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Meditatie
Niet gekend of niet aangenomen!
‘de wereld heeft Hem niet gekend, (…) de Zijnen hebben Hem niet aangenomen.’
(Johannes 1: 9b en 10b)
Johannes begint zijn Evangelie niet op aarde, zoals Lukas dat doet. Maar Johannes
richt als het ware de ogen naar boven en begint in de hemel. Hij zegt dan, dat Christus
als het Woord bij God was en Zelf ook God. En nu is Hij als het Licht gezonden naar de
aarde. Gezonden tot de Zijnen. Wie zijn die Zijnen dan wel? Dat zijn in de eerste plaats
de Joden, het volk van Israël. Dat blijkt ook wel, omdat hij straks spreekt van de wereld
en de Zijnen apart. Jezus is voortgekomen uit het volk Israël en daarom noemt
Johannes dat volk nadrukkelijk de Zijnen. Maar voordat Johannes spreekt van hetgeen
de Zijnen met de Zone Gods gedaan hebben, spreekt hij eerst van de wereld. ‘De
wereld is door Hem gemaakt’ staat er in vers 10. En nu komt Jezus in de wereld. En we
zouden dan denken, als de wereld door Hem gemaakt is, dan kent men de Schepper
toch wel? Maar wat staat er dan? ’En de wereld heeft Hem niet gekend’. Ze weten niet
wie Hij is. Ja, misschien als de Zoon van Jozef de timmerman uit Nazareth. Maar meer
zegt de wereld Hem niet. ‘De wereld heeft Hem niet gekend.’ Dat betekent ook: niet
naar Hem gevraagd; niet Hem gezocht; niet Hem nodig gehad. Hoe zou dat bij ons
zijn? Hebben wij naar hem gevraagd? Hebben wij Hem gekend? Hebben wij Hem nodig
gekregen? Maar het wordt nog aangrijpender. Want dan zegt Johannes dat Hij tot de
Zijnen gekomen is. En dan zouden we denken: ah, die zullen Hem wel gekend hebben
en die zullen Hem dan wel aangenomen hebben. Maar ook daarvan moet Johannes het
zeggen, dat zij Hem niet hebben aangenomen. Hoe aangrijpend! Hoe komt dat dan?
Hebben zij niet naar Hem uitgezien? Het leek er wel op, want elke dag werd er door de
priester voor het volk in de tempel gebeden: ‘Och, dat Gij de hemelen scheurdet en
nederkwaamt.’
Maar waarom dan niet aangenomen? Ach, wie geloofde nu, dat de Zoon van een
timmerman de Beloofde zou zijn? Zou Hij niet op zijn minst uit het geslacht van een
priester hebben moeten voortkomen? En dat was Jozef niet. Of uit het geslacht van een
Hogepriester? En daartoe behoorde Jozef ook niet. Of, zou God Hem niet als de Zoon,
als de Beloofde uit de hemel doen neerdalen? En dat is niet gebeurd. En nu Deze,
Jezus de Zoon van Jozef, de Zaligmaker? Welnee, die kan het niet zijn. En daarom:
niet aangenomen. Maar wie dan wel? Eigenlijk zegt Johannes: niemand. De wereld niet
en de Joden niet. Niemand neemt Hem aan. Maar toch? ‘Zo velen Hem aangenomen
hebben…’ Dus zijn er toch mensen, die dat doen, die Hem aannemen? Maar we
moeten wel verder lezen en goed lezen: wie nemen Hem dan aan? Niet mensen zoals
wij zijn: uit geboorte, of door onze wil of door het onderwijs van vader. Dus wij niet.
Maar wat zegt dan de apostel? ‘Die uit God geboren zijn.’ Dus niet uit een natuurlijke
geboorte, maar door een geestelijke geboorte. Of zoals de Heere naderhand zegt:
tenzij een mens wederom geboren wordt. Johannes leert ons dat Jezus niet alleen
vanuit de hemel kwam, maar ook dit nieuwe leven, dat Jezus aanneemt, uit de hemel
komt. Het is Gods werk. En als de Heere dat gewerkt heeft in ons leven, dan nemen wij
Hem aan. Dan hebben wij Hem nodig gekregen. Dan mogen wij Hem kennen. Niet
omdat wij Hem eerst lief gehad hebben, of dat wij Hem als eerste zijn gaan kennen,
zoals Johannes later in zijn brieven schrijft, maar omdat Hij ons als eerste gekend heeft,
ons als eerste lief gehad heeft en ons als eerste wilde aannemen. Nee, niet ons
belijden, niet ons geloof en niet ons kennen van Jezus maakt zalig. Dan kunnen wij wel
zeggen: Heere, ik heb u gekend, hoor. Want ik heb in Uw Naam geprofeteerd, ik heb
veel voor u gedaan. En wat zegt de Heere dan? ’Ik heb u niet gekend.’ Maar waar Hij
Zich bekend gemaakt heeft en waar Hij Zichzelf is gaan laten kennen. Waar Hij tot de
Zijnen, waar Hij in de wereld gekomen is om Zichzelf bekend te maken. ‘Zie, hier ben
Ik.’ En als Hij door Zijn Geest Zichzelf zo bekend gemaakt heeft, daardoor mogen wij
Hem gaan kennen. Dan zal de wereld Hem gaan kennen. Dan zullen de Joden Hem
gaan kennen. De wereld heeft Hem niet uit zichzelf gekend. De Joden hebben Hem niet

uit zichzelf aangenomen. Maar zo velen er uit God geboren zijn. Weten wij dat? Kennen
wij dat? Beleven wij dat? Vragen wij daarom? Want als dat geweten en gekend wordt,
dan is of wordt het, wat Johannes zegt: Dan nemen wij Hem aan. Aannemen als de
Zoon van God. En dan wordt het beleden: ‘Ziet, het Lam Gods, dat de zonden der
wereld wegneemt.’
Ds. N.P.J. Kleiberg

Kerkdiensten
2 maart

10.00 uur
18.30 uur
1e collecte
2e collecte
3e collecte

Ds. R.C. Boogaard
Ds. R.C. Boogaard
Diaconie
Kerkvoogdij
Aflossing leningen

9 maart

10.00 uur
18.30 uur
1e collecte
2e collecte
3e collecte

Ds. R.C. Boogaard (Zingen na de dienst)
Ds. R.C. Boogaard
Diaconie (Voorjaarszendingscollecte)
Kerkvoogdij
Kerkgebouw en pastorie

12 maart

10.00 uur
19.30 uur
1e collecte
2e collecte

Ds. L. Treur (Veen-Werkendam) (Biddag)
Ds. R.C. Boogaard
Diaconie
Kerkvoogdij

16 maart

10.30 uur
18.30 uur
1e collecte
2e collecte
3e collecte

Ds. H. Buitink (Ede)
Ds. R. van Kooten (Apeldoorn)
Diaconie
Kerkvoogdij
Aflossing leningen

23 maart

10.00 uur
19.00 uur
1e collecte
2e collecte
3e collecte

Ds. R.C. Boogaard
Kandidaat Van Binsbergen (Lunteren)
Diaconie
Kerkvoogdij
Kerkgebouw en pastorie

30 maart

10.00 uur
18.30 uur
1e collecte
2e collecte
3e collecte

Ds. R.C. Boogaard
Kandidaat Kommerie (Drachten)
Diaconie
Kerkvoogdij
Aflossing leningen

Catechisatie
De leerstof voor de komende maand
Datum
Leerstof
3 maart
vr. + antw. 46
10 maart
geen catechisatie i.v.m. Biddag
17 maart
vr. + antw. 47
24 maart
vr. + antw. 48
31 maart
Gezamenlijke afsluiting. Over de inhoud horen jullie nog.
Ouderenmiddag

Na de gecombineerde middag met de kinderclub is er op 19 maart weer een 'gewone'
ouderenmiddag. We zullen met elkaar verder gaan met het onderwijs over het gebed. De laatste
keer hebben we nagedacht over de veranderlijkheid van God en Zijn berouw en wat dat betekent
voor ons bidden. Deze keer zullen we het onder ander hebben over het 'Adventsgebed'.
Alle ouderen van de gemeente worden weer van harte uitgenodigd voor deze middag. Naast de
opening en de inleiding is er ruimte voor vragen en gesprek, gezelligheid en ontmoeting. We
beginnen de middag om 14.30 uur en om 16.30 uur is de afsluiting. Ik zie er naar uit om u weer, of
voor de eerste keer, te ontmoeten.
Hartelijke groet,
ds. R.C. Boogaard

Belangrijke data
Vergader- en bijeenkomstenrooster
1 maart Gebedskring. Aanvang 07.15 uur.
5 maart Kinderclub.
7 maart Jeugdvereniging +16.
14 maart Gezamenlijke avond Jeugdverenigingen.
15 maart Gebedskring. Aanvang 07.15 uur.
15 maart Klusochtend. Aanvang 09.00 uur.
18 maart Vrouwenvereniging. Welkom vanaf 09.00 uur.
19 maart Ouderenmiddag. Aanvang 14.30 uur.
20 maart Lidmatenkring. Aanvang 19.30 uur.
21 maart Jeugdvereniging -16.
22 maart HHJO-Jongerendag.
22 maart Inleveren kopij kerkbode april.
26 maart Gemeente-avond.
28 maart Jeugdvereniging +16.
29 maart Gebedskring. Aanvang 07.15 uur.
Schoonmaakrooster
Zaterdagmorgen 1 maart

Mw. M. van de Craats (leiding)
Mw. W. Methorst
Mw. S. van de Brink-Duits

Vrijdagmorgen 7 maart

Mw. N. Slotegraaf (leiding)
Mw. R. Luttikhuizen
Mw. T. van Welsum

Donderdagmorgen 13 maart

Mw. J. van Wolfswinkel (leiding)

Mw. A. Aalders
Mw. H. Kortenhoff
Woensdagavond 19 maart

Mw. A. van Engelenhoven
Mw. M.W. Laus
Mw. P.K. Oudijn

Woensdagavond 26 maart

Mw. W. Karels (leiding)
Ella Brand
Mw. W.A. Bakker

Kinderoppasrooster
2 maart
Mevr. M. Westerink, Mevr. C. van der Sluijs
Hélène Sloof, Danielle van Wageningen
9 maart
Mevr. A. van Engelenhoven, Mevr. H. Bos
Emma van Veldhuizen, Nicolet van Wageningen
12 maart (biddag)
Mevr. A. Budding, Mevr. M. van de Craats
Anna-Maria Buitink, Géke van Engelenhoven
16 maart
Mevr. T. Pluimers, Mevr. H. Adam
Christien van Wageningen, Mirjam van Engelenhoven
23 maart
Mevr. H. van de Pol, Mevr. G. Visser
Simone van Wageningen, Colinda Linge
30 maart
Mevr. L. Bruijn, Mevr. G. Koekoek
Lydia Karels, Marit Visser
6 april Mevr. D. de Pater, Mevr. A. Aalbers
Maartje Karels, Hélène Sloof

BHV-rooster
02-03 Jan Mekelenkamp
09-03 Hendrik van Braak
12-03 (biddag) ’s ochtends Hans Versluis
12-03 (biddag) ’s avonds Klaas Slotegraaf
16-03 Corné Koekoek
23-03 Martien van Veldhuizen
30-03 Arnold Budding
Diaconie
Rekeningnummer diaconie
Het rekeningnummer van de diaconie van onze gemeente is NL12 RABO 0115 3005 38 t.n.v.
Diaconie HHG Ede, Bennekom, Wageningen e.o. Ook voor giften en legaten t.b.v. de diaconie kunt
u gebruik maken van dit rekeningnummer.
Kerkvoogdij

Collectemunten
In de komende maand kunt u op donderdag 13 maart en op woensdag 26 maart collectemunten
kopen in de kerk. Beide avonden van 18.30 tot 19.30 uur. U kunt de munten vooraf al (telefonisch)
bestellen bij één van de kerkvoogden of via administratie@hhgede.nl. Let op! We stellen het zeer
op prijs, wanneer u collectemunten besteld hebt, u deze ook op de aangegeven tijd komt
afhalen.
Jaarcijfers 2013
De jaarcijfers 2013 van de kerkvoogdij liggen van 20 maart tot en met 25 maart ter inzage bij de
penningmeester van de kerkvoogdij. U kunt hiervoor telefonisch een afspraak maken (0318617318). Daarnaast heeft u op donderdag 20 maart de gelegenheid om van 19.00 tot 19.30 uur de
jaarcijfers in te zien en vragen te stellen in de Zuiderkerk. De jaarcijfers zijn uiteraard ook
beschikbaar op de gemeente-avond van 26 maart.
Contributie Qua Vadis
Elf keer per jaar wordt aan u onze kerkbode ‘Quo Vadis’ uitgereikt. De contributie hiervoor
bedraagt € 20 per jaar. Dit jaar ontvangt u geen acceptgiro meer. U kunt het bedrag overmaken op
het algemene rekeningnummer van de kerkvoogdij: NL83RABO 01183 49 619 ten name van
Hersteld Hervormde Gemeente Ede.
Rekeningnummer kerkvoogdij
Het rekeningnummer van de kerkvoogdij is NL83 RABO 0118 3496 19 t.n.v. Hersteld Hervormde
Gemeente Ede, Bennekom, Wageningen e.o. Op dit nummer kunt u al uw betalingen doen t.b.v.
De kerkvoogdij, zoals: vrijwillige bijdrage, kerkelijke bijdrage. Ook voor overige giften en legaten
kunt u gebruik maken van dit rekeningnummer.
Rekening nummer verenigingen
Het rekeningnummer wat gebruikt wordt door de verenigingen is NL28 RABO 01172026 14 t.n.v.
Hersteld Hervormde Gemeente Ede, Bennekom, Wageningen e.o. Met vermelding doel en
vereniging.

Activiteitencommissie
Potgrondverkoop, 5 april:
Geen gesjouw meer met zware zakken potgrond! Zaterdagmorgen, 5 april, komen we bij u langs
voor de potgrondverkoop. Mocht u deze morgen niet thuis zijn, en u wilt toch gebruik maken van
onze actie, kunt u uw bestelling opgeven via actie@hhgede.nl Het zijn zakken van 40 liter en de
prijs is € 5,- per zak, 3 zakken voor € 12,50. Contant betalen heeft onze voorkeur. Opbrengst is
voor de kerkvoogdij.
Paasmuziekavond, 12 april:
Zaterdagavond, 12 april, willen we met elkaar het sterven en de opstanding van de Heere Jezus
gedenken. De avond begint om 19.00 uur en duurt tot ongeveer 20.00 uur. Na afloop is er
gelegenheid om met elkaar koffie te drinken. We komen graag in contact met mensen die een
bijdrage willen leveren op deze avond. U kunt zich aanmelden via actie@hhgede.nl of bellen naar
Janneke (0318-561549)
Kaarten/kwartetten:
Mooie kaarten kunt u bestellen via actie@hhgede.nl. Het is een set van 4 blanco kaarten en de
prijs is € 4,- per set. Ook de mooie kwartetten over de gemeente Ede zijn € 4,- per stuk. Tip: leuk
om cadeau te doen! 100% voor de kerkvoogdij!

Lezenswaardig
De Institutie van Calvijn – Het gebed (26)

“De voornaamste oefening van het geloof, waardoor wij elke dag Gods weldaden verkrijgen.”
29. Noodzaak en gevaren van het openbare gebed
Weliswaar ziet dit aanhouden in het gebed vooral op de eigen gebeden van ieder persoonlijk, maar
het heeft toch ook wel een beetje met de openbare gebeden in de kerk te maken. Maar die kunnen
niet onafgebroken doorgaan en behoren ook niet anders plaats te vinden dan volgens de orde die
men daarvoor in onderling overleg afgesproken heeft. Dat is inderdaad zo. Daarom worden er ook
vaste tijden voor afgesproken en vastgesteld. Dat is voor God weliswaar niet belangrijk, maar voor
de mens en is het wel nuttig en nodig dat er zo rekening gehouden wordt met ieders
mogelijkheden en dat alles in de kerk, volgens de uitspraak van Paulus, op gepaste wijze en
ordelijk verloopt. Dit neemt overigens niet weg dat iedere kerk afzonderlijk zich af en toe tot een
frequenter beoefening van de gebeden moet kunnen aanzetten, en als ze daartoe vermaand wordt
doordat een bepaalde nood toeneemt, van een vuriger ijver voor het gebed vervuld behoort te zijn.
Aan het eind zal er nog gelegenheid zijn om te spreken over de volharding, die veel verwantschap
heeft met het aanhouden in het gebed. Dit aanhouden in het gebed heeft verder niets te maken de
'ijdele omhaal van woorden’ waarvan Christus ons heeft willen weerhouden. Hij verbiedt ons
namelijk niet om lang of vaak of met vee! toewijding in het gebed bezig te zijn, maar wij mogen er
van Hem niet op vertrouwen iets van God gedaan te kunnen krijgen door Zijn oren te laten tuiten
van onze woordenstroom, alsof Hij te overtuigen zou zijn op de manier die onder mensen
gebruikelijk is. Wij weten immers dat de geveinsden er niet aan denken dat ze met God van doen
hebben en daarom in hun gebeden een ophef maken als gold het de zegetocht van een
overwinnaar. Het lijdt namelijk geen twijfel dat de farizeeër die God dankte dat hij niet was als de
anderen, zichzelf lof toezwaaide onder de ogen van de mens en, alsof hij zich met zijn gebed een
reputatie van heiligheid wilde verwerven. Vandaar de ijdele omhaal van woorden die tegenwoordig
om eenzelfde reden in het pausdom opgang maakt, wanneer sommigen hun tijd verdoen door
steeds dezelfde gebedjes te herhalen en anderen zichzelf bij het gewone volk aanprijzen met een
lange aaneenrijging van woorden. Omdat deze babbelzucht op kinderlijke wijze een spelletje met
God speelt, is het geen wonder dat ze door de kerk tegengegaan wordt, want daar mag alleen
weerklinken wat oprecht is en uit het diepst van het hart komt. In de buurt van dit misbruik ligt een
ander, dat erop lijkt en dat eveneens door Christus veroordeeld wordt: huichelaars maken in hun
verlangen om in het middelpunt van de belangstelling te staan jacht op zo veel mogelijk getuigen
en gaan liever op de markt staan om te bidden dan dat hun gebeden de lof van de wereld zouden
moeten missen. Aangezien echter het oogmerk van het gebed is, zoals reeds eerder opgemerkt is,
dat de zielen zich tot God verheffen, zowel om Hem lof toe te brengen als om Zijn hulp in te
roepen, mag men daaruit opmaken dat het gebed voor het belangrijkste deel een zaak van de
geest en het hart is, of liever: dat het gebed eigenlijk een verlangen op de bodem van het hart is,
dat voor God, die de harten doorzoekt, uitgestort en aan Hem bekend gemaakt wordt. Daarom
heeft de hemelse Meester - zoals reeds gezegd is - toen Hij de beste stelregel voor het bidden
wilde geven, gezegd dat men de slaapkamer moet ingaan en na de deur gesloten te hebben daar
in het verborgene tot onze Vader moet bidden; dan zal onze Vader, die in het verborgene is, ons
verhoren. Zo waarschuwde Hij om niet het voorbeeld van de huichelaars te volgen, die door
eerzucht gedreven met hun gebedsvertoon de gunst van mens en probeerden te verkrijgen, en
voegde Hij er meteen aan toe wat men dan beter kan doen: de slaapkamer ingaan en daar met
gesloten deur bidden. Met deze woorden (zoals ik ze lees) heeft Hij ons geleerd een afgezonderde
plaats op te zoeken, die ons kan helpen om met heel ons denken in ons hart af te dalen en diep
daarin door te dringen, en daarbij heeft Hij ons beloofd dat God, voor wie onze lichamen tempels
behoren te zijn, ons in de genegenheden van het hart nabij zal zijn.
Daarmee heeft Hij overigens niet willen zeggen dat het niet dienstig zou kunnen zijn om op andere
plaatsen te bidden; wel heeft Hij duidelijk gemaakt dat het gebed iets verborgens is, dat zich vooral
in het hart afspeelt en daarom rust voor het gemoed nodig heeft, ver van het druk gewoel van alle
beslommeringen. Niet zonder reden begaf ook de Heere zelf zich dus naar een afgezonderde
plaats, ver van het tumult van de mensen, wanneer Hij zich heel nadrukkelijk tot het gebed wilde
zetten. Dat deed Hij om ons door het voorbeeld dat Hij gaf, erop te wijzen dat wij dit soort
hulpmiddelen niet mogen veronachtzamen, omdat ons hart, dat van zichzelf zeer ongestadig is,
door deze middelen krachtiger op de ernstige beoefening van het gebed gericht wordt. Maar zoals
Hij zich intussen ook te midden van een menigte mensen niet onthield van bidden, als de

omstandigheden dat met zich meebrachten, zo moeten ook wij in alle plaatsen waar dat nodig
mocht zijn, reine handen opheffen. Verder moeten wij het ervoor houden dat iemand die zich
onttrekt aan het gebed in de heilige bijeenkomst van de vromen, ook niet weet wat het is om apart
te bidden, in de afzondering of thuis. En anderzijds, iemand die het particuliere gebed nalaat als hij
alleen is, kan nog zo ijverig de openbare bijeenkomsten bezoeken - als hij daar gaat bidden, zijn
dat inhoudsloze gebeden, omdat hij zich dan meer gelegen laat liggen aan de mening van mensen
dan aan het verborgen oordeel van God. Overigens heeft God, om te voorkomen dat de
gemeenschappelijke gebeden in de kerk onbelangrijk geacht zouden worden, die oudtijds met
schitterende benamingen opgeluisterd, in het bijzonder toen Hij de tempel een huis van gebed
noemde. Met die benaming heeft Hij duidelijk gemaakt dat het belangrijkste deel van Zijn dienst
bestaat in de taak van het bidden en dat de tempel als een banier voor de gelovigen opgericht is,
om zich daarin eendrachtig te oefenen. Er is ook een bijzondere toezegging bijgevoegd: 'U wacht
de lof in Sion, O God, en aan U zal de gelofte betaald worden. Met die woorden wijst de profeet
erop dat de gebeden van de kerk nooit tevergeefs zijn, omdat God Zijn volk altijd stof verschaft om
blij te zingen. Weliswaar zijn de schaduwen van de Wet geweken, maar omdat God door deze
ceremonie ook onder ons de eenheid van het geloof wil versterken, lijdt het toch geen twijfel dat
die belofte ook voor ons geldt, daar Christus haar met Zijn eigen woorden bekrachtigd heeft en
Paulus leert dat zij voor altijd geldt.
Wordt vervolgd
Gebedskring
Filippensen 4:6 "Weest in geen ding bezorgd; maar laat uw begeerten in alles, door bidden en
smeken, met dankzegging bekend worden bij God".
Op DV 1, 15 en 29 maart hopen we als gemeente in gebed samen te komen om de HEERE Zijn
zegen te vragen en te danken voor alle goede dingen die Hij ons geeft. We lezen met elkaar een
gedeelte uit de Bijbel en een kort meditatief gedeelte uit de Institutie van Calvijn. Op dit moment
bespreken we hoofdstuk 9 met elkaar "De overdenking van het toekomende leven". Daarna
dragen we samen de gemeente aan de Heere op in het gebed. We beginnen om 7.15 uur en
sluiten af om 8.15 uur. U bent van harte welkom!
Vrouwenvereniging ‘Aan Zijn voeten’
Deze maand komen we als vrouwen uit de gemeente bij elkaar op dinsdagochtend 18 maart.
Arida Harskamp verzorgt op deze morgen de inleiding over 'Anna'. De naam Anna betekent
'genade' en zo was haar leven! Ze was een profetes; een vrouw met een diep inzicht in het
handelen van de HEERE. Van deze Bijbelstudie kunnen we samen weer veel leren. Ik hoop dat u
en dat jij er weer zin in krijgt!
We bespreken deze ochtend de vragen 3, 4 en 6. Zo kunt u zich thuis alvast voorbereiden, wat de
vragenbespreking ten goede komt. Er is inloop met koffie vanaf 09.00 uur, waarna we om 09.30 de
ochtend beginnen. Rond 11.15 uur besluiten we de ochtend. Er is kindercrèche aanwezig. Hartelijk
welkom!
Betty van Braak is gestopt met haar taak in het bestuur. We zijn dankbaar voor haar inzet en het
enthousiasme waarmee ze haar werk altijd gedaan heeft. Tijdens de jaarvergadering is mevrouw
M.A. Buitink gekozen in de vacature van Betty van Braak. We zijn blij dat het bestuur zo weer
voltallig is. Graag tot ziens!
Met hartelijke groet, namens het bestuur,
mevrouw A.J. Boogaard - van Essen
Lidmatenkring
Beste gemeenteleden,

De volgende lidmatenkring staat gepland op D.V. 20 maart en begint om 19.30 uur. We zijn
inmiddels hoofdstuk 3 en 4 van de Hebreeënbrief aan het behandelen. Deze hoofdstukken laten
op een bijzonder wijze de rijkdom van Christus zien. Hij is de getrouwe Hogepriester, Die het huis
bouwt. Tegelijk zullen we Zijn heerlijkheid alleen zien, als we niet afdwalen en achterblijven, maar
door geloof op Hem gericht blijven. En dit is geen geringe waarschuwing! Het gevaar van
verharding en afdwaling door ongeloof en zonde is groot. De christelijke gemeente heeft hierin een
belangrijke taak, namelijk om elkaar aan te sporen en mee te nemen (hfst 3:12-13 en 4:1). Ik hoop
en bid dat de lidmatenkring zal bijdragen aan een beter en rijker zicht op Christus, zodat wij met
meer vrijmoedigheid zullen toegaan tot de troon van de genade.
Een hartelijke groet,
Dico de Pater

Zendingscommissie
De zendingscommissie wil graag twee onderwerpen onder uw aandacht brengen: de
voorjaarszendingscollecte voor ZHHK en de Friedensstimme-lectuurpakketten naar Rusland.
** Voorjaarszendingscollecte
Op D.V. zondag 9 maart wordt de landelijke voorjaarszendingscollecte gehouden. Deze collecte is
bestemd voor het werk van de Zending Hersteld Hervormde Kerk (ZHHK). ZHHK is namens de
gemeenten van de HHK werkzaam in Suriname en in Malawi. Op beide zendingsvelden staat het
doorgeven van Gods Woord centraal. In Suriname krijgt dit vooral vorm in de zondagse eredienst,
preekbespreking, Bijbelstudie en het kinder- en tienerwerk. In Malawi vindt het doorgeven van
Gods Woord weer op andere manieren plaats. De opbrengst van de collecte is voor beide
zendingsvelden bedoeld.
Malawi
‘Als de oceaan zo breed, maar slechts een inch diep’, wordt wel gezegd over de kerk in Afrika. Dat
herkent ook ds. K. Klopstra. Hij geeft les aan de Bijbelschool in Malawi, waar studenten worden
opgeleid tot evangelist. Dit onderwijs is hard nodig. Tegelijk mag er ook vrucht worden gezien op
het werk. Ds. K. Klopstra begeleidt ook studenten die deelnemen aan het MINTS-programma op
het Eskol College. Dit is een HBO-opleiding die studenten voorbereidt op het ambt van predikant.
In Malawi is ook ds. R.J. Oomen werkzaam. Hij adviseert de synode van de Reformed
Presbyterian Church (RPC), geeft cursussen aan ambtsdragers en gemeenteleden en bezoekt
gevangenen. Tevens helpt hij bij het opzetten van vrouwenverenigingen. Op deze manieren wordt
in Malawi Gods Woord doorgegeven. Maar de Bijbel leert ons ook om de mensen om ons heen te
helpen in hun materiële behoeften. Daarom vinden er in Malawi tevens diaconale projecten plaats.
Een schakel
Omdat onze Heere wil ‘dat alle mensen zalig worden, en tot kennis der waarheid komen’ (1 Tim. 2:
4), vindt er zendingswerk plaats. En dat mag gebeuren in de vreugdevolle wetenschap dat God
Zelf zorgt voor de vrucht op het werk. ‘Alzo zal Mijn woord, dat uit Mijn mond uitgaat, ook zijn, het
zal niet ledig tot Mij wederkeren; maar het zal doen, hetgeen Mij behaagt, en het zal voorspoedig
zijn in hetgeen, waartoe Ik het zende.’ (Jes. 55:11). Het werk dat in Malawi en Suriname mag
worden gedaan, staat niet op zichzelf. Het is een onderdeel, een schakel, in het grote geheel van
werk in Gods Koninkrijk. En het werk in Malawi en Suriname kan niet worden gedaan zonder weer
andere schakels. Eén daarvan mag u zijn. Door uw gebed en door uw giften kan God u gebruiken
om Zijn Koninkrijk te bouwen. Dat besef geeft blijdschap en verwondering! We zien uit naar uw
bijdrage aan dit belangrijke werk.

** Friedensstimme lectuurpakketten naar Rusland en andere voormalige Sovjetrepublieken.
Medewerkers van Friedensstimme zijn weer op werkbezoek geweest in de voormalige Sovjet Unie.
In veel gemeenten werd de dank uitgesproken voor de verstuurde pakketten; tevens werden weer

nieuwe adressen meegegeven waar post naar toe kan. Soms wordt er een brief gestuurd om te
bedanken. Zo deed ook broeder Petrenko. Hij schreef het volgende:
Geliefde vrienden,
Wij willen u hartelijk danken voor de postpakketten die wij van u ontvangen hebben. Wij zijn erg blij
met de Bijbels, Nieuwe testamenten, christelijke boeken en kaarten. Wij gebruiken deze
materialen voor evangelisatie en in onze gemeente. Wij wensen u Gods zegen toe!
Broeder Petrenko.
Bij de pakketten, die afgelopen dankdag vanuit onze gemeente verstuurd zijn, was de winst op de
postzegels, inclusief de giften, € 110,00. Dit bedrag is aan Friedensstimme overgemaakt.
Op D.V. 12 maart, Biddag, zullen er in de hal van de kerk weer pakketten van Friedensstimme
liggen met Bijbelgedeelten en evangelisatiemateriaal. Wilt u helpen, zodat deze allemaal verstuurd
kunnen worden? U hoeft alleen voor de verzending te betalen. Om het gemakkelijk te maken,
zitten de postzegels er al op. Vanwege de tariefverhoging moet er € 5,25 aan postzegels geplakt
worden. Als u een pakket wilt versturen, kunt u de kosten van de postzegels direct contant
afrekenen, of u kunt het verschuldigde bedrag overmaken op IBAN nr. NL 78 SNSB 0925 0102 51
t.n.v. A. de Haan te Ede o.v.v. lectuurpakketten. Als u op deze manier de postzegels koopt, betaalt
u niet meer dan op het postkantoor (maar levert het wel winst op voor Friedensstimme). Hoewel
het in een aantal landen steeds moeilijker wordt om Bijbelse lectuur te verspreiden, bestaat die
mogelijkheid in republieken van de voormalige Sovjet-Unie nog wel. Maar, hoe lang nog? Nu
hebben we nog steeds de gelegenheid om Gods Woord te verspreiden; het ontbreekt ons toch niet
aan de genegenheid? Een Russische predikant uit de stad Tsjeljabinsk schreef een paar jaar
gelden als reactie op de ontvangen pakketten: “De tijd is kort en er is nog veel te doen. De Heere
helpe ons om voor Hem te getuigen zonder ons voor Hem te schamen”.
Wilt u ook voorbede doen voor de komende verzending? Dat de pakketten op de juiste plaats
aankomen en tot zegen mogen zijn voor hen, die op deze manier met Gods Woord in aanraking
komen. Voor informatie over deze actie: Fam. A. de Haan, tel. 0318-614918 /612990.
Met hartelijke groet,
de zendingscommissie
Evangelisatieclub ‘De Schatzoekers’
Om kwart over negen stonden de eerste kinderen al voor onze deur. Tja een goed teken dat ze zo
graag komen! We mochten weer 13 kinderen verwelkomen. We waren blij dat we ook een van de
oude bekende jongens weer een keer zagen. Zijn voetbal was afgelast. Hij deed weer enthousiast
mee. We hebben het verhaal gehoord van Mozes die naar het volk en de Farao moest gaan om te
vragen of het volk mocht gaan! De Farao luisterde niet en verzwaarde de straf en de leiders van
het volk waren boos op Mozes en Aaron. Dan is het moeilijk om te geloven en te vertrouwen op
God. Toch wil Hij dat we in Hem geloven en vertrouwen. Het mooie van Mozes was dat hij met zijn
onbegrip en nood naar God ging! God is er dan en Hij antwoordt. Na de vertelling kregen ze een
kleurplaat met opdrachten over de tien plagen. Wat een zegen dat we telkens de kinderen weer
terug zien en dat ze zo trouw komen. Het is heerlijk om met zoveel leiding te zijn. Er is tussen door
ruimte om eens een spelletje met een kind te doen. Van deze aandacht genieten ze enorm. Dank
God dat Hij ons deze kinderen een ochtend toevertrouwd. Alle eer en glorie aan Hem. We mogen
na deze ochtend de zorg weer terug geven aan Hem! Hij is de Voleinder van het geloof!

Vrijwilligershulp “Oog voor Elkaar”:
Om alle gemeenteleden een inzicht te geven in wat het vrijwilligerswerk het afgelopen jaar weer
heeft kunnen betekenen voor onze gemeente, volgt hieronder een kort verslag van het aantal uren
geboden hulp in 2013. Deze uren worden onderverdeeld in categorieën/activiteiten en bedraagt
voor:
- vervoer: 18 uur
- licht verzorgende taken: 4 uur
- ondersteuning in huishouden (waaronder strijken, schoonmaken, oppas): 46 uur

-

ouderenbezoek, waaronder ook begrepen de psychosociale ondersteuning (ook in de vorm
van bezoek): 341 uur.

Totaal aantal uren gegeven hulp: 409 uur.
Het aantal uren bezoekwerk is een geschat aantal, aangezien wij op dit moment niet helemaal
inzichtelijk hebben hoe het bezoekwerk verloopt.
Uiteraard zou deze hulp niet geboden kunnen worden zonder inzet van onze vrijwilligers. Daarom
willen we deze gelegenheid nog eens extra aangrijpen om alle vrijwilligers hartelijk te danken voor
al hun inzet. Het wordt erg op prijs gesteld!
Mocht u dit lezen en ook graag deel uit willen maken van onze groep vrijwilligers om zo
mensen te kunnen helpen die het op een bepaald moment hard nodig kunnen hebben of het
fijn vinden om mensen van onze gemeente te bezoeken, dan kunt u zich aanmelden bij één
van de coördinatoren.
Voor hulpvragen of informatie (ook met betrekking tot het bezoekwerk) kunt u bellen naar:
Jeanet Linge (0318-625918) of Alma van Engelenhoven (0318-610563), of mailen naar
vrijwilligershulp@hhgede.nl.

Puzzelhoekje
Hallo jongens en meisjes,
Wat gebeurt er met je als God in je hart woont? Je verandert helemaal. Het betekent dat je lieve
dingen gaat doen. Voor andere kinderen, bij jou thuis en ook op school in de klas.
De Heilige Geest maakt je nieuw en blij. Hij vertelt je door de woorden van de Bijbel Wie de Heere
Jezus is en wat Hij allemaal graag wil. Het fijne is dat Hij alles wat Hij wil Zelf in je hartje geeft.
Anders zou het elke keer mislukken om nieuw te zijn.
Lees maar eens in de brief aan de Galaten 5 en denk eens na over de woorden van het 22e vers.
1) Wat zijn de vruchten van de Geest?
2) Bedenk een voorbeeld bij twee van de negen
gevolgen. Je vader en moeder mogen je daarbij helpen.
Voor je inzet krijg je 2 punten!
Groetjes van tante Betty
Kleurplaat

Kinderclub ‘De Zaaier’
Hallo jongens en meisjes!
Een Joods gezegde zegt: 'Wie de vreugde van het Loofhuttenfeest niet heeft meegemaakt, weet
niet wat vreugde is…' Wij gaan volgende keer natuurlijk niet het Loofhuttenfeest vieren, maar we
willen er wel met elkaar over na gaan denken. Doen jullie ook weer mee? We hopen jullie D.V. 5
maart weer te ontmoeten!
Hartelijke groet van de jufs en meester.

Jeugdverenigingen
We mogen terugkijken op een leuke activiteitenavond! De laatste alweer van dit seizoen. Het gaat
snel vinden jullie ook niet? Deze maand staat er één gezamenlijke avond op het programma. Op
D.V. 14 maart is er een sprekersavond. Er komt dan iemand vertellen over zijn werk bij de
politie/recherche. Jullie hebben aangegeven dat jullie interesse hebben in dit thema, dus we
verwachten jullie allemaal! :) ;)
-16
We zijn begonnen met het nieuwe bijbelstudieboekje ‘Door het geloof’. De afgelopen keer hebben
we nagedacht over geloof en vertrouwen. Vragen die we besproken hebben zijn: Wanneer
vertrouw je iemand en wanneer vertrouw je Hem? En wat betekent het wandelen met God?
Komende vrijdag (28 februari) zijn Thomas en Menno aan de beurt om een inleiding te houden
over ‘Abraham, geloofde God…’. Op 21 maart gaan we verder en dan is het thema ‘behouden

door het geloof’. Natuurlijk wordt er op beide avonden voor een leuke activiteit gezorgd! We hopen
jullie te zien!
Op zaterdag 22 maart is de HHJO-jongerendag voor jullie. Rond het thema ‘(Schijn)heilig?!’ is er
een lezing en zijn er verschillende workshops. De dag duurt van 09.45 uur tot 14.15 uur. Schrijf
het snel in je agenda, want jij gaat toch ook mee? Het zou mooi zijn als we met de hele JV erbij
zijn!! Meer info volgt op één van de komende JV-avonden en per mail.
+16
Afgelopen maand stond we stil bij de gelijkenis van de verloren zoon. Confronterend hoe radicaal
de Bijbel is, of behouden of verloren, een tussenweg is er niet. Ook bespraken we het
spanningsveld tussen onze Vader die op de uitkijk staat en de stap die we moeten zetten om terug
gaan en te belijden, Vader ik heb gezondigd tegen de hemel en voor U. De verantwoordelijkheid
die wij hebben, om in geloof tot Jezus te gaan en aan de andere kant een keuze die we van
onszelf nooit zullen maken. We bidden jullie toe dat de nood zo groot wordt, dat je tot Jezus de
toevlucht neemt. Achteraf zal je zien, het was God die het deed, beide het willen en het werken. 7
maart hopen Jan, Albert en Marc verder te gaan met deze gelijkenis. Op 28 maart staat een avond
gepland over ‘Omgaan als christen in de maatschappij’ door Willemien, Pieter Jan en Danielle. Met
na de pauze weer een leuke activiteit.
We zien weer uit naar jullie komst!
Paasappèl
Ook dit jaar wordt er vanuit onze gemeente een Paasappèl georganiseerd op D.V. 21 april (tweede
Paasdag). Omdat het een gemeente-activiteit is willen we, als werkgroep, u en jou op de hoogte
houden van de ontwikkelingen. We zullen dit doen door in de komende kerkbodes verslag te doen
van de stand van zaken. De werkgroep leden zijn Willem de Bruijn, Anna-Maria Buitink, Erik van
der Sluys en Arja Evers. Het doel van het Paasappèl is om met jongeren samen de Bijbel te
openen en te horen wat de heerlijke paasboodschap voor ons te betekenen heeft. Natuurlijk is er
ook gelegenheid voor ontmoeting en gezelligheid! De middag heeft een interkerkelijk karakter. We
richten ons tot jongeren uit verschillende kerkverbanden en daarom wordt er één lezing verzorgd
door een predikant uit de Hersteld Hervormde Kerk en de andere lezing wordt verzorgd door een
predikant uit de Christelijke Gereformeerde Kerk. Hoe ziet zo’n middag eruit? Om half 3 vindt de
opening plaats en vervolgens is dan de eerste lezing. Na de pauze volgt een tweede lezing en
tussendoor wordt er ook veel samen gezongen. Vervolgens wordt rond 5 uur de middag
afgesloten. Als werkgroep zijn we inmiddels begonnen met de voorbereidingen. We hebben
nagedacht over het thema en zijn bezig om de sprekers te regelen. Ook is er een start gemaakt
met het maken van een website en de poster. We zijn dankbaar dat ook verschillende
gemeenteleden ons helpen bij alle voorbereidingen! Het is ons hartelijk verlangen om jongeren
dichtbij het Woord te brengen en in dit alles zijn we afhankelijk van de zegen van de Heere. Het is
ons gebed dat ook deze middag tot eer van Zijn naam en tot uitbreiding van Zijn koninkrijk is!

Kluszaterdag:
Klusjes blijven er altijd. Daarom zijn we blij dat er trouwe vrijwilligers zijn, die ons op de
kluszaterdag komen helpen. Iedere derde zaterdag van de maand zijn alle mannen, jong en oud,
welkom. We geven u alvast de data door, tot aan de zomervakantie: 15 maart, 19 april, 17 mei en
21 juni. Wie weet, kunt u er rekening mee houden in uw agenda. We hopen u zaterdagmorgen, 15
maart te ontmoeten! We beginnen om 9.00 uur en ronden af om ongeveer 12.00 uur. Opgeven kan
bij dhr. D.J. van Leeuwen, tel. 0318 – 561549 of via kerkvoogdij@hhgede.nl

Vervolgverhaal: Het slavinnetje van Generaal Bakar
Het ontroerend historisch vervolgverhaal uit de tijd van Constantijn de Grote.

Wonderlijk toch, opeens was Nunia niet bang meer voor deze mensen, die nog heidenen waren en
haar God niet kenden. Ze was er ook niet bang voor, dat ze geen woorden zou kunnen vinden, als
ze bad. Er was een wonderlijk vertrouwen in haar ziel, dat God alles wèl zou maken, dat Hij haar
steunen en sterken zou. Met eenvoudige woorden vroeg ze de Heere of Hij de zieke koningin beter
wilde maken. Zodra ze ‘amen’ had gezegd en weer opstond, stak de koningin haar vermagerde
hand naar haar uit. “Slavin”, zei ze, “ik dank je, ik dank je. Ik weet, dat jouw God je gebed zal
verhoren”. Snel wipte Nunia daarop het huis van generaal Bakar binnen, om zich te onttrekken aan
de nieuwsgierige blikken van al de mensen, die voor het huis stonden. De zieke koningin werd
weer naar haar paleis terug gedragen. Natuurlijk waren de mensen in Gori benieuwd of het gebed
van de slavin verhoord zou worden. De spanning duurde niet lang, want reeds de volgende dag
kwam er enige verbetering in de toestand van de koningin. ’t Was nog slechts een licht herstel,
maar dat herstel nam van dag tot dag toe en uiteindelijk was ze geheel genezen. Het wonder was
geschied. Algemeen werd deze genezing toegeschreven aan het gebed van de slavin en meer nog
dan vroeger, begonnen veel mensen haar met andere ogen te zien. Zij beschouwden haar als een
bijzonder meisje…..een meisje, dat wonderen kon doen. Bij de koning was nu alle boosheid
verdwenen. Hij was opgetogen over die slavin van generaal Bakar. Hij sprak er over met de
koningin. Hij stelde haar voor om Nunia vrij te kopen, haar rijk te belonen en haar aan het hof een
voorname plaats aan te bieden. Dat had ze wel verdiend, meende hij. “De christenen”, zei de
koningin, “zijn wonderlijke mensen. Zij geven niet om rijkdom en eer. Als ze naar eer verlangen,
doen zij dat voor hun God. Hem komt alleen alle eer toe, zeggen ze altijd. Ik heb dat goed
gemerkt, toen ze door haar gebed het kind van Wadi heeft genezen. Toen wilde ze ook helemaal
niets van een beloning weten. God had het kind genezen, zei ze, en Hem moest daarvoor dank
worden gebracht. Reken maar gerust, dat zij er nog net zo over denkt en probeer maar niet een
geschenk aan haar kwijt te raken”. “O, staat het er zo mee”, zei de koning. “Ik kan niet begrijpen,
hoe zo’n kind daartoe komt. Ze kon met die kunst schatrijk worden. Maar ja, als ze niet wil, houdt
alles op!” De koningin mocht dan hebben tegen gehouden, dat Nunia werd beloond, dat belette
haar niet, om Nunia uit te nodigen in het paleis te komen. Ze kwam daar tegelijk met mevrouw
Ghadani. Dat was zogenaamd om naar de toestand van de koningin te komen kijken. Maar toen
de koningin allang helemaal beter, werden die bezoeken toch nog voortgezet. Daar zat natuurlijk
wel wat anders achter. De koningin en mevrouw Ghadani waren heel nieuwsgierig, om eens wat
meer te horen over die wonderlijke godsdienst van Nunia. Als zij in het paleis op bezoek was,
moest ze steeds vertellen over de Heere Jezus. Zij konden maar niets begrijpen van de grote
liefde van de Heere Jezus, dat Hij de heerlijke hemel verlaten had en op aarde was gekomen, om
daar te lijden en te sterven voor mensen, voor zondaren. Maar langzamerhand kwam er in het hart
van deze dames liefde tot de Heere Jezus. En van nu af kenden zij geen groter verlangen, dan dat
ook de koning en generaal Bakar de God van de christenen zouden gaan liefhebben. Voorzichtig
spraken ze er eens over met hun mannen. Ze vertelden af en toe eens van de Heere Jezus, over
Zijn grote liefde, net zoals Nunia dat gedaan had. Maar ach, ze klopten bij de koning en bij de
generaal aan dovemans deuren… Ze wilden van die nieuwe godsdienst niets weten. Ze waren en
bleven trouwe vereerders van hun god Mithra, die met zijn duizend oren en tienduizend ogen,
machtiger was dan elke andere god. Maar die genezingen dan? Dat kindje én de koningin waren
immers beter geworden, dat viel toch niet tegen te spreken? Die wonderen waren toch gebeurd op
het gebed van de slavin. Ze had niet gebeden tot Mithra, maar tot haar eigen God en dus was die
God machtiger dan Mithra. Dat was immers gebleken? Zeker, dat was wel waar. De koning en
Bakar konden dat niet ontkennen. Maar wat had dit nu te betekenen? Ze waren niet van plan om
het verhaal dat die slavin deed en om die twee genezingen, hun god Mithra, die hun vaderen al
gediend hadden, ontrouw te worden. Daar dachten ze niet over. ’t Kon heel goed zijn, dat die beide
genezingen aan een gelukkig toeval te danken waren. Of aan een of andere toverij. Ze hadden
Nunia voor haar goede diensten willen belonen, maar dat wilde ze niet. Ook goed; ze moest dat
zelf weten. Maar zij bleven hun god Mithra even trouw, als zij dat altijd geweest waren. En ze
wilden er ook niet aan, dat de God van een slavin machtiger zou zijn, dan de god van een koning
en een generaal. De God van Nunia dienen? Ze dachten er niet over. En toch zou die tijd eens
komen, zowel voor koning Mirian als voor generaal Bakar!

Wordt vervolgd.
Uit: Het slavinnetje van Generaal Bakar, door P. de Zeeuw JGzn.

Overige berichten
Zoekt u hulp in de huishouding of oppas, ik help u daar graag bij! Ik ben Anne-Dieke Roelofsen,
derdejaarsstudent Verpleegkunde op de CHE en woon in Bennekom. Te bereiken op: 0627323044
of anne-diekeroelofsen@hotmail.com

HHJO KAMP +15
Waarop bouw jij? Op rotsen of op zand? Of ben jij zo iemand die alleen de buitenkant van zijn
leven belangrijk vind: het fundament zie je toch niet, dus dat doet er niet toe… of toch wel? Over
deze vragen gaat het op het 15+ kamp in de meivakantie. Natuurlijk hebben we daar veel tijd voor
gezelligheid, ontmoeting, sportiviteit. Met een grote groep jongeren van jouw leeftijd zit je drie
dagen in Ermelo en dat wordt echt erg leuk. En natuurlijk doen we ook de Bijbel open, en denken
na over het fundament van ons leven. Durf jij mee te graven om te ontdekken op welk fundament
jouw leven staat?
Wat: 15+ kamp!
Waar: Aalbertshoeve, Ermelo
Wanneer: D.V. 30 april tot 2 mei
Ben je nooit eerder met dit kamp mee geweest? Geen probleem: dat is niemand. Het is helemaal
nieuw en het wordt speciaal voor jou georganiseerd. Erik van der Sluys hoopt als vrijwilliger mee te
gaan dus mocht je nog extra vragen hebben, schroom niet om ze te stellen!
Tot in de meivakantie!

Sponsoractie ‘Hart voor vluchtelingen’
Bijna zo lang als de wereld bestaat zijn er al mensen op de vlucht. In de Bijbel komen we
sinds de eerste mens veel verschillende vluchtelingen tegen: Abraham, Jakob, Mozes,
David, enz.

Ook Jezus was als baby al op de vlucht naar Egypte. Na zijn dood zijn christenen,
vluchtend voor de vervolgingen, verstrooid over de aarde. Ook in deze tijd zijn er nog
steeds miljoenen mensen op de vlucht en op zoek naar een veilig heenkomen.
God vraagt van ons zorgzaam te zijn voor vreemdelingen. “En wanneer een vreemdeling
bij u in uw land verblijft, zult u hem niet onderdrukken. Als een onder u geboren
Israëliet zal u de vreemdeling gelden, die bij u verblijft; u zult hem liefhebben als uzelf,
want u bent vreemdeling geweest in het land Egypte: Ik ben de HERE, uw God.” (Lev.
19: 33-34).
In Nederland worden al jaren (tijdelijk) vluchtelingen opgevangen. Stichting Gave maakt
kerken en christenen in Nederland bewust van de bijbelse roeping om ‘de vreemdeling’
gastvrij te ontvangen. Gave motiveert, traint en ondersteunt vrijwilligers om contacten
op te bouwen met asielzoekers en met hen Gods liefde te delen. Rond de diverse
asielzoekerscentra heeft Gave teams die het lokale werk vanuit de kerken ondersteunen
en begeleiden. Bijvoorbeeld met taalteams wil Gave het werk onder specifieke groepen
asielzoekers opzetten en bevorderen. Vanwege taal- en cultuurverschillen is het opzetten
van een bijbelstudiegroep speciaal voor bijvoorbeeld Afghanen vaak te hoog gegrepen
voor een plaatselijke kerk. Gave kan de benodigde kennis en ervaring voor een dergelijk
specifieke taalgroep bieden. Ook organiseert Gave andere activiteiten, waaronder
moeder- en kind weekenden en multiculturele jongerenkampen, om vluchtelingen kennis
te laten maken met het Evangelie.
Voor de uitvoering van het werk is Gave afhankelijk van giften. Gave ontvangt namelijk
geen subsidie.

Geeft u zich als fietser, hardloper of vrijwilliger voor 17 maart op!

Evangelisatiezangavond “100% Genade”
Op D.V. zaterdag 15 maart 2014 is er voor de 10e keer de traditionele zangavond t.b.v.
evangelisatie in Zuid-Limburg. Het concert wordt gehouden in de Oude Kerk van Lunteren. De
avond begint om 19.30 uur, de kerk gaat open om 19.00 uur. Het thema van de avond is: “100%
Genade”
De medewerkenden zijn:
 Samengesteld Evangelisatiekoor o.l.v. Jan Hendrik van Schothorst
 Kinderkoor Rehoboth uit Kootwijkerbroek, o.l.v. Anita Melissen-Van Middendorp
 Ds. W.C. Polinder, appèlwoord
 Mark Verhelst, orgel
 Piet Muilwijk, vleugel
 Lianne Laurens, dwarsfluit
 Maurits Willemsen, trombone
 Marnix Klooster, contrabas
De toegang is gratis. De opbrengst van de sponsoring en collecte is bestemd voor ‘Een boodschap
voor Kerkrade’ en voor de ‘Stichting Evangelisatie Bunde en Omstreken’. Iedereen is van harte
welkom op deze zangavond! Meer informatie kunt u krijgen via concertlunteren@gmail.com

NPV Ede, voorjaarsvergadering, 27 maart 2014.
Lezing door Stichting Chris over 'Kinderen met een kenmerk'

Kinderen met een 'kenmerk', wie kent ze niet. De inleiding beperkt zich niet alleen tot het bespreken van de
verschillende kenmerken van autisme, syndroom van Asperger, ADHD, een eetstoornis of depressie, etc. Ook zal er
veel aandacht zijn voor hoe deze bijzondere jongeren zo goed mogelijk tot hun recht komen en welke rol je als
opvoeder daarbij mag en kunt hebben.
Na de pauze is er volop ruimte voor het stellen van vragen en onderling gesprek over het onderwerp.

Stadhouder Willem III school, Veldhuizerbrink 24, 6712 BZ, Ede.
Van 20.00-22.00 uur, inloop vanaf 19.45 uur.

Jong en oud van harte welkom!
Uitnodiging - ReVOKE

Het bestuur nodigt alle leden – en de echtparen die tot de doelgroep behoren, maar (nog) geen lid
zijn - uit om deel te nemen aan onze bijeenkomst op D.V. zaterdag 29 maart 2014 in de Hersteld
Hervormde Kerk, Harderwijkerweg 11 te Harskamp.
Agenda: 13.45 uur Ontvangst met koffie 14.15 uur Opening 14.30 uur Lezing door Maarten van
Dijk (maatschappelijk werker) en Jantine den Uijl (psychosociaal therapeut):
‘Wat doet kinderloosheid met jouw zelfbeeld?’ 15.15 uur Pauze 15.45 uur Nabespreking met vragenbeantwoording
16.30 uur Sluiting 16.40 uur Huishoudelijke vergadering 17.30 uur Maaltijd
Na afloop van de vergadering is er een gezamenlijke maaltijd voor de (potentiële) leden. U kunt
zich hiervoor aanmelden bij Ilona Kalkman, (0184) 64 22 53 of 06 27 10 03 87, per e-mail via
aanmelden@revoke.nl of via onze website www.revoke.nl, tot uiterlijk D.V. 15 maart 2014. De
kosten voor deze maaltijd bedragen € 12,50 per persoon voor leden en € 15,00 voor niet-leden en
worden ter plaatse bij de penningmeester Arjaan van Rooijen voldaan.
De najaarsbijeenkomst wordt gehouden op D.V. zaterdag 15 november 2014.

Website
www.hhgede.nl
Beheer: dhr. H.J. Aalbers (webbeheer@hhgede.nl)
E-mailadressen
rcboogaard@solcon.nl
ajboogaardvanessen@solcon.nl
scriba@hhgede.nl
diaconie@hhgede.nl
kerkvoogdij@hhgede.nl
vrijwilligershulp@hhgede.nl
evangelisatie@hhgede.nl
vrouwenvereniging@hhgede.nl
ichthus@hhgede.nl
dezaaier@hhgede.nl
puzzelhoekje@hhgede.nl
actie@hhgede.nl
webbeheer@hhgede.nl
redactiekerkbode@hhgede.nl
zending@hhgede.nl
werkgroepautisme@hhgede.nl
Bereikbaarheid
Tijdens alle kerkdiensten en kerkelijke bijeenkomsten is de dienstdoende koster voor dringende
gevallen telefonisch bereikbaar onder telefoonnummer 06-57280460.
Kopij volgende kerkbode
De volgende kerkbode komt uit op zondag 30 maart. Kopij hiervoor kan tot uiterlijk zaterdag 22
maart 18.00 uur per e-mail worden gestuurd naar redactiekerkbode@hhgede.nl Deo volente.
Voor alle vermelde data in de kerkbode geldt Deo volente (zie Jak. 4 vs. 14-15).

Gedicht
Biddag
’t Is biddag voor gewas en arbeid, Heer’.
Wil nog in Uw genade aan ons denken,

de Geest van de gebeden aan ons schenken,
zodat we zullen bidden tot Uw eer.
Zie op ons neer en zegen onze vlijt.
Geef dat w’aan onze arbeid vreugd beleven.
Wil ’t land op tijd Uw milde regen geven,
opdat het zaad in d’aarde goed gedijt.
Schenk ons dan ook Uw warme zonneschijn,
zodat de bloemen heerlijk zullen bloeien,
het koren op de velden zo mag groeien,
dat mens en dier straks weer verzadigd zijn.
Gedenk ons volk en ’t zinkend vaderland.
Geef dat w’Uw heil’ge wetten zullen eren
en ons in diepe ootmoed tot U keren.
Verlos ons, Heere, door Uw sterke hand.
Maak ons vooral aan Christus’ beeld gelijk.
Geef dat we ons aan Hem steeds toebetrouwen
en op Zijn bloed al onze hope bouwen,
verlangend naar Uw heerlijk Koninkrijk.
We hebben niets verdiend, het is genâ
wanneer U nog naar ons gebed zult horen.
Wil ’t rijk van satan door Uw macht verstoren
en sla ons in Uw gunst en liefde gâ.
Mw. M.A. Groeneweg-de Reuver

