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Meditatie

God verheugt Zich er [bovendien] over dat 
Hij door een gezang niet alleen geprezen, 
maar [soms] ook verzoend wordt. Dit is dan 
ook de reden waarom Mozes het meest 
van een gezang gebruik maakte, toen hij 
de hemel en de aarde als getuige aanriep. 
Hij wilde dat de wereld [in dit gezang] met 
meer begeerte haar eigen redding zou 
gaan beluisteren, [een redding] die mee-
zong op de toon[hoogte] van de hemelse 
genade. Ook was het zijn doel om het hou-
den van de wet door de lieflijkheid van een 
heilige bekoring voor eeuwig in de mense-
lijke geest ingang te doen vinden. Tenslotte 
wil ik nog dit zeggen: voordat de tafels van 
de wet door middel van een gezang wer-
den bevestigd, zijn ze door de verontwaar-
diging van Mozes gebroken en aan stukken 
gegooid. Maar zodra [deze tafels] door een 
dergelijk teken geheiligd waren, kreeg de 
menselijke toorn geen kans meer, omdat 
de heiliging, die van de heilige lieflijkheid 
[van dat teken] uitging, die toorn uitsloot. 
Dus daalde het gezang van de Heere als 
dauw, die zacht is, uit de hemel neer, en 
goot Hij het geloof van de mensen [in hun 
harten], zoals Hij het gras met ‘de stortre-
gen van Zijn hemelse genade’ heeft over-
goten. 

Deze twee gezangen verlichten in de boe-
ken van Mozes als twee ogen, van de aarde 
en van de hemel, het hele lichaam van zijn 

oeuvre. David is echter bij uitstek door de 
Heere voor deze taak uitgekozen, opdat 
wat men bij de anderen in het overige 
werk af en toe ziet oplichten, voortdurend 
en onafgebroken in dit werk [van de Psal-
men] zou schitteren. We lezen een gezang 
in het boek Richteren, en zien dat de rest 
behandeld is op de gebruikelijke manier 
van een geschiedenis, waardoor de daden 
van de voorouders uitgedrukt worden. 
Jesaja heeft een [passage in de vorm van 
een] gezang geschreven, waarmee hij de 
harten van de lezers op een aangename 
manier raakte, in de overige [hoofdstuk-
ken] blies hij indringend en diep bewogen 
op de trompet van de terechtwijzing. Zelfs 
zijn vijanden, die hem vanwege andere 
uitspraken tot de dood toe hebben achter-
volgd, konden hem in eigen persoon dit 
gezang niet verwijten. Daniel en Habakuk 
hebben ons [elk] maar één gezang nage-
laten, net als Salomo, Davids eigen zoon. 
Want ook al wordt van Salomo verteld dat 
hij talloze gezangen gezongen heeft, toch 
heeft hij er maar één nagelaten, [namelijk 
dat gezang] dat de Kerk heeft ontvangen 
als ‘het lied der liederen’. Salomo schreef 
ook de Spreuken. In andere geschriften kan 
men dus afzonderlijke liederen ontdekken. 
Het Psalmenboek heeft alles in zich. De ge-
schiedenis onderricht, de wet onderwijst, 
de profetie kondigt aan, de terechtwijzing 
tuchtigt, de ethiek geeft een goede raad. In 

In het paradijs 

Psalm 1 (vervolg)
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Kerkdienstenhet boek van de Psalmen is de uitwerking 
van al die zaken te vinden en treft men het 
medicijn voor het menselijk welzijn aan. 
Ieder die de Psalmen gelezen heeft, heeft 
iets waarmee hij de wonden van zijn ei-
gen lijden kan genezen, met behulp van 
een specifiek geneesmiddel. Laat ieder die 
dit voorgaande onder ogen heeft willen 
zien - alsof hij zich in een gemeenschap-
pelijk ‘zielen-gymnasium’ bevindt en alsof 
hij in een ‘deugden- stadion’ diverse soor-
ten wedstrijden aantreft die voor hem zijn 
voorbereid - datgene voor zich- zelf uitkie-
zen, waarvan hij begrijpt dat het voor hem 
het meest geschikt is, opdat hij daardoor 
des te gemakkelijker de krans [van de over-
winning] behaalt. Als iemand zich ertoe zet 
om na te denken over de daden van zijn 
voorouders en hij zou die willen navolgen, 
dan begrijpt hij dat in een psalm het ver-
loop van de geschiedenis van onze vaders 
volledig vastgelegd is, met de bedoeling 
dat wij een schat aan herinneringen zou-
den kunnen verwerven, in het korte bestek 
van het gelezen tekstgedeelte. Gemakke-
lijker schijnen die zaken ook te zijn, die op 
een beknoptere wijze worden uitgelegd. 
Maar, wat een zeggingskracht heeft het feit 
dat David in dit korte bestek van een psalm 
de tegenspoed van tegenslagen duidelijk 
aangegeven heeft en het [zalige] geluk 
van de verzoening erdoorheen gevloch-
ten heeft, opdat u tegelijk zou ontdekken, 

waarom het ontstemd zijn van de ongelo-
vige geen voordeel bood, maar waarom 
het zichtbare geloof [de gelovige] juist 
hielp!

Wordt vervolgd

Deze meditatie is het 2e stukje van de uit-
leg van Ambrosius van Milaan van Psalm 1 
en tevens een inleiding op het boek van 
de psalmen. Ambrosius [339/40 – 397] 
was bisschop van Milaan. In die dagen 
een belangrijke stad in het noorden van 
Italië, de bisschop van deze stad was 
dan ook op vele gebieden een invloed-
rijk man. Ambrosius heeft veel betekend 
voor de kerk in zijn dagen, hij heeft o.a. 
de zelfstandige positie van de kerk tegen 
over de overheid [Romeinse keizers van 
zijn dagen] verdedigd. Tevens heeft hij 
diverse geschreven werken en liederen  
nagelaten en is hij een van de initiatief-
nemers geweest die het zingen in de kerk 
heeft ingevoerd. En er is nog iets waar-
door Ambrosius van belang is geweest hij 
heeft een zeer beroemde leerling gehad 
n.l. Augustinus, later bisschop van Hippo.
Deze beroemde leerling heeft ongeveer
drie jaar onder zijn preken en onderwijs
gezeten en is door hem gedoopt. Door
middel van deze uitleg van psalm 1 kun-
nen wij kennis maken met de gedachten
wereld van Ambrosius. 

Jij bent de enige Bijbel die sommige ongelovigen ooit zullen lezen.

John Macarthur

3 nov. 10.00 uur Ds. C.M. Buijs (Elspeet)
Dankdag 19.30 uur Ds. W. Schinkelshoek

1 collecte Kerkvoogdij

7 nov. 10.00 uur Ds. W. Schinkelshoek
18.30 uur Ds. W. Schinkelshoek
1e collecte Zending HHK
2e collecte Kerkvoogdij
3e collecte Kerk en pastorie

14 nov. 10.00 uur Ds. W. Schinkelshoek
18.30 uur Ds. W. Schinkelshoek
1e collecte Diaconie
2e collecte Kerkvoogdij
3e collecte Kerk en pastorie

21 nov. 10.00 uur Ds. H. Verheul (Woudenberg)
18.30 uur Ds. J. Post (Putten)
1e collecte Thuis in Zuid
2e collecte HHJO
3e collecte Kerk en pastorie

25 nov. 19.30 uur Ds. W. van Klinken (Stolwijk)
1e collecte Diaconie
2e collecte Kerkvoogdij

28 nov. 10.00 uur Ds. W. Schinkelshoek (Voorbereiding H.A.)
18.30 uur Ds. M. van Sligtenhorst (Nieuwleusen)
1e collecte Diaconie
2e collecte  Kerkvoogdij
3e collecte Kerk en pastorie

Het leven is verspild als we de glorie van het kruis niet vatten, het koesteren voor de schat die het is, en 

eraan vasthouden als de hoogste prijs van elk plezier en de diepste troost bij elke pijn. Wat ooit dwaas-

heid voor ons was - een gekruisigde God - moet onze wijsheid en onze kracht worden en onze enige 

roem in deze wereld.

John Piper
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Uit de pastorie

De afgelopen weken heb ik in twee preken 
uit Nehemia aandacht besteed aan Joodse 
feesten. Als een soort afsluiting kwam toen 
artikel 25 van N.G.B. Dit artikel wijst op de 
vervulling van deze feesten door Christus. 
De vraag is mij in het verleden wel gesteld 
door een oude en zeer belezen christen 
op het mooie eiland Goeree-Overflakkee: 
‘Moeten we als christenen niet meer te-
rugkeren naar een ‘Joods’ christendom?’ 
Daar bedoelde hij mee, dat wij de Joodse 
feesten en de sabbat weer gaan vieren en 
houden. We hebben daar een geanimeerd 
gesprek over gehad. Ik heb hem later o.a. 
een interview [in het ledenblad van de 
RMU, 1 augustus 2016] met de orthodoxe 
jood Rabbijn Lody van de Kamp gegeven 
over dit vraagstuk.  Ik geef twee vragen uit 
dit interview met de antwoorden ook aan 
u door. Zo kijkt een orthodoxe Jood tegen
onze behoeften en lonken naar Joodse
feesten vieren aan.

Vraag: Wat vindt u ervan dat in sommige ker-
ken en bewegingen binnen het christendom 
nadruk wordt gelegd op een terugkeer naar 
een meer ”Joods” christendom?
Antw: Dat zijn christenen. Als je het Joden-
dom verstaat vanuit het Jodendom, dan is 
de vraag niet of Jezus de Messias is, maar 
wat het totale concept van Messias is. Ten 
eerste zit volgens het Jodendom in iedere 
generatie, vanaf het begin van de diaspora, 
potentieel een Messias. Ten tweede is die 
Messias een mens van vlees en bloed en 
niet de Zoon van God (!), want God is één. 
Ook de wederopstanding die het christen-
dom kent met de gebeurtenissen rond 

Jezus in het Nieuwe Testament verschilt 
enorm van de totale wederopstanding aan 
het einde der tijden die het Jodendom be-
lijdt. Je kunt wel een synagogedienst orga-
niseren op de Sabbat en je kinderen Joodse 
namen geven, maar dat betekent niet dat 
je iets met het Jodendom te maken hebt. 
Dat is Joods doen, terwijl je christen bent. 
Daar is niks mis mee, maar dan moet je je 
zelf niet Joods gaan noemen. 

Vraag: Maar u zou het als jood toch juist moe-
ten toejuichen dat er christenen zijn die ook 
vinden dat de sabbat als rustdag is bedoeld?
Antw: Allereerst vind ik dat de sabbat is ge-
geven aan de Jood (!). En daarnaast staat de 
zondag al enorm onder druk in Nederland. 
Ik zou zeggen: christen, houd alsjeblieft 
vast aan de zondag. En dan zien we aan 
het einde der tijden wel hoe het dan alle-
maal geregeld wordt. Als je als Jood kiest 
voor het christendom moet de kerk voor je 
openstaan en moet jij in die kerk passen. 
Eigenlijk vind ik het ook wat aanmatigends 
hebben; Ik ben Joods, ik geloof in Jezus de 
Messias en nu ga ik de kerk waar ik net ben 
binnengestapt vertellen dat ze voortaan 
hun dienst op sabbat moet houden. 
Aldus Rabbijn Lody van de Kamp.

Niet alleen bij orthodoxe Joden is het een 
vraag, die ontkennend wordt beantwoord. 
Ook bij baptisten wordt de vraag gesteld 
en ontkennend beantwoord. Dr. P. J. Lalle-
man is jarenlang ‘tutor in Biblical Studies’ 
aan het Spurgeon College in Londen te 
Engeland geweest. Inmiddels is hij weer 
gemeentepredikant. Hij heeft zich verdiept 

in de vraag, wat het Oude Testament ons 
nu nog te zeggen heeft. Hij heeft daar een 
boekje over geschreven: Van blijvend be-
lang, uitgegeven bij Ark Media [2016]. Hij 
komt tot de conclusie dat het Oude Testa-
ment ons nog steeds veel te zeggen heeft, 
juist ook over zaken waar het Nieuwe Tes-
tament niet uitgebreid meer over schrijft. 
Dat laatste noemen we het “Tegoed van het 
Oude Testament”. Deze uitdrukking komt 
o.a. bij de Nederlandse theologen van Ru-
ler en Miskotte vandaan. Wat is het ‘tegoed’ 
dan? Bijvoorbeeld: over de schepping of de 
namen van God en de boodschap van het
boek Esther. In de kringen [baptisten] waar 
hij voorganger is, komt ook de vraag naar
het Joods christendom naar voren. In het
boekje snijdt hij o.a. de vragen aan over het 
vieren van de sabbat en de Joodse feesten. 
Ik geef e.a. door. 

Over de Sabbat
‘Als het gaat om het houden van de sabbat 
of het vieren van de zondag, komen we op 
het gebied van de wet, de leefregels. (……) 
We moeten ons hier namelijk niet laten lei-
den door het Oude Testament maar door 
het Nieuwe Testament en met name door 
Paulus’ vaste overtuiging dat christenen 
uit de volken zich niet aan de hele wet be-
hoeven te houden. (…….) Wel merken we 
dat de gelovigen als vanzelf op de zondag 
bijeenkomen; we zien dat in verschillende 
teksten. En deze gewoonte begon volgens 
Johannes 20 al direct na de opstanding van 
Jezus, die plaatsvond op zondag, de eerste 
dag van de week. En het was vast en zeker 
vanwege de opstanding, om die te vieren, 
dat men op die dag bijeenkwam. Dit bete-
kent dat Joodse christenen een tijd lang zo-
wel iets hadden met de sabbat als met de 

zondag, en veel Joodse christenen, die ook 

wel Messias-belijdende Joden worden ge-
noemd, hebben dat nu nog. Maar voor ons 
telt, dat gelovigen uit de heidenen nooit de 
sabbat hebben gevierd. (…….) Als ik Paulus 
in zijn brief aan de Galaten goed begrijp, 
vindt hij het prima dat Joodse christenen 
doorgaan met de besnijdenis, het houden 
van de spijswetten en ook met de sabbat, 
maar omgekeerd verwacht hij dat gelo-
vigen uit de heidense volken deze leef-
regels juist niet zullen houden. En Paulus 
schrijft een woedende brief omdat wet-
tische mensen deze regels wel opleggen 
aan heiden-christenen. Alleen al daarom is 
het houden van de sabbat door christenen 
uit de volken verkeerd. Wij zijn geen Joden 
en moeten ons ook zo niet gedragen.’ [Blz. 
111 en 112] 

Joodse feesten
‘Een veel gehoord argument om Joodse 
feesten te vieren, is dat dit de feesten zijn 
die Jezus ook vierde. Als volgelingen zouden 
wij het daarom ook moeten doen. Het is in-
derdaad waar dat Jezus deze feesten vierde, 
maar worden wij in dit opzicht geacht Hem 
te volgen? Dat lijkt mij niet. Jezus van Naza-
reth leefde als wetsgetrouwe Jood in het 
land Israël, die de synagoge bezocht, sanda-
len droeg, de tempelbelasting betaalde en 
zich aan de spijswetten hield. Als kind was 
Hij op verzoek van zijn ouders besneden en 
was er een offer voor Hem gebracht. Wij le-
ven in een andere bedeling dan Hij en van 
ons wordt niet gevraagd om als Jood te le-
ven. Een dergelijke oproep staat simpelweg 
niet in de Bijbel. Onze navolging van Hem 
behoort een geestelijke te zijn. Gelovigen 
uit de heidenen behoeven geen joden te 
worden. (……) Gezien in het licht van het 
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Van de Kerkenraad

volbrachte werk van Christus waren de oud-
testamentische feesten niet meer dan voor-
afschaduwingen van Hem en Zijn werk. Na 
het sterven en opstaan van de Messias kun je 
als christen die feesten niet meer vieren, die 
de oudtestamentische dienst van de verzoe-
ning uitbeelden. In mijn ogen betekent het 
nieuwe wat Jezus bracht en het feit dat de 
tempel in Jeruzalem er niet meer is, dat wij 
niet geroepen zijn om joodse feesten te vie-
ren. De feesten zijn in Hem en door de komst 
van de Heilige Geest vervuld. Van ons wordt 
niet gevraagd om half joods te leven. Niet 
door de Joden en niet door de Heere Jezus.’ 
[Blz. 126-128] Waarvan akte!

Great Reset [De grote nieuwe start] 
We horen tegenwoordig regelmatig over 
Great Reset, tot in preken toe. Wat is het? 
Het is zoiets als je computer opnieuw star-
ten als hij vastgelopen is. De Great Reset 
wil zeggen dat wereldleiders de coronacri-
sis aangrijpen om een nieuwe wereldorde 
te bepleiten die duurzamer, inclusiever en 
gelijker is. Dat wordt Great Reset genoemd. 
Volgens deze leiders dreigt groot onheil als 
we deze gelegenheid voorbij laten gaan. 
Het feit dat machtigen der aarde in het ach-
terliggende jaar tot een nieuwe wereldor-
de op hebben geroepen, zorgde voor veel 
wantrouwen en vormde een vruchtbare 
voedingsbodem voor complottheorieën. 
Het raakt ook ons als christenen, want ook, 
of misschien wel juist christenen zijn hier 
gevoelig voor, in bijzonder in relatie met 
de eindtijd. Graag willen we deze dingen 
duiden. Maar is het te altijd te duiden?

Onlangs is er een rapport verschenen van 
KMPG, dat rapport stelt het handelen van onze 
overheid m.b.t. de coronacrisis onder stevige 

kritiek. Met diverse cijfers is dat aangetoond. 
Het RD schreef in een redactioneel commen-
taar niet alleen over de cijfers, de harde kant, 
het schreef ook over de zachte kant:
‘Het rapport van KPMG bevat veel cijfers 
maar besteedt weinig aandacht aan de 
zachte kant, aan de moeilijk meetbare ge-
volgen van de epidemie. Wat deed corona 
met het welbevinden van de Nederlander? 
Welke invloed had de communicatie van de 
overheid op het ontstaan van nepnieuws? 
Hoe kan wantrouwen in de overheid en de 
wetenschap beter worden tegengegaan? 
Hebben de maatregelen de gevoelens van 
onzekerheid bij de bevolking versterkt? 

Belangrijke vragen, die niet alleen het op-
treden van de overheid raken, maar ook 
media, opinieleiders en, niet in de laatste 
plaats, de kerken. Ook voor hen was de 
pandemie een stresstest. Juist onder chris-
tenen leven veel vragen over de duiding 
van de coronacrisis. Sociale media zijn het 
voertuig voor bizarre complottheorieën die 
verwarring of angst veroorzaken. Websites, 
boekjes en preken over de eindtijd en het 
teken van het beest wakkeren die gevoe-
lens verder aan. Ze worden versterkt door 
onrust over de genderbeweging, 5G, globa-
lisering, digitalisering, verlies aan privacy 
en de greep van een alwetende overheid. 

De duivel heeft zich al tientallen eeuwen 
gespecialiseerd in het smeden van com-
plotten en het zaaien van verdeeldheid. 
Daartegenover past nuchterheid en waak-
zaamheid. Wat ligt hier een taak, met name 
voor ambtsdragers. Niet om alle zorgen zo-
maar weg te poetsen, maar wél om een 
heel andere richting aan te wijzen om uit 
die onrust te raken en bereid te zijn voor 

de toekomst: ootmoedig buigen voor God, 
breken met onze zondige levenswandel, 
behoud zoeken bij Christus en bidden om 
een reformatie in ons land. [RD] ’’  

En is dat laatste nu juist voor een christen 
niet de Great Reset? Bekering, terugkeer 
naar God, die ik verlaten heb en mijn le-
ven opnieuw beginnen door het geloof in 
Christus Jezus en Hem te volgen. Dan en 
dan alleen weet ik dat mijn tijd in Zijn hand 
is. Hoe de tijd ook gaat, wat er in deze tijd 
ook gebeurt Zijn woord geldt dan ook 
voor mij: ‘En ziet, Ik ben met ulieden al de 
dagen tot de voleinding der wereld. Amen.’

Wat moeten we als christenen dan doen? 
Besef dat Christus’ Koninkrijk niet van 
deze wereld is. Noach kreeg de opdracht 
om te blijven werken aan de ark op het 
droge. Dus gehoorzaam zijn aan ‘al wat 
God geboden heeft’. Hoe belachelijk het in 
deze wereld ook gevonden wordt maar 
wees nuchter en waakt, om zo Gods ge-
rechtigheid te verkondigen in een on-
dergaande wereld, totdat Hij komt. Want 
dan vindt de echte Great Reset plaats; dan 
komt de vernieuwde hemel en de ver-
nieuwde aarde. 

Met een hartelijke groet,
fam. ds. W. Schinkelshoek

Dankdag
Woensdag 3 november is het dankdag. 
Dankdag voor gewas en arbeid, zoals deze 
bezinningsdag officieel heet en al jarenlang 
door de kerken in Nederland wordt gehou-
den. Om er een moment bij stil te staan dat 
de Heere ons in het afgelopen seizoen het 
leven heeft gegeven, eten en drinken, ge-
zondheid en nog zoveel meer. Uit genade… 
Dat wij dat ontvangen ondanks ons afkeren, 
negeren en zondigen tegen onze goede 
God. Dat leidt als Hij het geeft tot veroot-
moediging, ook al is dat geen vrucht van ei-
gen akker en ook al is het in het afgelopen 
seizoen in onze persoonlijke situatie niet 
(altijd) voorspoedig gegaan. 

De deuren van het kerkgebouw staan op 
dankdag weer twee keer open, om ons 

samen te verootmoedigen en de Heere te 
danken voor zijn goedheid en genade in 
ons leven.

Vergeet u uw gemeente niet!?
Vorige maand hebben we als kerkenraad 
de begroting voor volgend jaar goedge-
keurd. Dit is echter een negatieve begro-
ting. Hoe dat komt? De kosten zijn onge-
veer gelijk gebleven in de afgelopen jaren 
en we verwachten dat ook voor volgend 
jaar. De inkomsten zijn dit jaar teruggelo-
pen. Zowel in de collectes als in de vaste 
en vrijwillige bijdragen. Is het een coro-
na-effect? Wij weten het niet. We willen u 
daarom vragen om aan de wekelijkse col-
lectes te denken, ook al gaat de collectezak 
(nog) niet door de rijen. Daarnaast doen 
we ook een krachtige oproep om te geven 
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middels de dankdagcollecte. Vergeet u uw 
gemeente niet!?

Nu geen verdere versoepelingen
De regering heeft in september bekend 
gemaakt dat de 1,5 meter-maatregel afge-
schaft is. We hebben daarna een en ander 
aangepast in de kerkzaal en het uitnodi-
gingsbeleid. Gezien de huidige ontwikke-
ling van de verspreiding van het corona-
virus voorzien we op dit moment geen 
verdere versoepelingen.

Weekdiensten
Vier keer per jaar hebben we een week-
dienst. Zoals de laatste jaren gebruikelijk, 
staat deze in het teken van ons jaarthe-
ma. Dit seizoen willen we eens proberen 
om na de dienst een preekbespre-
king te houden voor degenen die 
dat willen. Er zijn verschillende ge-
meenteleden die na een kerkdienst 
weer alleen thuiskomen en niet de 
gelegenheid hebben om door of 
na te praten over de verkondiging. 
Voelt u zich vrij om al dan niet deel 
te nemen aan de preekbespreking. 
De dienst zal een ‘gewone’ ere-
dienst zijn, zoals we dat in onze ge-
meente gewoon zijn. Wel proberen 
we een klein beetje op te letten dat 
het met de dienst en preekbespre-
king samen, niet te laat wordt.

Een bijzonder cadeau!
We hebben als gemeente van diaken Karels 
een exemplaar gekregen van het Nieuwe 
Testament in het Malila. Dit als dank voor 
de trouwe steun uit de gemeente in de 
afgelopen jaren. Het Malila is een taal die 
120.000 mensen in Tanzania spreken.

Jacob is vanaf het jaar 2009 betrokken ge-
weest bij deze vertaling en in 2018 was de 
vertaling van het Nieuwe Testament klaar! 
In 2019 is de vertaling nog een keer goed 
doorgelezen en gecorrigeerd (eind-redac-
tie) en vorig jaar is zij gedrukt bij een chris-
telijke drukker in Zuid-Korea in een eerste 
oplage van 10.000 stuks.

Het exemplaar dat wij hebben gekregen 
gaat niet naar Tanzania, maar krijgt een 
ereplaats, hier in de gemeente. Voelt u zich 
vrij om het te pakken en te bekijken. Lezen 
zal lastig worden, dat ziet u hier aan de 
vertaling van het onderstaande vers uit de 
brief van Petrus. Onderstaande afbeelding 
is het inlegvel in het boek.

Uitslag zesjaarlijkse stemming
Met dankbaarheid kijken we terug op het 
verloop en de uitslag van de zesjaarlijkse 
stemming op 30 september jl. Een stem-
ming die in alle gemeenten van ons kerk-
verband is gehouden, zoals dat in de orde 
van ons kerkverband staat beschreven. 
Daarin mochten we aangeven hoe de ver-
kiezing van de leden van de kerkenraad, de 

ouderlingen en de diakenen, de komende 
zes jaar zal plaatsvinden.

Met grote unanimiteit is door de gemeente 
gekozen om de kerkenraad gedeeltelijk te 
machtigen bij verkiezingen van ambtsdra-
gers. De lidmaten dienen in geval van va-
cature namen in bij de kerkenraad. De ver-
kiezing vindt plaats uit door de kerkenraad 
opgestelde dubbeltallen. Daarbij continue-
ren we als gemeente de wijze waarop we 
verkiezingen hebben gehouden vanaf het 
ontstaan van de gemeente.

De verkiezing van leden voor de kerkvoog-
dij, gebeurt in onze gemeente op dezelfde 
wijze als voor de kerkenraad is vastgesteld in 
de zesjaarlijkse stemming. Dit is als zodanig 
vastgelegd in onze zgn. plaatselijke regeling.

Verkiezingen kerkenraad en kerkvoogdij
De eerstvolgende ambtsdragersverkiezingen 
zijn op donderdagavond 9 december. Ook is 
er dan een verkiezing voor de kerkvoogdij.
Eind van het jaar ontstaan i.v.m. aflopende 
termijnen de volgende vacatures:

Ouderlingen:
- Ouderling A. Methorst is aftredend en

niet herkiesbaar in verband met zijn
leeftijd (ord.1.15.8)

- Ouderling J.C. van Wolfswinkel is aftre-
dend en herkiesbaar

Diakenen:
- Diaken J.J. van Harten is aftredend en

herkiesbaar

- Diaken A.M.K. de Kool is aftredend en
herkiesbaar

Kerkvoogden:
- Kerkvoogd D. Marchal is aftredend en

herkiesbaar
- Kerkvoogd H.J. Aalbers is aftredend en

herkiesbaar
- Kerkvoogd W. van Wolfswinkel is af-

tredend en heeft aangegeven zich niet 
herkiesbaar te stellen vanwege zijn
gezondheid.

Belijdende leden van de gemeente zijn in 
de gelegenheid om namen in te dienen 
voor de ontstane vacatures tot zondag 7 
november. Voor de herkiesbare broeders 
hoeven geen namen ingediend te worden. 
Als er geen namen voor hen worden inge-
diend, zijn zij daarmee herkozen door de 
gemeente. 

Zoals u ziet hebben we dit jaar in ieder 
geval twee broeders die aftreden. Beiden 
hebben het in hun hart gekregen om te die-
nen in het midden van de gemeente, maar 
moeten daar nu mee stoppen. De redenen 
zijn gezondheid en leeftijd. Het zijn allebei 
zaken die de Heere in Zijn hand heeft en 
wij niet. De Heere, de Koning van de kerk, 
gedenke deze broeders persoonlijk, maar 
ook ons als gemeente als wij een periode 
van verkiezingen in gaan. Dat het is tot op-
bouw van de gemeente, tot de voortgang 
van de verkondiging van het Woord, tot eer 
van Zijn heilige Naam en tot zaligheid van 
onze zielen.

Slimme mannen wandelen op de maan, gewaagde mannen wandelen op de oceaanbodem, maar 

wijze mannen wandelen met God. Leonard Ravenhill
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Pastoraat

Uit de gemeente
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Roosters en Data

Vergader- en bijeenkomstenrooster
3 november Dankdag
5 november JV +16
6 november Gebedskring
8 november Catechisatie
10 november  Kinderclub
11 november Lidmatenkring
12 november JV -16
13 november Walking Dinner
15 november Catechisatie
16 en 17 november Vrouwenvereniging
18 november Gemeenteavond
19 november JV +16
20 november Gebedskring

20 november Klusmorgen
20 november Zaalsportavond 
22 november Catechisatie
24 november Ouderenmiddag
24 november Jonge lidmatenkring
25 november Weekdienst
26 november JV -16
29 november Catechisatie

Oppasrooster 
3 november Mw. J. Bouwheer, Mw. L. van Spronsen
Dankdag Liselotte van der Sluijs, Geanne Visser
7 november Mw. M. Donkersteeg, Mw. K. Jansen

Hadassa Adam, Ellen van der Vliet
14 november Mw. M. van de Craats, Mw. J. (Jeannette) van der Vliet

Annemieke van Engelenhoven, Marieke van Leeuwen
21 november Mw. N. de Kool, Mw. J. (Jacobien) van der Vliet

Annemijn Pluimers, Anke van der Vliet
28 november Mw. A. Aalbers, Mw. M. van de Kamp

Rebecca Adam, Charlotte Pluimers

Kerkautorooster
Wilt u graag naar de kerk, maar heeft u geen vervoer? Dan kunt u contact opnemen met 
degene die vermeld staat in het onderstaande rooster. Er is een kerkauto beschikbaar 
voor Ede en één voor Bennekom/Wageningen. Heeft u wél een auto en bent u bereid 
om mee te draaien in het kerkautorooster? Dan horen we het graag. Met name voor Ede 
zoeken we nog mensen die hun mede-gemeenteleden willen ophalen voor de kerk-
dienst. U kunt contact opnemen met fam. van Leeuwen. (0318 56 15 49)

Woensdag 3 november Ede: fam. Zondag  0612 68 62 52  
Bennekom/Wageningen: fam. van Leeuwen  0318 56 15 49

Zondag 7 november Ede:fam. v. Steenbergen 0649 46 59 20 / 0649 46 59 19
Bennekom/Wageningen: fam. Marchal  0642 48 31 34  

Zondag 14 november Ede: mevr. van Wageningen 0627 52 23 53
Bennekom/Wageningen: mevr. van Bodegraven  0318 41 75 07

Zondag 21 november Ede: fam. Harskamp 0630 82 56 55
Bennekom/Wageningen: fam. Soeters  0318 41 57 15 

Zondag 28 november Ede: fam. Zondag  0612 68 62 52  
Bennekom/Wageningen: fam. Slotegraaf  0318 41 34 83
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Diaconie

Opbrengst collecten september
(collecteontvangsten via de website en per bank)

Zondag  5-9
Zondag  5-9

Wycliffe, comité Karels   
Wycliffe, comité Karels, Heilig Avondmaal 

Zondag 12-9 FNGP 
Zondag 19-9 Christelijk Noodhulp Cluster 
Zondag 26-9 De Herberg 

Per bank ontvingen we in september, behalve via de website, de volgende collectegelden:
Wycliffe, comité Karels 
FNGP 
Christelijk Noodhulp Cluster 
De Herberg  

Per bank zijn voor augustus nog de volgende collectegelden nagekomen:
Algemene bestemming 
DPE 

Per bank zijn voor juli nog de volgende collectegelden nagekomen:
Algemene bestemming 
Gave 

Collectebestemmingen
Op zondag 7 november wordt de najaars-
zendingscollecte gehouden. De Hervormde 
Zondagsscholenbond heeft afgelopen jaar 
onder het thema ‘Lees je Bijbel’ een grote 
actie gehouden voor het werk van de ZHHK 
in Malawi. Er is gespaard voor kinderbijbels, 
Bijbelverklaringen en catechismusboek-
jes voor kinderen, alles in het Chichewa. 
Van de opbrengst van deze actie kunnen 
veel exemplaren van deze boeken aan-
geschaft worden en zal deze geestelijke 
voeding uitgedeeld kunnen worden onder 
de mensen in Malawi. Dankt u mee voor 

deze prachtige actie en bidt u mee om ze-
gen hierover? En geeft u ook van wat u 
heeft, om zo het werk in Gods Koninkrijk 
te ondersteunen vanaf de plaats waar God 
u gesteld heeft? Doet u mee? Geef dan een
bijdrage aan de najaarszendingscollecte.
De opbrengst van deze collecte is bestemd
voor het werk in Suriname en Malawi. Voor
meer informatie over de werkzaamheden
van de ZHHK op beide zendingsvelden, zie 
www.zhhk.nl. 

Op zondag 21 november is de diaconale 
collecte bestemd voor Thuis in Zuid, de 

inloop voor bewoners van de hoogbouw-
flats in Ede-Zuid. In de ontmoetingsruimte 
van de Elskampflat kunnen kwetsbare 
wijkbewoners elkaar ontmoeten maar 
ook terecht voor een luisterend oor, een 
spelletje en een kopje koffie. Er worden 
laagdrempelige activiteiten aangeboden. 
Op woensdagmiddagen zijn kinderen 
welkom voor een spel of knutselactiviteit. 
Thuis in Zuid is in 2015 opgestart vanuit 
onze gemeente en nog steeds zijn er veel 
vrijwilligers uit onze gemeente bij betrok-
ken. Inmiddels vaart het project officieel 
onder de vlag van Stichting Ontmoeting. 
Mag Thuis in Zuid ook op uw (financiële) 
betrokkenheid rekenen?

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

Buurtenplan
Inmiddels is het verschillende keren langs-
gekomen, in de kerkbode en ook op de ge-
meenteavond in september: het buurten-
plan. Wat bedoelen we er precies mee en 
hoe willen we het invullen?

Als gemeente met het officiële label ‘Ede-
Bennekom-Wageningen e.o.’ zijn we best 
wel een gespreid wonende gemeente. Dat 
maakt het soms wat lastig om heel prak-
tisch met elkaar mee te leven. Om toch een 
stukje betrokkenheid te vergroten, elkaar 
te steunen in lief en leed of wat praktische 
hulp te bieden, willen we graag stimuleren 

om binnen de buurt wat meer op elkaar 
betrokken te zijn. Niet om niet meer met 
de hele gemeente mee te leven, maar wel 
om net dat stukje extra aandacht te geven 
aan dat gemeentelid een paar straten ver-
derop. 

Wat is het buurtenplan niet?
• Het is geen vervanging van taken van

de kerkenraad. Natuurlijk doen we als
kerkenraad het pastoraat, en staat de
diaconie diaconaal bij waar nodig. De
wijkouderling gaat op huisbezoek bij
nieuwe leden, de dominee komt langs
bij geboorte - enzovoort. Dat blijft ui-
teraard gewoon doorgaan.

• Het buurtenplan is ook geen vervan-
ging van ‘Oog voor Elkaar’. Oog voor
Elkaar heeft echt oog voor gemeente-
leden die extra behoeften hebben. De
net wat grotere ‘zorgvragen’ worden
door Oog voor Elkaar opgepakt, en
daar is het buurtenplan niet voor be-
doeld.

• Het buurtenplan is ook geen vervan-
ging van gemeentelijke activiteiten.
We willen juist ook als hele gemeente 
betrokken blijven op elkaar. Het zou
jammer zijn als betrokkenheid binnen
de buurt ten koste gaat van betrokken-
heid op de gemeente in z’n geheel.

Wat is het buurtenplan wel? U kunt bijvoor-
beeld denken aan:
• Zo nu en dan met elkaar koffiedrinken
• Nieuwe gemeenteleden in de buurt

verwelkomen
• Elkaar bij kleine klussen ondersteunen
• Samen bidden
• Lief en leed met elkaar delen
• Gezamenlijke activiteiten organiseren
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Kerkvoogdij

• Een gezamenlijke groepsapp
• Maatjescontact met jongeren in de

buurt

We willen benadrukken dat het mee-
draaien in een buurt vrijblijvend is. Be-
trokkenheid op elkaar is goed, belangrijk 
en vooral ook Bijbels, maar dat kan er 
voor iedereen weer verschillend uitzien. 
Is dit een vorm die niet bij u past, voelt u 
zich niet bezwaard om niet actief mee te 
doen.

Diaken de Kool coördineert het buurten-
plan op dit moment vanuit de kerkenraad. 
Hij zal binnenkort de indeling in buurten 
naar gemeenteleden mailen. Deze inde-
ling is gebaseerd op postcodes en ligt dus 
in principe vast, maar er kan in overleg met 
hem vanaf geweken worden.

Vragen over het buurtenplan? Neem ge-
rust even contact op met diaken de Kool! 
Of vraag er eens naar bij gemeenteleden 
uit Ede-Kernhem, waar de buurt al een 
tijdje op deze manier op elkaar betrokken 
is.

Rekeningnummer diaconie
Het rekeningnummer van de diaconie van 
onze gemeente is NL12 RABO 0115 3005 38 
t.n.v. Diaconie HHG Ede, Bennekom, Wage-
ningen e.o. Ook voor giften en legaten t.b.v. 
de diaconie kunt u gebruik maken van dit
rekeningnummer.

Vrijwilligershulp ‘Oog voor Elkaar’
Voor hulpvragen kunt u bellen naar Jeanet 
Linge (0318-625918) of Dirmia van der 
Welle (0318-572166) of mailen naar vrij-
willigershulp@hhgede.nl.

Opbrengst collecten september
(collecteontvangsten via de website en per bank)

Zondag  5-9
Zondag  5-9 Kerk en pastorie 
Vrijdag 10-9 Trouwdienst 
Zondag  12-9
Zondag  12-9 Kerk en pastorie 
Zondag 19-9
Zondag 19-9 Kerk en pastorie 
Zondag  26-9
Zondag  26-9 Kerk en pastorie 

Per bank ontvingen we in september, behalve via de website, de volgende collectegelden: 
Algemene bestemming  

Kerk en pastorie 
Landelijk jeugdwerk 

Zendingsbus
De zendingsbus heeft in september € 32,75 opgebracht. De opbrengst komt ten goede 
van Wycliffe, voor het vertaalwerk door de familie Karels.

Giften
Via dominee Schinkelshoek ontvingen we over september 1x € 50,00 met algemene 
bestemming.

Oude metalen
In augustus ontvingen we € 20,00 voor oude metalen.

Collecte Hersteld Hervormde Jongeren Organisatie 
Op 21 november is de 2e  collecte bestemd voor de HHJO. Onze jongeren staan 
voor enorm grote uitdagingen in deze huidige seculiere samenleving. We zijn 
dankbaar dat de HHJO aandacht én oog heeft voor onze jongeren. Als gemeenten kunt 
u gebruik ma-ken van de expertise van de HHJO op diverse thema’s. Juist die 
onderwerpen waarvoor toerusting van onze jongeren zo noodzakelijk is. Paulus roept 
ons vanuit Galaten 6 om elkaars lasten te dragen; ‘Draagt elkanders lasten, en vervult 
alzo de wet van Christus’. Mogen wij u zo oproepen om in gezamenlijkheid de 
schouders te zetten onder het werk van de HHJO? Zo kunnen we onze jongeren en 
leidinggevenden toerusten in het aller-heiligst geloof, ziende op de Overste Leidsman 
en Voleinder van het geloof, Jezus Chris-tus. Helpt u mee om dit mogelijk te maken? 
Van harte bevelen wij de collecte voor de HHJO van 21 november 2021 bij u aan. 
Hartelijk dank voor uw gebeden voor onze jon-geren, de jeugdwerkadviseurs, alle 
vrijwilligers en leidinggevenden.   
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Zending en Evangelisatie

Klusmorgen
De volgende klusmorgen is op zaterdag 20 november. We beginnen om 9.00 uur en ron-
den af om ongeveer 12.00 uur. Welkom! Voor vragen kunt u bellen naar D.J. van Leeu-
wen, 0318-561549. 

Rekeningnummer kerkvoogdij 
Het rekeningnummer van de kerkvoogdij van onze gemeente is NL83 RABO 0118 3496 
19 t.n.v. Kerkvoogdij HHG Ede, Bennekom, Wageningen e.o. Ook voor giften en legaten 
t.b.v. de kerkvoogdij kunt u gebruik maken van dit rekeningnummer.  

Geef niet eerst je concert en stem daarna je instrument. Begin de dag met het Woord van God en gebed, 

en breng allereerst in harmonie met Hem.

James Hudson Taylor
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Activiteitencommissie

Friedenstimme Bijbelpakketten voor 
Rusland en andere voormalige Sovjetre-
publieken
Woensdag 3 november is het dankdag. 
Er zal dan de Friedenstimme 
Bijbelpakket-ten actie gehouden worden. 
Net zoals met biddag 2021 is de actie 
i.v.m. de corona-maatregelen wat 
aangepast. U kunt het bedrag van een 
pakket overmaken dan zal 
ondergetekende zorgdragen voor de 
ver-zending van de pakketten. Een 
pakket (1 Bijbel) kost € 18,-. Hiervoor is 
10 euro voor de Bijbel en 8 euro voor de 
porto. Omdat er 

ook geen collectebus in de hal van de kerk 
zal staan, kan iedereen naar vermogen een 
bedrag overmaken (vanaf €1). Elk bedrag is 
welkom. Alle bedragen worden bij elkaar 
opgeteld, zodat we zoveel mogelijk pak-
ketten kunnen versturen. 

U kunt uw bedrag overmaken op IBAN: NL 
83 RABO 0118 3496 19 t.n.v. Kerkvoogdij 
HHG Ede, Bennekom, Wageningen e.o. 
Graag onder vermelding van Bijbelpakket-
ten Friedenstimme. 

Denkt u ook aan gebed voor de komende 
verzending, voor goede ontvangst en ze-
gen bij het uitdelen door de evangelisten 
in Rusland?

Info: Jeannette van der Vliet

Walking Dinner 
Op 13 november staat het Walking Dinner 
gepland. Hierover hebt u in de afgelopen 
maand een mail ontvangen met uitge-
breide informatie. Staat het diner nog niet 
in uw of jouw agenda? Zet het er dan snel 
in! Bij vragen over het diner kunt u mailen 
naar actie@hhgede.nl of Martin Vroegin-
deweij contacten (06-34561151). Beknopt 
vertellen we jullie hieronder wat het Wal-
king Dinner inhoudt en op welke wijze het 
zal plaatsvinden. Je kunt op twee manieren 
deelnemen aan het Walking Dinner:
• Als gastheer of gastvrouw 
• U of jij kookt een ‘drie-gangen menu’

(voor-, hoofd-, en nagerecht). Voor elke 
gang komt een groepje andere gasten

op bezoek. Een dag van tevoren krijgt u 
de aantallen van uw gasten door. Wan-
neer u zich aanmeldt, kan aangegeven 
worden hoeveel mensen u maximaal 
kunt/wilt ontvangen. 

• Als iemand (of een gezin) die graag uit
eten wil 

Wanneer u zich hiervoor opgeeft, ontvangt 
u een dag van tevoren de 3 locaties waar u
voor het diner welkom bent. Op locatie 1
wordt het voorgerecht genuttigd, op locatie 
2 het hoofdgerecht en u sluit af op locatie
3 met het dessert. Kosten voor het eten zijn 
op basis van een gift aan de kerkvoogdij. 

De tijden van de 3 gangen zijn als volgt: 
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Verenigingen en Kringen

• 16:30 uur: Locatie 1 
• 18:00 uur: Locatie 2
• 19:30 uur: Locatie 3 
Let op: in de anderhalf uur zit ook de reistijd 
naar de volgende locatie! 

Momenteel staat het aantal gastheren/
vrouwen boven het aantal nuttigers. 
Mocht u of jij zin hebben om een avond 
niet te hoeven koken, meld je dan aan als 
gast!

Kinderclub
De laatste week van september zijn we weer 
begonnen met de gewone clubmiddagen 
over het thema ‘Dienen’. Het ging over Ruth en 
Boaz. Zij dienden op verschillende manieren. 
Wij mogen een voorbeeld aan hen nemen, 
door om te zien naar armen, naar vluchtelin-
gen, naar mensen die het moeilijk hebben.  
Dit was de 1e keer dat de jongensclub bij 
elkaar was. We zagen hen met mooie zelf-
gemaakte vliegers rennen. We hopen dat 
iedereen een fijne middag heeft gehad. 
De volgende keer, 10 november, zal het 
gaan over David in de spelonk van Adullam. 
We zien naar jullie uit!

Veel groetjes van alle jufs en meesters

Jeugdvereniging
Gaaf om het seizoen weer ‘live’ met elkaar 
mee te maken! Startavond, JV-avonden, ac-
tiviteitenavond. Het kon allemaal weer in 
september en oktober. Ook voor november 
hopen we elkaar weer regelmatig te zien.

JV -16
Het zijn mooie avonden geweest in okto-
ber! Laatst hebben we met elkaar nage-
dacht over de nieuwe aarde die Noach zag 
nadat de aarde weer droog geworden was 
na de zondvloed. Wat moet dat een bijzon-

der gezicht zijn geweest, een aarde weer 
helemaal bedekt met gras, planten en bo-
men, waarin de dieren uit de ark zich weer 
konden verspreiden. En daarbij de belofte 
van God. De regenboog (ook genoemd in 
Openbaring 4) die God gesteld heeft als her-
innering aan Zijn belofte. Daarna hebben 
we leuke spellen gedaan. Soms is het heel 
moelijk te raden als je jezelf bent. In novem-
ber hopen we weer 2 keer JV te hebben. Dan 
gaan we kijken wat we over ons thema ‘Al-
les wordt nieuw’ kunnen vinden in het boek 
Openbaring. Ben jij er dan ook bij?

JV +16
De eerste JV+16 avonden liggen alweer 
achter ons! Wat een genot om elkaar weer 
te ontmoeten in de Dorsvloer. De eerste 
avond hadden we het over Openbaring 
21. “En ik zag een nieuwe hemel en een
nieuwe aarde; want de eerste hemel en
de eerste aarde was voorbijgegaan…”, wat
ook mooi aansluit bij ons jaarthema: ‘Alles
wordt nieuw’. We hebben nagedacht wat
de kern van dit gedeelte is en over hoe we
dit als christenen aan niet-gelovigen kun-
nen vertellen/schrijven.

De tweede avond ging over Jesaja 55. Het 
is een uitnodiging tot Gods genadever-

bond; een oproep om de Heere te zoeken 
aan de hand van de rijke beloften die hier 
worden beschreven met aan het einde van 
het hoofdstuk een vooruitblik naar de toe-
komst: Want in blijdschap zult gijlieden uit-
trekken en met vrede voortgeleid worden.
We hopen jullie de volgende keer (5 no-
vember) weer te ontmoeten. Enne…. Voor 
degene die we nog niet gezien hebben: er is 
geen lockdown of avond klok meer hè, dus 
dat kan je niet weerhouden om te komen!

Data in november
5-11-2021 JV +16
12-11-2021 JV -16
19-11-2021 JV +16
26-11-2021 JV -16

Hartelijke groeten, Arja, Jeannette, Henry, 
Gerben, Gerhard, Ernst

Ouderenmiddag
Op 24 november is er een ouderenmiddag. 
Deze keer komt dhr. Rien Mouw; hij zal een 
presentie geven over een ‘Zwerftocht over de 
Veluwe’. Door middel van een diaklankbeeld 
wil hij de schoonheid van de Veluwe aan ons 
laten zien. We beginnen om 14.30 uur.

Lidmatenkring 
Donderdagavond 11 november om 19.30 
uur is er de lidmatenkring.  We vervolgen 
onze reis door de Efezebrief en zijn bezig 
met het laatste hoofdstuk. De afgelopen 
keer hebben we vers 18 met elkaar behan-
deld. Nu gaan we nadenken over de vol-
gende verzen. Allen hartelijk welkom!

Jonge lidmatenkring
Op 24 november om 20.00 uur komen we 
weer met de jonge lidmaten samen in de 
kerk. De vorige keer waren er maar zeer 
weinig, We hebben een open gesprek 
met elkaar gehad over nut en noodzaak 
van de jonge lidmatenkring. Op 24 no-
vember zullen we het laatste hoofdstuk 
lezen van het boekje ’Welkom in de strijd’.  
We hebben besloten om met elkaar na te 
denken hoe we e.e.a. wel of geen vervolg 
gaan geven.  

Vrouwenvereniging
Graag nodigen wij jullie van harte uit op 
onze vrouwengesprekskring. De volgende 
staat gepland op dinsdagochtend 16 no-
vember en woensdagavond 17 november. 
Hoofdstuk 5 uit het boekje ‘De algemene 
zendbrief van Jakobus’ zal behandeld wor-
den. We zullen het hebben over de kracht 
van woorden; Spreuken zegt zelf al: ‘De 
woorden van een dwaas zijn dolkstoten, 
wat de wijze zegt, brengt genezing.’  Op-
bouwende woorden; spreken is belangrijk, 
maar het gaat toch om wat mensen ZIEN 
van ons? Wat zijn onze daden? Graag wil-
len we hierover met elkaar in gesprek gaan 
onder de leiding van Gods Geest.

Dinsdagochtend beginnen we om 9.30 uur, 
woensdagavond om 19.45 uur. We hebben 
afgelopen keren een paar ‘nieuwe’ gezich-
ten gezien, echt leuk! Twijfel je nog, bericht 
ons gerust even voor meer informatie (06-
18390280 Henriette). Van harte welkom! 

Zorgen ontdoen morgen niet van zijn verdriet, het ontneemt vandaag zijn kracht.

Corrie ten Boom
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Puzzelhoekje Kleurplaat

Ha jongens en meisjes,
Deze keer gaat de puzzel over Jozef. Je kent het verhaal van Jozef vast wel en anders ken 
je er misschien wel een liedje over. Jozef kreeg een veelkleurige jas van zijn vader maar 
hieronder zijn ze niet gelijk. Kan jij de verschillen vinden? Als je ze gevonden hebt dan kan 
je op de kleurplaat de jas van Jozef zelf zo mooi mogelijk maken. Wanneer je de verschil-
len gevonden hebt of de kleurplaat gekleurd hebt mag je deze weer opsturen naar de 
Valkestein 917, 6714 BG Ede of stuur hem op naar puzzelhoekje@hhgede.nl.

Groetjes Simone

Werk is een zegen. God heeft de wereld zo ingericht dat werk nodig is, en Hij geeft ons handen en 

kracht om het te doen. Het genieten van vrije tijd zou niets zijn als we alleen vrije tijd hadden. Het is de 

vreugde van goed gedaan werk dat ons in staat stelt om te genieten van rust, net zoals het de ervarin-

gen van honger en dorst zijn die eten en drinken tot zulke genoegens maken.

 Elisabeth Elliot
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Verhaal Voor u gelezen

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

De jongen en de Bijbel
Charlie hield van de Bijbel; op school had hij 
veel verhalen uit de Bijbel horen vertellen. 
Op een dag stuurde zijn moeder hem naar 
de winkel om zeep te kopen. Ze hadden in 
die tijd nog geen papieren zakken of plastic 
tassen. In plaats daarvan pakte het winkel-
personeel wat je kocht in allerlei soorten 
papier in. Charlie legde zijn zeep op de 
toonbank, en de winkelbediende scheurde 
een pagina uit een groot boek om als in-
pakpapier te gebruiken. Maar toen Charlie 
zag wat voor papier er om zijn zeep zat, 
riep hij uit: ‘Wat doet u nu, mevrouw? Dat 
is een bladzijde uit de Bijbel!’ De vrouw ant-
woordde nonchalant: ‘Nou en?’ ‘Maar dat is 
een Bijbel,’ herhaalde Charlie, ‘en wat doet 
u ermee?’ ‘Zeep inpakken,’ antwoordde ze.
‘Maar mevrouw,’ riep hij, ‘u moet dat boek
niet zo verscheuren. Het is een Bijbel!’  ‘Wat 
maakt het uit?’ vroeg ze. ‘Ik kocht hem als
oud papier om in de winkel te gebruiken.’
‘Wat…de Bijbel? Ik zou wel willen dat hij
van mij was. Ik zou hem nooit zo verscheu-
ren.’ ‘Nou ja,’ zei de vrouw, ‘als je me be-
taalt wat ik ervoor gaf, mag je hem heb-
ben.’ ‘Bedankt mevrouw,’ antwoordde hij.
‘Dan ga ik naar huis om mijn moeder om
geld te vragen.’ Toen hij thuiskwam, zei hij:
‘Moeder, moeder!  Wilt u me alstublieft wat 
geld geven?!’  ‘Waarvoor?’ vroeg zijn moe-
der. ‘Om een Bijbel te kopen. De winkelbe-
diende was een Bijbel aan het verscheuren
en ik vertelde haar dat dat verkeerd was.’

Maar zijn moeder zei: ‘Lieve jongen, ik 
kan je niets geven want ik heb geen geld.’ 
Charlie moest huilen, maar er was gewoon 
geen geld. Hij huilde nog terwijl hij terug-
ging naar de winkelbediende en zei: ‘Mijn 
moeder is arm en ze kan me geen geld ge-
ven; maar verscheur de Bijbel alstublieft 
niet. Mijn leraren hebben me verteld dat 
de Bijbel het Woord van God is!’  De vrouw 
zag dat het Charlie erg aan het hart ging. Ze 
zei: ‘Huil maar niet. Als je me zijn gewicht 
in oud papier brengt, mag je hem hebben.’ 
Na dit onverwachte goede nieuws droogde 
Charlie zijn tranen en rende hij weg. ‘Dat zal 
ik zeker doen, mevrouw. Bedankt!’ Hij was 
al snel weer thuis. Hij vroeg zijn moeder om 
papier. Ze gaf hem alles wat ze had. Daarna 
vroeg hij bij alle mensen die in de buurt 
woonden om oud papier. Toen hij genoeg 
verzameld had, haastte hij zich terug naar 
de winkel.  ‘Mevrouw,’ zei hij, ‘ik heb het pa-
pier!’ ‘Prima,’ antwoordde de vrouw, ‘ik zal 
het wegen.’ Het papier lag op de ene kant 
van de weegschaal, de Bijbel op de andere 
kant. De weegschaal liet zien dat hij genoeg 
had. Met tranen van vreugde riep hij uit: ‘De 
Bijbel is van mij!’ Hij pakte hem aan van de 
vrouw en zei: ‘Ik heb hem! Ik heb hem!’ Hij 
rende naar zijn moeder. Al rennend riep hij: 
‘Ik heb de Bijbel! Ik heb de Bijbel!’

Vraag:   Wie heeft de Bijbel geschre-
ven? De Bijbel is een kost-
baar boek omdat het de 
waarheid van God is. Wat 
wordt ons verteld over Gods 
waarheid in 2 Johannes 2?

Bijbellezen:  Psalm 119: 46 - 56

Als baby werd Jane verkocht door abor-
teur, maar God ontfermde Zich over haar

Jane Blasio (56) ontdekte als volwassene 
dat ze als pasgeboren baby illegaal was 
verkocht vanuit een abortus-kliniek in de 
Amerikaanse staat Georgia door een cor-
rupte aborteur. Nu getuigt ze dat ze haar 
verleden ziet als een bewijs van Gods trouw 
en bescherming, zelfs te midden van de 
meest ondraaglijke omstandigheden. ‘God 
is er vanaf het begin geweest,’ vertelt ze. ‘Hij 
heeft keer op keer bewezen dat Hij almach-
tig is. Hij schonk mij kracht, Hij verloste mij, 
Hij was trouw, ook al was ik Hem ontrouw.’

Schokkende ontdekking
Nadat Jane op 6-jarige leeftijd van haar adop-
tievader te horen kreeg dat ze geadopteerd 
was – haar adoptie-moeder was kort ervoor 
overleden – en ze later op zoek ging naar haar 
natuurlijke ouders, begon ze te vermoeden 
dat haar adoptie niet legaal was geweest. 
Haar decennialange zoektocht leidde tot een 
schokkende ontdekking: zij was één van de 
200 baby’s die in de jaren vijftig en zestig van 
de vorige eeuw illegaal waren verkocht door 
Thomas Hicks, een aborteur uit Georgië. Jane 
Blasio hielp tientallen van deze zogenaam-
de ‘Hicks baby’s’ om hun eigen verleden 
te ontdekken en op zoek te gaan naar hun 
biologische ouders. Ze heeft haar zoektocht 
opgeschreven in haar boek ‘Taken At Birth’. 
Dit boek is een krachtig getuigenis van Gods 
trouw in haar leven. Nadat ze van haar adop-
tieouders, Jim en Joan, hoorde dat zij en haar 
zus Michelle ter adoptie waren aangeboden 
door dr. Hicks, bracht ze haar tienerjaren door 

met een zoektocht naar haar verleden. Ze 
ontdekte informatie over zijn abortuskliniek 
en kwam erachter dat hij in 1972 op 83-jarige 
leeftijd was overleden. Na zijn dood reisde ze 
van Akron in Ohio naar McCaysville in Geor-
gia om er diepgaand onderzoek te doen. Ze 
bezocht de Hicks Clinic en sprak er ook met 
de lokale bevolking om informatie te verza-
melen. Dat ging echter moeizaam, omdat dr. 
Hicks weinig sporen achterliet.

Illegale abortussen
In haar boek documenteert ze hoe Hicks 
vele illegale abortussen uitvoerde, soms 
ook bij kwetsbare vrouwen. Hij buitte kans-
arme patiënten uit en hield er ook medi-
sche wanpraktijken op na. Veel voldragen 
baby’s werden door Hicks verkocht via de 
achterdeur van zijn kliniek, terwijl de adop-
tieouders er geen idee van hadden dat het 
illegale adopties betrof. Sommige van deze 
baby’s kwamen terecht in een onveilige of 
gewelddadige omgeving. Hoewel de mo-
tieven van Hicks onduidelijk waren, denkt 
Jane Blasio dat hij gewoon een ‘markt’ had 
gevonden om geld mee te verdienen. In 
1964 verloor hij zijn medische vergunning 
door het illegaal uitvoeren van abortussen.

Vergeving
Door haar geloof in de Heere Jezus is Blasio 
in staat Hicks te vergeven. Wat een wonder, 
om zo iemand te kunnen vergeven, die haar 
en nog honderden baby’s illegaal heeft ver-
kocht, zonder zich af te vragen hoe hun toe-
komst eruit zou zien. ‘Niet vergeven is geen 
optie voor een gelovige,’ merkt ze op. ‘God 
zegt dat we dat moeten doen. Het beste 
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aan vergeving is dat je ervoor kunt kiezen 
om iemand te vergeven. En als je die keuze 
hebt gemaakt om te vergeven, dan is God 
daar om je genade te geven om dat te doen 
en je zelfs liefde voor die ander te geven.’ 
‘God heeft mijn zoektocht naar mijn iden-
titeit gezegend,’ getuigt ze. ‘Enkele van de 
mensen die ik heb ontmoet, zijn mijn beste 
vrienden geworden. Mijn identiteit ligt niet 
in mij, maar in Christus.’ Nadat ze op 21-ja-
rige leeftijd tot geloof kwam, volgde een 
periode van veertien jaar lang dat ze grote 
worstelingen kende in haar geloofsleven, 
mede veroorzaakt door de trauma’s uit haar 
jeugd en ze het geloof voor haar eigen be-
leving soms helemaal kwijt was.’

Beslissend keerpunt
Het jaar 2014 werd het beslissende keer-
punt in haar geloofsleven. Het was alsof 
ze de stem van de Heere of van de Heilige 
Geest hoorde of ze al klaar was met haar 

strijd. ‘Het is wonderlijk, toen kwam ik te-
rug bij de Heere en zei: “Heere, hier ben ik, 
ik geef alles aan U”. Door mij volledig aan 
Hem over te geven, veranderde mijn hele 
kijk op alles wat er was gebeurd.’ Vandaag 
deelt Blasio haar verhaal met anderen, en 
moedigt hen aan om met alle uitdagingen 
die ze tegenkomen, of welke pijn ze ook 
hebben in hun leven of in het verleden, 
naar de Heere Jezus te gaan. ‘Er is altijd 
hoop in Jezus Christus,’ getuigt ze. ‘Ik wil 
dat ze ontdekken wat onvoorwaardelijke 
liefde is en ik wijs hun de weg om die te 
zoeken in Jezus Christus. Het allerbelang-
rijkste is om Hem te leren kennen en Hem 
als Heere te aanvaarden. Dat is de belang-
rijkste ontdekking die ik in mijn leven heb 
gedaan.’ En terwijl ze doorgaat om andere 
‘Hicks baby’s’ te helpen hun verleden te 
ontdekken en hun familieleden te vinden, 
vraagt ze andere gelovigen om ook voor 
haar te bidden. (Bron: The Christian Post)

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 vertrouwenspersoonED@hhgede.nl (Erik Duifhuizen)
evangelisatie@hhgede.nl vertrouwenspersoonRH@hhgede.nl (Rineke Heij)
jv@hhgede.nl vrijwilligershulp@hhgede.nl
kerkvoogdij@hhgede.nl vrouwenvereniging@hhgede.nl
kinderclub@hhgede.nl webbeheer@hhgede.nl
puzzelhoekje@hhgede.nl zending@hhgede.nl

Bereikbaarheid
Tijdens alle kerkdiensten en kerkelijke bijeenkomsten is de dienstdoende koster voor 
dringende gevallen telefonisch bereikbaar onder telefoonnummer 0657 28 04 60.

Kopij volgende kerkbode
De volgende kerkbode komt uit op zondag 28 november. Kopij hiervoor kan tot uiterlijk 
donderdag 18 november 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. Fietsers kun-
nen hun fiets parkeren in de daarvoor bestemde fietsstrook achter de kerk.

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

Jezus is niet een van de vele manieren om tot God te naderen, en Hij is ook niet de beste van verschil-

lende manieren; Hij is de enige manier.

A.W. Tozer
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Gedicht

Rijk in de Heere

Als ik rijk ben in de Heere,

tel ik geld en goed niet mee.

Maar Hem dienen en Hem eren,

maakt me rijk en geeft me vrede.

Rijk omdat Hij mij leert delen

in die grote erfenis,

die bestemd is voor zovelen

van wie Jezus Redder is.

Rijk omdat ik troost mag kennen,

wetend dat een prijs klaarstaat.

Rijk omdat ik mag vertrouwen

dat ik nooit alleen hoef gaan;

dat ik steeds op God mag bouwen,

Hij gaat altijd voor mij aan.

Rijk omdat er diepe vrede

neerdaalt die mijn angsten sust.

Iemand hoort naar mijn gebeden,

Iemand brengt mij ware rust.

Rijk zijn kun je zonder centen,

ogen dicht en handen saam,

biddend om een nieuwe lente

in Zijn glorierijke Naam!

30

(0318) 48 40 74  |  info@drukkerij-amv.nl  |  www.drukkerij-amv.nl
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