
Voor hen die ziek zijn en worstelen met 
de dood, is zelfs gezond voedsel onaan-
genaam. Vrienden en bezoekers zijn be-
lastend. Vaak worden die niet herkend en 
als storend ervaren. Zo gaat het gewoonlijk 
ook bij mensen van wie de ziel dreigt te 
sterven. Want van de dingen die bijdragen 
tot hun redding, hebben zij geen besef en 
degenen die zich om hen bekommeren, 
beschouwen zij als lastpakken. Dit heeft 
niets te maken met de zaak of de persoon 
die hierdoor geraakt wordt, maar het komt 
door hun ziekte. 

Wat mensen die hun verstand verliezen, 
doen - namelijk hun verzorgers haten en 
hen ook nog uitschelden - doen ongelovi-
gen ook. Maar degenen die beledigd wor-
den, betuigen dan des te meer medelijden 
en huilen, omdat zij dit gedrag beschouwen 
als het teken dat de ziekte op haar hoogte-
punt is. En zij doen dit, telkens wanneer zij 
hun beste vrienden niet meer herkennen. 
Zo moeten ook wij handelen jegens de hei-
denen. Wij moeten hen meetrekken naar 
de verlossing, of het nu gaat om een heiden 
of om wie dan ook. Laten wij hen beklagen 
omdat het woord van het kruis dwaasheid 
voor hen is - het woord dat nota bene zelf 
wijsheid en kracht is. ‘Want het woord van 
het kruis is dwaasheid voor degenen die ver-

De dwaasheid van het kruis 

‘Doch wij prediken Christus, den Gekruisigde’.  

(1 Korintiërs 1 : 23a)  

loren gaan,’ zegt de Schrift. Omdat het kruis 
door de heidense Grieken bespot werd, 
was het te verwachten dat de christenen 
op grond van hun eigen wijsheid zouden 
protesteren en vechten. Ze waren immers 
in verwarring gebracht door de woorden  
van  de Grieken. Daarom sprak Paulus hen 
bemoedigend toe: ‘Jullie moeten niet den-
ken dat er iets vreemds en onbegrijpelijks 
gebeurt’. De zaak is van dien aard, dat de 
kracht ervan niet wordt ingezien  door de-
genen  die verloren gaan. Want ze hebben 
hun verstand verloren en zijn dwaas ge-
worden. Daarom schelden zij en stellen zij 
zich afwijzend op jegens de medicijnen die 
redding brengen. 

Maar wat zegt u, mens? Christus is slaaf ge-
worden en heeft om wille van u de gestalte 
van een dienstknecht aangenomen. Hij is 
gekruisigd en opgestaan. Daarom moet de 
Opgestane worden vereerd en zijn mens-
lievendheid bewonderd. Want wat noch 
uw vader, noch een vriend, noch een zoon 
voor u heeft gedaan, dat heeft de Heere al-
lemaal voor u gedaan, hoewel u een vijand 
was en Hij met u in onmin was geraakt. Het 
is dus passend om Hem daarom te vereren. 
En noemt u deze handelwijze, die zo vol 
wijsheid is, dan dwaasheid? Ik verbaas me 
echter nergens over. Want het is kenmer-

Meditatie
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kend voor degenen die verloren gaan, dat 
zij de middelen die tot redding dienen, niet 
herkennen. 

Raak dus niet in verwarring. Want het is 
niet vreemd of komt niet onverwacht, als 
grote dingen bespot worden door mensen 
die hun verstand hebben verloren. Het is 
niet mogelijk om mensen die er zo aan toe 
zijn, te overtuigen met behulp van men-
selijke wijsheid. Dus als je hen wilt over-
tuigen, moet u menselijke wijsheid laten 
varen. Want voor de dingen die het ver-
stand te boven gaan, zijn we alleen op het 
geloof aangewezen. Als we namelijk door 
middel  van  redeneringen  overtuigend  
willen  aantonen  hoe  God mens werd en 
hoe hij in de moederschoot van de maagd 
kwam,  zonder ons daarbij tot het geloof te 
wenden, dan zullen zij ons nog harder uit-
lachen. Dus wie redeneren, gaan verloren.
 
Maar wat praat ik over God? Want als we zo 
redenerend te werk gaan met betrekking tot 
het geschapene, volgt al hard hoongelach. 
Stel een mens wil alles te weten komen 
met behulp van redeneringen en hij moet 
zich door uw betoog ervan laten overtuigen 
hoe wij het verschijnsel ‘licht’ zien. Als  u pro-
beert hem door een redenering te overtui-
gen, zal dat u niet lukken. Want als u zegt dat 
het voldoende is om de ogen te openen en 
te kijken, hebt u alleen maar gezegd dat we 
zien, maar niet hoe we zien. Want waarom 
kijken we niet met onze oren, kan men zeg-
gen, en waarom horen we niet met onze 
ogen? Waarom horen we niet met onze neus 
en waarom ruiken we niet met onze oren? 

Welnu, wanneer de persoon in kwestie hier-
door in de war is geraakt en wij niet in staat 

zijn een verklaring te bieden, begint hij dan 
te lachen? Maar zullen wij dan niet veeleer 
hem uitlachen? Inderdaad: als beide ver-
mogens hun oorsprong in één brein hebben 
en de lichaamsdelen dicht bij elkaar liggen, 
waarom doen ze dan niet hetzelfde? Maar 
we zullen niet in staat zijn de achterliggen-
de oorzaak, noch de werking  van  het onuit-
sprekelijke en ingewikkelde vermogen uit 
te leggen en als we het toch zouden probe-
ren, zou men ons uitlachen. Daarom moeten 
we deze dingen overlaten aan de kracht en 
de grenzeloze wijsheid van God en zwijgen. 

Zo zal er ook een groot gelach volgen, wan-
neer wij de werkelijkheid van God willen 
verklaren met behulp van wijsheid die van 
buiten komt. Dat komt niet omdat de zaken 
waarom het gaat, betekenisloos zouden 
zijn, maar omdat de mensen zonder ver-
stand zijn. Want geen enkel betoog kan 
verklaren wat werkelijk groots is. 

Wordt vervolgd

Dit is het eerste gedeelte, uit een preek van 
Johannes Chrysostomus. Johannes Chryso-
stomus wordt over het algemeen gezien als 
een van de grootste predikers van het Grieks 
sprekende deel van de Vroege Kerk. Hij werd 
geboren in ca. 347 in Antiochië (huidige Tur-
kije), hij is overleden op 14 september 407. 
Tegen zijn zin is hij in 398 bisschop gewor-
den van Constantinopel. Door zijn welspre-
kendheid was hij zo bekend geworden, dat 
hij na zijn dood de bijnaam Chrysostomus 
– Gouden mond – heeft gekregen. Er zijn 
ongeveer 1000 preken van hem bewaard 
gebleven. In een aantal afleveringen zal ik 
deze preek van hem plaatsen. Lees maar op 
welke wijze hij de Bijbel uitlegt en toepast 
voor de gemeente.    
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Kerkdiensten

6 september
10.00 uur Ds. W. Schinkelshoek (Bediening H.A.)
14.30 uur Ds. W. Schinkelshoek (Bediening H.A.)
18.30 uur Ds. W. Schinkelshoek (Bediening H.A. en dankzegging)
Collecten 1. Diaconie

2. Opleiding predikanten
3. Kerk en pastorie

13 september
10.00 uur Ds. W. Schinkelshoek 
18.30 uur Ds. W.J. v.d. Brink (Stellendam)
Collecten 1. Diaconie

2. Kerkvoogdij
3. Kerk en pastorie

20 september 
10.00 uur Ds. W. Schinkelshoek (Bediening H.D.)
18.30 uur Ds. W. Schinkelshoek
Collecten 1. Diaconie

2. Kerkvoogdij
3. Kerk en pastorie

24 september Weekdienst
19.30 uur Ds. A. Meuleman (Lunteren)
Collecten 1. Diaconie

2. Kerkvoogdij

27 september
10.00 uur Ds. G.A. v.d. Brink (Apeldoorn)
18.30 uur Ds. W. Schinkelshoek
Collecten 1. Diaconie

2. Kerkvoogdij
3. Kerk en pastorie
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Uit de pastorie

Over het gebed in de Heidelbergse 
Catechismus
We zijn in de avonddienst bezig met het 
laatste gedeelte van de Heidelbergse Ca-
techismus, dat handelt over het gebed. 
Dat onderwijs is niet alleen een theoreti-
sche beschouwing, over de inhoud van het 
‘Onze Vader’. Het is meer, want de H.C. wil 
dat de leerling die de catechismus leert, 
dit gebed zelf mee leert bidden. Want het 
gaat toch om bidden in de praktijk van het 
leven? Vanaf Zondag 1 is de persoonlijke 
geloofsrelatie met Christus, het uitgangs-
punt van het onderwijs geweest. Dit vormt 
ook voor het bidden het kader waarin het 
onderwijs plaats vindt. Dit is in hoge mate 
kenmerkend voor het geestelijke gehalte 
van de H.C. Het onderwijs is nooit vrijblij-
vend, maar gaat uit van de belofte van de 
Heilige Geest, in de doop bezegeld, om in 
het hart van het kind te willen wonen. Bid-
den is tenslotte een zaak van het geloof. En 
leren bidden ook. Dan is het te begrijpen 
dat de H.C. het onderwijs over het bidden 
begint met de woorden:
‘Om van meet af aan, bij het begin van ons 
gebed, in ons het kinderlijk ontzag en ver-
trouwen op God te wekken, die samen de 
grond van ons gebed vormen’. (antw. 120)

Dat het onderwijs in het bidden, zoals dat 
in de H.C. plaats vindt, uniek is, merken we 
als wij het vergelijken met het onderwijs 
in andere catechismi. De inzet om te leren 
bidden in de praktijk vinden we bijvoor-
beeld niet in de Catechismus van Leo Juda 
(1541) en in die van Joh. Calvijn (1542) de 
Kleine Katechismus van Micron (1552), de 

Corte Ondersoeckinghe van Micron (1553), 
de Catechismus van Emden (1554), de Cate-
chismus Maior en Minor van Ursinus (1562). 
En slechts een beetje onderwijs over het 
bidden in de praktijk vinden we in de Kleine 
Catechismus van Luther (1529).

Door de inhoud van het gebedsonderricht 
mee te laten bidden, leert de leerling zó te 
bidden dat het hele leven op ordelijke wij-
ze een plaats krijgt. Daarvoor wijst het on-
derwijs van de H.C. op een overzichtelijke 
wijze, de onderstaande hoofdzaken aan: 

1.  Wie God is: Hij is door Christus onze Vader
en Hij zal ons datgene waarom wij Hem
met een oprecht geloof bidden, veel min-
der weigeren dan onze vaders ons aardse 
dingen ontzeggen. Wij zullen ook over de 
hemelse majesteit van God niet op aardse 
wijze denken en van Zijn almacht ver-
wachten al wat wij voor lichaam en ziel
nodig hebben (vr. en antw. 120 en 121).

2.  Wat het doel van ons leven is: Dat wij God
op de juiste wijze kennen en heiligen,
roemen en prijzen om al Zijn werken. Ver-
volgens dat wij ons gehele leven daarop
richten dat Gods naam om onzentwil niet 
gelasterd, maar geprezen wordt. Dat we
onze eigen wil prijsgeven en Gods wil ge-
hoorzamen en zo onze roeping vervullen 
(vr. en antw. 122 en 124).

3.  Hoe we in de rechte relatie met God leven: 
Dat onze zonden om het bloed van Chris-
tus ons niet toegerekend worden, zoals
we ook zelf het als een getuigenis van
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Gods genade in ons bevinden, dat het 
ons vaste voornemen is onze naaste van 
harte te vergeven (vr. en antw. 126).

4.  Hoe we leven zoals God het wil: Dat we
erkennen dat God de enige bron van
alle goeds is en dat noch onze zorg en
moeite, noch Gods gaven ons ten goede
komen zonder Gods zegen en dat wij
daarom ons vertrouwen alleen op God
stellen (vr. en antw. 125).

5.  Hoe we kunnen volharden in het geloof: 
Dat we door de kracht van de Heilige
Geest overeind blijven en gesterkt wor-
den en altijd krachtig weerstand bieden, 
totdat we uiteindelijk de overhand krij-
gen (vr. en antw. 127).

6.  Wat het doel van de (verloste) schepping
is: Dat eenmaal de volkomenheid van
het rijk van God aanbreekt, waarin Hij
alles in allen zal zijn. Daardoor zal niet
onze naam, maar Gods heilige naam
eeuwig lof worden toegebracht (vr. en
antw. 123 en 128).

De tijd – de beweging van verleden naar 
heden.
We zeggen het wel eens tegen elkaar. Waar 
blijft de tijd? Juist in een vakantie, als de 
druk wat van de ketel is. En als je dan wat 
rust in je hoofd krijgt, komt de gelegenheid 
om terug te kijken. En ik realiseerde mij 
dat het dit jaar, deze zomer, 50 jaar gele-
den is (september 1970) dat mijn vader is 
overleden. Wat een onvoorstelbare lange 
tijd geleden. Een halve eeuw! Wat is er in 
die achterliggende jaren allemaal niet ge-
beurd? Zaken, ook vanuit je persoonlijke 
leven, die je niet hebt kunnen delen met 

hem. Je denkt daar over na en dan zie je 
de gebeurtenissen van die dagen, in ge-
dachten weer voor ogen. Het diepe ver-
driet, de zware rouw, de ontroostbaarheid. 
Meerderen, die een sterfgeval hebben 
meegemaakt van een geliefde, zullen dat 
herkennen. Al overwegend dacht ik, dat 
het goed zou zijn, als ik voor mijn kinderen 
en kleinkinderen, iets van die ervaring van 
toen, op papier zet. En waarom zou de ge-
meente het ook niet mogen lezen? Want 
dit zijn de gebeurtenissen in je leven, die je 
vormen en je hard hebben geraakt. Van dat 
op papier zetten, heb ik in de vakantie een 
poging ondernomen in dichtvorm. 

2020 - Mijn vader
Dit jaar is het alweer 50 jaar geleden.

Dat onverwachts zijn leven werd afgesneden. 

Hij werd levenloos en zonder wonden.
Tijdens zijn werk in een schip gevonden.

Vol vrees kwamen ze het zeggen; ouderlingen.
Ook voor hen waren het geen gewone dingen.

Hun vraag: Is jullie moeder thuis?
Nee, we waren alleen in huis.

Ze vertelden, mijn broer en mij, dat heden.
‘En schrik niet: Jullie vader is overleden.’ 

Verbazing, ongeloof, dat is niet waar.
Hij was vanmorgen gezond, klip en klaar.

Maar zijn lijk werd gebracht, wit en koud.
Ze legden hem in een kist van hout.

De volgende dagen werd rust ons niet gegeven.
Want velen van kerk en werk toonden hun 

medeleven.
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Ik proef de sfeer en zie weer de beelden. 
Van de dood die binnen is getreden.

Naargeestig, vol beklemming en diep zwart.
Vol vragen, zonder antwoord in je hart.

Zo stonden we op een zonnige, 
warme septemberdag.

Jong als we waren, 
met moeder en familie bij zijn graf.

Honderden mensen waren gekomen 
naar Capelle-West.

Om hem te brengen naar de laatste plaats 
op aarde, die rest.

Ik zie ze, bedrukt, gebogen, in gedachten staan.
Inmiddels zijn de meesten van hen, 

hem na gegaan.

Hij was nog jong, betrokken en vol levenslust.
Toch werd hij geroepen voor de eeuwige rust.

Zijn vrouw, onze moeder, 
troosteloos en totaal verslagen.

Kon er niet zijn voor haar jonge kinderen, 
vol met vragen.

Een man, mijn vader, is dat niet hard? 
De ‘waaroms’ echoden in mijn hart.

Wanneer is de pijn voorbij, het leed gedragen?
Nooit, want ook na 50 jaar blijven de vragen.

Nog steeds is moeder in ons midden, 
gezond, maar hoog bejaard. 

Ondanks haar dementie is deze pijn 
voor haar niet verjaard. 

We hebben ‘waarom’ vragen, over leed, 
ziekte en verdriet.

Eenvoudig te beantwoorden
zijn deze zaken niet.

Maar ligt het antwoord van ons leven.
Niet in Zijn Woord, aan ons gegeven?

Heb je in dat levende Woord.
Nu ook de stem van God gehoord? 

Hij, die je hierdoor riep en tot je zei:
‘Vermoeiden en belasten, kom tot Mij!’ 

Troost voor de zwakke Christen
Dit is een grond van vertroosting voor de zwakke christen, die de echtheid van zijn genade in 

twijfel trekt, vanwege de innerlijke strijd, die hij moet strijden tegen zijn begeerlijkheden, en ge-

reed is om ten opzichte van uitwendige vijanden, met Gideon te zeggen: 'Indien God met mij is, 

waarom is mij dan dit alles wedervaren?' Waarom ondervind ik zulke worstelingen in mijn bin-

nenste, die mij prikkelen tot zonde en mij weerhouden van hetgeen goed is? Waarom vraagt gij 

dit? Het antwoord is spoedig gegeven: omdat gij een worstelaar, maar geen overwinnaar zijt. Gij 

vergist u omtrent de toestand eens christens in dit leven. Als iemand tot een christen is gemaakt, 

dan wordt hij er niet terstond toe geroepen om over zijn verslagen vijanden te triomferen, maar 

om hen in het strijdperk te ontmoeten ten einde de worsteling opnieuw met hen aan te vangen.

W. Gurnall
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Catechisatie
De catechisaties gaan dhr. L. Soeters en ik 
dit jaar gezamenlijk geven. Want de leef-
tijdsgroepen worden nu niet gesplitst. We 
geven de lessen in de kerkzaal. Dit omdat 
de ventilatie in de andere ruimten in de 
kerk niet toereikend is. Op de eerste ge-
zamenlijke avond op 5 oktober leggen 
we helder en duidelijk uit, hoe we aan de 
inmiddels bekende regels willen voldoen. 
Jullie hebben van het afgelopen jaar nog 
een catchisatieboekje liggen, dat is door 
het abrupte stoppen nog niet ingeleverd. 
Dat boekje kun je vanaf nu meenemen en 
in de kerk leggen. Leg het op de rand voor 
het rolluik van de keuken. Alvast bedankt.   
PS: O ja, misschien krijgen sommigen een 
mondkapje op, maar niet vanwege het virus.  

Belijdeniscatechese  
Vorig jaar is ook de belijdeniscatechese ab-
rupt geëindigd. Laat iedereen die komend 
jaar belijdenis van het geloof wil afleggen 
zich melden. Ook zij die vorig jaar erop 
hebben gezeten en het niet af hebben kun-
nen maken. 

Dit is uiteraard een oproep aan onze jon-

gere gemeenteleden. Maar al bent u al wat 
ouder en u hebt nog nooit belijdenis van 
het geloof afgelegd en de begeerte is er, 
schaam u niet. Hoe ik alles vorm ga geven, 
weet ik nog niet. Ook hierin speelt ‘corona’ 
ons parten. Maar we zoeken naar een op-
lossing om ook deze catechese weer te 
kunnen beginnen. 

Vorig jaar zijn we begonnen om ook be-
langstellenden toe te laten om de lessen 
te volgen. Dit jaar wil ik daar verder mee 
gaan. Dit is voor hen, die kortere of langere 
tijd geleden, belijdenis hebben afgelegd. 
En op deze wijze hun kennis willen opha-
len c.q. uitbreiden. Ook voor hen staat deze 
catechese open. Meld je gerust aan.      

Ouderenmiddagen
Hoe we deze vorm gaan geven weten we 
nog niet. Omdat je ouder bent, val je in de 
zgn. risicogroep. Kunnen en willen we nog 
wel op dezelfde wijze samenkomen, zo-
als we dat de afgelopen jaren hebben ge-
daan? Laat u aan mijn vrouw maar weten 
wat u wilt. De eerste ouderenmiddag staat 
op 16 september gepland. 

Een hartelijke groet uit de pastorie,

Heilig Avondmaal
Laatst hoorde ik iemand zeggen “Hoe zou 
het nu voor de HÉERE zijn, als we al zo’n 
tijd geen Heilig Avondmaal meer (kunnen) 
vieren in de gemeente(n)?” Waar de Heere 
Jezus Zelf zegt: “Ik heb grotelijks begeerd 
dit pascha met u te eten…” (Lukas 22:15) 

Grotelijks begeerd, dat betekent, vurig 
naar verlangd! Wat een wonder hè? Dat de 
Heere zo verlangt naar de gemeenschap 
met Zijn kinderen. Dat kan toch niet anders 
dan tot wederliefde leiden en een verlan-
gen om Hem, die je hebt leren kennen als 
je Borg en Zaligmaker, te ontmoeten?
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Pastoraat

We hebben als kerkenraad besloten om in 
september het Heilig Avondmaal weer te 
bedienen. Dit zal zijn op zondag 6 septem-
ber. Natuurlijk lopen we dan tegen allerlei 
grenzen aan. Daarom zullen er deze zon-
dag drie diensten zijn waarin het Heilig 
Avondmaal zal worden bediend. De ge-
meente heeft daarmee drie keer de gele-
genheid om deel te nemen. Nadere details 
over de vormgeving van de Avondmaals-
zondag volgen later.

I.v.m. de bediening van het Heilig Avond-
maal zal er zondagochtend 30 augustus
een voorbereidingsdienst zijn. Donderdag
3 september is een bezinningsuur op het
Heilig Avondmaal.

Oproep
Sinds 1 juli kan iedereen die dat wil en 
niet ziek is, weer naar de kerk komen. 
In de gemeente hebben we het zo ge-
organiseerd dat iedereen in principe 1x 
per zondag een eredienst kan bijwonen. 
Weliswaar na inschrijving via een web-
formulier. Bij velen proeven we het ver-
langen om op te gaan naar Gods huis om 
de dienst van de HEERE bij te wonen. Toch 
zien we nog niet iedereen terug die voor 
de coronatijd wel trouw in de kerk te vin-

den waren. Wellicht vindt u het nog span-
nend of voelt u zich kwetsbaar. Misschien 
is er een andere reden. In ieder geval roe-
pen we u er toe op om de onderlinge sa-
menkomsten niet na te laten! Stel u onder 
het Woord, niet alleen via kerktelefoon of 
internet, wat natuurlijk mooie hulpmid-
delen zijn, maar juist ook in de ‘werk-
plaats van de Heilige Geest’! Al u dat lastig 
vindt of anderszins hierover wilt praten, 
neem gerust contact op met de dominee 
of uw wijkouderling.

Vergaderdata kerkenraad 2e helft 2020 
Voor het tweede halfjaar van 2020 heeft 
de kerkenraad de volgende vergaderdata 
vastgesteld: 
• 16 september
• 14 oktober
• 18 november
• 16 december

Als kerkenraad wensen we u voor het 
nieuwe seizoen van harte Gods zegen 
toe! Dat Zijn genade en trouw u zal ver-
gezellen. Laten we bidden om de zegen 
in de erediensten en de andere ontmoe-
tingen. Dat alles mag zijn tot eer van Zijn 
grote Naam en tot zaligheid van onze zie-
len!
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Uit de gemeente

 

Iedereen van harte de nabijheid en de ze-
gen van de Heere toegebeden. 
Dankbaar-heid en zorg zijn er in het 
midden van de gemeente. Door alles wat 
er in de wereld gebeurt, is er ook veel 
onzekerheid over de toekomst. Want wie 
weet hoe het, in het komende 
winterseizoen, verder zal gaan?   
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Roosters en Data

Vergader- en bijeenkomstenrooster
3 september: Bezinningsuur H.A.
12 september: Gebedskring
16 september:  Ouderenmiddag
17 september:  Gemeenteavond MAF (fam. de Bruijn)
19 september:  Klusmorgen, Startdag kinderclub en JV
24 september:  Weekdienst
25 september:  JV -16
26 september: Gebedskring
29/30 september: Vrouwenvereniging
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Diaconie

Opbrengst collecten juni-juli
(collecteontvangsten via de website en per bank)
Maandag  1-6 Zending HHK 
Zondag  7-6  
Zondag  14-6 Wycliffe, comité Karels 
Zondag  21-6
Zondag  28-6 Coronahulp wereldwijd 
Zondag  5-7
Zondag  12-7
Zondag  19-7
Zondag  26-7 Gevangenenzorg Nederland 

Per bank zijn voor mei nog de volgende collectegelden nagekomen:
Verscheidene collectes 

Per bank ontvingen we in juni, behalve via de website, de volgende collectegelden:
Zending HHK (2e pinksterdag) 
FNGP 
Wycliffe, comité Karels 
Algemene bestemming 
Coronahulp wereldwijd 

Per bank ontvingen we in juli, behalve via de website, de volgende collectegelden:
Algemene bestemming 
Gevangenenzorg Nederland 

Rekeningnummer diaconi
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.

Collectebestemmingen
Op zondag 6 september vieren we als ge-
meente het Heilig Avondmaal. Op die dag 
is de opbrengst van de diaconale collecte 
en van de offerblokken bestemd voor het 
Bijbelvertaalwerk van Wycliffe Comité 

Karels in Tanzania, dat vanuit Nederland 
doorgaat. 

Op zondag 13 september is de collecte 
bestemd voor het fonds noodlijdende 
gemeenten en personen van de Her-
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Kerkvoogdij

steld Hervormde Kerk. Door middel van 
dit fonds helpen gemeenten binnen de 
HHK elkaar op financieel gebied zodat 
geld(gebrek) geen belemmering hoeft 
te zijn voor een goede voortgang van de 
Woordverkondiging en het gemeentele-
ven. In het bijzonder zijn het kleine(re) 
gemeenten die door het fonds geholpen 
worden. Maar er zijn ook gemeenten 
die vanwege omstandigheden financi-
ele hulp nodig hebben om een moeilijke 
periode te overbruggen. Deze gemeen-
ten kunnen, onder voorwaarden, een 
ondersteuning krijgen uit het noodfonds. 
Daarnaast kan het fonds ondersteuning 
bieden ter stimulering van het beroe-
pingswerk. De bijdrage vanuit het sti-
muleringsfonds is in principe voor een 
periode van vijf jaar. Gedurende de onder-
steuningsperiode wordt de stimulerings-
bijdrage elk jaar met 20% afgebouwd. 
In de afgelopen jaren zijn op deze wijze 
veel gemeenten geholpen die nu in staat 
zijn om zelfstanding de predikantsplaats 
financieel in stand te houden.    Naast het 
nood- en stimuleringsfonds is de collec-
teopbrengst ook bestemd voor financiële 
ondersteuning van predikanten. Bij voor-
baat hartelijk dank voor uw meeleven en 
uw gaven.

Op zondag 27 september is de collecte be-
stemd voor de NPV. De NPV is een christelijke 
patiëntenvereniging die vanuit de waarden 
‘beschermwaardigheid’, ‘solidariteit’ en 
‘zorgzaamheid’ haar gedachtegoed vormt 
over medische ontwikkelingen die vanuit de 
christelijke ethiek doordenking en duiding 
vragen. Dit gedachtegoed – samengevat in 
de lijfspreuk zorg voor het leven – draagt de 
NPV uit, stelt dat aan kerk, samenleving en 
overheid beschikbaar en geeft dat praktisch 
vorm. Zo biedt de NPV vanuit christelijk per-
spectief houvast en uitzicht in de zorg voor 
het leven, vanuit de overtuiging dat elk le-
ven beschermwaardig is vanaf het prille be-
gin tot en met het einde.

Alle collecten bevelen we van harte bij 
u aan. Ook nu de collecte alleen digitaal
plaatsvindt, is het belangrijk dat de inkom-
stenstroom op peil blijft. Zo kunnen we als
gemeente onze diaconale taak voort blijven 
zetten. Laten we ook nu van onze overvloed 
rijk blijven geven voor God en onze naaste!

Vrijwilligershulp Oog voor Elkaar
Voor hulpvragen kunt u bellen naar Jeanet 
Linge 0318 62 59 18, of Dirmia van der 
Welle 0318 57 21 66, of mailen naar 
vrijwilligershulp@hhgede.nl

Opbrengst collecten juni-juli
(collecteontvangsten via de website en per bank)
Maandag  1-6 
Maandag 1-6 Kerk en pastorie 
Zondag 7-6 
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Zondag 7-6 Geluidsinstallatie 
Zondag 14-6
Zondag 14-6 Kerk en pastorie 
Zondag 21-6
Zondag 21-6 Geluidsinstallatie 
Zondag 28-6
Zondag 28-6 Kerk en pastorie 
Zondag 5-7
Zondag 5-7 Kerk en pastorie 
Maandag 6-7 Trouwdienst van Horssen - van Ginkel 
Zondag 12-7
Zondag 12-7 Kerk en pastorie 
Zondag 19-7
Zondag 19-7 Kerk en pastorie 
Zondag 26-7
Zondag 26-7 Kerk en pastorie 

Per bank ontvingen we in juni en juli, behalve via de website, de volgende collectegelden:
Algemene bestemming 
Kerk en pastorie 
Geluidsinstallatie 

Zendingsbus
Via de kerkvoogdij kunt u ook uw 
gaven geven voor de zendingsbus. De 
opbrengst komt ten goede van Wycliffe, 
voor het vertaal-werk door de familie 
Karels.

Aankondiging collecte Opleiding 
predikanten
Op 6 september is de 2e collecte 
bestemd voor de opleiding en vorming 
van onze predikanten Als commissie 
opleiding en vorming (COV) van onze 
kerk zijn wij dankbaar dat de Heere 
arbeiders blijft uit-stoten in Zijn 
wijngaard. Wij vragen u de commissie 
die verantwoordelijk is voor de 
invulling van het seminarie en de on-

dersteuning van (beginnende) predikan-
ten op te dragen in het gebed. COV stimu-
leert (promotie)onderzoek naar voor de 
kerk relevante zaken. Om de kosten voor 
onderzoek door afgestudeerde studen-
ten en predikanten te drukken heeft COV 
voorzien in een financiële regeling. Voor 
dit alles is veel geld nodig. In vertrouwen 
doen wij daarom weer een beroep op uw 
liefdegaven.

Commissie opleiding en vorming

Halfjaarcijfers kerkvoogdij 2020 
Als kerkvoogdij houden we u graag op de 
hoogte van de financiële stand van zaken 
van onze gemeente. Onderstaand treft u 
de cijfers van de kerkvoogdij aan over het 
1e  halfjaar 2020. 
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Ter vergelijking zijn de cijfers over het 
hele jaar 2019 opgenomen. 

Evenwel zijn we blij en dankbaar dat  
het wegvallen van de inkomsten uit oud 
papier en  de  lagere bijdrage  van het  
FNGP  ruimschoots gecompenseerd 
worden  door extra bijdragen van u als 
gemeenteleden. Als 

kerkvoogdij zijn we aangewezen op uw 
bijdragen. Van onze kant zijn we kritisch 
op de kosten en uitgaven. Ten opzichte van 
2019 zien we de totale inkomsten licht toe-
nemen. Velen dragen daaraan naar vermo-
gen bij. Dank daarvoor. 

Mocht u vragen hebben over de halfjaar-
cijfers, dan kunt u daarmee terecht bij de 
penningmeester van de kerkvoogdij, via 
administratie@hhgede.nl. 

14



Activiteitencommissie

Klusmorgen
Na een lange rustperiode willen we in sep-
tember de draad weer oppakken. Komt u 
ook helpen op zaterdagochtend 19 septem-
ber, met allerlei grote en kleine klussen in 
en rond de kerk? We starten om 9.00 uur en 
ronden af om ongeveer 12.00 uur. Alle hulp 
is welkom!  Voor vragen kunt u terecht bij 
dhr. D.J. van Leeuwen, 0318 56 15 49.

Rekeningnummer Kerkvoogdij
Het rekeningnummer van de kerkvoog-
dij van onze gemeente is NL83 RABO 0118 
3496 19 t.n.v. Kerkvoogdij HHG Ede, Ben-
nekom, Wageningen e.o.  Ook voor giften 
en legaten t.b.v. de kerkvoogdij kunt u ge-
bruik maken van dit rekeningnummer.

Normaal gesproken zitten we als activitei-
tencommissie aan het begin van het nieu-
we seizoen vol enthousiaste ideeën en zou-
den we deze ook ten uitvoer brengen in de 
loop van de tijd.  Het enthousiasme is  ook 
nu zeker aanwezig, de uitvoer is echter 
lastig vanwege de  coronamaatregelen.   
We gaan op zoek naar mogelijkheden 

voor  samenbindende en leuke activitei-
ten, maar dit is lastig  om  langere tijd van 
tevoren te plannen.  Hierdoor zult u  wel-
licht weinig activiteiten terug vinden in de 
jaarplanning. Wanneer er een activiteit zal 
worden georganiseerd, zullen we u/jou 
hiervan op de hoogte brengen via kerkbo-
de, mail of groepsapp. 
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Zendingscommissie
Het coronavirus gaat ook Malawi niet voor-
bij. In de nieuwsbrief schrijft ds. C.J.P. van der 
Bas over de maatregelen die genomen zijn:

‘Op vrijdag 20 maart kondigde de presi-
dent van Malawi de noodtoestand af van-
wege de dreiging van het coronavirus dat 
heel de wereld zo ongeveer in haar greep 
lijkt te houden. Er is in Malawi bijna geen 
materiaal voorhanden om een test uit te 
voeren die uitwijst of iemand het virus 
heeft of niet. En, er zijn maar een paar zie-
kenhuizen met een paar bedden op hun IC 
afdeling waar mensen met ernstige klach-
ten zouden kunnen worden geholpen met 
de benodigde apparatuur. Alleszins begrij-
pelijk dat de president krachtige maatre-
gelen heeft afgekondigd om zoveel mo-
gelijk de binnenkomst en verspreiding van 
dit virus in Malawi te voorkomen dan wel 
te remmen. Alle basisscholen, middelbare 
scholen en verdere vormen van onder-
wijs zijn de komende weken gesloten. 
Kerkdiensten mogen alleen plaatsvinden 
onder strikte beperkingen. Een en ander 
betekent voor onze dagelijkse bezighe-
den onder andere: Dat de studenten van 
onze opleiding thuis blijven, dat we zelf 
niet op zondag naar andere kerkelijke ge-
meenten gaan om daar voor te gaan. Dat 
vrouwencursussen, ouderlingencursussen 
en dergelijke voor onbepaalde tijd zijn 
uitgesteld. Zelfs de vergaderingen die te 
maken hebben met het opzetten van het 
vertaalwerk worden niet gehouden. Zoals 
u weet, zoals jij weet, is er een plan goed-

gekeurd om te komen tot de vertaling 
van de (verkorte versie) van het I N K I J K 
J E Bijbelcommentaar van Matthew Henry. 
Door onze familieomstandigheden trad er 
al enige vertraging op. Nu we weer terug 
zijn, is er een andere hindernis die we niet 
kunnen nemen vooralsnog: het genoemde 
virus en de beperkende maatregelen die 
zijn genomen.’

MAF/Fam. de  Bruijn
Beste gemeenteleden,
Zoals de meesten wel weten, zijn Willem 
en Lydia de Bruijn met hun dochter Leah, 
door MAF geselecteerd om te gaan werken 
in Papoea Indonesië. 

Zij zien daar naar uit. Het traject wat voor 
hen ligt, ziet er (op dit moment) in grote lij-
nen als volgt uit: 
•  Oktober 2020 : introductie- en veilig-

heidstraining op hoofdkantoor MAF in
America voor 3 weken

•  Januari - maart 2021 : Bijbelschool in
Engeland voor 3 maanden

•  Medio 2021 : Uitzending naar Papoea
Indonesië

Wat betreft bovenstaande planning, moe-
ten we vermelden, dat alle data op dit mo-
ment onzeker zijn, door het corona-virus.

In Papoea Indonesië hoopt Willem als IT-
specialist aan het werk te gaan, om de 
communicatie- en computersystemen, 
die het vliegen mogelijk maken, te on-
derhouden.
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Lydia zal zich met name richten op de op-
voeding van Leah en het thuisonderwijs. U 
snapt dat dit voor hen en met name Leah, 
grote veranderingen zijn.  Gelukkig zal er 
met hen nog een ander gezin, met een 
dochter van dezelfde leeftijd als Leah, ver-
trekken naar Papoea. 

Wij vragen uw gebed voor de familie de 
Bruijn in de voorbereidingstijd naar hun 
uitzending. We zijn als TFC dankbaar om 
een stukje bij te mogen dragen aan dit 
werk in Gods Koninkrijk! We zijn, met Wil-
len en Lydia,   dankbaar voor de steun die 
gegeven wordt, ook vanuit de gemeente ! 

 Op 17 september staat er een gemeente-
avond gepland, waarbij Willem en Lydia 
een presentatie hopen te geven over hun 
traject, wat het werk gaat inhouden, wat 
MAF precies doet,   waar ze terecht zullen 
komen, etc. Op deze avond is er vanzelf-
sprekend ook ruimte om vragen te stellen. 
Ook zal op deze avond het financiële plaat-
je toegelicht worden door de TFC. Deze 
avond begint om 19.45 uur.

Wij nodigen alle gemeenteleden hiervoor 
van harte uit!

TFC fam. de Bruijn

Evangelisatie
Iedere derde zaterdag van de maand evan-
geliseren we op het Bevrijdingsplein in Ede.

Ook vandaag waren we aanwezig om de 
Edenaren en toeristen iets mee te geven 
wat over ware Vrijheid gaat. In de och-
tend was het even rustig, maar richting het 
middaguur begon het drukker te worden. 

Er zijn weer veel folders uitgedeeld. Ook 
waren er verschillende ontmoetingen met 
broeders en zusters uit de omliggende ker-
ken. In de middag was er een gesprek met 
een Joodse man die liever niet in gesprek 
ging waarna hem Shalom werd gewenst. 
Daarna draaide hij zich plotseling van de 
fiets en vertelde dat hij niet overtuigd wilde 
worden. Hij geloofde niet dat Jezus Christus 
gekruisigd is, want er is hem verteld dat er 
genoeg getuigenverklaringen in de Bijbel 
staan die het tegendeel bewijzen. Een man 
zei dat hij al geloofde en wat hij geloofde 
was niet te herleiden uit de Bijbel. Bijzon-
der was de ontmoeting met een Bulgaar. 
Hij vroeg naar een R.K. Kerk en we hebben 
gezegd dat hij beter naar onze gemeente 
kon komen waar hij afgelopen zondag-
morgen ook is geweest. Daarna was er een 
lang gesprek met een Turkse man die alle 
tijd nam; er is met hem gesproken over het 
grote offer; dat Jezus Christus Zichzelf ge-
geven heeft. Hij bleef er bij dat we ook met 
onze goede daden er wel komen en als hij 
maar een goed mens was, kwam het wel 
goed. Toch wist hij dat ook niet zeker. Hij 
zei dat de Bijbel door vertalingen niet be-
trouwbaar meer is, waarop hem gevraagd 
is om dan met bewijzen te komen. Het ver-
haal van de rijke jongeling is hem verteld 
en na een lang gesprek nam hij toch nog 
de Indjil (Turks NT) mee. Bijzonder aan deze 
dag waren de gesprekken met jongeren. 
Eén daarvan stond op het punt, nadat zijn 
vader overleden was, zijn geloof los te la-
ten en vandaag zei hij dat hij toch nieuws-
gierig was gemaakt. Een andere jongen 
die kerkelijk was en naar het buitenland is 
geweest waar hij depressief en zijn geloof 
‘kwijtgeraakt’ was. Nu terug in Nederland 
had hij met één van ons een gesprek en zei 
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Verenigingen en Kringen

dat hij daar wel door geraakt was. Er waren 
ook verschillende mensen die Jezus afwe-
zen door alles wat ze meegemaakt hadden 
in hun persoonlijke omstandigheden. De 
wedervraag die gesteld was of de Heere 
God niet juist moeilijke momenten geeft 
om ons terug te brengen bij Hem? Het is 
aangrijpend als mensen om verschillende 
redenen het Evangelie afwijzen. We lazen 

aan het begin van deze dag uit Lukas 10: 
de uitzending van de zeventig, vooral vers 
16 is dan aangrijpend: ‘Wie naar u luistert, 
die luistert naar Mij; wie u verwerpt, die 
verwerpt Mij, en wie Mij verwerpt, die ver-
werpt Hem die Mij gezonden heeft.’

We bidden om Zijn zegen en danken voor 
de ontmoetingen.

Werkgroep Autisme
Beste gemeenteleden,
Nu de zomervakantie bijna weer ten einde 
is en het normale werk- en schoolleven 
weer op gang komt, willen we u en jou 
vanuit de werkgroep autisme van harte 
Gods zegen toewensen.

De tijd waarin we leven is onzeker, maar 
we vertrouwen erop dat Gods plan vast 
staat! Als u of jij graag eens met iemand 
van onze werkgroep zou willen spreken 
over autisme of aanverwante dingen waar 
u of jij mee te maken hebt, schroom dan
niet om met ons contact op te nemen! Wij
denken graag met u of jou mee.

Wij wijzen u / jou op de volgende 
bijeenkomsten.
Helpende Handen:
•  Op zaterdag 5 september om 10.30

uur in de Bethlehemkerk in Woerden.
Het thema van de bijeenkomst is ‘au-
tisme en geloven’. De spreker is ds. D.
Heemskerk.

•  Op zaterdag 5 december om 10.30 uur 
is er weer een bijeenkomst in de Beth-

lehemkerk in Woerden. Het thema van 
deze bijeenkomst is ‘prikkelverwer-
king en rust nemen’.

Op weg met de ander:
•  Op zaterdag 26 september is er de fa-

miliedag van ‘Op weg met de ander’.
Voor mensen met een verstande-
lijke beperking en hun familieleden
en begeleiders. Deze vindt plaats in
Veenendaal.

Zie voor verdere gegevens en actuele in-
formatie de website van de betreffende 
organisatie.

Een hartelijke groet,
Arja Evers, Tineke Pluimers, 

Marjolein van de Craats

Vrouwenvereniging ‘aan Zijn voeten’
Lieve zusters,
Op het moment van schrijven ben ik net 
terug van vakantie en ben ik nog aan het 
nagenieten. Wij kamperen graag mid-
denin de prachtige natuur; de majestu-
euze bergen, stromende riviertjes achter 
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de tent, prachtig weer, en we wensen 
natuurlijk leuke mensen om ons heen 
tijdens ons verblijf. All-inclusieve wil ik 
jullie ook niet onthouden: de wespen, ru-
moerige kampeerders die het er van ne-
men tot ver-na-middennacht, koude dou-
ches, verhitte discussies over de invulling 
van de dag... 

Mij in de situatie bevindende, dacht ik aan 
de wijze woorden van Prediker, waarmee 
ik wil afsluiten. Prediker zegt: durf realist 
te zijn; zie deze feiten onder ogen; bekijk 
het leven hoe het werkelijk is. Want eerder 
zul je geen echte wijsheid kunnen verga-
ren.  De waarheid is dat God in Zijn wijsheid 
om ons voor hoogmoed te behoeden en 
om ons leren te wandelen in geloof bijna 
alles wat wij zo graag zouden weten over 
Zijn voorzienigheid met de Kerk en met ons 
eigen leven voor ons verborgen houdt. ‘Zo-
als gij de weg van de wind evenmin kent als 
het gebeente in de schoot van een zwangere 
vrouw, zomin kent gij het werk van God, Die 
alles maakt’. 

Maar wat is wijsheid van God dan WEL? De 
Prediker helpt ons wat het niet is. Echter, hij 
geeft ook aan in grote lijnen wat het WEL is.
-Vrees God en onderhoud Zijn geboden; ver-
trouw en gehoorzaam Hem, vereer en aanbid 
Hem, wees nederig voor Hem en beloof nooit 
meer in je gebed tot Hem dan je waar kunt
maken (5:1-6); geniet van het goede (3:13)
bedenk dat je eens rekenschap voor God zult
moeten afleggen (11-9, 12:14) leef nu en
leef met volle teugen, geniet ervan (7:14).
Doe wat je hand vindt om te doen (9:10) en
doe je werk met plezier (3:13). Laat het aan
God over om te beoordelen wat de uiteinde-
lijke waarde van je werk is (11:1-6).

Het is duidelijk dat het hier over een facet 
van het geloofsleven gaat. Waardoor wordt 
het onderbouwd? Door de overtuiging dat 
de ondoorgrondelijke God der voorzienig-
heid ook de wijze en genadige God is van 
de schepping en de verlossing. Wij kun-
nen er zeker van zijn dat de God, die deze 
fantastisch ingewikkelde wereldorde ge-
schapen heeft, die de grote verlossing uit 
Egypte bewerkte evenals de nog veel gro-
tere verlossing van zonde en satan, weet 
wat Hij doet en dat Hij alles wel maakt, zelfs 
al werkt Hij voor ons in het verborgene. Wij 
mogen dan ook tot Hem zeggen: ‘Vader, ik 
begrijp U niet maar ik vertrouw U’.

We hopen elkaar dinsdagochtend 29 en 
woensdagavond 30 september te ontmoe-
ten om na een lange periode weer samen 
te komen als vrouwenvereniging. Nadere 
informatie volgt nog.

Kinderclub
De club is afgelopen maart nogal abrupt 
geëindigd. Maar we hopen in het nieuwe 
seizoen weer te kunnen beginnen. Het 
thema waar we dit jaar over gaan werken 
is “Water”.

De 1e dag waarop we weer met elkaar bij 
elkaar zullen komen, de startdag, is op za-
terdag 19 september. Houden jullie die dag 
vast vrij? Je hoort er nog meer van in een 
mail die we aan jullie ouders sturen. We 
vinden het fijn om jullie weer te zien!
Groetjes van alle jufs van de kinderclub.

Jeugdverenigingen
Wat vliegt de vakantie voorbij, vinden jullie 
ook niet? Het is alweer bijna september, dus 
hoog tijd voor weer een berichtje van ons! 
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We kijken terug op een ontzettend leuke 
middag/avond bij het Wekeromse zand. 
Het was die dag nog spannend of het door 
kan gaan i.v.m. de regen, maar ’s middags 
brak de zon door en die is niet meer weg-
gegaan. We hebben samen gevolleybald, 
lekker gegeten, gekletst en gelachen.  
Kamp ging helaas dat weekend niet door 
(ja, dat vonden wij ook ontzettend jam-
mer..), maar wat vonden wij het fijn om 
jullie na zo’n lange tijd toch weer allemaal 
te kunnen zien en te spreken. 

Tijdens deze avond heeft Gerrit Vink jullie 
verteld dat hij ging stoppen als leiding. We 
willen hem nogmaals bedanken voor zijn 
trouw, enthousiasme, bezinnende bijdrage 
en gezelligheid de afgelopen jaren. We 
gaan je missen Gerrit!

Jullie mochten drie keer raden wie de 
plaats van Gerrit als leiding over gaat ne-
men in het nieuwe seizoen. En jullie heb-
ben het geraden: Gerhard Jansen. We ho-
pen dat hij een leuke, goede en bijzondere 
tijd gaat krijgen bij de JV. En maak het hem 
niet te moeilijk he… 

Startdag
Onze allereerste activiteit staat gepland op 19 
september. We zijn ook dit jaar weer welkom 

bij de fam. Sloof vanaf ongeveer een uur of 
6! De precieze invulling is nog niet helemaal 
bekend, maar het zal weer iets van een BBQ/
Amerikaanse maaltijd zijn. We zijn natuur-
lijk wel afhankelijk van de maatregelen die 
er nog steeds zijn vanwege corona, dus we 
moeten nog een beetje een slag om de arm 
houden helaas. Begin september ontvangen 
jullie nog een mail en/of app hierover en ho-
ren jullie definitief of het doorgaat. 

Planning
De planning voor de komende tijd is als 
volgt:
•  19 september – startavond

 (let op: zaterdag!)
•  25 september – JV -16
• 2 oktober – JV +16 

Van harte welkom allemaal! In het bijzon-
der de jongeren die van de kinderclub naar 
de JV komen dit jaar. We hopen dat jullie 
een fijne tijd krijgen. We willen ook alle 
andere jongeren, die nog nooit op de JV 
zijn geweest, uitnodigen om een keer te 
komen. We zouden dit erg leuk vinden!
Wij hebben er zin in!

Groetjes,
Henry, Jeannette, Gerhard, Ernst, Gerben en 

Arja

Gebed kan een kruis lichter voor ons maken, hoe zwaar het ook is. Gebed kan ons Hem doen zien, 

Die ons zal helpen een kruis te dragen. Gebed kan een deur voor ons openen als onze weg afgeslo-

ten is. Het kan ons tot Hem brengen, Die zal zeggen: "Dit is de weg". Gebed kan verlichting bete-

kenen voor ons als zij die wij zeer liefhebben, van ons worden weggenomen en de wereld leger 

voor ons schijnt. Gebed kan ons tot Hem brengen Die de leegte in onze harten kan vullen en tot de 

golven kan zeggen: "Wees stil". Gebed kan een straal van hoop geven als onze aardse voorspoed 

schijnt te verdampen. Door het gebed komt Hij tot ons en zegt: "Ik zal u niet begeven of verlaten".

J.C. Ryle
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Puzzelhoekje

Puzzel
Ha jongens en meiden,
De zomervakantie is alweer bijna (of he-
lemaal) voorbij. Misschien ben je daar wel 
heel blij mee, maar misschien wilde jij wel 
dat de vakantie nog veel langer duurde. 
Veel dingen veranderen, je krijgt een nieu-
we klas, een nieuwe juf/meester en mis-
schien zelfs wel nieuwe klasgenoten. Maar 
er is één ding dat nooit veranderd, dat is de 
Bijbel. De Bijbel blijft altijd dezelfde. 

Daarom mag je ook altijd op God vertrou-
wen, want Hij is bij jou wat er ook gebeurt! 
In de puzzel van deze maand gaat het ook 
over de Bijbel. Je ziet namelijk een woord-
zoeker en in de woordzoeker staan alle na-
men van het Nieuwe Testament verstopt. 
Kan jij ze allemaal vinden?

De puzzel en/of de kleurplaat mag je op-
sturen naar puzzelhoekje@hhgede.nl of 
naar Veldhuizerbrink 4, 6712 BZ Ede.

Succes! Groetjes, Christien 
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Kleurplaat
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Verhaal

Overige berichten

Uit: “Het onweer” door Joël R. Beeke 
en Diana Kleyn
(uitgeverij de Groot Goudriaan – Kampen)

Biddende soldaten
In het jaar 1914 bracht koningin Wilhelmi-
na een bezoek aan een Nederlandse leger-
eenheid. Ze geloofde dat het leger dat een 
land het beste kon verdedigen, een bid-
dend leger was. Daarom vroeg ze aan een 
soldaat: “Wie van jullie bidt er allemaal?” 
Ze vroeg niet: “Wie kan er goed vechten?” 
of “Wie is er dapper?” Ze vroeg: “Wie van 
jullie bidt er?” Alle ogen waren gericht op 
de koningin; deze vraag had niemand ver-
wacht. Ze konden vechten, gokken en vloe-
ken, maar bidden? De meesten zouden zich 
ervoor schamen als ze gingen bidden. Maar 
de koningin vroeg wie er bad. Uiteindelijk 
vertelden acht jongemannen dat ze iedere 
dag tot God baden. De koningin sprak weer. 

“Zulke soldaten zijn meer waard dan alle 
anderen. Zulke soldaten kunnen ons land 
verdedigen.” Ze vroeg toen de soldaten om 
Psalm 79 te zingen:  

Gedenk niet meer aan ’t kwaad, 
dat wij bedreven, 
onz’ euveldaad word’ ons uit gunst vergeven. 
Waak op, o God, en wil van verder lijden, 
ons klein getal door Uwe kracht bevrijden!
Help ons, barmhartig HEER,
Uw groten naam ter eer;
Uw trouw koom’ ons te stade.
Verzoen de zware schuld,
die ons met schrik vervult,
bewijs ons eens genade!

Vraag: Waarom geloofde de koningin dat 
een biddende soldaat sterker was dan een 
soldaat die niet bidt?
Bijbellezen: Exodus 18 : 18 - 20

Cursus evangelisatie 2020-2021  Een aanrader! 
Vindt u het ook lastig om het evangelie te delen met uw buren en familie? We mogen 
weten dat er in Gods Woord hiervoor de opdracht wordt gegeven om het Evangelie uit 
te dragen. Juist daarom is het goed om met elkaar na te denken en praktisch bezig te zijn 
met deze opdracht. 

Inhoud cursus 
De cursus wordt gegeven door docenten die deze spanning herkennen en in meer of 
mindere mate ervaring hebben in het evangelisatiewerk. De cursus zal vooral praktisch 
gericht zijn. Per cursusdag is er een opdracht die in de praktijk uitgevoerd kan worden. 
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Op deze manier gaan praktische en theoretische kennis gelijk op. Er is een lesprogram-
ma opgesteld voor tien lesdagen, steeds op de zaterdagochtend. De eerste lesdagen 
worden begonnen met een stevige Bijbelse visie op evangelisatie en de manier waarop 
dit plaats had in de tijd van de Bijbel. Natuurlijk komt ook de boodschap van het Evan-
gelie naar voren die overgebracht moet worden in het evangelisatiewerk. We besteden 
één cursusdag aan het kinder- en tienerevangelisatie. Verderop in het lesprogramma 
gaan we in op de doelgroepen die benaderd moeten worden. We bespreken diverse 
wereldgodsdiensten, maar ook de huidige postmoderne cultuur. Een hele cursusdag 
staan we stil bij de vraag van het lijden. Zoals wellicht bekend is dit een vraag die vaak 
naar voren komt in evangelisatiegesprekken. De laatste lesdagen gaan in op de ver-
schillende manieren van evangelisatie en de plaats van de eigen kerkelijke gemeente 
hierin. Tijdens elke lesdag gaan we heel praktisch oefenen in de communicatie. Evan-
geliseren is in de eerste plaats luisteren en dan pas Gods Woord brengen, in het geloof 
dat Zijn Woord niet ledig terug zal keren.

Vanaf  september 2020 organiseert de commissie evangelisatie van de HHK de cursus evan-
gelisatie in Veenendaal, Katwijk, Montfoort en Arnemuiden bij voldoende deelnemers. 

De cursus in Veenendaal en Katwijk wordt gegeven op zaterdagen. De data voor Mont-
foort en Arnemuiden zijn nog niet vastgesteld. De cursus in Montfoort wordt op door-
deweekse avonden gegeven en in Arnemuiden is het nog niet helemaal zeker of deze 
cursus op zaterdag of doordeweeks gegeven wordt. 

Als u belangstelling heeft voor deze cursus, dan komen we als werkgroep toerusting 
graag met u in contact. Voor meer informatie en aanmelding zie: https://www.hersteld-
hervormdekerk.nl/evangelisatie of bel met het kerkelijk bureau tel. 0318 50 55 41. 

Aanmelden liefst voor 1 september 2020. Het cursusgeld bedraagt € 50,00 per persoon. 
Echtparen ontvangen korting. Zij betalen slechts € 75,00. Deelnemers vanuit andere 
kerkverbanden zijn van harte welkom! 

Een reactie van een deelnemer van de 10-daagse cursus willen we graag doorgeven:
Van september 2019 t/m maart 2020 heb ik de evangelisatie cursus gevolgd. De cursus werd 
op een boeiende en interactieve wijze gegeven door Jos van der Hoog en Ben van der Starre. 
De lezingen die werden gegeven door de gastsprekers, waren boeiend en van toepassing op 
de lesstof. Het was een mooie combinatie van verdieping in Gods Woord, theorie en prakti-
sche oefeningen. In eerste instantie ben ik naar de cursus gegaan voor evangelisatie in mijn 
(werk)omgeving. Maar sinds ik een dag mee ben geweest voor evangelisatie in de Bijlmer 
heeft dit werk mijn hart en ben ik verslaafd geraakt. Het is mijn verlangen om zoveel mogelijk 
mensen met het evangelie in aanraking te brengen.

José van Duinen 
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Website
www.hhgede.nl
Beheer: dhr. H.J. Aalbers (webbeheer@hhgede.nl)

E-mailadressen
actie@hhgede.nl redactiekerkbode@hhgede.nl
avg@hhgede.nl scriba@hhgede.nl
diaconie@hhgede.nl vertrouwenspersoon@hhgede.nl
evangelisatie@hhgede.nl vrijwilligershulp@hhgede.nl 
jv@hhgede.nl vrouwenvereniging@hhgede.nl
kerkvoogdij@hhgede.nl webbeheer@hhgede.nl 
kinderclub@hhgede.nl zending@hhgede.nl
puzzelhoekje@hhgede.nl 

Bereikbaarheid
Tijdens alle kerkdiensten en kerkelijke bijeenkomsten is de dienstdoende koster voor 
dringende gevallen telefonisch bereikbaar onder telefoonnummer 06 57 28 04 60.

Kopij volgende kerkbode
De volgende kerkbode komt uit op zondag 27 september. Kopij hiervoor kan tot uiterlijk 
donderdag 17 september worden gestuurd naar redactiekerkbode@hhgede.nl. 

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. Ouderen en minder-
validen kunnen gebruik maken van de parkeerplaatsen op het kerkplein.

Deo volente 
Voor alle vermelde data in de kerkbode geldt Deo volente (zie Jakobus 4 : 14-15).

Wat is Godsvreze een zeldzame zaak! Niet oppervlakkig of opgeblazen, maar welgegrond en 

zodanig dat zij hart en gemoed inneemt. Godsvreze bestaat in een volkomen harmonie tussen 

heilige beginselen en een heilige praktijk.

Thomas Watson
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Gedicht

De enige Toevlucht

O Jezus, wees mijn Licht en Leven.

O Jezus, wees mijn enig Al,

opdat ik, door ‘t geloof gedreven, 

U als mijn Liefste roemen zal.

Laat al mijn lusten, al mijn zinnen

gevestigd zijn op U alleen.

Leer mij op ‘t hoogste U beminnen.

O Geest, leid mij tot Jezus heen!

Kom Zelf tot mij, wil m’ onderwijzen.

Ik weet de weg niet om te gaan.

Leer mij U lieven, loven, prijzen.

Trek mij! Dan kleeft mijn ziel U aan.

(Christien de Priester)
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Het Schaffelaartje
Slager - Kaasboer - Poelier

Brouwerstraat 59-61, Ede, telefoon 0318-618498
info@hetschaffelaartje.nl, www.hetschaffelaartje.nl
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