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Deze uitgave is gedrukt op papier dat het keurmerk van 
de Forest Stewardship Council (FSC) mag dragen. Bij dit 
papier is het zeker dat de productie niet tot bosvernietiging 
heeft geleid. Een flink deel van de grondstof is afkomstig 
uit bossen en plantages die worden beheerd volgens de 
regels van FSC. Van het andere deel van de grondstof is 
vastgesteld dat hiervoor geen houtkap in de laatste resten 
waardevol bos heeft plaatsgevonden. Voor deze uitgave is 
het FSC-gecertificeerde Go silk gebruikt. Dit papier wordt 
geproduceerd door Condat uit Frankrijk.

Foto omslag: interieur kerkgebouw Hersteld Hervormde gemeente te Abbenbroek.
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De engel had het reeds tegen Maria gezegd en nu zegt 
hij het ook tegen Jozef dat het kindje van Maria Jezus 
moet heten. Blijkbaar is de naamgeving van het grootste 
belang en regeert God de kleinste details van de geboor-
te van de Zaligmaker. 
Jezus was in die tijd een heel gewone naam. Net zo 
gewoon als bij ons de naam Jan of Piet. Dat is veelzeg-
gend. Gods Zoon heeft Zich geweldig diep vernederd. Hij 
zweefde niet boven ons, maar Hij daalde in de mensen-
wereld af. Hij werd niet geboren in een schitterend paleis, 
maar in een beestenstal. Hij droeg geen koninklijke naam, 
maar liet zich met een alledaagse naam aanspreken. 
Dit is het bijzondere van het christelijke geloof. Stel, er 
zit iemand in een modderige put en hij kan er niet uit-
komen. Boeddha zegt tegen hem: ‘U moet mediteren en 
met uzelf in het reine komen.’ Mohammed komt langs 
en zegt: ‘U moet uw uiterste best doen om uit de put te 
klimmen.’ Jezus komt langs en daalt in de put met mod-
der af. 
Jezus is arm geworden om ons in Zijn rijkdom te laten 
delen. Zo redt Hij ons. Hij heet niet alleen Jezus, maar Hij 
is Jezus. Jezus betekent namelijk Redder of Zaligmaker. 
Jezus redt ons niet van een griepje, maar Hij redt ons van 
ons allerdiepste probleem: de zonde. 
Wij kunnen heel veel, denken we, hoewel we de laatste 
jaren in onze economie wel hebben gezien dat we tegen 
tal van grenzen aanlopen en dat ons leven niet maakbaar 
is. In ieder geval kunnen we onszelf niet aan onze eigen 

haren uit het moeras van zonden omhoog trekken. Wij 
hebben redding nodig die van buitenaf komt. Dat klinkt 
door in de naam Jezus. 
Jezus biedt ons niet alleen zaligheid aan, maar Hij maakt 
zalig. Dat gaat nog een stapje verder. Hij daalt af in de 
modder om ons eruit los te trekken. Hij neemt onze dood 
en wij krijgen Zijn eeuwige leven. Hij neemt onze schuld 
op Zich en wij krijgen Zijn gehoorzaamheid. We krijgen 
veel meer terug dan we verloren.
In levensgemeenschap met Jezus zijn we veel rechtvaar-
diger dan Adam en Abraham. Terwijl het voor Adam zo 
gemakkelijk was om niet van de verboden boom te eten, 
was het voor Abraham een onmogelijke opgave om ge-
hoorzaam te zijn. En toch was hij gehoorzaam. Toch blijft 
het een eindige gehoorzaamheid. We krijgen niet slechts 
deel aan eindige gehoorzaamheid, maar aan de onein-
dige gehoorzaamheid van Gods Zoon. We zijn in levens-
gemeenschap met Jezus net zo rechtvaardig als God Zelf. 
Dat kan nooit meer stuk.
Er is slechts één voorwaarde om in Zijn oneindige recht-
vaardigheid te delen. We moeten het er mee eens zijn 
dat Hij ook alles doet. Dat is een weerbarstig probleem 
voor ons. We hebben altijd het idee dat we zelf ook nog 
wel een steentje kunnen bijdragen aan onze verlossing. 
Als we om ons heen kijken, zien we altijd wel collega’s die 
net iets minder rechtvaardig zijn dan wij. Er zijn altijd wel 
mensen te vinden waar we lekker over kunnen roddelen. 
Alles wat die ander slecht is, vinden we onszelf goed. En 
we gaan er voor het gemak maar vanuit dat God dat ook 
wel zal vinden. 
Overgave aan Jezus betekent dat we erkennen dat wij 
het niet meer goed kunnen maken. Dat is niet moeilijk, 
het is wel een machtig geheim. Zo laten we ons door 
Jezus dragen uit de modderpoel van onze zonden. En we 
roemen in Hem alleen. 
Dan mogen we net als Jozef en Maria onze Redder bij 
Zijn voornaam noemen: ‘Jezus.’ Waar vind je dat: God Die 
zo persoonlijk met mensen omgaat? Zo intiem en ver-
trouwelijk deelt Gods Zoon Zich aan ons mee. We spel-
len Zijn Naam. En elke keer als we Zijn Naam uitspreken, 
komen de snaren van onze ziel in beweging. Zijn Naam 
moet eeuwig eer ontvangen!

Ds. W. van Vlastuin  

‘gij zult Zijn Naam heten Jezus’,

Mattheüs 1:21 (midden)

Jezus biedt ons 

niet alleen 

zaligheid aan, maar 

Hij maakt zalig

Meditatie



Generale diaconale commissie

Het maatschappelijke doel van de WMO is dat mensen zo 
lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen en mee 
kunnen doen in de samenleving, al of niet geholpen door 
vrienden, familie of bekenden. Wat is de rol van u daarin?

Diaconie en de Wet 

Maatschappelijke 

Ondersteuning 

(WMO)
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Wat is de WMO?
Sinds 2007 is deze wet van kracht, om ervoor te zor-
gen dat mensen zo lang mogelijk zelfstandig kunnen 
blijven wonen en mee kunnen doen in de samenle-
ving, al of niet geholpen door familie, vrienden of be-
kenden. Als dit niet mogelijk is, kan er ondersteuning 
geboden worden door de gemeente. De WMO regelt 
hulp in de huishouding en zorgt voor goede informa-
tie over de hulp die mensen kunnen krijgen.

Voor wie is de WMO?
Voor iedereen! Iedereen kan bij de gemeente terecht 
voor advies, hulp en ondersteuning. Vooral mensen 
met beperkingen door ouderdom of handicap, een 
chronisch psychisch probleem, een psychosociaal pro-
bleem en ouders van kinderen met opvoedingspro-
blemen zullen hiervoor in aanmerking komen. Verder 
vallen ook de maatschappelijke opvang, het versla-
vingsbeleid en de bestrijding van huiselijk geweld 
onder de WMO. Een specialist beoordeelt of iemand in 
aanmerking komt voor zorg of ondersteuning. 
Mensen die langdurige, zware zorg nodig hebben, 
blijven recht hebben op vergoeding van de AWBZ-
zorg.

Waarom is er WMO?
De WMO is er om de betrokkenheid tussen de burgers 
te vergroten, waardoor mensen elkaar eerder zullen 

helpen en samen iets ondernemen. De burgers wor-
den betrokken bij het maken van beleid en kunnen de 
gemeente ook op hun verantwoordelijkheid wijzen.

Wat doet de WMO?
Ondersteuning vanuit de gemeente bij hulp - 
in de huishouding, aanvraag van een rolstoel 
of woningaanpassing;
Ondersteuning van mantelzorgers en vrijwil-- 
ligers, die zich inzetten voor hun medemens;
Stimuleren van onderlinge betrokkenheid in - 
buurten en wijken;
Bieden van ondersteuning om te voorkomen - 
dat mensen zwaardere vormen van hulp no-
dig hebben (bijv. opvoedingsondersteuning 
en activiteiten tegen eenzaamheid).

Wat is de rol van de kerkelijke gemeente en de 
WMO? 
Al jarenlang vervult de kerk een belangrijke rol in de 
gemeenschapsvorming en het opkomen voor kwets-
bare mensen. Gemeenteleden zijn actief in vrijwilli-
gerswerk en projecten die passen bij de WMO, zoals:

Helpen van mensen in nood: hospices, termi-- 
nale thuiszorg, formulieren invullen, aanvra-
gen doen, klussen, opvang dak- en thuislozen, 
vakanties voor mensen met beperkingen;
Bevorderen van gemeenschapszin;- 
Deelnemen in besturen op terrein van wonen, - 
zorg en welzijn;
Stichten van organisaties en instellingen;- 
Voorlichting geven aan gemeenteleden en - 
vrijwilligers;
Financiële hulp geven als de eigen bijdrage - 
niet betaald kan worden;
Signaleren van problemen en misstanden, - 
ook waar de WMO niet goed functioneert;
Op de hoogte blijven van wijzigingen in wet- - 
en regelgeving.

In ons land zijn verschillende christelijke organisaties 
waar hulp aangevraagd kan worden, zoals bij Agathos, 
Eleos, NPV, RST en SGJ. Op de website www.kerken-
wmo.nl zijn gegevens te vinden over deze hulpverle-
ners. 
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Voor vrijwilligers, mantelzorg en ouderenzorg zijn in 
de meeste kerkelijke gemeenten reeds hulporganisa-
ties opgestart en beschikbaar.
Er kan ook zelf zorg ingekocht worden met een Per-

soons Gebonden Budget (PGB). Inlichtingen hierover 
kunnen verkregen worden bij het zorgloket van de 
burgerlijke gemeente.
 

Verantwoording 
noodhulp Pakistan

In het vorige Ledeninformatieblad hebben we een 
dringend beroep gedaan op uw betrokkenheid in de 
vorm van gebed en giften vanwege de ergste over-
stromingen in de geschiedenis van Pakistan. De over-
stromingen hebben meer dan 1800 dodelijke slachtof-
fers geëist en hebben meer dan 20 miljoen mensen 
getroffen. Dat is meer dan een tiende deel van de 
bevolking. Een immense watervloed raasde door het 
land, waarbij huizen, wegen, bruggen, gewassen en 
vee weggespoeld werden. Het pad van vernietiging 
strekte zich uit van het noorden van Pakistan tot de 
zuidelijke provincie Sindh.
De GDC is dankbaar dat in zoveel gemeenten voor 
deze noodhulp een collecte is gehouden. De totale 
opbrengst is ca. € 175.000. Deze opbrengst geeft de 
GDC door aan Woord en Daad. Graag geven we een 
verantwoording van de eerst geboden hulp in Paki-
stan.
Aan 8000 getroffen huishoudens in de provincie 
Khyber-Pakhtunkhwa (KPK) in de districten Charsadda 
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nog geen lezer? 
kijk op 
www.eleos.nl/ 
eleoscript en 
meld je snel aan 
voor een gratis 
abonnement!

geloof 
binnen de 
hulpverlening?
lees wat onze cliënten hiervan 
merken in de nieuwe eleoscript

geloof en 
hulpverlening

jaargang 10   nummer 3   oktober 2010

Nieuwe rubriek: Ook Eleos   >  Grootouder zijn na een scheiding   
>  Gezond leven, hoe doe je dat?   >  Doorwerken met een burnout  
>  Agnes: ‘Ik durf meer en kan ook meer’

a d v e r t e n t i e

Wiltonstraat 22b   3905 KW  Veenendaal
www.pxl.nl    t  0318 555174

Tenminste, als je van frisse ideeën 
houdt. En op zoek bent naar wat 
tegengas. Als je samen doordachte 
plannen wilt maken, maar niet te 
lang op resultaat wilt wachten. Dan 
wordt het tijd om kennis te maken.

Ik ben van PXL Communicatie. 
Wie ben jij?

jij en ik
 wij passen bij elkaar

Stichting Stéphanos 
Postbus 1136

 3860 BC Nijkerk 
tel. 033 - 245 62 22 
www.stephanos.nl

Ds. L. Groenenberg 
Ds. A. den Hartog
Ds. J.D. Heikamp 
Ds. L.M. Jongejan 

Ds. J. Joppe 
Ds. J. van Rossem 
Ds. W. van Vlastuin
Ds. H. Zweistra

 

Wij bevelen het werk van Stéphanos van harte aan!

In Malawi wonen meer 
dan een miljoen wees-
kinderen. Door ziektes 
als  HIV/aids en malaria 
zijn veel  kinderen hun 
ouders kwijtgeraakt. Hun 
toekomst is zeer onzeker.

Stéphanos helpt wees-
kinderen met voedsel, 
kleding, (Bijbel)onderwijs, 
medische zorg en op-
voeding. 

Geef weeskinderen in 
Malawi toekomst!

Uw bijdrage is meer 
dan welkom op 
banknr. 33 53 07 450 
t.n.v. Stéphanos, Uddel

Over Stéphanos
Stichting Stéphanos 
is een interkerkelijke 
stichting. Het doel van de 
stichting is het helpen lenigen 
van de diaconale nood in  
Malawi. In het bijzonder 
door hulp aan wees
kinderen en diaconale 
projecten. 

Wilt u ons helpen? 
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en Nowshera is noodhulp gegeven. Hiervan leven 500 
families in twee kampen en de rest woont in moskee-
en, scholen of bij gastgezinnen totdat het water zich 
terug trekt en ze terug kunnen keren naar hun huizen. 

Om u een indruk van deze hulp te geven: 
Er zijn 2521 tenten verspreid;- 
Er is gedurende twee maanden 2094 ton - 
voedsel verspreid, een zogenaamd ‘droog 
rantsoen’, bestaande uit bloem, rijst, linzen, 
olie, suiker, thee en gedroogde chilipepers;
22 vrachtwagens halen gedurende twee - 
maanden dagelijks water voor 500 families in 

tentenkampen.

Men heeft plannen om de noodhulp voor de overstro-
ming uit te breiden naar 5500 families in het district 
Rahim Yar Khan in Zuid Punjab, dat ook enorm te lij-
den heeft onder de overstroming.

Wilt u de 
bevolking 
van Paki-
stan in uw 
gebed ge-
denken?

Generale Diaconale Commissie Hersteld Hervormde Kerk

Voorzitter Ds. A. Kot  |  Huizen  |  Tel. (035) 524 13 38
Secretaris J.J. Verloop  |  Woudenberg  |  Tel. (033) 286 19 09
  diaconaat@hersteldhervormdekerk.nl
Leden L. Barth, Ouderkerk a.d. IJssel
  M. ten Caat, Hollandscheveld
  J. ten Kooster, Putten
  A. Voogd, Ouddorp
  G. Vos, Nederhemert
  A.P. van Wageningen, Ede
Financieel adviseur  E. Boeve, Garderen
Bankrekeningnummer 3420.70.347 
  t.n.v. generale diaconale commissie In

fo
rm

at
ie

‘Mijn familie en ik hadden niets toen we hier 
kwamen. We hadden alle hoop verloren en rouw-
den om de dood van mijn zus,’ zei de 20-jarige 
Leila Kha-yale. ‘Ik dank God voor alle donateurs, 
omdat we nu tenten, muskietennetten, keuken-
gerei, gasflessen, sets voor persoonlijke hygiëne, 
slaapmatten en emmers hebben. We zijn nu blij en 
dankbaar en zien er naar uit terug te keren naar 
ons huis’.
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Commissie opleiding en vorming

Impressie vanuit Amsterdam
Het is een goede zaak als gemeenten en leden van de 
kerk meeleven met onze opleiding en de studenten die 
zich bekwamen om dienaar van het goddelijke Woord te 
worden. De studenten worden in allerlei vakken onder-
wezen: exegese OT en NT, Dogmatiek, Bijbelse Theologie, 
praktische vakken als catechetiek en gemeenteopbouw, 
et cetera. De kennis en vaardigheden die bij deze vakken 
worden opgedaan, komen samen bij homiletiek waar de 
studenten worden onderwezen in de predikkunde.
Van het laatste wil ik u een impressie geven. De eerste 
collegeperiode is nu afgerond. De studenten hebben zes 
weken college gehad en daarna twee collegevrije weken 
om zich op de tentamens voor te bereiden.
Zelf heb ik in die periode wekelijks drie uren college ge-
geven aan de Master 2 studenten (het vijfde studiejaar) 
en drie uren aan de Master 3 studenten (het laatste jaar).

Master 2
Met zes studenten heb ik mijn reader over ‘Samen een 
preek maken’ doorgenomen. Hier wordt uiteengezet dat 
alleen het Woord Gods verkondigd moet worden. De 
preek moet uit de tekst opkomen. Hierbij gaat het om de 
vraag: wat zegt de Heilige Geest in deze tekst en wat heeft 
deze tekst ons nu te zeggen. Uitvoerig hebben we stil 

Heeft u zich ook wel eens afgevraagd hoe onze studenten 
theologie onderwijs krijgen aan het hersteld hervormd 
seminarie in Amsterdam? Docent homiletiek drs. R. van 
Kooten geeft een impressie van de eerste collegeperiode 
van het nieuwe academische studiejaar 2010-2011.

Theologie 
onderwijs

V.l.n.r. drs. R. van Kooten, studenten J. Kommerie, niet zicht-
baar G.K. Terreehorst, L. Krooneman, G.J. Veldhuis, H. de 
Greef, L. Treur, W.J.C. van Blijderveen, M. van Sligtenhorst, N. 
van Ewijk, G.J. van Asperen.
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gestaan bij de methode die hierbij gevolgd moet worden.
Tijdens het derde college heb ik de tekst van Mattheüs 
9:1-8 opgegeven om voor het vierde college zelfstandig 
een preekschets te maken. Tijdens het vierde college 
hebben wij de schetsen besproken. Hierna kregen de 
studenten de gelegenheid om voor het volgende college 
hun versie te verbeteren. In het vijfde college zijn we 
ingegaan op allerlei zaken als het gebruiken van voor-
beelden, woordkeus, lengte van de zinnen, stellen van 
vragen, et cetera. Op een zaterdag in november hopen 
de studenten bij mij thuis te komen om de uitgewerkte 
preek te gaan bespreken. 

Master 3
Dit college werd bijgewoond door elf studenten van wie 
er acht al preken. We hebben met elkaar het boek van S. 
Greidanus behandeld: Preaching Christ from the Old Testa-
ment (Christus preken vanuit het OT). Hoe mag en moet 
je de lijnen vanuit het OT naar Christus trekken? Dit mag 
je niet doen door de lijn direct vanuit de tekst door te 
trekken naar Christus, maar door de tekst in het licht van 
het NT te houden. De acht hoofdstukken hebben veel 
gespreksstof geboden. 
Wij hebben ook van vier studenten een preek besproken. 
De studenten sturen elkaar de preek enkele dagen van 
tevoren toe, zodat deze thuis bestudeerd kan worden. 
Eerst geven de studenten commentaar. Ze letten op de 
exegese, de geloofsleer, de liturgie, de wijze van formu-
leren, et cetera. Als laatste geef ik mijn commentaar. Ik 
bestudeer de preek niet vanuit de vraag hoe ik hem ge-
schreven zou hebben, maar vanuit de vraag of datgene 
wat de student zegt ook het thema van de tekst zelf is en 
of het doel dat hij met de preek beoogt, ook het doel van 
de door de Heilige Geest geïnspireerde Bijbelschrijver is. 
Niet alleen de student die de preek heeft ingediend, 
maar ook alle andere studenten leren hiervan. Met elkaar 
ervaren wij: wie is tot deze dingen bekwaam? De vraag 
raakt daarom zo diep, omdat we er tegelijk van overtuigd 

Commissie opleiding en vorming Hersteld Hervormde Kerk

Voorzitter Ds. P. den Ouden, Wouterswoude
  Tel. (0511) 42 26 49
Secretaris Dr. G.C. van Leerdam, Kesteren
  Tel. (0488) 48 36 48
  gcvanleerdam@solcon.nl 
Leden Dr. R. Bisschop, Veenendaal
  Dr. A. van Nieuw Amerongen, Breukelen
  Ds. L.W.Ch. Ruijgrok, Monster
Bankrekeningnummer 1414.58.062 t.n.v. opleiding 
  Hersteld Hervormde Kerk

  www.hersteldhervormdseminarie.nl In
fo

rm
at

ie

zijn dat de Heere het beste van ons vraagt. 
In periode 2 krijgen deze studenten opnieuw een blok 
homiletiek. Nu worden de preken van zes andere stu-
denten besproken. Daarnaast bespreken we met elkaar 
het boek van Roger Wagner, Tongues Aflame, Learning to 
preach from the Apostles (Tongen in vuur en vlam, leren 
preken van de apostelen). Dit boek laat zien dat en hoe 
de apostelen met vrijmoedigheid gepreekt hebben en 
wat kenmerkend voor hun preken is. Ik hoop dat de vonk 
overslaat!

Drs. R. van Kooten, Apeldoorn

V.l.n.r. drs. R. van Kooten, studenten G.J. van Asperen, 
A. Meuleman, M. Muilwijk, N. van Ewijk, D. Baarssen.
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a d v e r t e n t i e

GÉÉN CONCESSIES 

UITSLUITEND 
TOPKWALITEIT!

ONGEKENDE 
MOGELIJKHEDEN!

EIGEN 
VOLUME-IMPORT 

ZEER SCHERPE 
PRIJS-KWALITEIT-

VERHOUDING!

+
+
+
=

ONTDAAN VANALLE FRATSEN
BETROUWBAREKWALITEIT

UITGEKIENDEVOLUME-IMPORT
ONGELOOFLIJK LAGE PRIJZEN! 

+
+

=

ST.-ANNALAND HAARLEM NUNSPEET RIJSSEN KESTEREN GOES

 

www.koopeenkeuken.nlwww.koopeenkeuken.nl
 ONTWERP ZELF UW KEUKEN 

VERHOUDING!VERHOUDING!

ST.-ANNALAND 

de optelsom van 
       álle voordelen!

UNIEK CONCEPT 
• afspraak --   afspraak!  

• af fabriek! 
• scherpe netto prijzen! 

NOSTALGISCHE KEUKENS

www.koopeenkeuken.nl

SANITAIR & TEGELS

MODERNE KEUKENS

CBW Erkend

Schaepmanstraat 5 • 6741 WS Lunteren • T 0318 483316 
F 0318 482901 • I www.vanhollandkantoor.nl

Ook voor inrichting van zalen 
en consistorie o.i.d.

Deskundig lichtadvies
Ontwerp nieuwe verlichting
Aanpassing huidige verlichting
Vervanging door energiezuinige verlichting
Uitbreiding groepen etc.

Hét adres
voor uw

kerkverlichting!

Kijk voor meer informatie en voorbeelden op:
www.doordachtlicht.nl 

of stuur een mail naar info@doordachtlicht.nl.
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a d v e r t e n t i e

Hoe lief is u 
de dag des HEEREN ?

Hoe lief is u 
de dag des HEEREN ?

G E D E N K  D E N  S A B B A T D A G ,  D A T  G I J  D I E N  H E I L I G T .

DOELSTELLING:

Doel van de vereniging is met ernst te streven naar de bevordering van de zondagsrust en zondagsheiliging,

zoals dat in Gods Woord geboden wordt. Word vandaag nog lid en geef zo blijk dat u de doelstelling van de

vereniging onderschrijft  en de zondagsrust en zondagsheiliging u alles waard is. Al v.a. 1 euro per jaar bent u

lid van de vereniging! U kunt zich opgeven via info@verenigingzondagsrust.nl of telefonisch. Ons kantoor is

bereikbaar op werkdagen tussen 9.00 en 16.00 uur.

Allerlei wetgevingen in ons land hebben er mede toe bijgedragen dat de zondag meer en meer als een

gewone dag wordt gezien. Nog afgezien van het feit dat deze dag met sport en spel door miljoenen in ons

land wordt doorgebracht. Heeft u dat nog iets te zeggen? Of zijn wij het zo gewoon gaan vinden dat we

onze schouders er maar over ophalen en daarmee zeggen: ‘Er is toch niets meer aan te doen...?’ Het is onze

dure plicht om de dag des HEEREN waar te nemen zoals de HEERE het Zelf ingesteld heeft in Zijn Woord.

Fred. van de Paltshof 15, 3911 LA Rhenen • Tel. 0317-614398 • Fax. 0317-616044 • info@verenigingzondagsrust.nlING 878.628

U kunt bij ons 

deurstickers bestellen

tegen lectuurversprei-

ding op zondag. Ook

sturen wij u graag ons

jaarverslag toe.

…waar sfeer en kwaliteit samen gaan!

... heel eigen www.casafamilia.net

Casa Familia Salland 
Vianenweg 160 
7451 TJ  Rijssen-Holten 

Casa Familia Voorthuizen 
Kieftveen 30B 
3781 PP  Voorthuizen

Voor informatie:
(0548) 36 52 24 
06 23 49 13 20 

Voor een vakantie in eigen sfeer is een park 

van Casa Familia dé vakantiebestemming. 

Comfortabele bungalows en chalets. Informeer 

naar onze VERWEN ARRANGEMENTEN!  

Voorthuizen: Vakantie op de Veluwe: 

Gezelligheid kent geen tijd!

Rijssen/Holten: In de bossen van Salland: 

Rust geeft nieuwe energie!

  Casa Familia
Salland / Voorthuizen

O N D E R D E E L V A N D E B U R G L A N D G R O E P

Bouwbedrijf DE VRIES EN VERBURG Stolwijk

U W V O O R T V A R E N D E P A R T N E R B I J B O U W E N

‘t Vaartland 8
2821 LH Stolwijk
Postbus 59
2820 AB Stolwijk
Telefoon 0182 - 34 17 41
Telefax 0182 - 34 24 75
E-mail: info@devriesverburg.nl
www.devriesverburg.nl

Duurzaam en zorgzaam
Actief in kantoor- en (logistieke) bedrijfs-
ruimten, zorg- en onderwijssector, recreatie
en winkels, woningbouw, onderhoud en
service.

Bouwbedrijf De Vries en Verburg kenmerkt
en onderscheidt zichdoor kwaliteit, snelheid,
betrouwbaarheid en daadkracht.

Bel voor meer informatie:

0182 - 34 17 41 of kijk op www.devriesverburg.nl



12

Commissie evangelisatie

De commissie evangelisatie was 25 september weer aanwe-
zig op de jaarlijkse zendingsdag. 
Met een kraam vol met evangelisatiemateriaal konden we 
niet onopgemerkt blijven. 

Veel gratis evangelisatiemateriaal is meegenomen en vele 
gesprekken met geïnteresseerde gemeenteleden zijn er 
gevoerd. Tijdens de ontmoetingen op zo’n dag is het altijd 
goed om te vernemen hoe evangelisatie in het land leeft.

In het middagprogramma heeft commissielid J. Bayense 
verslag gedaan van de werkzaamheden van de commissie 
evangelisatie.

Op deze pagina’s een terugblik op de zendingsdag, 
waar de commissie evangelisatie aanwezig was. Graag 
attenderen we u op de mogelijkheid om kerstfolders en 
evangelisatiemateriaal te bestellen.

Workshops
Tijdens een tweetal workshops is ‘s middags met een aantal 
jongeren nagedacht over het thema: ‘Evangeliseren in Ne-
derland. Niet altijd makkelijk. Hoe blijf je gemotiveerd?’

Over de onderstaande vragen hebben we samen nage-
dacht:

1.  Wat is jouw persoonlijke motivatie om te evangeliseren?
2.  Veel mensen in Nederland kennen de Bijbel en de kerk 

maar willen er vaak niets meer mee te maken hebben. 
Heeft evangelisatie in ons land dan eigenlijk nog wel 
zin?

3.  Welke mogelijkheden zie jij in jouw omgeving voor 
evangelisatie?

4.  Heb je wel eens vervelende reacties gekregen naar aan-
leiding van een evangelisatieactie of een gesprek over 
het geloof? Zo ja, wat doet dat met je?

5.  Heb je wel eens nagedacht over de geestelijke zegenin-
gen die God je wil geven als je Zijn Naam belijdt en voor 
Hem moet lijden? Zo ja, geeft dit je nieuwe kracht?

6.  Word jij in jouw gemeente gestimuleerd om het Evange-
lie door te geven? En zo ja, hoe?

7.  Hoe zouden wij als commissie evangelisatie van de Her-
steld Hervormde Kerk jullie kunnen helpen en motiveren 
als het gaat om evangeliseren?

Opvallend
Op de vraag naar de motivatie om te evangeliseren kwam 
een van de jongeren met een kort maar veelzeggend ant-
woord: ‘Het is nog genadetijd’. Inderdaad! Dit moet voor 
ons de reden zijn om het Evangelie door te geven: het kan 
nog. De weg naar God toe, door het geloof in Christus, is 
nog open. Mensen kunnen nog gered worden van de eeu-
wige dood. Het kan nog. De opmerking in één van de work-
shops dat jongeren nogal eens weerstand ervaren van men-
sen waar ze eigenlijk bemoediging van zouden verwachten 
doet pijn en geeft aan dat niet iedereen de opdracht tot 
evangeliseren serieus neemt. 

Terneuzen
Sinds 1 september 2010 ben ik, Pieter van den Boogaard, part-
time in dienst van de commissie evangelisatie van onze kerk. 

Zendingsdag 
2010
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Ik ben 22 jaar, getrouwd en woon in Tholen. Het werk voor de 
commissie evangelisatie doe ik naast mijn studie theologie 
aan de Faculteit der Godgeleerdheid van de Vrije Universiteit 
en het Hersteld Hervormd Seminarie te Amsterdam. 
Omdat ik als pastoraal medewerker verbonden ben aan de 
Hersteld Hervormde gemeente Terneuzen, is mij gevraagd 
onderzoek te doen naar de mogelijkheid om een evangeli-
satiepost in deze plaats te vestigen. Dit traject wordt beleids-
matig vastgelegd, zodat ook in andere plaatsen een soortge-
lijk onderzoek gedaan kan worden. 

De HHG Terneuzen is de enige Hersteld Hervormde gemeente 
in Zeeuws-Vlaanderen. Ook andere kerken zijn niet sterk ver-
tegenwoordigd in dit ‘Vlaamse’ deel van Nederland. Op korte 
termijn bestaat het werk vooral uit oriënteren, inventariseren 
en informeren. Oriënteren: geografie en omgeving. Inventa-
riseren: wat is er te vinden op kerkelijk en maatschappelijk 
gebied in Terneuzen en Zeeuws-Vlaanderen. Informeren: 
kennismaken met verschil-
lende mensen die al evange-
lisatiewerk doen in Terneuzen 
en omgeving. 
Het werk in Terneuzen kan 
alleen gebeuren in afhanke-
lijkheid van Christus, Die de 
opdracht gegeven heeft om 
in Zijn Naam het Evangelie 
te verkondigen. Wilt u de ge-
meente in Terneuzen geden-
ken in uw gebed? 

Evangeliseren is (s)preken
Evangeliseren betekent letterlijk: Het brengen van een 
goede boodschap. Dit doe je met woorden. Tegenwoordig 
wordt in veel kerken over evangeliseren gesproken alsof 
dit alleen nog op een sociaal maatschappelijke manier met 
daden en met zo weinig mogelijk woorden kan gebeuren. 
Bijvoorbeeld:
-  Een bepaalde kerk doet aan evangelisatie door een bar-

becue voor de buurt te organiseren;
-  Christenen evangeliseren door de ramen bij oudere 

mensen te wassen;
-  De evangelisatiecommissie organiseert een volleybal-

toernooi voor de buurt;
-  De kerk ziet om naar zwakkere in de samenleving om zo 

te laten zien wat de kerk is;
-  Opzoeken van buitenkerkelijke mensen die in proble-

men zitten.
-  Etc.

Prachtig werk, maar geen evangelisatie. Omzien van de kerk 
naar de naaste is als het goed is een gevolg van het christen 
zijn. Een christen kan en wil niet meer anders. Dit verdient 
de term naastenliefde of diaconaat.

Wil een kerk aan evangelisatie doen, zal het toch continu 
moeten zoeken om de verloren naaste met woorden te 
bereiken. Horen bovenstaande zaken er dan niet bij?

De plaatjes van het verhaal 
Bovenstaande zaken zijn als het ware de plaatjes van het 
verhaal, maar we moeten ze niet verwarren of in de plaats 
stellen van het verhaal zelf.

De Schrift leert ons:
‘Want een iegelijk die den Naam des Heeren zal aanroepen, 
zal zalig worden. Hoe zullen zij dan Hem aanroepen in Wel-
ken zij niet geloofd hebben? En hoe zullen zij in Hem gelo-
ven van Welken zij niet gehoord hebben? En hoe zullen zij 
horen zonder die hun predikt? En hoe zullen zij prediken, 

Wil een kerk aan evangelisatie 
doen, zal het toch continu moeten 
zoeken om de verloren naaste 
met woorden te bereiken. 
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a d v e r t e n t i e

Postbus 154 • 3770 AD  Barneveld 
Tel. 0342-422324 • Fax 0342-422550 
E-mail: info@rstzorg.nl • www.rstzorg.nl

Als u thuiszorg of kraamzorg 
nodig heeft, komt dat 

midden in uw privéleven.  
Zorg achter úw voordeur.

Kiest u voor Identiteit en Kwaliteit?
Dan bent u bij ons aan het juiste adres

voor Thuiszorg en Kraamzorg.

Wij zijn landelijk werkend zowel voor verzekerden  
(ook PGB-houders) als niet-verzekerden  
kraamzorg ~ huishoudelijke verzorging 

 (wijk)verpleging (24-uurszorg)
persoonlijke verzorging

Stort uw bijdrage op 

rekening 32 06 66 
t.n.v. Stichting China

Postbus 1150
3900 BD  Veenendaal

Helpt u ons alstublieft!

We hebben nog zo 

weinig goede boeken.
g

Lagarde is gespecialiseerd in telecom, netwerken, beveiliging, audio oplossingen 
en visuele presentaties. Bel 0341 - 37 57 57 of kijk op www.lagarde.nl.

(tele)communicatie beveiliging audio visuele presentatienetwerken

0341 - 37 57 57   www.lagarde.nl
  werkend leren

Essenzo  •  Gouda  •  088 2806 010  •   www.essenzo.nu 

Tientallen jongens en meisjes ervaren de uitdagende  
methode van een uniek, tweejarig mbo-4 opleidingstraject. 
Er wordt bewust gewerkt met kleine groepen en de docent 
speelt in op de leerstijlen van de deelnemers. 

Door de aanhoudende vraag starten we DV begin 2011 een 
extra commerciële groep in Gouda.

lerend werken
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Commissie evangelisatie

Commissie evangelisatie Hersteld Hervormde Kerk

Voorzitter Ds. C. Gielen
  Poortvliet  |  Tel. (0166) 75 13 04
Secretaris J.D. Liefting
  Lunteren  |  Tel. (0318) 61 68 34
  evangelisatie@hersteldhervormdekerk.nl
Leden J. Bayense, Apeldoorn
  P. van Bezooijen, Nieuwland
  W.M.J. Muije, Veenendaal
  B. Noteboom, Ermelo (adviseur)
  G. Redeker, Meeuwen
Bankrekeningnummer 1414.58.070 t.n.v. evangelisatie 
  Hersteld Hervormde Kerk
  www.evangelisatiehhk.nl In
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oordeel over zich uitgeroepen. Hier moet zij van verlost wor-
den. God zij gedankt. Het kan ook. Hij zond Zijn Zoon Jezus 
Christus. Voor een ieder die in Hem gelooft is er verlossing! 
Wat een genade. 

Kunnen mensen aan u, aan jou zien dat u bij Jezus hoort? En 
vertelt u ze het ook?

indien zij niet gezonden worden? Gelijk geschreven is: Hoe 
lieflijk zijn de voeten dergenen die vrede verkondigen, der-
genen die het goede verkondigen!’

De inhoud
Wat is de inhoud van die boodschap? De toorn van God 
ligt op de mensheid. De mens heeft door eigen schuld het 

Kerstfolder en evangelisatiemateriaal
Ook dit jaar heeft de commissie evangelisatie weer een 
goed verzorgde kerstfolder ontwikkeld. De folder kan door 
Hersteld Hervormde gemeenten gratis worden besteld.

Bestellingen kunt u per mail of telefonisch plaatsen bij onze 
depothoudster:

Mevr. W. Wessels
Hoefsmid 10 
7463 DJ Rijssen
Tel 0548-546958
willinewessels@gmail.com

Ook kunt u op bovenstaand adres algemene evangelisa-
tiefolders, Nieuwe Testamenten en kinderbijbels voor evan-
gelisatie bestellen. Het beschikbare materiaal kunt u inzien 
op onze website, www.evangelisatiehhk.nl. 

Want een iegelijk die den Naam 
des Heeren zal aanroepen, zal 
zalig worden. Hoe zullen zij dan 
Hem aanroepen in Welken zij niet 
geloofd hebben?
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Van de redactie

Voor alle data geldt: Deo Volente.
Op onze tweede Bondsdag kwamen dames uit het hele 
land naar Lunteren. Zoals velen van u zeiden, was het een 
mooie dag. We hopen bovenal dat het een dag geweest 
is, die mocht dienen tot bezinning en bemoediging. Het 
onderwerp van deze dag was: ‘Het Heilig Avondmaal’. 
’s Morgens sprak ds. Van Vlastuin over de Bijbelse visie 
op het Heilig Avondmaal en ’s middags ds. Buijs over de 
pastorale aspecten van het Heilig Avondmaal. 
De opdracht is, en dat was ook het thema van de Bonds-
dag, ‘Doet dat tot Mijn gedachtenis’. Maar wie zal dat 

Bondsdag 
2010: dag van 
bezinning en 
bemoediging

In deze bijdrage kunt u lezen hoe onze Bondsdag van 
Hersteld Hervormde Vrouwenverenigingen is verlopen.

kunnen als de Heere Zelf niet de vrijmoedigheid geeft? 
‘Ik voor u, daar gij anders de eeuwige dood moet sterven’. 
Maar wie zal dat geheim’nis kennen als de Heere het niet 
geeft? Dan zullen we toch iets moeten weten van die 
vreemde ruil zoals Luther het noemde: Hij mijn zonden 
en ik Zijn gerechtigheid. De Heere schenke aan een ieder 
van ons die vrijmoedigheid om op goede gronden aan te 
gaan. Dan zal het goed zijn voor tijd en eeuwigheid.
We zitten middenin het winterseizoen. De Heere geve 
ons nog goede samenkomsten tot Zijn eer en tot uitbrei-
ding van Zijn Koninkrijk! 

A. Rijken-Ubak
   

Hersteld Hervormde Vrouwenbond

hersteld hervormde vrouwenbond

HHK008-BPP.indd   1 12-01-10   16:55
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Verslag van de Bondsdag van Hersteld Hervormde 
Vrouwenverenigingen gehouden op donderdag 7 
oktober in de Bethelkerk te Lunteren 
Voordat de Bondsdag begint, is er eerst om negen uur 
een kort samenzijn met alle vrijwilligsters. We kunnen 
heel veel werk verzetten, maar we zijn in alles afhankelijk 
van de Heere. De tweede presidente, mw. A. Rijken-Ubak, 
opent Gods Woord en leest Lukas 22 de verzen 7-23: de 
instelling van het Avondmaal door de Heere Jezus. Zij 
vraagt in haar gebed om een zegen over deze dag. 
Er zijn veel files en het is mistig, dus komen de bezoekers 
van deze Bondsdag allemaal iets later binnen, maar mw. 
N. Schalkoort-Zijderveld, eerste presidente van de HHV, 
mag toch even over half elf de eerste psalm van deze dag 
opgeven. 

In haar openingswoord benadrukt mw. Schalkoort het 
grote belang van het gebruik van de sacramenten. Niet 
het ene boven het andere stellen. Beide zijn even belang-
rijk. Het thema voor vandaag is: ‘Doet dat tot Mijn ge-
dachtenis’. Een hartelijk welkom voor de beide sprekers 
van deze dag: ds. W. van Vlastuin en ds. C.M. Buijs. Ook 
de beide musici worden welkom geheten: Wouter Schal-
koort, orgel en begeleiding van de samenzang en Ton 
Burgering, achter de piano. Afgevaardigden van de ande-
re vrouwenbonden en diverse andere instanties worden 
welkom geheten. Om de dag ordelijk te laten verlopen 
zijn er diverse mededelingen van huishoudelijke aard. 
Tot slot wenst ze ons allen een gezegende Bondsdag en 
krijgt ds. Van Vlastuin het woord.

De Schriftlezing is genomen uit 1 Korinthe 11 de verzen 
17-34. Daarna gaat hij ons voor in gebed. Het onderwerp 
van zijn referaat is: ‘De Bijbelse visie op het Heilig Avond-
maal’. Het Heilig Avondmaal is een bevel: ‘Doet dat tot 
Mijn gedachtenis’. De Heere weet wat Zijn kinderen no-
dig hebben. Hij weet wat bezwaarde en verslagen har-
ten nodig hebben. Het is ook een bevel met kracht. Hij 
brengt de zondaar niet alleen in de klem, maar geeft ook 
uitzicht. De Heere heeft zeer begeerd dit Avondmaal te 
houden met Zijn discipelen en nu ook met Zijn kinderen. 
Zo is er gemeenschap met Hem en gemeenschap met 
Zijn goederen. Al het Mijne is het uwe en andersom. Zijn 
kinderen mogen door het Avondmaal nieuwe kracht ont-
vangen voor de levensreis. Zij mogen genieten, smaken 
en proeven dat de Heere goed is. Totdat Hij komt. Het 
ware geloof wordt aangevochten. Steeds weer zijn er de 
zonden. Psalm 51 spreekt daar zo treffend van. Maar ook 
de duivel wil ons steeds misleiden. Die sticht en brengt 
verwarring in het hart, strijd, vertwijfeling. Maar de Heere 
weet ervan. Als God voor mij is, wie zal dan tegen mij 
zijn!

Na dit leerzame en boeiende referaat zingen we psalm 
145 de verzen 1, 3 en 4. Tijdens dit zingen is er een collec-
te voor de onkosten van deze dag. Wouter Schalkoort en 
Ton Burgering vertolken op het orgel en de piano psalm 
22 en het lied ‘Leer mij Uw lijden recht betrachten’. 

Dan komt er een ingelast programmapunt: dhr. Ten Ham 
spreekt een woord namens de zending en mw. Vogelaar 

Zijn kinderen mogen door het 
Avondmaal nieuwe kracht 
ontvangen voor de levensreis. 
Zij mogen genieten, smaken en 
proeven dat de Heere goed is.
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leest een brief voor van ds. Oomen uit Malawi. Hij heeft 
voor ons de hartelijke groeten vanuit dit zendingsland 
en schrijft tevens over het werk van de vrouwengroep 
van de gemeenten in Malawi. Er is ook een brief van 
deze vrouwen zelf, waarin ze ons de hartelijke groeten 
doen en Gods zegen toewensen. Ze vertellen in de brief 
dat ze zijn begonnen met een klein project om kinderen 
tweemaal per week maïspap te geven. Zo hebben ze ook 
de gelegenheid om hen uit de Bijbel te vertellen. Dit lijkt 
een gering werk, maar laat ons gebed zijn of de Heere 
het wil zegenen, zodat er iets groots uit mag voortko-
men.
Na dit ingelaste punt bedankt mw. Rijken ds. Van Vlastuin 
voor zijn leerzame referaat. 

Vrouwenbond
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De gewisse beloften van God 
kunnen worden aangenomen 
met een sterk geloof, maar ook 
met een klein geloof.

Daarna heeft ze nog verschillende aandachtspunten: on-
der andere de Bijbelstudieboekjes, het Kerstdeclamato-
rium en de verkoop van zowel fotokaarten als snoep. De 
CD kan besteld worden en in de tent zijn verschillende 
verkooptafels. De presentielijsten kunnen in de kerk ge-
tekend worden en ook zijn er richtlijnen voor het gebruik 
van de lunch. 
Ds. Van Vlastuin sluit deze morgenvergadering af met 
gebed en vraagt daarin een zegen voor de maaltijd.
In de pauze is het gezellig druk; zó druk dat er in de tent 
eigenlijk niemand meer bij kan.

Maar gelukkig is het droog, zodat de dames ook buiten 
hun lunch kunnen gebruiken.
Om vijf voor half twee begint de organist weer te spelen 

en worden de dames gevraagd om naar binnen te gaan 
en hun plaats in de kerk weer in te nemen. 
We zingen psalm 25 de verzen 2 en 6, waarna ds. Buijs 
Lukas 22 de verzen 14-23 leest. 

Daarna gaat hij ons voor in gebed.
Zijn referaat heeft als onderwerp: ‘Pastorale aspecten van 
het Heilig Avondmaal’. Ds. Buijs begint met de vraag waar 
menig kerkganger mee worstelt: voor wie is het Avond-
maal?
Het antwoord is kort en krachtig: voor de ware gelovi-
gen. Maar wat is een waar geloof?
Lees de Heidelbergse Catechismus zondag 7. Maar hoe 
weet ik of ik een waar zaligmakend geloof deelachtig 
ben? Het antwoord is: als je Hem, de Heere, kent met 
je hele hart. Als er een geloofsband is met de Heere. Je 
hoort weleens zeggen dat je een verzekerd geloof moet 
hebben, maar aan het Heilig Avondmaal is ook plaats 
voor de kleingelovigen. De gewisse beloften van God 
kunnen worden aangenomen met een sterk geloof, 
maar ook met een klein geloof. Het Avondmaal is niet 
ingesteld om tot het ware geloof te komen, maar om 
het ware geloof te versterken. Ga niet af op het gevoel, 
de gelovige heeft Gods Woord en daarin de gewisse 
beloften van God. De duivel doet er alles aan om Gods 
kinderen van het Avondmaal af te houden. Maar juist als 
de duivel je van alles wijsmaakt, heb je het Avondmaal zo 
nodig. Ook kunnen er belemmeringen zijn op het hori-
zontale vlak. Onderlinge ruzie enzovoorts. Te weinig ken-
nis van de sacramenten. Teveel kijken naar andere men-

19
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Vrouwenbond

sen die aan het Avondmaal gaan. Maar wij zien aan wat 
voor ogen is, de Heere ziet het hart aan. In aansluiting 
op dit duidelijke referaat zingen we psalm 63 de verzen 
1, 2 en 3 en wordt er gecollecteerd voor de zending van 
de HHK. De presentielijst wordt gelezen door de secreta-
resse, mw. C.B. Hovestad-Stoffer. 

De dames komen uit alle windstreken van ons land. 
In het muzikale intermezzo spelen Wouter en Ton psalm 
42 en het lied ‘Heer’ ik kom tot U’. 
Ds. Van Vlastuin en ds. Buijs beantwoorden op duidelijke 
wijze de vragen die er zijn binnengekomen naar aanlei-
ding van de referaten over het Heilig Avondmaal. 
Mw. Schalkoort-Zijderveld bedankt aan het einde van 
deze bijzondere dag de verschillende medewerkers, 
onder andere de heer J. Bruinekreeft, die foto’s van deze 
dag maakte. Het is altijd weer een drukke dag en het 
vraagt veel voorbereiding. Een bijzonder woord van dank 

is er voor het kostersechtpaar Rijswijk. Zij verzetten ach-
ter de schermen heel veel werk. Alle aanwezigen worden 
hartelijk bedankt voor hun komst. We hebben naar deze 
dag uitgekeken en het was goed om hier te zijn en de 
onderlinge verbondenheid te ervaren. Vooral het onder-
wijs vanuit het Woord van de Heere; het belangrijkste in 
ons leven. Dat wij dit Woord meenemen, overdenken en 
het bewaren in onze harten. Ze wenst allen Gods zegen 
toe voor het werk op de verenigingen en de regionale 
verbanden. En ten slotte een goede thuisreis.
We eindigen deze dag met het zingen van psalm 36 vers 
2, waarna ds. Buijs de Heere dankt voor deze tweede 
Bondsdag.
De opbrengst van de ochtendcollecte voor de onkos-
ten is € 3809,89 (daar komen de opbrengsten van de 
vele verkochte fotokaarten en het snoep nog bij). De 
opbrengst van de middagcollecte voor de zending (incl.
verkopen tent) is € 5984,06.  
 

C.B. Hovestad-Stoffer

Van de bestuurstafel
Het reilen en zeilen van onze Vrouwenbond heeft ook 
een financiële kant. U begrijpt allemaal wel dat alles heel 
veel kost. Dat is zo in onze gezinnen, maar dit geldt ook 
voor onze Vrouwenbond.
U begrijpt misschien al waar ik heen wil. Het zou heel erg 
fijn zijn, als u ook onze Vrouwenbond wilde steunen. U 
zegt misschien bij uzelf: ‘Dat doe ik al: ik ben lid van de 
Vrouwenbond en ik heb wel eens mooie fotokaarten ge-
kocht...’ Dat is erg fijn. Maar er zijn misschien nog anderen 
die ons ook financieel willen steunen. Dat kan altijd door 
een gift over te maken op onze bankrekening. Ook lega-
ten zijn welkom. U kunt in uw testament bepalen dat een 
bepaald bedrag of een gedeelte van uw vermogen aan 
de HHV wordt geschonken. U gelieve dan de volgende 
formulering te gebruiken: ‘Ik verklaar te legateren aan 
de Hersteld Hervormde Vrouwenbond (HHV), domicilie 
houdende te Veenendaal, de som van €…….. vrij van 
rechten’. 
Onze HHV staat geregistreerd als ANBI instelling.

E. M. Melaard-Keijzer

Mededelingen
Neemt u ook eens een kijkje op onze website!
www.hersteldhervormdevrouwenbond.nl
Wij verkopen nog steeds mooie fotokaarten op lan-
delijke dagen, maar ook op alle regioavonden! De 
opbrengst is voor 100% ten bate van onze Hersteld 
Hervormde Vrouwenbond. Van harte aanbevolen!
Kopij voor het volgende blad en voor de website 
kunt u voor 11 januari 2011 e-mailen naar:  
a.rijken-ubak@solcon.nl
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Uit de verenigingen
Jubileum vrouwenvereniging ‘Wees een zegen’ Elspeet.
Het was 28 september jl. 50 jaar geleden dat de vrouwen-
vereniging ‘Wees een zegen’ te Elspeet werd opgericht. 
Ds. Zweistra spreekt op deze avond in een herdenkings-
dienst over de roeping van Abram. Abram buigt voor de 
afgoden, maar wordt door God geroepen uit zijn land 
en uit zijn maagschap naar het land dat God hem wijzen 
zal. Hij gehoorzaamt. Elke zondag klinkt ook tot ons de 
eis om de zonde te verlaten. De Heere komt met een 
belofte: ‘Ik zal u tot een groot volk maken en u zege-
nen’. ‘Wees een zegen’ is een prachtige naam voor een 
vrouwenvereniging. Maar hoe kunt u tot een zegen zijn 
als u zelf niet gezegend bent geworden? In het paradijs 
is Adam een zegen voor de schepping. Er is harmonie! 
Abram krijgt ook een bevel: ‘En wees een zegen; Ik zal u 
zegenen om tot een zegen gesteld te worden’. Ook een 
vrouwenvereniging moet niet in eigen kracht haar werk 
doen. Dat breekt af door onze dwaasheid, omdat er een 
vloek ligt vanuit het paradijs. Hebt u uzelf als een vloek-
waardige leren kennen? Maar God is in Zichzelf bewogen 
en gedenkt aan Zijn Verbond. Christus is tot een vloek 
gemaakt door die vloek en dood te eigenen, opdat Zijn 
volk de zegen zal ontvangen. Niet om mijn ijver, maar om 
het offer van Christus. Daarom heeft die zegen inhoud! 
Ben ik een vloek of een zegen? 
Na de dienst is er gelegenheid het bestuur te feliciteren 
en onder het genot van koffie met cake, een hapje en 
een drankje is het nog een gezellig samenzijn in een van 
de zalen van de nieuwe kerk.

T. de Graaf-Vink, secretaresse



Kerkelijk bureau

‘Als er gewoon psalmen gespeeld worden, vinden wij dat 
veel mooier dan al die  ingewikkelde stukken’.
‘Als onze organist voor de dienst begint te spelen doet hij 
dat zo mooi dat de mensen vanzelf ophouden met kletsen’.

Muziek 
in de kerk

‘Improviseren kan ik niet en heel veel muziek is gewoon te 
moeilijk voor mij’. ‘Sommige organisten hier hebben veel 
te lange voorspelen en ze spelen te snel’.

Zomaar een paar opmerkingen van gemeenteleden en 
organisten in Hersteld Hervormde gemeenten. Op ver-
zoek van het breed moderamen van de generale synode 
inventariseert een aantal leden van de kerk de wensen 
van organisten van de Hersteld Hervormde Kerk. Aan 
Wouter Schalkoort, organist in Lunteren, is gevraagd een 
bijeenkomst te organiseren waarin dit duidelijk dient te 
worden. 

Waarom dit initiatief?
De eerder genoemde opmerkingen tonen ons dat ge-
meenteleden en organisten heel verschillend tegen sa-
menzang en orgelspel kunnen aankijken. Organisten, 
kerkvoogden of kerkenraden en gemeenteleden zitten 
soms op een heel verschillende golflengte. Meestal gaat 
het in de eredienst bij het begeleiden van de te zingen 
psalmen goed en functioneert alles naar wens. De ge-
noemde verschillende golflengten zorgen echter ook wel-
eens voor problemen. Daarom willen we in kaart brengen 
wat de wensen en behoeften zijn die leven binnen de kerk 
en hoe we daarin van dienst kunnen zijn. 

Wat wil men precies bereiken?
Samenzang en orgelspel zijn bedoeld tot eer van de Hee-
re en tot stichting van de gemeenten. Zoals ik al eerder 
opmerkte, komt het ook voor dat orgelspel of samenzang 
een bron van discussie is. Nu is dat op zich niet erg maar 
als dit ontaardt kan dat de aandacht voor het Woord ern-
stig aantasten. Ergernis over het orgelspel kan de indruk 
van een preek totaal wegnemen. Het breed moderamen 
van de synode vindt het mede daarom belangrijk om te 
onderzoeken hoe we de gemeenten kunnen helpen om 
dit soort zaken te voorkomen.

Is de situatie in de kerk zo anders dat wij met iets 
geheel nieuws moeten komen? Kunnen we daar-
voor niet bij een bestaande organistenvereniging 
terecht?
De situatie in de Hersteld Hervormde Kerk is wel dege-
lijk wat anders dan in andere kerken. In een aantal ge-
meenten functioneren samenzang en orgelspel zonder 
problemen tot stichting van de gemeente, vanwege de 
continuïteit met het verleden. Maar in andere gemeenten 
zag men zich gesteld voor vragen. Bepaalde gemeenten 
beschikten in mei 2004 niet over een kerkgebouw, een or-
gel en evenmin over mannen of vrouwen met ervaring als 
kerkorganist. Het gebeurde dan ook dat gemeenteleden 
organist werden, terwijl ze eigenlijk zelf wel wisten dat ze 
hiervoor te weinig kennis en ervaring in huis hadden. 

De vraag die we ons dan kunnen stellen is deze: ‘Kunnen 
wij elkaar helpen in het uitwisselen van kennis en hoe 
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doen we dat dan? Wanneer functioneren wij als organis-
ten zoals het zou moeten?’
In ieder geval zal iedereen instemmen met de stelling dat 
een organist op goede wijze een psalm moet kunnen be-
geleiden. Maar wat we ook weten, is dat de gemiddelde 
HHK- organist geen beroepsorganist is. Willen we dus een 
handreiking bieden aan onze kerkorganisten dan dient die 
zo laagdrempelig mogelijk te zijn. Dan dient het muzikale 
niveau waar van uitgegaan wordt, niet te hoog gesteld te 
worden. Andere organistenverenigingen gaan met wat ze 
aanbieden meestal wel uit van een vrij hoog niveau en dat 
is mede een reden voor dit initiatief. Organisten zullen in 
ieder geval aan moeten geven waar hun behoeftes op dit 
vlak liggen. Hierop kan dan ingespeeld worden.

Hoe gaan wij dit dan concreet doen? Binnen de kerk 
zingt de ene gemeente heel anders dan een andere 
gemeente... 
Inderdaad, we kunnen praten over het tempo van de sa-
menzang, de lengte van voorspelen, de mogelijkheden 
van de orgels, de grootte van de kerkgebouwen en de 

akoestiek in de kerkgebouwen en ga zo maar door, maar 
daarmee kom je door de verschillende situaties niet altijd 
tot eenzelfde slotsom. Als we echter naar de eredienst kij-
ken dan is bezinning op de plaats van de organist in de 
orde van de dienst een heel goed beginpunt. Hebben wij 
als organisten wel voldoende kennis van de principiële en 
historische achtergronden van de orde van dienst? 
Als we een psalm zingen na de geloofsbelijdenis, is een 
voorspel dan wel gepast of moet een organist daarna ge-
lijk inzetten? In een aantal gemeenten wordt geen psalm 
na de wet of geloofsbelijdenis gezongen, maar daar spe-
len weer andere zaken met betrekking tot de orde van 
dienst. Door meer kennis van de orde van dienst met alle 
variaties kunnen we soms misverstanden en ergernissen 
tussen kerkenraden, kerkvoogden, gemeenteleden en or-
ganisten voorkomen of verminderen.

Veel kennis over de orde van dienst maakt mij nog 
geen goede organist...
Ja, dat is absoluut waar en ook dat aspect willen we voor 
het voetlicht brengen. Vragen als: Hoe bespelen we het 

Samenzang en orgelspel zijn 
bedoeld tot eer van de Heere en 
tot stichting van de gemeenten.
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 Kauwenhoven 5 • 6741 PW Lunteren   Tel. (0318) 48 40 74 • info@drukkerij-AMV.nl

 Periodieken • Huisstijlen ontwerp 
en drukwerk • Familiedrukwerk
Verenigingsdrukwerk • Brochures
Offertemap • Kerkbladen • Leafl ets
Jaarverslagen • Boeken • ontwerp
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Psychosociale zorg 

VerPleging

Persoonlijke Verzorging

PalliatieVe zorg 

Mantelzorgondersteuning

hulP bij het huishouden

Zorglijn: (010) 264 07 77 
www.agathos-thuiszorg.nl 

Wij zijn een christelijke zorgorganisatie.

www.elektrovdberg.nl 
telefoon: 033-4941235 
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Totaalconcept
De kracht van de combinatie zorgt
voor bekroond licht. Licht moet
functioneel, sfeerverhogend en
levend zijn. Dát is onze prestatie.
Zowel de lichtarchitectuur als de
technische installatie zijn bij ons in
goede handen. De kroon op ons werk
is bijzonder, letterlijk en figuurlijk.
Letterlijk door de kroonluchters,
figuurlijk met de kwaliteit van onze
dienstverlening. 
 

www.brinkenvankeulen.nl 
telefoon: 020-7370230 

www.
telefoon: 0315



Totaalconcept 
De kracht van de combinatie zorgt 
voor bekroond licht. Licht moet 
functioneel, sfeerverhogend en 
levend zijn. Dát is onze prestatie. 
Zowel de lichtarchitectuur als de 
technische installatie zijn bij ons in 

handen. De kroon op ons werk 
is bijzonder, letterlijk en figuurlijk. 
Letterlijk door de kroonluchters, 
figuurlijk met de kwaliteit van onze 
dienstverlening.  

www.lichtendekerk.nl 
telefoon: 0315-346164 
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orgel, hoe begeleiden we een psalm of hoe moet een een-
voudig voorspel klinken zijn zeer belangrijk. Een belang-
rijk criterium hierin is wat het principieel uitgangspunt is 
voor de inrichting van de eredienst en hoe een gemiddeld 
gemeentelid dit ervaart. Daar zijn heel eenvoudige en 
duidelijke antwoorden op te geven. Zelfs iemand die bij 
wijze van spreken uit het hoofd met twee vingers speelt, 
kan hier nog zijn of haar voordeel mee doen.

Als ik nu organist ben, hoe kan ik met uw informatie 
dan mijn voordeel doen?
Het mooiste dat je als organist kan overkomen, is wat ik 

vorige week hoorde. Dit voorbeeld is echt niet uniek. Ik 
heb het vaker meegemaakt en collega-organisten erva-
ren dit ook. 
Een gemeentelid sprak mij aan in de supermarkt en zij 
vertelde me dat ze zoveel steun had gehad aan het vers 
dat ik bij het uitgaan van de dienst speelde. De preek had 
haar bijzonder geraakt en het uitleidend orgelspel had dit 
versterkt. Dan mag je ervaren dat je echt iets kunt bijdra-
gen aan de eredienst, ook al ging het niet helemaal zoals 
je wilde dat het zou klinken...

Wat zijn uw verdere plannen?
Op D.V. 29 januari 2011 organiseren wij een bijeenkomst 
voor organisten, kerkenraden, predikanten en belang-
stellenden waarin we al deze zaken bespreken zoals de 
liturgie, samenzang en orgelspel. We hopen dan, o.a. door 
een kleine enquête, duidelijkheid te krijgen wat we voor 
elkaar kunnen betekenen. Alle organisten, kerkenraads-
leden, predikanten en andere belangstellenden zijn van 
harte uitgenodigd.

Locatie:  Bethelkerk, Schaepmanstraat 2 
 te Lunteren
Datum:  29 januari 2011
Aanvang:  10.00 uur

Hebben wij als organisten 
wel voldoende kennis van 
de principiële en historische 
achtergronden van de orde van 
dienst? 



Kreijkes Vakantie IdeeKreijkes Vakantie Idee
Dé Reformatorische reisorganisatie!Dé Reformatorische reisorganisatie!

Kreijkes Gezinsvakanties
Gereserveerde vakantieparken
en camping in Frankrijk en Duitsland

Ook in 2011 D.V. weer Kreijkes-weken op 
Vakantiepark Waldbrunn in het Odenwald!

Reformatorische camping 
in Zuid-Frankrijk!
In het hoogseizoen van 2011 maar liefst 
vier weken volledig gereserveerd!

Naast de ruime staanplaatsen zijn er ook 
chalets en stacaravans te huur.

Vraag de speciale folder aan: 0548 - 514 188
of kijk op: www.kreijkes.nl

Ook in 2011 D.V. weer Kreijkes-weken op 
Vakantiepark Waldbrunn in het Odenwald!
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Nieuw

“Sinds we met Kliksafe 
bellen, zijn eindelijk

alle telefonieproblemen over.”

(Fam. Van Wijngaarden, Elspeet)
vanaf 

 �36,95

      per maand

Direct bestellen? 
Ga naar www.kliksafe.nl of bel (0341) 274 999.

Het beste pakket voor veilig internet en voordelig bellen!

ADSL + bellen
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Agenda
Huwelijksconferentie:
11 december

Conferentie +16: 
4 mei 2011 t/m 6 mei 2011
Conferentie +19:
8 april 2011 t/m 11 april 2011   
Jongerenappel- en ontmoetingsdag -16:16 april 2011
Kinderappel -12:
Mei 2011 

Huwelijksconferentie:
11 juni 2011

katern

Jongeren
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Je kent vast wel het verhaal van Naäman de Syriër. Hij 
was een rijke man die in Syrië woonde. Hij was zo rijk, dat 
hij slaven en slavinnen had. Eén van deze slavinnen was 
een Joods meisje. Hoe kwam zij in het huis van Naäman? 
Zij was weggevoerd toen Syrië Israël was binnengeval-
len; Naäman had haar meegenomen als dienstmeisje 
voor zijn vrouw. Nu woonde ze in een vreemd land, in 
een vreemde omgeving. Ze was heel jong. Misschien wel 
net zo oud als jij. Dat kan niet fijn geweest zijn! Stel je 
voor dat je naar een vreemde omgeving werd gebracht, 
bij mensen die je niet kent, met andere gewoontes, en 
een ander geloof…

Op een dag hoort het dienstmeisje van Naäman dat de 
man van haar bazin ziek is. Ernstig ziek, hij is melaats. En 
wat doet ze? Houdt ze haar mond en denkt ze: ‘Dit is een 
straf van God omdat hij mij heeft meegenomen?’ Nee, 
integendeel, ze vertelt aan haar bazin over een profeet in 
Israël, die Elisa heet en die wonderen kan doen! We lezen 
nergens in de Bijbel dat Elisa eerder mensen van melaats-
heid had genezen, en toch gelooft dit meisje dat de God 
van Elisa dat kan! 

Dit meisje is een voorbeeld voor jou en mij. Zij 
vertelt over een profeet die in Samaría woont 

en haar baas kan genezen! Vertel jij aan ande-
ren over de Heere? Of over de kerkdienst, de 

dominee of de jeugdclub? Zou je het durven? Dit 
meisje durfde het wel, hoe jong ze ook was. Zij ge-

loofde vast dat het wonder gebeuren zou. Geloof 
jij ook dat God alles kan? Bidt Hem erom; Hij wil dat 

geloof geven, uit genade. Hij vraagt van ons dat we 
anderen van Hem vertellen. 

Lezen: 2 Koningen 5: 1-5
Zingen: Psalm 87: 2 en 3

Belijdenisgeschriften: HC Zondag 7, vraag 21

Vragen 
Stel je voor dat jij in een vreemd land moest werken. 1. 
Hoe zou je dat vinden? 
Wat is melaatsheid? 2. 
Vertel jij je buurmeisjes over de Heere Jezus? 3. 

Ewald Kloosterman | redactielid

Het dienstmeisje

   van Naäman

-12



‘Als ik sterf? Ach, dat zie ik dan wel weer hè! Ik heb goed 
geleefd hoor! Ik doe niemand kwaad, ik geef regelmatig 
wat weg en ik loop niemand voor de voeten. Nee hoor, 
met mij komt het wel goed!’ Tientallen keren hoorden we 
deze reactie tijdens gesprekken aan de deur bij evange-
lisatiewerk.  ‘Maar doet u dan nooit verkeerde dingen? 
Ik wel eigenlijk’, antwoordden we dan voorzichtig. De 
reactie was meestal fel:  ‘Ja hoor eens, iedereen doet wel 
eens iets verkeerds!’  Voorzichtig ging je dan verder: ‘Maar 
als God nou eens niet één kleine misstap door de vingers 
kan zien, wat dan?’ Dan haakte men meestal af. ‘Denk je 
dat Hij mij gaat straffen dan? Nou sorry hoor, maar daar 
geloof ik dus echt niet in. Weet je, ik denk dat er na dit 
leven gewoon helemaal niets is. Hel en hemel, dat is iets 
van vroeger. We leven hier en nu. En verder niks. Vind 
je het goed als we hiermee het gesprek afronden? Suc-
ces verder!’Een korte groet, daarna klapte de deur weer 
dicht. Evangeliseren, moeilijk werk, afhankelijk werk, 
heerlijk werk. Ben jij getuige? Dat begint niet als je voor 
het eerst bij een ongelovige aanbelt. Dat begint bij je 
daden! Een oprecht christen werd eens gevraagd of hij 
ook werkelijk een ‘christen’ was. De man antwoordde: ‘Dat 

moet je niet aan mij, maar aan mijn vrouw, 
kinderen en omgeving vragen.’ In het ge-
sprek met een ongelovige ben je slechts 
een schakeltje in een hele lange ketting 
van ontmoetingen, die de Heere ge-
bruikt om iemands leven te verande-
ren. De kramp moet er af. Jij getuigt 
slechts van zonde en genade, de 
Heere doet  de rest! Ben jij door 
genade getuige van Christus? 
Of ken je Hem niet?  ‘Want 
een iegelijk die bidt, die 
ontvangt; en die zoekt, 
die vindt; en die klopt, 
die zal opengedaan 
worden!’ (Lukas 11: 10) 

 Steven Middelkoop | jeugdwerkadviseur

-16

De vreemde …

Een vreemde vrouw was in de kerk gelopen, vanmorgen, even voor het zegenwoord … Ze had geen zondagsmantel kunnen kopen, maar had van buren Jezus’ Naam gehoord.
Ze had de banken afgezocht - een teken, een vage hand gaf haar een plaats te leen … En dankbaar was ze daar toen neergestreken, net op ’t moment, dat een ‘broeder’ ook verscheen.

En … al haar vreugd was tot een waas verweven, toen naast haar, koud, een stem verwijtend sneed: ‘U zit op ’t plekje van een ander, lees eens even: GERESERVEERD – ik weet niet of u ’t weet!’
Toen koos die vrouw de uitgang langs de toren, haar droeve ogen vroegen maar niks meer; En buiten kon zij de and’ren zingen horen: ‘God heb ik lief, want die getrouwe Heer ….’

Ben jij  
           getuige?
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Adres: Buurtlaan West 103 • 3905 JN Veenendaal • Telefoon: 0318 511414
E-mail: info@tegelhandelhendriksen.nl • Internet: www.tegelhandelhendriksen.nl

De warme
uitstraling 
van hout 
met de 
voordelen 
van keramiek 

WANDTEGELS

VLOERTEGELS

KERAMISCH PARKET

Vloertegels | Wandtegels | Vloerverwarming Net
even 
anders!

Keramisch parket

www. keramisch-parket.nl

DOORN  |  BARNEVELD  |  GELDERMALSEN  |  WWW.VANREEACC.NL

Als cĳ fers een rol spelen.

Als predikant, kerkelijke gemeente of kerkelijke instantie wilt u op 

een verantwoorde manier omgaan met cijfers. U wilt uw financiële 

middelen zorgvuldig beheren. U wilt inzicht hebben én uw achter-

ban inzicht geven. De frisse kijk van Van Ree Accountants zult u 

daarbij waarderen. Wij stellen uw jaarrekening en aangifte 

inkomsten belasting samen, voeren controles uit, verzorgen de 

financiële, traktement- en salarisadministratie én geven fiscaal 

advies. Wij zijn u graag van dienst.

VAN REE. EEN FRISSE KIJK OP CIJFERS.

AUDIT & ASSURANCE  |  ACCOUNTANCY  |  BELASTINGEN  |  CONSULTANCY

Ontslag, reorganisatie?
Of gewoon ‘n vraagje over uw loonstrook?

Plesmanstraat 68 
Postbus 900
3900 AX  
Veenendaal
T (0318) 54 30 30 
F (0318) 54 25 22 
E info@rmu.org 
I www.rmu.org
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Ja, ik word lid van de RMU!

Naam:                                                                                                             dhr/mevr

Adres: 
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Telefoon:                                                E-mail: 

Onze contributietarieven vindt u op www.rmu.org. Deze antwoordkaart in envelop zonder postzegel opsturen naar:  
RMU, Antwoordnummer 1139, 3900 VB Veenendaal. HHK

Plesmanstraat 68 

 (0318) 54 30 30 
 (0318) 54 25 22 

Dan staat u niet alleen
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Toen JV ‘Levi’ uit Stolwijk een weekendje in Doesburg 
verbleef, nodigde zij jeugdwerkadviseur Steven 
Middelkoop uit om samen na te denken over ‘Hoe 
evangeliseer je?’ We vragen een van de jongeren hoe zij 
dat ervaren heeft.
1. Wat was de aanleiding om Steven uit te nodigen? 

Vorig seizoen ging het een keer over ‘evangelisatie’; 
het plan ontstond om daar dit JV-weekend (thema 
‘Geen woorden maar daden!’) verder over na te 
denken met een spreker.

2. Wat kaartte Steven zoal aan? 
Hij vertelde veel uit eigen ervaring. Hij had een 
boekje, waarmee je gemakkelijk een gesprek over 
Christus’ verlossingswerk kunt aanknopen. De kleuren 
stonden symbool voor de boodschap: zwart-zonde, 
goud-God, rood-bloed van Christus etc. Maar… 
evangeliseren moet wel vanuit je hart komen. 
Eigenlijk kun je niet evangeliseren, als je zelf 
niet bekeerd bent. Na de lezing gingen we 
in groepjes ‘ervaren’ hoe evangeliseren in de 
praktijk kan gaan.

3.   Hoe heb jij dat ervaren? 
Ik moest me inleven in de evangelist. Best 
moeilijk! Je moet goed bedenken wát je zegt 

en hóe (begrijpelijk); maar wel heel 
leerzaam om te ervaren.

4.   Hoe zie jij evangelisatie in de 
        praktijk? 

Het is belangrijk om door je houding - op 
het werk of op school - te laten zien dat 
je christen bent. Dat kan al een gesprek 

‘opleveren’; wat bij mij onlangs gebeurde in 
het verzorgingshuis waar ik werk.

Jessica en alle andere JV’ers: Bidt dat de HEERE 
jullie met Zijn Geest vervult, zodat je getuige 

van Hem kunt zijn in jouw eigen omgeving!

Leo de Kluijver | redactielid

Workshop 
  evangeliseren

Gewaarschuwd of gewend?Hulpbisschop Everard de Jong stuurde onlangs (29-09-2010) een anti-abortusbrief naar enkele leden van de Tweede Ka-mer. Bij de brief zat een poppetje van een tien weken oude foetus. ‘Walgelijk’, reageerde Jeanine Hennis (VVD). ‘Sma-keloos en onfatsoenlijk’, zei Linda Voorman (GroenLinks). ‘Je zult maar onvruchtbaar zijn of een miskraam hebben gehad’.De hulpbisschop vroeg zich echter af waarom er niet bezuinigd wordt op de ‘bloedige post van abortusklinieken’. ‘De komende jaren hebben we honderdduizenden han-den aan het bed nodig. We hebben ze niet... De mensen die ons zouden kunnen wassen, hebben we zelf om zeep geholpen’. Hij gebruikte praktische argumenten om zijn Bijbelse mening kenbaar te maken (evangeliseren) aan de Tweede Kamer. Bizar hoe vooral vrouwen reageerden! Waarschuwen wij reformatorischen onze nieuwe rege-ring ook zo confronterend? Of zijn we al gewend aan abortus?

Leo de Kluijver | redactielid
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Actiedoelen
Honderden jongeren uit de Hersteld Hervormde Kerk 
zetten zich in de komende periode in voor de actie 
‘Jongeren en evangelisatie’. Het doel van deze actie is 
allereerst een stuk bewustwording. Samenkomen rond 
het Woord. Wat zegt de Heere over evangelisatie? Kan ik 
evangeliseren als ik Hem niet ken? Wat gaat er van mijn 
leven uit? 

Het tweede doel van de actie is het ophalen van geld 
voor de aankoop van een Bijbelhuis in Den Helder. Vanuit 
die evangelisatiepost kan het Evangelie straks klinken 
in een donkere stad. Voor dit project is meer dan hond-
duizend euro nodig. Als jongeren van de Hersteld 
Hervormde Kerk willen we hier graag een steentje 
aan bijdragen. Mogen deze jongeren ook op uw 
steun rekenen? 

Het derde doel van de actie is ondersteuning 
van het project ‘Zorg voor jongeren’ dat binnen 
de HHJO vorm krijgt. Vanuit het grondvlak zijn 
we met ambtsdragers en leidinggevenden in 
gesprek over  ‘zorg op maat’ voor onze jongeren. 
Van 0-27 jaar, passend binnen de bedding van 
de plaatselijke gemeenten. We willen investeren 
in de doordenking hiervan. Dit in afhankelijk-
heid van de Heere. Vanuit de wetenschap dat zo 
de Heere het huis niet bouwt, tevergeefs de bouwlieden 

er aan werken. Wilt u deze zorg voor jongeren opdragen 
in uw gebeden? 

Aan de slag
Vanuit de HHJO is een speciale werkgroep actief om lei-
dinggevenden te ondersteunen in het vormgeven van 
de actie in de gemeente. Iedere gemeente heeft een 
‘mentor’ die contact opneemt en praktische vragen kan 
beantwoorden. Naast de maandelijkse nieuwsbrief met 
ideeën en praktische informatie, kunt u op de website 
www.jongerenenevangelisatie.nl draaiboeken, foto’s, 
nieuws e.d.  vinden. We leveren diverse actieproducten 
die u bij de HHJO kunt bestellen. Zo kan heel gemakkelijk 
een huis-aan-huis verkoop gedaan worden, bijvoorbeeld 
met toiletpapier. We hebben een partij ingekocht  van 
het merk Lotus (dus van A-kwaliteit). Dat heeft iedereen 
nodig, toch? Een gunstige bijkomstigheid is dat het een 
product is met een mooie marge. Van harte aanbevolen!

Het tweede artikel is meer gericht op evangelisatie; 
de  evangeliezaadsiekaarten. Zoals de naam doet ver-
moeden, bestaat dit uit een kaart die gevuld is met 
tuinzaden. Op de kaart staat een bijpassende Bijbeltekst, 
waarvan een stuk uitleg vanuit de Kanttekeningen op 
de achterkant staat. Op deze manier kun je mensen een 
mooie kaart sturen met een dubbele inhoud. Het zaad 
dat letterlijk gestrooid kan worden, maar nog belangrij-
ker: het zaad van Gods Woord! Tot slot is er een prachtige 

‘De velden zijn wit om te oogsten, maar 

de arbeiders zijn weinig’.  Deze gedachte 

bekruipt ons als we denken aan de 

Marine-stad Den Helder. Noord-Holland 

is één van de gebieden in Nederland 

waar de levende verkondiging van het 

Evangelie zo goed als verdwenen is. 

Duizenden mensen leven ver van God 

in een wereld van zonde, verleiding 

en individualisme. Kan de Heere hier 

een omkeer brengen? 

Actie jongeren 
 en evangelisatie

Jongeren in actie voor 
een Bijbelhuis in Den Helder

Ds. C. Gielen spreekt voor jongeren over ‘getuige zijn’.
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orgel CD opgenomen door organist Bert Noteboom. Hij 
bespeelt diverse orgels binnen de Hersteld Hervormde 
Kerk. Een unieke uitgave in de geschiedenis van onze 
kerk!

Samen met jongeren
Het meedoen van de actie vraagt inspanning van de 
gemeente. Belangrijk is dat alle geledingen (jeugdwerk, 
kringwerk) erbij betrokken worden. De actie zal echter 
met name ‘getrokken’ worden door jongeren die zich in-
zetten voor hun ongelovige buurman in Noord-Holland. 
We starten deze actie rond het Woord. Het gaat om meer 
dan alleen geld bij elkaar brengen door een plaatselijke 
verkoopactie. Het gaat namelijk allereerst om bezinning. 
Evangeliseren is een persoonlijk opdracht. Wat zegt de 
Bijbel erover? Hoe kun je een gesprek voeren? Hierover 
kan op de vereniging, maar ook op andere bijeenkom-
sten worden doorgedacht. Hiervoor zijn speciale Bijbels-
tudies ontworpen die op de club of jeugdvereniging 
besproken kunnen worden. 

Verbondenheid
Deze actie brengt mensen in verbinding binnen de ge-

meente. Gemeenschap tussen jong en oud is van groot 
belang. Het is soms een zoektocht om dat handen en 
voeten te geven. Het blijkt heel nuttig te zijn wanneer 
verschillende generaties met elkaar in contact komen. Zo 
leren ouderen jongeren wat meer kennen en andersom. 
Dan kan er ook een geestelijk gesprek ontstaan, waarbij 
een jongere van een oudere hoort wie de Heere is en hoe 
Hij werkt. 

Bewogenheid
Zijn we werkelijk bewogen over het lot van onze land-
genoten in Noord-Holland? Het gaat hier over de eeu-
wigheidbestemming van onze landgenoten. Een kerk 
die niet werft, sterft. Zaken binnen de gemeente, zoals 
kerkbouw, verdienen de aandacht. Maar vergeten we het 
zielenheil van onze naaste niet? Zijn wij innerlijk bewo-
gen met hen die ‘ter doding wankelen?’ Vanuit die be-
wogenheid durven we u vrijmoedig te vragen deze actie 
te ondersteunen. Wilt u ook in uw gebeden deze nood 
meedragen? Om het hart van jongeren en ouderen!

Gerbrand de Jong | jeugdwerkadviseur
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‘Ik leg de namen van mijn kinderen in Uw handen,  graveer Gij ze daarin met onuitwisbaar schrift’. Dat gebed klinkt omhoog als we in de kerk rondkijken en al die (jonge) kinderen zien zitten. Ook thuis aan tafel, als ze in alle leeftijden aanschuiven. Onze kinderen, geschapen voor de eeuwigheid. Draagt u ze mee in uw gebed? 

Als bestuur zien we met dankbaarheid dat de belang-
stelling voor de Kadervormingdagen dit jaar iets groter 
was dan vorige jaren. Zo’n 250 leidinggevenden kregen 
handvatten mee rond het thema: ‘Hoofd, hart en handen’. 
Twee indrukwekkende lezingen van ds. P. den Ouden en 
ds. J. Joppe onderstreepten de noodzaak van bekering 
en wedergeboorte van ons en onze 
jongeren. 

De jongerendag +16 trok opnieuw hon-
derden jongeren. In dertien workshops 
werd nagedacht over onderwerpen rond 
het hoofdthema: ‘Zeker weten!’ Onder 
andere ‘Bekering’ door dr. P. de Vries, ‘Ge-
bed’ door ds. H. Lassche, ‘Getuigen’ door 
ds. C. Gielen en ‘Belijdenis doen’ door ds. 
D. Heemskerk. Gods Woord ging uit, dat 
zal nooit leeg terugkeren.  

In onder andere Hasselt-Rouveen-Zwolle en Schoon-
rewoerd verzorgden we gemeenteavonden rond het 
thema: ‘Om het hart van jongeren’. We ervaren dat het 
jongerenonderzoek diepe indruk maakt. De verbinding 
die ontstaat rond zorg en gebed voor jongeren gaat 
diep. Zo reageerde een gemeentelid in Schoonrewoerd: 

‘Het was echt een mooie 
avond, het heeft volgens mij 
veel mensen aan het denken 
gezet! Die betrokkenheid op 
elkaar is zo belangrijk, maar 
telkens weer kom ik er achter 
dat ik veel meer kan doen dan 
bidden. Uiteraard is bidden wel het belangrijkste, maar we 
moeten ook op elkaar afgaan en gewoon vragen hoe het er 
mee is.’ Tevens verzorgden we een serie bezinningsavon-
den, als opening van het jeugdwerk voor leidinggeven-
den. Zo reageerde een leidinggevende uit Achterberg:  
‘Maar  ’t allermooiste was dat steeds weer (heel direct!) de 
kern van het Evangelie naar voren werd gebracht, wat niet 
alleen voor de kinderen en jongeren van de gemeente van ’t 
allergrootste belang is, maar ook voor ons als leiding. Mis-
schien wel juist voor ons als leiding: hoe zullen we spreken 
van Hem, als we Hem niet eerst zelf ontmoeten!’

Het regionale jeugdwerk krijgt vorm. We concluderen dat 
voor het eerst sinds de geschiedenis van de HHJO 
een landelijk dekkend netwerk aan ringavonden 
is ontstaan. Met als belangrijke drijfveer een op-
merking van prof. dr. W.J. op ‘t Hof: ‘Laat het van 
onderaf groeien!’ Werken vanuit het grondvlak, 
dat is een belangrijk speerpunt van de HHJO. 
De voorbereidingen voor het Kinderappel -12 
vinden plaats. Het thema is: ‘Op reis met Abra-
ham’. Het programma bevat een Bijbelverhaal, 
vrije vertelling en een quiz. Regionaal rollen we 
dit programma op verschillende plaatsen uit. 
Komen uw kinderen ook?

Het aantal conferenties van de HHJO verdubbeld. We kie-
zen voor een eenvoudiger concept, zodat de kosten lager 
zijn. Op die manier kunnen we ook jongere deelnemers 
verwelkomen. Het thema voor de 19+ conferentie in april 
is: ‘Het kruis van Christus’. In de meivakantie denken we 
met 16+ jongeren na over: ‘Stille tijd’. Sprekers tijdens 
deze conferenties zijn onder andere: ds. R.C. Boogaard, 
ds. A. Kos en ds. K. Veldman. Jongeren, van harte welkom!

‘Houdt Gij mijn kinderen vast als ik ze los moet laten’.  
Misschien is dat ook uw gebed. Laten we zo aan Zijn 
voeten onze kinderen opdragen aan de Heere. Van Hem 
is onze verwachting, omdat Hij het heeft gedaan. Sola 
gratia, door genade alleen. 

Wichert van Dijk | Secretaris HHJO

Van het  
    bestuur
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Commissie jeugdwerk

Voorzitter Ds. K.J. Kaptein
 Lunteren  |  Tel. (0318) 48 48 85
Secretaris W. van Dijk
 Soest  |  Tel. (035) 602 08 14  |  w.van.dijk@solcon.nl 
Penningmeester Vacature 
Algemeen adjunct J.R. van Vugt
 Lienden  | Tel. (0344) 60 09 78
Leden C. de Leeuw – Zweistra, Leerdam
 K. Tippe, Elspeet 
 G.A. Visser – Peekstok, Ridderkerk 
Jeugdwerkadviseurs Gerbrand de Jong
 Tel. (06) 13 62 31 22  |  gpdejong@hhjo.nl 
 Steven Middelkoop 
 Tel. (06) 20 93 11 51  |  smiddelkoop@hhjo.nl 
Redactieleden Diederic Kloosterman
 Leo de Kluijver

Bankrekeningnummer 3420.60.511 t.n.v. HHJO

 www.hhjo.nl 

‘En ik, ik heb nooit één woord

 tot zijn behoud gezegd …’

In
fo

rm
at

ie

kunnen we onze eigen naam invullen. Daar kan staan: en 
wij, familie …, hebben nooit één woord tot zijn behoud 
gezegd. 

Laten we onze houding eerlijk bekijken. Vragen die dan 
bovenkomen zijn: 

• Wat stralen we uit naar onze medemens? Is onze 
vriendelijkheid aan alle mensen bekend?  

• Kunnen onze buren aan ons zien dat we christen zijn? 
Waaraan zien ze dat dan?

• Hoe is onze zondagsbesteding? Is er verschil met de 
niet-kerkelijke buren? Hebben we hen al eens uitge-
nodigd een kerkdienst bij te wonen? 

• Hoe ontvangen we onchristelijke gasten in onze ker-
ken en gezinnen? 

• Is er gebed voor onkerkelijken? Voor mensen die niet 
bekend zijn met de Bijbel? 

• Hebben we ooit één woord tot het behoud van onze 
medemens gezegd? 

Gij zijt het licht der wereld; een stad boven op een berg lig-
gende, kan niet verborgen zijn. Noch steekt men een kaars 
aan, en zet die onder een korenmaat, maar op een kande-
laar, en zij schijnt allen, die in het huis zijn. Laat uw licht alzo 
schijnen voor de mensen, dat zij uw goede werken mogen 
zien, en uw Vader, Die in de hemelen is, verheerlijken. 

Diederic Kloosterman

Ouders

Mijn buurman...

Mijn buurman is vannacht gestorven, 
hij had een maagkwaal en is doodgebloed; 

Hij had zich hier een goed bestaan verworven, 
ik vraag mij af, hoe hij het boven doet...

Hij was een trouw genoot en zorgzaam vader, 
zijn doodsbericht laat daar geen twijfel aan; 
Een boos gezwel zat op een hoofdslagader, 

geen zorg of trouw maakt zoiets ongedaan...

Hij heeft gedacht aan hen, die achterbleven, 
een joch van drie en een nog jonge vrouw; 

Een assurantiepolis op zijn leven, 
dat was dan voor ’t geval hij sterven zou...

En dat is zo gebeurd: er was geen vechten tegen, 
de arbeid van een goed chirurg ten spijt; 

Hoe zwaar zijn nu die zorg en trouw gaan wegen, 
gewogen in de waag der eeuwigheid...

Ik vrees voor hen, dat hij zijn goede zorgen, 
slechts tot en met de dood heeft uitgestrekt; 

Het brood voor heden en de huur voor morgen, 
en dat verzekering niet alle schaden dekt...

Ik vrees, dat ondanks ’t kundig overleggen, 
hij deze schade zelfs niet had begroot; 

Ik had, ook toen ’t nog kon, hem moeten zeggen, 
zich te verzekeren voor na de dood...

Want ‘k vrees, dat hij alleen en zeer verlaten, 
het Goddelijk gericht moet ondergaan; 

Wat kan, in dat gericht een mens nog baten, 
als Jezus Zelf niet voor hem in wil staan?

Doch, wat ook ’t deel zij, dat hij heeft verworven, 
het is voorbij, voor hem is ’t pleit beslecht; 

Mijn rechterbuurman is vannacht gestorven, 
en ik, ik heb nooit één woord tot zijn behoud gezegd...

U hebt het bovenstaande gedicht misschien wel eens 
gelezen of gehoord. Een ingrijpende inhoud. Voor de 
buurman, maar niet minder voor de ‘ik’-persoon. En daar 
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