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.

Geloofsvertrouwen
Uw weg was in de zee, en Uw pad in grotere wateren, en Uw voetstappen werden niet bekend.
(Psalm 77:20)
Asaf heeft in Psalm 73 met God geworsteld over de voorspoed van de goddelozen en zijn eigen
tegenspoed. Hij mocht met God eens worden toen hij het einde van de goddelozen zag. Ook nu in
Psalm 77 heeft Asaf een worsteling met God. Asaf kan er niet van slapen. ‘s Nachts ligt hij wakker
(vers 3) en maakt zijn bed nat met tranen. Hij is vervuld met een diepe smart. Zijn klagen is ten
diepste een gebed tot God (vers 2). Zijn benauwdheid is de nood van zijn volk. Gelukkig volk, dat
zulke opzieners mag hebben. De nood van het volk, die ze misschien zelf niet eens zien, wordt zijn
nood. Ten diepste zijn al Gods kinderen van die opzieners. O dat de nood van ons vaderland eens
op onze ziel wordt gebonden! Vroeger zei men dat Gods kinderen ‘kurken zijn waarop de
samenleving drijft’. Maar onze samenleving wordt steeds zwaarder door de zonden en schuld en
de kurken minder! Asaf denkt aan Gods daden die Hij van ouds heeft gedaan. Deze daden werken
aanvankelijk slechts verlevendiging van de smart. De HEERE heeft grote daden aan Israel
bewezen. Zijn trouw en genade over dit volk was groot. Maar nu lijkt het wel of de HEERE Zijn volk
heeft verstoten en verlaten. En omdat Asaf ook tot het volk Israel behoort, voelt hij zich ook
verlaten. Deze persoonlijke nood wordt nog verder verdiept doordat Goddelijk wereldbestuur hem
wordt tot een raadsel, dat hij niet kan oplossen. Dit alles krenkt zijn ziel! Dit kán zo niet blijven. Er
móet verandering komen. Wanneer we iets van Gods genadewerken in ons leven hebben leren
kennen, dan kunnen we niet meer zonder Hem leven. Zijn gevoelige gemeenschap te missen is
voor de beleving alles te missen. Dit krenkt de ziel. Vanaf vers 12 merken we een omkeer op. Asaf
gewaagt van een gedenken in geloof en aanbidding en hij eindigt met een lofzang op Gods
wonderwerk bij de uittocht uit Egypte. Hier overwint hij door het geloof zijn smart en bezingt Gods
grootheid. Zo kan het voor een kind Gods nuttig zijn Gods daden in het leven nog eens voor de
geest te halen. Dan gebeurt het dikwijls dat hierdoor de mond weer eens opengaat om Gods
grootheid en genade te bezingen. Dit is tot Gods eer en tot verkwikking van de eigen ziel. Of
missen we Gods gemeenschap niet? Dat komt omdat we geen weet hebben van Gods daden in
ons leven. Een van Gods daden die Asaf bezingt is de doortocht van de Rode Zee. Het volk Israel
ging droogvoets er doorheen, maar Farao en zijn leger kwam jammerlijk om. Dit grote wonder
wordt door Asaf in onze tekst bezongen. Toch ligt er in deze woorden nog ander onderwijs voor
het geestelijke leven. Wanneer we op het strand lopen, dan staat onze voetafdruk in het zand.
Maar lopen we dicht langs de waterlijn, dan worden onze voetafdrukken spoedig weggewist door
het water. Wat kunnen de woorden ‘Uwe voetstappen werden niet bekend’ een smartelijke
werkelijkheid zijn voor een kind des HEEREN. God leidt Zijn kind, maar nu gaat Zijn weg door de
wateren. Zijn voetstappen worden niet meer gezien! O en dan?! Ze willen het Lam volgen, maar nu
gaat Hij een onbegrepen weg in. Een smartelijk verlies van een geliefde, een ernstige ziekte, een
grote teleurstelling op het werk of school, een gezin vol zorgen etc. En dan Gods nabijheid te
moeten missen, terwijl je weet hebt van Zijn grote daden!
Zou God Zijn genâ vergeten?
Nooit meer van ontferming weten?
Heeft Hij Zijn barmhartigheên
Door Zijn gramschap afgesneên?

Wat een aanvechtingen kunnen er zijn in het leven van een kind des HEEREN. Maar zou het waar
zijn, dat God Zijn genade vergeet? Ach nee, ten diepste weten ze wel dat dit niet waar is. Maar
toch mogen ze de HEERE te voet vallen wanneer Hij het wel zou doen, want ze hebben zichzelf
leren kennen als dwaalzieke schapen. De HEERE zou immers geen onrecht doen! Maar toch
wanneer het geloof in beoefening is, dan zingt het geloof met Asaf:
Maar God zal verand’ring geven;
D`Allerhoogste maakt het goed;
Na het zure geeft Hij `t zoet.
Lezer, mag u iets kennen van deze geloofsbestrijdingen en geloofsoefeningen? Zo niet, dat deze
Psalm ons eens uitdrijft tot de HEERE. Hij is beminnenswaardig en Hij ontfermt Zich over een
ellendig en arm volk, dat op de Naam des HEEREN vertrouwt.
ds. A.T. van Andel

Kerkdiensten
1 januari

10.00 uur
1e collecte
2e collecte
3e collecte

Kand. Joh. Fekkes (Nijkerk)
Diaconie
Kerkvoogdij
Kerk en pastorie

4 januari

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

Ds. J.C. de Groot (Dordrecht)
Ds. J. Koppelaar (Hoevelaken)
Diaconie
Kerkvoogdij
Aflossingen leningen

11 januari

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

Ds. H. Jonker (Barneveld)
Kandidaat G.J. Veldhuis (IJsselmuiden)
Diaconie
Kerkvoogdij
Kerk en pastorie

18 januari

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

Ds. J. van Meggelen (Nieuw-Lekkerland)
Ds. G.J. Blankers (Bruchem)
Diaconie
Kerkvoogdij
Aflossingen leningen

22 januari

19.30 uur
1e collecte
2e collecte
3e collecte

Ds. N.A. Donselaar (Nijkerk)
Diaconie
Kerkvoogdij
Kerk en pastorie

25 januari

10.00 uur
19.00 uur
1e collecte
2e collecte

Ds. T.J. Kamerbeek (Nijkerk)
Ds. A. de Groot (Genemuiden)
Diaconie
Kerkvoogdij

3e collecte

Kerk en pastorie

Belangrijke data
Vergader- en bijeenkomstenrooster	
  
7 januari Kinderclub De Zaaier.
7 januari Repetitie Projectkoor.
9 januari JV -16 en +16: nieuwjaarsbijeenkomst.
10 januari Gebedskring. Aanvang 07.15 uur.
15 januari Lidmatenkring. Aanvang 19.30 uur.
16 januari JV -16.
17 januari Klusochtend. Start 09.00 uur.
17 januari Inleveren kopij kerkbode februari.
21 januari Repetitie Projectkoor.
23 januari JV +16.
24 januari Gebedskring. Aanvang 07.15 uur.
27 januari Vrouwenvereniging. Inloop 09.00 uur.
30 januari JV -16.
Catechisatie
Op 15 december heeft Kandidaat Terreehorst een indrukwekkende presentatie gehouden over
Israël. Bijzonder om te zien hoe de Heere Zijn volk nog steeds zo zegent en onderhoudt. Het was
fijn om veel van onze catechisanten op deze laatste avond van dit jaar te ontmoeten. Hieronder
staat het huiswerk vermeld dat de jongeren in de komende periode moeten leren / maken.
Groep 12-13
05-01: Leren vraag en antwoord 21
12-01: Opdracht 'schrijf een brief' (blz. 12)
19-01: Leren vraag en antwoord 23 (1ste helft)
26-01: Leren vraag en antwoord 23 (2e helft)

Groep 14-15 jarigen:
05-01: Lezen Nederlandse Geloofsbelijdenis artikel 37.
12-01: Geen catechisatie.
19-01: Leren vraag en antwoord 61 (Zondag 23).
26-01: Leren vraag en antwoord 62 (Zondag 24).

Groep 16-17
05-01 Leren vraag en antwoord 113
12-01 Leren vraag en antwoord 114
19-01 Leren vraag en antwoord 115
26-01 Leren vraag en antwoord 117

Schoonmaakrooster november
Zaterdagmorgen 3 januari

Mw. M. van de Craats (leiding)
Mw. W. Methorst
Mw. …

Woensdagavond 7 januari

Mw. J. Linge (leiding)
Mw. A. Versluis
Mw. H.W. Bos

Vrijdagmorgen 16 januari

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

Donderdagmorgen 22 januari

Mw. J. van Wolfswinkel (leiding)
Mw. A. van Engelenhoven
Mw. H. Kortenhoff

Oppasrooster
1 jan (Nieuwjaarsdag)

Mw. A. van de Sluys, Mw. E. Kroon
Maartje Karels, (reserve: Mirjam van Steenbergen)

4 jan

Mw. W. Karels, Mw. M. Moerman
Nicolet van Wageningen, (reserve: Lydia Karels)

11 jan

Mw. A. van Engelenhoven, Mw. M. Westerink
Hannah van Steenbergen (reserve: Geke van Engelenhoven)

18 jan

Mw. H. van de Pol, Mw. E. van de Brink
Marit Visser, (reserve: Simone van Wageningen)

25 jan

Mw. H. Bos, Mw. L. Bruijn
Anna-Maria Buitink, (reserve: Emma van Veldhuizen)

1 febr

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

Beste oppasmoeders en -meisjes,
Vanwege het geringe aantal kinderen in de crèche gaat er vanaf 1 januari 2015 één meisje minder
oppassen. Wel staat er elke week iemand reserve voor als er wel veel kinderen zijn. Als je reserve
staat is het de bedoeling dat je even naar de crèche gaat om te kijken hoe druk het is en om te
overleggen of het wel of niet nodig is dat je blijft oppassen.
Hartelijke groet,
Ellen Kroon
BHV-rooster
04-01 David Moerman
11-01 ’s Ochtends Hans Versluis
11-01 ’s Avonds Klaas Slotegraaf
18-01 Leo Linge
22-01 (weekdienst) Jan Mekelenkamp
25-01 Anja Soeters
01-02 ’s Ochtends Hans Versluis

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.
Woensdag 31 december

Ede: fam. R.W. Pater 0318 300 607
Bennekom/Wageningen: fam. D.J. van Leeuwen 0318 561 549

Donderdag 1 januari

Ede: fam. R.W. Pater 0318 300 607
Bennekom/Wageningen: fam. D.J. van Leeuwen 0318 561 549

Zondag 4 januari

Ede: fam. de Kool 06 27 53 56 03
Bennekom/Wageningen: fam. K. Slotegraaf 0318 413 483

Zondag 11 januari

Ede: fam. G. Vink 06 51 92 63 22
Bennekom/Wageningen: mevr. G. Randewijk 0317 460 100

Zondag 18 januari

Ede: fam. M. Brand 0629 159 016
Bennekom/Wageningen: fam. L. Soeters 0318 415 715

Zondag 25 januari

Ede: fam. D.L. Aangeenbrug 0318 619 907
Bennekom/Wageningen: fam. C. v.d. Craats 0318 418 304

	
  
	
  
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.
	
  
Collectemunten
In de komende maand kunt u op donderdag 15 en woensdag 28 januari 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.

Voor alle bovengenoemde bedragen zeggen wij u, na de Heere, hartelijk dank.
Inleveren oud papier en oude metalen
Allen die in het afgelopen jaar oud papier en /of oude metalen hebben ingezameld, of deze bij de
kerk hebben ingeleverd worden hiervoor hartelijk bedankt. U kunt deze nog steeds inleveren zoals
voorheen. Ook dit zorgt voor een mooie opbrengst.
Dankwoord
Het jaar 2014 is alweer voorbij. Terugziende is het allemaal erg snel voorbij gevlogen.
Veel werk is er gedaan door velen uit onze gemeente, wij als kerkvoogdij willen allen die zich
hebben ingezet (op welke wijze ook) hier heel hartelijk voor bedanken. Wij hopen dat we het
komende jaar weer op u allen mogen rekenen en wensen u Gods Zegen en nabijheid voor het jaar
2015.
Organist
Zoals in de vorige kerkbode vermeld is heeft dhr. J. Baggerman bedankt als organist. Voor
diegene onder ons die hem voor de jarenlange muzikale begeleiding een bedankje willen sturen,
door middel van een kaartje of anderszins geven we hier zijn adres: Dhr. J. Baggerman
Mondriaanlaan 142 6708 NX Wageningen.	
  
Vervoer naar de kerk
Vanuit de kerkvoogdij willen we meer duidelijkheid bieden aan mensen die geen vervoer hebben
naar de kerkdiensten op de zon- en feestdagen. Daarom staat er vanaf heden een rooster in de
kerkbode met namen van gemeenteleden die hen willen rijden. Per (zon)dag zijn er twee
kerkauto’s beschikbaar: een auto voor de mensen uit Ede en een auto voor de mensen uit
Bennekom/Wageningen. Mensen die graag de kerkdienst willen bijwonen, maar niet weten hoe er
te komen, kunnen de persoon bellen die voor deze dag in het rooster staat vermeld. Sommige
mensen hebben onderling al afspraken gemaakt met gemeenteleden over vervoer, deze afspraken

kunnen vanzelfsprekend gehandhaafd blijven. Bent u ook bereid mee te draaien in dit rooster, dan
horen wij dat graag. U kunt contact opnemen met dhr. D.J. van Leeuwen (0318 561 549) of via
kerkvoogdij@hhgede.nl
Kluszaterdag
Zaterdagmorgen, 17 januari, hopen we u te verwelkomen op onze maandelijkse kluszaterdag. We
beginnen om 9.00 uur en om ongeveer 12.00 uur ronden we af.
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.

Activiteitencommissie
Auto wassen:
Als de weeromstandigheden het toelaten willen we u ook in het nieuwe jaar de mogelijkheid bieden
uw auto te laten wassen voor maar € 7,50 t.b.v. de kerkvoogdij. Zaterdagmorgen 17 januari kunt u
tussen 9.00 en 11.00 uur 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:

Potgrondverkoop
Paasmuziekavond
Fietstocht en zomers buffet
Stamppottenbuffet + rookworstenactie

Noteert u deze data alvast in uw agenda? We hopen dat door middel van de activiteiten de
onderlinge band in de gemeente versterkt zal worden en financiële steun geboden kan worden aan
de kerkvoogdij. Mogen we ook dit jaar weer op uw betrokkenheid/deelname rekenen?

Lezenswaardig	
  
De Institutie van Calvijn – Het gebed (34)	
  
“De voornaamste oefening van het geloof, waardoor wij elke dag Gods weldaden verkrijgen.”	
  
44. De vierde bede
Dan voIgt het tweede deel van het gebed, waarin wij afdalen tot zaken die voor ons nuttig zijn. Dit
betekent overigens niet dat het ons hier niet langer te do en zou moeten zijn om Gods eer (die we
naar het getuigenis van Paulus ook in spijs en drank moeten beogen231) en we alleen zouden
mogen zoeken wat in ons eigen belang is. Nee, zoals wij al hebben laten zien ligt het onderscheid
hierin dat God op drie beden in het bijzonder aanspraak maakt en ons geheel en al voor zichzelf

opeist om op deze wijze onze vroomheid op de proef te stellen. Vervolgens vergunt Hij het ons ook
aandacht te schenken aan onze eigen belangen, maar wel onder deze voorwaarde dat wij alleen
dingen voor onszelf mogen vragen met het doel dat aIle weldaden die Hij ons bewijst Zijn roem
zullen verheerlijken, omdat niets billijker is dan dat wij voor Hem Ieven en sterven. Overigens
vragen wij van God in de bede 'Geef ons heden ons dagelijks brood' in het algemeen om alles wat
het onderhoud van het lichaam onder de bouwstoffen van deze wereld nodig heeft. We vragen
Hem niet alleen om dingen waarmee we ons kunnen voeden en kleden, maar ook om alles
waarvan Hij in Zijn voorzienigheid weet dat het nodig is om ons in vrede ons brood te laten eten.
Om kort te gaan, met deze bede leggen wij de zorg daarvoor in Zijn handen en laten wij het aan
Zijn voorzienigheid over ons te voeden, te verzorgen en te bewaren. De algoede Vader acht het
namelijk niet beneden Zijn waardigheid om ook ons lichaam in Zijn trouwe hoede te nemen, want
ook in deze kleine dingen wil Hij ons geloof oefenen, in die zin dat wij alles, tot een kruimel brood
en een druppel water toe, van Hem verwachten. Maar aangezien het door ik weet niet wat voor
verdorvenheid zover met ons gekomen is dat we meer door bezorgdheid voor het lichaam dan
voor de ziel aangedaan en gekweld worden, zijn velen die met betrekking tot hun ziel wel hun
vertrouwen op God durven stellen, toch nog bezorgd voor hun lichaam, vragen zij zich af wat zij
zullen eten en waarmee zij zich zullen kleden, en maken ze zich grote zorgen als ze geen
voorraad wijn, graan, en olie onder handbereik hebben. Zoveel belangrijker achten wij de
kortstondige schaduw van dit leven dan de eeuwigdurende onsterfelijkheid! Wie echter in
vertrouwen op God eenmaal deze bezorgdheid voor het lichaamsonderhoud van zich afgeschud
heeft, verwacht meteen ook van Hem wat daarbovenuit gaat, de zaligheid en het eeuwige leven.
Het is dus geen geringe oefening van het geloof om zaken van God te verwachten die ons anders
zo benauwen, en we hebben niet weinig vorderingen gemaakt, wanneer we dit gebrek aan geloof,
dat bijna alle mensen diep in de botten zit, van ons afgeschud hebben. Wat sommigen verder nog
filosoferen over bovennatuurlijk brood, is volgens mij maar zeer weinig in overeenstemming met de
bedoeling van Christus; sterker nog, als niet aangegeven zou worden dat het God is die ons ook in
dit vergankelijke leven voedt en onderhoudt, zou het gebed onvolmaakt zijn. De reden die ze
aanvoeren, is heel profaan: het zou ongepast zijn dat kinderen van God, die geestelijk gezind
behoren te zijn, niet alleen aandacht schenken aan aardse beslommeringen, maar daarin behalve
zichzelf ook God nog betrekken. Alsof niet ook in het levensonderhoud Gods zegen en vaderlijke
gunst oplicht, of alsof er voor niets geschreven staat dat de godzaligheid beloften behelst niet
alleen voor het toekomende, maar ook voor het tegenwoordige leven. Hoewel de vergeving van
zonden veel belangrijker is dan de voeding van het lichaam, heeft Christus toch wat het minst
belangrijk was, op de eerste plaats gezet, om ons stap voor stap omhoog te leiden naar de andere
twee beden, die in eigenlijke zin het hemelse leven betreffen, waarmee Hij tegemoetgekomen is
aan onze traagheid. We krijgen de opdracht te bidden om ons brood, met de bedoeling dat we
tevreden zullen zijn met het rantsoen dat de hemelse Vader zich verwaardigt ons toe te delen, en
niet zullen proberen langs ongeoorloofde wegen meer te krijgen dan we nodig hebben. Intussen
moeten we wel eraan vasthouden dat het 'ons brood' wordt uit kracht van schenking, want noch
onze ijver, noch onze inspanning, noch onze handen (zoals bij Mozes gezegd wordt) leveren ons
van zichzelf ook maar iets op, als Gods zegen er niet aan te pas komt. Zelfs een hele voorraad
brood zou ons niets helpen, als het niet van Godswege in voedsel veranderd werd. Daarom is
deze milddadigheid van God voor rijken niet minder noodzakelijk dan voor arm en, want ondanks
volle wijnkelders en graanschuren zouden ze van honger en dorst omkomen als ze niet door
toedoen van Zijn genade hun brood zouden kunnen eten. Het woordje 'heden' - of 'elke dag', zoals
er bij de andere evangelist staat - en het bijvoeglijke naamwoord 'dagelijks' breidelen het
onbeheerste verlangen naar vergankelijke dingen, waarvan wij altijd zo onmatig branden en waar
nog andere kwade zaken bijkomen. Als ons namelijk alles in mime overvloed ter beschikking staat,
storten wij ons met grote gedrevenheid op genot, wellust, pracht en praal en andere soorten van
overdaad. Daarom wordt ons bevolen slechts om zoveel te bidden als genoeg is voor onze
nooddruft en als het ware voor een dag, in het vertrouwen dat de hemelse Vader, wanneer Hij ons
heden gevoed heeft, ons ook morgen niet in de steek zal laten. Hoe groot de overvloed ook is
waarin alle dingen ons toestromen, ook wanneer onze graanschuren afgeladen en de wijnkelders
vol zijn, past het ons toch nog altijd te bidden om het dagelijks brood, want we moeten het voor
zeker houden dat al ons goed alleen maar iets te betekenen heeft voor zover de Heere het door de
uitgieting van Zijn zegen steeds weer doet gedijen, en dat het goed dat in onze hand is, helemaal
niet van ons is, maar alleen in zoverre Hij ons elk ogenblik opnieuw een klein stukje ervan geeft en

ons vergunt dat te gebruiken. Omdat de mens zo trots is dat hij zich daarvan maar heel moeilijk
laat overtuigen, getuigt de Heere dat Hij voor alle eeuwen een opmerkelijk bewijs daarvan gegeven
heeft, doordat Hij Zijn volk in de woestijn met manna gevoed heeft, om ons erbij te bepalen dat de
mens niet bij brood alleen leeft, maar veeleer door het woord dat uit Zijn mond uitgaat. Daarmee
wordt aangegeven dat het alleen Gods kracht is waardoor ons leven en onze krachten in stand
gehouden worden, al bedient Hij ons daarvan in de vorm van lichamelijke middelen. Ook door een
blijk van het tegenovergestelde is Hij gewoon ons te onderrichten, door de sterkte en (zoals Hij het
ook wel noemt) de staf van het brood te breken wanneer Hij dat maar wiI, zodat de mens en bij het
eten van honger verkwijnen en bij het drinken van dorst verkommeren. Zij die niet tevreden zijn
met het dagelijks brood, maar in een buitensporig verlangen altijd maar meer willen hebben, of die
verzadigd zijn in hun overvloed en hun zekerheid vinden in de stapel rijkdommen die zij bezitten,
maar zich niettemin met deze smeekbede tot God wenden, drijven alleen maar de spot met Hem.
De eersten bidden namelijk om iets wat ze niet willen verkrijgen, ja waar ze zelfs de grootste
afkeer van hebben, namelijk het dagelijks brood alleen. Zoveel mogelijk proberen zij hun
hebzuchtig verlangen voor God verborgen te houden, terwijl het ware gebed juist heel het hart en
alles wat daarin schuilgaat, voor Hem zou moeten uitstorten. De anderen vragen daarentegen iets
wat zij helemaal niet van God verwachten, omdat ze denken het van zichzelf al te hebben. In het
gegeven dat er over 'ons brood' gesproken wordt, treedt - zoals wij zeiden - eens te meer Gods
goedgunstigheid naar voren, die het tot het onze maakt, hoewel er geen enkele rechtsgrond is
waarom ons dat toekomt. Toch mogen we niet veronachtzamen, wat ik ook al even aan de orde
gesteld heb, dat met deze benaming het brood aangeduid wordt dat door rechtmatige en eerlijke
arbeid verkregen is en niet verworven door bedrog of roof, want alles wat wij ons door enig
schuldig handelen verwerven, is altijd het eigendom van een ander. Wanneer wij bidden dat het
ons gegeven wordt, wordt daarmee te kennen gegeven dat het enkel een onverdiende gave van
God is, waarvandaan het ook tot ons komt, ook al lijkt het er nog zozeer op dat wij het met ons
handelen en bezig zijn beoogd en met onze handen bereid hebben, aangezien het alleen door Zijn
zegen komt dat ons werk voorspoedig verloopt.
Wordt vervolgd

Gebedskring
'En dit is de vrijmoedigheid, die wij tot Hem hebben, dat zo wij iets bidden naar Zijn wil, Hij ons
verhoort'. (1 Johannes 5:14)
Heerlijke tekst om het nieuwe jaar mee te beginnen. Ook een tekst die ons aanspoort tot
zelfonderzoek, want wanneer bidden wij naar Zijn wil? De preek over het gebed van Zacharias bij
het reukofferaltaar helpt ons daarbij (Lukas 1:13a). God vervult Zijn beloften en schakelt daarbij
mensen in. In januari hopen we opnieuw als gemeenteleden bij elkaar te komen om samen onze
gemeente in het gebed aan de HEERE op te dragen. U bent van harte uitgenodigd op zaterdag 10
en 24 januari. We beginnen om 7.15 uur en eindigen om 8.15 uur.
Evangelisatieclub ‘De Schatzoekers’
Om de week houden we in een van de flats in Ede onze Schatzoekersclub voor de kinderen uit de
buurt. We vertellen uit de Bijbel en maken met de kinderen een knutselwerkje of doen spelletjes.
De zaterdagochtenden waarop de club dit seizoen is, zijn in de komende periode 10 en 24 januari,
7 en 21 februari, 7 en 21 maart, 4 en 18 april, 6 en 30 mei en in de laatste maand van dit seizoen
de 13e en 27e juni. De kinderen mogen om 10.00 uur komen om spelletjes te doen. Het programma
begint om 10.30 uur.

Thuisfrontcommissie
Beste gemeenteleden,
We denken terug aan een jaar geleden. Toen waren we rond deze tijd op verlof in Ede; druk aan
het inpakken voor ons vertrek naar Tanzania. Tegelijkertijd zagen we uit naar het vieren van Kerst
in Nederland. Ook dit jaar vieren we het Kerstfeest weer. Om ons heen is er weinig dat ons er aan
herinnert dat de kerstdagen er weer aankomen. Elke dag hebben we hier een warme en stralende
zon, er zijn geen kerstbomen en geen winkels die al hun waar uitstallen. Maar juist dan is het
heerlijk om te weten dat de boodschap van Kerst niet aan tijd of plaats gebonden is. Jezus zoekt
niet naar plaatsen waar stalletjes en herders staan uitgestald, Jezus komt wonen in de harten van
mensen die naar Hem verlangen. En dat verlangen vinden we ook hier in Tanzania. We willen
iedereen die het afgelopen jaar met ons heeft meegeleefd hartelijk bedanken. Juist vorige week
nog kregen we een stapeltje kaarten van mensen uit de gemeente. Fijn! Ook verschillende
vrouwen van de vrouwenvereniging stuurden regelmatig een mailtje. Ook hiervoor hartelijk
bedankt. We zijn ook dankbaar dat we ons gedragen weten in het gebed van de gemeente. We
wensen iedereen van harte Gods zegen toe voor het nieuwe jaar. ‘Ziende op de overste Leidsman
en Voleinder van het geloof’.
Hartelijke groet,
Jacob en Albertine Karels
Jonathan, Lukas, Joël en Thomas
Lidmatenkring
Beste gemeenteleden,
Iedere zondag horen we in de morgendienst ‘Ik ben de Heere uw God’. Wat betekent dit? De
vorige lidmatenkring hebben daar over nagedacht vanuit het nieuwe verbond in Hebreeën 8. Daar
lezen we namelijk dezelfde belofte: Ik zal hun tot een God zijn, en zij zullen Mij tot een volk zijn
(Hebr. 8:10). Het nieuwe verbond (vers 10-12) bevat drie zegeningen: Volkomen vergeving van
zonden, een nabije omgang met de Heere en een hartelijke bereidheid om Gods wil te doen. Hoe
functioneren deze beloften in uw leven?
De volgende keer hopen we verder te gaan met hoofdstuk 9 waarin het gaat over de tabernakel
die bij het verbond hoort, maar dan wel de hemelse tabernakel. Probeer vanuit dit hoofdstuk eens
de volgende vraag te beantwoorden: Wat is het grote verschil tussen de aardse tabernakel en de
hemelse tabernakel?
De volgende lidmatenkring staat gepland op 15 januari 2015 en begint om 19.30 uur. Iedereen is
opnieuw hartelijk welkom.

Een hartelijke groet,
Dico de Pater

Vrouwenvereniging 'Aan Zijn voeten'
Vrouwenvereniging
Op dinsdag 27 januari is er weer een ochtend van de vrouwenvereniging. Het eerste gedeelte van
de ochtend staat in het teken van de jaarvergadering. Daarna hopen we zoals gewoonlijk een
Bijbelstudie te houden. Alma van Engelenhoven verzorgt de inleiding over het Tweede Gebod
(n.a.v. het boekje over de Tien Geboden). Het zou mooi zijn als we ter voorbereiding thuis vast Ex.
20:1-6 en 32:1-10 en het betreffende hoofdstuk uit het Bijbelstudieboekje (p. 10-15) doorlezen; dit
zal de bespreking van de vragen zeker ten goede komen. De ochtend begint om 9.30 uur, vanaf
9.00 uur zijn alle vrouwen van de gemeente al welkom! Om ongeveer 11.15 uur proberen we af te
sluiten. Er is kinderoppas aanwezig. Heeft u belangstelling om eens te komen? Kom vrijblijvend
een keertje 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.
Puzzelhoekje
Ha jongens en meisjes,
Het is alweer de laatste maand van het jaar, jullie hebben al bijna kerstvakantie! Deze keer kun je
zien hoeveel punten jij hebt verdiend door het insturen van de puzzels of de kleurplaat. Dit jaar kun
je er nog 2 punten bijkrijgen. In de vakantie heb je vast wel tijd om de 20 verschillen te zoeken of
de kleurplaat mooi te kleuren. Zie je in de kleurplaat het lege poppetje? Dat ben jij! Teken jezelf
maar.. We denken er met Kerst aan dat de Heere Jezus is geboren. Voor álle kinderen, waar ze
ook wonen! Hoor jij ook al bij Hem? Wat zou het mooi zijn als de Heere met jou meegaat het
nieuwe jaar in, bid er maar om!
Allemaal een hele fijne vakantie toegewenst!
Lettie de Pater
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Jorinde de Pater

6

Gerben de Pater

8

Maurits de Pater

4

Nico Harskamp

10

Arian de Pater

2

Jorim van de Craats

10

Thomas van de Craats

10

Yvonne Kortenhoff

12

Suzanne Kortenhoff

4

Annemieke v
Engelenhoven

12

Henrik Budding

14

Celine Budding

4

Jonathan Karels

16

Lukas Karels

16

Geanne Visser

4

Jonathan Moerman

2

Toon Versluys

4

Corlieke Versluys

4

Anton van de Pol

2

Thimon Hardeman

2

Marieke van Leeuwen

6

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.
Dag kinderen,
De geschiedenis van koning Joas waar we het de afgelopen clubmiddag over hadden, had alles te
maken met de verwachting van de komst van de Heere Jezus. We hebben gehoord dat het plan
van de duivel niet lukte. Dat koning Joas werd gered en daardoor ook de Heere Jezus geboren
kon worden. Een mooie geschiedenis in de adventstijd die alweer achter ons ligt. Woensdag 7
januari is het weer club. Komen jullie allemaal weer? En ouders, denkt u aan het overmaken van
de contributie? In de nieuwsbrief vindt u de gegevens daarover.
Hartelijke groet van de clubleiding.

Jeugdvereniging
Nieuwjaarsbijeenkomst
Vrijdagavond 9 januari 2015 hebben we weer onze traditionele nieuwjaarsbijeenkomst. Elk jaar is
het weer anders. Ook voor deze keer hebben we een leuke en energieke avondinvulling.
De avond begint om 18.30 uur (inloop 18.00 uur) met een maaltijd. Dus kom met een lege maag.
We sluiten de avond om 22.00 uur. Omdat het een “bijzondere” avond is vragen voor deze avond
een bijdrage van €4,- (contant meenemen)
Ben je nu nog nooit geweest? Kom dan juist deze keer! Het is juist zo gezellig als we elkaar mee
nemen naar de vereniging. APP je elkaar om ook te komen?
JV -16
We hebben er al weer bijna een halfjaar me elkaar opzitten. We hebben met elkaar al
verschillende Richters besproken. Ook hebben we al veel plezier gemaakt. Fijn om te merken dat
we weer met veel zijn. Als je nog niet geweest bent, dan is dit het moment om weer eens aan te
schuiven! Van harte welkom. In het nieuwe jaar willen we Richteren afsluiten, en verder kijken naar
de Koningen. Kijk je even in het overzicht welk gedeelte aan de beurt is? Stuur op woensdag
voorafgaand aan de JV avond de inleiding naar leiding (naam staat eronder).
Voor het spel neem je ook contact op met de leiding, voor goedkeuring en hulp.
Wanneer?
9-1-2015
16-1-2015
30-1-2015
13-2-2015
20-2-2015
13-3-2015
20-3-2015
10-4-2014
24-4-2015

Wat?
Wie inleiding?
Nieuwjaarsbijeenkomst
Richteren (slot)
Joas en Daan
Arja
Koningen (Salomo)
Rutger en Rik
Ernst
Activiteitenavond
Koningen (Josafat)
Corné en Menno
Erik
Sprekersavond
Koningen (Joas)
Joas en Daan
Arja
Koningen (Hizkia)
Christien en Hélène
Ernst
Afsluitende avond

Wie activiteit?

Wie koek?

Hélène en Christien
Erik
Joas en Wilbert
Arja

Rik

Rik en Rutger
Ernst

Hélène

Christien en Hélène
Erik
Willian en Corné
Arja

Rutger

Corné

Joas

21 maart - VRIJ VRAGEN
Het is vroeg dat we het aankondigen maar we willen graag dat je het niet hoeft te missen.
Zaterdag 21 maart 2015 is er weer de -16 jongerendag. Op deze dag zijn er naast een lezing ook
gave en interessante workshops te volgen. We komen hierop nog terug!!!
Hartelijke groeten van Arja, Erik, Ernst
	
  

JV	
  +16	
  
Hallo iedereen,
Daar zijn we weer, al de tweede keer op rij leveren we de kopij op tijd in!! Omdat Annette in volle
verwachting is, is ze er eventjes tussenuit.. er zullen dus enkele avonden zijn waarop ik als enige
leiding aanwezig zal zijn. (Als je dit leest is ze hopelijk al bevallen :)) Leeft er in jouw hart ook iets

van de Verwachting van het Kerstkind? Of.. is jouw Verwachting al uitgekomen! Mag je weten dat
het Kerstkind ook voor jou geboren is? Dank God ervoor! Als dit niet voor jou geldt… denk dan nog
eens terug aan de avond over het pleiten op de beloften! Een nieuw jaar is altijd een moment van
goede voornemens... zullen we met elkaar afspreken dat we komend jaar geen enkele JV avond
willen
missen?
Na de Nieuwjaarsbijeenkomst (09/01) willen we met elkaar een start maken aan het
onderwerp "De Christenreis". 23/01 is de eerste avond en 06/02 de tweede avond
van deze serie. Peter & Pieter Jan gaan deze avonden voor ons voorbereiden.
Houd deze datums alvast vrij! Een hartelijke groet namens Annette,
Wilbert	
  
Verhaal: Uit: Kinderverhalen Omnibus door Sj. v. Duinen
Op de eerste dag van ’t jaar

Uit: Kinderverhalen Omnibus door Sj. v. Duinen

Het is 1 januari. In de grote, oude kerk is het erg druk op deze morgen van het nieuwe jaar. En
tussen al die mensen zitten Leo en Ineke. Een bank achter hen zitten vader en moeder. Ze konden
niet in één bank zitten, zó druk was het al. Daarom ging Leo een bank naar voren en Ineke liep
met hem mee. Ineke wil altijd bij haar grote broer zitten. Vader en moeder vonden het goed, Leo
past goed op zijn kleine zus, dat weten ze wel. Leo houdt veel van Ineke. En Ineke houdt veel van
Leo. Ze hebben gezongen, de ouderling heeft een hoofdstuk uit de Bijbel gelezen en daarna gaat
de dominee bidden. Ineke zit altijd heel stil in de kerk, ze is een grote meid. En Leo zit óók altijd
stil, natuurlijk, hij is al negen jaar. Als ze weer gezongen hebben gaat de dominee preken. De
mensen luisteren. Het is nu heel stil. Alleen de stem van de dominee klinkt door de grote, oude
kerk. Luistert Leo ook? Nee, Leo luistert niet. Hij hoort de stem van de dominee en tóch weet hij
niet wat de dominee zegt, want zijn gedachten zijn heel ergens anders, dan bij de woorden van de
dominee. Straks, na kerktijd, gaan ze naar oma. Dat doen ze altijd op nieuwjaarsdag. Er komen
dan een heleboel ooms en tantes. O zo leuk. Maar dat is toch niet het allerleukste. Nee, weet je
waar Leo zo over zit te denken? Van oma en de tantes krijgen ze op nieuwjaarsdag altijd geld. En
dáár over zit Leo te denken. Hij is aan het sparen voor nieuwe schaatsen. Maar schaatsen zijn
duur, het duurt zó lang voor hij het geld bij elkaar heeft. Maar vandaag komt er weer geld bij. En nu
zit hij te tellen, hoeveel het zal worden, zomaar onder de preek… De dominee vertelt van de
Heere, Die voor alles zorgt. Ook in het nieuwe jaar. Hij zorgt voor alles wat we nodig hebben. We
zijn rijk, als we eten en kleren hebben en als we gezond zijn. En toch…toch zijn we niet écht rijk,
als we alleen dát maar hebben. Er is nog iets véél belangrijkers. We moeten een nieuw hart
hebben, want we hebben een boos en zondig hart. Maar de Heere kan en wil ons een nieuw hart
geven, dóór de Heere Jezus, Die de straf op de zonden gedragen heeft. Hij kan ons voor altijd
gelukkig maken. Als we een nieuw hart hebben en we zouden verder arm zijn, of ziek, dan zijn we
tóch rijk, echt rijk, of je nu oud bent of jong! Maar Leo hoort van dit alles niets. Hij telt en hij rekent.
Als hij van oma nu een euro krijgt en van tante Riek misschien ook wel, die geeft altijd zoveel, dat
is dan twee euro. En tante Lies, hoeveel zal die geven? Vast niet meer dan twintig cent. Zij geeft
nooit zoveel. En tante Nel ook niet. Maar tante Ans, die geeft vast wel vijftig cent. Maar Leo raakt
steeds in de war met tellen. Dan weer vergeet hij, hoeveel hij al bij elkaar heeft en moet hij weer
opnieuw beginnen. En dan weet hij opeens niet meer of hij nu alle tantes gehad heeft, en denkt:
tante Lies heb ik die er nu bij geteld, of niet? En… begint hij maar weer opnieuw. Had hij nu maar
een pen en een blaadje, dan kon hij het opschrijven. Zo telt en rekent Leo. En de dominee preekt,
over de Heere Jezus, Die zondige mensen rijk kan maken. Maar Leo hoort het niet. Wat erg! ‘Leo,’
fluistert Ineke opeens, ‘zoek jij het versje even op, ‘en ze houdt hem haar kleine psalmboekje voor.

Ineke is pas vier jaar, ze kan nog niet lezen, maar Leo moet toch altijd de psalm opzoeken, die ze
gaan zingen. ‘Hè?’ Leo schrikt op. Hij heeft helemaal niet gehoord welke psalm ze gaan zingen
en... hij wordt boos op Ineke, want hij had nu bijna alle tantes gehad, maar omdat Ineke hem
aanstoot, raakt hij meteen weer in de war. Dat nare kind! ‘Nee, hoor,’ snauwt hij zacht, ‘je kunt niet
eens lezen.’ Ineke kijkt met haar grote, blauwe ogen verbaasd en verschrikt Leo aan. Wat doet hij
lelijk! ‘Zoek je ’t niet op?’ vraagt ze nog eens. ‘Nee!’ klinkt het kortaf. En Ineke wordt verdrietig.
Waarom is Leo boos op haar? Ze is toch niet stout geweest? Ze heeft juist zo stil gezeten! En haar
lipje trilt een beetje. Maar Leo merkt het niet. Die denkt alleen maar aan ’t geld, dat hij straks zal
krijgen en hoeveel dat zal zijn… De kerk gaat uit. Leo staat op en meteen voelt hij hoe Ineke zijn
hand pakt. Stel je voor, dat ze hem kwijt raakt tussen al die mensen. Ze moeten even wachten,
want een oude mevrouw heeft veel moeite om uit de bank te komen. Vader en moeder lopen al
naar de uitgang. Ze kijken even achterom naar Leo en knikken. Leo weet wat dat betekent: ‘We
gaan vast naar de auto.’ En Leo knikt terug. Als Leo en Ineke naar de uitgang lopen, vraagt Ineke
zacht: ‘Ben je nog boos, Leo?’ Hè, begint Ineke daar nu al wéér over? Hij schaamt zich toch al een
beetje, dat hij helemaal niet naar de dominee geluisterd heeft. Want als ze bij oma komen, zal oma
aan hem vragen: ‘Waarover heeft de dominee gepreekt?’ Oma weet dat zelf ook wel, al gaat ze
niet naar de kerk, want ze luistert naar de kerktelefoon. Maar ze vraagt het om te weten, of Leo
óók geluisterd heeft. En hij weet van deze preek helemaal niets! Hij heeft alleen maar gedacht aan
geld en aan nieuwe schaatsen… ‘Ben je nog boos, Leo?’ klinkt Ineke’s stem nog eens, want ze
denkt, dat Leo haar niet gehoord heeft. ‘Je moet niet zo zeuren. Voortaan blijf je maar bij papa en
mama zitten, hoor!’ zegt hij nijdig en laat Ineke’s hand los. En Ineke kan wel huilen. ‘’k Ga naar
mama,’ zegt ze met trillende stem. En ze holt tussen de mensen door, naar buiten. Leo holt haar
niet achterna. Als ze mama niet vindt, eigen schuld, moet ze maar niet weglopen. Hij is al bij de
uitgang en opeens wordt hij opgeschrikt door gierende remmen. Mensen voor hem hollen naar de
weg. ‘Een ongeluk!’ hoort hij zeggen. Een ongeluk, hè wat akelig! En opeens wordt Leo bang. ’t
Zal… ’t zal Ineke toch niet zijn? Welnee, maakt hij zichzelf wijs, hoeveel mensen komen er niet uit
de kerk? Waarom moet het dan juist Ineke zijn? Midden op de weg staan een heleboel mensen.
Leo gaat niet kijken, hoor, daar kan hij niet tegen! Hij gaat gauw naar de auto. Maar dan, o, wat
schrikt hij. Twee mannen staan te praten. En hij hoort die ene man zeggen: ‘Ik zag het gebeuren.
Die kleine meid van De Koning holde zomaar over naar haar vader en moeder, die aan de
overkant stonden. Zij zagen het ook gebeuren. ’t Is toch wat, als je…’ Maar Leo hoort het verder
niet, hij heeft het warm gekregen, heel erg warm. Hij wordt duizelig en misselijk. En hij holt terug,
naar de zijkant van de kerk. En met z’n arm voor z’n hoofd leunt hij tegen de ruwe muur. ’t Is hier
stil en heel lang staat Leo daar. Hij durft niet terug te gaan. Ineke een ongeluk….en zijn schuld. Hij
snauwde haar af en hij liet haar zomaar gaan. En in gedachten ziet hij Ineke op straat liggen en
misschien.. misschien is ze wel… nee, nee, daar wil hij niet aan denken. Dát hele erge niet….
Wordt vervolgd
Overige berichten

Gezocht:	
  stalling	
  voor	
  en	
  beheerder	
  van	
  Bijbelkiosk	
  
Voor	
  evangelisatieactiviteiten	
  heeft	
  de	
  Landelijke	
  Commissie	
  Evangelisatie	
  van	
  de	
  Hersteld	
  Hervormde	
  Kerk	
  
een	
  Bijbelkiosk	
  in	
  beheer.	
  In	
  deze	
  marktwagen	
  zijn	
  Bijbels	
  en	
  evangelisatiemateriaal,	
  in	
  bijna	
  50	
  
verschillende	
  talen	
  voorradig.	
  De	
  Bijbelkiosk	
  wordt	
  regelmatig	
  uitgeleend	
  voor	
  evangelisatiedoeleinden.	
  Op	
  
dit	
  moment	
  staat	
  de	
  Bijbelkiosk	
  buiten,	
  maar	
  de	
  commissie	
  is	
  op	
  zoek	
  naar	
  een	
  stalling	
  waar	
  de	
  Bijbelkiosk	
  
droog	
  kan	
  staan	
  (in	
  de	
  omgeving	
  van	
  Veenendaal).	
  De	
  afmetingen	
  van	
  de	
  kiosk	
  zijn	
  +/-‐	
  2x4x2.5	
  meter.	
  

Daarnaast	
  zoeken	
  we	
  iemand	
  die	
  het	
  leuk	
  vindt	
  om	
  tegelijkertijd	
  het	
  beheer	
  van	
  de	
  Bijbekiosk	
  op	
  zich	
  te	
  
nemen.	
  Hierbij	
  moet	
  u	
  denken	
  aan	
  het	
  regelen	
  van	
  reserveringen,	
  het	
  bijhouden	
  van	
  de	
  voorraad	
  et	
  cetera.	
  
Voor	
  meer	
  informatie	
  kunt	
  u	
  contact	
  opnemen	
  met	
  de	
  commissie.	
  Email:	
  
evangelisatie@hersteldhervormdekerk.nl	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

Geachte	
  ouder(s),	
  
Inschrijfavond	
  2015	
  

In	
   verband	
   met	
   de	
   voorbereidingen	
   voor	
   het	
   cursusjaar	
   2015-‐2016	
   hopen	
   we	
   D.V.	
   donderdag	
   5	
   februari	
  
2015	
  de	
  jaarlijkse	
  inschrijfavond	
  te	
  beleggen.	
  Op	
  deze	
  avond	
  kunt	
  u	
  uw	
  kind,	
  dat	
  in	
  het	
  jaar	
  2011	
  en	
  in	
  de	
  
eerste	
   helft	
   van	
   2012	
   geboren	
   is,	
   bij	
   onze	
   school	
   (Veldhuizerbrink	
   24	
   te	
   Ede),	
   inschrijven.	
   Op	
   deze	
   avond	
  
geven	
  we	
  informatie	
  over	
  onze	
  school	
  en	
  kunt	
  u	
  uw	
  eventuele	
  vragen	
  stellen.	
  Naast	
  enkele	
  leerkrachten,	
  
zal	
  ook	
  iemand	
  van	
  het	
  bevoegd	
  gezag	
  en	
  van	
  de	
  ouderraad	
  aanwezig	
  zijn.	
  U	
  bent,	
  samen	
  met	
  uw	
  aan	
  te	
  
melden	
  kind,	
  van	
  harte	
  welkom!	
  We	
  hopen	
  om	
  19.30	
  uur	
  te	
  beginnen	
  met	
  een	
  korte	
  inleiding.	
  Daarna	
  kunt	
  
u	
  op	
  uw	
  gemak	
  rondkijken	
  in	
  de	
  school	
  en	
  uw	
  eventuele	
  vragen	
  stellen.	
  Ook	
  ouders	
  die	
  een	
  kind	
  op	
  willen	
  
geven	
  en	
  al	
  kinderen	
  op	
  school	
  hebben,	
  zijn	
  van	
  harte	
  welkom	
  op	
  deze	
  avond.	
  Bent	
  u	
  deze	
  avond	
  niet	
  in	
  de	
  
gelegenheid	
  om	
  te	
  komen,	
  dan	
  kunt	
  u	
  een	
  aanmeldingsformulier	
  bij	
  de	
  school	
  aanvragen.	
  Kent	
  u	
  ouders	
  die	
  
een	
   school	
   als	
   de	
   onze	
   voor	
   hun	
   kind	
   zoeken,	
   wilt	
   u	
   hen	
   dan	
   ook	
   op	
   de	
   hoogte	
   stellen	
   van	
   de	
  
inschrijfavond?	
   Alvast	
   onze	
   hartelijke	
   dank!	
   Voor	
   vragen	
   en/of	
   het	
   aanvragen	
   van	
   een	
  
aanmeldingsformulier	
   kunt	
   u	
   contact	
   opnemen	
   met	
   de	
   teamleider	
   van	
   de	
   onderbouw	
   mw.	
   L.	
   Blijleven,	
  
0318-‐613645	
  (school).	
  
J.	
  Flier	
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Gedicht
HOOR DE ENGELEN ZINGEN D'EER
Hoor	
  de	
  engelen	
  zingen	
  d'eer	
  van	
  de	
  nieuwgeboren	
  Heer’!	
  
Vreed'	
  op	
  aarde,	
  't	
  is	
  vervuld:	
  God	
  verzoent	
  der	
  mensen	
  schuld.	
  
Voegt	
  u,	
  volken,	
  in	
  het	
  koor,	
  dat	
  weerklinkt	
  de	
  hemel	
  door,	
  
zingt	
  met	
  algemene	
  stem	
  voor	
  het	
  Kind	
  van	
  Bethlehem!	
  
Hoor	
  de	
  engelen	
  zingen	
  d'eer	
  van	
  de	
  nieuwgeboren	
  Heer’!	
  
	
  	
  
Hij,	
  Die	
  heerst	
  op	
  's	
  Hemels	
  troon,	
  Heere	
  Christus,	
  Vaders	
  Zoon,	
  
wordt	
  geboren	
  uit	
  een	
  maagd	
  op	
  de	
  tijd	
  die	
  God	
  behaagt.	
  
Zonne	
  der	
  gerechtigheid,	
  Woord	
  dat	
  vlees	
  geworden	
  zijt,	
  
tussen	
  alle	
  mensen	
  in	
  in	
  het	
  menselijk	
  gezin.	
  
Hoor,	
  de	
  eng'len	
  zingen	
  d'eer	
  van	
  de	
  nieuwgeboren	
  Heer’!	
  
	
  	
  
Lof	
  aan	
  U	
  Die	
  eeuwig	
  leeft	
  en	
  op	
  aarde	
  vrede	
  geeft,	
  
Gij	
  Die	
  ons	
  geworden	
  zijt	
  taal	
  en	
  teken	
  in	
  de	
  tijd,	
  
al	
  Uw	
  glorie	
  legt	
  Gij	
  af	
  ons	
  tot	
  redding	
  uit	
  het	
  graf,	
  
dat	
  wij	
  ongerept	
  en	
  rein	
  nieuwgeboren	
  zouden	
  zijn.	
  
Hoor,	
  de	
  eng'len	
  zingen	
  d'eer	
  van	
  de	
  nieuwgeboren	
  Heer’!	
  

