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O
nder de regering van koning 

Jacobus I (1603-1625) 

worden de Puriteinen zwaar 

vervolgd. In 1608 vlucht 

een aantal van hen vanuit het dorpje 

Scrooby naar Nederland. Ze verblijven 

er een aantal jaren. Uiteindelijk besluit 

een deel van hen om naar de ‘Nieuwe 

Wereld’ te gaan. In Delfshaven, vlakbij 

de zgn. Pelgrimvaarderskerk, schepen 

ze zich op 1 augustus 1620 in. Vervol-

gens varen ze met de Speedwell naar 

het Engelse Southampton. Daar voegen 

geloofsgenoten zich bij hen. 

Op 16 september 1620 vertrekken deze 

Pelgrims en de ‘Strangers’ die hun geld 

in de visvangst willen verdienen, met het 

schip de May!ower om de gevaarlijke 

overtocht te maken. Het reisdoel is de 

Engelse kolonie Virginia maar ze drijven 

af en bereiken na 65 dagen Cape Cod 

Bay. Daar vallen de Pelgrims niet onder 

Engels bestuur. Ze zijn nog aan boord 

als ze de zgn.’May!ower-overeenkomst’ 

tekenen, waarin de regels voor het be-

stuur van het nieuwe land staan. Deze 

wordt wel gezien als de eerste grondwet 

van de Verenigde Staten. Vandaar dat 

deze Pelgrims als medegrondleggers van 

het huidige Amerika worden beschouwd. 

Veel inwoners van de VS, waaronder 

een aantal Amerikaanse presidenten, 

zijn trots op een voorouder die met de 

Noord-Amerika
A. Rijken-Ubak

De May�ower in Plymouth (William Halsall)

Plymouth: Eerste Thanksgiving Day (Jeannie Brownscombe, 1914)

De geschiedenis van de Pilgrim Fathers begint met de rooms-katholieke 

koning Hendrik VIII van Engeland. Hij krijgt geen zoon en dus geen 

mannelijke erfgenaam en wil daarom van zijn eerste vrouw Catharina 

van Aragon scheiden en een nieuw huwelijk aangaan. De paus weigert 

toestemming te geven. Daarom sticht Hendrik in 1534 de Anglicaanse 

kerk, waar hijzelf het hoofd van wordt. Dat geeft hem de mogelijkheid 

om een nieuw huwelijk aan te gaan. Deze Anglicaanse kerk houdt echter 

rooms-katholieke elementen. Daar zijn de Puriteinen het niet mee eens. 
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Michigan, Amerika en Grand Rapids 

Toronto (Canada) vanuit de lucht gezien en bijzondere modellen vrachtauto's in Michigan

May!ower naar Amerika gekomen is. 

Van Cape Cod Bay vertrekken ze naar 

Plymouth, Massachusetts waar ze in 

december 1620 aankomen. Ze vallen 

op hun knieën om ‘de God des hemels te 

danken, Die hen over de geweldige en ra-

zende oceaan bewaard heeft en hen verlost 

heeft van alle gevaren en ellenden.’ 

De aankomst is later dan gepland en 

daarom zijn de Pelgrims onvoorbereid 

op de winter in Noord-Amerika. Door 

uitputting, honger en ziekten sterft de 

helft van de kolonisten, waaronder ook 

hun leider John Carver. In het voorjaar 

verandert de situatie. Opperhoofd Mas-

sasoit van een naburige Indianenstam 

helpt de Pelgrims. Ook de Indiaan 

Squanto (hij is waarschijnlijk vroeger 

met een ontdekkingsreiziger in Enge-

land geweest) helpt de Pelgrims als tolk 

met andere vijandige Indianenstammen 

en met het planten van maïs. De Pel-

grims kunnen zo overleven. Squanto 

sterft een jaar later aan een ziekte. In 

november 1621 houden ze - samen met 

de Indianen - een dankdienst voor de 

eerste oogst in het nieuwe vaderland. 

De Pelgrims hebben wilde kalkoenen bij 

zich en de 90 Indianen met hun hoofd-

man vijf herten. Deze dankdienst is in 

Amerika uitgegroeid tot de jaarlijkse 

Thanksgiving Day. Ook tegenwoordig 

eten de Amerikanen graag kalkoen op 

Van de 
redactie
A. Rijken-Ubak

D
eze keer hebben we, naast de 

gebruikelijke rubrieken, een 

bijdrage over Noord-Amerika. Deze 

bijdrage is naar aanleiding van een 

reis geschreven. 

Als we de naam Amerika horen, dan 

denken we aan 1492 toen Columbus, 

Amerika 'ontdekte', maar ook aan de 

oorspronkelijke bewoners. De Euro-

peanen denken dat ze in Indië zijn, 

vandaar de naam Indianen. Deze wor-

den vaak met geweld verdreven.

Aan de Amerikaanse 

Onafhankelijkheids oorlog van 1775-

1783 waarin de Engelse kolonisten 

winnen en hoe deze kolonies tenslotte 

de Verenigde Staten van Amerika 

vormen met George Washington als 

eerste president. 

De gedachten gaan ook naar de 

Pilgrim Fathers die vervolgd worden 

om hun geloof. Ze vluchten eerst 

naar Holland en uiteindelijk zoeken 

ze met het schip de Mayflower hun 

toevlucht in de vrije Nieuwe Wereld. 

Aan ds. Van Raalte die in 1847 met 

een aantal volgelingen naar Amerika 

trekt om daar in vrijheid het geloof te 

belijden en aan de Amish. 

En aan de Amerikaanse Burgeroorlog 

van 1861-1865 waarin de noordelijke 

staten met de zuidelijke staten in oor-

log zijn. In deze oorlog speelt onder 

andere de slavernij een rol.

Tot slot aan onze bevrijders in 1944-

1945 en de emigratiegolf na de oorlog. 

Maar ook aan de tijd daarna, toen 

Amerika meer en meer een wereld-

macht werd en dat is het in onze tijd 

nog steeds. Bovendien is het veelvul-

dig in het nieuws. 

Alle data: Deo volente 
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deze dag evenals de Pelgrims van wel-

eer. De Indianen van nu zien het echter 

als het begin van een treurig proces 

waarin zij hun land kwijtraakten en hun 

populatie sterk werd verminderd. Zij 

hebben op Thanksgiving Day in Ply-

mouth een nationale rouwdag...  

Grand Rapids: First Netherlands Reformed Congregation

Grand Rapids, Michigan:
Grand Rapids ligt aan de rivier de 

Grand, die hier kleine stroomversnel-

lingen (‘rapids’) heeft. Daar staat ook 

de kerk van de First Netherlands Re-

formed Congregation (NRC). Tijdens 

de Tweede Wereldoorlog heeft de 

Netherlands Reformed Congregation 

(NRC) één gemeente in Amerika. Be-

gin jaren vijftig emigreren veel Neder-

landers naar de V.S. en Canada. Met 

name boerenzoons gaan naar Canada 

om daar een bedrijf te beginnen. De 

NRC telt tegenwoordig 28 gemeen-

ten, waarvan de meeste door Neder-

landse immigranten zijn gesticht.

Grand Rapids: Plymouth 
Christian High School
De Plymouth Christian High School 

is een middelbare school met 208 stu-

denten in Grand Rapids. Aan de muur 

hangt de spreuk: ‘As God enables - gro-

wing in knowledge, striving for wisdom, 

learning to serve - for His glory.’: ‘Als 

God het mogelijk maakt – groeien in 

kennis, naar wijsheid streven, leren om 

te dienen - tot Zijn eer.’ Het zet gelijk 

de toon. De ouders moeten alle kos-

ten zelf betalen. De overheid betaalt 

vrijwel niets. De leerlingen hebben 5 

à 6 ‘snowdays’ per jaar (1 meter hoge 

sneeuw) en lange zomervakanties. De 

leerlingen worden vervoerd met grote 

gele schoolbussen. 
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Holland, Michigan
In Amerika ligt ook het plaatsje Holland. 

De stichter en eerste predikant van deze 

Hollandse kolonie is ds. A.C. van Raalte 

(1811-1876) uit Ommen. Verschillende 

leden van de Nederlandse Hervormde 

Kerk voelen zich in het begin van de 

negentiende eeuw niet thuis in hun 

kerk. Zo ontstaat in 1834 de Afschei-

ding. Koning Willem I treedt hard op 

tegen deze Afgescheidenen. Zijn zoon 

en opvolger Koning Willem II doet het 

niet veel beter. Door deze kerkelijke 

vervolgingen en de slechte economi-

sche omstandigheden emigreren veel 

Afgescheidenen naar Amerika. Ds. Van 

Raalte is mede-eigenaar van een steen-

fabriek in Ommen. Toch vertrekt hij in 

september 1846 met zijn vrouw en vijf 

kinderen en een grote groep mensen 

uit Ommen naar de wildernis van de 

staat Michigan in Noord-Amerika. Ze 

ploeteren door onbegaanbare stukken 

land met 30 meter hoge bomen. Alles 

is even woest en ‘alleen geschikt voor 

het sluw gedierte des wouds’. Op een 

gegeven moment valt ds. Van Raalte 

op zijn knieën en bidt of op die plaats 

de stad Holland mag komen: ‘De plaats 

waar men God vrij en onbelemmerd kan 

dienen’. Hij kan het grote stuk bosgrond 

kopen en sticht in 1847 de nederzetting 

‘Holland’. Een boomstomp wordt als 

tafel gebruikt, bladeren en takken voor 

een bed en een meelton als wieg. Als 

de sneeuw in Michigan smelt zijn de 

wegen en bossen onbegaanbaar. Door 

natheid en ontberingen komen er ziek-

ten: malaria, roodvonk, tyfus en pokken. 

De eerste ‘Settlers’ ploeteren wat af. Ds. 

Van Raalte houdt een bidstond met als 

tekst: ‘Zie, de Rechter staat voor de deur.’ 

Hij roept bewogen uit: ‘O God, moeten 

wij dan allen sterven?’ Uiteindelijk ver-

anderen oerwouden en moerassen in 

een vruchtbare landbouwstreek. Een 

grote stroom immigranten volgt. Na 

Holland komen de dorpen: Graafschap, 

Groningen, Vriesland, Drenthe, Overi-

sel, enzovoort. In 1867 krijgt Holland 

stadsrechten. Twintig jaar later, op de 

bijeenkomst ter gelegenheid van het 

veertigjarig bestaan zingen ze: ‘God 

baande, door de woeste baren en brede 

stromen, ons een pad...’ Tegenwoordig 

heeft de plaats 35.000 inwoners.

In het plaatsje Holland is een grote 

open begraafplaats. Hier is het graf van 

ds. Van Raalte. Op zijn steen staan de 

volgende woorden: ‘9 februari 1847 

Albertus Christiaan van Raalte spreekt 

vandaag net zo tot ons als hij in 1847 tot 

zijn volgelingen deed, op de 25e herden-

kingsdag van de oprichtingsvergadering 

van onze Hollandse Gemeenschap: 

Geliefden, die ons in dit erfgoed volgen. 

We geven het aan u met vreugde over. 

Maar vergeet niet dat we het van God 

ontvangen als een oefenschool voor 

de eeuwigheid – een werkplaats voor 

Gods Koninkrijk. Het zal in uw handen 

voorspoedig zijn, mits God en Zijn Ko-

ninkrijk uw kostbare deel in het leven 

blijven.’ Ook de contouren van de eerste 

houten kerk die ds. Van Raalte in 1847 

gesticht heeft, zijn door middel van 

paaltjes op de begraafplaats aangegeven. 

De afmeting is ongeveer 10,5 x 18 me-

ter. De kerk bestaat destijds uit immi-

granten van de afscheiding van de Her-

vormde Kerk. De kerk is zonder banden 

met een denominatie tot zij zich in 1850 

verbindt met de Reformed Church in 

America, die al in de zeventiende eeuw 

door Nederlandse emigranten is gesticht. 

Door de jaren heen proberen ook de le-

den en die van de dochtergemeenten de 

idealen te vervullen die de stichters ook 

Ds. A.C. van Raalte (1811-1876), huisje Settler, 1867: zegel stad Holland en Holland nu

Holland: de eerste kerk op de begraafplaats.
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gedreven hebben om een nieuw thuis, 

vrijheid van godsdienst, zuiverheid van 

de leer en een Christelijke opvoeding 

voor hun kinderen in huis, school en 

kerk, in Amerika te zoeken.

In de stad staat de opvolger van de kerk 

op de begraafplaats: de op 25 juni 1856 

in gebruik genomen ‘Pilarenkerk’. Deze 

kerk is gebouwd onder leiding van ds. 

Van Raalte. Jacobus Schrader ontwierp 

het gebouw in Griekse retrostijl en 

gebruikte daarvoor met de hand gehou-

wen binnenlands eikenhout voor de 

dorpels en dwarsbalken. De koperen 

haan op de toren verwijst naar Petrus’ 

ontkenning en trots, zoals we dat ook 

op onze kerken zien. De Pilarenkerk is 

de oudste stadskerk en een van de wei-

nige gebouwen in Holland, die de ver-

woestende brand van 1871 overleefd 

heeft. In de kelder is een permanente 

tentoonstelling over het leven van ds. 

Van Raalte en zijn eerste kerk! Hier is 

de eerste kanselbijbel die ds. Van Raal-

te en zijn opvolgers gebruikt hebben 

te zien. De preken zijn tot 1911 in het 

Nederlands. Daarna preekt ds. Tuuk 

in het Engels. De klepel van de ‘begra-

fenisklok’ ligt er ook. De klok vertelde 

door middel van het aantal slagen de 

leeftijd van diegene die men naar de 

begraafplaats draagt… Een associatie 

met het bekende gedicht van John 

Donne: ‘For whom the bell tolls’ (‘Voor 

wie de klok luidt’). In 1882 is er een 

kerkscheuring. De overgrote meerder-

heid krijgt het gebouw en de minder-

heid sticht de First Reformed Church. 

Vanaf december 1884 is de Pilarenkerk 

een Christian Reformed Church.

De eigenaren van het Russ’ Restaurant 

zijn van Hollandse afkomst. Er staat dan 

ook een miniatuur Hollandse molen 

buiten! Ook hangt er een groot schilde-

rij met Hollandse bollenvelden aan de 

muur. Veel jongelui met een reformato-

rische achtergrond werken hier omdat 

het restaurant, als een van de weinige, 

op zondag gesloten is. En wat je in Ne-

derland niet zult zien, zie je in Amerika 

wel. Met grote letters staat er een Bij-

beltekst op de muur geschreven: ‘Looft 

den Heere want Hij is goed, want Zijn 

goedertierenheid is tot in eeuwigheid…  

1 Kronieken 16:34’. 

Grand Rapids, Michigan
Je vindt in Grand Rapids ook de lokaal 

bekende Frederik Meijer Tuinen. Op 

een mooi stenen bord staat een ver-

klaring: Als we kijken naar deze mooie 

tuinen zien we de invloed van God en 

denken we aan Romeinen 1:20: ‘Want 

Zijn onzienlijke dingen worden van de 

schepping der wereld aan uit de schepse-

len verstaan en doorzien, beide Zijn eeu-

wige kracht en Goddelijkheid, opdat zij 

niet te verontschuldigen zouden zijn.’

Grand Rapids: Frederik Meijer Tuinen en Holland: Russ' restaurant

Holland: de nieuwe ‘Pilarenkerk’.
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Geschiedenis Mennonieten
De staten Pennsylvania en Indiana zijn 

het mooie gebied van de Mennonieten 

en de Amish. De bekende reformator 

Huldrych Zwingli schaft in de begin-

tijd van de Reformatie in Zürich veel 

rooms-katholieke gebruiken af, onder 

andere ook de kinderdoop. Daar is de 

Stadsraad op tegen, want een gedoopt 

kind wordt ook gelijk ingeschreven 

in het Stadsregister. In 1525 herziet 

Zwingli zijn standpunt en wordt de 

kinderdoop weer in ere hersteld. Zijn 

leerlingen zijn het echter niet met 

Zwingli eens: ze willen leven volgens de 

regels van de Bergrede en wijzen be-

moeienis van de overheid af. Ze willen 

zich ‘afscheiden van de goddelozen in 

de stad en een zuivere kerk vormen met 

louter heilige kinderen van God die door 

de Geest van God worden geregeerd.’ Ze 

erkennen niet de doop die ze als baby 

ondergaan, want een baby heeft geen 

geloof. Ze worden Anabaptisten (Weder-

dopers) genoemd, want ze staan op het 

st andpunt: eerst belijdenis van je geloof 

doen en dan (her)dopen. Op die manier 

zijn ze een bedreiging voor de gevestigde 

kerk. De Wederdopers worden vervolgd 

omdat ze een vrije kerk willen. Ook on-

derling zijn er verschillen. In 1534-1536 

vindt er een gewelddadige opstand van 

een groep Nederlandse Wederdopers 

plaats in Münster. Dat ontgoochelt ve-

len. De Friese priester Menno Simons 

(1496-1561) sluit zich in 1536 bij de 

Anabaptisten aan. Hij helpt de oor-

spronkelijke traditie van de vreedzame 

Wederdopers te herstellen en te hand-

haven. Rond het midden van de eeuw 

worden de Nederlandse Anabaptisten 

'Mennonieten' genoemd. 

Op grond van Gods Woord staan wij als 

kerk voor de kinderdoop. Wij belijden 

dat de Doop in de plaats van de Besnij-

denis gekomen is. Het is ‹een heilige 

ordening Gods, tot Zijn eer, tot onze 

troost, en tot stichting van de gemeen-

te›. Het Doopformulier zegt ervan: ... 

‹en hoewel onze kinderen deze dingen 

niet verstaan, zo mag men ze nochtans 

daarom van den Doop niet uitsluiten, 

aangezien zij ook zonder hun weten der 

verdoemenis in Adam deelachtig zijn, 

en alzo ook weder in Christus tot ge-

nade aangenomen worden; gelijk God 

spreekt tot Abraham, den vader aller 

gelovigen, en overzulks mede tot ons en 

onze kinderen, zeggende (Gen.17:7): 

Ik zal Mijn verbond oprichten tussen 

Mij en tussen u en tussen uw zaad na 

u in hun geslachten, tot een eeuwig 

verbond, om u te zijn tot een God en 

uw zaad na u. Dit betuigt ook Petrus, 

Hand. 2:39, met deze woorden: Want 

u komt de belofte toe, en uw kinderen, 

en allen die daar verre zijn, zovelen als 

er de Heere onze God toe roepen zal. 

Daarom heeft God voormaals bevolen 

hen te besnijden, hetwelk een zegel 

des verbonds en der gerechtigheid des 

geloofs was; gelijk ook Christus hen 

omhelsd, de handen opgelegd en geze-

gend heeft (Mark. 10:16).’

William Penn (1644-1718)
In 1681 draagt koning Karel II van 

Engeland, een groot gebied ten westen 

en zuiden van New Jersey over aan 

de leider van de Quakers, William 

Penn, ter a!ossing van een schuld aan 

Penns vader. William Penn nodigt de 

Mennonieten uit om in Pennsylvania 

te komen wonen. De bossen van Penn 

zullen een vredig koninkrijk zijn waar: 

‘De wolf met het lam zal verkeren, en de 

luipaard bij den geitenbok nederliggen; 

en het kalf en de jonge leeuw en het 

mestvee tezamen...’ (Jes.11:6).

In 1683 gaan de eerste Mennonieten 

naar de ‘Nieuwe Wereld’. Het is een 

lange reis met slechte leefomstandig-

heden en veel jonge kinderen overleven 

de reis niet. Daar wordt, voordat de reis 

begint, ook voor gewaarschuwd: 

Krappe verblijven

De reis van Amsterdam naar Ameri-

ka duurt, afhankelijk van het weer, 

12 tot 20 weken. U zult de hele reis 

van elleboog tot elleboog verblijven 

met medereizigers.

Schaars water

Vergeet baden en wassen – er is nau-

welijks genoeg drinkwater. Dat water 

is zo donker en vol wormen dat u, 

zelfs als u dorst hebt, het niet zonder 

afkeer door kunt slikken.

Dikke rook

Uw voedsel moet op een open vuur wor-

den voorbereid. Het vuur brandt dag en 

nacht, daardoor vult de kajuit zich met 

rook, terwijl intussen gezinnen op hun 1681: Koning Karel II draagt groot gebied aan William Penn over (Jean Leon Gerome Ferris)

17e eeuws zeilschip

19



 

beurt wachten om te koken. 

Slechte voeding veroorzaakt ziekte

Wanneer het voedsel bijna op is, dan 

heeft een dode rat een hoge prijs. 

De krappe verblijven en het beschim-

melde voedsel brengen ziekten met 

zich mee zoals: scheurbuik, dysenterie, 

tyfus en pokken. U kunt besmetting 

niet vermijden omdat zware stormen er 

voor zorgen dat zieken en gezonden over 

elkaar heen rollen.

Dood voor velen

Meer dan de helft van de kinderen zal 

sterven. Aan het einde van de reis zul-

len er maar enkelen onder de zes jaar 

meer leven.

Weinig bezittingen

Als u de Nieuwe Wereld bereikt, moet u 

het leven beginnen met alleen die bezit-

tingen die u in een krat kunt inpakken 

of onder een stapelbed kunt opbergen.

Tot slot wordt de opmerking gemaakt:

‘Gezien dergelijke omstandigheden is uw 

beslissing om naar Amerika te vertrekken 

een teken van grote dwaasheid of van 

groot geloof.‘

Ondanks al die bezwaren gaan er velen 

naar Amerika. Ze hangen in de kajuit 

teksten op als: ‘Van Rotterdam naar Fi-

ladel!a', ‘Unterwegs nach Amerika' en 

'Gott Sei mit Uns!'. 

Een groot aantal van hen gaat naar 

Pennsylvania. Vele jaren leven Quakers, 

Mennonieten en andere immigranten 

(later ook Amish) daar in harmonie met 

elkaar en met de Indianen. 

In 1693 is er opnieuw een afscheiding. 

Een groep vindt de Mennonieten niet 

radicaal genoeg. Ze worden Amish 

genoemd, naar hun leider de Zwitser 

Jacob Ammann. En ook zij worden ver-

volgd en ook zij reizen naar Amerika... 

wordt vervolgd

Kopij voor het volgende blad kunt u 
voor 26 maart 2018 e-mailen naar:  
a.rijken-ubak@solcon.nl

Tevens kunnen de berichten voor de  
website naar bovengenoemd 
e-mailadres gestuurd worden.

E-mailadres secretaresse HHV: 
cbhovestadstoffer@solcon.nl

In Matthéüs 16 vraagt de Heere Jezus 

aan Zijn discipelen: ‘Wie zeggen de 

mensen dat Ik ben?’

Dan worden er verschillende antwoor-

den gegeven. ‘Maar gij, wie zegt gij 

dat Ik ben?’

Toen mocht Petrus belijden: ‘Gij zijt de 

Christus, de Zoon des levenden Gods.’ 

En Jezus antwoordende en zei tot 

hem: ‘Zalig zijt gij, Simon Bar-Jona; 

want vlees en bloed heeft u dat niet ge-

openbaard, maar Mijn Vader, Die in de 

hemelen is.’

Van toen aan begon de Heere Jezus aan 

te kondigen dat Hij moest gaan lijden 

en sterven, en ten derde dage opgewekt 

worden. En Petrus Hem tot zich geno-

men hebbende, begon Hem te bestraf-

fen, zeggende: ‘Heere, zijt U genadig; 

dit zal u geenszins geschieden.’ Zijn 

liefde tot zijn Meester deed hem zo 

spreken, maar dit was een verzoeking 

van satan voor de Heere Jezus. Daarom 

gaat Hij hem bestraffen zeggende: ‘Ga 

weg achter Mij, satanas, gij zijt Mij een 

aanstoot; want gij verzint niet de dingen 

die Gods zijn, maar die der mensen zijn.’ 

Wat een verschil met het voorgaande 

wat de Heere Jezus in vers 17 zegt. In 

Matthéüs 4 lezen we bij de verzoeking 

in de woestijn, dat de Heere Jezus 

tegen de satan zegt: ‘Ga weg, satan...’. 

Eigenlijk zegt de Heere hier: Ik wil je 

nooit meer zien. Maar in de bestraf+ng 

van Petrus staat er nog iets bij: ‘Ga weg 

achter Mij...’. Want ‘Zo indien iemand 

achter Mij wil komen, die verloochene 

zichzelven, en neme zijn kruis op en 

volge Mij.’

Petrus begreep hier nog niet ten volle 

dat de Christus ook voor zijn zonden 

moest gaan lijden, dat geloof had hij 

toen nog niet in beoefening. Daarvoor 

bestraft de Heere Jezus hem ernstig-

lijk. Maar daar zit deze troost in dat 

er staat: ga weg achter mij, en niet ga 

weg. Als je achter Mij bent, bescherm 

Ik je. Nu loop je Mij voor de voeten, 

en stoot Ik me aan je. Als je achter 

Mij volgt, loop je in de luwte van Mij, 

als grote Borg en Zaligmaker Die deze 

gang van lijden moest gaan, om aan 

het recht van God te voldoen. Dan 

bescherm ik je tegen de aanvallen van 

de vorst der duisternis. Hij hing aan 

het kruis om de zonden van Zijn volk 

op Zich te nemen, ook van Petrus, om 

die grote kloof die er is tussen God en 

mensen te dichten. Door het storten 

van Zijn bloed voor mensen zoals wij 

zijn, zwart van de zonde, wast, reinigt 

Hij, en maakt ze witter ‘dan sneeuw die 

vers op ‘t aardrijk nederviel.’

Dat is het grote heilsfeit van Goede 

Vrijdag en Pasen.

Heeft u dit bloed al nodig gekregen, 

om verlost van zonden en schuld Hem 

straks te mogen aanschouwen, verza-

digd met Zijn Goddelijk beeld? 

Dauwdruppeltjes

A. C. van Ark-van de Steeg
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Van de bestuurstafel

N. Schalkoort-Zijderveld

O
p de Bondsdag is ons 

nieuw project voor het ‘Se-

minarie van de HHK’ gestart. De 

opleiding van onze predikanten. 

Het loopt gelukkig goed, regel-

matig komt er bij onze penning-

meesteresse geld binnen.

I
n het voorjaar verschijnt er 

ook weer een nieuw Bijbelstu-

dieboekje, dit keer over het leven 

van Mozes, de middelaar van het 

oude verbond.

D
e Huishoudelijke Verga-

dering vindt plaats op 17 

april in de nieuwe Bethelkerk,    

Haverkamp 1 in Lunteren. Op 

deze dag legt het bestuur ver-

antwoording af over het door 

haar gevoerde beleid. Tevens is 

er een bestuursverkiezing, mw. 

C.B. Hovestad-Stoffer, secreta-

resse en mw. K. Leenheer-van 

Gent, algemeen adjunct, zijn 

beiden aftredend, maar herkies-

baar. Wij hebben een uitstekende 

secretaresse en een heel goede 

algemeen adjunct. Het lande-

lijk bestuur is dankbaar en blij 

dat zij zich voor een nieuwe 

periode beschikbaar stellen. 

Volgens de statuten moet er een 

dubbeltal gevormd worden. De 

tegenkandidaat voor mw. C.B. 

Hovestad-Stoffer is mw. A. Breu-

gem-Mackay uit Andelst en voor 

mw. K. Leenheer-van Gent is dit 

mw. M. Hagendijk-van Dam uit 

Hendrik-Ido-Ambacht. Hartelijk 

dank voor uw bereidwilligheid 

om als tegenkandidaat te fun-

geren.

D
e Bondsdag is op zaterdag 

6 oktober en de Toerus-

tingsdagen zijn op 15 november 

in Ridderkerk en op 22 novem-

ber in Elspeet.

W
ij bidden om gezegende 

vergaderingen.

Agenda

1 maart 
‘s Grevelduin-Capelle:  Regioavond Zuid-Oost

Spreker:  ds. J.W. Baan

22 maart
Ouddorp:  Regioavond Zuid-West 

Spreker:  ds. B.D. Bouman

Onderwerp:  Levensheiliging

10 april
Elspeet:  Voorjaarsbijeenkomst Noord-Veluwe

Spreker:  ds. J.A. Kloosterman

17 april
Lunteren:  Huishoudelijke Vergadering 

19 april
Elst:  Regioavond Midden

Spreker:  ds. P.D. van den Boogaard

Onderwerp:  Het verbond

25 april
Ridderkerk:  Regioavond West

Spreker:  ds. J. van Meggelen

Onderwerp:  Eva, moeder aller levenden (Genesis 3)

Op alle bijeenkomsten zijn onze bekende 

fotokaarten te koop!

Mededeling

Bijbelstudieboekjes 
seizoen 2018-2019 

Ons nieuwe Bijbelstudieboekje voor het komende seizoen 2018-2019 gaat 

over het leven van Mozes. Het is geschreven door verschillende (emeritus)

predikanten, op alfabetische volgorde, uit de Hersteld Hervormde Kerk.

 

Alle boekjes uit voorgaande jaren zijn uitverkocht, 

behalve het boekje over Esther. 

U kunt het boekje bestellen bij: 

a.rijken-ubak@solcon.nl | Tel. (0418) 561287

De prijs is € 4,-- (excl. verzendkosten).
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