Quo Vadis is de kerkbode van de Hersteld Hervormde Gemeente te Ede, Bennekom, Wageningen e.o.
Verschijnt maandelijks.
Predikant

Vacant

Scriba

Diaken M.J.A. Kortenhoff
Sadatsingel 57, 6716 GB Ede, tel. 0318 - 621 906
e-mail: scriba@hhgede.nl

Secretaris diaconie

Diaken C. v.d. Craats
Wilhelminalaan 23, 6721 ER Bennekom, tel. 0318 - 418 304
e-mail: c.vandecraats@hhgede.nl

Koster

Dhr. W.C. Oudijn

tel. 0318 - 431 841 / 06 205 454 31

CD-opnames

Dhr. G. Koudijs

tel. 06 189 774 69

Kindercrèche (10.00 uur)

Mw. E. Kroon

tel. 0318 - 785 068

Redactie Quo Vadis

Vacant (hoofdredactie)
H.C. Oudijn (eindredactie)

Realisatie Quo Vadis

Drukkerij AMV

tel. 0318 - 484 074

Kerkdiensten
De kerkdiensten vinden plaats in de Zuiderkerk aan de Zandlaan 16 te Ede, ’s zondags om 10.00 en 18.30 uur.
Parkeren
Tijdens de zondagse erediensten en de doordeweekse avondactiviteiten kunt u gebruik maken van het
parkeerterrein tegenover de kerk, naast Het Streek. Eventueel kunt u uitwijken naar het kerkplein.

Meditatie
‘De konijnen zijn een machteloos volk; nochtans stellen zij hun huis in den rotssteen’
Spreuken 30:26
Leven als een klipdas
Binnenkort gaat u wellicht op vakantie. Misschien wel naar Zwitserland of Oostenrijk. Wie daar door de
bergen loopt en goed oplet heeft de kans ze te zien: klipdassen. U moet deze zomer maar eens heel goed naar
deze beestjes kijken. Volgens Spreuken kunnen we veel van deze dieren leren. Agur noemt deze klipdassen
(konijnen) als een voorbeeld van dieren die klein zijn, maar ontzettend wijs. Deze dieren lijken een beetje op
konijnen. Ze zijn niet zo groot, maar wel ontzettend snel. Hun voeten zijn voorzien van speciale zoolkussens,
zodat ze enorm ver kunnen springen en bijna loodrechte wanden kunnen opklimmen. Ze leven in grote
kolonies en zijn zeer waakzaam en alert. Er worden ‘wachters’ aangesteld, die bij het eerste onraad luid
piepend alarm slaan. Zodra de alarmkreet klinkt verdwijnen ze tussen de rotsen en spleten.
Agur had blijkbaar tijdens zijn wandelingen in de natuur deze dieren ook opgemerkt. Hij had beseft hoeveel
we van deze dieren kunnen leren. Hij beschrijft hen als een machteloos volk. Het zijn kleine en kwetsbare
dieren die het niet kunnen opnemen tegen al de roofdieren die hen willen verslinden. Dit is een treffend beeld
voor de mens: klein en kwetsbaar. Ook in ons leven is er veel wat onze macht te boven gaat. Zomaar ineens
kan ons leven verwoest worden door een terroristische aanslag, door een ongeluk of door ziekte. Er hoeft
maar iets te gebeuren en ons leven staat volledig op de kop.
Ook geestelijk gezien zijn we zwakke mensen. Hoe vaak en hoe snel vallen we niet voor de verleidingen van de
satan en zondigen we. Agur weet: je kunt je als mens wel sterk voelen, maar je bent even kwetsbaar als zo’n
klipdas. Maar wat doen deze dieren? Allereerst stellen ze ‘wachters’ aan die alarm slaan bij onheil. Ze beseffen:
de wereld waarin we leven is vol gevaar, we moeten waakzaam zijn. Wij lopen vaak het gevaar ons veilig te
wanen en laten de waakzaamheid verslappen. We denken dat het wel meevalt. De Bijbel leert dat deze wereld
het terrein is van de satan. Waakzaamheid is geboden. De satan is uit op uw leven en wil het voor altijd
verwoesten. Als deze klipdassen gevaar zien dan verbergen ze zich onmiddellijk hoog in de rotsen. Ze blijven
niet afwachten, zoeken het gevaar niet op, maar schuilen onmiddellijk tussen de rotsen. Tussen die machtige
rotsen zijn die kleine en kwetsbare dieren veilig. Zo kunnen ook wij maar één ding doen als we het gevaar
zien: een schuilplaats zoeken in de Rots Jezus Christus. Dat is de plaats waar we veilig zijn. Veilig voor het
gevaar van deze wereld. Veilig voor het woeden van de satan. Leef als een klipdas en zoek uw veiligheid en
geborgenheid alleen in Christus. Daar bent u veilig!
Apeldoorn,
Kand. G.K. Terreehorst
Kerkdiensten
2 juli

10.00 uur
18.30 uur

Ds. W.J. van den Brink (Scherpenzeel)
Ds. J.W. Baan (Sprang-Capelle)
1e collecte
Diaconie
2e collecte
Kerkvoogdij
e
3 collecte
Kerk en pastorie

9 juli

10.00 uur
18.30 uur

Kand. T.A. Bakker (Katwijk aan Zee)
Ds. N.A. Donselaar (Nijkerk)
1e collecte
Diaconie
2e collecte
Kerkvoogdij
e
3 collecte
Aflossing leningen

16 juli

10.00 uur
18.45 uur

Kand. G.K. Terreehorst (Apeldoorn)
Ds. J. Koppelaar (Katwijk aan Zee)
1e collecte
Diaconie (S.D.O.K.)

2e collecte
3e collecte

Kerkvoogdij
Kerk en pastorie

23 juli

11.00 uur
18.30 uur

Kand. G.M. Bosker (Uddel)
Ds. J.P. Stoel (Waddinxveen)
1e collecte
Diaconie
2e collecte
Kerkvoogdij
3e collecte
Aflossing leningen

30 juli

10.00 uur
18.30 uur

Ds. J. van Amstel (Ede)
Ds. J. van Amstel (Ede)
1e collecte
2e collecte
3e collecte

Diaconie (Friedenstimme)
Kerkvoogdij
Kerk en pastorie

6 augustus

10.00 uur
18.30 uur

Ds. R.J. Oomen (Nederhemert)
Kand. W. van Klinken (Apeldoorn)
1e collecte
Diaconie
2e collecte
Kerkvoogdij
3e collecte
Aflossing leningen

13 augustus

10.00 uur
18.45 uur

Kand. D.C. de Pater (Bennekom)
Ds. S.T. Lagendijk (Zwartebroek)
1e collecte
Diaconie
2e collecte
Kerkvoogdij
3e collecte
Kerk en pastorie

20 augustus

10.00 uur
18.30 uur

Kand. W. van Klinken (Apeldoorn)
Ds. F. van Binsbergen (Schoonrewoerd)
1e collecte
Diaconie (Jaarlijkse zomerzendingscollecte)
2e collecte
Kerkvoogdij
3e collecte
Aflossing leningen

27 augustus

10.00 uur
17.00 uur

Ds. N.P.J. Kleiberg (Veenendaal)
Ds. H. Verheul (Woudenberg)
Voorbereiding Heilig Avondmaal
1e collecte
Diaconie
2e collecte
Kerkvoogdij
3e collecte
Kerk en pastorie

3 september

10.00 uur

Ds. H. Verheul (Woudenberg)
Bediening Heilig Avondmaal
Ds. H. Verheul (Woudenberg)
Dankzegging Heilig Avondmaal
1e collecte
Diaconie (Bijbelvertaalwerk fam. Karels)
e
2 collecte
Kerkvoogdij
3e collecte
Aflossing leningen

18.30 uur

Van de kerkenraad
Pinksteren
In de afgelopen periode hebben we mooie, zegenrijke diensten gehad.

Allereerst Pinksteren; de Heilige Geest Die is gekomen om ons te leiden, kracht te geven, te troosten, te helpen.
We kunnen het koninkrijk van God niet binnengaan als we niet geboren worden uit water én uit Geest! (Joh.
3:5). Die Geest maakt ons kinderen van God! (Rom. 8:15).
Op 1e Pinksterdag hebben 9 leden uit onze gemeente belijdenis afgelegd van het geloof.
“Maar u, wie zegt u dat Ik ben”? uit Mattheus 16 was de vraag die centraal stond. Een belangrijke vraag, dé
belangrijkste vraag. Wie zegt u dat Hij is? Wie is Hij voor u, als u eerlijk bent?
Petrus antwoorde: “U bent de Christus, de Zoon van de levende God”. De levende God, ook nu. Hij is machtig
om het u te openbaren (vs17), machtig om onze ‘ja maars’ te breken. Wanneer we zelf breken, blijft er niks
van onszelf over en is er ruimte voor Zijn genade!
We wensen degenen die belijdenis van het geloof hebben gedaan, maar ook u als gemeente, Gods zegen en
genade toe.
Avondmaal
Bij het uitreiken van de kerkbode ligt de bediening van het Avondmaal ook achter ons.
Opnieuw een zegenrijke dienst. Een dienst waarin het sacrament bediend mocht worden.
Datgene wat we door het Woord ontvangen hebben, kregen we nu voor ogen geschilderd. De tekenen van
brood en wijn waren een preek op zich!
Door gebrokenheid kan nieuw leven ontstaan: “Zoals zaad breekt om graan te geven, de aarde ‘breekt’ om
oogst te geven, de hemel openbreekt om ons regen te geven, het graan breekt om ons het brood te geven; zo
werd Zijn lichaam, het Brood, voor ons verbroken, om ons het nieuwe, eeuwige leven te geven.
Heeft u gekregen (verkoren) vanuit die gebrokenheid? Of bent u nog ongehoorzaam (verloren)? Laat de
nabetrachtingspreek een dringende, bemoedigende preek voor u zijn... Gehoorzaam Hem!
Geslaagd!
Bijna twee weken geleden kregen 8 jongeren in onze gemeente te horen dat ze geslaagd zijn voor hun examen.
Na een periode van hard werken en studeren is dat een blij bericht!
De schoolperiode zit erop en nu mag je keuzes gaan maken. Als het goed is heb je hier al lang over gedacht.
‘Wat is m’n droom’? ‘Welke opleiding wil ik gaan doen’? Een belangrijke stap, het bepaalt voor een groot deel
je toekomst. Maak je deze stap met de Heere? “Uw Woord is een lamp voor mijn voet”. Wat staat er in Zijn
Woord? Onder andere: “Ken Hem in al je wegen (beslissingen) die je maakt, en Hij zal je paden recht maken”
Spreuken 3:6.
Verwacht het van Hem! Hij wil met je zijn als je op Hem vertrouwd!
We hebben geen berichten gekregen van jongeren die gezakt zijn. Mocht dit wel zo zijn, dan zouden we het fijn
vinden om dat ook te weten. We leven als kerkenraad graag met je mee.
Gemeentedag
Op het moment van schrijven is het zaterdag gemeentedag, maar als u deze kerkbode krijgt zit de
gemeentedag vast nog vers in het geheugen.
We hopen op een mooie, gezellige dag, waarin we mooie ontmoetingen mogen hebben!
Maar belangrijker nog; dat we ervaren één te zijn. Dat we samen gemeente zijn is een voorrecht, maar dat is
alleen omdat we Hem dienen. Hij is het middelpunt, Hij is de reden dat we samenkomen. Dat het tot eer van
Hem mag zijn!
Graag willen we deze gelegenheid gebruiken om de activiteitencommissie heel hartelijk te bedanken voor hun
inzet voor deze dag, maar ook voor alle andere activiteiten. Dank voor jullie enthousiasme, al het organiseren
en de tijd die dit van jullie vraagt.
Bevestiging diaken
Vanavond zal broeder Slotegraaf in het ambt van diaken bevestigd worden. Het ambt van diaken; een mooie,
dienende taak. Een opdracht in navolging van Hem. De Heere Jezus kwam in deze wereld om te dienen. Hij
ontfermde zich over mensen die in nood waren. Zo mogen wij, en dat bidden we broeder Slotegraaf ook toe, in
navolging van Hem de gemeente, en daarbuiten, dienen. In materieel opzicht, maar vooral in geestelijk
opzicht!
We wensen broeder Slotegraaf kracht en wijsheid van de Heere toe, dat Hij hem zal zegenen, persoonlijk en in
het ambt!

Kanselruil
Sinds 2012 bestaat er binnen de Hersteld Hervormde Kerk de mogelijkheid tot kanselruil met de Christelijk
Gereformeerde Kerk. Omdat we als kerkenraad ruimte willen bieden aan deze mogelijkheid zal op 30 juli ds. J.
van Amstel uit Ede in beide diensten voorgaan. We hopen op gezegende diensten, waar we in eenheid
verbonden zijn met het Woord en Heilige Geest.
Vakantietijd
Vakantie! Heerlijk eropuit?! Of misschien (juist) niet? Voor veel mensen is de zomer een ‘bruisende’ tijd. Een
nieuwe omgeving opzoeken, misschien zelfs nieuwe culturen ontdekken, samen zijn als gezin, uitrusten, even
‘op adem’ komen.
Maar we beseffen dat er ook gemeenteleden zijn die juist in deze tijd zich ‘erbuiten’ voelen staan. Het gemis
voelen van een gezin, gemis voelen van een geliefde(n) waaraan u/jij mooie herinneringen heeft, misschien
wel juist als het gaat om vakanties. De stilte die u/jij misschien ervaart wanneer familie of vrienden op
vakantie zijn. Misschien kan deze periode niet snel genoeg voorbij zijn. Ondanks dat we het gemis, de leegte,
het verdriet zeker niet kunnen weg nemen, willen we u/jou toch bemoedigen, omdat de Heere ervan af weet,
Hij verlaat ons nooit! Ook al lijkt Hij ver van ons, Hij is een gebed van ons vandaan.
We willen u/jou graag bemoedigen met Psalm 145: 6 (berijmd):
De HEER is recht in al Zijn weg en werk;
Zijn goedheid kent in 't gans heelal geen perk.
Hij is nabij de ziel, die tot Hem zucht;
Hij troost het hart, dat schreiend tot Hem vlucht;
Dat ongeveinsd, in 't midden der ellenden,
Zich naar Gods troon met zijn gebeên blijft wenden;
Hij geeft den wens van allen, die Hem vrezen;
Hun bede heeft Hij nimmer afgewezen.
Voor allen een mooie tijd toegewenst!

Roosters en data
5 juli
8 juli
15 juli
20 juli
22 juli
5 augustus
19 augustus
23 augustus
Kerkautorooster
Zondag 2 juli
Zondag 9 juli
Zondag 16 juli
Zondag 23 juli
Zondag 30 juli

Collectemunten, 18.30 – 19.30 uur
Gebedskring, van 07.15 tot 08.15 uur
Sporttoernooi, start 19.00 uur
Collectemunten, 18.30 – 19.30 uur
Gebedskring, van 07.15 tot 08.15 uur
Gebedskring, van 07.15 tot 08.15 uur
Gebedskring, van 07.15 tot 08.15 uur
Collectemunten, 18.30 – 19.30 uur
Ede:
Bennekom/Wageningen:
Ede:
Bennekom/Wageningen:
Ede:
Bennekom/Wageningen:
Ede:
Bennekom/Wageningen:
Ede:

fam. Brand 06 291 590 16
fam. v.d. Craats 0318-418304
fam. Boonzaaijer 06 310 007 07 / 0318-308618
fam. van Leeuwen 0318-561549
fam. Vink 06 515 523 30
fam. Soeters 0318-415715
mevr. Heij 0318-655922 / 0617-820877
fam. Slotegraaf 0318-413483
fam. Brand 06 291 590 16

Zondag 6 augustus
Zondag 13 augustus
Zondag 20 augustus
Zondag 27 augustus

Bennekom/Wageningen:
Ede:
Bennekom/Wageningen:
Ede:
Bennekom/Wageningen:
Ede:
Bennekom/Wageningen:
Ede:
Bennekom/Wageningen:

fam. Marchal 06 424 831 34
mevr. de Rijke 06 343 299 11
fam. van Leeuwen 0318-561549
fam. Zondag 0318-619638
fam. v.d. Craats 0318-418304
fam. Boonzaaijer 06 310 007 07 / 0318-308618
fam. Marchal 06 424 831 34
mevr. de Rijke 06 343 299 11
fam. Slotegraaf 0318-413483

Oppasrooster juli en augustus 2017
2 juli
Mw. A. Mouthaan, Mw. M. Moerman
Rebecca Adam, (reserve: Marit Visser)
9 juli
Mw. E. Kroon, Mw. A. Aalbers
Christien van Wageningen, (reserve: Anna-Maria Buitink)
16 juli
Mw. G. Koekoek, Mw. A. Budding
Geke van Engelenhoven, (reserve: Simone van Wageningen)
23 juli
Mw. S. van Harten, Mw. C. van der Sluijs
Ellen Visser, (reserve: Mirjam van Engelenhoven)
30 juli
Mw. N. de Kool, Mw. E. Kroon
Carolien Visser, (reserve: Christien van Wageningen)
6 augustus
Mw. A. Mouthaan, Mw. M. Moerman
Marit Visser, (reserve: Rebecca Adam)
13 augustus
Mw. A. Aalbers, Mw. G. Koekoek
Simone van Wageningen, (reserve: Geke van Engelenhoven)
20 augustus
Mw. A. Budding, Mw. S. van Harten
Mirjam van Engelenhoven, (reserve: Ellen Visser)
27 augustus
Mw. M. Koudijs, Mw. C. van der Sluijs
Anna-Maria Buitink, (reserve: Carolien Visser)
3 september
Mw. N. de Kool, mw. H. van de Pol
Rebecca Adam, (reserve: Marit Visser)

Diaconie
Komende collecten
16 juli collecteren we voor S.D.O.K. (Stichting de Ondergrondse Kerk)
30 juli collecteren we voor Friedenstimme
20 augustus collecteren we voor de jaarlijkse zomerzendingscollecte

Op zondag 16 juli collecteren we voor SDOK
SDOK (voluit: Stichting De Ondergrondse Kerk) is een interkerkelijke, christelijke organisatie die
zich inzet voor vervolgde christenen. De medewerkers en het bestuur van SDOK doen dit vanuit
hun geloof in Jezus Christus, en laten zich daarbij leiden door Gods Woord, de Bijbel.
SDOK wil christenen in eigen land in verbinding brengen met vervolgde christenen wereldwijd.
Dat doen we vanuit het besef dat vervolging een Bijbels gegeven is. We hebben gemerkt dat de
vervolgde christenen niet alleen steun nodig hebben, maar zelf ook tot een zegen voor anderen
kunnen zijn.
Meer over SDOK leest u op de website www.sdok.nl

Op zondag 30 juli collecteren we voor de stichting Friedenstimme.
Wat Friedenstimme doet ?
Er leven veel volken in Rusland die nog niet met het Evangelie zijn bereikt. Zij hebben nog nooit
gehoord dat ze een Zaligmaker nodig hebben. We vinden het belangrijk dat zij het evangelie
horen. Daarom ondersteunen wij evangelisatiewerk en zending van Russische Baptisten
gemeenten.
Friedensstimme helpt Russische evangelisten. wij nemen de kosten voor levensonderhoud van
meer dan 100 evangelisten en hun gezinnen voor onze rekening. Friedensstimme zendt dus
geen Nederlandse christenen uit, maar wordt door Russische gemeenten ingeschakeld.
Lees meer over het leven van evangelisten en hun ontberingen op de website
www.friedensstimme.nl
Op zondag 20 augustus zal de jaarlijkse zomerzendingscollecte gehouden worden. Meer
informatie hierover onder “zendingscommissie”.
De collecten op de andere zondagen in juli en augustus, die geen specifiek doel hebben, worden
gebruikt om (financiële) hulp te verlenen aan mensen in (diaconale) nood. In deze onzekere tijd
waarin de regering met steeds meer bezuinigingen komt, wordt het voor steeds meer mensen
moeilijk om het hoofd boven water te houden. Het is een voorrecht dat wij, als diaconie, daar een
helpende hand in kunnen en mogen bieden. We willen als diaconie graag een helpende hand
bieden, als u weet van nood van uw naaste of van uzelf schroom dan niet om contact op te
nemen met een (wijk)diaken, zij helpen u graag verder, ook met het kijken naar de juiste
oplossing.
Alle collecten mogen we nogmaals hartelijk bij u en bij ou aanbevelen, laten we van onze, door
God gegeven overvloed, rijk geven voor God en onze naaste.
Rekeningnummer diaconie
Het rekeningnummer van de diaconie van onze gemeente is NL12RABO0115300538 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 woensdag 5 juli, donderdag 20 juli en woensdag 23 augustus 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.

Overkomst ds. Schinkelshoek
We willen u graag informeren over de stand zaken met betrekking tot de overkomst, bevestiging en intrede
van ds. Schinkelshoek en zijn vrouw. De bevestiging en intrede zullen plaats vinden in een tweetal erediensten
op woensdag 20 september in de middag en avond. Tijdstip en locatie worden nog bekend gemaakt. De

verhuizing staat gepland voor begin september. Vóór die tijd moet er nog het nodige in en om de pastorie
gebeuren. Afgelopen maand heeft u een oproep gekregen om te helpen hierbij. Vele handen maken licht werk,
dus heeft u nog een avondje vrij de komende weken, schroom dan niet om contact op te nemen met de
kerkvoogdij. De volgende kerkbode verschijnt drie weken vóór de bevestigingsdatum, daarom zullen we u
eerder al via e-mail, de website of afkondiging informeren als dat nodig is.
Activiteiten
Lege flessen actie
Wij zijn blij u te kunnen melden dat de lege flessen actie goed geslaagd is. Is de afgelopen 2 maanden hebben
we met elkaar een bedrag van ongeveer 80,- bij elkaar gebracht. Wij willen u/jou daarvoor hartelijk danken.
De witte container waar de flessen in verzameld worden blijft staan. We blijven u/jou dus van harte
uitnodigen om hiervan gebruik te maken. Geen flessen, maar bonnetjes? Ook deze blijven welkom!
Sporttoernooi
Al eerder is er aandacht gegeven voor het organiseren van een sporttoernooi in de kerkbode en via de mail. Er
zijn leuke reacties gekomen. Dank daarvoor! We hebben besloten om het sporttoernooi te houden op D.V.
zaterdagavond 15 juli om 19.00 uur. Aanmelden kan nog, mail dan naar martin_vroeg@live.nl of een
sms/Whatsapp naar 06 34561151. Verdere informatie volgt via de mail. Iedereen is van harte welkom!
En voor de mensen die zich aangemeld hadden voor 22 Juli; probeer de 15e vrij te maken! Want op die dag
hebben we de meeste aanmeldingen. Iedereen die zich aangemeld heeft, krijgt hierover nog bericht.
Stamppottenbuffet
Het is nog wat vroeg, maar bij deze informeren wij u over de datum van het jaarlijkse stamppottenbuffet. Deze
zal gehouden worden op D.V. vrijdagavond 10 november.
Houd deze avond vast vrij in uw agenda.
Zending en evangelisatie
Bijbelvertaalwerk familie Karels
Ooit op de koffie gegaan bij mensen en ontvangen op een kleedje? En dan een blikje cola aangeboden krijgen
met een banaan? Dan bent u vast nog nooit in Afrika geweest. Dit typisch Afrikaanse onthaal was namelijk wel
het begin van de afgelopen bijeenkomst van de thuisfrontcommissie. Om ons eens in te leven hoe het er in
Tanzania toe gaat. Voor de leden die misschien wat minder bekend zijn: Jacob en Albertine zijn dit jaar al 10
jaar aan het werk voor Wycliffe Bijbelvertalers, en wonen al 8 jaar in Tanzania. Volgt u hun werk en hun leven
op www.jacobenalbertine.nl/weblog
Omdat Jacob en Albertine in het voorjaar van 2018 definitief terug hopen te komen uit Tanzania (re-entry)
zijn we als TFC bezig met het bezinnen hoe we hen daar het beste bij kunnen helpen. Daarbij denken we aan:
- Re-entry betekent verandering van taken en verantwoordelijkheden – in werk en gezin.
- Re-entry betekent dat ze weer terug komen in een sociaal netwerk.
- Re-entry betekent ook grote culturele veranderingen.
- Re-entry betekent dat hun leefpatronen veranderen.
- Re-entry betekent weer terugkomen in de gemeente.
Dat laatste aspect is natuurlijk een heel belangrijke! Wat kan de kerkelijke gemeente voor Jacob en Albertine
gemeente betekenen? In de aanloop naar de Re-entry, maar ook op het moment als zijn terug zijn. Contact is
hier het sleutelwoord. En dat begint nu al! Stuurt u hen binnenkort eens een berichtje/kaartje o.i.d? Wilt u hen
ook (blijven) ondersteunen met gebed?

Verenigingen / kringen
Kinderclub ‘de Zaaier’
Een heel kort bericht. Maar wel belangrijk. Zaterdag 9 september 2017 hopen we met elkaar de startdag van
het nieuwe seizoen te hebben. Fijn als deze datum vast wordt gereserveerd in uw agenda. Meer informatie
volgt op een later moment, maar een ding is zeker: het gaat leuk & gezellig worden!
Fijne vakantie. Een hartelijke groet van alle jufs van de club.
Jeugdvereniging Ichthus
Aan het einde van deze week gaan we dan toch echt! KAMP 2017.
Het thema van dit jaar heeft met ‘Dromen’ te maken. We gaan de dromen en hun functie in de Bijbel
onderzoeken, maar ook wat dromen ons tegenwoordig nog te zeggen (kunnen) hebben. Als het goed is hebben
jullie inmiddels het kampboekje al (digitaal) ontvangen, anders komt het nog. Bekijken jullie het van tevoren
even goed? Wie heeft er trouwens nog geen geld overgemaakt ;-)
Wat activiteiten betreft staat er vrijdagnacht weer een gaaf nachtspel op het programma. Zaterdagmiddag
gaan we met water aan de slag, en we sluiten zaterdag af met een kampvuurtje…
Een van de JV-leden heeft een heel interessante spreker uitgenodigd. Een voor ons bekende spreker die jullie
zeker zullen waarderen! Wat eten betreft staat er op het moment van schrijven (half juni) vooral veel
gerechten beginnend met een P op het menu… Of dat zo blijft is nog even een verrassing…
En we gaan afscheid nemen van Annette als JV-leider. Een belangrijk moment als we denken wat ze allemaal
voor de JV heeft betekend afgelopen jaren. Al met al een kamp om niet te missen! Graag tot de 30ste!
Puzzelhoekje
Ha jongens en meiden,
Leuk dat ik weer zoveel puzzels of kleurplaten kreeg! Deze keer mochten Judith, Celine, Henrik en Gerben een
boek uitzoeken omdat ze 20 punten hebben verdiend! De volgende kinderen hebben de puzzel of kleurplaat
ook ingeleverd en daarmee weer nieuwe punten gekregen:
Gerben de Pater
2
Nico Harskamp
8
Henrik Budding
20
Maurits de Pater
18
Judith Aalbers
20
Celine Budding
20
Jorinde de Pater
18
Renkse van Ingen
18
Marije Budding
18
Hélène de Pater
10
Monica de Pater
10
Deze keer gaat de puzzel over Jona. Het verhaal van Jona kan je vinden in de Bijbel, er is een heel Bijbelboek
over hem te vinden. Jona gaat op weg. Hij loopt door Ninevé en vertelt daar Gods boodschap. Help Jona de weg
te vinden. Schrijf alle letters, die je tegenkomt op de goede weg, achter elkaar. Dan lees je welke boodschap de
koning van Ninevé te horen krijgt. Tip! Doe het met potlood en gum verkeerde wegen weer weg!
Die boodschap is: .....................................................................................................................................
Ook deze keer kun je de oplossing van de puzzel of de kleurplaat mailen naar puzzelhoekje@hhgede.nl of
opsturen naar Christien van Wageningen, Veldhuizerbrink 4, 6712 BZ te Ede.
Succes met puzzelen en kleuren!
Groetjes, Christien

Kleurplaat

Vervolgverhaal

Uit: ‘Hanneke’s barre tocht op het wijde water’ door C. van Rijswijk (Uitgeverij Gebr. Koster)
Hoofdstuk 4: De vlucht

Celis, de arme schilder, is juist bij zijn huis gekomen. Hij stormt de trap op naar boven en zoekt in en onder de
kasten. Waar is zijn kind toch gebleven? Hij roept en schreeuwt uit alle macht. Maar niets wordt gehoord. Op
een draf gaat Celis weer naar beneden. Misschien is het kind daar ergens te vinden. Plotseling schrikt Celis
geweldig. Hij voélt en hóórt het water naar binnen stromen. Nóg harder gaat de wanhopige vader lopen. Snél
stijgt het water! Tot zijn knieën waadt hij al door het ijskoude water. Maar hij schijnt niets te voelen. Hóger
stijgt het, ál hoger. Dan denkt Celis aan zijn vrouw en kinderen, ginds op de dijk. Er zit niets anders op of hij
moet zijn zoeken staken en maken zo vlug mogelijk bij de dijk te komen. Met grote sprongen begeeft Celis zich
in de richting van de dijk. De lantaarn heeft hij vlug aan een spijker kunnen hangen. Hij moet zien wég te
komen. Helaas, het water belet hem te lopen. Reeds is het ijskoude water tot zijn middel gekomen. Er zit niets
anders op om de woning van Hendrik van Beek binnen te vluchten. Met grote moeite bereikt hij de trap en
even later komt hij doornat op de zolder van van Beek aan. “Zo Celis, dat was maar net, man,” zegt vader van
Beek. “Mijn kind, mijn arm kind is kwijt”, hijgt Celis.
Ondanks de kou wist hij het zweet van zijn gezicht. “Ach Celis, misschien is het tóch wel op de dijk gekomen en
bij andere mensen”, troost moeder. Ook Hanneke ziet buurman Celis daar staan, kletsnat en verdrietig.
“Misschien zorgt de Heere wel”, zegt de kleine meid ernstig. Celis zit er terneergeslagen bij. Ginds, bij de dijk,
bevinden zich zijn vrouw en kinderen. Hoe zullen zij het maken? Wat zullen ze ongerust zijn over hem! Was hij
maar bij hen gebleven! “Vader, kijk eens!” roept Hanneke. Hanneke staat bij het trapgat en kijkt naar beneden.
Het gehele huis staat nu tot de zolder toe onder water. Het klokgelui vermengt zich met het geraas van het
water en het gebonk van de ijsschotsen. Intussen is het weinige vee jammerlijk verdronken! “Wij zijn hier toch
veilig, vader?” vraagt Hanneke. Vader kijkt eens goed naar moeder en naar Celis. Van buiten klinkt een groot
geraas. Met grote snelheid bonken de ijsschotsen tegen de muren van het niet al te sterke huis. In de verte
klinken angstkreten. Gegil van mannen en vrouwen wordt vernomen!
“Hoor toch eens”, kermt moeder en zij trekt asgrauw weg van schrik. Vader kijkt uit het bovenvenster en ziet
in het schemerduister hoe verschillende huizen door het water worden weggeslagen. Doffe klappen vertellen
dat de stenen muren bezwijken. Het is één gekraak en Hanneke zegt: “Vader, het onweert toch niet?” Maar
vader schudt zijn hoofd. Verder zegt hij niets. Hij weet dat de schotsen als mokerslagen tegen de muren
bonken. Opnieuw vraagt Hanneke: “Vader, zijn we hier veilig?” En weer antwoordt vader niet. Dan wordt
Hanneke bang en zenuwachtig. En heel stilletjes vraagt ze of de Heere helpen wil. Van Hem heeft ze immers
gehoord in de kerk! En staat er niet in de Bijbel dat de Heere sterker is dan de zee? Hij is toch machtig hen te
bewaren? Als niemand meer helpen kan, dan kan Hij het toch? Een klein meisje, van acht jaar oud, stamelt
eenvoudig een gebedje en roept tot de Heere, terwijl er rondom niets dan dood en verderf heerst.
Dan wordt er een ontzettend gebeuk gehoord. Enkele ijsschotsen slaan zó hard tegen de muren, dat het huis
begint te trillen. Een bange siddering gaat er door de arme mensen. Zullen de muren het houden? Of zal hun
huis in elkaar gestoten worden? “Celis, we zijn hier niet veilig, we moeten wég van de zolder”, zegt vader met
hese stem. “Waarheen moeten we dan vluchten? We zitten immers opgesloten?” vraagt Celis. Dan zegt vader:
“De enige redding is het dak. We moeten op het dak zien te komen. Ik vrees dat het huis in elkaar zal storten
en misschien kunnen we, drijvend op het rieten dak, deze vreselijke ramp overleven.
Wordt vervolgd
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Bereikbaarheid
Tijdens alle kerkdiensten en kerkelijke bijeenkomsten is de dienstdoende koster voor dringende gevallen
telefonisch bereikbaar onder telefoonnummer 06 572 804 60.
Kopij volgende kerkbode
De volgende kerkbode voor november komt uit op zondag 27 augustus. Kopij hiervoor kan tot uiterlijk
donderdag 17 augustus tot 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 Jakobus 4 : 14-15).

Gedicht
Laat u door zorg en moeiten niet bezwaren,
God gaat met u Zijn wegen, heeft Zijn plan.
Hij is nabij, de Heere zal u bewaren,
veel beter dan dat u dat zelf ooit kan.
Al trekken donk're wolken dreigend samen
en lijkt de toekomst somber, zwart en grauw.
Vertrouw dat wat de mensen ook beramen
de Heere blijft in Zijn zorg voor u getrouw.
De Heere, Hij zegt; "Wees niet bevreesd voor morgen
Ik heb de toekomst stevig in Mijn hand.
U bent bij Mij, wat ook geschiedt, geborgen,
al ziet u nu nog niet het doel, 't verband.
Kijk naar de vogels die daar vrolijk vliegen
zij worden ook door Mij gelaafd, gevoed.
Zij zaaien, maaien niet voor volle schuren
en toch gaat het ook met de vogels goed."
"Wees niet bezorgd om geld en goed en leven
Ik zal in alles rijk'lijk u voorzien,
Al wat u nodig hebt, dat zal Ik geven
steeds op Mijn tijd, of gelooft u 't niet misschien?
Wacht nu maar af op dingen die gaan komen,
wees niet bezorgd en zie niet angstig rond.
Ik laat tot u Mijn zegeningen stromen,
vertrouw op de beloften uit Mijn mond."
"Gaat u de vogels dan niet ver te boven,
kijk naar de leliën en het groene gras.
Bekleed met glans zal elk Mijn almacht loven,
bent u voor Mij niet meer dan 't aards gewas?
Durft u zich aan Mij toevertrouwen

op alle wegen die Ik met u ga.
Dan zult u eenmaal wonderen aanschouwen
Ik ben de Heere, weet dat Ik naast u sta."
"Waar mens en machten u ook tegenstreven
U dreigt te breken onder het geweld.
Ik ben uw Vader en de Heere van 't leven
weet al uw haren zijn door Mij geteld.
Ik zal voor u in 't woelig strijdperk treden
geen enk'le haar van u die wordt gekrenkt.
Want wie Mij zoekt in nood in zijn gebeden
ervaart hoe God de Vader hem gedenkt."

