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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.
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Nog even, en het winterseizoen in ons kerkelijk leven is 
weer in volle gang. Ziet u er naar uit?
David is op de vlucht voor zijn zoon Absalom, en in deze 
Psalm horen we zijn hartstochtelijk verlangen naar Gods 
heiligdom (de tabernakel) te Sion. Een ieder die uit God 
geboren is, zal dat herkennen. Waar Gods Geest ons hart 
vernieuwt, daar stort Hij Zijn liefde uit in ons hart, die 
wederliefde wekt. Wederliefde tot God, maar ook tot Zijn 
Naam, Zijn huis, en Zijn dag!
En nu verlangt David niet zomaar naar Gods huis, maar 
hij verlangt vooral naar Gods altaren!
Altaren, in meervoud. In de voorhof van de tabernakel 
vinden we het grote brandofferaltaar, waar dagelijks 
de lammeren geofferd worden. En in het heilige van 
de tabernakel vinden we het reukaltaar, waar dagelijks 
de heerlijke geur van de wierook omhoog stijgt tot de 
HEERE! 
David is jaloers op de mus en de zwaluw, die hun nesten 
bouwen rondom de tabernakel. Die kleine vogels kunnen 
zomaar de voorhof invliegen, ja, ze wonen zelfs bij Gods 
altaren! Bij Uw altaren…Waarom verlangt David daar zo 
naar? Omdat David zowel God als zichzelf kent!
David kent de HEERE, als de hoge en heilige God, Die de 
schuldige niet onschuldig houdt. David kent zichzelf, als 
een mens die in het licht van Gods heiligheid schuldig en 
verloren is.
Weet u daar ook van? Anders zullen we Davids verlangen 
ten diepste niet begrijpen. Maar, David weet ook dat die 
hoge en heilige God wil wonen in onreine zondaarshar-
ten! Hoe dan? Bij de altaren! Altaren die door Hem Zelf 
gegeven zijn! Bij Uw altaren... Daar, bij die brandende en 
rokende altaren, is de hoge en rechtvaardige God, te ont-
moeten als een ontfermend en genadig God voor verlo-
ren zondaren…Zelfs voor David! Daar is verzoening door 

voldoening! Daar wordt Gods Naam aangeroepen in het 
gebed! Bij Uw altaren…Verlangt u ook naar die plaats? 
Of, weet u niet waar u dan zijn moet? Bij Gods Altaar! Het 
Altaar met een hoofdletter, in enkelvoud. Christus Jezus, 
Die zowel Altaar, Priester als Offerlam tegelijk is.
Hij is door Israëls God gegeven. Van eeuwigheid is Hij 
beloofd, en in de tijd gekomen.
Hij is de Priester, die Zichzelf overgaf, op het altaar van 
Gods geschonden gerechtigheid. Hij heeft het vuur van 
Gods heilige toorn geblust, toen Hij Zijn bloed stortte op 
Golgotha. En op grond van Zijn offer, is Hij nu de grote 
Voorbidder aan ’s Vaders rechterhand. Zo is er bij God 
een volkomen zaligheid voor verloren zondaren, bij Gods 
Altaar! Hebt u er al deel aan gekregen? En jij? 
Wij leven van nature buiten Christus. Buiten Hem liggen 
we verloren, en gaan we verloren.
Buiten Gods Altaar kunt u voor God niet verschijnen, 
alleen door het Altaar!  Kom, vlucht tot Gods Altaar! Nog 
steeds gaat Zijn liefdevolle nodiging uit, ook tot u: 
Wendt u naar Mij toe, wordt behouden! Of, weet u niet 
waar u moet zijn om tot het Altaar, om tot Christus, te 
komen? David wijst ons er op in deze Psalm: Gods altaren 
zijn te vinden in Zijn heiligdom.
Als u in de nood van uw verlorenheid hunkert naar het 
alles reinigende bloed van Jezus, zoek Hem dan daar 
waar Hij te vinden is: in de prediking van Gods Evangelie, 
in Zijn huis!
Gebruik dan ook trouw de genademiddelen van het win-
terwerk, waardoor Gods Geest werkt. Daar wordt Chris-
tus u verkondigd. In al Zijn noodzakelijkheid, heerlijkheid 
en gewilligheid. Opdat u de toevlucht zult nemen, door 
het geloof, tot Gods Altaar! Om dan ook als de mus en 
de zwaluw te wonen bij Gods Altaar. Om dagelijks heilig 
gebruik te maken van Gods Altaar, zowel bij het morgen-
offer als het avondoffer van uw stille tijd.
Welgelukzalig is het volk, dat zo mag wonen bij Gods 
Altaar! Hier ten dele, straks volmaakt!
Dan ga ik op tot Gods altaren… Dan wordt het eeuwig 
werkelijkheid: Wonen bij Gods Altaar!

Rouveen, ds. G. Kater

...bij Uw altaren...

  Ps. 84:4m

Wonen bij 
Gods Altaar

Meditatie



Generale diaconale commissie

U weet het vast nog wel: de berichten en beelden van die 
verschrikkelijke aardbeving in Haïti in januari 2010. Al weer 
een tijd geleden. In heel veel gemeenten is er gecollecteerd 
en de opbrengst daarvan (ca. € 440.000) heeft de GDC via 
Woord en Daad bestemd voor in eerste instantie noodhulp en 
daarna hulp voor de wederopbouw. Vanuit de begroting van 
het hulpprogramma is in overleg tussen Woord en Daad en de 
GDC een keuze gemaakt voor verschillende (deel)projecten. 

Verantwoording 
bestede gelden 
noodhulp Haïti
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1.  Puinruimen (Cash-for-Workprogramma)
Het gaat hier om het slopen van zwaar beschadigde scho-
len en het opruimen van puin. Omdat veel mensen zonder 
werk zitten is gekozen voor een zogenaamde Cash-for-
Work (C4W) benadering. Er zijn per school groepen wijk-
bewoners gecontracteerd. Er zijn ook gereedschappen ter 
beschikking gesteld. Het geheel stond onder supervisie 
van een deskundige coördinator. Voor laden en transport 
wordt gebruik gemaakt van een aantal gehuurde machi-
nes en vrachtwagens. Het C4W-programma vindt nog 
steeds voortgang. Voor 2011 staan minder C4W-projecten 
gepland, omdat de nadruk komt te liggen op scholen- en 
huizenbouw.  

2.  Coördinatie van tentenkampen en ondersteuning 
aan bewoners in de wijken 

In de eerste 3 maanden na de aardbeving heeft Parole & 

Action (P&A) geholpen bij de coördinatie van een groot 
aantal tentenkampen. Er is gericht steun verleend aan 
het management van deze kampen alsook aan de wijk-
bewoners. Het gaat in totaal om zo’n 60 tentenkampen. 
Per gemiddeld zes tentenkampen per grotere woonwijk 
werd een team van zes werkers (comité) ondersteund. 
Deze werkers zorgden voor organisatie van bewoners, 
afstemming met diverse hulporganisaties, psycho-sociale 
hulpverlening, kinderopvang (zodat ouders op zoek kun-
nen gaan naar werk) en sanitair en schoonmaak. 

Met het oog op de choleradreiging zijn nieuwe water-
punten geïnstalleerd, evenals faciliteiten om handen te 
wassen na toiletbezoek. Verblijdend nieuws is de gestage 
terugloop van het aantal kampbewoners. Minder positief 
is de ontwikkeling dat veel voormalige kampbewoners 
niet altijd in duurzame woningen terechtkomen. 
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P&A is in de kampen actief op het gebied van voorlichting 
over water, sanitatie en hygiëne.
Tevens biedt de organisatie voorlichting rondom gewelds-
preventie, kleinschalige en laagdrempelige onderwijs-
programma’s, opruimactiviteiten, moeder- en kindzorg, 
communicatie en evangelisatie. Ook is in vier kampen 
nachtverlichting aangelegd. Daarnaast zijn er nog enkele 
specifieke projecten gestart in de kampen, zoals een pro-
ject voor het scheiden van afval en composteerbare mate-
rialen, en de productie van compost. Verder is er een soort 
handenarbeidproject waarbij mensen o.a. wandtapijten 
maken.

Informatie en voorlichting over ‘handen wassen’

3. Opstart onderwijs voor diverse scholen
Omdat veel mensen hun inkomen zijn kwijt geraakt en 
de meeste scholen als privéscholen zijn georganiseerd in 
Haïti (80% van het onderwijs), was het voor veel scholen 
moeilijk om op te starten omdat er onvoldoende midde-
len zijn om de onderwijzers te betalen. 
Binnen dit programma hebben 40 scholen tijdelijke finan-
ciële steun gekregen. Eind vorig jaar is reeds een vragen-
lijst voor evaluatie opgesteld. Daarnaast is aan de school-
leiding gevraagd om in een businessplan weer te geven 
wat hun behoeften en verwachtingen zijn en wat dat zou 
bijdragen tot een betere situatie voor de school. Op basis 

van de vragenlijst en het businessplan inclusief onderbou-
wing werd besloten om de school al dan niet te onder-
steunen. Slechts enkele scholen hebben input geleverd 
door de vragenlijst in te leveren. Echter er was geen enkel 
businessplan binnengekomen. Er is op basis daarvan be-
sloten om verder te gaan met de ondersteuning voor 27 
scholen, soms met een lager bedrag, tot december 2010. 
Het Nouveau College Concordia is ook een school in een 
tijdelijk onderkomen. Deze school heeft ongeveer 350 
leerlingen en heeft in de periode van april tot en met sep-
tember 2010 een financiële bijdrage gehad van ruim  
€ 11.000.
Eind vorig jaar is gestopt met de ondersteuning van een 
aantal (zeer dure) scholen en is de steun voor andere 
scholen verminderd. Na december is volledig gestopt met 
de steun. 
Aangezien er nog een behoorlijk deel van het budget 
beschikbaar was, is besloten om in samenwerking met 
partnerorganisatie FONHEP (Fondation Haitienne de 
l’Enseignement Privé) van Woord en Daad de scholen trai-
ningen (opzetten van administratie, versterken binding 
ouders-school, taaltrainingen) aan te bieden.
Het projectvoorstel is verder uitgewerkt en wordt inmid-
dels sinds enkele maanden door FONHEP ten uitvoer 
gebracht en is voorlopig gepland tot en met mei 2012. 
Samen met P&A zal het programma bewaakt en gerappor-
teerd worden.

4. Hulp bij (start) herbouw 1.000 huizen
Gezien de enorme schade aan huizen zal ook steun 
verleend worden aan de herbouw van huizen. Partner-
organisatie P&A heeft besloten in de stad geen tijdelijke 
woningen te bouwen omdat de kans op vorming van 
sloppenwijken te groot is. P&A beoogt daarom de bouw 
van circa 1.000 woningen en één of meerdere scholen en 
kerken aan de rand van de hoofdstad Port-au-Prince. 

Samengevat (bedragen in €): 

Progamma  Te besteden  Tot nu
  namens HHK toe besteed

1 Puinruimen (Cash-for- 130.000 130.000 
 Workprogramma) – 
 10 scholen

2  Coördinatie van  32.800 32.800
 tentenkampen/ondersteuning 
 aan bewoners – 2 teams

3   Opstart onderwijs voor diverse  21.750 21.750
 scholen – 1 school

4   Hulp bij (start) herbouw  215.600 0
 1.000 huizen – 100 huizen

5  Sloop kliniek Bethesda in  14.000 14.000
 Bel-Air (AMG) – sloopkosten

 6% organisatiekosten 26.435 26.435

 TOTAAL 440.585 224.985
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  werkend leren

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

Sinds 2008 maken wij met onze deelnemers het verschil 
in het mbo onderwijs. Per 2011 worden de kerntaken 
van de deelnemers individueel gepland en individueel 
op het werk geëxamineerd. De wekelijkse studiedagen 
worden in kleine groepen gegeven en er is veel aandacht 
voor de persoonlijke ontwikkeling van de deelnemers.

lerend werken

Wij bieden ook kraamzorg en verpleging & verzorging

“Wat heerlijk dat 
mijn woning op orde is”
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Huishoudelijke hulp door medewerkers 
met een reformatorische identiteit, dat 
is een vertrouwd idee. Meer informatie? 
www.rstzorg.nl of bel 0342 - 42 23 24.

Markus & Markus Stroopwafels bv | Waddinxveen | (0182) 61 88 24

D é  b a k k e r s  v a n  a m b a c h t e l i j k e  s t r o o p w a f e l s

Geld inzamelen voor een goed doel of 
eigen verenigings  kas? Organiseer een 
stroopwafelactie. Met de stroopwafels van 
Markus & Markus natuur lijk! Met onze 
verse stroopwafels zit ieder een gebakken: 
koper, verkoper én penningmeester! 
Informeer naar de mogelijkheden.

De lekkerste manier
om geld in te zamelen

www.stroopwafelbakkerij.nl
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Stroopwafelactie!

NOSTALGISCHE KEUKENS SANITAIR & TEGELSMODERNE KEUKENS

Dé optelsom van 
álle voordelen!

www.koopeenkeuken.nl
ST.ANNALAND HAARLEM NUNSPEET RIJSSEN KESTEREN GOES

 

Dé optelsom van 
álle voordelen!

Dé optelsom van 
álle voordelen!

KEUKENPRIJSINFO?

Kijk op onze website!
www.koopeenkeuken.nl 
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Generale Diaconale Commissie Hersteld Hervormde Kerk

Voorzitter Ds. J. Joppe | Woudenberg | Tel. (033) 2000190
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 Klooster, 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
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P&A onderzoekt de mogelijkheid om op een stuk land 
van 22,5 hectare aan de noordkant van Port-au-Prince de 
bouw te kunnen gaan realiseren. Daartoe is naar samen-
werking gezocht met enkele medefinanciers om de grond 
bouwrijp te maken, watervoorzieningen aan te leggen, en 
de aanleg van elektriciteit, een riool, straten, voetpaden, 
straatverlichting en dergelijke te verzorgen. De kopers 
van een woning dragen zelf ook een bepaald bedrag bij. 
Woord en Daad zal per huis eveneens een bedrag finan-
cieren. 
Naast de geplande 1.000 woningen worden er in het ‘dorp’ 
ook scholen, huisartsenposten, kerken en winkels ge-
bouwd. De woningen worden zo gebouwd dat er per wo-
ning twee gezinnen kunnen wonen. De kaders en plannen 
voor de bouw worden momenteel verder uitgewerkt. 

5.  Sloop kliniek Bethesda in Bel-Air
In augustus 2010 is de kliniek, of wat daar nog van over 

was, gesloopt. Groot materiaal werd ingezet en daardoor 
verliep de sloop snel en zonder problemen. De eerste fase 
van dit project (sloop en opruimen puin) is nu afgewik-
keld. 
AMG, een partner van Woord en Daad, staat nu in de start-
blokken voor de volgende fase, namelijk de bouw van de 
nieuwe kliniek. Het plan was om deze op dezelfde plaats 
te gaan bouwen als waar de kliniek stond. Inmiddels is 
echter duidelijk geworden dat het stadsbestuur kijkt of de 
hele wijk opnieuw ingericht moet worden. AMG Haïti wil 
niet het risico lopen dat de kliniek straks niet past in het 
bestemmingsplan. Daarom is besloten de ontwikkelingen 
af te wachten en vooralsnog niet te starten met de bouw 
van een nieuwe kliniek.

J.J. Verloop

 

Door de combinatie van extreme droogte 
en oorlog is er een enorme stroom van 
Somalische vluchtelingen op gang 
gebracht richting Ethiopië en Kenia. In 
de  kampen daar is dringend humanitaire 
hulp nodig, zoals voedsel, water, 
onderdak en medicijnen.

In de overbevolkte kampen arriveren dagelijks tussen 
de 1.600 en 2.000 vluchtelingen. Velen hebben dagen 
of zelfs weken moeten lopen om deze plek te bereiken. 
In wanhoop zijn ze de tocht begonnen om de extreme 
droogte en de burgeroorlog in het thuisland te ontvluch-
ten. Ondervoed, uitgedroogd en uitgeput komen de 
mensen aan. In de kampen is dringend humanitaire hulp 
nodig, zoals voedsel, water, onderdak en medicijnen. 

ZOA is aanwezig 
in dit gebied 
en mobiliseert 
op dit moment 
extra mankracht 
en middelen om 
hulp te bieden.
De hulp bestaat 
in eerste instan-
tie uit voed-
selhulp, water, 
medicijnen, 

onderdak en andere 
eerste levensbe-
hoeften. Tegelijker-
tijd wordt er samen 
met lokale partners 
gewerkt aan struc-
turele oplossingen 
van het steeds terugkerende droogteprobleem.
De generale diaconale commissie heeft vanuit het fonds 
‘Noodhulp binnen/buitenland’ aan Woord en Daad hulp 
toegezegd. Woord en Daad werkt voor deze actie samen 
met ZOA Vluchtelingenzorg. De GDC heeft bankrekening 
met nummer 3420.70.347 t.n.v. de generale diaconale 
commissie te Garderen opengesteld voor uw collecte-
opbrengsten en/of giften. Graag vermelden: ‘Noodhulp 
Oost-Afrika’.

 Gedenkt u deze mensen in nood in uw gebeden?

Noodhulpactie hongersnood Oost-Afrika
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Commissie opleiding en vorming

Toen we de eerste gesprekken met de VU hadden, spra-
ken we onze verwachting uit dat er jaarlijks drie of vier 
studenten voor de studie zouden inschrijven. Deze be-
scheiden verwachtingen zijn ver overtroffen. Jonge en 
oudere studenten uit de HHK en andere kerkverbanden 
hebben zich ingeschreven en verdiepen zich in de vra-
gen van theologie, kerk en ambt. 

Een ander punt dat heel anders verlopen is dan we aan-
vankelijk dachten, is de financiering van de opleiding. 
Aanvankelijk was de gedachte dat we een subsidie van 

Op de synodevergadering van 17 juni is de beleidsnota 
voor het seminarie besproken en in hoofdlijnen aanvaard. 
In deze nota is teruggeblikt op de ontwikkelingen van de 
afgelopen jaren.

Vanuit de 
commissie 
opleiding

de overheid zouden kunnen ontvangen om de kosten 
van het seminarie grotendeels te bekostigen. Er zou dan 
meer ruimte komen om docenten vrij te stellen voor de 
opleiding. Inmiddels is gebleken dat er vanuit de over-
heid geen grote bijdrage kan worden verwacht. Dit punt 
is in de synode grondig besproken en er is voor gekozen 
om vanuit de kerk middelen vrij te maken zodat er de 
komende jaren in totaal 0,5 fte extra mankracht beschik-
baar komt voor het docententeam. De collecten die voor 
de opleiding worden gehouden, hebben dan ook tot 
doel om bij te dragen aan de bekostiging van de docen-
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ten en het geheel van het onderwijs. 
In de synodevergadering bleek opnieuw dat we er kerk-
breed van overtuigd zijn dat een goede opleiding en 
vorming nodig zijn voor het kerkelijk leven. Hoe belang-
rijk geestelijk leven en geestelijke roeping ook zijn, toe-
komstige dienaren van het Woord hebben een grondige 
bezinning nodig op de inhoud van het geloof. Studenten 
worden onderwezen en geoefend in het lezen van de 
Bijbel in de grondtalen, de uitleg van de teksten, de theo-
logische verbanden tussen de verschillende gegevens in 
de Schrift, in de kerkgeschiedenis leren zij hoe dit alles 
heeft gefunctioneerd. Daarnaast krijgen ze  in de homile-
tiek handvatten aangereikt om deze inzichten vorm te 
geven, terwijl ze in de praktische vakken geoefend wor-
den om deze inzichten persoonlijk te delen of de conse-
quenties voor het kerkelijke leven te doordenken.
  
We staan met deze noodzaak van opleiding en vorming 
in de klassieke traditie dat we hoofd en hart niet van el-
kaar kunnen scheiden. Er is een verstandelijke kennis die 
het hart niet raakt, maar anderzijds zoekt het hart naar 
een evenwichtig en bijbels begrip van de geheimen van 
het geloof. Op deze manier wordt de helderheid van het 
geestelijke leven gediend en kan de Boodschap van de 
Schrift ook op de beste wijze worden gedeeld in de pu-
blieke verkondiging. 

Commissie opleiding en vorming Hersteld Hervormde Kerk

Voorzitter Ds. P. den Ouden, Katwijk
  Tel. (071) 30 30 006
Secretaris Dr. G.C. van Leerdam, Kesteren
  Tel. (0488) 48 36 48
  gcvanleerdam@solcon.nl 
Leden Dr. R. Bisschop, Veenendaal
  Ds. L.W.Ch. Ruijgrok, Poortvliet
  Prof. dr. ir. W. de Vries, Veenendaal
Bankrekeningnummer 1414.58.062 t.n.v. opleiding 
  Hersteld Hervormde Kerk

  www.hersteldhervormdseminarie.nl In
fo

rm
at

ie

In de synodevergadering bleek 
opnieuw dat we er kerkbreed 
van overtuigd zijn dat een goede 
opleiding en vorming nodig zijn 
voor het kerkelijk leven. 

Onderwijl blijven hoofd en hart samengaan. Het hoofd 
kan het hart niet vervangen en het hart kan de plaats van 
de verstandelijke bezinning niet innemen. Het is onze 
bede dat dit aan het seminarie zal functioneren en dat in 
de gemeenten de arbeid aan het seminarie wordt gedra-
gen in de gebeden. Laat ons samen bidden om de wind 
van de Heilige Geest in gemeente en seminarie, opdat 
we allen in de weg van verootmoediging de rijkdom van 
Gods genade mogen verstaan, belijden en praktiseren. 

W. van Vlastuin 

Ds. P. den Ouden neemt afscheid van - commissielid van 
het eerste uur - dr. Van Nieuw Amerongen.
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nog geen lezer? 
kijk op 
www.eleos.nl/ 
eleoscript en 
meld je snel aan 
voor een gratis 
abonnement!

eleos heeft 
oog voor 
het gezin
hoe? 
je leest erover in de nieuwe eleoscript.

www.elektrovdberg.nl 
telefoon: 033-4941235 

www.
telefoon: 



 
 
 
 
 
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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Tel. (030) 637 34 34
E-mail: boeken@hertog.nl  
www.hertog.nl

U I T  H E T  L E V E N  V A N . . .
J.P. NEVEN

Uw geringe vriendin
Uit het leven van Annigje Grolleman

Annigje Grolleman (1899-1974) was vanaf haar 
jeugd aan bed gebonden. Reeds jong open-

baarde God Zijn genade in haar hart. Uit haar 
correspondentie is deze levensbeschrijving 

samengesteld.
190 blz. geb. 33123122

19,50

J.P. NEVEN
Uw gangen zo vol roem en eer

Uit het leven van Betje Duijzer en haar vrienden
Elizabeth Maria Duijzer-van Scheers (1874-

1970) uit Brakel was een moeder in Israël. Met 
haar vrienden en bekenden sprak en schreef zij 

over Gods leidingen in het leven.
224 blz. geb. 33120909 

19,90

J.P. NEVEN
Die God is onze zaligheid

Uit het leven van Betje Duijzer en haar vrienden - 2
Dit boek is een vervolg op het boek Uw gangen 

zo vol roem en eer.
176 blz. geb. 33122286

15,90
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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

vertrouwd
adres

Z o r g  d i e  b i j  ú  p a s t .

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.

Boeken van Ds. Zweistra

Speciaal voor
belijdenis-
catechisatie

Op een gevoelvolle wijze wordt 
het huwelijk in al haar aspecten
besproken a.d.h.v. het formulier.
Praktisch, schriftuurlijk-bevinde-
lijk. Harde kaft, 224 pag. 

Dit boek is een weergave van
de lessen die gegeven zijn aan
belijdeniscatechisanten. Op een
heel duidelijke wijze wordt het
Kort Begrip toegelicht, met een
toepassing naar vandaag.

15.95

14.90

TROUW EN GELOOF 
HOUDENDE

INZOOMEN OP 
KORT BEGRIP

Dit boek verschijnt in 2 delen. Mede
bedoeld voor kerkenraden om te 
gebruiken op belijdeniscatechisatie!

Vanaf 1 oktober gaan we van start met
een nieuwe opmaak van de artikelen.
Nog aantrekkelijker voor jong en oud!

pastoraal
magazine
voor het
hele gezin

Vernieuwd
per 1 oktober!

Voor maar €8,50
Om Sions Wil 

vanaf 1 oktober
t/m DV 31-12-2011*

Jubileum-actie

Bestellen/abonnee worden:
• Boeken via de boekhandel of bij 

Om Sions Wil
• Opgeven voor Om Sions Wil / pastoraal 

magazine, via www.omsionswil.nl 
of via pater@omsionswil.nl of tel. 
0182-532158 (bgg 078-6930083)

Zie voor meer boeken of info over OSW: www.omsionswil.nl
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Commissie evangelisatie

Evangeliseren bij ‘Refocafés’ 
Clazina van Klinken, lid van de Hersteld Hervormde 
gemeente te Lunteren, evangeliseert al jaren bij disco-
theken waar veel jongeren uit reformatorische kerken 
komen. In het onderstaande verslag leest u iets van haar 
ervaringen.

Hieronder een beschrijving 
van het verloop van een 
evangelisatieavond bij de 
disco Hent uut ‘t Zaand. Hent 
uut ‘t Zaand is een disco in 
Wekerom waar veel reforma-
torische jongeren komen en 
waarbij wij als evangelisatiegroep één keer in de maand 
staan op zaterdagavond om in gesprek te gaan met de 
jongeren.

De start van de avond is 20.00 uur. Dan komt langzaam 
iedereen binnendruppelen. We beginnen met zingen en 
gebed en daarna de Bijbelstudie.
De Bijbelstudie is deze avond Nehemia 1. In deze Bijbel-
studie wordt besproken dat het zo opvallend is dat in het 
boek Nehemia geen zonden vermeld worden van Nehe-

De commissie evangelisatie zoekt nog medewerkers voor 
de werkgroep media.
Mensen die ervaring hebben met moderne media 
(internet) en willen meedenken en -werken om via deze 
weg het Evangelie te verspreiden.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de 
secretaris van de commissie evangelisatie.

mia, terwijl hij wel schuldbelijdenis doet van de zonden 
van zijn volk en zichzelf als onderdeel van het zondige 
volk rekent. Het geeft het belang van persoonlijke 
schuldbelijdenis en plaatsvervangend schuld belijden 
aan. In de groep waar wij geplaatst zijn, de reformato-
rische jongeren, hebben wij ook de taak om de zonden 
van deze jongeren in het gebed te belijden.  
Naast het schuld belijden, pleit Nehemia op de belofte 
van God die Hij gedaan heeft aan het volk van Israël. Ook 
wij mogen pleiten op het Woord van God, dat God wil 
dat mensen tot bekering komen en tot de Heere Jezus 
Die Zelf bevolen heeft in de gelijkenis om mensen te 
dwingen in te komen en uit te gaan in de heggen en 
steggen en in dit geval om uit te gaan naar de disco. 
Na de Bijbelstudie wordt er gezongen en gebeden. Er 
wordt gebeden welke mensen uit mogen gaan en welke 
achterblijven om te bidden. Na het bidden wordt er een 
keuze gemaakt welke mensen gaan en welke achterblij-
ven in huis om te bidden. 
De evangelisten die gaan, ervaren een hoge drempel om 
te gaan. Het is altijd weer moeilijk om de stap te zetten 
om daadwerkelijk te gaan.
De start bij Hent is erg rustig. Om 22.30 uur zijn er nog 
bijna geen jongeren te bekennen. De eerste tijd brengen 
we door in gebed of het zingen van een lied. Vanaf 23.15 
uur begint het iets drukker te worden. We krijgen een 
gesprek met twee jongeren. De een is een zoon van de 
voorganger van een evangelische gemeente en de ander 
is in een algemeen christelijk gezin opgegroeid; zijn ou-
ders gaan soms naar de kerk. 
Het gesprek begint met de opmerking dat gisteren 
iemand die zich bewusteloos had gedronken, in het zie-
kenhuis is opgenomen. Het had maar weinig gescheeld 
of hij was er aan overleden, zo had de dokter gezegd. 
Naar aanleiding daarvan praten we over de kwetsbaar-
heid van het leven en hoe ze staan tegenover God. Ze 
geven aan dat de kerk hen niet aanspreekt. Er is veel 
schijnheiligheid en regels als geen seks voor het huwelijk 
vinden ze onzin. Ze geloven wel dat God bestaat, maar 
willen nu van het leven genieten. Als reactie geven we 

Ze geloven wel 
dat God bestaat, 
maar willen nu 
van het leven 
genieten.



aan: het draait om de relatie met God en in een relatie 
gaat het om kennen en vertrouwen. Liefde is het centrale 
woord. Het gehoorzamen van regels is daarom geen 
straf, maar een vreugde. Ze luisteren erg goed. We heb-
ben het gesprek goed mogen afronden, we krijgen een 
hand en we mogen hun namen weten om voor hen te 
bidden. Rond 0.15 uur hebben we weer een gesprek met 
twee jongeren. Zij gaan naar de Hersteld Hervormde 
Kerk. Eén van hen neemt actief deel aan het gesprek. Hij 
leest uit de Bijbel, is er soms van overtuigd dat het waar 
is, maar soms denkt hij ook dat het allemaal maar verzon-
nen is. Zijn bezwaren tegen het christendom is dat het 
geen vreugde geeft; dan zou hij zijn uitgaansleven moe-
ten loslaten, vrienden opgeven, wat hij erg moeilijk vindt 
want hij komt elke week bij Hent. Hij zegt letterlijk dat als 
hij daarover nadenkt, hij net zoals Madonna zegt liever 
met je vrienden naar de hel dan alleen naar de hemel. Hij 
denkt niet dat zijn ouders een persoonlijke relatie met 
God hebben. We hebben hem als reactie gegeven dat 

alle goede gaven van God komen en dat God een God 
van vreugde is, zelfs bij dat wat we moeten inleveren. We 
hebben hem voorgesteld om met ons mee te gaan, om 
meer mensen te ontmoeten die heel veel vreugde in God 
hebben. We hebben samen met hen gebeden. Daarna 
geeft hij aan dat hij het erg raar vindt, dat je voor een 
disco kunt bidden. Hij wordt erg heen en weer getrok-
ken. Dat is duidelijk te zien. We geven hem nog een adres 
mee waarmee hij contact kan opnemen. We sluiten het 
gesprek af en inmiddels is het 1.30 uur en gaan we terug 
naar huis. 
Daar delen we onze ervaring met de mensen die achter-
gebleven zijn om te bidden en we danken God dat we 
gesprekken met jongeren mochten hebben en bidden 
dat het vrucht mag dragen in hun leven. 
Belangstelling gekregen voor dit stukje evangelisatie-
werk en wil je ook een keer meedraaien? Neem gerust 
contact op met Clazina van Klinken: 
clazinavanklinken@hotmail.com 

Hieronder leest u de ervaringen van  Neeltje Post uit Den 
Helder.

11 juni 2011
Op de ietwat regenachtige morgen van 11 juni is de 
werkgroep evangelisatie van de Hersteld Hervormde 
gemeente Den Helder al vroeg aan de slag. Tasjes met 
folders worden klaargemaakt, stevigere draagtassen met 
evangelisatiebijbels gevuld en daarnaast wordt er in de 

11 juni heeft er voor het eerst een evangelisatiedag 
in Den Helder plaatsgevonden.

consistorie (het enige ‘zaaltje’ dat onze kerk rijk is) een 
soort kantine gecreëerd en driftig koffie en thee gezet 
door het speciaal hiervoor benoemde cateringteam. 
Al ruim voor 09.30 uur melden zich de eerste vrijwilligers. 
Overweldigend om te beseffen dat sommige mensen op 
deze zaterdag zo vroeg al twee uur in de auto hebben 
gezeten om de inwoners van Den Helder de goede Bood-
schap te brengen! 
Om 10.00 uur opent de voorzitter de dag waarna ds. 
Gielen spreekt vanuit Handelingen 16: ‘Kom over en help 
ons.’ Hij benadrukt dat wij, net als Paulus, bij de versprei-
ding van het Evangelie volledig afhankelijk zijn van de 
Heilige Geest. Harten kunnen alleen door God worden 
geopend, niet door ons werk. Daarbij heeft God slechts 
een enkel woord nodig. Aan Hem is alle macht, Hij zal 
Zijn Woord niet ledig laten wederkeren. 
Na deze bemoediging vanuit het Woord vertelt de voor-

13
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Kijk voor meer informatie op www.eleos.nl of bel 088-892 02 50. Eleos biedt wonen 
met een herkenbaar christelijke signatuur voor mensen met een psychisch probleem 
en heeft woonvormen in Assen, Ede, Ermelo, Gouda, H.I. Ambacht, Kapelle, Kampen, 
Katwijk, Kesteren, Kollumerzwaag, Middelburg en Ouddorp. 

eleos beschermd wonen: 
op jezelf maar niet alleen

eleos biedt ook begeleiding aan huis, dagactiviteiten en werkervaringsprojecten. 

ik wil 
eigenlijk 
alles zelf 
kunnen
...maar ik heb daar wel  

begeleiding bij nodig.

Uw zoon van twaalf krijgt
voor zijn verjaardag geen pistool.

Levensgevaarlijk. Raar eigenlijk dat 
gefi lterd internet niet net zo

vanzelfsprekend is.

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

vanaf 

 €26,95
      per maand
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zitter in het kort iets over de geschiedenis en de identi-
teit van Den Helder. In het verleden was Den Helder een 
prachtige bloeiende stad. Na de oorlog is dat helaas min-
der geworden. Den Helder is een stad van de marine en 
de zeelui. Daarnaast is Den Helder ook erg multicultureel. 
Ondanks dat het aantal christenen in Den Helder niet 
groot is, is er wel een grote verscheidenheid aan kerken. 
Vaak betreft het dan kleine groepen mensen, zoals ook 
onze gemeente.  
Met deze bagage en een tas met folders of Bijbels gaan 
we de stad in. Met wisselende reacties. Goede gesprek-
ken, mensen werden zelfs binnengehaald voor een uit-
gebreid gesprek. Maar ook verbittering en afwijzing. Voor 
de gemeenteleden uit Den Helder is het daarnaast ook 
spannend om in je eigen stad te evangeliseren. Stel nou 
eens dat je net die ene persoon tegenkomt…
Halverwege wordt er gepauzeerd in de kerk. Onder het 

genot van diverse broodjes, soep, drinken en een toetje 
worden de eerste ervaringen uitgewisseld. Ook is er de 
mogelijkheid om van activiteit te wisselen. Met gevulde 
maag en goede moed wordt er daarna nog zo’n twee uur 
geëvangeliseerd, waarna er een heerlijk bakje koffie of 
thee met versnapering klaar staat. 
Na een korte evaluatie, een slotwoord en dankgebed 
door de dominee wordt de dag besloten met het zingen 
van enkele liederen, begeleid door een gastorganist die 
bereid is deze taak op zich te nemen.
Als werkgroep kijken we terug op een geslaagde, mooie 
en vooral gezegende dag. Het is erg bemoedigend om 
het gebed, het vele werk, de inzet en de betrokkenheid 
van alle medebroeders en -zusters uit het hele land te 
ervaren. Lof en dank aan onze machtige God! 

Neeltje Post (werkgroep evangelisatie Den Helder)  
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Van de redactie
Voor alle data geldt: Deo Volente.

In deze bijdrage staat onder andere het verslag van onze 
huishoudelijke vergadering en een interview met een 
jonge presidente. Het is leuk, maar ook leerzaam om te 
lezen hoe het bij een andere vereniging reilt en zeilt. 

We kijken uit naar onze 3e Bondsdag op 6 oktober in 
Lunteren, met als thema: ‘Liefde tot God en de naaste.’ 
In november zijn er nog toerustingsdagen in Ridderkerk 
en Elspeet. Het thema ‘Wie is mijn naaste en wat doe ik 
ervoor?’ sluit mooi aan op de Bondsdag. 
We hopen velen van u op deze dagen te mogen ontmoe-
ten!

Zo gaan we weer een nieuw seizoen in. Dat voor onze 
verenigingen en voor ons persoonlijk mag gelden de 
bede van Mozes uit Exodus 33 vers 15: ‘Indien Uw aange-
zicht niet medegaan zal, doe ons van hier niet optrekken.’ 

We leven in een onrustige wereld. Psalm 32 zegt: ‘Wie 
God verlaat, heeft smart op smart te vrezen; Maar wie op 
Hem vertrouwt, op Hem alleen, ziet zich omringd met 
Zijn weldadigheên.’

A. Rijken-Ubak

Een nieuw 
seizoen!

‘Indien Uw aangezocht niet medegaan zal, 
doe ons van hier niet optrekken’. 

Verslag van de huishoudelijke vergadering van de 
Hersteld Hervormde Vrouwenbond gehouden op 
05-04-2011 in het diaconaal centrum van de Bethel-
kerk te Lunteren.

Rond 10.00 uur druppelen de eerste genodigden binnen. 
Het zijn de afgevaardigden van de aangesloten vrouwen-
verenigingen van de Hersteld Hervormde Vrouwenbond.

Om 10.30 uur opent mw. N. Schalkoort-Zijderveld de 
vergadering. We zingen psalm 33 de verzen 5 en 6, 
waarna zij als presidente van het landelijk bestuur ieder-
een hartelijk welkom heet. In het bijzonder ds. A. Kos uit 
Hardinxveld-Giessendam. 
Wat is het een voorrecht dat we vandaag bij elkaar mo-
gen zijn om de belangen van onze Bond met elkaar te 
bespreken en daarnaast een stukje toerusting vanuit 
Gods Woord te mogen ontvangen. We zijn blij dat ds. Kos 
zijn bijdrage aan de nieuwe Bijbelstudie ‘Van een vervol-
ger een verkondiger’ voor ons wil inleiden en bespreken. 
Ds. Kos leest Handelingen13 de verzen 1-12 en vraagt in 
het gebed Gods zegen over deze bijeenkomst. 
De secretaresse, mw. C.B. Hovestad-Stoffer, leest de notu-
len van de eerste huishoudelijke vergadering gehouden 
op 27 april 2010 en aansluitend het jaarverslag over 
2010. 
Dan is het woord aan de penningmeesteresse mw. E.M. 
Melaard-Keijzer met het financiële verslag over 2010 en 

Hersteld Hervormde Vrouwenbond

hersteld hervormde vrouwenbond

HHK008-BPP.indd   1 12-01-10   16:55
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de begroting voor 2011. 
Naar aanleiding hiervan 
stelt ze de vergadering 
voor om met ingang van 
2012 de contributie met 
€ 1,00 te verhogen. De 
vergadering gaat hier, 
na enige discussie, mee 
akkoord. 
Dit jaar hebben de 
dames J. Beeke-Groe-
nendijk uit Epe en Z. 
Smelt-Engels uit Stellen-
dam de kascontrole op 
zich genomen. Alles is in 
goede orde bevonden, aldus mw. Beeke. Ieder jaar treedt 
er één lid van deze commissie af (dit is nu mw. Z. Smelt-
Engels), en moet er een nieuw lid worden benoemd. Mw. 
J. Kieviet-de Visser uit Sommelsdijk is bereid om zitting 
te nemen. De dames Beeke en Smelt worden hartelijk 
bedankt voor hun inzet.  
We zingen psalm 65 vers 2, waarna ds. Kos het woord 
krijgt.

Zijn inleiding gaat over de eerste zendingsreis van de 
apostel Paulus, Handelingen 13 de verzen 1-12.  
Vanuit de gemeente te Antiochië worden Paulus en Bar-
nabas in opdracht van de Heilige Geest afgezonderd en 

uitgezonden. Wetend dat zij door God geroepen worden, 
gaan ze op reis om het Evangelie te verkondigen. De 
eerste zendingsreis voert naar Cyprus, waar Barnabas is 
geboren. Ze gaan eerst naar de synagoge om de Joden 
het Woord van God te verkondigen. Paulus doet dit 
steeds op al zijn reizen. In Romeinen1vers16 schrijft hij: 
‘…eerst de Jood en ook de Griek.’ In de hoofdstad Pafos 
ontmoeten Paulus en Barnabas de stadhouder Sergius 
Paulus. Deze wijze vooraanstaande man wordt de eerste 
bekeerling op deze eerste zendingsreis. Deze stadhou-
der staat sterk onder invloed van Bar-Jezus, ook wel ge-
noemd Elymas. Deze Elymas is een tovenaar en een valse 
profeet. Hij probeert met alle macht Sergius Paulus van 
het geloof af te houden. Maar de Heere verbreekt zijn 
heerschappij. Op het machtswoord van Paulus wordt Ely-
mas blind en moet hij zwijgen. Dit wonder onderstreept 
het woord van de apostelen. De Heere werkt door Zijn 
Geest! Hij is machtig de duivel het zwijgen op te leggen. 
Ook in ons leven. Als we verlost zijn van de macht van 
satan kunnen we alleen staande blijven door het geloof 
in Jezus Christus. Alleen door Hem zijn we meer dan 
overwinnaars omdat Hij ons heeft liefgehad. Zijn raad zal 
bestaan! 
Na deze leerzame inleiding zingen we psalm 145 de ver-
zen 4 en 5, en wordt er gecollecteerd voor de onkosten.

Mw. Schalkoort presenteert het zendingsproject van de 
Vrouwenbond. Gegrepen door de grote nood op het zen-



18

Vrouwenbond

dingsterrein voor de armste kinderen aldaar, willen we 
ons als Vrouwenbond inzetten voor voeding en scholing 
van deze kinderen. Na overleg met de commissie zen-
ding van onze kerk hopen we in het nieuwe seizoen dit 
zendingsproject op te zetten, zodat deze kinderen eten 
krijgen, maar ook bereikt worden met de blijde bood-
schap van het Evangelie. 
Mw. E. Vogelaar-van Olst neemt ons daarna via een po-
werpoint presentatie mee naar Malawi, zodat we iets 
meer van de achtergronden van het project zien en 
horen. We hopen van harte dat de leden van onze ver-
enigingen, geraakt door de grote nood in Malawi, zich in 
gaan zetten voor dit project. 
Mw. A. Rijken-Ubak heeft nog een aantal mededelingen: 
Bestellen bijbelstudieboekjes; Bondsdag op donderdag 6 
oktober 2011 met als thema: ‘Liefhebben van God’, door 
dr. P. de Vries en ‘Liefhebben van de naaste’, door ds. R. 
van de Kamp.

Ds. Kos sluit de morgenvergadering met gebed, waarin 
hij een zegen vraagt voor de maaltijd. 
Na een gezellige middagpauze, met tijd voor ontmoe-
ting, zingen we psalm 71 vers 2, waarna ds. Kos dankt 
voor de maaltijd en een zegen vraagt voor de middag-
vergadering.  
De aanwezigen gaan in groepjes uiteen voor de vragen 
van de Bijbelstudie. Daarna volgt, onder leiding van ds. 
Kos, de plenaire bespreking. 
Mw. Schalkoort bedankt iedereen die op een of andere 

wijze heeft meegewerkt aan het goede verloop van de 
dag, met name ds. Kos, de organiste, de fotograaf en de 
koster en zijn vrouw.  
Bovenal komt onze dank de Heere toe. Laat ons voort-
durend gebed zijn of Hij ons wil bewaren bij Zijn Woord. 
Mag ook het werk van de Vrouwenbond een plaats heb-
ben in uw gebed? We hopen u weer te ontmoeten op de 
Bondsdag op 6 oktober a.s. 
Tot slot zingen we psalm 89 de verzen 7 en 8, waarna ds. 
Kos de vergadering met dankgebed besluit.

C.B. Hovestad-Stoffer

Van de bestuurstafel

De vakantietijd is alweer voorbij en we mogen, als de 
Heere het ons geeft, uitzien naar de Bondsdag op 6 ok-
tober. Dan zal ook het zendingsproject van de Vrouwen-
bond onder de aandacht gebracht worden. Ds. en/of mw. 
Klopstra zullen ons iets vertellen over hun toekomstige 
werk in Malawi. We hopen op een goede, maar bovenal 
door de Heere gezegende dag.
Als secretaresse krijg je met verschillende dingen te 
maken. Allerlei vragen vanuit de verenigingen, die je zo 
goed mogelijk probeert te beantwoorden. Belt of e-mailt 
u gerust, het is goed om elkaar tot een hand en een voet 
te zijn. 
Geeft u vooral wisselingen in het bestuur van uw vereni-
ging door. Dan blijft de landelijke administratie op orde 
en gaat de post/e-mail niet naar het verkeerde adres. 
Ook bij de HHV gaat er steeds meer via de e-mail, al zult 
u belangrijke en persoonlijke zaken nog steeds per post 
ontvangen. Als dit voor uw vereniging bezwaarlijk is, 
horen we het graag. 
Onze taak is om, vanuit Gods Woord, dienend bezig te 
zijn. Moge dat Woord voorop staan en voorop gaan zo-
wel bij het landelijk bestuur als ook op de plaatselijke 
verenigingen. 
Van harte een gezegend winterseizoen gewenst.
       
                                      C.B. Hovestad-Stoffer

Onze taak is om, vanuit Gods 
Woord, dienend bezig te zijn. 
Moge dat Woord voorop staan 
en voorop gaan zowel bij het 
landelijk bestuur als ook op de 
plaatselijke verenigingen. 
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Voor onze zieken 
Tranen...
Wat somber, denkt u misschien … ’tranen’. Er is toch nog 
veel vreugde en blijdschap in dit leven. Er gebeuren toch 
nog veel goede dingen. Gelukkig wel. Dat is door Gods 
goedheid en genade. De Bijbel tekent ons de werkelijk-
heid zoals ze is. We leven in een gebroken wereld. Vanaf 
de zondeval is er een stroom van tranen op gang geko-
men tot op de dag van vandaag.
De Heere Jezus weende bij het graf van Zijn vriend La-
zarus. Hij beleefde de diepte van de zonde, die hier op 
aarde scheiding aanbrengt tussen God en ons en tussen 
hen die ons lief zijn. Daarom heeft Hij Zijn leven afgelegd 
om eeuwig leven te kunnen schenken! 
 
De zonde doortrekt alle terreinen van het leven. Iedereen 
heeft er mee te maken. Jong en oud, ziek en gezond. 
Wat kennen veel mensen een strijd en wat wordt er veel 
geleden.  
Wie in een zieken-, verpleeg- of bejaardenhuis komt, 
wordt telkens bepaald bij lijden, verdriet en eenzaam-
heid. Wat vloeien er in stille nachten vaak tranen, die 
niemand ziet. Maar de Heere ziet ze wel. Hij aanschouwt 
de moeite en het verdriet, opdat men het in Zijn hand 

geve. In Jesaja 38 vers 5 lezen we dat Hizkia de bood-
schap ontvangt dat de HEERE zijn gebed heeft gehoord 
en…’Ik heb uw tranen gezien’. Wat een wonder, er is een 
God Die meeleeft met Zijn kinderen.
Er is nog meer! De tranen van Gods kinderen gaan niet 
verloren! Ze worden opgevangen en daarna zorgvuldig 
vergaard in Gods fles en in Gods register of boek op-
geschreven. David, de dichter van psalm 56, weet zeker 
dat zijn lijden en verdriet niet zinloos is. De Heere heeft 
er een bedoeling mee. Op Zijn tijd zal de Heere het hem 
openbaren. Nu of na dit leven.
In Openbaring 21 ziet de apostel Johannes een nieuwe 
hemel en een nieuwe aarde. Wat hoort hij in vers 3 zeg-
gen? ‘En God zal alle tranen van hun ogen afwissen; en 
de dood zal niet meer zijn, noch rouw, nog gekrijt, noch 
moeite zal meer zijn; want de eerste dingen zijn voorbij 
gegaan.’ Het aardse leven is voorbij. In de nieuwe bede-
ling maakt de Heere alle dingen nieuw! 
Wat een troost voor een ieder die Jezus kent als zijn of 
haar Zaligmaker! 
Maar voor een ieder die aan Hem is voorbij gegaan, 
vangt dan een eeuwig tranendal aan. 
Daarom, haast u tot Hem!

E.C. Meuleman-de Jong
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Uit de verenigingen

Vrouwenvereniging ‘Matthanja’ uit Middelharnis/
Sommelsdijk

Onderstaand een vraaggesprek met de presidente van 
de ochtendkring: mw. N. de Waard-Verhoeven (33 jaar).
Je bent nog jong en dan al presidente. Dat is toch heel wat. 
Hoe lang was je lid van jullie vereniging toen je voor presi-
dente werd gekozen? En hoe lang mag je nu deze taak al 
vervullen?
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Vrouwenbond

* Ik ben in het seizoen 2004/2005 lid geworden. Vorig 
jaar ben ik gekozen voor presidente. 
Hoe ervaar je het leiding geven aan je vereniging?
* Omdat ik graag dingen regel/organiseer vind ik het 
heel leuk om te doen, maar het belangrijkste is toch om 
met elkaar Gods Woord te onderzoeken. 
* Erg leerzaam. We hebben een fijne groep waarin we 
elkaar accepteren en ook van elkaar kunnen leren. Ik voel 
me er dan ook absoluut niet ‘boven’ staan. Je bent wel 
eindverantwoordelijk en dat geeft soms best wel een 
bepaalde druk. Dit werk kan dan ook niet zonder gebed!
De leden van je vereniging, zijn die allemaal jong of zijn er 
ook ouderen?
* Tja, wat is jong en wat is oud? De ochtendvereniging 
is voornamelijk ontstaan doordat sommige vrouwen ’s 
avonds niet zo gemakkelijk weg kunnen vanwege (klei-
ne) kinderen. ’s Ochtends is er oppas aanwezig dus dat is 
heel fijn. Het zijn dus voornamelijk de jongere vrouwen 
maar we hebben ook leden die ouder zijn.
Naast jullie ochtendvereniging is er bij jullie ook een avond-
vereniging. Is er verschil tussen deze beide verenigingen?
* Nee, we behandelen hetzelfde boekje. Als je ’s ochtends 
niet kan is er de mogelijkheid om ’s avonds te gaan en 
andersom. Ook hebben we gezamenlijke avonden zoals 
de Hervormingsavond en de Kerst- en Paasavond. Ook 
hebben we eens in het seizoen een gezamenlijke Bijbel-
studie.
Er wordt vaak gezegd: een vrouwenvereniging is voor ou-
dere vrouwen. Bij jullie zijn er hoofdzakelijk jongeren. Hoe 
gaan deze met de Bijbelstudie om? Is er voorbereiding door 
de leden thuis?
* We gebruiken het boekje van de Hersteld Hervormde 
Vrouwenbond. Er zijn steeds twee dames die dit thuis 
voorbereiden en er een korte inleiding bij maken. De 
vragen worden ook door iedereen thuis voorbereid. Dit is 
niet alleen erg leerzaam maar geeft ook verdieping aan 
een onderwerp. 
Hoe ervaar je het om met elkaar bezig te zijn met Gods 
Woord?
* Heel verrijkend. Bij elke studie komt de vraag: ‘Wat 
heeft dit mij/ons te zeggen?’ En je kunt altijd van elkaar 
leren. 

Je bent wel eindverantwoordelijk 
en dat geeft soms best wel een 
bepaalde druk. Dit werk kan dan 
ook niet zonder gebed!

Wil je nog een boodschap doorgeven aan alle vrouwenver-
enigingen?
*  ‘En laat ons op elkander acht nemen, tot opscherping 
der liefde en der goede werken’(Hebr. 10:24).

E.M. Melaard-Keijzer

Uit de Regio’s 
Verslag van de regioavond van de classis Midden/
Oost gehouden op 12-04-2011 te Elst (U).
De avond begint met het zingen van psalm 2 de verzen 1 
en 7, waarna de presidente mw. J. Stronkhorst een ieder 
hartelijk welkom heet, in het bijzonder Ds. C. Gielen uit 
Middelharnis. Hij zal deze avond voor ons spreken over 
‘De moslimwereld en wij’. Ook is er een speciaal woord 
van welkom voor de jongeren die hun muzikale mede-
werking verlenen. Voor en na de pauze zullen ze ons van 
hun mooie muziek laten genieten.
De presidente leest Psalm 2.
Vervolgens gaat ds. Gielen ons voor in gebed, waarna hij 
zijn referaat houdt.
Hij vertelt wat de Islam eigenlijk inhoudt. De Islam lijkt in 
veel dingen op het Christendom, maar de kern is eruit: de 
verzoening tussen God en mens op Golgotha. Daarom 
geeft ook de evangelieverspreiding zo’n geweldige weer-
stand. Vandaar ook de heilige oorlog. Allah is een totaal 
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andere god dan de God van de Bijbel, de Vader van onze 
Heere Jezus Christus.
Na dit boeiende referaat zingen we psalm 87 de verzen 
1, 3 en 4, terwijl er een collecte gehouden wordt voor het 
vakantiewerk van de gehandicapten.
Na de pauze zingen we psalm 72 vers 6 en wordt de 
presentielijst voorgelezen. Er zijn tien verenigingen aan-
wezig.
Ds. Gielen beantwoordt de vragen van deze avond, waar-
na de presidente iedereen bedankt die aan deze avond 
heeft meegewerkt.
Ds. Gielen besluit met dankgebed en wenst ons allen wel 
thuis.

J. Bunt-Kuivenhoven | secretaresse 

Mededelingen
Ons derde bijbelstudieboekje voor het verenigingsjaar 
2011-2012 ‘Van een vervolger een verkondiger’ gaat 
over de zendingsreizen van de apostel Paulus. Diverse 
predikanten uit de Hersteld Hervormde Kerk hebben 

hun medewerking verleend. U kunt het boekje nog 
steeds bestellen voor € 5,25 (exclusief verzendkosten) bij: 
a.rijken-ubak@solcon.nl

Kopij voor het volgende blad en voor de website kunt u
voor 17 oktober e-mailen naar:
a.rijken-ubak@solcon.nl

6 oktober
Lunteren: 3e Bondsdag 
Sprekers: dr. P. de Vries en ds. R. van de 
Kamp
Onderwerp: Liefde tot God en de naaste

27 oktober 
Elspeet: regiobijeenkomst 
Spreker: dr. W. van Vlastuin 
Onderwerp: Het werk van de Heilige Geest

27 oktober
Rouveen: regiobijeenkomst Noord 
Spreker: ds. R. van de Kamp
Onderwerp: Christen zijn in 210 en in 2011

15 november
Ridderkerk: landelijke toerustingsdag voor alle 
leden
Spreker: dr. R. Seldenrijk
Onderwerp: Wie is mijn naaste en wat doe ik er-
voor?

24 november
Elspeet: landelijke toerustingsdag voor alle leden
Spreker: dr. R. Seldenrijk
Onderwerp: Wie is mijn naaste en wat doe ik er-
voor?

1 december 
Nederhemert: regiobijeenkomst Zuid-Oost
Spreker: ds. H. Zweistra
Onderwerp: Schuld en vergeving in het pastoraat

 
Op alle bijeenkomsten verkopen wij mooie 
fotokaarten!
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a d v e r t e n t i e

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? 

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
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ALPHEN AAN DEN RIJN  |  BARNEVELD  |  DOORN  |  GELDERMALSEN  |  WWW.VANREEACC.NL

Als cĳfers 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
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



Kerkelijk bureau

Op deze pagina’s vragen we uw en jouw aandacht voor 
een drietal activiteiten: de conferentie voor studerenden, 
de eerste landelijke toogdag van de Mannenbond en een 
bijeenkomst voor kerkvoogdijen. Welkom!

Kom je ook 
naar de 
conferentie 
voor 
studerenden?

Waarom?
Een nieuw studiejaar is begonnen. Duizenden jonge 
mensen zullen, al of niet voor het eerst, gebruikmaken 
van de mogelijkheid om een studie te volgen aan één 
van de universiteiten en hogescholen. 
De studententijd is een mooie tijd. Je krijgt als jongere 
de gelegenheid om voor die studie te kiezen die jouw 
belangstelling heeft. Daarbij heb je ook de gelegenheid 
om jezelf breder te ontwikkelen dan alleen de studie van 
je keuze. Je komt immers, al of niet via een studentenver-
eniging, met veel mensen in contact. 
De studententijd is ook een moeilijke tijd. Je studeert 
in het algemeen niet meer aan een reformatorisch of 
christelijk instituut. De mensen met wie je in aanraking 
komt, zijn vaak onbekend met het christelijke geloof en 
staan er niet alleen onwennig maar soms ook vijandig 
tegenover. Ook de leerstof in colleges en boeken staat 

vaak haaks op datgene wat je van thuis en de kerk uit 
meegekregen hebt. Zelf heb je bij het volwassen worden 
ook tal van vragen  rond de Bijbel en het geloof. Daar 
komt nog bij dat het studeren vaak plaatsvindt in een 
onbekende omgeving. Universiteiten en hogescholen 
bevinden zich immers in de grotere steden. Grote kans 
dat je of dagelijks een flinke afstand moet overbruggen 
of genoodzaakt bent op kamers te gaan wonen. Je kunt 
je in een drukke studentenstad dan ook heel eenzaam en 
verloren voelen.  
Het breed moderamen van de generale synode heeft een 
commissie ingesteld  met het oog op de studenten van 
onze kerk. Wat kunnen we als kerk voor hen betekenen? 
Daarbij gaat het om twee dingen. In de eerste plaats wil-
len we als kerk voorkomen dat jonge mensen zich verlo-
ren voelen in een vreemde stad en geen aansluiting bij 
een kerkelijke gemeente kunnen vinden. Daarom zoekt 
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zij naar mogelijkheden om studenten met elkaar en met 
leden van de HHK die in de steden wonen of werkzaam 
zijn, in contact te brengen. Daarnaast wil de commissie 
activiteiten ontplooien die erop gericht zijn studenten te 
vormen vanuit de Bijbel en hen te helpen bij het zoeken 
naar antwoorden op de vragen die verbonden zijn met 
het studeren.

Daarvoor organiseert de commissie een jaarlijkse confe-
rentie voor studerenden. Tijdens die conferentie zal naast 
vorming ook volop ruimte voor ontmoeting zijn.

Wanneer?
De conferentie zal gehouden worden op D.V. vrijdag 7 
oktober a.s. van 14.00-21.30 uur in de aula van gebouw 
Zèta van het Driestar College, Ronsseplein 1 te Gouda. 
Deze locatie ligt op loopafstand van het NS-station.

Voor wie? 
De conferentie is bedoeld voor alle studenten aan uni-
versiteiten en hogescholen die zich willen verdiepen in 
de vragen op het raakvlak van geloof en wetenschap en 
die graag in contact komen met leeftijdgenoten uit de 
kerk. Zowel eerstejaars als ook ouderejaars studenten 
worden verwacht. Daarnaast zijn ook zij die in onderwijs 
en onderzoek werkzaam zijn aan een universiteit of ho-
geschool, van harte welkom. 

Programma
Het programma ziet er als volgt uit:

14.00 uur:  inloop met koffie/thee/fris
14.30 uur:  opening en meditatie door ds. W. Pieters
15.15 uur:  lezing prof. dr. W. de Vries: Geloof en weten-

schap: een moeizame of heilzame combinatie?
16.15 uur:  verwerking lezing door groepsbespreking
17.30  uur: maaltijd
19.00 uur:  lezing dr. W. van Vlastuin: Kun je zeker zijn van 

het christelijk geloof? 
20.00 uur:  pauze 
20.30 uur:  forumbespreking 
21.15 uur:  terugblik op de dag, verkenning naar moge-

lijke vervolgstappen
21.30 uur:  sluiting door dr. W. van Vlastuin

Aanmelding
In verband met de catering wordt aanmelding vooraf 
zeer op prijs gesteld. Je kunt je aanmelden door het stu-
ren van een email naar  het kerkelijk bureau:   
bureau@hersteldhervormdekerk.nl. 
Graag adres en woonplaats, studierichting, naam univer-
siteit/hogeschool waaraan verbonden en positie (stu-
dent, aio of medewerker) aangeven.

Ten slotte
Voor verdere inlichtingen over de conferentie kan con-
tact opgenomen worden met dhr. W. de Kloe, per tele-
foon: 0348-502352 of per email: Klo@driestarcollege.nl

Aan het deelnemen aan de conferentie zijn geen kosten 
verbonden.

Hersteld Hervormde Mannenbond

Op D.V. zaterdag 22 oktober 2011 wordt de eerste lande-
lijke toogdag van de Hersteld Hervormde Mannenbond 
gehouden. Deze bijeenkomst wordt gehouden in het 
kerkgebouw van de Hersteld Hervormde gemeente Lun-
teren, Schaepmanstraat 2.

09.00 uur - 09.30 uur: Inloop met koffie / thee
09.30 uur - 10.30 uur: Oprichtingsvergadering door  
   ds. L.W. Ch. Ruijgrok
10.30 uur - 11.00 uur: Pauze
11.00 uur - 12.00 uur: Lezing door ds. K. Veldman
12.00 uur - 13.00 uur: Lunchpauze
13.00 uur - 14.00 uur: Lezing door ds. Joh. Post
14.00 uur - 14.30 uur: Pauze
14.30 uur - 15.30 uur: Beantwoording schriftelijk  
   ingediende vragen over beide  
   lezingen
15.30 uur - 16.00 uur: Sluiting door ds. J.C. den Toom



Wij zien het als een voorrecht 
dat we in tijden van kerkelijke 
verwarring en maatschappelijke 
ontwrichting bijeen mogen 
komen om Gods Woord te 
onderzoeken en daarover van 
gedachten te wisselen. 
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Tijdens de lunchpauze kunt u de zelf meegebrachte 
lunch gebruiken. Koffie, thee en melk zijn aanwezig. Ter 
bestrijding van de onkosten wordt tweemaal gecollec-
teerd.

De leden wordt gevraagd in te stemmen met de statuten 
zodat deze notarieel kunnen worden vastgelegd. De con-
ceptstatuten worden uiterlijk eind september 2011 via de 
scriba’s van de kerkenraden aan de mannenverenigingen 
verzonden.
Namens het voorlopige bestuur van de Hersteld Her-
vormde Mannenbond wordt u van harte uitgenodigd 
deze eerste landelijke toogdag te bezoeken. Wij zien het 

als een voorrecht dat we in tijden van kerkelijke verwar-
ring en maatschappelijke ontwrichting bijeen mogen 
komen om Gods Woord te onderzoeken en daarover van 
gedachten te wisselen. 
Ook vrouwen en andere geïnteresseerden zijn hartelijk 
welkom. We hopen op goede ontmoetingen onder de 
inwachting van Gods onmisbare zegen.

Voor vragen kunt u contact opnemen met de secretaris 
van de Hersteld Hervormde Mannenbond:

dhr. K. van den Herik 
Email: kvandenherik@solcon.nl 
Tel: 0488-44 27 49

Op D.V. 8 oktober zal in het kerkgebouw van de Hersteld Hervormde gemeente van Barneveld een bijeen-
komst voor kerkvoogden worden gehouden. De aanvangstijd is 10.00 uur. De bijeenkomst wordt geopend 
door ds. R. van de Kamp uit Barneveld. Naast mededelingen en algemene informatie  komen ook praktische 
onderwerpen aan de orde, zoals het voeren van een geautomatiseerde financiële administratie; de finan-
ciering van een kerkgebouw bij aankoop of nieuwbouw. De Bouwcommissie zal de brochure ‘BOUWEN en 
UITBREIDEN van KERKELIJKE GEBOUWEN’ presenteren. Ook zal er ruimschoots gelegenheid zijn voor onderlinge 
ontmoeting.
Het kerkgebouw is open vanaf 9.00 uur. Voor belang-
stellenden zal de kerkvoogdij van HHG Barneveld 
vanaf ca. 9.15 uur een rondleiding door het (nieuwe) 
kerkgebouw verzorgen. 
De bijeenkomst wordt om ca. 12.30 uur afgesloten. Na 
afloop is er gelegenheid om  uw (zelf meegebrachte) 
lunchpakket te nuttigen. Voor koffie of thee wordt 
gezorgd. Om een inschatting te kunnen maken van 
het aantal  bezoekers, verzoeken we u vriendelijk om 
vooraf door te geven met hoeveel personen u komt. 
Dit kan tot en met 1 oktober. Het liefst per e-mail : 
mjanssen@hersteldhervormdekerk.nl. 
De adresgegevens van het kerkgebouw zijn: Hersteld 
Hervormde Pniëlkerk, Rietberglaan 2, 3771 RD Barne-
veld, website: www.hhgbarneveldeo.nl.

Kerkvoogdijbijeenkomst zaterdag 8 oktober



Het RD is jarig
en u mag een kado kiezen!

Jubileumstunt

Volledig WeekendPlus Zaterdag E-paper

3 weken

kado!
4 weken

kado!
5 weken

kado!
6 weken

kado!

€ 16,40 € 13,60 € 10,30 € 10,96

•  6 dagen p/wk. de papieren  
krant incl. toegang tot  
de e-paper

•  elke vrijdag en zaterdag de 
papieren krant, 6 dagen  
p/wk. toegang tot de e-paper

•  elke zaterdag de 
papieren krant

•  6 dagen p/wk. 
toegang tot de 
e-paper

Kies uw kado op www.RDisjarig.nl
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hhjo

katern

Jongeren

Agenda
KAVO-dagen 
D.V. 8 oktober 2011 te Oud-Beijerland D.V. 29 oktober 2011 te Lunteren

Bijbelstudieconferentie 23+
D.V. 11-14 november 2011 Lage Vuursche

Jongerendag 16+
D.V. 12 november 2011 te Hoevelaken

Huwelijksconferentie
D.V. 10 december 2011 te Noordeloos
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Je hebt vast vrienden of vriendinnen op school, in de 
buurt, of in de kerk. Misschien ken je ze van de club 
of van de sportvereniging. Maar wanneer is iemand je 
vriend? Of je vriendin? Als iemand iets voor je doet? Of 
als je een keer met iemand speelt? Als iemand bij je in 
de klas zit? Of is iemand je vriend als je alles kunt delen? 
Laten we naar een voorbeeld uit de Bijbel kijken. 
Misschien raad je het al. Het gaat over David en Jo-
nathan. Nadat David de grote en sterke reus Goliath 
gedood heeft, worden David en Jonathan vrienden. Maar 
zij worden niet zomaar vrienden met elkaar! In de Bijbel 
staat dat de ziel van Jonathan werd verbonden aan de 
ziel van David. Dat is bijzonder! Ze werden hartsvrien-
den en sloten een verbond met elkaar. En wat het meest 
bijzonder is: Jonathan geeft al zijn wapens en ook zijn 
wapenrok aan David! Dat betekent dat hij David erkent 
als de volgende koning, in plaats van zijn vader Saul! 
Jonathan - die kroonprins was - kiest voor David, omdat 
hij weet dat de Heere met David is. 
Wat kunnen we hier veel van leren! Ook met je vrienden 
of vriendinnen kun je de Heere dienen. Samen spelen 
zonder vervelend te doen of over anderen te roddelen. 
Misschien kun je wel met je vrienden over de Heere pra-
ten. Of samen de versjes zingen die je geleerd hebt, of 
vul maar in….! Echte vrienden zijn, betekent ook dat je 
soms moet vertellen dat je iets fout hebt gedaan. Het be-
tekent ook dat de ander ergens beter in kan zijn, zonder 
dat je jaloers wordt. Wanneer is iemand een echte vriend 
of vriendin? Als je samen God kunt dienen. Net als David 
en Jonathan. Dat de Heere in jouw hart woont, en in dat 
van je vriend(en). Dat is echt tot Gods eer! Zoek naar 
zulke vrienden en bidt de Heere of Hij ze je geeft!

Lezen: Johannes 15:9-17

Zingen: Psalm 103:5

 H.C.: vr & antw. 55

Om over na te denken….
Ga bij jezelf of eventueel samen met iemand die je goed 
kent, de volgende dingen eens na:
•	 Hoe	heb	je	je	vrienden	leren	kennen?

•	 Waar	heb	je	ze	ontmoet?
•	 Waar	praat	je	over	met	elkaar?
•	 Wat	doe	je	zoal	als	je	met	elkaar	bent?
•	 Wat	zou	je	anders/beter	kunnen	doen?
•	 Wat	doe	je	nu	samen	met	vrienden	wat	je	moet	blij-

ven doen?

Verdieping 
Lees Johannes 15 vers 14/15. 
•	 Op	welke	voorwaarde	noemt	de	Heere	Zijn	discipelen	

vrienden?
•	 Waarom	noemt	de	Heere	Zijn	discipelen	vrienden?
•	 Ben	jij	een	kind	van	de	Heere?
•	 Wat	heeft	vraag	en	antwoord	55	van	de	Catechismus	

te maken met vriendschap?

Ewald Kloosterman | redactielid

Creatieve opdracht:

Maak van hout of karton een fotolijstje. Doe er een 
foto van jezelf in samen met je vriend of vriendin. Je 
kunt de rand versieren met papier, schelpen of iets 
anders. Geef het lijstje aan je vriend of vriendin als 
teken van jullie vriendschap. Om het af te maken kun 
je er een hangertje aan doen en een wens op het 
lijstje schrijven! 

Een goed 
           voorbeeld…

-12



Wie heeft er geen uitgebreid profiel van zichzelf op 
Hyves? Je zet er wat leuke vakantiefoto’s op en ‘krabbelt’ 
er lustig op los met je vrienden. Online netwerken, zoals 
Hyves, zijn vooral leuk. Of niet? 
Je staat snel en makkelijk in contact met je vrienden. Fijn 
om even wat van je te laten horen aan je vriendin, die 
ziek is. Of aan die tante, die zover weg woont. Handig! Wij 
kunnen een kijkje nemen in het privéleven van anderen. 
En zij bij ons. Je bent op de hoogte van het doen en laten 
van iedereen, en je wilt niets missen. Steeds weer even 
verder klikken...
Vroeger hield je je dagboek geheim, maar op Hyves kan 
iedereen in jouw dagboek meelezen. Je kunt daarom 
je profiel bijvoorbeeld alleen voor vrienden zichtbaar 
maken. Check wie bij jou meekijkt! Er zijn namelijk ook 
jongeren die worden belaagd door vage bekenden die 
hen via Hyves terugvinden en voortdurend lastig vallen. 
Digitale terreur, via Hyves, msn, sms. 
Wie ben jij op Hyves? In het ‘gewone’ leven moet je je 
aan de regels houden en laat je niet al je gevoelens gaan. 
Maar op internet  kun je je beter, stoerder en anders 
voordoen. Je voelt je er vrijer en durft meer. Besef je dat 
de Heere meekijkt? Durf je jezelf te zijn?
Lees eens Efeze 5 vers 4 en leg je digitale leven ernaast. 
Blootfoto’s, nutteloos geklets, schuine moppen? De dui-
vel weet je zwakke plekken, maar trekt je in de duisternis. 
Wat dan? ‘Wandelt als kinderen van het Licht!’ (Efeze 5:8) 

Gerbrand de Jong | jeugdwerkadviseur

-16
Krabbels
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Vriendschap! 
Echte vriendschap is een kostbaar geschenk. Dat maak je niet en koop je evenmin, maar krijg je door zelf een vriend te zijn. Echte vriendschap moet ook onderhouden worden. Het doet pijn als een hechte vriendschapsband verbroken wordt. In dit boekje wordt ingegaan op wat de Bijbel zegt over vriendschap en wat we daarvan in onze tijd kunnen leren. Een mooi voorbeeld van echte vriendschap is dat van David en Jonathan. Gods Woord waarschuwt ook voor verkeerde vriendschap. Vrienden kunnen je immers maken, maar ook breken. Het slot van dit boek wijst op een heel bijzondere vriendschap, namelijk de vriendschap met God door het geloof in de Heere Jezus Christus. Als we door genade mogen behoren tot Jezus’ vrienden, zal dat ook te merken zijn aan welke vrienden we hebben. Zeg me wie je vrienden zijn...

Ds. J. Joppe
ISBN: 978 90 331 2240 8
Prijs: € 7,50
Verkrijgbaar: in de 
boekhandel
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Raamdecoratie • Gordijnen • Vlakke vloeren • Vloerbedekking  
Binnenzonwering Rolluiken • Garagedeuren • Terraskamers

Buitenzonwering • Parasols

MONSOL | BINNEN, Jagerserf 33, 3851 SM Ermelo, 
Tel 0341-353870 • www.monsol.nl

Kom een kijkje 
nemen op onze 

stand. nr. 2.E.090.

U ziet ons    op de
Wegwijsbeurs.

 WLS MEDIA
RECLAME EN MEDIABUREAU

Partner voor bedrijven en instellingen:

•  mediaplanning 
•  media-inkoop
•  reclameconcepten
•  arbeidsmarktcommunicatie

WLS Media | Stationslaan 31a | 8071 CJ Nunspeet           
Postbus 43 | 8070 AA Nunspeet  | www.wlsmedia.nl

Tot ziens op de 
Wegwijsbeurs! 

standnr: 2.E.090.

a d v e r t e n t i e

 
 
 
 
 
 
 
  Driestar College (gebouw Zèta),  
  Ronsseplein 1, Gouda 
 
 
  Ds. W. Pieters    Opening en meditatie 
  Prof. dr. W. de Vries ‘Geloof en wetenschap: een  
         moeizame of heilzame combinatie?’ 
  Dr. W. van Vlastuin  ‘Kun je zeker zijn van het christelijk  
         geloof?’  
  Dr. W. van Vlastuin  Sluiting 
 
 

Meer informatie: www.hersteldhervormdekerk.nl 

Aanmelden: bureau@hersteldhervormdekerk.nl 

TALENS
Een klasse variant Talens in hout

Uw partner in houtzaken voor:

Houtindustrie | Meubelindustrie
Interieurbouw | Timmerbedrijven
Scheepsbetimmering

Van rondhout tot op maat gezaagd:

Europees eiken | Amerikaans eiken
Essen | Iepen | Beuken | Acacia | Kastanje
Esdoorn | Noten | Elzen | Linde | Kersen
Douglas gebinte | Eiken gebinte

Talens-Houthandel
Mr. J.B. Kanlaan 2 Staphorst (Punthorst)
T 0529 481440 F 0529 481610
I www.talenshout.nl E talens@talenshout.nl

Al 50 jaar in hout!

Talens:Opmaak 1 07-09-2011  12:13  Pagina 1
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De reclamezuil naast het verkeerslicht is voorzien van 
een nieuwe reclameposter: van het aidsfonds. Wegzap-
pen vanwege HIV… er worden vriendschappen/relaties 
voor minder verbroken. Bij HIV is dat vooral te wijten aan 
‘angst’. 

Vriendschap moet kritische opscherping kunnen verdra-
gen. Vrienden en vriendinnen moeten elkaar in Bijbels 
licht kunnen corrigeren. Dat deed Paulus ook met de 
‘onbekende’ broeders in Rome en Kolosse (hij had ze nog 
nooit gezien!) De geestelijke vriendschap dwong hem 
ook kritisch te zijn, zodat de gemeente méér en zuiverder 
de HEERE zou dienen.
Kan jouw vriendschap/verkering dat aan? Scherpen jullie 
elkaar op om de HEERE van ganser harte te dienen?
Daarin komt vriendschap het beste uit, als je laat merken 
dat je niet kunt hebben dat je vriend of vriendin de  
HEERE niet van harte dient! Jacobus schrijft: ‘Weet gij 
niet, dat de vriendschap der wereld een vijandschap 
Gods is? Zo wie dan een vriend der wereld wil zijn, die 
wordt een vijand van God gesteld.’ 
Maar dat zegt Jakobus (Jak. 4 : 4) toch tegen zondaars op 
seksueel vlak (‘overspelers en overspeleressen’; denk ook 
eens aan de oorzaak van HIV)? Lees dan de Kanttekenin-
gen eens: ‘Zo noemt hij allen die de liefde, die zij God in 
Christus, hunnen Bruidegom en Zaligmaker, schuldig zijn 
en Hem ook in den doop beloofd hebben, aan de wereld 
geven; lichamelijk overspel – als gehuwden de echtelijke 

liefde, die zij elkander schuldig zijn, aan anderen bewij-
zen – wordt hierbij als beeld gebruikt. Hij hanteert deze 
benaming om de lelijkheid van de zonde beter tot uit-
drukking te brengen.’ 
Vriendschap met de wereld is dus overspel; zo sta je op 
één lijn met zondaars op seksueel gebied! Zou je me 
wegzappen als ik je zo opscherp de HEERE van harte te 
dienen?

Leo de Kluijver

‘Zou je me wegzappen
 als ik HIV-positief was?’

Een vriendin van mijn vrouw vroeg pas verbaasd aan haar dochter wie die hele rij namen op haar Hyves-site waren. ‘Oh, dat zijn allemaal vrienden,’ zei ze. ‘Vrienden? Allemaal?’ ‘Ja.’ ‘Ach, hou toch op! Komen die je ook allemaal helpen als je midden in de nacht met autopech langs de snelweg staat?’ Stilte. Misschien een beetje kort door de bocht. Maar… wat mag jouw vriendschap je kosten? Jonathan had er de troon voor over, omdat hij zag dat de HEERE David had verkozen tot koning. Best een hechte vriendschap, vind je niet?

COLUMN
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Hyves-vrienden, 

    échte vrienden?
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Voordat we op zoek gaan naar een concreet antwoord op 
bovenstaande vraag, willen we eerst nog wat verder kij-
ken hoe onze jongeren tegenover vriendschap staan en 
hoe de vrijetijdsbesteding eruit ziet van jongeren mét en 
zonder onkerkelijke vrienden. 

Uit onderzoek blijkt dat de jongeren die 
onkerkelijke vrienden hebben, veel minder 
bezig zijn met dagelijks Bijbellezen. Onder 
jongeren met kerkelijke vrienden is het per-
centage dat dagelijks uit de Bijbel leest en 
bidt, veel hoger. Er is dus zeker een samen-
hang tussen het hebben van onkerkelijke 
vrienden en de manier waarop er invulling 
wordt gegeven aan de persoonlijke gods-
dienst. Hetzelfde geldt overigens voor de 
samenhang tussen onkerkelijke vrienden 
en de vrijetijdsbesteding. Jongelui met 
onkerkelijke vrienden lezen minder boe-
ken over het geloof, luisteren meer naar 
popmuziek, bezoeken minder kerkelijke 

activiteiten, bekijken meer films en gebruiken aanzienlijk 
meer alcohol. 

Neutraal?
Op grond van de onderzoeksgegevens blijkt het onder-
houden van onkerkelijke vriendschappen geen neutrale 
aangelegenheid te zijn. Als motief voor onkerkelijke 
vrienden wordt wel eens genoemd dat de jongere op 
deze wijze een getuige kan zijn en de onkerkelijke kan 
inwinnen voor de Heere en Zijn dienst. De gegevens uit 
het onderzoek laten echter een beeld zien dat dit motief 
niet bevestigt. Integendeel. Een vriend is iemand die op 
basis van genegenheid en voorkeur wordt gekozen. Dat 
geldt dus ook voor onkerkelijke vrienden. Het hebben van 
onkerkelijke vrienden komt veel voor onder onze jonge-
ren, vooral bij de 16+. Wellicht leven de 16- jongeren nog 
wat meer beschermd, maar daarna ligt de wereld met zijn 
vrienden voor hen open. Dit geldt met name voor studen-
ten. Het is als kerk uitermate belangrijk om juist voor deze 
groep oog te hebben.

Handreikingen
Onder de jongeren die regelmatig op de JV zijn, hebben 
meerderen dus onkerkelijke vrienden. Dat roept een aan-
tal vragen op voor de leidinggevende. Wat hebben de 
bovenstaande gegevens mij te zeggen? Hoe sta ik über-
haupt zelf in mijn relatie tot de jongere? Wat ligt binnen 
mijn mogelijkheden om vriendschap met kerkelijke jon-
geren te bevorderen? Onderstaande handreikingen zijn 
bedoeld als advies en geven misschien wat handvatten 
ter bezinning op en voor de praktijk van het jeugdver-

Zijn vrienden alleen vrienden als je heel 

veel plezier met ze hebt? Of zijn vrienden 

juist vrienden als je met ze kunt praten 

over de meest wezenlijke dingen en je 

met en voor elkaar in gebed kunt gaan? 

Uit een pasgehouden onderzoek blijkt 

dat zo’n 60 procent van onze jongeren 

onkerkelijke vrienden heeft. Nog 

een feit: slechts 29 procent van de 

jongeren in de kerk met onkerkelijke 

vrienden leest nog dagelijks uit de 

Bijbel. Slechte vrienden hebben een 

slechte invloed. Wat heeft het ons als 

leidinggevenden te zeggen?

Vriendschap: 

 kans of bedreiging? 
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enigingsleven. Daarbij is ook gebruik gemaakt van de 
aanbevelingen die gedaan zijn voor leidinggevenden 
uit de CGK, naar aanleiding van een soortgelijk onder-
zoek.

Gezagdrager
Ga als leidinggevende zorgvuldig om met het verschil 
tussen relaties in werk en privé. Hij/zij zal daarbij altijd de 
nodige onafhankelijkheid van mensen moeten hebben 
en zijn verantwoordelijkheid tegenover God in het oog 
houden. De relatie met de leidinggevende mag tot op ze-
kere hoogte vriendschappelijke trekken hebben, al moet 
de gezagsverhouding duidelijk zijn. Wat dat betreft zijn 
de vier kenmerken voor vaderschap uit het boek ‘Pa, wees 
een vent. Opvoedingsboek voor vaders’ van dhr. N. van der 
Voet ook voor leidinggevenden actueel. Van der Voet vat 
de rol samen met de woorden leider, onderwijzer, voor-
beeld en vriend en doet dat bewust in die volgorde. ‘Als 
je eerst kameraad wilt zijn, wordt je nooit gezagdrager. 
Ik wil wel de vriend van mijn kinderen zijn, maar niet het 
vriendje’.

Contact stimuleren
Probeer te stimuleren dat jongeren vriendschap sluiten 
met leeftijdsgenoten uit de gemeente. Dit kan door te 
investeren in de onderlinge contacten. Concreet kan er 
bewust gekozen worden voor groepsactiviteiten die aan-
sluiten bij de interesses en de leefwereld van de jonge-
ren. Vooral door gesprek en samen dingen doen, kan er 
op ontspannen wijze contact worden gelegd en verdiept. 
Dit geldt uiteraard voor alle leeftijden binnen het kerkelijk 
jeugdwerk. 

Weerbaar zijn
Gebruik de verenigingsavonden onder andere om jon-
geren door middel van gesprekken weerbaar te maken 
ten opzichte van de wereld. Daarom is de ‘inhoud’ van 
de avonden zo belangrijk. Jongeren moeten weten wat 
de Heere vraagt in Zijn dienst. Door vanuit een positieve 
benadering de jongeren de inhoud en de vorm van de ge-
loofsgetuigenis bij te brengen, leren ze het belang inzien 
van ‘gelijkdenkenden’. 
Denk aan Bijbelstudies over Daniël en zijn vrienden en 
over de lamme man en zijn vier vrienden. Tegelijkertijd is 
het ook belangrijk dat ze weten hoe de duivel werkt. Heel 
concreet moet dat onder de aandacht worden gebracht 
op allerlei terreinen van het leven. Daarin spelen ook rela-

ties en vriendschappen een belangrijke rol. Ook door mid-
del van verkeerde vrienden trekt hij jongeren bij God en 
Zijn dienst vandaan. Het is zonder meer de moeite waard 
om bij de opening van het jeugdwerkseizoen of door mid-
del van een gastspreker stil te staan bij het thema ‘Vriend-
schap’. Zoals het voor veel onderwerpen geldt, is ook be-
wustwording in dit geval voor jongeren heel belangrijk.

Leefwereld
Om aan te kunnen sluiten bij de leefstijl van jongeren is 
het belangrijk om de leefwereld (enigszins) te kennen. 
Zaken als muziek, films en boeken spelen een grote rol 
in hun leven. Als leidinggevende kun je hier op inspelen, 
mits je op de hoogte bent. Door in openheid - een goede 
relatie is dan wel een ´must´ - deze dingen met de jonge-
ren te bespreken, kan er veel ter tafel komen. Een voor-
waarde om met jongeren in gesprek te gaan is in ieder 
geval dat ze zich serieus genomen voelen. Uiteindelijk 
hebben onze jongeren een schreeuwende behoefte aan 
duidelijke argumenten. Leg de tien geboden maar naast 
de film waar ze het over hebben. Of beluister samen eens 
de muziek die wordt uitgewisseld. Door vragen te stellen 
- en geen pasklare antwoorden aan te reiken - worden ze 
zelf aan het denken gezet. Maar laat de Schrift het laatste 
Woord hebben!

Ds. K.J. Kaptein verwoordde het in een lezing als volgt: ‘We 
moeten geen vrienden worden met iemand uit de wereld. 
Natuurlijk zegt de Bijbel dat we onze naasten moeten lief-
hebben en het Evangelie moeten verkondigen, maar ner-
gens staat dat we ook vrienden met ze moeten worden. 
Je kunt alleen echt vrienden met iemand zijn als je samen 
dezelfde Grote Vriend hebt: Jezus.’  Dat sluit ook aan bij de 
Bijbelse definitie van vriendschap. Psalm 119: 32 (berijmd) 
zegt het zo:
‘Ik ben een vriend, ik ben een metgezel van allen, die Uw 
Naam ootmoedig vrezen en leven naar Uw Goddelijk be-
vel.’

D. Kloosterman
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‘Onrustig is het hart.’ Onrust om de toekomst van je kinderen. Onrust door omstandigheden in het gezin. Onrust, iedere nieuwe morgen. Onrust heeft echter niet het laatste woord. Dat is aan God. In die overgave staan we op de drempel van een nieuw seizoen. Met in de hand een volle agenda, in de wetenschap dat Gods agenda waarschijnlijk anders is. Als Hij spreekt, blijft overgave over. ‘Totdat het rust vindt in U.’

Voor de medewerkers van de HHJO en zo’n honderd 
vrijwilligers, was de zomer een periode van rust. Het 
jeugdwerk lag stil, er ontstond ruimte voor bezinning. 
Het was tevens een periode om organisatorisch en in-
houdelijk diverse projecten stevig op de rails te zetten. 
Verschillende uitgaven van Bijbelstudiemateriaal rolden 
van de drukpers. Rust gaf ruimte voor het structureren en 
opschonen van de organisatie, zodat het als een fris, zee-
waardig schip klaarligt voor nieuwe winterstormen. 

Deze zomer was tevens een periode van verootmoedi-
ging. We hebben het jeugdwerk niet in eigen handen, 
het ligt in Gods hand. Niet onze kracht, maar Zijn genade 
is het enige wat overblijft. Dieper buigen. Vanuit die ge-
knielde houding mogen we opzien naar de hemel. Alleen 
zo kan het schip de zeilen hijsen om, gedreven door de 
wind van Gods Geest, weer volle zee te kiezen. Met de 
kruisvlag hoog in top. 

Bij de start van het nieuwe seizoen zijn we als HHJO te 
gast in: Veenendaal, Schoonrewoerd, Numansdorp, An-
delst-Zetten, Nieuwe Tonge, Nijkerk, Achterberg, Stolwijk, 
Wijk bij Heusden, Loon op Zand, Kralingse Veer, Elspeet, 
Monster, Sirjansland, Elst, IJsselstein, Vriezenveen en Oos-
terwolde. In Soest verzorgt de HHJO dit najaar voor alle 
catechesegroepen gespreksavonden over seksualiteit. In 
Houten is de HHJO te gast op een ochtend voor predi-
kantsvrouwen in het kader van omgang met moderne 

media. Moeders zijn in de praktijk de eersten die in het 
gezin sturing geven aan de omgang met (nieuwe) media. 
Kennis van ontwikkelingen is van belang om samen sterk 
te staan in een wereld vol prikkels en mogelijkheden. 

Op D.V. 8 oktober (Oud-Beijerland) en 29 oktober (Lun-
teren) staan de jaarlijkse Kavodagen gepland. Het thema 
is ‘Investeren in relaties! Over jongeren, vriendschap en 
vrije tijd’.  Hoofdspreker is drs. J.R. van Vugt (psycholoog 
en bestuurslid HHJO). Leidinggevenden ervaren de Ka-
dervormingdagen als inspirerend en bemoedigend. Een 
onmisbare ervaring bij de start van een nieuwe jeugd-
werkseizoen. 

In verband met het groeiende activiteitenaanbod van de 
HHJO en de daarbij horende (personele) vraagstukken 
besloot het HHJO-bestuur in de afgelopen periode tot 
herschikking van taken, binnen het team. Steven Middel-
koop stuurt het team en de vrijwilligersorganisatie aan. 
Tevens vormt hij het aanspreekpunt voor externe samen-
werkingspartners. Heleen van der Sluijs (Ede) versterkt 
het HHJO-team dit winterseizoen als stagiaire vanuit de 
opleiding Godsdienst Pastoraal Werk. Vanaf deze plaats 
wensen we haar van harte Gods zegen toe. 

Terwijl we onze agenda voor het nieuwe seizoen door-
bladeren, realiseren we ons dat Gods handen dragen 
door de tijd. Totdat Hij komt. Dat maakt opvoeding en 
jeugdwerk eeuwigheidswerk. Ontferm U, Heere, over ons 
en onze kinderen, om Jezus wil alleen. ‘Onrustig is het 
hart, totdat het rust vindt in U.’

Wichert van Dijk | secretaris HHJO

Van het  
  bestuur
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Zeg mij
 wie je vrienden zijn

In
fo

rm
at

ie

driekwart dagelijks bidt. Verder leest van de jongeren die 
geen onkerkelijke vrienden hebben, 51 procent dagelijks 
zelfstandig in de Bijbel. Slechts een derde van de jongeren 
met onkerkelijke vrienden doet dit. Wat betreft de vrije-
tijdsbesteding is met name de muziekkeuze verschillend. 
Ook het lezen van populaire lectuur, roddel- en seksbladen, 
het gebruik van alcohol, bekijken van films, het spelen van 
computergames en het gebruik van alcohol komt aanzien-
lijk vaker voor onder jongeren met onkerkelijke vrienden. 
Verder bezoeken deze jongeren minder vaak kerkelijke ac-
tiviteiten zoals de vereniging, of jongerenavonden.

Thuis
Wat heeft u er als ouders voor over om uw kind christelijke 
vrienden te  laten hebben? Bent u bereid om uw kind naar 
de andere kant van de stad  te brengen als daar kinderen 
of jongeren uit de gemeente wonen? Als uw kind onkerke-
lijke vrienden heeft, probeer er dan achter te komen wat 
de motivatie is. Is de bindende vriendschapsfactor de per-
soonlijkheid, het karakter, bepaalde hobby’s van die ander, 
of is het  de meer vrije levensstijl die uw kind aantrekt? Ga 
daarover in gesprek. Verbiedt u een kind die vriendschap? 
Of kiest u ervoor de onchristelijke vriend(in) thuis uit te no-
digen? 
Bieden onze gezinnen de warmte en gezelligheid die veili-
ge ontmoeting met onkerkelijke jongeren mogelijk maakt, 
op weg naar de eeuwigheid? In de veilige sfeer van ons 
gezin. Wel in de wereld, niet van de wereld? Zijn we een 
lichtend licht en een zoutend zout, ondanks de spanning 
die dit oproept? Of kiezen we de korenmaat? 

Steven Middelkoop | jeugdwerkadviseur

Ouders

In de wereld
Spelend met Duplo, Baby Born en op straat sluiten kinde-
ren hun eerste vriendschappen. Speels, onschuldig en ge-
zellig. Kinderen lopen de deur in en uit, in veel van onze 
gezinnen is het een gezellige drukte. Al vroeg komen onze 
kinderen in aanraking met onkerkelijke kinderen. Ze spe-
len over en weer. Voetballen dagelijks in de straat, delen 
hun Barbieverzameling en houden elkaar meestal vast tot 
ze tien, twaalf jaar oud zijn. Op een gegeven moment ont-
staat verwijdering. Waarom? Is het de leefwereld die meer 
en meer verschilt? Grenzen van thuis? Schaamte? 
Via hun zaterdagbaantje staan tieners volop in de wereld. 
Tijdens het vakken vullen krijgen ze open en eerlijke vra-
gen. ‘Jij gaat naar de kerk toch? Mag jij seks voor het hu-
welijk? Ga je mee stappen vanavond?’ Daar zit je dan als 
jongere van vijftien tussen de pakken hagelslag voor het 
schap van C1000. Wat zeg je? Wat doe je? 

Van de wereld?
Het is een feit dat onze jongeren niet alleen spreken met 
buitenkerkelijken, maar ook warme vriendschappen slui-
ten. Als positief argument voor het hebben van  onkerkelij-
ke vrienden klinkt vaak:  ‘Zo kunnen jongeren een getuige 
zijn en anderen mogelijk winnen voor het  Evangelie.’ Is de 
kans groot dat  een niet-christelijke jongere de levensover-
tuiging van ‘onze’ jongere overneemt? Of is het gevaar gro-
ter dat onze jongeren beïnvloedt worden door de overtui-
gingen van de niet-christelijke vriend(inn)en? 
Hersteld Hervormde jongeren die onkerkelijke vrienden 
hebben, verschillen duidelijk in hun praktijk van persoonlij-
ke godsdienst. Ruim de helft van hen bidt dagelijks, terwijl 
van de jongeren die geen onkerkelijke vrienden heeft, bijna 

Vrienden worden, hoe gaat dat eigenlijk. 

Kunt u het uitleggen? Ik niet. Soms sluit 

je vriendschap met woorden, veel vaker 

zonder. Er is wederzijdse herkenning. Je 

zoekt elkaar op. Je deelt wat je bezig houdt. 

En zie daar, een nieuwe vriendschap is 

geboren. Zo gaat dat bij volwassenen, 

bij jongeren, bij kinderen. Zo ook met 

onkerkelijke buurkinderen. Een kans of 

een bedreiging? Of allebei?
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VERVOLGD  „ONZE KERKEN ZIJN LAUW GEWORDEN”

„Varen blijkt
   in je bloed
te zitten”

Binnenvaartschipper
 Willem van Maren:

NIET OP 
VAKANTIE

■   GAAT DE ZOMERVAKANTIE VERDWIJNEN?  ■  OMGAAN 
MET DEMENTIE   ■   ZIJN LEERLINGEN VAN NU LASTIGER?

„Ik verzuimde nogal 
eens colleges om 
vogels op te zetten”

NATUURVERZAMELAAR
DR. G. SCHOLTEN:
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LIANNE: „IK VIND 
HET VEEL FIJNER OM 
THUIS TE BLIJVEN”
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GezinsGids
zoekt de diepgang
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GG_Advertentie Algemeen_210x297 MM_110815_Vernieuwing.indd   1 15-08-11   16:59


