COLOFON QUO VADIS	
  
Kerkbode van de Hersteld Hervormde Gemeente te Ede, Bennekom, Wageningen e.o.	
  
Verschijnt maandelijks.	
  
Predikant
Scriba

: Vacant	
  
: Diaken M.J.A. Kortenhoff	
  
Sadatsingel 57, 6716 GB Ede	
  
Tel. (0318) 621906	
  

Secretaris diaconie

: Diaken M.J.A. Kortenhoff	
  
Sadatsingel 57, 6716 GB Ede	
  
Tel. (0318) 621906	
  

Kindercrèche (10.00 uur) : Mw. E. Kroon

Tel. (0318) 78 50 68	
  

Koster

: Dhr. W.C. Oudijn

Tel. (0318) 43 18 41 /06 20545431	
  

CD-opnames

: Dhr. G. Koudijs

Tel. 06 18977469	
  

Redactie

: Vacant	
  
(hoofdredactie)

	
  

L. Soeters
(eindredactie)

Tel. (0318) 41 57 15	
  
	
  

Realisatie

: Drukkerij AMV

Tel. (0318) 48 40 74	
  

Kerkdiensten

: De kerkdiensten vinden plaats in de Zuiderkerk	
  
aan de Zandlaan 16 te Ede, ’s zondags om 10.00 en 18.30 uur.

Parkeren

	
  

Meditatie

	
  

: Tijdens de zondagse erediensten en de doordeweekse avondactiviteiten kunt u gebruik maken van het parkeerterrein naast Het
Streek. Eventueel kunt u uitwijken naar het geklinkerde gedeelte van
het parkeerterrein van Bruil of op het kerkplein.

Genezen
En het geschiede, als Hij in een dier steden was, ziet er was een man vol melaatsheid; en Jezus
ziende, viel hij op het aangezicht en bad Hem, zeggende : Heere, zo Gij wilt, Gij kunt mij reinigen.
Lukas 5 : 12.

Ziet, zegt Mattheus in zijn evangelie, een melaatse kwam tot Jezus. Dit was iets opvallends. Een
melaatse mocht volgens de wet tot de gemeenschap der mensen niet komen. En toch, zijn ellende
en dodelijke krankheid werd zo diep door hem gevoeld, en hij wenste zo vurig daarvan verlost te
worden, dat hij, toen hij vernomen had, dat Jezus in de stad was, tot Hem heen vlood. Dat was nu
vlieden om zijns levens wil. Dat was nu vlieden als een ten dode opgeschrevene, als een
ellendige, als een verfoeilijke, onder de veroordeling der heilige wet tot Christus. Dat was vlieden
zonder op zichzelf, zonder op de mensen te zien, alleen Christus in het oog. Vlieden met dit doel:
als ik maar bij Hem mag zijn, maar aan Zijn voeten mag liggen. Dat was geloven dat er bij Christus
innerlijke bewegingen van barmhartigheid zijn; geloven dat het ellendige volk op Hem mag
wachten. En tevens dat “geloven” door de daad van wegvluchten tot Hem tonen. Als deze man niet
geloofd had dat er bij Christus genade en vrije ontferming is, en dat Hij de kracht Gods tot
zaligheid is, was hij in zijn ellende blijven zitten. Wel is Christus de eerste, ook voor deze ellendige.
Christus wil en moet bij Zijn armen en ellendigen altijd de eerste zijn. Zo ook hier, Jezus toch was
gegaan naar de plaats waar deze melaatse vertoefde. Och ja, Jezus had reeds lang deze
melaatse in het oog, voordat dat deze Hem gewaar werd. Ziet, een melaatse kwam tot Jezus.
Hoort, wat het goddelijke evangelie zegt! Daar is toegang tot Jezus voor een melaatse, zelfs voor
een man vol melaatsheid. Niet slechts voor één die alleen melaatse plekken vertoont hier en daar,
maar voor één die geheel met melaatsheid bedekt is. Voor zo’n ziel is nog een uitweg, niet meer
dan één: een is toch ook genoeg. Tot Jezus heen. Ik vraag u in ernst: hoe wilt gij naar Jezus
heen? Of staat gij onverschillig tegenover deze wonderbare en heerlijke Zaligmaker en Verlosser?
Laat Hij u koud? Nogmaals hoe wilt gij naar Jezus heen? Als een godsdienstige, als een vrome,
als een godvrezende? Wilt ge aan Zijn voeten vallen als een kind Gods of als een verloren zoon,
die uitriep: ik ben zelfs niet waard Uw kind te heten? Och kom maar als een melaatse. Die gezond
zijn hebben de Medicijnmeester niet nodig, die laten Hem links liggen. Kom maar als een man of
vrouw vol melaatsheid tot Christus. Ik lees verder in onze tekstwoorden: en Jezus ziende viel hij op
het aangezicht en bad Hem. O, merk er op, hoe gij vernederd wordt, als gij met Jezus te doen
krijgt, dan komt gij in het stof te liggen. Ja, dan zucht uw ziel: ik ben maar dor stof voor Uw
aangezicht. Daar lag de melaatse, niet slechts op zijn knieën, nee, op zijn aangezicht ter aarde, als
een worm in het stof, als een ellendig leem. Hij schaamde zich om zijn melaatse gezicht tot Jezus
op te heffen. Metterdaad toonde hij, dat hij niet waardig was zijn ogen tot Christus op te slaan.
Toch was hij, onwaardige, niet ver van Christus gebleven. Ge hebt ook mensen, die zeggen: ik ben
niet waard om tot Christus te vlieden; dat durf ik niet. En daarom blijven ze maar van Hem weg en
blijven in de wereld doorgaan of in de zonde zitten. Zo deed deze melaatse niet. Hij viel op zijn
aangezicht voor Jezus neer. Hij verborg zijn misvormde gelaat in het stof. Zwijgend sprak hij: ik
ben niet waardig o Heere om Uw gezegend aangezicht te aanschouwen; niet waardig U in Uw
gezegend gelaat te zien. Veel, veel minder ben ik Uw Goddelijke hulp waardig. En toch, bij mij is
alles verdorven tot den dood toe, nochtans in U, U alleen is mijn hulp. O, hoe wonderbaar is dit
alles toch! Zie daar ligt er één die niet waardig is ’s Heeren vriendelijk aangezicht te aanschouwen,
aan Jezus voeten, en Jezus stoot hem niet weg. Jezus keert hem niet de rug toe. Veeleer neigt
Jezus Zijn oor om hem te horen in zijn ellende. Hij aanbad Jezus, zegt Mattheüs. Ik zeg het nog
eens: een melaatse aanbad Jezus. Mocht dat? Ja. Was hij niet te melaats? Nee.

Wie kwam ooit voor Uw troon, met vuile boezemzonden,
Die geen pardon ontving, en schuilplaats in Uw wonden?

Ds. C.B. Holland

	
  

Kerkdiensten
1 februari

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

Ds. H. Verheul (Woudenberg) Bediening Heilige Doop
Kand. J.W. Baan (Putten)
Diaconie
Kerkvoogdij
Aflossingen leningen

8 februari

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

Kand. G.K. Terreehorst (Apeldoorn)
Ds. G. Hendriks (Opheusden)
Diaconie
Kerkvoogdij
Kerk en pastorie

15 februari

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

Kand. W.H. Hoorn (Dedemsvaart)
Kand. G.J. Veldhuis (IJsselmuiden)
Diaconie
Kerkvoogdij
Aflossingen leningen

19 februari

19.30 uur
1e collecte
2e collecte

Ds. L.M. Jongejan (Barneveld)
Diaconie
Kerkvoogdij

22 februari

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

Ds. J. Koppelaar (Hoevelaken)
Ds. A.J. Schalkoort (Lunteren)
Diaconie
Kerkvoogdij
Kerk en pastorie

Van de kerkenraad:
26 februari: Gecombineerde thema avond over ‘gebed’ en kennismakingsavond:
Het heeft een aantal jaar niet plaats gevonden, maar nu is het weer zover. Op 26 februari staat er
een kennismakingsavond voor alle leden die nog niet zo lang bij onze gemeente betrokken zijn op
de agenda. Op deze avond zullen de diverse organen die binnen de gemeente actief zijn een korte
presentatie geven over hun activiteiten in en vanuit de gemeente. Een ieder die nog niet zo lang
verbonden is aan onze gemeente en nog niet eerder een gemeenteavond heeft meegemaakt

willen we vriendelijk, maar ook dringend oproepen om op deze avond aanwezig te zijn! Reserveer
hiervoor tijd in uw / jouw agenda. Let op: Het eerste deel van de avond is bestemd voor de hele
gemeente. In dit deel zal het thema ‘gebed’ aan de orde komen. Vervolgens is er een gezamenlijke
pauze waarin nieuw en oud, bekend en onbekend, jong en oud elkaar kan ontmoeten. Vervolgens
zal de 2e helft van de avond, zoals gemeld, bestemd zijn voor degenen die nog niet zo lang in de
gemeente zitten. Kortom: we willen de hele gemeente oproepen om (uiteraard voor zover mogelijk)
op 26 februari te komen!

Belangrijke data
Vergader- en bijeenkomstenrooster	
  
4 februari Repetitie Projectkoor.
6 februari JV +16.
7 februari Gebedskring. Aanvang 07.15 uur.
11 februari Kinderclub (Zendingsmiddag), gecombineerd met ouderenmiddag, Aanvang 14.00 uur.
12 februari Lidmatenkring. Aanvang 19.30 uur.
13 februari JV -16 en +16: activiteitenavond.
14 februari Inleveren kopij kerkbode maart.
17 februari Vrouwenvereniging Inloop 09.00 uur.
18 februari Repetitie Projectkoor.
20 februari JV -16.
21 februari Gebedskring. Aanvang 07.15 uur.
21 februari Klusochtend. Start 09.00 uur.
21 februari Auto wassen vanaf 09.00 uur.
26 februari Gemeente-avond (1e deel: het gebed; 2e deel: kennismaking nieuwe leden)
Catechisatie
Groep 12-13
2-2 Leren vraag en antwoord 25
9-2 Leren vraag en antwoord 26 (1e helft)
16-2 Leren vraag en antwoord 26 (2e helft)
23-2 Geen catechisatie i.v.m. de voorjaarsvakantie
Groep 14-15 jarigen:
2-2: Leren vraag en antwoord 64

9-2: Leren vraag en antwoord 65
16-2: Leren vraag en antwoord 66 (1e helft)
23-2: Geen catechisatie i.v.m. de voorjaarsvakantie
	
  

Groep 16-17
2-2 Leren vraag en antwoord 118
9-2 Leren vraag en antwoord 119
16-2 Leren vraag en antwoord 120
23-2 Geen catechisatie i.v.m. de voorjaarsvakantie
Schoonmaakrooster
Woensdagavond 4 februari

Mw. M. van de Craats (leiding)
Mw. E. Marchal
Mw. W.A. Bakker

Vrijdagmorgen 13 februari

Mw. C. W. Aangeenbrug (leiding)
Mw. S. van Harten
Mw. Z. Pater

Vrijdagmorgen 20 februari

Mw. J. van Leeuwen (leiding)
Mw. C. Hordijk
Mw. H. Adam

Woensdagavond 25 februari

Mw. P.K. Oudijn (leiding)
Mw. A. Brand-Visser
Mw. H. van Leeuwen

Oppasrooster
1 februari

Mw. G. Visser, Mw. H. van Leeuwen
Christien van Wageningen, (reserve: Rebekka Adam)

8 februari

Mw. M. van de Craats, Mw. E. Kroon
Mirjam van Engelenhoven, (reserve: Maartje Karels)

15 februari

Mw. W. Karels, mw. A. van de Sluys
Mirjam van Steenbergen, (reserve: Nicolet van Wageningen)

22 februari

Mw. M. Moerman, Mw. A. van Engelenhoven
Lydia Karels, (reserve: Hannah van Steenbergen)

1 maart

Mw. M. Westerink, Mw. E. van de Brink
Geke van Engelenhoven, (reserve: Marit Visser)

BHV-rooster
01-02 ’s ochtends Hans Versluis
01-02 ’s avonds Klaas Slotegraaf
08-02 Corné Koekoek
15-02 Martien van Veldhuizen
19-02 (weekdienst) Dirk Buitink
22-02 Arnold Budding

Kerkautorooster
Heeft u vervoer naar de kerk nodig? Schroom niet, maar bel de persoon die op de betreffende dag
is ingedeeld. Voor zowel Ede als Bennekom/Wageningen is er een auto beschikbaar.
Zondag 1 februari

Ede: fam. J. Zondag 0318-619638
Bennekom/Wageningen:
fam. D.J. van Leeuwen 0318-561549

Zondag 8 februari

Ede: dhr. L. Boonzaaijer 0631-000707
Bennekom/Wageningen:
fam. D. Marchal 0642-483134

Zondag 15 februari

Ede: fam. R.W. Pater 0318-300607
Bennekom/Wageningen:
fam. K. Slotegraaf 0318-413483

Zondag 22 februari

Ede: mevr. H. Heij 0318-655922 / 0617-820877
Bennekom/Wageningen:
mevr. G. Randewijk 0317-460100

Kascontrolecommissie
De kerkvoogdij is op zoek naar een gemeentelid die plaats wil nemen in de kascontrolecommissie
voor het controleren van de administratie van de kerkvoogdij over het jaar 2014. Heeft u interesse
neem dan uiterlijk 14 februari 2015 contact op met de penningmeester van de kerkvoogdij via email: administratie@hhgede.nl of telefonisch: 06-536 125 33

Klusmorgen
Op zaterdag 21 februari is er weer de maandelijkse klusmorgen. Mogen we op uw hulp rekenen?
We beginnen om 9.00 uur en ronden ongeveer 12.00 uur af. Voor vragen kunt u bellen naar dhr.
D.J. van Leeuwen (0318-561549)

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.
Rekeningnummer 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.

Auto wassen:
Als de weersomstandigheden het toelaten willen we u ook op zaterdagmorgen 21 februari de
mogelijkheid bieden uw auto te laten wassen voor maar € 7,50 t.b.v. de kerkvoogdij. Tussen 9.00
en 11.00 uur kunt u uw auto laten wassen bij de kerk.
Programma 2015:
Het programma voor het komend jaar ziet er als volgt uit:
14 maart:
28 maart:
4 juli:
6 november:
december:

Potgrondverkoop
Paasmuziekavond
Fietstocht en zomers buffet
Stamppottenbuffet + rookworstenactie
Oliebollenactie

Lezenswaardig	
  
De Institutie van Calvijn – Het gebed (35)	
  
“De voornaamste oefening van het geloof, waardoor wij elke dag Gods weldaden verkrijgen.”	
  
45. De vijfde bede
Dan volgt: 'Vergeef ons onze schulden.' Met deze en de volgende bede heeft Christus alles kort
samengevat wat betrekking heeft op het hemelse leven. Zo bestaat ook het geestelijke verbond
dat God met het oog op de zaligheid van Zijn kerk gesloten heeft, slechts uit de volgende twee
delen: 'Ik zal Mijn wetten in hun harten inschrijven' en 'Ik zal hun ongerechtigheid genadig zijn.'
Hier begint Christus bij de vergeving van de zonden, maar spoedig zal Hij er nog de volgende
genade aan toevoegen dat God ons met de kracht van Zijn Geest behoedt en met Zijn hulp
ondersteunt, zodat wij zonder overwonnen te worden stand houden tegenover alle verzoekingen.
De zonden noemt Hij hier 'schulden', omdat wij ervoor zouden moeten boeten, maar op geen
enkele manier genoegdoening zouden kunnen geven, als wij er door deze vergeving niet van
ontslagen zouden worden. Dit is de vergeving van Gods onverdiende barmhartigheid, daar Hij zelf
zo mild is deze schulden uit te delgen, zonder ons enige prijs ervoor te laten betalen, maar door in
Zijn barmhartigheid zichzelf genoegdoening te verschaffen in Christus, die zichzelf eenmaal tot
een vergelding overgegeven heeft. Zij die ervan uitgaan dat zij door hun eigen verdiensten of die

van anderen God tevreden kunnen stellen en dat de vergeving van zonden door zulke
genoegdoeningen betaald en gekocht kan worden, delen dan ook zeker niet in deze genadige
schenking, en wanneer zij God met dit gebed aanroepen, doen zij niets anders dan hun eigen
beschuldiging ondertekenen en dus hun veroordeling bezegelen met hun eigen getuigenis. Ze
erkennen immers schuldenaars te zijn als ze niet door de weldaad van de vergeving van hun
schuld ontslagen worden. Die vergeving weigeren ze echter te aanvaarden en ze versmaden haar
zelfs, doordat ze God hun eigen verdiensten en genoegdoeningen willen opdringen. Op die manier
smeken ze immers niet om Gods barmhartigheid, maar beroepen zij zich op Zijn oordeel. Het mag
dan zo zijn dat zij die zich een volmaaktheid inbeelden waardoor het niet meer nodig zou zijn om te
bidden, discipelen hebben die zich de oren zo laten prikkelen dat zij in dat bedrog meegesleept
worden, maar dan moeten we toch vaststellen dat alle discipelen die zij maken, aan Christus
ontroofd zijn. Aangezien Hij namelijk alle mensen leert te erkennen dat zij schuldig zijn, is er bij
Hem slechts plaats voor zondaren. Dat betekent niet dat Hij met mooie woorden de mensen wil
stijven in de zonden; nee, Hij leerde hun dit in het besef dat de gelovigen nooit volkomen vrij
zouden zijn van de zonden van het vlees, maar voor Gods gericht juist altijd schuldig zouden
blijven. Het is wel te wensen - en we zouden ons daarvoor ook wel terdege moeten inspannen –
dat we na onze plicht in alle opzichten vervuld te hebben, ons werkelijk ten overstaan van God erin
zouden kunnen verheugen vrij te zijn van alle smetten, maar omdat het God behaagt Zijn beeld
geleidelijk in ons te herscheppen, zodat er altijd enige ongerechtigheid in ons vlees zal
achterblijven, zou men het medicijn daartegen toch zeker niet onbeproefd mogen laten. Als
Christus ons dan opdraagt, krachtens het gezag dat Hem door de Vader gegeven is, in heel de
loop van ons leven de toevlucht te nemen tot het gebed om de schuld af te bidden, wie zal dan de
nieuwlichters kunnen verdragen, die de ogen van de eenvoudigen zo proberen te treffen met hun
waandenkbeeld van volkomen onschuld, dat zij gaan den ken dat ze van alle schulden vrij kunnen
worden? Dat is, naar het getuigenis van Johannes, niets anders dan God tot een leugenaar
maken! In een moeite door rukken die windbuilen Gods verbond aan flarden, waarin - zoals wij
zagen - onze zaligheid gelegen is, door een belangrijke bepaling ervan te schrappen, en zo
ondergraven ze heel het fundament ervan. Ze zijn niet alle en heiligschennend bezig doordat ze
zaken van elkaar losmaken die zo nauw aan elkaar verbonden zijn, maar ook goddeloos en wreed,
doordat ze de arme zielen in de wanhoop starten, en ten opzichte van zichzelf en hun gelijken zijn
ze niet te vertrouwen, doordat ze zich in een toestand van zorgeloosheid brengen die diametraal
tegenover Gods barmhartigheid staat. Als ze de tegenwerping maken dat wij door te bidden om de
komst van Gods koninkrijk tevens vragen om de uitdelging van de zonde, is dat wel heel
kinderachtig, want in de eerste tafel van het gebed wordt ons de opperste volmaaktheid, maar hier
onze zwakheid voorgesteld. Het zijn dus twee zaken die heel goed bij elkaar passen, dat wij in ons
verlangend uitzien naar het einde niet de middelen veronachtzamen die onze nooddruft vergt. We
bidden verder nog dat ons vergeving geschonken wordt, zoals wij zelf onze schuldenaren
vergeven, dat wil zeggen dat wij iedereen sparen en vergeving schenken door wie wij ooit in enig
opzicht gekwetst, met daden onrechtmatig behandeld, of in woorden smadelijk bejegend zijn. Niet
dat het aan ons is om de schuld van een misdrijf of overtreding te vergeven, want dat komt alleen
aan God toe. Nee, vergeving door ons houdt in dat wij uit eigen beweging woede, haat en
wraakzucht van harte afleggen en de herinnering aan het onrecht laten verdwijnen door er uit vrije
wil niet meer aan te denken. Daarom mogen we God ook niet om vergeving van zonden vragen,
als wij niet ook zelf het onrecht dat ons is aangedaan, vergeven aan allen die ons dat aandoen of
aangedaan hebben. Maar als wij nog haatgevoelens in ons hart houden, op wraak zinnen en
bedenken bij welke gelegenheid wij kunnen terugslaan, ja als wij er niet naar streven weer met
onze vijanden op goede voet te komen, hun alle mogelijke dienstbetoon waardig te achten en hen
met ons te verzoenen, betuigen we met deze bede tegenover God dat Hij ons geen vergeving van
zonden hoeft te geven. Wij vragen Hem immers ons vergeving te schenken zoals wij dat aan
andere mensen doen. Maar mensen die zo gesteld zijn, wat bereiken die anders met hun bede
dan dat zij hun oordeel nog zwaarder maken? In de laatste plaats moeten we erop letten dat deze
voorwaarde - dat God ons vergeeft zoals wij onze schuldenaren vergeven - er niet aan toegevoegd
wordt, omdat wij ons die vergeving door God waardig zouden maken met de vergeving die wij
anderen schenken, alsof op deze manier de reden ervoor opgegeven werd. Nee, door het zo te
zeggen wilde de Heere deels ons tegemoet komen in de zwakheid van ons geloof. Hij heeft het er
namelijk aan toegevoegd als een teken om ons te sterken in de overtuiging dat ons even zeker
vergeving van zonden door Hem geschonken wordt, als wij er in geweten zeker van zijn dat die

door ons aan anderen gegeven wordt, indien ons hart althans van alle haat, nijd en wraakgevoel
gezuiverd is. Deels ook schrapt Hij met dit kenteken als het ware hen uit het getal van Zijn
kinderen die, tot wraak geneigd en moeilijk tot vergeving te brengen als zij zijn, zich halsstarrig als
vijanden blijven gedragen en de verbolgenheid die zij voor zichzelf proberen af te bidden,
tegenover anderen blijven koesteren, met dit gevolg dat zij God niet meer als Vader durven
aanroepen. Dit wordt in de woorden van Christus bij Lukas ook duidelijk tot uitdrukking gebracht.
Wordt vervolgd

Gebedskring
De volgende bijeenkomsten van de gebedskring zijn op 7 en 21 februari. Van harte welkom om
met ons de HEERE te danken voor wat hij onze gemeente geeft, maar ook om onze gemeente in
gebed op te dragen. In het meditatieve gedeelte bespreken we momenteel het thema kruisdragen.
We starten om 7.15 uur.
‘Weest in geen ding bezorgd, maar laat uw begeerten in alles door bidden en smeken, met
dankzegging, bekend worden bij God’ Filippenzen 4:6
Zending
Op woensdag 7 jan. j.l. is Annelies Groothuis vanuit de HHG te Elspeet uitgezonden naar
Suriname. Zij gaat daar voor de ZHHK aan de slag als kinderwerkster op de zendingspost in de
hoofdstad Paramaribo en de indianendorpen Klein en Groot Powakka. De andere zendingswerkers
vanuit ZHHK in Suriname zijn ds. A. Meuleman en onderwijskracht Hannekie Coster. De
uitzending van al deze zendingswerkers vond de afgelopen maanden plaats. Zou u wel eens
informatie willen horen over het werk van ZHHK in Suriname door iemand die daar zelf geweest is
en gewerkt heeft? Dan krijgt u op woensdag 11 februari daar een mooie gelegenheid voor. Elders
in deze kerkbode (en in deze rubriek hieronder) kunt u meer over die middag lezen. U kunt het
werk van ZHHK in Suriname steunen via een gift in de zendingsbus van de hal van de kerk. Wilt u
de zendingswerkers en het werk, wat ze mogen doen, blijvend gedenken in uw gebeden?
Met hartelijke groet,
De zendingscommissie.	
  
Zendingsmiddag
Op woensdagmiddag 11 februari is er een gecombineerde middag van de kinderclub met de
ouderenmiddag. Mw. Fekkes komt ons het een en ander laten zien over het werk dat zij en haar
man in Suriname gedaan hebben namens de Zending van de Hersteld Hervormde Kerk. Alle
Vrouwenvereniging 'Aan Zijn voeten'
Op dinsdag 17 februari hopen we als vrouwen van de vrouwenvereniging weer bij elkaar te komen.
Die ochtend hopen we stil te staan bij het derde Gebod. De inleiding wordt die ochtend verzorgd
door Arida Harskamp. Wilt u thuis al vast Lev. 24:10-23 en het betreffende hoofdstuk uit het
Bijbelstudieboekje (p. 16-20) doorlezen? Dit zal de bespreking van de vragen zeker ten goede
komen. Zoals gebruikelijk hopen we die ochtend om 9.30 uur te beginnen, maar vanaf 9.00 bent u
al welkom. We proberen om ongeveer 11.15 uur af te sluiten. Er is kinderoppas aanwezig. Als u
interesse heeft om te komen kijken, u bent van harte welkom om een keertje vrijblijvend te komen
kijken (een kopie van de Bijbelstudie kunt u bij ondergetekende opvragen).
Met hartelijke groet en graag tot ziens,
Namens het bestuur, mevr. M.A. Buitink-Heijblom (secr.)

Vrijwilligershulp	
  “Oog	
  voor	
  Elkaar”:	
  
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.
Projectkoor
Om maar met de deur in huis te vallen, vanaf heden neem ik het werk als secretaris over van
Dyana van der Sluys. Alle vragen, opmerkingen, af-/aanmeldingen, etc. m.b.t. het koor, kunnen
dus naar mij gestuurd worden. Ook in het nieuwe jaar gaan we weer verder met het koor. Vanaf nu
gaan we oefenen voor een uitvoering op de paasmuziekavond van 28 maart. Dus, bent u / ben jij,
nog niet in de gelegenheid geweest maar zou u/jij toch graag meezingen in het koor, dan is nu het
juiste moment om gezellig bij ons aan te haken.Twijfelt u nog, dan bent u ook welkom om de
gezelligheid te komen proeven tijdens een van onze repetitie-avonden.
We hopen de volgende liederen in te studeren:
- “Meer Liefde‘o dierb’re Heer”
- “Zoals ik ben”
- “Heer wij komen voor Uw troon”
We repeteren op woensdagavond van 20.00 tot 21.30 uur.
Een muzikale groet,
Kristian de Kool, Kristian-de-Kool@live.nl

Puzzelhoekje
Ha jongens en meisjes,
Dit keer een puzzel en kleurplaat over water. Wij gebruiken water op heel veel verschillende
manieren! Kijk eens naar de plaatjes in de puzzel. Deze hebben allemaal hetzelfde nodig: water.
Vertel bij ieder plaatje maar waarom er water nodig is! Daarna schrijf je onder het plaatje de eerste
letter. Als je dat gedaan hebt kun je de ontbrekende woorden van de volgende tekst invullen:
Jezus antwoordde en zeide tot haar: Indien gij de gave Gods kendet, en Wie Hij is, Die tot u zegt:
Geef Mij te drinken, zo zoudt gij van Hem hebben begeerd, en Hij zou u .. (Johannes 4:10)
Weet jij wat dit betekent en waarom wij dit allemaal nodig hebben? Bid er maar om!

Misschien vind jij het nog wel lastig om de puzzels te maken. Daarom is er voor jou een kleurplaat!
Kleur deze mooi in en mail een foto of stuur de kleurplaat op dan verdien ook jij 2 punten.
Je kunt de oplossing/kleurplaat mailen naar puzzelhoekje@hhgede.nl of sturen naar Annemarie
Brand, Margrietlaan 82, 6713 PN in Ede.
Groetjes, Annemarie

Kleurplaat

Kinderclub De Zaaier

De volgende clubmiddag, 11 februari, is onze jaarlijkse zendingsmiddag. Dan hebben we dus een
ander programma dan anders! Mw. Fekkes komt ons wat vertellen en laten zien over het werk dat
zij en haar man hebben gedaan namens de ZHHK in Suriname. Zij werkten in Paramaribo en in de
indianendorpen Klein en Groot Powakka. Het zou fijn zijn als de kerkzaal flink vol zit!! Neem je je
vader, moeder, broertjes, zusjes, opa, oma, vriendjes en vriendinnetjes mee? We beginnen
gewoon om 14.00 uur en om ongeveer 16.00 uur is de middag afgelopen. Heb je vragen over de
zendingsmiddag? Of een leuk idee? Dan mag je bellen met juf De Lijster (656414) of juf Moerman
(651110). We houden een collecte voor de ZHHK.
Jeugdvereniging
We mogen terugkijken op een gezellige nieuwjaarsbijeenkomst. Het was even puzzelen om alle
gourmetstellen tegelijk aan te krijgen, maar we hebben gesmuld! Daarna hebben we ons best
gedaan om zoveel mogelijk huizen bij elkaar te verzamelen. Superfijn dat er zoveel waren die
geholpen hebben om alles weer netjes op te ruimen; bedankt! We hopen dat jullie in het nieuwe
jaar allemaal weer trouw naar JV mogen komen en dat we samen de Bijbel open mogen doen en
leren wie de Heere, ook in 2015, is! In februari staat er één gezamenlijke avond gepland: de
activiteitenavond op 13 februari. We zijn bezig met de voorbereidingen, maar we houden nog even
geheim wat we gaan doen. Dat het een actieve en leuke avond wordt is zeker! Houd je mail goed
in de gaten, want er volgt snel meer nieuws.
-16
Tijdens de laatste avond hebben we de tijdbalk van de Richteren afgemaakt en daarmee deze
periode in de geschiedenis van het volk Israël afgesloten. Telkens komt het weer naar voren: als
Israël zijn zonden belijd dan wil de Heere ze vergeven en stuurt God een richter. Laat dat een les
voor ons zijn: belijd concreet je zonden en vraag de Heere om vergeving. En dan mag je weten dat
de Heere zal horen en Hij je een Richter wil geven op je levensweg, de Heilige Geest, Die heel je
leven leidt. Op 30 januari starten we met een nieuw tijdperk: de koningen. Rutger en Rik hebben
dan de inleiding die gaat over koning Salomo. Joas en Wilbert bedenken een leuke activiteit voor
ons. Op 20 februari bespreken Menno en Corné de geschiedenis van koning Josafat met ons. Rik
en Rutger verzorgen die avond een spel. We hopen jullie allemaal te zien! En een oproep voor
allemaal: app elkaar even om te vragen of je vriend/vriendin ook komt. Hoe meer mensen, hoe
meer gezelligheid! ☺
+16
Ahh.. wat gaat de tijd snel! We hebben al weer zo’n twee derde van het seizoen er op zitten.
Gezelligheid blijkt maar weer eens geen tijd te kennen. Het nieuwe jaar zijn Peter en Pieter Jan
met ons gestart met “De Christenreis”. De tweede avond met dit thema staat gepland op 6 februari.
Tijdens deze avond zal Gerdiene onze sportieve kwaliteiten gaan testen. Een week later (13
februari) is er weer een activiteitenavond. Als jullie net zo enthousiast mee doen als de vorige keer,
dan gaat dat zeker goed komen. We hopen jullie allemaal weer te ontmoeten, stil te staan bij wat
God in Zijn Woord zegt, en gezellig/ontspannen met elkaar bezig te zijn.
	
  
	
  

Verhaal: Uit: Kinderverhalen Omnibus door Sj. v. Duinen
Op de eerste dag van ’t jaar

Uit: Kinderverhalen Omnibus door Sj. v. Duinen

Er klinken voetstappen en een stem zegt: “Leo, jongen, ben je hier?” Verschrikt kijkt Leo op en ziet
meneer De Jong, die ook bij hen naar de kerk gaat, naar hem toekomen. “Ben je zo geschrokken?
Kom maar, ik zal je naar je oma brengen, je vader en moeder weten het. Zij zijn mee naar het
ziekenhuis.” Meneer de Jong slaat zijn arm om Leo heen. Wat ziet die jongen eruit! En troostend
zegt hij: “t Valt misschien allemaal nog wel mee met Ineke. Het lijkt soms erger dan het is. Kom
maar Leo, dan gaan we gauw naar je oma.” En zonder iets te zeggen gaat Leo mee….Hij zit in de
kleine voorkamer van oma. In de achterkamer is het druk. Er is al veel visite en steeds weer wordt
er gepraat over het ongeluk. Een paar neefjes en nichtjes zitten ook in de voorkamer en doen
spelletjes. Maar Leo heeft geen zin om mee te doen. Allemaal hebben ze medelijden met Leo, hij
is helemaal overstuur en ze begrijpen het best. Hij houdt zoveel van zijn zusje. En allemaal doen
ze heel aardig tegen Leo. Ze willen hem troosten. O, maar ze weten niet, waarom Leo zo erg bang
is. Als ze dat wisten, waren ze misschien niet zo aardig tegen hem. ’t Is immers allemaal zijn
schuld! Oma had hem over zijn haar gestreken en gezegd: “Vanmorgen hebben we in de kerk
gehoord, dat de Heere voor ons zorgt en dat we alles aan Hem mogen vragen, hè Leo? We
mogen voor Ineke bidden, hoor!” Maar dat maakt Leo nog banger. Hij heeft niets gehoord! Hij
dacht aan schaatsen en aan geld. En zal hij dan nu voor Ineke bidden? Dat durft hij niet, o nee. De
Heere zal naar hem niet eens luisteren misschien, want het is alles, alles zijn schuld. O, wat duurt
het verschrikkelijk lang voor vader en moeder komen. Een paar ooms en tantes gaan al weg. En
de kinderen krijgen geld. Oma en ook de tantes die nog niet weggaan, zeggen: “k Geef het ook
maar meteen.” Er wordt geld in Leo’s hand gestopt en steeds hoort hij zeggen: “Hier, dit moet je
maar delen met Ineke.” En zonder te kijken hoeveel het is, stopt hij het meteen in zijn zak. Al dat
geld kan hem helemaal niets meer schelen. Hij had het veel liever niet. Want… door dat geld is al
die narigheid gekomen! Eindelijk, eindelijk gaat weer de bel. En Joke, Leo’s nichtje, zegt: “Daar is
je vader, Leo!” En allemaal gaan ze naar de achterkamer. Leo ook, hoewel hij haast niet durft. Hij
blijft dan ook zo veel mogelijk achteraf staan. “En?” is oma’s eerste vraag. “Het is gelukkig allemaal
erg meegevallen,” hoort Leo vaders stem, “we zijn een hele poos in het ziekenhuis geweest. Ineke
is helemaal onderzocht. Gelukkig is er niets gebroken, of zo. Wel heeft ze een paar schaafwonden,
één aan haar been en één aan haar arm. En ze heeft een gat in haar voorhoofd. Dat is eigenlijk
nog het ergste. Maar we mochten haar meteen weer mee naar huis nemen. Ze ligt nu op de bank
en sliep toen ik weging. Ach, ze was zo flink, die kleine meid!” Als Leo dit gehoord heeft, holt hij
terug naar de voorkamer, valt in een stoel neer en snikt het uit. Hij hoort niet, dat er iemand zegt:
“Leo huilt,” en dat oma antwoordt: “van opluchting natuurlijk. Die arme jongen was zo overstuur,
laat hem maar even uithuilen.” Vader blijft nog een poosje bij oma en dan stappen ze op. Leo is
heel stil onderweg. En vader laat hem maar stilletjes zitten. Hij moet eerst maar wat bijkomen, hij
heeft zo lang in angst gezeten. Al gauw zijn ze thuis. Moeder ziet Leo’s witte gezicht en ze ziet, dat
hij gehuild heeft. Arme jongen! “Trek maar gauw je jas uit, Leo,” zegt ze en geeft hem een kus.
“Wat zal je in angst gezeten hebben. Fijn hè, dat het allemaal zo meegevallen is!” Ze gaan de
kamer in en daar ziet Leo Ineke. Ze ligt rustig te slapen. Op haar voorhoofd heeft ze een hele grote
pleister, zo zielig. Tranen springen weer in Leo’s ogen. Zijn lieve, kleine zusje! En ’t is allemaal zijn
schuld! Ze gaan achter in de kamer zitten, aan de grote tafel. Dat is rustiger voor Ineke. Leo pakt
een boek, maar echt lezen doet hij niet. Moeder merkt het wel. “Je gaat vanavond maar vroeg naar
bed, Leo,” zegt ze, “want gisteravond was het laat en nu zo’n dag vol spanning en schrik.” Dan is
het weer stil. Tot moeder opeens vraagt: “O ja Leo, was Ineke soms stout geweest? Ze zei maar
steeds, dat jij boos op haar was.” Vader en moeder kijken Leo aan. Leo krijgt een kleur. Hij wil wat
zeggen, maar z’n stem schiet vreemd uit. Met z’n hoofd op z’n armen valt hij voorover op tafel en
begint te snikken. En vader en moeder denken: “Zie je wel dat er wat is. Hij is zo stil. Je merkt

helemaal niet, dat hij juist blij is, dat het met Ineke zo meegevallen is.” Moeder loopt naar hem toe
en legt haar hand op zijn hoofd. “Jongen, wat is er toch, kun je ’t niet vertellen tegen papa en mij?”
vraagt ze zacht. Als het snikken minder wordt, tilt Leo z’n hoofd op en veegt z’n tranen weg. Dan
gaat hij vertellen. Alles, alles moeten papa en mama weten. Stil luisteren vader en moeder. Leo
vertelt alles door elkaar, maar ze begrijpen het toch. Als hij stopt, is het even heel stil. Dan zegt
vader: “Zo zie je Leo, hoe boos ons hart is. Wij denken veel liever aan andere dingen, dan aan het
allerbelangrijkste. Jij had ook een ongeluk kunnen krijgen, zo uit de kerk, waar pas verteld was, dat
we een nieuw hart moeten hebben en hoe rijk de Heere Jezus ons kan maken, maar je had het
niet gehoord! Dat is heel erg. Maar de Heere is zo goed voor ons geweest, Hij heeft Ineke
gespaard en nog zegt Hij: “Ik kan je zonden vergeven, Ik kan je gelukkig maken.” Het is een uur
later. De schemerlampjes branden en het is heel gezellig binnen. Moeder dekt de tafel en zingt
zacht een versje. Vader rookt een pijp en kijkt glimlachend naar Leo en Ineke. Ineke zit overeind
en dicht bij haar zit Leo, met het blad op zijn schoot, waar moeder altijd de kopjes opzet. Nu staan
er geen kopjes op het blad maar er ligt geld op. Het geld, dat Leo vandaag gekregen heeft. En Leo
telt! Voor zijn schaatsen? Nee, hoor! Hij telt al het geld, dan gaat hij er morgen iets moois voor
kopen, voor Ineke! Ineke kijkt met glinsterende ogen toe. Leo is niet meer boos op haar en ze krijgt
iets moois van hem. Wat fijn! En ze zegt zomaar: “Lieve Leo. Jij bent m’n vriendje, hè?” Leo lacht
en knikt. Die Ineke! Hij raakte bijna wéér in de war met tellen. Maar nú wordt hij niet boos. Hij is
veel te blij! Zo is alles tóch goed afgelopen, op deze eerste dag van het nieuwe jaar…..
Wordt vervolgd
Overige berichten
Huize	
  Nieuwoord	
  zoekt	
  vrijwilligers	
  
Wilt	
  u	
  wat	
  betekenen	
  voor	
  uw	
  naasten?	
  Huize	
  Nieuwoord	
  is	
  op	
  zoek	
  naar	
  mensen	
  die	
  haar	
  bewoners	
  wat	
  
extra	
  persoonlijke	
  aandacht	
  willen	
  geven.	
  Vindt	
  u	
  het	
  bijvoorbeeld	
  leuk	
  om	
  spelletjes	
  te	
  doen,	
  te	
  wandelen	
  
of	
  gewoon	
  een	
  gezellig	
  praatje	
  te	
  maken	
  met	
  onze	
  bewoners?	
  Of	
  houdt	
  u	
  van	
  koken	
  voor	
  meerdere	
  
personen?	
  	
  
	
  
Wij	
  zoeken	
  vrijwilligers	
  voor	
  de	
  ochtenden	
  van	
  09.00	
  uur	
  tot	
  11.30	
  uur	
  voor	
  diverse	
  activiteiten	
  en	
  voor	
  de	
  
middagen	
  van	
  16.00	
  uur	
  tot	
  18.00	
  uur	
  voor	
  het	
  koken	
  van	
  het	
  diner.	
  
In	
  het	
  voorjaar	
  en	
  de	
  zomer	
  zoeken	
  we	
  vrijwilligers	
  die	
  houden	
  van	
  tuinieren	
  en	
  het	
  leuk	
  vinden	
  om	
  de	
  tuin	
  
rondom	
  Huize	
  Nieuwoord	
  te	
  onderhouden.	
  
	
  
Aanmelden	
  en	
  meer	
  informatie	
  
Huize	
  Nieuwoord	
  biedt	
  haar	
  vrijwilligers	
  een	
  prettige	
  werkomgeving	
  en	
  goede	
  samenwerking	
  met	
  de	
  
zorgprofessionals	
  .	
  Voor	
  aanmelden,	
  een	
  vrijblijvend	
  gesprek	
  of	
  meer	
  informatie	
  kunt	
  u	
  mailen	
  naar	
  
huizenieuwoord@leliezorggroep.nl	
  of	
  bel	
  033	
  433	
  50	
  00	
  en	
  vraag	
  naar	
  Carla	
  Saathof.	
  Meer	
  informatie	
  over	
  
Nieuwoord	
  vindt	
  u	
  op	
  www.huizenieuwoord.nl.	
  	
  

	
  
Vrijwillige	
  receptionist	
  gezocht	
  
ZOA	
  is	
  een	
  prachtige	
  organisatie	
  om	
  voor	
  te	
  werken,	
  met	
  een	
  geweldig	
  doel	
  en	
  gemotiveerde	
  medewerkers.	
  ZOA	
  is	
  op	
  
zoek	
  naar	
  een	
  vrijwilliger	
  die	
  het	
  receptionistenteam	
  op	
  oproepbasis	
  komt	
  versterken.	
  	
  
	
  
We	
  zoeken	
  iemand	
  uit	
  (de	
  buurt	
  van)	
  Apeldoorn,	
  die	
  zich	
  herkent	
  in	
  de	
  volgende	
  eigenschappen:	
  accuraat,	
  collegiaal,	
  
flexibel,	
  klantgericht,	
  luistervaardig,	
  gericht	
  op	
  samenwerking	
  en	
  in	
  het	
  bezit	
  van	
  goede	
  mondelinge	
  
uitdrukkingsvaardigheid.	
  	
  

	
  
Heeft	
  u	
  daarnaast	
  MBO	
  denk-‐	
  en	
  werkniveau,	
  kennis	
  van-‐	
  en	
  ervaring	
  met	
  Office	
  (Word,	
  Excel,	
  Outlook)	
  en	
  
een	
  goede	
  beheersing	
  van	
  de	
  Engelse	
  taal	
  in	
  woord	
  en	
  geschrift,	
  dan	
  horen	
  we	
  heel	
  graag	
  of	
  u	
  
belangstelling	
  heeft	
  voor	
  deze	
  leuke,	
  afwisselende	
  functie	
  in	
  een	
  mooie,	
  internationale	
  
hulpverleningsorganisatie.	
  	
  
	
  
Voor	
  meer	
  informatie	
  kunt	
  u	
  contact	
  opnemen	
  met	
  Sybeline	
  Pals	
  (s.pals@zoa.nl)	
  of	
  met	
  Els	
  Sytsma	
  
(e.sytsma@zoa.nl),	
  telefonisch	
  bereikbaar	
  op	
  055	
  36	
  63	
  339.	
  	
  

Volleybaltoernooi Bond tegen vloeken

VEENENDAAL – Op D.V. zaterdag 16 mei 2015 wordt er door de Bond tegen vloeken een
volleybaltoernooi georganiseerd. Het doel van deze dag is ontmoeting en sportiviteit. De opbrengst
van deze dag is bestemd voor het werk van de Bond tegen vloeken. Aanmelden kan als team, met
vrienden of individueel.

Het volleybaltoernooi wordt gehouden in Sporthal West, Veenslag 70 3905 SL Veenendaal. Iedereen van 16
jaar en ouder kan zich inschrijven om mee te doen aan het volleybaltoernooi. Inschrijving kost € 15 ,- p.p.
(Wanneer je een team opgeeft is dat € 15,- x het aantal deelnemers) Ook is het mogelijk om kosteloos deel
te nemen bij aanmelding als donateur.

De dag zal beginnen om 09:30. We streven er naar om deze tijd met alle teams/deelnemers aanwezig te
zijn. Voorafgaand aan deze dag krijgt de contactpersoon van jullie team een schema toegestuurd, waarop
de speeltijden vermeld staan.
De Bond tegen vloeken komt op voor de eer van Gods Naam. Met affiches op stations en in bushokjes
worden mensen aan het denken gezet. Daarnaast wordt opgetreden in de media om te reageren op
maatschappelijke ontwikkelingen en issues. Publicaties beïnvloeden het debat. De Bond tegen vloeken zet
zich in voor respectvol taalgebruik. 74% van de Nederlanders vindt vloeken en schelden
onbeschaafd. Vloeken en schelden gebeurt vaak onnadenkend. De Bond tegen vloeken wil mensen bewust
maken van hun taal.
Benieuwd naar de foto’s van vorig jaar? Meer informatie op:
www.bondtegenvloeken.nl/actie/volleybaltoernooi.

Vragen? Neem contact op met Frans de Koeijer (communicatie & fondsenwerving). Mail naar
Frans@bondtegenvloeken.nl.

Als u vastloopt, bieden wij houvast
Siloam is een reformatorische, beschermende
woonvorm, waar mensen verblijven met een
psychiatrische of psychosociaal probleem die
(tijdelijk) niet zelfstandig kunnen wonen.

	
  
	
  
	
  

Ook wanneer u thuis een steuntje in de rug kunt
gebruiken is woonbegeleiding aan huis mogelijk.

Contact
Voor wonen in Siloam:
E geertruida.vandijk@eleos.nl
T 0318-41 79 86
Voor begeleiding aan huis:
E awb.regio.veluwe@eleos.nl
T 088-892 11 44

Website
www.hhgede.nl
Beheer: dhr. H.J. Aalbers (webbeheer@hhgede.nl)
E-mailadressen
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
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 22 februari. Kopij hiervoor kan tot uiterlijk zaterdag 14
februari 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

Een aardse vader
Een vader houdt van zijn kind
En wil er ook alles voor doen
Omdat hij het zeer bemint
en aan zijn verlangen wil voldoen.
Vader geeft zijn kind het allerbeste
Op stoffelijk en geestelijk gebied
En bouwt om hem heen een veste
En behoedt hem voor verdriet.
Als we God, onze Vader, mogen noemen.
Hij Die ook van Zijn kinderen houdt
Op Hem mogen we ons dan beroemen
Hij is er voor ons behoud.
Meer dan een aardse vader kan zorgen
Zorgt God voor Zijn kinderen
Bij de Hemelse Vader ben je geborgen
Zijn liefde kunnen we niet verhinderen.
Dank God, dat Hij onze Vader wil zijn
Dat wij leven mogen naar Zijn gebod
Eenvoudig, eerlijk oprecht en rein
Onze Vader in de Hemel, trouwe God.
Vader, Zoon en Heilige Geest
Geef dat wij voor U mogen leven
U, Die ons van de zonden geneest
Wil ons allen Uw zegen geven.

