsplekken.

•	 (Hogere) eigen bijdragen voor AWBZ-zorg, de Ggz en 
de ondersteuning die gemeenten leveren vanuit de Wet 
maatschappelijke ondersteuning (WMO).

•	 Mensen in een intramurale instelling, zullen zelf de huur 
moeten gaan betalen. Ook hulpmiddelen en andere 
voorzieningen waarvan gebruik gemaakt wordt in de 
instelling komen voor eigen rekening.

•	 Begeleiding vanuit de AWBZ gaat over naar gemeenten. 
Begeleiding is bedoeld voor mensen met een matige 
tot zware beperking, veroorzaakt door ziekte, handicap 
of leeftijd. Het gaat daarbij om mensen die nog zelfstan-
dig wonen. 
Te denken valt aan begeleiding bij het op orde houden 
van de administratie of begeleiding bij dagelijkse activi-
teiten die nodig zijn om mee te kunnen doen. Ook dag-

besteding, en het vervoer van en naar die dagbesteding 
valt onder begeleiding.

•	 Het decentraliseren van de MEE-middelen naar de 
WMO. Daardoor komen de continuïteit en kwaliteit van 
de onafhankelijke professionele cliëntondersteuning in 
gevaar.

•	 De verlaging van de zorgtoeslag en de verhoging van 
het eigen risico voor de zorgverzekering.

•	 De verdere verschraling van het basispakket; bepaalde 
zorg is vanaf 2012 waarschijnlijk alleen nog verzeker-
baar via de –duurdere– aanvullende verzekering

•	 Er wordt bezuinigd op passend onderwijs. De bezuini-
gingen zorgen voor een afbraak van het onderwijs aan 
kinderen met een beperking.

•	 Het rugzakje voor zorgleerlingen verdwijnt.
•	 Verlaging bijzondere bijstand.
•	 Hogere kosten vervoersregelingen.

Bovenstaande lijst is zeker niet volledig, en het is ook niet 
zeker dat alle punten in gang gezet gaan worden. Maar 
toch zullen verschillende gemeenteleden hoe dan ook, 
meer en meer, in aanraking komen met wijzigingen in re-
gelingen. Daarom wijzen wij u er graag op: Heeft u vragen? 
Neemt u dan ook contact op met uw diakenen? En heeft 
u niet direct te maken met genoemde regelingen, maar 
u ziet wel dat mede-gemeenteleden hiermee worstelen? 
Brengt u ze in contact met een van de diakenen? Het “laat 
ons goed doen aan allen, maar meest aan de huisgenoten 
des geloofs” (Gal.6:10b) geldt voor diakenen, maar ook voor 
iedereen!

A. Voogd

Generale Diaconale Commissie Hersteld Hervormde Kerk

Voorzitter Ds. J. Joppe | Woudenberg | Tel. (033) 2000190
Secretaris D.G. Hardeman, Bennekom
  diaconaat@hersteldhervormdekerk.nl
Leden M. ten Caat, Hollandscheveld
  J. ten Klooster, Putten
  G. van Kooten, Veenendaal
  A. Voogd, Ouddorp
  G. Vos, Nederhemert
  A.P. van Wageningen, Ede
Financieel adviseur  E. Boeve, Garderen
Bankrekeningnummer 3420.70.347 
  t.n.v. generale diaconale commissie In

fo
rm

at
ie

het geweldig om te helpen chips en cola klaar te zetten. 
Of houdt hij van piano spelen... In overleg kun je dan tot 
mooie oplossingen komen.

Mensen met autisme zijn prachtige mensen. Als je maar de 
moeite neemt om hen, met hun beperking, te leren kennen 
en leert op hen af te stemmen, zodat ook zij kunnen genie-
ten. Wie veiligheid ervaart, kan komen tot sociaal contact. 

Ook jongeren met autisme? Ja, absoluut! Dan zie je ineens 
ook bij hen humor en een dankbare lach. Persoonlijk kan ik 
me geen grotere beloning voorstellen.
Dat is het toch waar we voor gaan?! Juist in de gemeente 
van Christus mag niemand buiten de boot vallen!

Mevrouw A.J. Boogaard-van Essen
Ede

De gevolgen van een terugtredende overheid voor kerk 
en maatschappij
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Commissie opleiding en vorming

Op donderdag 5 en vrijdag 6 januari vond de jaarlijkse 
winterconferentie met de studenten van het seminarie 
plaats. Plaats van samenkomst was ook dit jaar weer con-
ferentiecentrum ‘Mennorode’ in Elspeet. Het thema van 
de conferentie was ‘Praktische aspecten van het ambt’. 
De diverse bijdragen waren dan ook allemaal aan dit 
onderwerp gerelateerd. 

De voorzitter van de commissie opleiding en vorming, 
ds. P. den Ouden, sprak in zijn openingswoord naar aan-
leiding van 2 Korinthe: 4 over ‘de theologie van het lijden’. 
In dit verband is daarmee bedoeld, dat het dienen van 
de Koning der Kerk altijd samengaat met kruisdragen. 

Over het thema ‘Praktische aspecten van het ambt’ hebben 
de studenten van het seminarie nagedacht en gesprekken 
gevoerd tijdens de winterconferentie begin januari. 

Hoe onmisbaar is 
het dat een dienaar 
van het Woord 
weet te belijden: 
‘Zijn genade is ook 
aan mij bewezen?!’

Op indringende wijze confronteerde hij de aanwezige 
studenten en predikanten met de vraag of wij ons daar 
voldoende rekenschap van geven. Ieder die staat in of zich 
voorbereid op de ambtelijke dienst heeft zich daarop te 
onderzoeken. Beoefenen wij het kruisdragen in het spoor 
van de Koning? Weten wij wat het is te lijden om Zijn 
Naam en de zaak van het Evangelie? Is het onze begeerte 
om te dienen en niet om gediend te worden? Ds. Den 
Ouden hield zijn gehoor voor dat het kruis geen bijkom-
stigheid is van de dienst in het Koninkrijk Gods maar een 
wezenskenmerk van die dienst. 
Het middagdeel werd donderdag geheel verzorgd door 
dr. S.D. Post. Op heel praktische wijze dacht hij met de 

Verslag winterconferentie theologiestudenten
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deelnemers na over ‘Omgaan met weerstand’. Praktische 
oefeningen en theorie wisselden elkaar af. Het was op 
nadrukkelijk verzoek van de studenten dat zo’n sterk 
praktijkgericht onderdeel was opgenomen in het pro-
gramma. Het werd dan ook door hen erg gewaardeerd. 

’s Avonds hield ds. J.M.J. Kievit een lezing over het voor-
name thema: ‘Voorwerpelijke-onderwerpelijke prediking’. 
Hij presenteerde dat nadrukkelijk als Schriftuurlijke eis. 
Hij hield zijn gehoor voor dat het twee aspecten van het 
Woord betreft, die onmisbaar zijn wil er van een Bijbelse 
prediking sprake zijn. Beide aspecten dienen stude-
rend op en vanuit de Schrift vorm te krijgen. De spreker 
signaleerde het gevaar van eenzijdige voorwerpelijke, 
eenzijdige onderwerpelijke prediking én een prediking 
waarbij het onderwerpelijke op een voorwerpelijke wijze 
gepresenteerd wordt. Voorts beschreef hij verschillende 
kenmerken van een Bijbelse prediking, zoals: zuiver aan-
gaande de grondslag van het heil, scherp in de ontdek-
king en ruim in de aanbieding. 

Vrijdagmorgen leidde ds. Tj. de Jong de conferentiegan-
gers in, rond de vragen betreffende de roeping tot het 
ambt. Hij sprak woorden die blijk gaven van veel erva-
renheid in het staan in en het gaan door de kerk. Door 
het betoog heen kregen de studenten en beginnende 
predikanten een heel aantal pastorale adviezen. Er wer-
den indringende vragen gesteld; bedoeld om onszelf te 
onderzoeken en de (persoonlijke) roeping tot het ambt 
in het onderzoekende licht van het Woord te bezien. 
Het zogenaamde ‘pastorale slotwoord’, waarmee de 

Commissie opleiding en vorming Hersteld Hervormde Kerk

Voorzitter Ds. P. den Ouden, Katwijk
  Tel. (071) 30 30 006
Secretaris Dr. G.C. van Leerdam, Kesteren
  Tel. (0488) 48 36 48
  gcvanleerdam@solcon.nl 
Leden Dr. R. Bisschop, Veenendaal
  Ds. L.W.Ch. Ruijgrok, Poortvliet
  Prof. dr. ir. W. de Vries, Veenendaal
Bankrekeningnummer 1414.58.062 t.n.v. opleiding 
  Hersteld Hervormde Kerk

  www.hersteldhervormdseminarie.nl

Weten wij wat het is te lijden om 
Zijn Naam en de zaak van het 
Evangelie?

conferentie naar goed gebruik besloten wordt, werd 
gesproken door ds. W. Pieters. Als uitgangspunt nam hij 
de persoonlijke belijdenis van Paulus uit 1 Korinthe 15:8. 
Hij hield de hoorders voor zich erop te bevragen of zij, 
zoals Paulus, persoonlijk genade kennen. ‘Ik veronderstel 
niet dat u geen genade kent, maar onderzoekt u het 
eens.’ Immers hoe onmisbaar is het dat een dienaar van 
het Woord weet te belijden: ‘Zijn genade is ook aan mij 
bewezen?!’

We zien terug op een rijke en leerzame conferentie. Naast 
de lezingen mochten ook de onderlinge ontmoetingen 
en gesprekken veel toevoegen. We hopen dat ook deze 
studiedagen mogen bijdragen, onder Gods zegen, aan 
de opleiding en vorming van aanstaande en beginnende 
predikanten. 

Hoevelaken, ds. P.C. Hoek  

In
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a d v e r t e n t i e
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voor bekroond licht. Licht moet
functioneel, sfeerverhogend en
levend zijn. Dát is onze prestatie.
Zowel de lichtarchitectuur als de
technische installatie zijn bij ons in
goede handen. De kroon op ons werk
is bijzonder, letterlijk en figuurlijk.
Letterlijk door de kroonluchters,
figuurlijk met de kwaliteit van onze
dienstverlening. 
 

www.brinkenvankeulen.nl 
telefoon: 020-7370230 

www.
telefoon: 0315



Totaalconcept 
De kracht van de combinatie zorgt 
voor bekroond licht. Licht moet 
functioneel, sfeerverhogend en 
levend zijn. Dát is onze prestatie. 
Zowel de lichtarchitectuur als de 
technische installatie zijn bij ons in 

handen. De kroon op ons werk 
is bijzonder, letterlijk en figuurlijk. 
Letterlijk door de kroonluchters, 
figuurlijk met de kwaliteit van onze 
dienstverlening.  

www.lichtendekerk.nl 
telefoon: 0315-346164 



TALENS
Een klasse variant Talens in hout

Uw partner in houtzaken voor:

Houtindustrie | Meubelindustrie
Interieurbouw | Timmerbedrijven
Scheepsbetimmering

Van rondhout tot op maat gezaagd:

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

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

Al 50 jaar in hout!

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

10



a d v e r t e n t i e

 Kauwenhoven 5 • 6741 PW Lunteren   Tel. (0318) 48 40 74 • info@drukkerij-AMV.nl

 Periodieken • Huisstijlen ontwerp 
en drukwerk • Familiedrukwerk
Verenigingsdrukwerk • Brochures
Offertemap • Kerkbladen • Leafl ets
Jaarverslagen • Boeken • ontwerp

vertrouwd
adres

Er is een brug…Er is een brug…
…tussen het verlies 

van een dierbare en 
de verzorging van 
een waardig afscheid
voor mensen die wensen dat een begrafenis 
verzorgd wordt op een wijze die in overeen-
stemming is met hun leven.

Wij kunnen u van dienst zijn op weg naar een
waardig afscheid.

• Uitgaande van onze christelijke levens -

overtuiging verzorgen wij alleen begrafenissen.

• U kunt te allen tijde een beroep op ons doen,

ongeacht waar u woonachtig bent.

• Wij zijn dag en nacht telefonisch bereikbaar.

BEGRAFENISONDERNEMING VAN DER SLUYSBEGRAFENISONDERNEMING VAN DER SLUYS
Telefoon 038 - 33 12 7 34  
Mobiel 06 - 20 96 45 58

Leendert en Agatha van der Sluys
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Zie voor meer boeken www.omsionswil.nl  

of ga naar uw lokale christelijke boekhandel. 
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Ds. H. Zweistra 
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Ds. P. Molenaar 

 

Voorjaars-actie 
Voor maar € 8,50   

Om Sions Wil vanaf  
1 maart t/m 30 mei 2012 

Dit boek is een weergave van de 
lessen die gegeven zijn aan belijde-
niscatechisanten. Op een duidelijke 
wijze wordt het Kort Begrip toe-
gelicht. gebonden 189 pag. 

Op praktisch, schriftuurlijk, bevin-
delijke wijze wordt het huwelijke in 
al haar aspecten besproken. Ook 
hedendaagse zaken als echtscheiding 
en homofilie komen aan de orde. 

In dit boek over het Bijbelboek 
“Openbaring” behandelt Ds Mole-
naar op eigen(tijdse) wijze de eerste 
11 hoofdstukken. Deel 1  gebonden 
160 pag.   

Pastoraal  
Magazine  
voor het  
hele gezin 

 

Bestellen /Abonnee worden: 
 Opgeven voor Om Sions Wil / Pastoraal Magazine, via  

www.omsionswil.nl of via pater@omsionswil.nl of tel. 0182-
532158 (bgg 078-6930083) 

 Boeken bestellen via Om Sions Wil of de lokale boekhandel. 
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Commissie evangelisatie

Deze maand gaat Willem Korving in Den Helder aan de slag 
als evangelist van de Hersteld Hervormde Kerk. Op deze 
pagina stelt hij zich voor.

Marine. Zijn vrouw - Dineke Veldman – ontmoette hij in 
1979 tijdens de buluitreiking van zijn broer aan de Theo-
logische Universiteit in Apeldoorn. ‘In datzelfde jaar be-
vestigde mijn zwager ons in het huwelijk. De Heere heeft 
ons de kinderzegen onthouden. Maar we verheugen ons 
des te meer in de kinderen van broers en zussen en staan 
biddend om hen heen.’

In 1994 verhuisde het gezin van Apeldoorn naar Epe. 
‘Daar heeft de Heere mij in 1996 tot het ambt van ou-
derling geroepen door ‘het gebed van Samuel’: ‘Spreek 
Heere, uw knecht hoort.’ Zes jaar later moest Korving zijn 
ambt neerleggen vanwege een functie in de Nederland-
se Antillen. In augustus 2005 werd hij als officier eervol 
ontheven uit de Rijkszeedienst en ging met ‘functioneel 
leeftijdsontslag.’ 

De begeerte om in het Koninkrijk van God dienstbaar te 
zijn was niet verdwenen. ‘Tijdens ons verblijf in de Ne-
derlandse Antillen heeft de Heere me opnieuw tot Zijn 
dienst geroepen met dezelfde woorden als waarmee ik 

Willem Jacob Korving werd op 7 augustus 1953 in Sche-
veningen geboren. Zijn ouders waren belijdend lid van 
de Christelijke Gereformeerde kerk aldaar. De familie van 
vaders kant bestond uit reders en vissers. ‘Misschien is dat 
een verklaring voor mijn liefde voor het water en de zee. 
In tere afhankelijkheid stond men in het leven: de mensen 
wisten niet of man of zoon weer veilig thuis zou komen 
van de reis op zee.’ Dit had ook zijn weerspiegeling in de 
opvoeding. ‘We mogen terugzien op ouders die ons de 
vreze des Heeren voorhielden, voorleefden en die ook 
getuigden van de werkingen des Heeren in het dagelijkse 
leven.’ Het leven van de familie Korving ging gepaard met 
moeiten en zorgen. Zijn vader werd op 45-jarige leeftijd 
invalide door een ernstig auto-ongeluk. ‘Maar toch was 
het rijk’, stelt Korving vast. ‘Veel rampen zijn des vromen 
lot; Maar uit die alle redt hem God: Hij is zijn heil alleen.’

Na de middelbare school volgde hij aan de Hogere  
Zeevaartschool in Rotterdam de opleiding tot radio-
officier bij de koopvaardij. Omdat er niet zoveel kansen 
waren op een baan, meldde hij zich aan bij de Koninklijke 

‘Spreek Heere, want 

uw knecht hoort!’

Willem Korving terug naar de basis
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eerder ouderling werd. De Heere opende wegen om te 
gaan studeren aan het Farel Faculté de Théologie Réfor-
mée in Montreal in Canada. Na drie intensieve jaren kon 
de studie Bachelor/Master in Divinity (Godgeleerdheid) 
succesvol worden afgerond. Omdat de faculteit Farel de 
provincie Quebec als ‘zendingsgebied’ beschouwt, was 
de opleiding sterk op missie en evangelisatie gericht. Ge-
durende mijn studie in Montreal heb ik op de luchthaven 
van Montreal de functie van geestelijk verzorger mogen 
vervullen. Zodoende was ik ook lid van het Snelle Reactie 
Team van de luchthaven. Een eenheid die in geval van 
calamiteiten werd opgeroepen.’

Via folders, Bijbelverspreiding en gesprekken probeerde 
Korving de vele passanten op het vliegveld met het Evan-
gelie in contact te brengen. In verschillende talen moest 
hij tijdens die vluchtige contacten met enkele woorden de 
mensen op het Evangelie wijzen. ‘Mooi om het zaad van 
Gods Woord te strooien, in het geloof en het vertrouwen 
dat de Heere zelf de wasdom zal geven. Persoonlijk ben 
ik ervan overtuigd dat deze plaatsen de moderne ‘markt-
plaatsen’ zijn. Zoals we lezen in Handelingen dat Paulus 
eerst naar de synagoge ging en vervolgens naar de markt-
plaats. De plek die de mogelijkheid biedt om veel mensen 
te ontmoeten en om te evangeliseren.’

Na de studie aan Farel verhuisde het gezin in 2009 naar 
Brantford in Ontario. ‘Ik vergezelde regelmatig Rev. 
Laurens Roth voor ‘huis aan huis’-evangelisatie in Toron-
to. Ik ben ervan  overtuigd dat deze oude, intensieve 
vorm van evangelisatie -juist in onze moderne individu-
alistische maatschappij - tot rijke zegen kan zijn. Ik heb 
ervaren dat in een persoonlijk gesprek aan de huisdeur 
de eenzame mens openstaat voor het Evangelie. Maar 
ook is waar: een grote weerstand werd ervaren.’
Van 2009-2011 volgde Korving aan de Puritan Reformed 

Theological Seminary in Grand Rapids, Michigan de studie 
Master in Theology. In mei 2011 rondde hij zijn studie af.

Omdat Canada Korving en zijn vrouw geen vaste ver-
blijfsvergunning verleende, werd het gezin genoodzaakt 
de familie en vrienden daar na een verblijf van vijf jaar 
te verlaten. ‘Een teleurstelling, maar we hebben alles in 
vertrouwen aan de Heere mogen overlaten. Hij weet wat 
goed is.’

Voor Willem Korving is de gang naar Den Helder een 
‘return- to-base’; een marineterm die gebruikt wordt als 
de thuisreis wordt begonnen. ‘Alleen zijn nu de wapenrok 
en vlag verwisseld. Die van Koningin en Vaderland is nu 
vervangen door die van de Koning der Koningen!’

Zijn werk in Den Helder begint hij in afhankelijkheid. ‘We 
kunnen alleen maar bidden dat de Heere het werk van 
onze handen wil zegenen. In Canada heb ik heel erg mo-
gen ervaren dat we op dit vlak maar dienstknechten zijn. 
Nietige mensen die van genade moeten leven. Vaak heb 
ik gedurende de tijd op Airport Montreal gedacht: Heere, 
wat een genade, dat U Uw zaad in mijn zondige handen 
legt om dat te mogen uitstrooien.’

De eerste tijd in Den Helder wil hij gebruiken om de 
plaats te verkennen en te kijken op welke manier het 
Woord gebracht moet worden. ‘Er moet veel werk ver-
richt worden. In dit alles opziende naar de overste Leids-
man en Voleinder van het geloof, onze Heere Jezus Chris-
tus. Onmisbaar is daarvoor het gebed. Het gebed is het 
krachtigste wapen van de christen. Daarom roepen we u 
op voor ons te bidden. Dat we elkaar voor Gods troon in 
gebed ontmoeten. Dan zal de Heere er Zijn zegen over 
gebieden. Dan worden plaatsen aangewezen waar we 
moeten zijn. Spreek Heere, want Uw knecht hoort.’

Na een lange periode van voorbereiding en toeleven is 
het eindelijk zover. Op 3 december 2011 zijn de deuren 
van het Bijbelhuis in Den Helder geopend. Aan dit feit 
hebben veel mensen direct of indirect meegeholpen. 
Onze dank daarvoor, maar boven alles mogen we de 
Heere danken voor Zijn hulp en kracht.

Voordat we de deuren openen, vragen we de Heere om 
Zijn zegen over de dag. Het ‘Welkom’- bord wordt buiten 
gezet en we treffen voorbereidingen om te folderen in 
het centrum. Er worden uitnodigingen uitgedeeld met 
de vermelding dat men een gratis Bijbel kan krijgen en 
dat er een attentie voor kinderen is. Intussen wordt de 
koffie voor de bezoekers gezet.

De dag verloopt boven verwachting. Soms moeten we 
even rustig aan doen met het uitdelen van de uitnodigin-
gen, want de mensen in het Bijbelhuis kunnen af en toe 
de toestroom niet aan.

Enkele gasten drinken een kopje koffie en vertellen hun 
verhaal of luisteren naar onze beweegredenen en het doel 
van het Bijbelhuis. ‘Nee, we zijn geen winkel’ is een vaak 
gegeven antwoord, andere mensen vinden het bijzonder 
dat er nu een plek is in het centrum van Den Helder waar 
‘levensbelangrijke vragen’ gesteld kunnen worden. We ver-
kopen enkele buitenlandse Bijbels en delen veel boekjes 
en folders uit. Ook medechristenen weten het Bijbelhuis 
snel te vinden en reageren positief. We voelen veel ver-

Verslag opening Bijbelhuis in Den Helder
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Commissie evangelisatie

bondenheid en saamhorigheid, dat is hartverwarmend. 
We danken de Heere voor deze mooie dag en bidden of 
er zo nog vele dagen mogen volgen.

Ook de daarop volgende zaterdagen is er veel belang-
stelling. Gemiddeld bezoeken ongeveer vijftig mensen 
het Bijbelhuis. Nu gaat het niet om de hoeveelheid, maar 
om de boodschap dat Jezus Christus de Verlosser en Za-
ligmaker is voor verloren zondaren. De geestelijke nood 
wordt in ons land steeds groter en daarmee wordt onze 
taak omvangrijker. We mogen de evangelisatieopdracht, 
die de Heere ons heeft gegeven, in afhankelijkheid van 
Hem vervullen en biddend uitzien naar het werk van de 
Heilige Geest.

Alex Post, voorzitter werkgroep evangelisatie Den Helder

Alle vrijwilligers en gulle gevers hartelijk bedankt!
De commissie evangelisatie wil iedereen die meege-
holpen en bijgedragen heeft aan de realisatie van het 
Bijbelhuis hartelijk bedanken! De vrijwilligers, schilders, 
vloerenleggers, schoonmakers, de gulle gevers van de 
stoelen, de balie en andere goederen, iedereen hartelijk 
bedankt!

Ds. J. van Rossem
Dhr. D.J. Schouten
Ds. W. van Vlastuin
Ds. H. Zweistra

Wij bevelen het werk van Stéphanos van harte aan!

Over Stéphanos
Stichting Stéphanos 

is een interkerkelijke 

stichting. Het doel van de 

stichting is het helpen lenigen  

van de diaconale nood in Malawi. 

In het bijzonder door hulp  

aan weeskinderen  

en diaconale  

projecten. 

Ds. L. Groenenberg
Ds. A. den Hartog
Ds. L.M. Jongejan
Ds. J. Joppe

Stichting Stéphanos 
Postbus 1136

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

Over Stéphanos
Stichting Stéphanos 
is een interkerkelijke 
stichting. Het doel van de 
stichting is het helpen lenigen 
van de diaconale nood in  
Malawi en Zambia. In het  
bijzonder door hulp aan  
weeskinderen en  
diaconale  
projecten. 

In Malawi en Zambia 
wonen miljoenen wees-
kinderen. Door ziektes 
als  HIV/aids en malaria 
zijn veel kinderen hun 
ouders kwijtgeraakt. Hun 
toekomst is zeer onzeker.

Stéphanos helpt wees-
kinderen met voedsel, 
kleding, (Bijbel)onderwijs, 
medische zorg en op-
voeding. 

Geef weeskinderen in Malawi 
en Zambia toekomst!

Uw bijdrage is meer 
dan welkom op 
banknr. 33 53 07 450 
t.n.v. Stéphanos, Uddel

Wilt u ons helpen? 
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Er zijn al diverse plaatsen in Nederland waar op deze ma-
nier wordt geëvangeliseerd en de ervaringen zijn dat, juist 
in de hectische en chaotische tijd waarin we nu leven, weer 
veel mensen open staan en belangstelling tonen voor het 
Woord van God!

Geen garantie
We mogen dankbaar zijn dat we in een land wonen waar 
nog godsdienstvrijheid is en waar we openlijk voor ons 
geloof mogen uitkomen. De grondwet citeert:
‘Niemand heeft voorafgaand verlof nodig om door de druk-
pers gedachten of gevoelens te openbaren.’
‘Ieder heeft het recht zijn godsdienst of levensovertuiging, 
individueel of in gemeenschap met anderen, vrij te belijden, 
behoudens ieders verantwoordelijkheid volgens de wet.’
We hebben echter niet de garantie dat we deze vrijheid 
behouden. Wetten kunnen soms in korte tijd veranderen. 
Onvoorwaardelijke godsdienstvrijheid is in de toekomst 
beslist niet gegarandeerd. 

Help mee
Help dan nu mee om het evangelie ook in uw omgeving 
te verspreiden. De grote zendingsopdracht die de Heere 
Jezus ons gaf, is nog steeds relevant. Laten we als Hersteld 
Hervormde Kerk de mogelijkheden die er -ook in ons eigen 
zendingsland- zijn benutten. Geloof en bekering kunnen 
wij mensen niet geven. We kunnen, we moeten ze wel de 
Weg, de Waarheid en het Leven aanwijzen: Jezus Christus 
en Dien gekruisigd. 
‘Zie het Lam Gods, Dat de zonde der wereld wegneemt!’

‘Als Ik tot den goddeloze zeg: O goddeloze, gij zult den dood 
sterven; en gij spreekt niet, om den goddeloze van zijn weg af 
te manen: die goddeloze zal in zijn ongerechtigheid sterven, 
maar zijn bloed zal Ik van uw hand eisen.’  (Ez.33:8)

Wilt u gebruik van deze wagen maken, of wilt u meer in-
formatie hebben, neem dan gerust contact op met onze 
secretaris Jan-Dirk Liefting: 
evangelisatie@hersteldhervormdekerk.nl

Commissie evangelisatie Hersteld Hervormde Kerk

Voorzitter Ds. W. Pieters
  Garderen  |  Tel. (0577) 461268
Secretaris J.D. Liefting
  Lunteren  |  Tel. (0318) 61 68 34
  evangelisatie@hersteldhervormdekerk.nl
Leden J. Bayense, Apeldoorn
  P. van Bezooijen, Nieuwland
  Ds. C. Gielen, Middelharnis 
  W.M.J. Muije, Veenendaal
  B. Noteboom, Ermelo (adviseur)
  G. Redeker, Meeuwen
  T.D.A. Schouten, Tollebeek
Bankrekeningnummer 1414.58.070 t.n.v. evangelisatie 
  Hersteld Hervormde Kerk
  www.evangelisatiehhk.nl 

Hij (Paulus) handelde dan in de synagoge met de Joden en met 
degenen, die godsdienstig waren, en op de markt allen dag 
met genen, die hem voorkwamen.
Er wordt veel vergaderd en nagedacht over de beste 
methode voor evangelisatie. In veel kerken zijn evangeli-
satiecommissies steeds weer op zoek naar nieuwe en nog 
betere methoden. Goed om hier serieus werk van te maken. 
In Handelingen 17 vers 17 kunnen we van Paulus leren dat 
hij dagelijks op de markt aanwezig was om daar met de 

mensen over Christus te spreken. 
De markt, een plaats waar mensen 
elkaar vroeger ontmoetten voor 
de laatste nieuwtjes, voor debat-
ten maar ook een plek waar goe-
deren verhandeld werden. 
Anno 2012 is er nog steeds, in 
bijna elke plaats, een markt of 
winkelcentrum te vinden. Hier-
door geeft de Heere ons nog de 

mogelijkheid, om in navolging van Paulus, deze weg te 
gaan. Helaas wordt deze voluit Bijbelse methode nogal 
eens over het hoofd gezien. Er zijn zelfs christenen die be-
weren dat deze methode niet meer van deze tijd is. Nu, dan 
weet de wereld het beter. De markten floreren anno 2012 
nog steeds en in de tijd van verkiezingen zijn alle politieke 
partijen op straat en op de markt te vinden om hun bood-
schap aan de mensen door te geven. We zijn dan ook van 
mening dat we als kerk hier ook een taak hebben.

Om deze vorm van evangelisatie praktisch handen en voe-
ten te geven heeft de landelijke commissie evangelisatie 
een marktwagen ingericht als Bijbelkiosk. In deze markt-
wagen zijn Bijbels en evangelisatiemateriaal in bijna 50 
verschillende talen, voorradig. 
De commissie evangelisatie stelt deze Bijbelkiosk beschik-
baar aan haar gemeenten. De wagen is ideaal geschikt om 
op een markt of in het winkelcentrum in uw stad of dorp te 
plaatsen. 

Training
Door middel van een korte training kunnen we uw ge-
meente helpen om dit ook in uw stad of dorp te gaan op-
zetten. Dit kan structureel. Bijvoorbeeld een maandelijkse 
dag op de markt of in het winkelcentrum. Maar dit kan ook 
incidenteel op jaarmarkten of bij evenementen. Ook kan de 
wagen bij een kerkpleinmarkt gebruikt worden als evange-
lisatiemiddel.

De wagen is voorzien van een paar duidelijke Bijbelteksten. 
Hierdoor fungeert de wagen op zich al als een evangeli-
satiefolder. De aanwezigheid van de wagen geeft vaak al 
aanleiding tot gesprekken over het geloof. Vanuit de Bijbel-
kiosk kunt u evangelisatiemateriaal uitdelen en gesprekken 
aangaan met passanten. In
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Het Evangelie op straat
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Van de redactie
Voor alle data geldt: Deo Volente.
We kijken onder andere nog even met u terug op de  
Toerustingsdagen in Ridderkerk en Elspeet. Het waren 
mooie dagen over de zorg voor onze naaste.

In de meditatie over de gelijkenis van de Barmhartige 
Samaritaan ging het over naastenliefde in het algemeen. 
Daar kwam als opdracht tot een ieder van ons: Ga heen 
en doe gij desgelijks! Dat zal alleen kunnen als we eerst 
zelf Gods liefde in ons hart ervaren hebben.

Ja, ‘k weet het, U geheel te minnen, 
U boven al, mijn Heere en God, 
Met kracht, gemoed, verstand en zinnen, 
Is ’t eerst en tevens ’t groot gebod! 
Maar ‘k weet ook, dat mijn medemensen 
Te doen, te willen en te wensen 

Toerustingsdagen 
Ridderkerk 
en Elspeet

Een opdracht voor een ieder van ons: 
Ga heen en doe gij desgelijks!

Hersteld Hervormde Vrouwenbond

hersteld hervormde vrouwenbond

HHK008-BPP.indd   1 12-01-10   16:55

Ontvangst Ridderkerk

Al wat mijn hart voor mij verlangt, 
Daaraan gelijk staat, God der goden, 
En dat aan deze twee geboden 
De hoofdsom mijner plichten hangt!

Dr. Seldenrijk sprak voornamelijk over de zorg aan oude-
ren. Het blijft een aangrijpend iets: geboren worden om 
te sterven. En sterven is God ontmoeten. Dat onze bede 
dan mag zijn: Heere, bekeer mij, zo zal ik bekeerd zijn!

Ook in het komende najaar willen we Toerustingsdagen 
houden, waarbij we u weer hopen te ontmoeten.  

Het seizoen loopt weer ten einde. We wensen u nog een 
paar goede verenigingsavonden toe! 

A. Rijken-Ubak

16



Verslag van de toerustingsdagen van de HHV 
gehouden op dinsdag 15 november 2011 in Ridder-
kerk en op donderdag 24 november te Elspeet
De leiding in Ridderkerk is in handen van de 2e presi-
dente van de Hersteld Hervormde Vrouwenbond mw. A. 
Rijken-Ubak, terwijl de 1e presidente mw. N. Schalkoort-
Zijderveld deze taakin Elspeet ter hand neemt. 

Na een hartelijk welkom voor de aanwezigen en in het bij-
zonder dr. R. Seldenrijk, directeur van de Nederlandse Pa-
tiënten Vereniging, wordt er geopend met Schriftlezing en 
gebed. De Schriftlezing is uit Lukas 10 de verzen 25 - 37. 
De meditatie is gemaakt door mw. Rijken en gaat over de 
gelijkenis van de Barmhartige Samaritaan. Hierbij wordt 
onder andere het volgende genoemd:
‘Het is een schitterende gelijkenis, die iedereen aanspreekt. 
Kerkmensen, omdat die door alles heen Christus als de Bron 
van deze naastenliefde zien. 
Maar ook mensen die nergens aan doen, spreekt in deze 
gelijkenis het zuiver menselijke aan: het helpen van een 
medemens in nood. Iedereen vindt het gemeen als iemand 
beroofd wordt en daarna ook nog halfdood achtergelaten 
wordt. We zien in gedachten de priester en Leviet voorbij-
gaan en ze helpen niet! Dan het mooie van de Samaritaan; 
hij helpt wel.
Deze geschiedenis toont ons ook een rijke zegen van het 
geloof in Christus: In de Oudheid is het de gewoonte het 
zwakke te laten verdwijnen om plaats te maken voor iets 
sterkers en beters. 
Ongewenste kinderen doodt men, zwakken brengt men 
om. In die wrede wereld is het optreden van de Heere 
Jezus nieuw. Hij leert naastenliefde, ook voor zwakke en 
hulpbehoevende mensen. De gelijkenis eindigt met de 
woorden: Ga heen en doe gij desgelijks! 

God lief te hebben boven alles en onze naaste als onszelf! 
Vanuit onszelf zal dat nooit gebeuren. Daar zal de Heere 
aan te pas moeten komen. 

We zijn dit seizoen bezig met het Bijbelstudieboekje over 
Paulus. Hij werd gedreven door de liefde van Christus, de 
bron van alle naastenliefde. Dat onze bede dan ook mag 
zijn: Heere, wilt U ons in waarheid bekeren! Dan zullen 
we, of we nu jong zijn of al ouder, vruchten voortbren-
gen der bekering waardig! Dan denken we niet altijd en 
alleen in de eerste plaats aan onszelf, maar ook aan de 
ander. Dan hebben we ook zorg voor onze naaste! 
In de gelijkenis van de Barmhartige Samaritaan (Lukas 
10:25-37) gaat het om de vraag voor wie ik een naaste 
kan zijn. 
Als wij met moeite en tegenzin en met een liefdeloos 
hart hen die in nood zijn helpen, omdat we ons verplicht 
voelen en niet anders kunnen, dan zit er iets niet goed.  
Maar voor iemand die met liefde zijn naaste helpt, is het 
een vanzelfsprekendheid.  
De ware goede werken zijn onszelf niet bekend. Ze ken-
nen geen langdurig overleg, ze kosten geen innerlijke 
strijd. Dat we dan zo tot eer van God zouden mogen wer-
ken en tot heil van onze naaste.
En als Christus in de ure des gerichts van liefdedaden 
spreken zal, dan zullen de rechtvaardigen hoogst ver-
wonderd zijn. Maar dan zal Christus als Koning antwoor-
den en tot hen zeggen: ‘Voorwaar zeg Ik u, voor zoveel 
gij dit één van deze Mijn minste broeders gedaan hebt, 
zo hebt gij dat Mij gedaan.’
Dat dit ook tegen een ieder van ons eens gezegd zal mo-
gen worden!’

Na deze meditatie krijgt dr. Seldenrijk de gelegenheid 
om zijn referaat getiteld ‘Zorg voor de naaste’ te houden.
Dr. Seldenrijk heeft zijn referaat samengevat in vier 
hoofdpunten.

1. Het nieuwe ouder worden.
De Nederlandse bevolking verzilvert. Babyboomers zijn 
gewend met hun vingers te knippen en alles te krijgen 
wat ze willen. Ze hebben hun eigen waardepatroon. Veel 

15 november 2011: Toerustingsdag Ridderkerk 
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‘Een christen moet altijd spreken 
over God, soms met woorden, 
soms met daden.’

Ridderkerk

Elspeet

Ridderkerk

Elspeet

Elspeet
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belangrijke aspecten van het ouder worden zijn niet 
eerder voorgekomen. Bij het begrip ouderdom geven we 
meer aandacht aan de kalenderleeftijd dan aan bijvoor-
beeld ‘praktische levenswijsheid’. Intussen is het twijfel-
achtig of zelfs jongeren wel goed af zijn met de commer-
cieel gemanipuleerde cultus van de jeugd. De belofte 
die hiervan uitgaat, is de beheersbaarheid van het leven; 
maar dat valt tegen.

2. Zorg, ouderen en technologie.
In de wereld waarin technologie een steeds belangrijkere 
rol speelt, moesten ouderen aanvankelijk het onderspit 
delven. Nieuwe technologieën vormen één van de stra-
tegieën om aan de dreigende kloof tussen vraag naar en 
beschikbaarheid van zorg het hoofd te bieden. Techniek 
zorgt voor communicatie, verruimt de zelfredzaamheid 
en houdt ouderen langer uit het zorgcircuit. Zijn de tech-
nologieën de toekomst van de zorg of de zorg van de 
toekomst?

3. Diacones en diakoon in de 21ste eeuw.
Diaconessen en diakonen doen werk dat sterk is verbon-
den met het diaconaat. Het is een omstreden vraag of 
het Nieuwe Testament ambtelijke diaconessen kent ( vgl. 
1 Tim. 3:8-11; 5:9-16). Spoedig ontwikkelt diaconessen-
werk zich ook tot verpleging van zieken, werk binnen de 
gemeente, jeugdwerk en zorg voor bejaarden. De man-
nelijke gelijken van deze diaconessen zijn de diakonen. 
Met het verdwijnen van de diakonen en vooral de diaco-
nessen is onze zorgsector ernstig verarmd. De gewone 
christenen van de eerste christengemeenten dienen ten 
voorbeeld. Er waren, zijn en blijven mensen voor wie wij 
geroepen worden een naaste te zijn. Ik denk aan de ge-
schiedenis van die vier vrienden en de verlamde man uit 
Lukas 5.

4. Respect, vertrouwen, zinervaring en veiligheid.
Naarmate een leefomgeving intelligenter is, komen we 
meer en meer op het terrein van morele waarden en nor-
men. Misschien is wel het ernstigste gevolg van de Ziekte 
van Alzheimer dat die ons indringende vragen stelt 
over de menselijke waardigheid en de zin van het leven. 
Augustinus houdt zich in zijn Belijdenissen nadrukkelijk 
bezig met de tijd, de manier waarop we ons bestaan uit-
strekken in verleden en toekomst. In onze tijd is de vraag 
naar zinvol ouder worden een actuele en belangrijke (vol-
tooid leven). Ook nu worden gedreven werkers gevraagd. 
Zo kunnen we ook ouderen helpen zich te verhouden tot 
de situatie waarin de laatste levensfase hen brengt.

Na de mededelingen is het tijd voor de lunchpauze, 
waarin ook de onderlinge contacten verstevigd worden. 
Na de pauze en opening met Schriftlezing en gebed, 
wordt de presentielijst gelezen. 
Een lid van de plaatselijke vrouwenvereniging sluit met 
een toepasselijk gedicht aan bij het onderwerp van deze 
Toerustingsdagen. 

Dr. Seldenrijk spreekt deze middag nog over de levens-
wensverklaring en over de vraag hoe vandaag de dag 
wordt aangekeken tegen de waarde van het mensenleven.
Tegenwoordig is alles gericht op levensverlenging. De 
techniek wordt de zorg, maar zorg moet menselijk blij-
ven. Het sociale contact is erg belangrijk. 
Vrijwilligerswerk mogen we, ouderen en jongeren, doen 
vanuit christelijk oogpunt. Het is een opdracht van de 
Heere. Draagt elkanders lasten en vervult alzode wet van 
Christus. De roeping komt tot ons, maar we mogen dit 
doen vanuit onze eigen mogelijkheden.
Wat is het belangrijk om met de ouderen te spreken, 
vooral over hun levenseinde. Maar ook te spreken met 
God over hen. De Heere zegt: ‘Ik ben Dezelfde, ook in uw 
ouderdom.’

Dr. Seldenrijk sluit zijn referaat af met de woorden van 
Augustinus: ‘Een christen moet altijd spreken over God, 
soms met woorden, soms met daden.’
Vragen/opmerkingen naar aanleiding van het referaat 
zijn o.a.: Wat zijn de overeenkomsten tussen het syn-
droom van Down en Alzheimer; de behandelmogelijk-
heid; weldadigheid bewijzen, vooral aan de huisgenoten 
van het geloof, en mag je mensen buiten de kerk dan 
passeren? Wat wordt verstaan onder mishandeling van 
ouderen en waarom levensbeëindiging? Wat wordt be-
doeld met een voltooid leven? Bevordert de secularisatie 
de zucht naar levensbeëindiging?
Mensen weten niet meer dat sterven God ontmoeten is. 
Gaat er niet veel te weinig getuigenis van ons als christe-
nen uit? 
Na het dankwoord en het zingen van Psalm 27 vers 7 
eindigt dr. Seldenrijk met dankgebed.

Opbrengst collecte Ridderkerk € 746,90
Opbrengst collecte Elspeet € 504,15

C.B. Hovestad-Stoffer

Van de bestuurstafel
U weet toch allemaal wel van ons project ‘Chifundo’, wat 
barmhartigheid betekent? Op de Bondsdag is het project 
officieel van start gegaan, door het onthullen van de 
mooie poster. Nu wij enkele maanden verder zijn mogen 
we ons verheugen over het prachtige bedrag dat we 
reeds ontvangen hebben. Er was op 31 december 2011 
al een bedrag bijeengebracht van € 9842,27 waarvan de 
collecte en de verkooptafels van de Bondsdag de eerste 
inkomsten waren. Daarna volgden vele giften van vrou-
wenverenigingen uit het gehele land. Er werden acties 
gehouden, er waren collectes bestemd voor Chifundo. 
Wat prachtig allemaal! Wij als bestuur zijn daar erg blij 
mee en dankbaar voor, dat u allen zich zo inzet voor ons 
project Chifundo. Wij hopen van harte dat ook die vereni-
gingen die nog niet zijn toegekomen iets voor dit project 
te doen, dit alsnog zullen doen. Het geeft zo’n dankbaar 
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gevoel om als vrouwen iets te mogen betekenen voor 
andere vrouwen en kinderen in Malawi. Het project gaat 
door, tot op de Bondsdag in 2012. Dan zal de opbrengst 
van het afgelopen jaar  worden bekend gemaakt. Even 
ter herinnering ons banknummer ING 5680899, graag 
met vermelding Chifundo.

E.M. Melaard-Keijzer

Uit de verenigingen
Vrouwenvereniging ‘Fébe’ uit Zuilichem/Brakel
Deze keer een vraaggesprek met mw. B.J. de Geus-van 
Vugt (82 jaar), die al 35 jaar lid is van vrouwenvereni-
ging ‘Fébe’.

Mw. De Geus, u bent al 35 lid, dus u kunt vast wel iets vertel-
len over de oprichting.
Er waren in onze gemeente 35 jaar geleden geen ker-
kelijke verenigingen. Toen ds. en mw. Hendriks in ons 
midden woonden, kwam daar verandering in. Er werd 
een oproep geplaatst in het kerkblad, of er belangstel-
ling was voor een vrouwenvereniging. De eerste keer, 20 
september 1976, kwamen er 45 dames bijeen. Er was dus 
voldoende belangstelling om een vereniging op te rich-
ten. Een week later werd de vrouwenvereniging officieel 
opgericht.

Hoe werd 35 jaar geleden de verenigingsavond ingevuld?
Er werd in de beginjaren door de leden zelf een inleiding 
gemaakt over een gedeelte van de Bijbel. De bespreking 
van het gehoorde was minimaal. Na de pauze werd er 
een gedicht of verhaal voorgelezen en er werd ook veel 
gezongen. Terwijl we naar een verhaal of gedicht luis-
terden, werd er gehandwerkt voor de verkoping of voor 
jezelf.

Is er veel verschil met de huidige invulling van de avonden?
Er is niet zo heel veel verschil met 35 jaar geleden. Alleen 
de inleidingen worden niet meer door de leden gemaakt, 
maar we gebruiken nu de Bijbelstudieboekjes die door 
de Bond uitgegeven worden. Het is aan de ene kant jam-

mer dat de leden geen inleiding meer maken, omdat het 
altijd erg leerzaam was om er één te maken. 

Hoe ervaart u de bespreking van de vragen die bij de Bijbel-
studie horen?
Ik vind de vragen vaak erg persoonlijk, maar toch kan 
het wel tot een goede bespreking komen. Het is weleens 
jammer dat de bespreking wat moeizaam verloopt.

Van die 35 jaar bent u 25 jaar secretaresse geweest. Hoe 
heeft u dat ervaren?
Dat heb ik ontzettend fijn gevonden. Ik ben met hart en 
ziel een verenigingsmens. En ik zit altijd met pen en pa-
pier klaar, dus het was voor mij geen opgave.

Wilt u tot slot nog iets meegeven aan andere vrouwenver-
enigingen?
De Bijbelstudies moeten het middelpunt zijn van de ver-
enigingsavond. En het omzien naar elkaar is ook heel be-
langrijk, niet alleen bij ziekte, maar meeleven met elkaar 
is altijd fijn om te ervaren. Het is een voorrecht dat we 
nog in vrijheid bij elkaar mogen komen als vereniging.

Uit de regio’s
Verslag regiobijeenkomst regio Zuid-Oost op 1 decem-
ber te Nederhemert-Noord.
De presidente mw. A. Rijken-Ubak heet een ieder harte-
lijk welkom en in het bijzonder ds. H. Zweistra.

Na de opening en Schriftlezing uit 2 Samuël 12:1-13 
houdt ds. Zweistra een referaat over ‘Schuld en verge-
ving in het pastoraat’. Pastoraat is het werk van de pre-
diker, om noden te beluisteren, niet oplossen. Pastoraat 
staat voor helen, bijstaan, begeleiden en oplossen. De 
problematiek is gigantisch groot en heel complex waar-
door een predikant vaak een maatschappelijk werker 
is. Schuld: dat is gevoelen aan een maat niet te kunnen 
voldoen. Er zijn diverse soorten schulden, onder andere 
juridische schuld en godsdienstige schuld. Schuld ge-
voelen: je raakt het nooit kwijt. Schuld toedekken is een 
afleidingsmanoeuvre. Schuld belijden en mijnen is ons 
wezensvreemd. Vergeven is niet hetzelfde als vergeten. 
Aangedaan onrecht kan wel vergeven worden, maar 
hoeft niet vergeten te worden. Bent u al schuldenaar 
geworden? In uw gezin? In uw huwelijk?

Na de pauze beantwoordt ds. Zweistra de binnengeko-
men vragen helder en duidelijk. We zingen tot slot Psalm 
89 vers 8, waarna ds. Zweistra eindigt met dankgebed.

J. Kuijntjes-van Wijnen, secretaresse
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Mededelingen
Vanaf begin februari kunt u ons Paasdeclamatorium 
‘Door lijden tot heerlijkheid’ downloaden van onze 
website.
Gedrukte exemplaren, met een gekleurde omslag,zijn 
voor slechts € 1,-- per stuk (exclusief verzendkosten)
te bestellen bij: kmeuleman@solcon.nl

Bijbelstudieboekje seizoen 2012-2013 
Hieronder volgt de indeling van ons 4e Bijbelstudie-
boekje over het leven van Abraham.

01. Ds. L.W.Ch. Ruijgrok              
De roeping van Abram, zijn gaan naar het Beloofde 
Land, zijn verblijf in Egypte

02. Ds. B.Reinders    
Scheiding met Lot

03. Ds. A.C. Rijken   
Abram en Melchizedek

04. Ds. R.P. van Rooijen   
Belofte en Offer

05. Ds. A.J. Schalkoort   
Abram en Hagar (Ismaël)

06. Ds. J.L. Schreuders  
Abram - Abraham; verbond

07. Ds. M. van  Sligtenhorst 
De Heere met Abraham

08. Ds. J.G. van Tilburg  
Abraham als voorbidder

09. Ds. J.C. den Toom  
Abraham en Izak

10. Ds. P. Verhaar   
Abrahams geloof beproefd/Offer Izak

11. Ds. C.M. Visser          
Het sterven van Sara en het sterven van Abraham

U kunt het boekje bestellen bij: a.rijken-ubak@solcon.nl

Kopij voor het volgende blad en voor de website kunt u 
voor 26 maart 2012 e-mailen naar: 
a.rijken-ubak@solcon.nl
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15 maart
Regioavond Zuid-Oost in Aalst
Spreker: ds. J.L. Schreuders
Onderwerp: Het nieuwe Bijbelstudieboekje

22 maart
Regioavond Zuid-West in Ouddorp
Spreker: ds. L.W.Ch. Ruijgrok

17 april
Regioavond Noord-Veluwe in Doornspijk
Spreker: ds. A.J. Britstra
Onderwerp: De geestelijke wapenrusting

17 april
Regioavond Midden-Oost in Woudenberg
Spreker: ds. J. Joppe
Onderwerp: Eén ding is nodig

9 mei
Regioavond West
Spreker: ds. P. de Vries
Onderwerp: De orde van het heil

12 mei
Regiovergadering Noord in Rijssen
Spreker: ds. H. Lassche 
Onderwerp: Wederkomstverwachting
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HERSTELD HERVORMDE MANNENBOND

Op zaterdag 22 oktober 2011 is de Hersteld Hervormde 
Mannenbond opgericht. Op 29 november 2011 zijn de sta-
tuten notarieel vastgesteld en ondertekend. Op basis van 
de statuten is het huishoudelijk reglement van de man-
nenbond 16 december 2011 vastgesteld en ondertekend. 

Per brief van 7 december 2011 zijn de mannenverenigin-
gen gevraagd lid te worden van de Hersteld Hervormde 
Mannenbond. In deze brief is aangegeven dat verwacht 
wordt dat de verenigingen onvoorwaardelijk instemmen 
met de grondslag en het doel van de bond. 

Per 1 februari hebben zich 31 verenigingen als lid aan-
gemeld. De vereniging die zich nog niet hebben aange-
meld, worden mondeling door het bestuurslid van de 
betreffende classis benaderd. Iedere vereniging die zich 
heeft aangemeld krijgt het ondertekende huishoudelijk 
reglement van de mannenbond toegestuurd.

Aansluitend aan de statuten van de Hersteld Her-
vormde Mannenbond is in overleg met Notaris notaris 
A. Dangremond (Barneveld) en mr. C.P.W. van den Berg 
(Waddinxveen) een ‘voorbeeld’ huishoudelijk reglement 
voor de plaatselijke mannenverenigingen opgesteld. 
Verenigingen die zich aanmelden bij de bond krijgen dit 
voorbeeldreglement toegestuurd. 

25 maart 2011 is op uitnodiging van het ‘breed 
moderamen van de generale synode’ gesproken over het 
oprichten van een Hersteld Hervormde Mannenbond. 

Er is een verzoek tot samenwerking met de Landelijke 
Mannenbond van de Christelijke Gereformeerde Kerk 
ontvangen. D.V. maart 2012 vindt een bestuurlijk oriënte-
rend gesprek plaats.

De landelijke toogdag 2012 wordt gehouden op D.V. 
zaterdag 27 oktober in de Bethelkerk te Lunteren. Res-
pectievelijk spreekt ’s morgen en ’s middags Dr. P. Korte-
weg van Oud-Beijerland over De Nederlandse Geloofsbe-
lijdenis en Prof. dr. W.J. op ’t Hof van Urk over De Nadere 
Reformatie nu! 

Gelezen bij ds. G. Boer: ‘Laten onze predikanten preken, 
zolang zij adem hebben. Laten zij het speeltuig van de 
theologie hanteren en de snaren op hun viool spannen 
om niet op één snaar, maar op alle snaren de menigvul-
dige genade Gods te laten horen. Deze violisten weten 
zelf wel hoe gebrekkig hun werk is. Sta daarom om hen 
heen in voorbede en liefde. Laten de kinderen van God 
hun dienaars dragen voor God en Zijn Christus. En laten 
wij vooral niet vergeten te bidden voor de hoogleraren, 
die de aanstaande dienaren des Woords onderwijzen en 
hun ambt brengen waar het behoort: dat is voor God!’

De secretaris

Oprichting 

Hersteld Hervormde 

Mannenbond
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Kerkelijk bureau

Zoals we in het landelijk kerkblad van onze kerk reeds 
aankondigden, willen we in dit artikel nader ingaan op de 
stand van zaken met betrekking tot de bibliotheek.

We konden, voor wat betreft de bibliotheek, het jaar 
2011 met een tevreden gevoel afsluiten. Van een relatief 
groot aantal boeken - het aantal bedraagt inmiddels zo’n 
3.500 stuks - zijn de noodzakelijke gegevens verzameld 
en in het computersysteem opgenomen. Deze gegevens 
betreffen onder meer de titel, de auteur, het aantal 
pagina’s, de druk en het jaar van uitgave. Aan elk boek 
wordt bovendien een eigen uniek nummer toegekend, 
dat begint met een letter, gevolgd door een aantal cijfers. 
De letter is bedoeld om de rubriek aan te geven waarin 
het boek is ingedeeld. Dit laatste is gedaan om het 
opzoeken van een bepaald boek te vergemakkelijken. We 
beschikken dus op dit moment over een catalogus met 
daarin opgenomen alle thans geregistreerde boeken, die 
digitaal kan worden geraadpleegd. 

De doelgroep van de bibliotheek bestaat allereerst uit 
docenten, studenten, kandidaten en predikanten. Aan 
deze doelgroep, maar ook aan andere belangstellenden, 
wordt op korte termijn de mogelijkheid geboden om, 
via de site van de Hersteld Hervormde Kerk, digitaal 
inzage te krijgen in de catalogus van de bibliotheek. 
Voor dat doel zal het hoofdmenu worden aangevuld 
met de aanduiding ‘bibliotheek’. Op de site zal een korte 
toelichting geplaatst worden, waardoor het zoeken naar 
een bepaald boek wordt vergemakkelijkt.

U zult begrijpen dat er heel wat werk is verzet voor 
het moment was aangebroken dat de bibliotheek 
operationeel was. Het zou ons tweeën heel wat vrije 
tijd hebben gekost om dit te bewerkstelligen. Gelukkig 
waren een drietal andere vrijwilligers bereid om ons 
hierbij terzijde te staan en van deze aangeboden hulp 
hebben we een dankbaar gebruik gemaakt. 

Zoals bekend mag worden verondersteld is de 
bibliotheek ondergebracht in een ruimte van het 
kerkelijk bureau, gevestigd op het adres Vendelier 
51-B, 3905 PC te Veenendaal. Het kerkelijk bureau is 
telefonisch bereikbaar op nummer 0318-505541. In 
principe zijn ondergetekenden elke dinsdagmorgen op 
het bovengenoemde telefoonnummer bereikbaar voor 
het geven van informatie.
Voor belangstellenden bestaat de mogelijkheid om door 
hen geselecteerde boeken op het kerkelijk bureau in te zien 
of één of meerdere exemplaren te lenen. In het laatste geval 
dient de verzoeker de portokosten voor het verzenden en 
het retourneren voor zijn rekening te nemen. 
Graag willen we opnieuw van deze gelegenheid gebruik 
maken om alle gevers van wie we in de achterliggende 
periode boeken mochten ontvangen, hartelijk te 
bedanken.

Bibliotheek
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U zult begrijpen dat we nog steeds bijzonder 
geïnteresseerd zijn in een aanvulling van ons 
boekenbestand. Onze interesse gaat uit naar boeken 
die theologisch van aard of die hiermee verwant. Ook 
hebben we grote belangstelling voor antiquarische 
boeken. Al eerder hebben we vermeld dat romans, 
leesboeken en dagboeken geen plaats zullen krijgen 
in de bibliotheek. Daarentegen wel boeken over 
kerkgeschiedenis, pastoraat en ethiek, evenals boeken 
over Israël en het Joodse volk.
Mochten er theologische boeken beschikbaar zijn die 
uit een nalatenschap afkomstig zijn, dan houden we ons 
uiteraard van harte aanbevolen. In dit verband maken 
we met dankbaarheid melding van het feit dat we recent 
uit de nalatenschap van een Hervormd Gereformeerde 
hulpprediker een prachtige voorraad boeken mochten 
ontvangen. We kunnen dus weer volop aan de slag met 
de verdere uitbreiding van de bibliotheek.

Natuurlijk komt het voor dat we boeken ontvangen 
die reeds in de bibliotheek aanwezig zijn. Dat is geen 
enkel bezwaar, want ook hiervoor hebben we een 
goede bestemming. Deze boeken worden namelijk 
apart gehouden en verzameld. Aan onze studenten 
en kandidaten wordt op bepaalde tijden gelegenheid 
geboden om met deze overcomplete boeken hun eigen 
boekenvoorraad gratis aan te vullen.

We hopen dat dit artikel een bijdrage mag leveren aan 
uw interesse in de bibliotheek van onze kerk en dat deze 
interesse tot gevolg mag hebben dat, door de ontvangst 
van voor u overtollige boeken, de omvang van de 
bibliotheek mag toenemen.

De bibliothecarissen, 
H. van Huffelen en C. A. Sloof

a d v e r t e n t i e

VESTIGINGEN   ADEE KEUKENS RIJSSEN   ARDI KEUKENS EN SANITAIR SINT-ANNALAND   ARMA KEUKENS EN SANITAIR NUNSPEET   
AVANTI KEUKENS EN SANITAIR KESTEREN   KEUR KEUKENS HAARLEM   PELMA KEUKENS GOES   WEBSITE WWW.DBKEUKENS.NL

Wij bieden meer dan prachtige keukens. Onze 

eigen montageteams monteren de keukens 

zorgvuldig. De afspraken die we maken, zijn 

helder en komen we altijd na. Bovendien zit 

service verlenen in onze genen. Logisch dat 

onze klanten ons waarderen 

met hoge cijfers.

NU SLECHTS 

5295,-
Compleet 
zoals afgebeeld!

Wij bieden meer dan prachtige keukens. Onze 

HOGE SCORE LAGE PRIJZEN!

Direct 
de laagste 
prijs!

Uitsluitend tevreden klanten!
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De voorlopige werkgroep militairen HHK bestaat uit:

•	 Ds. J. den Boer, predikant HHK op Urk,  
oud-legerpredikant en veteraan, voorzitter;

•	 H. Engels, ouderling en voorzitter kerkvoogdij HHG 
Hollandscheveld, veteraan, secretaris;

•	 C.D. van Bennekom, voorzitter kerkvoogdij HHG 
Boven-Hardinxveld, ouder van een in actieve dienst 
zijnde militair;

•	 R. (Reina) Koetsier, Elspeet,  
verpleegkundig militair;

•	 M. (Marleen) van Rhijn, Dronten,  
verpleegkundig militair;

•	 K. (Kees) van Rossum,  Apeldoorn,  
verpleegkundig militair.

De voorlopige werkgroep ziet het als haar taak om ‘een 
hand en een voet’ te zijn voor de individuele veteraan, 
militair en/of haar achterband. Militairen die ver van 
huis deelnemen aan militaire missies in internationaal 
verband, kampen nogal eens met het verwerken van 
emoties of geestelijke trauma’s. Het inruimen van 
tijd, specifiek vanuit de eigen kerk, voor een (geloofs) 
gesprek, het bieden van een luisterend (geestelijk)oor, 
het vervullen van een intermediaire rol naar geestelijke 
of maatschappelijke hulpverlening of het vragen van 
aandacht op de veteraan als groep ziet de voorlopige 
werkgroep militairen HHK als haar taak. Ook het richten 
door de aandacht en het meeleven met de militair ‘op 
missie’ van de gehele kerk en de gemeenten is volgens 
de voorlopige werkgroep van grote waarde.
De nu geplande contactdag is een bijdrage aan deze 
doelstelling. De opgedane ervaring bij de vorig jaar 
gehouden ontmoetingsdag voor militairen is de 
aanzet geweest voor de specifieke aandacht voor deze 
doelgroep.

De voorlopige werkgroep spreekt met het moderamen 
van de HHK verder over het nader omschrijven van 
haar taak en de invulling hiervan in het kader van de 
kerkelijke visie en opdracht.

De secretaris voorlopige werkgroep

2e contactdag voor veteranen op D.V. zaterdag 31 
maart 2012 in het ECHOS HOME ‘De Landing’ in 
Schaarsbergen.

Aanvang:  10.30 uur, inloop vanaf 10.00 uur
Locatie :   ECHOS HOME ‘De Landing’ in    
 Schaarsbergen
Adres:  Deelenseweg 28,  6816 TS    
 Schaarsbergen 
Tel.:  026- 4430487; beheerder dhr/mw Terlouw

De voorlopige werkgroep Militairen HHK nodigt 
veteranen (Indiëgangers, alle deelnemers aan militaire 
VN, NAVO, WEU of Multi National Force-missies tot 
heden), militairen die zich voorbereiden op een 
uitzending en hun achterban uit voor deze contactdag. 
Voor een lunch wordt gezorgd.
De voorzitter van de voorlopige werkgroep militairen 
ds. J. den Boer, oud-legerpredikant en veteraan, zal de 
opening verzorgen.
Verder zal een veteraan vertellen over zijn ervaringen bij 
zijn missie in het buitenland.
Overigens zal de dag voornamelijk in het teken staan van 
het kennismaken, met het bestuur van de voorlopige 
werkgroep en de ontmoeting van veteranen en militairen 
met elkaar, binnen de Hersteld Hervormde Kerk. 

Steun verlenen aan elkaar, betekent ook dat geen 
veteraan of militair bij deze bijeenkomst kan wor-
den gemist!
U en jij kunnen zich opgeven voor deze contactdag bij:
kerkelijk bureau HHK te Veenendaal; 
telefoon 0318 – 505541  
bureau@hersteldhervormdekerk.nl of 
secretaris H. Engels te Hoogeveen 0528 – 264599 
harmengels@kpnplanet.nl
Het beheerdersechtpaar van het ECHOS Home, Ysbrand 
en Desirée Terlouw, heet u alvast van harte welkom.   

De kerkenraden worden hartelijk uitgenodigd eveneens 
mededeling te doen van deze contactdag veteranen, 
militairen en hun ‘achterban’, in hun gemeentelijke 
kerkblad of orgaan een mededeling van deze contactdag 
te plaatsen. 

Contactdag militairen
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Hoe lief is u 
de dag des HEEREN ?

Hoe lief is u 
de dag des HEEREN ?

G E D E N K  D E N  S A B B A T D A G ,  D A T  G I J  D I E N  H E I L I G T .

DOELSTELLING:

Doel van de vereniging is met ernst te streven naar de bevordering van de zondagsrust en zondagsheiliging,

zoals dat in Gods Woord geboden wordt. Word vandaag nog lid en geef zo blijk dat u de doelstelling van de

vereniging onderschrijft  en de zondagsrust en zondagsheiliging u alles waard is. Al v.a. 1 euro per jaar bent u

lid van de vereniging! U kunt zich opgeven via info@verenigingzondagsrust.nl of telefonisch. Ons kantoor is

bereikbaar op werkdagen tussen 9.00 en 16.00 uur.

Allerlei wetgevingen in ons land hebben er mede toe bijgedragen dat de zondag meer en meer als een

gewone dag wordt gezien. Nog afgezien van het feit dat deze dag met sport en spel door miljoenen in ons

land wordt doorgebracht. Heeft u dat nog iets te zeggen? Of zijn wij het zo gewoon gaan vinden dat we

onze schouders er maar over ophalen en daarmee zeggen: ‘Er is toch niets meer aan te doen...?’ Het is onze

dure plicht om de dag des HEEREN waar te nemen zoals de HEERE het Zelf ingesteld heeft in Zijn Woord.

Fred. van de Paltshof 15, 3911 LA Rhenen • Tel. 0317-614398 • Fax. 0317-616044 • info@verenigingzondagsrust.nlING 878.628

U kunt bij ons 

deurstickers bestellen

tegen lectuurversprei-

ding op zondag. Ook

sturen wij u graag ons

jaarverslag toe.

KOM MET  DE  HELE  FAMI L I E  IN  DE  VOORJAARSVAKANT I E  NAAR :

CORRESPONDENTIE
DOORNBURGH events
T +31 (0)87 - 00 06 945
E info@doornburgh.com

PMS 144C

PMS 2756C

RGB 220-145-0

RGB 34-32-108

#DC9100

#22206C

BEZOEKADRES 
Evenementenhal Hardenberg
Energieweg 2, NL 7772 TV  Hardenberg
T +31 (0)523 - 28 98 98
F +31 (0)523 - 28 98 00
I www.evenementenhal.nl
E hardenberg@evenementenhal.nl

Ons evenement. 

UW MOMENT.

OPENINGSTIJDEN
Woensdag 29 februari 2012 10.00 - 18.00 uur
Donderdag 1 maart 2012 10.00 - 18.00 uur
Vrijdag 2 maart 2012 13.00 - 21.00 uur

ENTREEPRIJZEN
inclusief parkeren, eten en drinken
Kinderen t/m 5 jaar*    gratis
Kinderen 6 t/m 11 jaar* & 65+   € 5,00
Kinderen 12 t/m 17 jaar   € 7,50
Volwassenen   € 10,00
Gezinskaart   € 25,00
* Alleen in combinatie met een volwassene of 65+

OPENINGSTIJDEN

29 februari t/m 2 maart 201229 februari t/m 2 maart 2012

a d v e r t e n t i e
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hhjo

katern

Jongeren
       

Agenda Jongerendag 16-
D.V. 17 maart 2012 te Amersfoort

Bijbelstudieconferentie  16+
D.V. 2-4 mei 2012 te Ermelo

Bijbelstudieconferentie 19+
D.V. 30 maart-2 april 2012 te Bennekom
D.V. 11-14 mei 2012 te Bennekom

Hemelvaartsappel
D.V. 17 mei 2012

12- Kinderappel
D.V. 21 april 2012 te Sommelsdijk
D.V. 19 mei 2012 te Genemuiden
D.V. 26 mei 2012 te Putten

KAVO-avonden 2012

D.V.   6 maart 2012 te Tholen 

D.V. 12 maart 2012 te Ede 

D.V. 21 maart 2012 te Hardinxveld-

Sliedrecht 

D.V. 26 maart 2012 te Zwolle 

D.V. 29 maart 2012 te Nederhemert

Huwelijksconferentie

D.V. 9 juni 2012 te Noordeloos

D.V. 8 december 2012 te Noordeloos
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Blijdschap, wat is dat eigenlijk? Denk eens na: 
wanneer ben jij echt blij? Is dat als je een goed cijfer 
haalt op school of als je gezellig met je vriendje/
vriendinnetje mag spelen of…Je kunt het vast wel 
invullen. Hoe zie je eigenlijk of iemand blij is? Meestal 
kijkt die persoon heel gelukkig en vaak wordt er ook 
gelachen. Lach jij ook als je blij bent?

Blijdschap, wat is dat eigenlijk? Denk eens na: wanneer 
ben jij echt blij? Is dat als je een goed cijfer haalt op 
school of als je gezellig met je vriendje/vriendinnetje 
mag spelen of… Je kunt het vast wel invullen. Hoe zie je 
eigenlijk of iemand blij is? Meestal kijkt die persoon heel 
gelukkig en vaak wordt er ook gelachen. Lach jij ook als 
je blij bent?

In de Bijbel lezen we ook van iemand die lachte: Sara. 
Twee keer horen we dat Sara lacht. De eerste keer in 
Genesis 18, lees maar eens mee. Sara lachte toen niet 
omdat ze blij was, nee ze lachte omdat ze de HEERE niet 
geloofde (vers 10, 11 en 12). Dat is erg!
In Genesis 21 lezen we weer over Sara. Dan is Izak gebo-
ren en dan lacht Sara weer, maar nu is ze echt blij! Nu kan 
ze echt lachen, omdat ze gelooft dat de HEERE doet wat 
Hij heeft beloofd! 

Het is fijn als je blij bent en het is heel gezellig om samen 
met je vriendjes/vriendinnetjes te lachen. Maar ben jij 
ook al eens zo blij geweest als Sara was? Echt blij kun-
nen we alleen maar zijn als we de Heere Jezus kennen als 
we weten dat we een schaapje van Zijn kudde zijn. Ben 
jij dat al? Als je Hem er om vraagt, wil Hij jou echt een 
schaapje maken. Daar ben je niet te klein voor! Want Hij 

belooft wanneer je Hem zoekt als je nog jong bent, je 
Hem echt zult vinden. En wat de Heere heeft beloofd, dat 
doet Hij! Daar word je pas echt blij en gelukkig van!

Zingen: 68:2 / Psalm 92:2&8

Lezen:  Genesis 18:1-15

Vragen:

•	 Weet jij nog meer mensen uit de Bijbel te noemen die 
echt blij waren?

•	 Waarom is er in de hemel blijdschap en geen verdriet?
•	 Ben jij al eens zo blij geweest als Sara? Praat er eens 

met je vader of moeder over…

Hanneke de Kat

Versierd windlicht
Neem een leeg glazen potje of glas en zorg dat je een 
mooi gekleurd vel papier hebt. Knip uit het papier 
een strook die groot genoeg is, zodat je deze om het 
potje heen kuntwikkelen. Knip/prik voordat je het 
papier op het potje plakt, uit het papier het woord 
‘blijdschap.’Je kunt dit woord goed lezen als het 
kaarsje brandt. Plak daarna het papier om het potje 
en doe er een kaarsje in!

Nodig: potje/glas – schaar / prikpen – gekleurd papier  
 – lijm

Ben jij
             blij?!

-12
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‘Nog gelachen vandaag? Nog lol gemaakt met 
vrienden? Niet? Waardeloos man, balen. Wel? Mooi 
man!’

Uit onderzoek is gebleken dat kinderen zo’n 300 keer 
per dag lachen en volwassenen 15 tot 20 keer. Lachen 
is gezond. Het helpt spieren te ontspannen; gaat pro-
ductie van stresshormonen tegen; brengt een posi-
tieve houding met zich mee; verlaagt hoge bloeddruk; 
schept een band en helpt tegen een chagrijnigebui! 
Kortom, lachen is goed, vooral als je met elkaar kunt 
lachen. 

Wat zegt de Bijbel eigenlijk over lachen? ‘Want gelijk 
het geluid der doornen onder een pot, alzo is het lachen 
eens zots.’(Prediker 7:6)Oeps!De Bijbel maakt onder-
scheid tussen het lachen van een zot en het lachen 
van een wijze. En wie is wijs? ‘Zie,de vreze des HEEREN 
is de wijsheid,…’ (Job 28:28a)Degene die God vreest, is 
wijs. Salomo houdt ons in het Bijbelboek Prediker voor 
dat een leven zonder God weinig zin heeft. Het maakt 
dus nogal uit hóe je plezier maakt.

Als we de Bijbel lezen, komen we vooral het woord 
‘vreugde’ tegen. Vreugde betekent‘blijdschap’. Echte 
blijdschap komt alleen bij God vandaan. Bijbelse blijd-
schap ontstaat als je weet, dat je gered bent. En red-

ding, dat is Jezus kennen, Hem liefhebben en uit Hem 
leven. Gewerkt door de Heilige Geest, door het Woord. 
Dat geeft ware vreugde. Dat verlicht je leven. 

Het kennen van deze vreugde is nodig! Je kunt en 
mag het niet missen! Misschien lijkt het leven met 
God je somber en saai. Dit is niet waar. Het gevolg van 
leven met en voor de Heere is als het goed is, juist een 
vreugdevol leven. De Bijbel roept daartoe op. Vreugde 
kennen over de vergeving van je zonden is tot Gods 
eer, omdat het buiten jezelf ligt. Als we zien Wie God 
Zelf echt ís, geeft dat blijdschap!

De vreugde die er in God is, is puur en écht! Zo totaal 
anders dan de vreugde die we buiten Hem ervaren. 
Ten diepste is dat natuurlijk geen echte vreugde. Dat is 
vluchtig, gaat voorbij. De vreugde in God blijft eeuwig. 
Geeft het oppervlakkige lachen van iedere dag jou 
wel echt bevrediging? Kun je ermee het leven door 
en uit? Zoek God, Hij geeft pas échte vreugde! In Hem 
geloven brengt diepe blijdschap en verbondenheid 
met Hem. Dan komen vreugde en lachen ook in een 
ander licht te staan.

Ewald Kloosterman

-16

Blijdschap 
en vreugde
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Colaatje?

De stemming zit er goed in. Zodra ik binnenkom 
wordt ik luid lachend begroet door de rest van de 
groep. ’Colaatje?’ Ik plof op de bank. ‘Ja lekker!’ Even 
een avond geen school of werk, vrijdagavond.
Genieten van dit leven is een opdracht uit de Bijbel. 
Doen dus! God, de Schepper van alles wat is, geeft 
ons leven. Een leven om te leven. Dat grote geschenk 
geeft ons alle reden om te genieten. 

Genieten van alles wat Hij geeft. Natuur, vrienden, 
familie, gezondheid, een flinke dosis humor, werk, een 
sterk lichaam. ‘Verblijd u, o jongeling’, zegt Prediker, 
‘in uw jeugd, en laat uw hart u vermaken in de dagen 
uwer jongelingschap, en wandel in de wegen uws har-
ten en in de aanschouwing uwer ogen’ (Prediker 11, 9). 
Vooral nu, nu je jong bent is er een tijd waarin je mag 
genieten van alles wat jong zijn met zich meebrengt. 
Prediker geeft er een waarschuwing bij: ‘Maar weet, 
dat God om al deze dingen u zal doen komen voor het 
gericht’. 
God geeft ons veel reden om blij te zijn, om ons te 
verheugen, maar te vaak misbruiken wij deze gave van 
God. Blij zijn is niet ongelimiteerd, zonder grenzen. 
‘Gij zult liefhebben, den Heere uw God, met geheel 

uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw ver-
stand’. Dat is het grote gebod en het staat boven alles. 
Dat gebod is je richtingwijzer en bewaakt tegelijk je 
grenzen. Hoe doe ik dat? Door te luisteren naar dezelf-
de Prediker; ‘En gedenk aan uw Schepper in de dagen 
uwer jongelingschap’. Door eerst het Koninkrijk van 
God te zoeken. Niemand van ons kan leven, zonder 
dat wij de Heere kennen. Hoe kun je blij zijn, wanneer 
je geen Toekomst hebt? Genieten, terwijl je de grote 
last van zonde en schuld nog op je rug meedraagt? 
Blijdschap begint waar echte blijdschap gevonden is. 
Die blijdschap is te vinden bij de Heere Jezus, Die Zelf 
zo volkomen voldeed aan dat gebod van de Heere, 
om Hem lief te hebben boven alles. Heb jij Hem al ge-
vonden? Al gedacht aan je Schepper?

Genieten, dat  is niet gericht op jezelf, maar genieten 
tot eer van Hem, omdat Hij het waard is alle eer te 
ontvangen. Paulus zegt: ‘Verblijd u in den Heere allen 
tijd; wederom zeg ik; Verblijdt u’. 
Zo verblijd kun je zijn, wanneer je de Heere mag ken-
nen en weet welk wonder zich in jouw leven heeft 
voltrokken. Je was dood, maar bent nu gevonden, 
levend gemaakt, omdat de Heere Jezus ook voor jouw 
zonden stierf aan het kruis. 
Dan heb je alle reden om verblijd te zijn. Dan kun je 
zelfs verblijd zijn, terwijl je in je leven misschien wel 
veel tegenslag ervaart. Dan juicht de hemel mee. Om-
dat God zich met de engelen verblijdt, over de ene 
zondaar die zich bekeerd. Kun jij echt blij zijn?

Heleen van der Sluijs
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Welke sfeer creëer je?
Als we ons bezig zijn in het jeugdwerk eens onder de loep 
nemen, welke sfeer creëren we dan op de club- of vereni-
gingsavond? Wat gaat er van ons uit? En welke 
invloed kunnen we uitoefenen op de jongeren 
die ons zijn toevertrouwd?
Het kan zijn dat er in de groep veel ge-
lachen wordt. Waar gaat dat over? 
Zijn er mensen de dupe van 
of is het puur gezelligheid? 
Waar gelachen wordt door 
gedeelten van de groep, 
moet je alert zijn. Zijn er jon-
geren binnen de groep die voor 
gek worden gezet/uitgelachen? 
Dan heb je een duidelijke taak! Be-
spreek met de hele groep dit gedrag 
en stuur aan op een positieve kijk op ‘la-
chen’. Wat is écht leuk? Als iedereen het leuk 
kan vinden!
Dit kan ook gelden voor gein onder het 
Bijbelverhaal of de Bijbelstudie. Dit kun je 

natuurlijk niet laten gaan, maar hoe ga je daarmee om? 
Stel hierin duidelijke grenzen, zodat er eerbied voor Gods 
Woord blijft. En neem de jongeren mee naar Bijbelge-
deelten die gaan over echte vreugde; zoals ‘vreugde in de 
hemel’ of ‘de blijdschap van de engelen’. Ook kun je een 
psalm, die over vreugde gaat behandelen (bijv. ‘Wat blijd-
schap smaakt mijn ziel, wanneer ik voor U kniel…’) Leer 
jongeren te kijken zoals de Bijbel het ons leert. Het doel 
moet zijn dat ze de meerwaarde van de blijdschap in God 
gaan zien.
Kan er dan niet gelachen worden op de club? Natuurlijk. 
Probeer creatief om te gaan met wat jongeren er soms uit-
flappen. Macho-uitspraken kun je soms heel gemakkelijk 
invlechten in je Bijbelstudie en zo de jongeren laten luis-
teren naar hun eigen woorden, zonder ze te irriteren. Een 
kwinkslag doet vaak wonderen. En je merkt direct hoe 
hun reactie is… aan hun lach. Bijvoorbeeld: ‘Gij zult niet 
doodslaan. Hé, Johan, hoe zit dat met wat je net zei over 
die jongen die je ‘helemaal had afgebrand’ op Hyves?’
Dat geldt even goed voor gekibbel over dit of dat. Ge-
bruik het in het gesprek over het onderwerp die avond. 
‘Gij zult geen vals getuigenis geven tegen uw naaste. Hé, 
Annemarie, had je over elk woordje via MSN nou echt wel 
tien tellen nagedacht?’
Het zijn maar beperkte voorbeelden, die positieve wen-
ding kunnen geven aan het denken en spreken in de 
groep.

Welk beeld creëer je?
Als we nadenken over lachen, blijdschap en 

vreugde, dan is het heel belangrijk welk 
beeld je zelf hebt over deze zaken. Zijn 

ze wezensvreemd voor je? Vind je dat 
vreugde en kerkenwerk twee aparte din-
gen zijn? Of zijn ze juist met elkaar ver-
weven? En hóe zijn ze dan met elkaar 
verbonden?
Mag ik je eens meenemen naar de ‘één-
talent-man’ uit de gelijkenis. Je weet 

wel, die man die zijn talent verborg in de 
grond. Wat zegt hij? ‘Heere! ik kende u dat 
gij een hard mens zijt…’(Matth. 25:24) Hij 
zegt zijn heer te kennen. En het merkwaar-
dige is dat die heer daar niet tegenin gaat: 
‘gij wist, dat ik maai, waar ik niet gezaaid 

heb, en van daar vergader, waar ik niet 
gestrooid heb.’ (vers 26) Die knecht han-

Nou, daar zijn de meningen over verdeeld. 

Het is maar in welke context je het zegt. 

En zegt de Bijbel niet: ‘Het treuren is beter 

dan het lachen; want door de droefheid 

des aangezichts wordt het hart gebeterd’ 

(Pred.7:3)? Inderdaad is de Bijbel er 

duidelijk over dat ‘lol’ vaak ijdelheid is 

in het zicht van de eeuwigheid. En toch 

is de Bijbel niet per definitie negatief 

over plezier, blijdschap en lachen. 

Laten we als jeugdwerkleiders goed 

beseffen hoe we met onze uitstraling 

ook op dit punt omgaan.

Lachen
      is  gezond
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delde dus overeenkomstig zijn beperkte en verwrongen 
kennis van de HEERE. Hij creëerde er ook naar anderen toe 
zijn eigen, vreugdeloze beeld van. Daarmee kregen ande-
ren geen lust om de HEERE te dienen. Besef dat je van de 
HEERE een talent gekregen hebt om mee te woekeren. 
De Heer uit de gelijkenis had er niet bijgezegd hoevéél 
ze moesten gaan verdienen, doch enkel: Doet handeling, 
totdat ik kome (Luk 19:13). Wie handel drijft, zal niet ver 
komen als hij slechte reclame maakt. Zo ook de jeugd-
werkleiders anno 2012.
Wat is je reclame? Dat is jouw ervaring van de HEERE. Wat 
je niet van Hem ervaren hebt, kun je onmogelijk door-
leefd doorgeven. Hoe belangrijk is het de échte vreugde 
te kennen. Jongeren proeven direct of het écht is of niet. 
Bedrijf handel! In welk perspectief? “Totdat Ik kome”. Zoals 
het Heilig Avondmaal moet worden bediend en geeste-
lijk geproefd totdat Christus weerkomt, zo moet ook de 
arbeid onder onze jongeren met vreugde geschieden, 
totdat Hij komt.
Belangrijke vraag: Welk beeld van de HEERE creëer je bij 
de jongeren die je zijn toebetrouwd? Het hangt niet af van 
jouw activiteit óf ze zullen geloven. Het hangt ook niet af 
van jouw charisma hoevéél er zullen geloven, maar bedrijf 

‘handel’, alsof het van je afhing. Het is God Die het werkt. 
Honderd procent. Alleen vraagt Hij ook honderd procent 
inzet van Zijn ‘knechten’. 

Welke zorg ervaar je?
Het kan zijn dat het jeugdwerk je geen vreugde geeft. Dat 
de jongeren het je ook niet gemakkelijk maken. Dat kan 
irritatie oproepen of moedeloosheid. Wat is het gebed 
dan enorm nodig. En wat is het ook nodig om dit met het 
gehele team in gebed te brengen! Wees er daarin ook als 
team voor elkaar! En zorg strijdend en biddend dat het 
werk mag worden gedaan ‘met vreugde en niet al zuch-
tende; want dat is u niet nuttig.‘ (Hebr. 13:17). Dat is ons als 
jeugdwerkers niet nuttig, want dan brand je langzaam af. 
Maar het is vooral onze jongeren niet nuttig. 
Houd vol, ‘ziende op den oversten Leidsman en Voleinder 
des geloofs, Jezus, Dewelke, voor de vreugde, die Hem 
voor gesteld was, het kruis heeft verdragen, en schande 
veracht’ (Hebr. 12:2). ‘Want de blijdschap des HEEREN, die 
is uw sterkte.’ (Neh. 8:11). En al in vers 18 lezen we: ‘en er 
wás zeer grote blijdschap!’ Wat dacht je van de blijdschap 
in de hemel, die er zal zijn, als één jongere zich bekeert?!

Leo de Kluijver
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We namen onlangs afscheid van vier personen in het be-
stuur. Drie van hen waren bestuursleden van het eerste 
uur. De heer W. van Dijk was periodiek aftredend en stelde 
zich niet herkiesbaar. Datzelfde geldt voor mevrouw G.A. 
Visser. De heer J.R. van Vugt zag zich vanwege persoon-
lijke omstandigheden genoodzaakt zijn bestuurslidmaat-
schap te beëindigen. We betreuren maar respecteren hun 
besluit. De HHJO heeft veel te danken aan deze drie oud-
gedienden. We zeggen hen ook vanaf deze plaats hartelijk 
dank voor hun grote inzet en wensen hen Gods zegen toe. 
De heer P.D. Knöps zat maar kort in het HHJO-bestuur als 
afgevaardigde van het breed moderamen. Omdat hij niet 
herkiesbaar is in de kerkenraad en daarmee ook het lid-
maatschap van het BM moet beëindigen, verlaat de heer 
Knöps ons bestuur. Ook hem willen we hartelijk dankzeg-
gen voor zijn meeleven en meedenken in het belang van 
de jongeren van de kerk. Van harte wensen we hem de 
zegen van de Heere toe. In het volgende ledeninformatie-
blad hopen we u meer te kunnen melden over de vervul-
ling van de bestuursvacatures.

Er is in de afgelopen maanden veel gebeurd. De HHJO 
heeft samen met andere jeugdbonden jongerenhervor-
mingsavonden belegd in Dordrecht en Rhenen. Er werden 
cursussen gegeven in Kesteren en Elst. In Oud-Beijerland 
en Lunteren werden kadervormingsdagen gehouden. In 
Nieuwaal en Scherpenzeel werd gesproken met kerken-

raden en jeugdwerkers.  Ds. Kater en ds. Pieters spraken 
op de 16+-jongerendag in Hoevelaken. Diverse predi-
kanten en andere sprekers leverden een bijdrage aan de 
workshops. Verder noemen we u de samen met het LCJ 
georganiseerde huwelijksconferentie en de Bijbelstu-
dieconferentie 23+ over de brieven van Johannes. Onze 
jeugdwerkadviseurs verzorgden bijdragen in Zuilichem, 
Nieuwleusen, IJsselstein en Barendrecht en op het Drie-
star College te Leiden. 

We zijn dankbaar dat het werk voortgang mag vinden. 
We zijn bijzonder verheugd dat er ook reacties binnen ko-
men waaruit blijkt dat ook harten van jongeren worden 
geraakt. Fijn om te lezen dat plaatselijke club- en vereni-
gingsleiders zich gesteund en bemoedigd weten door 
wat we als HHJO voor hen mogen betekenen. Het gaat 
niet om onze inspanningen. Wij bouwen Gods Koninkrijk 
niet, ook al kun je soms een last voelen alsof je het zelf 
moet doen.  Het is Zijn werk en Hij gaat door, ook onder 
de jongeren van onze gemeenten. We hopen en bidden 
dat ook in deze stormachtige tijd dat voor onze jongeren 
en ouderen het perspectief mag zijn of worden.

Dr. K. Tippe,
secretaris

Uit de comissie 
  jeugdwerk

Zorg en zegen

Het is somber en stormachtig weer 
wanneer ik deze bijdrage schrijf. Het is 
de dag van de kritieke waterstanden. 
Als HHJO-bestuur ervaren we dat onze 
organisatie ook in een stormfase zit. Nog 
steeds zijn er zorgen over de gezondheid 
van onze jeugdwerkadviseurs. We 
wensen Steven en Gerbrand van harte 
de ondersteuning van de Heere toe. Als 
HHJO-bestuur bezinnen we ons op de 
prioriteiten die we moeten stellen in de 
taken van onze jeugdwerkadviseurs en in 
de samenwerking met het LCJ.
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Dankt God
 in alles

Iedere gezin kan deze opsomming wel aanvullen. 
De vraag is of we op elkaar en de ontvangen gaven 
gericht zijn, of dat we ons mee laten sleuren in de 
waan van iedere dag waarin alles aan elkaar hangt van 
vanzelfsprekendheden. Zijn de redenen (met hoofd en 
hart) tot dankbaarheid ook werkelijk in beeld? En hoe 
is dat met de grootste reden tot vreugde: ‘Want ziet, ik 
verkondig u grote blijdschap (…), namelijk dat u heden 
geboren is de Zaligmaker.’

Tel uw zegeningen
God heeft niet voor niets onder het oude verbond allerlei 
feestdagen ingesteld. Die hadden bijna alle tot doel de 
mens de gelegenheid te geven zich te ontspannen en 
zijn gedachten te richten op God, Zijn dienst en Zijn 
zegeningen. God wil dat we niet alleen maar werken en 
sloven, maar dat we op gezette tijden genieten van Zijn 
goedheid. Gods Woord zegt immers: ‘Dankt God in alles; 
want dit is de wil Gods …’ (1 Thess. 5:18).
Neem de tijd om te genieten van Gods zegeningen. 
Staan we in het rumoer van de tijd en van de dag daar 
wel eens bij stil – soms letterlijk: stilstaan? Bedenkend: 
wat heb ik dat ik niet heb ontvangen? Het hoogste geluk 
en de grootste blijdschap is te vinden bij onze Schepper, 
en dat is een geluk dat niet vervliegt zoals al het 
aardse geluk. Hemelse blijdschap heeft een Goddelijke 
kwaliteit en gaat eeuwig door. Straalt dat heerlijke 
eeuwigheidsperspectie over uw gezinsleven?

Diederic Kloosterman

Dat geldt ook voor het gezinsleven. Vreugde en 
dankbaarheid zijn twee belangrijke zaken die niet 
op zichzelf staan. Waar oprechte blijdschap wordt 
gevonden, zal nederigheid, ootmoed en Godsvreze niet 
ontbreken. Vreugde en blijdschap in het gezin hangen 
nauw samen met wat staat geschreven in Psalm 133. In 
de berijmde versie staat het kernachtig verwoord: 

‘Ai ziet, hoe goed, hoe lieflijk is ‘t, dat zonen
Van ‘t zelfde huis, als broeders, samenwonen,
Daar ‘t liefdevuur niet wordt verdoofd;
‘t Is als de zalf op ‘s hogepriesters hoofd,
De zalf waarmee hij is aan God gewijd,
Die door haar reuk het hart verblijdt.’ 
 
Blijdschap in het gezin heeft dus alles te maken 
met onderlinge relaties. Hoe staan de onderlinge 
verhoudingen in uw gezin erbij? Ten diepste moet alles 
in het gezinsleven gaan om de eer en verheerlijking van 
God. Een gezinsleven zoals dat in Genesis 1 beschreven 
staat. Dat is het ultieme doel waarop het leven in een 
gezin – en ook persoonlijk – moet zijn gericht. Hoe 
goed en gezellig het ook in een gezin kan zijn, als het 
uiteindelijke doel ervan niet de eer en verheerlijking van 
God is, dan mist het gezinsleven haar doel. Ze is dan niet 
volledig en in zekere mate misvormd. Het gezinshuis is 
dan zonder fundament en zal vroeg of laat instorten. Is 
echte blijdschap een kenmerk van uw gezin? 

Reden tot dankbaarheid
Het leven van iedere dag geeft in het gezin veel redenen 
om blij te zijn: van bijzondere tot alledaagse dingen. 
Denk aan een lichaam dat goed functioneert; een mooie 
opmerking over een ander gezinslid; een verjaardag; 
kleding; onderwijs; Bijbellezen; samen zingen en lachen. 
Maar ook: de aanwezigheid van de wasmachine; de 
elektronica in de auto die voorkomt dat je regelmatig 
met een lege accu staat: dat er altijd goed eten op tafel 
komt.

Een Joodse rabbijn heeft eens gezegd: 

‘Eens zullen we bij God rekenschap moeten 

afleggen van elke dag van ons leven, 

waarin we verzuimd hebben te genieten.’
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Weet Magazine is een christelijk populair-wetenschappelijk tijd-
schrift. Weet brengt de meest interessante feiten uit wetenschap, na-
tuur en techniek, vanuit een Bijbels perspectief. In het nieuwste num-
mer van Weet Magazine: 3D printen, de vierde industriële revolutie? 
Bestond de verzonken stad Atlantis echt? Beter antibioticum door wa-

libies. Steenkooldatering krachtig argument voor scheppingsmodel. 
Racen op tegenwind en waarom een sabbatsjaar essentieel  is voor 
duurzame landbouw. Is je interesse gewekt? Bestel dan telefonisch of 
op onze site geheel vrijblijvend een proefnummer of word abonnee en 
lees Weet Magazine een jaar lang (6 nrs.) voor slechts €22,95.

www.weet-magazine.nl     030 230 35 08Weet Magazine  Brengt je bij kennis
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