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J
ohannes de Doper doopt in de Jordaan. Zijn 
discipelen zijn bij hem. Ook Jezus is met Zijn 
discipelen naar de Jordaan gegaan. Het is na het 
Pascha en na het nachtelijk gesprek met 
Nicodemus. En nu worden er ook door Jezus’ 
discipelen mensen gedoopt. Op twee plaatsen wordt 

het Evangelie verkondigd en de doop bediend. Vele mensen 
komen uit Judea naar Jezus. De volgelingen van Johannes 
vatten het op als concurrentie en een gesprek over de 
reiniging met de Joden doet er geen goed aan. Blijkbaar 
begrijpen de discipelen van Johannes niet dat Johannes van 
zichzelf afwijst en heenwijst naar het Lam Gods, Wiens 
bloed werkelijk reinigt van alle zonden.

De discipelen van Johannes gaan naar hun meester. Johan-
nes moet maar eens uitleggen hoe ze tegenover Jezus moe-
ten staan. Ze begrijpen het niet dat Johannes zo’n goed ge-
tuigenis gaf van Jezus. En dan zegt Johannes: ‘Een mens kan 
geen ding aannemen, zo het hem uit den hemel niet gege-
ven is’. Hiermee maakt Johannes duidelijk dat het niet gaat 
om hem, maar om de Heere. Zijn taak was om de wegberei-
der te zijn voor Christus. Johannes mag geen goddelijke eer 
ontvangen. Hij is niet meer dan een dienstknecht. Hieruit 
blijkt Gods werk in het leven van Johannes de Doper. Een 
belangrijk kenmerk van iemand die de Christus liefheeft, is 
ootmoed. Herkent u het bij uzelf?
Maar er mag meer geleerd worden uit de tekst. Guido de 
Brès haalt in artikel 14 van de Nederlandse Geloofsbelijde-
nis deze tekst aan om te bewijzen dat ‘de mens niet dan een 
slaaf der zonde is’. De Dordtse Leerregels in hoofdstuk 3 
onderstrepen dit. En mogen wij dat vier eeuwen later door 
Gods Geest leren? ‘Een mens kan geen ding aannemen…’. 
Dat is geen afstandelijke belijdenis, maar ervaring. Voor 
‘een mens’ moeten we onze eigen naam maar invullen. Het 

tekent onze toestand. Het ziet er hopeloos uit. Wat u ook 
probeert. Wat u ook doet. Wat u ook bedenkt. Het helpt 
allemaal niet. ‘Een mens kan geen ding aannemen…’. Dat 
leert de Bijbel ons. Dat leert de Heere ons. Een mens kan 
uit zichzelf God niet dienen en hij wil het ook niet.
Wel roept de Heere op tot geloof en bekering. Dat is geen 
zinloze oproep. Het laat juist zien hoe ellendig het er met 
zo’n mens voorstaat. De Heere heeft wel recht op ons leven. 
In het paradijs konden we het wel. Nu niet meer. En die 
machteloosheid voelt iemand die het gaat proberen. Jezus 
aannemen. Het is geheel en al onmogelijk. ‘Een mens kan 
geen ding aannemen…’. Dit is de doodsteek voor de Armini-
aan in mijn hart. 
Toch is dit niet het einde. Johannes de Doper zegt erbij:  
‘…zo het hem uit den hemel niet gegeven is’. Er is een mo-
gelijkheid. Er volgt een ‘tenzij’. Er is een mogelijkheid bij 
God vandaan. Dit is zo moeilijk te begrijpen voor een hoog-
moedig mens. Die wil het steeds maar zelf grijpen. Mis-
schien voelt u die afschuwelijke hoogmoed wel.

Of is er ook die andere kant? Geeft deze tekst reden tot 
vreugde? Dat is zo als u de Heere leerde kennen als volko-
men betrouwbaar. Gods Geest leert het telkens opnieuw om 
uzelf met lichaam en ziel aan Christus als de getrouwe  
Zaligmaker toe te vertrouwen. Dat is een eenzijdig Gods-
werk. U kunt het niet pakken. U hoeft het niet te pakken. 
De Heere geeft het. Dat is genade. Uit de hemel gegeven. 
Deze leer van Gods welbehagen leert de Heere in heel de 
Bijbel. Gomarus mocht het ten tijde van de Dordtse Synode 
zuiver belijden tegen Episcopius en andere remonstranten. 
Als de zaligheid afhankelijk wordt van de goede wil van een 
mens, is het een verloren zaak. Het wonder ligt in Gods ge-
nade geschonken aan zondaren. Dan wordt het onmogelijk 
om het niet aan te nemen.

‘Johannes antwoordde en zeide: 
Een mens kan geen ding aannemen, 

zo het hem uit den hemel niet gegeven is’.
(Joh. 3:27)

Geschonken 
genade

ds. P. Verhaar

Zicht op het Woord
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De Steenrots biedt beschermd wonen 
voor (jong)volwassenen met een 
psychiatrische aandoening, gericht op 
herstel en deelname aan de samenleving. 
Wij zijn een kleinschalige zorginstelling op 
reformatorische grondslag.

Meer weten? Neem contact op met Ria van der Leer.
071 763 0800 / info@steenrotskatwijk.nl

www.steenrotskatwijk.nl

Woonvorm De Reling, Katwijk (ZH) biedt 24 uurszorg. Een 
open en vertrouwde sfeer geeft ruimte om uiting te geven 
aan de christelijke geloofsovertuiging.

De bewoners van De Reling wonen:

• op de groep met een gezamenlijke keuken en woonkamer
• in een studio, waar men kan terugvallen op de groep
• in een appartement met een hoge mate van zelfstandigheid
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www.horecaplaats.nu   |   info@horecaplaats.nu

Het adres voor uw project - meubilair en benodigdheden

D.V. 8 november 2018

ROV
Reformatorische Oudervereniging

Ouders
Verbinden?!

4e ROV CONGRES

Locatie: Driestar Educatief Gouda

Tijden:  9.30 - 15.15 uur (vanaf 9.00 uur inloop)

Entree:  Gratis voor leden. Niet-leden betalen €25,-

Sprekers:  o.a. prof. Dr. M. de Winter, 
 drs. S. Brons-van der Wekken en dr. W. Fieret

Dagvoorzitter:  Govert-Henk Mijnders
  

Aanmelding verplicht via www.rovereniging.nl

Voor ouders en opvoeders
Er is kinderoppas aanwezig! KOM OOK!

GRATIS!
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Autisme Coaching Susiane 
•! Coaching in de thuissitua-

tie voor alle leeftijden 
•! Coaching in een groep door 

middel van een workshop 
12/10 en 9/11 Workshop  

‘Uitleg over autisme’ 
Bel vrijblijvend 06-37184149  
www.AutismeCoachingSusiane.nl 

Recht van ter Leede 21 • 4143 LN Leerdam
T. (0345) 54 94 33 • info@hartogriet.nl • www.hartogriet.nl

de veelzijdigste specialist
voor uw rietendakvoor uw rietendakvoor uw rietendak

Nieuwe rietendaken Renovatie rietendaken
Onderhoud rietendaken Anti algen- en mosbehandeling

Plaatsen en leveren dakramen en dakkapellen
Isoleren van bestaande en nieuwe daken

Schoorsteenvegen en schoorsteenonderhoud

Neem voor deskundig advies en een vrijblijvende offerte
contact op met Willem den Hartog 0345-549433

Eddy Brons 
(06) 1314 3100    

eddy@bhvdakwand.nl

VOOR UW ASBEST
SANERING EN 
NIEUWE BEPLATING 
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Hospice De Regenboog is een zelf-
standige zorgvoorziening in Nunspeet 
waar zeven gasten die ongeneeslijk ziek 
zijn en een korte levensverwachting 
hebben, liefdevolle zorg kunnen ont-
vangen in hun laatste levensfase. Deze 
zorg wordt verleend door een team van 
enthousiaste, warme zorgverleners. 
Het team bestaat uit verpleegkundigen 
die in de palliatieve zorg geschoold 
zijn, met daarnaast veel vrijwilligers. 
Zonder vrijwilligers zou het hospice 
niet kunnen bestaan. Om een beeld te 
krijgen wat de beweegreden van een 
vrijwilliger kan zijn in het hospice te 
werken en hoe zij dit ervaart, leest u 
hieronder. Hospice De Regenboog is 
een christelijk huis, alle medewerkers 
en vrijwilligers werken dan ook vanuit 
de christelijke levensovertuiging. De 
kernwaarden: betrokken, deskundig, 
gastvrij en respect komen tot uiting in 
de zorg die gegeven wordt. Gasten zijn 

- ongeacht hun levensovertuiging - al-
len van harte welkom om in het hospi-
ce de zorg te ontvangen. Wel wordt van 
hen gevraagd onze waarden en normen 
te respecteren. Het hospice heeft naast 
een algemeen bestuur van de Stichting 
en het bestuur van Stichting Vrienden 
voor het Hospice, ook een Raad van 
Advies. 

Deze bestaat uit vertegenwoordigers 
- binnen het verzorgingsgebied van 
de Stichting gevestigde kerkelijke 
gemeenten - die de grondslag van de 
Stichting onderschrijven en het hospice 
� nancieel steunen door een jaarlijkse 
donatie of door een collecte in de 
gemeente te houden. De Raad van 
Advies geeft gevraagd en ongevraagd 
advies aan het bestuur van de Stichting, 
functioneert als klankbord voor het 
bestuur en bewaakt de christelijke 
uitgangspunten. Eén keer per jaar 

vergaderen zij in het hospice. Tijdens 
de vergadering wordt ook met elkaar 
nagedacht over medisch-ethische 
dilemma’s die zich voor kunnen doen 
binnen het hospice.

Een vrijwilliger aan het woord
 Fillippien Duijzer-Koster

Hospice De Regenboog
Gerda Bronkhorst (directeur)

Denkt u weleens over uw levensein-
de…? In het hospice gebeurt dit wel… 
we worden er iedere keer mee gecon-
fronteerd. Mijn naam is Fillippien 
Duijzer-Koster (49) en ik woon in het 
mooie Veluwse dorpje Vierhouten. Ker-
kelijk ben ik aangesloten bij de Hersteld 
Hervormde Gemeente in Elspeet. Toen 
in onze kerkbode een oproep kwam 
voor nieuwe vrijwilligers in Hospice De 
Regenboog, heb ik informatie gevraagd. 
Omdat ik geen verpleegkundige achter-
grond had maar wel veel interesse in dit 
werk, kon ik komen werken. Eerst als 
gastvrouw, maar nu alweer bijna twee 
jaar als zorgvrijwilligster. Ik had het ge-
voel dat ik nog zoveel te geven had. Dit 
werk geeft dan ook voldoening. Soms is 
het zwaar, maar ik doe het met liefde en 
plezier. Het mooie van dit werk is dat we 
het met elkaar doen. Zorgvrijwilligster 

zijn doe je uit liefde voor je naasten. Je 
werkt samen met de verpleegkundige, 
samen heb je de zorg voor de gast (zo 
noemen we de mensen die bij ons op-
genomen worden). Zorg geven is een 
mooie en afwisselende taak: wassen, 
eten geven, een gesprek met iemand 
of een stukje uit de Bijbel lezen. Iedere 
keer is het weer anders. Ik ervaar vooral 
dankbaarheid van de gasten en hun dier-
baren tijdens de laatste levensdagen, en 
ook van de collega waar je mee samen 
werkt. Je maakt samen dingen mee, ie-
dere zieke alsook ieder sterfgeval is weer 
anders en vaak ook heel aangrijpend. Als 
team onder elkaar is er een heel � jne 
band, dit wordt ook door onze gasten en 
familie gevoeld en gewaardeerd, dit ho-
ren we ook vaak terug. Soms is iemand 
onrustig, zoals die man met beginnende 
dementie. Thuis werd de zorg voor 

vrouw en kinderen teveel. Hij riep ze de 
hele dag en ‘s nachts ook. Dus de huis-
arts gaf advies om eens over het hospice 
na te denken, en zo kwam hij bij ons. 
Ook daar ging hij roepen om zijn vrouw. 
Dan liep je zijn kamer binnen en gaf je 
hem een hand en je maakte een praatje. 
Hij vertelde over zijn mannenkoor waar 
hij jaren op gezeten had en er niet meer 
naar toe kon. Toen kwam de gedachte 
bij me op om een cd van een mannen-
koor op te zetten. Ze begonnen: ‘Vaste 
Rots van mijn behoud’… te zingen. De 
ogen van meneer begonnen te glimmen 
en zachtjes begonnen we samen mee te 
zingen, ook van ‘als dit lichaam sterven 
gaat…’. Meneer lag weer heel rustig. Ik 
gaf hem nog een slokje drinken, en toen 
ik wegliep vroeg hij: ‘Zuster…? Bij welk 
mannenkoor zit u…?’ Bij zo’n opmerking 
moest je toch wel glimlachen…

Zicht op diaconaat
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De diaconie op  het zendingsveld

De opdracht
Vanuit de Bijbel is het wel heel dui-
delijk dat er een diaconale taak ligt op 
het zendingsveld. Paulus schrijft hier 
een-  en andermaal over, en organi-
seert collecten voor de noodlijdende 
gemeente overzee. Opvallend hier is 
overigens dat de nieuwe zendingsge-
meente collecteert voor de zendende 
gemeente Jeruzalem. Over en weer is 
er dus een taak. Paulus schrijft heel 
radicaal: een rijke gemeente geeft geld 
aan een arme gemeente, zoveel, dat ze 
na verloop van tijd op gelijk welstands-
niveau zitten (2 Kor. 8:14). Breng dat 
maar eens in de praktijk!

De praktijk
Maar die opdracht staat natuurlijk 
niet op zichzelf. De Bijbel maakt ook 
duidelijk dat een ieder de verant-
woordelijkheid heeft om in het eigen 
levensonderhoud te voorzien. Samen 
met gemeenteleden wordt door een 
lokale diaconie ervoor gezorgd dat 

er omgezien wordt naar de arme en 
kwetsbare leden van de gemeente. Ook 
op het zendingsveld. Maar hoe geef je 
dat handen en voeten in een omgeving 
waarin ‘iedereen arm is’? 

Echter, bij nader inzien blijkt er wel 
degelijk verschil te zijn. Net als bij ons 
is er een groot verschil in gezinnen en 
individuen. De een is creatief, werkt 
hard en weet zo van het weinige dat 
voorhanden is toch in het levenson-
derhoud te voorzien. Bij een ander 
breekt alles wat hij of zij onderneemt 
bij de handen af. Mensen worden ziek 
en overlijden. Weduwen en wezen zijn 
kwetsbaar. En net als in ons land zijn 
er mensen die liever lui dan moe zijn. 

’Leer ze vissen’
De vele hulporganisaties die er zijn,  
maken reclame met slogans als: ‘Geef 
geen vis, maar hengels’. Of ‘Leer ze vis-
sen’. Gemakshalve wordt er aan voor-
bijgegaan dat mensen al eeuwenlang 

in hun levensonderhoud kunnen voor-
zien. In hun situatie zijn ze vaak betere 
vissers dan we zelf zijn! Bescheiden-
heid is op zijn plaats. De werkelijkheid 
is dat deze mensen geconfronteerd 
worden met veranderende situaties 
die diep ingrijpen op hun manier van 
leven: het klimaat verandert, door de 
toenemende bevolking wordt het land 
intensiever bebouwd, er ontstaat ero-
sie, etcetera. Een van de boeren zei 
tijdens onze visitatie in het afgelopen 
voorjaar: ‘Zoals onze voorouders het 
deden was het goed. We zouden het zo 
wel willen blijven doen. Maar die me-
thoden van toen werken niet meer. Het 
moet anders!’

Malawi
In samenwerking met de RPC wordt 
momenteel bezien hoe we de gemeen-
teleden kunnen helpen met andere 
methoden die meer oogstzekerheid 
bieden. Vaak zijn de resultaten hoopge-
vend. We zien dan ook enthousiasme 

Hubrecht Smits
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De diaconie op  het zendingsveld

onder de boeren. Verbazing dat een 
kleine wijziging in de bedrijfsvoering 
tot heel mooie resultaten kan leiden. 
Zo ontstaat een grote bereidheid tot 
veranderen. Maar de werkelijkheid is 
weerbarstig. Het groeiseizoen in Mala-
wi is in de zomer, het regenseizoen, de 
periode dat vrijwel alle jaarlijkse neer-
slag valt. Het afgelopen groeiseizoen 
kenmerkte zich door een droge periode 
die duurde van kerst tot begin februari. 
Juist wanneer normaliter de meeste 
regen valt. Alle gewassen verdorden 
en wat overbleef werd door de zoge-
naamde army worm opgegeten. Aan 
het einde van het groeiseizoen viel er 
juist relatief veel regen, maar toen was 
het voor de mais, het hoofdvoedsel, al 
te laat …

Drie sporen
De geschetste situatie noopt ons voor 
dit jaar op drie sporen verder te gaan. 
In de eerste plaats is noodhulp nog 
steeds broodnodig. Veel gezinnen heb-

ben geen opbrengst en dat terwijl de 
droge tijd nog moet beginnen. Daar-
naast bood de overvloedige regenval 
aan het einde van het groeiseizoen 
de mogelijkheid om te helpen met 
het stekken van zoete aardappels. Zo 
kan een aantal mensen toch nog zelf 
wat oogst binnenhalen. Als laatste en 
belangrijkste gaan we verder met het 
structureel verbeteren van de land-
bouw in samenwerking met andere 
organisaties. 

De toekomst
Het betekent dat de toekomst voor de 
hulp aan Malawi ongewis is. Net als 
bij ons in Nederland blijkt het klimaat 
steeds grilliger te worden. Een ge-
meenschap die van landbouw leeft, is 
daar veel gevoeliger voor dan een land 
als Nederland, waar alternatieve bron-
nen van inkomsten zijn, waardoor im-
port van buitenlandse producten een 
uitkomst is. Lukt het inderdaad om 
met andere en vooral duurzame metho-

den doorgaans voldoende oogst binnen 
te halen? Of is er geen toekomst meer 
voor mais in Malawi en zal men aan 
andere producten moeten gaan den-
ken? Dat laatste is al een aantal malen 
geprobeerd, maar is erg lastig voor 
mensen voor wie nsima, de maispap, 
het enige denkbare voedsel is. 

Voor onze Nederlandse gemeenten be-
tekent het dat vooralsnog niet minder 
maar in toenemende mate een beroep 
gedaan zal worden op onze bijdragen. 
Structurele hulp komt niet direct in de 
plaats van noodhulp, maar zal in ieder 
geval op korte termijn met noodhulp 
samengaan. Als we aan de boven-
genoemde aansporingen van Paulus 
denken moet het een vreugde zijn zo  
te kunnen bijdragen aan het overleven 
van mensen in Malawi.  Met al onze 
plannen en beleid zijn we afhankelijk 
van God, Die Zijn zegen schenkt en 
weet wat goed voor ons is. Voor ons en 
voor de mensen in Malawi.
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Melchior Leydecker 
(1642-1721)

Gisbertus Voetius 
(1589-1676)

dr. H. F. Kohlbrugge 
(1803-1875)
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Zicht op opleiding en vorming

We bedoelen dan dus dat die besluiten 
en leerregels niet alleen van historisch 
belang zijn, maar dat we die besluiten 
vooral niet mogen vergeten omdat zij 
inhoudelijk nog steeds aan de orde van 
de dag zijn.

Toch is het, om te beginnen, niet zonder 
meer duidelijk dat de Dordtse Leerregels 
nog altijd heel actueel zijn. In het verle-
den zijn er heel wat theologen geweest, 
en niet de minste!, die kritische kantte-
keningen bij de inhoud van de Leerre-
gels hebben geplaatst. Ik noem er twee.

Melchior Leydecker (1642-1721) was 
de opvolger van Gisbertus Voetius als 

Omdat genade 

vrij valt

hoogleraar in de theologie te Utrecht. 
In 1695 schreef hij een aanprijzend 
voorwoord op een Nederlandse vertaling 
van een Engels, bevindelijk geschrift. 
De auteur daarvan was Hugo Binning, 
de vertaler Jacobus Koelman. De re-
den waarom Leydecker dat geschrift 
aanprees, was omdat de ‘oefening in de 
godzaligheid’ erin werd bevorderd. En 
daar was grote behoefte aan omdat de 
disputen tegen de Remonstranten ‘hevig 
en hoog’ waren geweest. Daardoor was 
het verstandelijk doorgronden, specule-
ren en spitsvondig onderzoeken van de 
gereformeerde leer zo belangrijk gewor-
den dat voor de bevindelijke en prakti-
sche kant van het geloof steeds minder 

belangstelling was. De Leerregels waren 
dus zo abstract en spitsvondig dat zij 
aan de bevordering van de praktijk van 
de godzaligheid geen positieve bijdrage 
leverden. 

Anderhalve eeuw later was het dr. H. F. 
Kohlbrugge die zich kritisch over Dordt 
uitliet. Hij nam het de calvinistische va-
deren kwalijk dat ze de Remonstranten 
niet op het juiste punt hadden aange-
pakt. Ze hadden zich laten verleiden tot 
hoge en ijle discussies over de eeuwige 
uitverkiezing en de wedergeboorte ter-
wijl ze het bij het hart van de zaak had-
den moeten houden: de rechtvaardiging 
door het geloof.

Als we zeggen dat de synode van Dordrecht weliswaar 
400 jaar geleden plaats had maar nog steeds ‘actueel’ is, 
dan bedoelen we daarmee dat die vergadering beslissingen 
heeft genomen en theologische keuzes heeft gemaakt, die 
ook voor onze tijd nog altijd relevant zijn. 

dr. B.J. Spruyt



Karl Barth 
(1886-1968)

ds. I. Kievit 
(1887-1954)

Augustinus 
(354-430)

9

De kritiek van Leydecker en Kohlbrugge 
is stevig. Zij namen het de synode van 
Dordt kwalijk dat ze het gerezen geschil 
tussen calvinisten (de oudgereformeer-
den, zoals ze zichzelf noemden) en de 
remonstranten te verstandelijk en te 
speculatief hadden aangepakt en zich 
hadden laten afdrijven van het leerstuk 
waarmee de kerk staat of valt: dat van de 
rechtvaardiging van de goddeloze door 
het geloof alleen.

Ontegenzeggelijk zien we in de Dordtse 
Leerregels een bepaalde verschuiving 
wanneer we dit belijdenisgeschrift naast 
de Catechismus en de Geloofsbelijdenis 
leggen. Maar hoe erg is dat eigenlijk?

over Wiens spreken en openbaring wij 
nooit kunnen beschikken, een verheven 
God Wiens spreken onze werkelijkheid 
slechts als in een punt des tijds raakt. 
Dat klinkt allemaal nog best wel recht-
zinnig, maar het betekende ook dat er bij 
Barth geen continuïteit in de tijd was, 
geen vernieuwing, geen nieuwe schep-
ping, geen bekering.

Om die gedachtegang tegen te gaan, 
vroeg ds. Kievit nadrukkelijk aandacht 
voor de passage uit de Dordtse Leerre-
gels waarin zo’n prachtige omschrijving 
van de wedergeboorte wordt gegeven 
als een binnendringen door God ‘in de 
binnenste delen van de mens met de 

Het kan zijn dat een bepaalde accen-
tuering van bepaalde aspecten van de 
geloofsleer soms nodig is, en soms weer 
opnieuw nodig blijkt. Hoe actueel en 
relevant het belijden van de Dordtse 
oudgereformeerde vaderen tegen de 
Remonstranten was, bleek bijvoorbeeld 
net na de Tweede Wereldoorlog, toen de 
invloed van de theologie van Karl Barth 
steeds groter werd en iemand als ds. I. 
Kievit zich genoodzaakt zag het gerefor-
meerd belijden hier tegenover te stellen. 

De kern van de leer van Barth was dat 
God de Gans Andere was, een hei-
lig God die wij niet voor ons karretje 
kunnen spannen, een soeverein God 

krachtige werking van de wederbarende 
Geest’. En dan gebeurt er ook wat: het 
hart wordt geopend en besneden, de wil 
wordt vernieuwd tot gehoorzaamheid en 
brengt vruchten van goede werken voort 
(DL III/IV.11).

Zoals het accent dat Dordt 400 jaar 
geleden legde, zo’n 70 jaar geleden 
opnieuw actueel bleek in de discussie 
tussen (hervormd-)gereformeerden en 
Barthianen, zo kan dat accent ook de-
zer dagen opnieuw van belang blijken. 
Bijvoorbeeld omdat zich de laatste tijd 
met enige nadrukkelijkheid een nieuwe 
stroming aandient die de volle nadruk 
legt op het verlangen van het menselijk 

Maar het wordt tijd om aan Dordt te 
herinneren zodra de gedachte postvat 
dat Gods handelen op het menselijk 
verlangen aansluit en dat natuur en 
genade als gevolg daarvan in elkaars 
verlengde komen te liggen. Als God 
roept, schept Hij iets nieuws dat in de 
tijd vruchten draagt. Maar dat scheppen 
is inderdaad iets geheel nieuws, een in-
wendige roeping, een nieuwe geboorte. 
Genade valt geheel vrij.

Dat heeft Dordt 400 jaar geleden na-
drukkelijk beleden, en daarmee blijken 
de Leerregels ook nu weer verrassend 
fris en actueel.
 

 Als God roept, schept 

Hij iets nieuws 

dat in de

 tijd vruchten draagt.

hart. En dat is natuurlijk een belangrijke 
invalshoek. Ons hart is onrustig, zei Au-
gustinus al, en theologen zeggen nu dat 
het verlangen van dat hart van de mens 
zich heden ten dage vooral op materi-
ele dingen richt, op zaken als prestige, 
welvaart en succes, dat ons verlangen 
dus geseculariseerd is en anders gericht 
moet worden.



Zicht op de vrouwenbond

Huishoudelijke Vergadering 2018 
en

Verenigingsseizoen 
2018-2019

Verslag van de Huishoudelijke Vergadering van de  
Hersteld Hervormde Vrouwenbond gehouden op 17 april 2018  

in de Bethelkerk te Lunteren

C.B. Hovestad-Stoffer

In de nieuwe kerk van de HHG 
van Lunteren wordt de negende 
Huishoudelijke Vergadering van de 
Hersteld Hervormde Vrouwenbond 
geopend met het zingen van Psalm 
90 vers 1. Onze 1e presidente mw. 
N. Schalkoort-Zijderveld heet alle 
aanwezigen hartelijk welkom. In het 
bijzonder ds. P.C. van den Boogaard uit 
Ederveen die deze dag een inleiding 
verzorgt naar aanleiding van het tiende 
hoofdstuk van het Bijbelstudieboekje 
over ‘Het leven van Mozes’.

Mw. Schalkoort zegt in haar 
openingswoord dat het een groot 
voorrecht is, dat wij in deze steeds 
veranderende wereld in alle rust samen 
mogen komen om vanuit Gods Woord 
onderwezen te worden en de belangen 
van onze Vrouwenbond te bespreken.

Ook is er dit jaar weer een 
bestuursverkiezing. De 1e secretaresse 
mw. C.B. Hovestad-Stoffer en de 
algemeen adjunct mw. K. Leenheer-
van Gent zijn aftredend, maar 

gelukkig weer herkiesbaar. De 
tegenkandidaten zijn respectievelijk 
mw. A. Breugem-Mackay uit Andelst 
en mw. M. Hagendijk-van Dam uit 
Hendrik-Ido-Ambacht. Beide dames 
worden hartelijk bedankt voor hun 
bereidwilligheid.

Ds. Van den Boogaard gaat voor in ge-
bed en leest daarna Exodus 33 en 34.
De 1e secretaresse mw. C.B. Ho-
vestad-Stoffer leest de notulen van de 
Huishoudelijke Vergadering van 11 
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Van de 
redactie
A. Rijken-Ubak

In dit nummer van ZODK 
hebben we een samenvatting 

van onze negende Huishoudelijke 
Vergadering. We kwamen voor 
het eerst bijeen in een zaal van de 
mooie, nieuwe Hersteld Hervormde 
Kerk in Lunteren. Het was een 
fijne en leerzame bijeenkomst, 
waar tevens twee bestuursleden 
aftredend waren en herkozen 
werden. Onze wens en bede is dat 
beide dames opnieuw de gezondheid 
en kracht van de Heere mogen 
ontvangen om hun werk voor onze 
Vrouwenbond te doen.

Als u dit leest hebben we de 
vakantieperiode achter de rug. 
Misschien hebben we wel een verre 
reis gemaakt of zijn we dichter bij 
huis gebleven. We kunnen overal de 
rust zoeken. De een houdt ervan om 
steden te bezoeken, de ander houdt 
meer van kleine lieflijke dorpjes, 
met de natuur eromheen. Maar 
hoe mooi alles ook mag zijn, toch 
gelden de woorden van Prediker:  
‘...het oog wordt niet verzadigd met 
zien...’ Uiteindelijk komt het toch 
aan op wat er in onze meditatie 
staat beschreven: ‘Er blijft dan een 
rust over voor het volk Gods.’ 

Zo staan we weer voor een 
nieuw seizoen met deze keer een 
Bijbelstudieboekje over het leven 
van Mozes. Hij was de middelaar 
van het oude verbond en de 
Middelaar van het nieuwe verbond 
is Christus. We zullen ze toch 
beiden moeten kennen, wil het wel 
zijn voor tijd en eeuwigheid. Dat 
geve de Heere voor het eerst of bij 
vernieuwing. Hij zegene alzo onze 
Bijbelstudiebijeenkomsten.

Alle data: Deo Volente

april 2017 en het jaarverslag van 2017 
van de Hersteld Hervormde Vrouwen-
bond. De 1e penningmeesteresse mw. 
W.G. van Vlastuin-Wiersma geeft een 
overzicht van de �nanciële situatie van 
het boekjaar 2017 en de begroting voor 
het jaar 2018. Hierna is er gelegenheid 
om vragen te stellen over de zojuist 
voorgelezen verslagen en andere zaken 
betreffende de Vrouwenbond. 

Na het zingen van de verzen 23 en 
24 van Psalm 105 krijgt ds. Van den 
Boogaard het woord. 
Zijn referaat gaat over de tiende Bijbel-
studie getiteld: ‘Mozes als voorbidder’. 
Hij doet dit aan de hand van Exodus 
33 en 34.

We worden aan het begin van Exodus 
33 gelijk met de neus op de feiten 
gedrukt: ‘Trek op vanhier, gij, en het 
volk dat gij uit Egypteland opgevoerd 
hebt.’ Niet meer ‘Mijn volk’, maar het 
volk dat onder leiding staat van Mozes. 
God zal niet meer meetrekken, maar een 
engel gaat mee. Maar God laat het volk 
niet helemaal los. Hij zal Zijn belofte 
vervullen die Hij aan Abraham, Izak en 
Jakob heeft gedaan. Waarom gebeurt dit? 
Omdat het volk hardnekkig is. 
Ze willen niet buigen voor de Heere en 
wekken zo Gods toorn op. Hij spaart het 
volk door niet mee te trekken. Want als 
Hij mee zou gaan, zou het volk op de 
weg worden verteerd.
Mozes bouwt een nieuwe tent buiten 
de legerplaats. Een teken dat het kamp 
van de Israëlieten te onrein is. God kan 
daar niet in het midden wonen. Ook 
Jezus moest lijden buiten de legerplaats. 
Een teken van hoop, een teken van 
Gods genade. Mozes bepleit de zaak 
van het volk bij God. Mozes heeft een 
diepe en nabije omgang met God. Hij 
onderstreept dat het volk Gods volk is en 
daarom is het Gods zaak. Zonder Gods 
aangezicht kan Mozes niet optrekken. 
God hoort Mozes en verhoort hem. Hij 
belooft om met het volk op te trekken. 
Dan vraagt Mozes om een teken. Maar 
wie zal God zien en leven? Daarom moet 
hij schuilen op een steenrots, dan zal 
God Zijn bewarende Hand over Hem 
uitstrekken. Mozes hoort Wie God is. 
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En ook vernieuwt Hij het verbond met 
Israël. Veertig dagen en nachten is Mozes 
in de nabijheid van God en ontvangt 
nieuwe stenen tafelen. Als hij terug komt 
glinstert zijn aangezicht. Een teken dat 
Mozes door God gezonden is. God wil 
door Zijn genade weer in het midden van 
Zijn volk wonen en hen in het beloofde 
land brengen.

Na het zingen van Psalm 103 vers 
4 staat de bestuursverkiezing op de 
agenda. De stemmen worden in de 
pauze geteld. De 2e presidente mw. 
A. Rijken-Ubak heeft nog enkele 
mededelingen, waarna ds. Van den 
Boogaard dankt voor de morgenver-
gadering en een zegen vraagt voor de 
maaltijd. 
In de pauze is er volop tijd voor onder-
linge ontmoeting en voor het kopen 
van onze bekende fotokaarten. Het 
nieuwe Bijbelstudieboekje kan worden 
ingekeken en besteld. Ook zijn er en-
kele artikelen met het (geborduurde) 
logo van de HHV erop. Deze artikelen 
kunnen besteld worden voor onder 
andere jubilea van leden van de vrou-
wenverenigingen.

De middagvergadering wordt geopend 
met het zingen van Psalm 97 vers 3 

en 7, waarna ds. Van den Boogaard de 
Heere dankt voor de maaltijd en een 
zegen vraagt over de middagvergadering. 
Mw. Schalkoort deelt de uitslag van de 
bestuursverkiezing mee. De dames Ho-
vestad en Leenheer zijn met algemene 
stemmen herkozen. Mw. Leenheer be-
dankt, ook namens mw. Hovestad, voor 
het in hen gestelde vertrouwen. 
De vragen van de Bijbelstudie worden 
eerst in groepjes besproken. Daarna 
volgt er onder leiding van ds. Van den 
Boogaard een plenaire bespreking. 

Aan het einde van deze dag bedankt 
mw. Schalkoort verschillende mensen 
voor hun medewerking aan de negende 

Huishoudelijke Vergadering. In het 
bijzonder ds. Van den Boogaard. Ze 
wenst hem Gods zegen voor zijn werk 
in de gemeente van Ederveen en voor 
de landelijke kerk. Ook het kosters-
echtpaar wordt hartelijk bedankt voor 
hun goede zorgen.
Mw. Schalkoort wenst alle aanwezigen 
een goede en leerzame voorbereiding 
voor het komende seizoen en vraagt 
tevens om gebed voor het werk van de 
Vrouwenbond.
Na het zingen van Psalm 27 vers 5 
en 7 sluit ds. Van den Boogaard deze 
Huishoudelijke Vergadering met dank-
gebed en wenst alle aanwezigen een 
goede thuisreis.
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Kopij voor het volgende blad  
kunt u voor 22 oktober e-mailen naar:  

a.rijken-ubak@solcon.nl  
Tevens kunnen de berichten voor 
de website naar bovengenoemd 
e-mailadres gestuurd worden. 

E-mailadres secretaresse HHV: 
cbhovestadstoffer@solcon.nl

Uit de verenigingen

Met grote dankbaarheid aan de  
HEERE herdacht de vrouwenvereni-
ging ‘Niet in eigen kracht’ te Leer-
broek haar 60-jarig jubileum. Tijdens 
de jaarvergadering, met belangstel-
lenden uit de gemeente, hield drs. M. 
A. Buitink-Heijblom een waardevolle 
lezing over het thema: ‘Geschoeide 
voeten’, waarin het spreken over de 
belangrijkste dingen in dit leven naar 
voren kwam. De hartelijke bereidheid 
om het Evangelie aan anderen bekend 
te maken is niet alleen een roeping 
voor predikanten, maar wil de HEERE 
ook door mannen, vrouwen en jonge-
ren heen werken. 

Drie zeer trouwe leden: mw. M. 
Zwijnenburg-Bikker, mw. M. Willem-
se-Kars en mw. T. Geluk- de Bruijn, 
mochten respectievelijk hun 55, 45 
en 40 jarig jubileum gedenken. Afslui-
tend was er het jubileumreisje naar 
Katwijk, waar een gastvrije ontvangst 

en een hartelijke verbondenheid door 
middel van Gods Woord met de vrou-
wenvereniging aldaar ervaren werd. 
De HEERE schonk een onvergetelijk 
jaar, waarin Hij de waarde van de ver-
enigingsnaam liet blijken. 

Voor de toekomst zien de 44 leden ver-
wachtingsvol naar Zijn rijke zegen uit.

D.M. van den Berg-Bikker, secretaresse

advertentie
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Het Gastenhuis
in Westervelde (nabij Norg) 

is een vrij gelegen, gezellig en 
comfortabel familiehuis.

Prachtig uitzicht en geweldige 
wandel- en fietsomgeving. 
4 tot 12 pers. 0621716056, 

www.gastenhuis.nl 



Agenda

6 oktober (zaterdag)
Lunteren:  Tiende Bondsdag
Thema:  ‘Wet en Evangelie’ 
Spreker ‘s morgens:  ds. J.L. Schreuders
Onderwerp:  ‘De middelaar van het oude ver-

bond’
Spreker ‘s middags:  ds. F. van Binsbergen
Onderwerp:  ‘De Middelaar van het nieuwe 

verbond’

25 oktober
Nieuwleusen:  Regioavond Noord
Spreker:  ds. D.J. Diepenbroek

15 november
Ridderkerk:  Toerustingsdag voor alle leden
Spreker:  ds. L. Groenenberg
Onderwerp:  Eenzaamheid 

22 november
Elspeet:  Toerustingsdag voor alle leden
Spreker:  ds. L. Groenenberg
Onderwerp:  Eenzaamheid 

29 november
Veen:  Regioavond Zuid-Oost
Spreker:  ds. L. Treur
Onderwerp:  Het leven van Mozes 

‘Er blijft dan een rust over 
voor het volk Gods.’

Hebreeën 4:9

Dauwdruppeltjes

De vakantie ligt weer achter ons. Het is 
goed even afstand te nemen van de da-
gelijkse bezigheden, om zodoende onze 
tijd een wat andere invulling te geven 
en tot rust te komen. Een mens zoekt 
rust in deze rusteloze wereld, maar waar 
zoeken we rust? Augustinus zegt: ‘On-
rustig is ons hart, totdat het rust vindt in 
God.’ De Heere zegt in Zijn Woord: rust 
een weinig, trek je terug, en wees bezig 
met de dingen van de eeuwigheid, want 
daar komen we meestal  niet of weinig 
aan toe. In Gods Woord en dienst is de 
ware rust te vinden. 

Onze tekst zegt: ‘Er blijft dan een rust 
over voor het volk Gods.’ Benaarstig u 
dan om in die rust in te gaan. Dat is de 
ware rust, die voor Gods kinderen nog 
komen zal en waarvan hier soms al iets 
gesmaakt mag worden. De mens van 
nature zoekt vermaak in deze wereld, en 
wil niet graag alleen zijn en op zichzelf 

teruggeworpen worden. Soms zijn er 
slagen voor nodig om ons te dwingen 
een ogenblik stil te staan en ons leven te 
overzien. ‘Want ook ons is het Evangelie 
verkondigd, gelijk als hun; maar het 
woord der prediking deed hun geen nut, 
dewijl het met het geloof niet gemengd 
was in degenen die het gehoord heb-
ben.’ Zijn we er al aan ontdekt dat we 
het ware geloof missen? Dan zal er een 
zoeken komen om dat te vinden. De 
Heere maakt een mens zoekende. Van-
uit zichzelf is er niemand die God zoekt, 
niet tot één toe. Heden, indien gij Zijn 
stem hoort, zo verhardt uw harten niet, 
maar laat u leiden. Want het Woord 
Gods is levend en krachtig. Zo leidt 
Hij Zijn volk door dit leven, en belooft 
dat ze in Zijn rust mogen ingaan, voor 
eeuwig en altoos. Wat zal dat zijn, nooit 
meer van Hem verlaten te zijn. Nooit 
meer te hoeven zondigen. Een eeuwige 
heerlijke toekomst is er weggelegd voor 

degenen die Hem mogen kennen en 
liefhebben. Dat we zo de vakantietijd 
hebben mogen doorbrengen om de 
Heere te zoeken, te lieven en te loven. 
De Heere belooft het immers, ‘zoekt, 
en gij zult vinden’ (Matth.7:7-midden) 
Heeft u Hem al mogen vinden?

Uw goedheid, HEER’, is hemelhoog, 
Uw waarheid tot den wolkenboog; 
Uw recht is als Gods bergen; 
Uw oordeel grond’loos; Gij behoedt 
En zegent mens en beest, en doet 
Uw hulp nooit vrucht’loos vergen. 
Hoe groot is Uw goedgunstigheid! 
Hoe zijn Uw vleug’len uitgebreid! 
Hier wordt de rust geschonken; 
Hier ’t vette van Uw huis gesmaakt;
Een volle beek van wellust maakt
Hier elk in liefde dronken.

Ps. 36:2

A.C. van Ark-van de Steeg

‘Er blijft dan een rust over 
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Van de bestuurstafel

C.B. Hovestad-Stoffer

Als u deze uitgave van ‘Zicht 
op de kerk’ leest, staan 

we weer aan het begin van het 
nieuwe vergaderseizoen. Met het 
oog daarop wil ik u graag het 
volgende voorleggen:  
Bij het secretariaat komen ver-
schillende vragen/opmerkingen/
wijzigingen enzovoort binnen. 
Tegenwoordig veel via de e-mail 
en dat is wel zo fijn. Meestal 
krijgt u dezelfde dag nog ant-
woord! Voor vragen die eerst in 
de vergadering van het landelijk 
bestuur moeten worden bespro-
ken, moet u iets langer wachten 
op het antwoord. Een vriendelijk 
verzoek om bij alle e-mails/brie-
ven die u naar ons verzendt, ook 
de naam en plaatsnaam van uw 
vereniging te vermelden. 

In de maand januari 2019 krij-
gen de penningmeesteressen 

een aparte brief van mw. Van 
Vlastuin over de betaling van 
de contributie. De secretaressen 
krijgen een brief met onder an-
dere data van de HV, Bondsdag, 
enzovoort, zodat u met de plan-
ning voor 2019 hier rekening 
mee kunt houden. Voor wat 
betreft de Huishoudelijke Verga-
dering: Wilt u zich a.u.b. voor de 
genoemde datum aan/afmelden? 
We moeten echt op die datum 
weten op hoeveel verenigingen 
we kunnen rekenen! Ook hierbij 
graag de naam en plaatsnaam 
van uw vereniging vermelden.

Tot slot, denkt u aan de actie 
voor het Hersteld Hervormd 

Seminarie! De afsluiting daar-
van is op de komende Bondsdag, 
zaterdag 6 oktober 2018. 
We hopen dat u begrip hebt 
voor deze vragen/opmerkingen 
van onze kant en wensen u een 
gezegend seizoen rondom Gods 
Woord.

Op alle bijeenkomsten zijn onze bekende fotokaarten te koop!

Ons nieuwe Bijbelstudieboekje voor het komende seizoen 2018-2019 gaat 
over het leven van Mozes. Het is geschreven door verschillende (emeritus)
predikanten, op alfabetische volgorde, uit de Hersteld Hervormde Kerk.

01. Ds. H. Zweistra, Urk (wijkgemeente Elim)  
De geboorte van Mozes, een ‘zoon’ van Farao’s dochter en zijn vlucht 
naar Midian 

02. Ds. G.T. van Appeldoorn, Melissant  
Zijn roeping in de woestijn

03. Ds. G.J. van Asperen, Monster - ‘s Gravenzande 
Mozes voor Farao en de plagen van Egypte

04. Ds. C.J.P. van der Bas, Zomba (Malawi) 
Pascha en de uittocht uit Egypte

05. Ds. IJ.R. Bijl, Vriezenveen 
Begin van de woestijnreis

06. Ds. F. van Binsbergen, Schoonrewoerd 
Het leiderschap van Mozes betwist

07. Ds. G.J. Blankers, Bruchem 
Water uit de rotssteen, overwinning op Amalek en de koperen slang 

08. Ds. J. den Boer, Nieuwleusen 
Mozes op de berg Sinaï

09 Ds. R.C. Boogaard, Soest 
Het gouden kalf

10. Ds. P.D. van den Boogaard, Ederveen 
Mozes als voorbidder: ‘Indien Uw aangezicht niet medegaan zal, doe 
ons vanhier niet optrekken’, Nieuwe stenen tafelen

11. Ds. B.D. Bouman, Giessendam-Neder-Hardinxveld-Sliedrecht 
Mozes sterft en de verheerlijking op de berg

U kunt het boekje bestellen bij: a.rijken-ubak@solcon.nl 
Tel. (0418) 561287 De prijs is € 4,-- voor leden en € 5,-- voor niet-leden 
(incl. verzendkosten).

Bijbelstudieboekje 
seizoen 2018-2019
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advertentie

Te vondeling gelegd 
Home of Love ontfermt zich over hen

www.hudsontaylor.nl 

Maak uw gift over op NL56 RABO 0347 3760 29 
t.n.v. Hudson Taylor / SBHC te Dordrecht.

U kunt ook via www.hudsontaylor.nl doneren.

HudsonTaylor

Helpt 
u mee?

www.drukkerij-amv.nl

Indrukwekkend
werk
Drukwerk maakt indruk. Door onze jarenlange ervaring weten wij van Drukkerij AMV 

dat als geen ander. Steeds meer ondernemers en organisaties kiezen voor AMV. Met 

een team creatieve vormgevers, printers en drukkers zijn we onze opdrachtgevers graag 

van dienst. Indrukwekkend van concept tot eindproduct.

Elke ondernemer of DGA
krijgt de puzzel een keer voor zich!

• Koop of verkoop van een bedrijf of van aandelen
• Bedrijfsopvolging door familie of derden
• Conflicten tussen aandeelhouders
• Participatie door en uittreding van aandeelhouders
• Samenwerking of beëindiging daarvan
• (Her)structurering en (her)financiering

• Waardering van een bedrijf of van aandelen

Bij deze ingrijpende situaties staan wij naast u als professionele, 
betrouwbare en betrokken adviseur, met oog voor de belangen van 
uw bedrijf, van uzelf en van uw familie.

Neem voor een vrijblijvend gesprek contact op met
Drs. J.P. (Jan Pieter) van Ree RA RV

Rhenen   •   (06) 53 80 54 44   •   www.revenue-consultants.nl

Partner van ProMissie - Adviseurs voor familiebedrijven
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Zicht op evangelisatie

Misschien overkomt het u nooit. Maar regelmatig gaat  
de voordeurbel waarna je vriendelijk wordt aangesproken 
met een vraag richting geloof, God en de Bijbel. U begrijpt 
het al: Jehova’s Getuigen.

Omgekeerde 
evangelisatie

Evangelisatiedag D.V. 9 februari 2019
Breng het Woord, waar het niet meer wordt gehoord. 

Met een hoofdlezing door evangelist Jan Bayense uit Kerkrade en 
daarnaast een gevarieerd workshopprogramma. 

Nadere informatie volgt nog. Reserveert u alvast de datum?

S.P. Schutte

En tja, wat doe je dan? Proberen ze 
zo snel mogelijk van de deur vandaan 
te krijgen? Proberen een gesprek met 
ze aan te gaan? Ze aanspreken op hun 
dwaalleer? Wie ooit geprobeerd heeft 
een inhoudelijk gesprek te krijgen, 
merkt dat dit nog niet meevalt. Dus 
toch maar zo snel mogelijk de deur weer 
dicht?
Eerlijk gezegd zit dat niet lekker. Aan 
de ene kant omdat zij wel aan de deur 
staan met de Boodschap en ik niet. Aan 
de andere kant omdat je weet dat als je 
ze laat weggaan, ze ongewaarschuwd 
doorgaan met het verspreiden van een 
valse leer. Daarmee staat Gods eer en 
hun zaligheid op het spel. 
Wat dan? Vaak als u het gesprek af pro-
beert te houden, krijgt u de vraag of u 
dan een boekje van ze wilt aannemen. 
U krijgt dan uiteraard een boekje met 
speci�ek de leer van de Jehova’s Getui-
gen op een of ander punt. Toch zette dat 

boekje mij wel op een spoor. 
De Jehova’s Getuigen hebben hun eigen 
Bijbelvertaling. Een vertaling die hele-
maal toe vertaald is naar hun dwalingen. 
Ooit kwam het wel tot een dieper ge-
sprek met een getuige en toen pakten 
we allebei onze Bijbel erbij. En dan zie 
je de grote waarde van een betrouwbare 
Bijbelvertaling. Want van de Statenver-
taling kunnen we in het gesprek met 
alle vrijmoedigheid getuigen dat het een 
hele precieze overzetting is uit het He-
breeuws en Grieks. 
En juist dat bracht me op de gedachte: 
waarom draaien we het niet om? Als ze 
u een boekje willen geven, vraag hen 
dan om van u een boekje, nee het Boek 
der boeken aan te nemen. Geef ze een 
betrouwbare Statenvertaling mee. De 
Heere zal met Zijn Woord dan wel doen 
wat Hem behaagt. Er is vast ook bij u 
wel een plekje in de buurt van de voor-
deur om een paar Bijbels klaar te leg-

gen. Bij de GBS zijn voor maar weinig 
geld prima weggeefbijbels te koop. 
De leiding van de Jehova’s Getuigen wil 
niet dat de getuigen aan de deur iets van 
u aannemen, dus ook geen Bijbel. Laat 
hier echter het gebod van God om Zijn 
Woord uit te dragen zwaarder wegen 
dan het gebod van de leiding van de 
Jehova’s Getuigen, waaraan u en ik in 
ieder geval niet gebonden zijn. Hopelijk 
bezwijkt er deze of gene en komt zo in 
contact met het onvervalste Woord van 
God. Anders hebt u ze in ieder geval wat 
meegegeven om over na te denken. En 
dat is al meer dan “geen tijd”, of “geen 
interesse”.
Ook deze mensen reizen naar een nim-
mer eindigende eeuwigheid en ze zijn zo 
moeilijk te bereiken met het Evangelie 
van de Drie-enige God. Zouden we dan 
niet eens een eenvoudig middel pro-
beren. Welk middel is er nu beter dan 
Gods eigen Woord?!
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Terwijl er nog steeds in grote delen van 
de samenleving aversie is tegen de kerk 
en tegen het geloof in God, geeft het 
veel moslims juist een vertrouwd gevoel 
om met christenen om te gaan die in 
God geloven. Moslims verwachten ook 
van christenen dat ze het over Jezus 
zullen hebben. Het gebeurt zelfs wel 
eens dat een imam zieke moslims naar 
christenen stuurt met de aanbeveling 
dat die dan tot Jezus kunnen bidden om 
genezing. Er is dus alle aanleiding om 
vrijmoedig met moslims over Christus te 
spreken. 

Wie getuigt naar moslims, mag rekenen 
op hulp. De hulp van Gods Geest. Stich-
ting Evangelie & Moslims ondersteunt 
gemeenten en gemeenteleden graag bij 
het missionaire werk. Evangelie & Mos-
lims is in 1978 opgericht dóór en vóór de 
kerken en dat is nog steeds het kenmerk 
van de stichting die inmiddels 12 mede-
werkers heeft. We zijn er om gemeenten 
en gemeenteleden te helpen bij hun 
roeping om het Evangelie te delen met 
moslims in hun omgeving. Het is niet de 
bedoeling dat we als landelijke organisa-
tie met specialisten de taak van kerken 
overnemen. We geloven dat God in 
iedere gemeente door Woord en Geest 
gaven geeft aan gemeenteleden om hun 
roeping te vervullen. Dat willen we met 
onze kennis, ervaring en middelen on-

Naschrift 

Van heler harte bevelen we als com-
missie evangelisatie het werk van 
Evangelie & Moslims aan. De stich-
ting biedt in het huidige tijdsgewricht 
de nodige toerusting en informatie 
voor het omgaan met moslims. Om 
de bekendheid van het werk van 
Evangelie & Moslims te vergroten, 
is hiernaast een stukje opgeomen 
van de hand van ds. C.W. Rentier, 
directeur van stichting Evangelie & 
Moslims. Ons gebed is dat hierdoor 
de gelegenheid voor het getuigen naar 
moslims zal toenemen. Het Evangelie 
van Christus heeft geestelijke kracht 
om hen tot geloof in de Heere Jezus te 
brengen.

Ds. A.A.F. van de Weg

Wie getuigt naar moslims,
mag rekenen op hulp

dersteunen. Getuigen naar moslims kan 
op heel verschillende manieren plaats-
vinden. In de eerste plaats op persoonlij-
ke manier binnen natuurlijke contacten 
op school, op het werk, of in de buurt. 
Tegenwoordig hebben in bijna alle ker-
kelijke gemeenten sommige gemeente-
leden op die manier regelmatig contact 
met moslims. Toerusting daarvoor is 
dan zinvol, tal van moslims kwamen de 
afgelopen jaren door dit soort contacten 
tot geloof. Daarnaast kunnen plaatselijke 
kerkelijke gemeenten moslims gericht 
uitnodigen voor missionaire activiteiten. 
Vooral groepen die nog maar kort in 
Nederland zijn, zoals asielzoekers, staan 
vaak open voor kennismaking met chris-
tenen en kerken. 
De valkuil is dat we in de ontmoeting 
met moslims over de verschillen of over-
eenkomsten tussen islam en christelijk 
geloof beginnen. Dat is meestal niet 
zo zinvol. Beter is het om niet over de 
islam te spreken, maar te proberen om 
zo eenvoudig en concreet mogelijk de 
woorden en daden van Christus aan hen 
bekend te maken en hen te bemoedigen 
om de Evangeliën te lezen. Hoewel 
moslims vanuit de islam wel over Jezus 
hebben gehoord, weten ze vrijwel niets 
over Zijn woorden en daden. Evange-
lie & Moslims biedt trainingen voor 
gemeenteleden, Bijbels en lectuur om 
aan moslims te geven, werkmaterialen 

voor kinderwerk, jongerenwerk en vrou-
wenwerk. Ook zijn medewerkers van 
Evangelie & Moslims beschikbaar om 
te begeleiden bij Bijbelstudie, doopge-
sprekken of het samen met evangelisa-
tiecommissies nadenken over mogelijk-
heden voor evangelisatiewerk. Via de 
website is veel informatie beschikbaar 
of te bestellen.

Ds. Rentier is directeur van stichting 
Evangelie & Moslims  
www.evangelie-moslims.nl

Ds. C.W. Rentier 

© stichting Evangelie & Moslims 
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Evangelisatiewerk 
in Schiedam

gaan. De deuren van de kerk gaan iede-
re tweede zaterdag van de maand open. 
Voorbijgangers kunnen binnenlopen. 
Die wegen mogen we ingaan, waarvan 
de HEERE de deuren opent. Bij diver-
se Bijbelcursisten ontstond de behoefte 
aan een ‘vervolgstap’. Het liefst zie je 
iedereen direct naar de kerk komen. 

Die stap bleek echter voor sommigen 
te groot te zijn. Ook al probeerden we 
nog zo laagdrempelig te zijn. Daarom 
hebben we gezocht naar mogelijkhe-
den. Een ruimte werd gevonden. In 
het centrum van de stad. Bij een gezin 
uit de gemeente thuis. Daar is inmid-
dels ruim twee jaar lang iedere laatste 
zondag van de maand het Woord open 
gegaan. Open samenkomsten. Zo wor-
den ze genoemd. 

Voor Laura is het inmiddels ‘haar kerk’. 
Van jongs af aan heeft ze geloofd dat God 
bestaat. Via een Bijbelaanvraag kwamen 
we met haar in contact. Al jaren volgt 
ze de Bijbelcursus. Iedere laatste zondag 
van de maand neemt ze haar plekje in. 
Ernst en Carla gingen een andere weg. 
Hij kwam in contact met een gemeente-
lid. Door de Bijbelcursussen en de open 

‘Zwart Nazareth’. Zo is de stad 
Schiedam wel genoemd. De 
Schiedamse predikant François 
Haverschmidt heeft erover gedicht. 

‘Een onafboenbre roetkorst kleeft 
(Dat ’s waar) er aan iederen gevel,  
En over havens en straten hangt 
Er een eeuwige steenkolennevel.’

Het is de stad waar DENK inmiddels 
vier zetels heeft gekregen. Het is de 
stad waarvan het stadsblad een artikel 
opent met de woorden: ‘Weer een kerk 
dicht.’ De Lutherse kerk om de hoek 
heeft na 124 jaar haar deuren gesloten. 
Een ander artikel laat ons weten dat 
de Schiedamse kerken ‘in rap tempo’ 
verdwijnen. Inmiddels heeft ook de 

Christelijke Gereformeerde Kerk van 
Schiedam gemeld dat aan het einde 
van dit jaar de kerkdeur op slot gaat. 
En toch gaat God door met Zijn werk. 

Al jarenlang gaan iedere eerste zater-
dag van de maand de vrijwilligers bij 
de lectuurkraam met voorbijgangers 
in gesprek. Het gaat over Hem Die 
uit Nazareth is voortgekomen. Vanuit 
dit project ontstond de behoefte naar 
‘meer’. Een kinderclub is opgestart. 
Een Bijbelcursus is aangeboden. Later 
is er ook een vervolgcursus van start ge-
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samenkomsten zijn ze meer en meer 
betrokken geraakt. Inmiddels zijn ze lid 
van de gemeente. Als het even kan, zijn 
ze er. Iedere zondagmorgen. 

Voor de een is de open samenkomst 
een opstap naar de kerkdiensten. Voor 
de ander is het voorlopig even genoeg. 

Zoals bij Amir. Hij kwam voor het eerst 
met Kerst. Een gemeentelid heeft hem 
meegenomen. Volgens hem zijn alle 
religies gelijk. Iedere laatste zondag van 
de maand is hij er. Er is honger naar 
meer. Zou er dan toch maar één Weg 
zijn? Bij Maurits ging het nog weer an-
ders. Uit het niet kwam hij in de kerk. 
Iedere zondag was hij er. Daarnaast be-
zocht hij de open samenkomsten. Maar 
opeens was alle contact verbroken. Pro-
blemen thuis. We kunnen alleen nog 
voor hem bidden. 

Om half 4 staat de deur open. Binnen 
bereiden de dames zich voor op wat 
er gezongen zal worden. Buiten is er 
vaak een tegengeluid te horen. De ene 
keer vanwege de Brandersfeesten. Een 
volgende keer vanwege de overvolle 
terrasjes. Een derde keer vanwege een 
naaktexpositie in het pand van de bu-
ren. Enkele dagen voorafgaand aan een 
samenkomst zijn degenen die vaker ge-

weest zijn, nog even herinnerd. Dan is 
het weer zover. Als iedereen aanwezig 
is, wordt er geopend met welkom en 
gebed. Er is gelegenheid om met elkaar 
te zingen. Een gedeelte uit de Bijbel 
wordt voorgelezen. Een korte meditatie 
wordt er gehouden. Na het dankgebed 
is er gelegenheid elkaar te ontmoeten 
onder het genot van een kop kof�e. 
Er is een vaste groep bezoekers van 
ongeveer 6 personen. Daar omheen is 
er nog een aantal die af en toe komt. 
Na de zomervakantie gaan we naar een 

nieuwe locatie. We willen ons meer in-
zetten voor één stadsdeel. Het gaat om 
de wijk ‘De Gorzen’. Inmiddels heeft 
de kinderclub daar een goede ingang. 
We hopen dat ook de open samenkom-
sten meer bekendheid krijgen onder de 
bewoners. Dit alles in de wetenschap 
dat als de HEERE het huis niet bouwt, 
het tevergeefs zal zijn. Bid voor het 
werk in Schiedam. 

De namen in dit artikel 
zijn ge�ngeerd.

Dit alles in de 

wetenschap 

dat als de HEERE 

het huis niet bouwt, 

het tevergeefs zal zijn. 

Bid voor het werk 

in Schiedam.
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Zicht Op Zending
J A A R G A N G  1 2   –   N U M M E R  3  ZENDING HERSTELD HERVORMDE KERK

Zicht Op ZendingZicht Op ZendingZicht Op ZendingZicht Op ZendingZicht Op ZendingZicht Op ZendingZicht Op ZendingZicht Op ZendingZicht Op ZendingZicht Op ZendingZicht Op ZendingZicht Op ZendingZicht Op ZendingZicht Op Zending

Project Suriname
Uitgezonden werkers:
•  Fam. Ds. A. Meuleman 

(zendingspredikant)

Post Suriname: 
Postbus 1459, 
Paramaribo, Suriname

Project Malawi
Uitgezonden werkers:
•  Fam. H.C. Ju 

(organisatie deskundige)
•  Fam. C.J.P. van der Bas

(zendingspredikant)

Post Malawi: 
P.O. Box 626, Zomba, 
Malawi (Central-Africa)

Microkrediet 
voor de RPC: 
Wie helpt…?

Westerse Bijbelvertaler 
doet stapje terug

Zegen en zorg in 
Suriname



Na een voorspoedige vlucht van 
ongeveer negen uur landen we 
op het vliegveld van Johan Adolf 

Pengel International Airport, 
beter bekend als Zanderij. Daar 
staan ds. Meuleman en z’n vier 
jongens Willem, Mark, Gerald en 
Rick al op ons te wachten. Op de 
zendingspost bij mast 25 in 
Powakka – een halfuurtje rijden 
vanaf Zanderij – worden we har-
telijk ontvangen door mw. 
Meuleman met de kleine Waldo 
en onderwijsvrijwilligster Ingrid 
de Mos. Omdat het zusterhuis 
verbouwd is tot een dubbele 
woning (één voor de onderwijs-
vrijwilligster en één voor de kin-
derwerkster), kunnen we logeren 
in de woning voor onze aanko-
mende kinderwerkster Marijke 
van der Plaat. 

Tijdens een visitatiebezoek spre-
ken we uitvoerig met onze zen-
dingswerkers. We blikken terug 
op het achterliggende jaar. Er is 
reden tot blijdschap. Het Woord 
van God wordt van zondag tot 
zondag verkondigd. Het Heilig 
Avondmaal mag bediend wor-
den. Ook mocht in de afgelopen 
tijd aan drie kinderen de Heilige 
Doop bediend worden. Naast de 
kleine Waldo Meuleman betrof 
dat twee kinderen van ouders 
die via het kinderwerk bij de 
gemeente betrokken geraakt 
zijn. Deze doopsbediening was 
voor ds. Meuleman meteen aan-
leiding om in een aantal zonda-
gen voorafgaand aan de doop 
met de gemeente na te denken 
over de betekenis van het sacra-
ment van de Heilige Doop. Een 
andere reden tot blijdschap is 
het feit dat er de laatste maan-
den een groei in het aantal kerk-
bezoekers is waar te nemen. 
Nieuwe mensen weten de weg 
naar de kerk van Powakka te vin-

F O C U S  Ds. W.M. Mulder

Al snel zegen en zorg  
in Suriname

De commissie zending legt jaarlijks een visitatiebezoek af aan de 

verschillende zendingsprojecten. Van 31 mei tot en met 5 juni 

brachten de heer P. Vogelaar en ds. W.M. Mulder een bezoek aan 

het zendingsproject Suriname. 

BOVEN: Trio 
indianen - 
nieuwe 
bewoners 
gemeente

Doopvont 
gemeente 
Powakka

Z I C H T  O P  Z E N D I N G  -  J A A R G A N G  1 2
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den. Ook voormalige leden 
komen terug. We zien dat ds. 
Meuleman steeds meer een 
plaats krijgt in de lokale gemeen-
schap. 

ZORGEN
Er zijn ook zorgen, in het bijzon-
der vanwege het overlijden van 
broeder Leo. Broeder Leo diende 
de gemeente als ouderling. Hij 
vormde de grote steun en toever-
laat van ds. Meuleman en de spil 
van de gemeente. Als visitatoren 
bezoeken we zuster Bea, de 
weduwe van broeder Leo. Het 
gemis is groot. Voor haar, voor 
haar gezin, maar ook voor de 
gemeente en de familie 
Meuleman. Tijdens de vorige 
visitatie had ds. Mulder broeder 
Leo nog uitvoerig gesproken. Hoe 
aangrijpend is het dan om een 
jaar later bij zijn graf te staan. 

VOORUITKIJKEN
Er wordt niet alleen teruggeke-
ken tijdens de visitatie, we kijken 
ook vooruit. Er wordt gesproken 
over de toekomst van de 
gemeente en het zendingswerk 
in Suriname. De familie 
Meuleman ziet uit naar de komst 
van Marijke van der Plaat als 
nieuwe kinderwerkster en 
Albertine Mourik als nieuwe 
onderwijsvrijwilligster. Samen 
met de kerkenraad, die door het 
wegvallen van broeder Leo nu 
bestaat uit broeder Hendrik als 
ouderling en ds. Meuleman als 

predikant, spreken we over de 
vervulling van de ambten in de 
gemeente. Een ander aandachts-
punt is de miserabele financiële 
situatie van de gemeenteleden 
vanwege de sterke devaluatie 
van de Surinaamse dollar.

OVERHEID
Tijdens de huisbezoeken bij de 
familie Meuleman en Ingrid de 
Mos is er ook aandacht voor het 
persoonlijk en geestelijk welbe-
vinden. Wat blijft gebed door het 
thuisfront voor onze werkers 
toch onmisbaar! 
Onze zendingspost bevindt zich 
op het grondgebied dat eigen-
dom is van Klein Powakka. 
Tijdens visitaties is er daarom 
ook altijd een ontmoeting met 
de kapitein (soort burgemeester) 

van Powakka. Met haar bespre-
ken we wat de ZHHK in prakti-
sche zin kan betekenen voor de 
gemeenschap van Powakka. 

SAMENWERKING
Zendingswerk doe je nooit 
alleen. Samenwerken met andere 
organisaties is nodig. Ds. 
Meuleman geeft ook les op een 
gerenommeerde interkerkelijke 
bijbelschool EST in Paramaribo. 
Tijdens een bijeenkomst met een 
afvaardiging van het bestuur 
van EST worden de mogelijkhe-
den verkend om als ZHHK het 
gereformeerde geluid op deze 
bijbelschool te versterken. Verder 
hebben we een ontmoeting met 
de familie Bijkerk van MAF 
Suriname. 

ONTMOETING
Op de dag van ons vertrek heb-
ben we nog een indrukwekkende 
ontmoeting met ds. Ahn en zijn 
vrouw. Uitgezonden door een 
presbyteriaanse kerk uit Zuid-
Korea mogen ze samen al meer 
dan vijfentwintig jaar zendings-
werk verrichten in Suriname. We 
spreken over zegen en tegen-
stand op het werk. Ook dat laat-
ste moeten zij sterk ondervin-
den. En toch mogen ze volharden 
en getrouw blijven aan Gods roe-
ping, wetend dat Hij Die roept, 
getrouw is en het ook doen zal. 
Wat een indrukwekkende les 
voor allen die dienen mogen in 
Gods Koninkrijk.  n

Ontmoeting 
met bestuurs-

leden Bijbel-
school EST

Links: Ds. en  
mw. Ahn

S E P T E M B E R  2 0 1 8  -  G E R O E P E N  T O T  G E T U I G E N
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Financiële terugblik

Reden tot dankbaarheid  
Hoewel 2017 alweer geruime tijd achter ons ligt, kijken we 

met elkaar toch nog een keer terug naar dat jaar. En wel in 

het bestek van de financiën. In de synodevergadering van jl. 

juni is het financiële jaarverslag van de ZHHK vastgesteld en 

daar maken we u nu graag deelgenoot van. Het gaat immers 

om het geld dat door u als betrokken leden van de HHK bij 

elkaar is gebracht.

ONTWIKKELING FINANCIËN 
Om maar direct een heel korte 
samenvatting te geven van de 
 financiële ontwikkelingen in 2017: het 
was een goed jaar! De stijgende trend 
van de inkomsten en de dalende lijn 
van de uitgaven werden ook vorig 
jaar gecontinueerd. En dat is niet 
alleen voor een penningmeester goed 
nieuws, maar vooral voor u als gever 
en ook voor onze zendingswerkers in 
Suriname en Malawi. Niet alleen 
 blijvende, maar ook toenemende 
betrokkenheid van u als leden, 
 vertaalt zich in blijvende en eveneens 
toenemende financiële bijdragen. 
In de twee onderstaande grafiekjes 
staan de uitgaven en inkomsten over 
de periode 2014-2017. Hieruit blijkt 
duidelijk het patroon van de stijgende 
inkomsten (van € 869.000 in 2014 
naar € 1.125.000 in 2017) en de 

 dalende uitgaven (van € 835.000 in 
2014 naar € 591.000 in 2017). 

OORZAKEN
We moeten echter in alle nuchterheid 
wel constateren dat dalende uitgaven 
nooit een doel op zich kunnen zijn. 
Het gaat immers om besteding van 
de ontvangen gelden aan het werk 
van de zending en nieuwe initiatieven 
op het zendingsveld vertalen zich dan 
in een toename van de uitgaven. 
Belangrijk is dat het op een beheerste 
wijze plaatsvindt.
Als we nu wat inzoomen op het jaar 
2017 zelf, dan zien we in het afgelopen 
jaar een positief saldo tussen 
 inkomsten en uitgaven van € 534.000 
en dat is een zeer groot verschil! Dat 
verschil valt uiteen in twee delen. Het 
betreft voor een deel incidentele en 
voor een deel structurele oorzaken. 

Om met het incidentele te beginnen: 
in 2017 is door een lid een woonhuis 
aan de ZHHK geschonken. Dit huis is 
inmiddels (in 2018) verkocht, maar in 
2017 is hiervoor reeds een incidentele 
bate geboekt van € 186.000. Ook 
waren de kosten voor de zending 
lager o.a. als gevolg van lagere 
 personeelskosten (in Nederland en in 
Malawi) en kosten van werving en 
publiciteit (samen ca. € 145.000). 
De meer structurele posten betreffen 
de toename van de inkomsten via 
 collecten, giften en zendingsbussen. 
In totaal is er vorig jaar € 890.000 
ontvangen en dat is bijna € 180.000 
meer dan begroot.

TENSLOTTE
Als we zo deze cijfers tot ons nemen, 
past het ons verwonderd en dankbaar 
te zijn tegenover Hem Die de 
zendings opdracht zelf heeft gegeven 
en het ook in 2017 heeft doen voort-
gaan. Door zendingswerkers te 
 roepen en te bekwamen en door 
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T R A N S P A R A N T  B. Kloosterman
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John Paton groef naar 
‘regen uit de grond’

Paton zit in Australië niet stil: hij is druk met het 
vertellen van zijn ervaringen en maakt zijn wens 
bekend. Hij wil zo graag een zendingsschip dat 
tussen de vele honderden eilanden heen en weer 
kan varen. Vele Australische christenen doneren 
geld, zodat het schip in korte tijd kan worden 
gebouwd. 

Op aandrang 
van vrienden 
onderneemt 
Paton een nog 
veel grotere 
reis: hij gaat 
naar zijn vader-
land, om daar 
zendelingen te 
werven voor het 
werk op de 
Nieuwe 
Hebriden. 
Bijzonder is het 
moment dat hij 

zijn ouders weer ontmoet. Dat hadden ze nooit 
verwacht! 
Door middel van Paton komen er steeds meer 
jonge mannen die God willen dienen in verre 
 landen. Binnen korte tijd is één op de zes 
 predikanten werkzaam in de zending! In 
Schotland vindt Paton ook zijn tweede vrouw, en 
zij gaat met hem mee als hij Schotland verlaat.

TERUG NAAR DE NIEUWE HEBRIDEN
Als hij terugkomt in Australië, stuiten ze op een 
groot probleem: het schip is weliswaar klaar, maar 
er is geen geld voor de bemanning. Wat volgt, is 
typerend voor Patons afhankelijke houding. Hij 
schrijft er later over: ‘Ik vertelde aan onze dierbare 

Heere Jezus al onze moeilijke omstandigheden. 
(…) Ik vertelde Hem dat er geld nodig was voor 
Zijn eigen gezegende werk.’ En God geeft! Door 
Zijn wonderlijke besturing komt er geld en kan 
het zendingsschip gaan varen. 
De bewoners van de eilanden vragen zich 
 verwonderd af hoe het toch kan dat die blanken 
steeds maar weer terugkomen. Ze zien daarin 
iets van God Zelf. Steeds meer eilanden worden 
zo bereikt met het Evangelie.
Maar op Tanna is het nog steeds niet veilig. 
Daarom gaan Paton en zijn vrouw naar een 
naburig eiland: Aniwa. Dat zal de eerstvolgende 
vijftien jaar het centrum van Patons werk zijn. 
Hij bouwt een huis en op hetzelfde terrein zet hij 
daarna ook twee weeshuisjes neer. Zo krijgen 
weeskinderen een christelijke opvoeding. Later 
schrijft Paton: ‘Tot op deze dag zijn de beste van 
onze inlandse onderwijzers en de meest toe-
gewijde christenen zij die in onze weeshuisjes 
zijn opgegroeid.’

DE PUT
Er is op het eiland groot gebrek aan drinkwater. 
Na veel gebed besluit Paton een put te graven om 
zo ‘regen uit de grond’ te krijgen. De inheemse 
bevolking vindt het een krankzinnig plan. Het 
lijkt ook niet echt een succesvolle onderneming. 
Tien meter diep is het gat na verloop van tijd. 
Paton gelooft vast dat er water in komt. Echter, 
hij twijfelt wel of het geen zout water zal zijn… 
Hij roept de hoofdman die vaak bij hem is, en zegt: 
‘Komen jullie morgen maar kijken, want ik geloof 
en hoop dat God regen uit de aarde gaat geven.’ 
De volgende dag graaft hij de laatste halve meter 
en... heerlijk zoet, fris water borrelt omhoog. Wat 
een wonder! Vooral als blijkt dat nergens anders 
op het eiland zoet water te vinden is. 
Deze gebeurtenis gebruikt God om het heiden-
dom te overwinnen op het eiland. De hoofdman 
verwoordt het ongeveer zo: ‘De ‘regen’ was 
onzichtbaar, maar wel aanwezig. Zo geloof ik vast 
dat de dingen die de zendeling ons vertelt over 
Jehova, ook waar zijn, ook al zien we ze nog niet.’ 
Velen worden tot geloof gebracht en zijn vanaf 
dat moment echte volgelingen van Christus. Wat 
een omkering op het eiland Aniwa! Wat een 
zegen geeft God op Patons werk! n

(wordt vervolgd)

Ds. W. Pieters V I S I E

Paton is van het eiland Tanna verjaagd en 

 uitgeweken naar Australië. Als hij aankomt in 

Sydney, wil hij graag de christenen daar vertellen 

over zijn ervaringen op het eiland en hoe brood-

nodig het is dat er zendingswerk wordt verricht. 

Het Licht moet doorbreken in de duisternis.
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Verjaardagen
De komende periode zijn de volgende zendingswerkers of hun 
gezinsleden jarig:

12-10 Gerald Meuleman (2012) Suriname
01-12 ds. A. Meuleman Zendingspredikant Suriname
14-12 Albertine Mourik Onderwijsvrijwilligster Suriname
03-01 Mevr. M. van der Bas-van Voorthuijsen Malawi

U kunt hen verblijden met een kaartje. De adresgegevens zijn als 
volgt:
•  Post Malawi: PO Box 626, Zomba, Malawi (Central-Africa) 
•  Post Suriname: Postbus 1459, Paramaribo, Suriname

Op onze site (www.zhhk.nl) kunt u de verjaardagenlijst raadplegen 
en downloaden.

6

D I F F U U S   

Oproep familie Karels
In mei is de familie Karels definitief teruggekeerd van 
het zendingsveld in Tanzania. Zij hebben daar bijna 10 
jaar bijbelvertaalwerk verricht en zijn in die periode 
mede gesteund door ZHHK. De komende tijd hoopt 
Jacob Karels vanuit Nederland verder te werken. Jacob 
en Albertine hebben veel te vertellen. Ze kunnen het 
komende seizoen (en daarna) een presentatie verzorgen 
op een gemeenteavond, vrouwenvereniging, jeugd-
vereniging, zondagsschool of voor wie interesse heeft. 
Neemt u hiervoor contact op met de TFC 
secretaris@jacobenalbertine.nl of rechtstreeks met 
Jacob Karels jacob_karels@sil.org.  

Bedankt!
De kleinste 
 zondagsschool van de Hersteld Hervormde Kerk in Waddinxveen (Dorpsstraat) heeft het afgelopen jaar geld opgehaald voor het zendingswerk in Suriname. Tijdens de afsluiting van 

het seizoen werd het mooie bedrag van € 575,51 overhandigd. We willen de kinderen hierbij heel hartelijk bedanken voor hun inzet!

Spreekbeu
rt over d

e ZHHK

Hagar Zweistra heeft de kinderen uit haar klas (groep 6 van de Eben-

Haëzerschool in Leerbroek) tijdens haar spreekbeurt heel veel verteld over 

het werk van de ZHHK. Ze kreeg voor haar spreekbeurt een heel mooi cijfer, 

een 9,1. Knap gedaan! Ze heeft aan haar klasgenootjes spulletjes van de 

ZHHK uitgedeeld, zoals een notitieboekje, een pen en een handige boeken-

legger.

Wil jij ook je spreekbeurt over de ZHHK houden? Stuur dan een e-mail naar 

info@zhhk.nl, zodat we uitdeelmateriaal naar je op kunnen sturen. 

Zendingsavonden
•  Op D.V. dinsdagavond 18 september 

wordt er door de Hersteld 
Hervormde Gemeente te 
Ridderkerk een regionale zendings-
avond georganiseerd. Deze avond 
hopen dominee en mevrouw Van 
der Bas iets te vertellen over hun 
werk op het zendingsveld.

•  De Hersteld Hervormde Gemeente 
te Achterberg-Rhenen organiseert 
op D.V. vrijdagavond 28 september 
(19.45 uur) een zendingsavond. 
Tijdens deze avond hoopt 
ds. A. Meuleman een presentatie te 
geven over zijn werk in Suriname. 
Het kinderkoor ‘Jong Crescendo’ 
o.l.v. Linda Dijkhuizen zal ook een 
bijdrage leveren. De collecte van 
deze avond is bestemd voor het 
zendingswerk in Suriname. 
Iedereen is van harte welkom!

Meer informatie: zie www.zhhk.nl 

Gebedspunten

Het zendingswerk in uw gebed gedenken is 

van groot belang. Bidden voor zendingswer-

kers is namelijk meer dan alleen meeleven; 

het is meedoen! Paulus roept immers op om 

met hen te strijden in de gebeden (Rom. 

15:30). Mee te strijden, opdat de Heere 

helpt, vrijmoedigheid geeft, opening voor 

het Evangelie geeft, en opdat het woord van 

de Heere zijn loop hebbe (Ef. 6:18,19; Kol. 4:3; 

2 Thess. 3:1).

Bidt u mee voor:
•  moed en volharding bij de voormannen 

van de RPC in de zoektocht naar zelfstan-

digheid.
•  goede voortgang van de toerustingscur-

sussen voor ouderlingen in Malawi

•  het zendingsteam in Suriname dat ze snel 

aan elkaar zullen wennen.
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 Jacob Karels S P E C T R U M

Westerse Bijbelvertaler 
doet stapje terug

Sinds 2009 ben ik als 
Bijbelvertaalconsulent 
betrokken bij een groot 
project in Tanzania, 
waarin de Bijbel ver-
taald wordt in elf lokale 
talen. Tot mei jongstle-
den woonden we als 
gezin in Tanzania, uitge-
zonden door de Hersteld 
Hervormde Gemeente 
van Ede-Bennekom-
Wageningen e.o. Op dit 
moment ben ik vanuit 
Nederland nog bij het 
Bijbelvertaalproject 
betrokken. Mijn rol 
houdt in dat ik Tanzaniaanse verta-
lers help met een eindcontrole en hen 
train om hun werk steeds zelfstandi-
ger te doen. Zo kunnen wij als wester-
se zendelingen langzaam een stapje 
terug doen.

VERANDERING
Sinds de tijd van Carey is de rol van de 
westerse zendeling ingrijpend veran-
derd in het Bijbelvertaalwerk. Carey 
maakte weliswaar gebruik van ‘taal-
hulpen’, maar zelf speelde hij toch de 
hoofdrol in het vertalen. 

Tegenwoordig heeft een westerse ver-
taalspecialist veel vaker slechts een 
adviserende en begeleidende rol. Wat 
is de winst van deze aanpak? Had 
Carey het niet slimmer bekeken?

FUNCTIONALITEIT
Ons project is een goed voorbeeld van 
de veranderingen die zich hebben vol-
trokken. Het eigenlijke vertaalwerk 
wordt gedaan door moedertaalspre-
kers uit de verschillende talen. De 
meesten van hen zijn predikant en 
hebben een aantal jaren aan een 

Bijbelschool of theologische universi-
teit gestudeerd. Dat geeft ons als 
westerse zendingswerkers een heel 
andere rol dan de zendeling van vroe-
ger. 

SPECIALISTISCHE KENNIS
Wat voegt een westerse zendingswer-
ker nog toe? Wij springen vooral in 
met specialistische kennis en vaardig-
heden: kennis van de grondtalen van 
de Bijbel bijvoorbeeld. Behalve dat 
deze aanpak tijd bespaart, is hij om 
nog twee redenen belangrijk. In de 
eerste plaats heeft een moedertaal-
spreker een veel grotere woorden-
schat en is daarmee veel beter in 
staat om Gods Woord op een natuur-

lijk klinkende manier te 
vertalen. Daarnaast is 
deze aanpak goed voor 
het draagvlak voor de 
vertaling. Doordat het 
vertalen gedaan wordt 
door predikanten, 
betrekken we de kerken 
ook bij het werk. 

LOKALE TAAL
Helaas is de praktijk 
dat kerkleiders niet 
altijd het belang inzien 
van een vertaling in de 
lokale taal. Zelf zijn zij 
beter opgeleid dan het 
kerkpubliek en spreken 

goed Swahili, de nationale taal van 
Tanzania. Bovendien wonen zij in de 
stad, waar men vooral Swahili 
spreekt. Zij zien niet altijd in dat 
mensen in de dorpen het Swahili 
onvoldoende beheersen, en dat deze 
het beste met de blijde boodschap 
bereikt kunnen worden in de taal die 
het dichtst bij hun hart ligt. 
Het is bemoedigend om te zien dat 
door de inzet van lokale predikanten 
het draagvlak voor ons werk door de 
jaren heen is toegenomen.  n

Wie zich ooit verdiept heeft in het leven van de bekende 

‘vader van de moderne zending’ William Carey (1761-1834), 

komt onder de indruk van de grote betekenis die hij gehad 

heeft voor het Bijbelvertaalwerk in India. Tijdens zijn leven 

voltooide hij de vertaling van de complete Bijbel in zes talen, 

en begon hij vertaalwerk in 29 andere talen. Met die cijfers in 

het achterhoofd kijk je soms wat vertwijfeld naar de huidige 

statistieken van het Bijbelvertaalwerk: waarom zijn er nog 

steeds zoveel talen zonder een eigen Bijbel? 

S E P T E M B E R  2 0 1 8  -  G E R O E P E N  T O T  G E T U I G E N
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F L I T S  W. de Kloe en P. Vogelaar

Microkrediet voor de RPC: 
Wie helpt…? 
Onlangs hebben leden van de commissie zending, de heren W. de 

Kloe en B. Kloosterman, een bezoek gebracht aan het zendings-

terrein in Malawi. Naast de gebruikelijke zaken die werden 

besproken en waarover u al in de vorige ZOZ hebt kun-

nen lezen, kwamen de leden van de Synod Council (SC) 

van de RPC met een verzoek dat zij in het verleden ook 

al eens hebben gedaan.

De leden van de kerk zijn erg arm en hebben veel moeite om hun 
jaarlijkse bijdrage aan het kerkenwerk bijeen te brengen. Nu heeft 
de SC een plan ontwikkeld om het inkomen van de kerk fors te 
 verhogen waarbij de leden worden ingeschakeld. Het plan is om 
rollen stof te kopen voor het naaien van jurken en T-shirts. Deze 
zullen worden bedrukt en daarna vanuit het kerkelijk bureau van 
de SC worden verkocht. Het bedrag dat met de inkoop gemoeid 
is, is circa 10.000 euro. Als alle goederen zijn verkocht, zou er 
een winst ontstaan van tenminste 5000 euro.
De SC vroeg hiervoor aan de commissie zending om een lening 
van 10.000 euro. De commissie heeft hierover vergaderd, maar 
besloten dat het geld dat wordt ingezameld binnen de 
Hersteld Hervormde Kerk bestemd is voor zendings-
activiteiten. Daar valt dit project niet onder.

Toch begrijpen wij de vraag van de SC en komen daarom met een 
oproep of er ondernemers binnen de HHK zijn die bereid zijn om dit 
bedrag te financieren. Daarmee helpt u de RPC aan een mogelijk-
heid om zelf inkomen te genereren. Daarnaast kunt u zich ook 
 verdienstelijk maken door vanuit uw expertise te adviseren over 
ondernemerschap. Over de garantstelling voor deze lening zal dan 
nader overleg met de SC plaats 
vinden. Mocht u hierover nog 
vragen hebben, dan kunt u zich 
wenden tot het kerkelijk bureau 
in Veenendaal (info@zhhk.nl) 
en zal vanuit de commissie 
 zending contact met u worden 
opgenomen.
Wij hopen op een goede respons 
op deze oproep, zodat ook de 
RPC op deze wijze financieel 
kan worden geholpen. 
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Financiële terugblik

Reden tot dankbaarheid  
Hoewel 2017 alweer geruime tijd achter ons ligt, kijken we 

met elkaar toch nog een keer terug naar dat jaar. En wel in 

het bestek van de financiën. In de synodevergadering van jl. 

juni is het financiële jaarverslag van de ZHHK vastgesteld en 

daar maken we u nu graag deelgenoot van. Het gaat immers 

om het geld dat door u als betrokken leden van de HHK bij 

elkaar is gebracht.

ONTWIKKELING FINANCIËN 
Om maar direct een heel korte 
samenvatting te geven van de 
 financiële ontwikkelingen in 2017: het 
was een goed jaar! De stijgende trend 
van de inkomsten en de dalende lijn 
van de uitgaven werden ook vorig 
jaar gecontinueerd. En dat is niet 
alleen voor een penningmeester goed 
nieuws, maar vooral voor u als gever 
en ook voor onze zendingswerkers in 
Suriname en Malawi. Niet alleen 
 blijvende, maar ook toenemende 
betrokkenheid van u als leden, 
 vertaalt zich in blijvende en eveneens 
toenemende financiële bijdragen. 
In de twee onderstaande grafiekjes 
staan de uitgaven en inkomsten over 
de periode 2014-2017. Hieruit blijkt 
duidelijk het patroon van de stijgende 
inkomsten (van € 869.000 in 2014 
naar € 1.125.000 in 2017) en de 

 dalende uitgaven (van € 835.000 in 
2014 naar € 591.000 in 2017). 

OORZAKEN
We moeten echter in alle nuchterheid 
wel constateren dat dalende uitgaven 
nooit een doel op zich kunnen zijn. 
Het gaat immers om besteding van 
de ontvangen gelden aan het werk 
van de zending en nieuwe initiatieven 
op het zendingsveld vertalen zich dan 
in een toename van de uitgaven. 
Belangrijk is dat het op een beheerste 
wijze plaatsvindt.
Als we nu wat inzoomen op het jaar 
2017 zelf, dan zien we in het afgelopen 
jaar een positief saldo tussen 
 inkomsten en uitgaven van € 534.000 
en dat is een zeer groot verschil! Dat 
verschil valt uiteen in twee delen. Het 
betreft voor een deel incidentele en 
voor een deel structurele oorzaken. 

Om met het incidentele te beginnen: 
in 2017 is door een lid een woonhuis 
aan de ZHHK geschonken. Dit huis is 
inmiddels (in 2018) verkocht, maar in 
2017 is hiervoor reeds een incidentele 
bate geboekt van € 186.000. Ook 
waren de kosten voor de zending 
lager o.a. als gevolg van lagere 
 personeelskosten (in Nederland en in 
Malawi) en kosten van werving en 
publiciteit (samen ca. € 145.000). 
De meer structurele posten betreffen 
de toename van de inkomsten via 
 collecten, giften en zendingsbussen. 
In totaal is er vorig jaar € 890.000 
ontvangen en dat is bijna € 180.000 
meer dan begroot.

TENSLOTTE
Als we zo deze cijfers tot ons nemen, 
past het ons verwonderd en dankbaar 
te zijn tegenover Hem Die de 
zendings opdracht zelf heeft gegeven 
en het ook in 2017 heeft doen voort-
gaan. Door zendingswerkers te 
 roepen en te bekwamen en door 
 harten van mensen te neigen, 
zodat ook de financiële middelen 
beschikbaar komen! Laat ons gebed 
zijn dat dit zo mag voortgaan. Zijn 
Naam is het immers zo waard!  n

T R A N S P A R A N T  B. Kloosterman

Z I C H T  O P  Z E N D I N G  -  J A A R G A N G  1 2
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advertentie

Energie 
voor kerken

Bedankt voor uw deelname!
Ruim 3.500 kerken en kloosters doen al 
zeven jaar mee met het inkoopcollecti ef 
Energie Voor Kerken.

Dankzij uw deelname kopen we gezamenlijk 
voordelig groene energie in bij Greenchoice, 
de energieleverancier van het collecti ef.

Ook interesse?
U kunt maandelijks instappen in het collecti ef. 
Kijk voor meer informati e op Energievoorkerken.nl 
of neem contact op met 
Sonja Boer van Hellemans Consultancy.  
E: boer@hellemansconsultancy.nl
T: 030 767 01 21

Het collecti ef Energie Voor Kerken is een initi ati ef van CIO-K 
in samenwerking met energie adviesbureau Hellemans 
Consultancy.

de energieleverancier van het collecti ef.
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BESCHERM JOODSE KINDEREN TEGEN TERREUR!
De christelijke stichting “Vrienden van het Cheider”

• Zorgt voor beveiliging 
van de joods-orthodoxe 
school “het Cheider” 
in Amsterdam

• Keert zich tegen 
antisemitisme en terreur

• Helpt joodse kinderen

Maak uw gift over op IBAN: NL22 INGB 0000 419925  
of  NL08 INGB 0653 0146 43 t.n.v. Vrienden van het Cheider

www.cheidervrienden.nl
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Zicht op de mannenbond

Zaterdag 20 oktober 2018 
hopen we in de Bethelkerk 
te Lunteren de achtste 

Toogdag van onze Mannenbond 
te houden. Sinds de oprichting 
van onze landelijke bond is het 
aantal verenigingen dat zich bij 
ons aangesloten heeft, in aantal 
toegenomen, dat is waarschijnlijk een 
van de redenen van het toenemende 
aantal bezoekers van onze toogdag. 
We hopen dat deze trend zich in 
de toekomst zal voortzetten. Echter 
ondanks deze toename zien we toch 
lang niet ieder lid van de plaatselijke 
mannenverenigingen op onze dagen 
in Lunteren. Ook hen willen we 
samen met de trouwe bezoekers 
van harte uitnodigen om als het de 
omstandigheden toelaten te komen. 
Ook anderen, die geen lid zijn van 
de plaatselijke mannenvereniging 
en dames willen we graag op onze 
toogdag begroeten.
 
Dit jaar komen we samen rond het 
onderwerp: ‘Leven van de hoop’. 
De Bijbelse hoop, wordt ook wel de 
zuster of de dochter van het geloof 
genoemd. Een onderwerp dat zeker 
wel in de tijd waarin zo velen leven 
bij het hier en het nu, onze aandacht 
vraagt voor de toekomst die is 
weggelegd voor allen die Gods Naam 
ootmoedig vrezen.
 
Daarom wordt u van harte 
uitgenodigd om u samen met ons te 
verdiepen in de zaken die ons met 
het oog op ons heil en ter versterking 
van het geloof aangereikt worden 
vanuit Gods Woord. De Heere geve 
ons samen met u een gezegende dag 
tot eer van Zijn Naam. Deo Volente.

Ds. J.C. den Toom 

Van de 
voorzitter

Leven van de hoop

‘Het geloof nu is een vaste grond der dingen die men hoopt, 
en een bewijs der zaken die men niet ziet. Want door hetzelve  

hebben de ouden getuigenis bekomen.’ 

Voor christenen is het leven een reizen in den vreemde, onder gebrek, 
smaad, vervolging, lijden en nood; een levensreis waarvan het uitne-
mendste is moeite en verdriet. Een tocht door een vreemd land, op weg 
naar hét Vaderland. Slechts gasten en vreemdelingen. Gegaan door de 
enge poort, op de smalle weg die ten leven leidt. De weg van de pelgrim 
is een weg van Christus uit naar Christus toe. Vanuit Christus door het 
geloof, naar Christus heen in dé hoop, door lijdzaamheid.1

Uit het geloof in het Evangelie straalt het voorwerp van de hoop, de 
eeuwige heerlijkheid. De kern en het middelpunt van het Evangelie is 
de Heere Jezus Christus Zelf. Daarom is Hij alleen onze hoop. Geloofd 
zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, Die naar Zijn grote 
barmhartigheid ons heeft wedergeboren, tot een levende hoop, door de 
opstanding van Jezus Christus uit de doden. In het geloof bezitten chris-
tenen hetgeen in de hoop verwacht wordt. Geloven is hebben, hopen is 
bezitten in de hemel. Levenshouding en levensverwachting, innerlijke 
hoop en hetgeen gehoopt wordt zijn onlosmakelijk aan elkaar verbon-
den. Christenen heffen het hart op uit deze wereld. De hoop roept hen 
op uit deze wereld om het hart op te heffen tot dé levende God.

Deze levende hoop kenmerkt christenen in het weerbarstige maat-
schappelijk en kerkelijk leven, én die onderscheiden zich daarmee van 
hun medereizigers. De hoop, het uitzien, het geduldig verwachten, het 
spanningsvol uitzien naar de toekomst… houdt hun hoofd omhoog en zo 
wordt het vaak ingekeerde leven weer opgeheven boven en buiten zich-
zelf en gericht op Christus in Zijn toekomst.

Paulus spreekt over zijn persoonlijke hoop in Filippenzen 1:20 ‘Volgens 
mijn ernstige verwachting en hoop, dat ik in geen zaak zal beschaamd 
worden, maar dat in alle vrijmoedigheid, gelijk te allen tijd, alzo ook 
nu, Christus zal groot gemaakt worden in mijn lichaam, hetzij door het 
leven, hetzij door den dood.’ Op de tegenwerping: Vanwaar komt die 
kennis? antwoordt Calvijn: ‘Uit de hoop, want daar het zeker is, dat God 
allerminst onze hoop wil omverwerpen, zo mag de hoop zelf niet twij-
felachtig zijn.’ Gods Woord tekent ons dé oprechte christen als iemand 
die leert omhoog te kijken, omdat hetgeen hij geduldig voor de toekomst 
verwacht van de God der hoop komt, vanuit de handen van de Heere 
Jezus Christus Zelf, Die aan de rechterhand van Zijn Vader is. Maar 
zonder God is zonder hoop. Ons ijdel hopen houdt geen stand, als de 
wind des doods gaat blazen; deze hoop was geen levende hoop.

Leven van de hoop is het merg van het christelijke leven. Derhalve heeft 
het bondsbestuur gemeend dit onderwerp te overdenken op de jaarlijkse 
Toogdag 2018. Ter inleiding worden er D.V. twee referaten gehouden. 
Het ochtendreferaat wordt uitgesproken door ds. A. Vlietstra en gaat 
over het leven van de hoop in de prediking, terwijl het middagreferaat 
over het leven van de hoop in het persoonlijke leven gaat en door  
ds. N. den Ouden wordt uitgesproken. 

K. van den Herik (secr.)

1  Gedachtegoed ontleend aan ds. I. Kievit.
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De Mannenbond is gevraagd iets te schrijven over 
‘Herdenken, waarom…?’ van de Nationale Synode, 

gehouden in de oude waardevolle stad aan de Merwede. 
Als we over de Synode van Dordrecht spreken, 

hebben we het over de Nationale Synode 1618-16191.

 Herdenken,
waarom…?

1  Gedachtegoed ontleend aan o.a. ds. A. Vroegindeweij.

H
et is goed te weten dat er in 1574 
ook een Synode in Dordrecht is 
geweest. Dat was echter geen 
nationale, maar meer een pro-

vinciale Synode. Toch iets meer dan dat want 
er waren twee gewesten vertegenwoordigd: 
Holland en Zeeland. Deze Synode is van grote 
betekenis geweest voor de organisatie en de 
uitbouw van de Gereformeerde Kerk in Ne-
derland. 

Op de Nationale Synode van 1618-1619 is 
o.a. gesproken over de leergeschillen met de 
Remonstranten en is de eerste aanzet gegeven 
om te komen tot de Statenvertaling. Door 
middel van de Synode te Dordrecht is de 
gereformeerde leer van de reformatie in ons 
land herbevestigd. Het zou een grote zegen 
zijn wanneer wij allen persoonlijk en alle ker-
ken in ons land hierbij leven. We beschouwen 
dé gereformeerde leer, zoals verwoord in de 
Catechismus en de Nederlandse Geloofsbelij-
denis en zoals door de Dordtse Synode beves-
tigd en nader verklaard is in de Leerregels, in 
overeenstemming met de Heilige Schrift.
Op ons rust de taak en de roeping deze gere-
formeerde leer en belijdenis door te geven aan 
het volgende geslacht. Niet dat men bij een 
leer welgetroost kan leven en sterven, maar 
wel bij een levende belijdenis van deze gere-

formeerde leer. Door de eeuwen heen hebben 
de vaderen hierbij geleefd en ze hebben op 
de Heere God vertrouwd voor tijd en eeuwig-
heid; én naar hun vermogen het nageslacht 
daarin onderwezen…!

Toen ds. Schotsman zijn ‘Erezuil ter ge-
dachtenis van de voor tweehonderd jaar 
te Dordrecht gehouden Nationale Synode’ 
schreef, waren er mensen die aan Dordt géén 
boodschap meer hadden. De liberale macht-
hebbers spraken van een ‘Schandzuil’: Hoe 
durfde iemand die het ‘evangelie des vredes’ 
moest verkondigen de orde en rust in de kerk 
te verstoren door aan te dringen op gehoor-
zaamheid aan Schrift en belijdenis. Prediker 
leert ons: Hetgeen er geweest is, hetzelve zal 
er zijn, en hetgeen er gedaan is, hetzelve zal 
er gedaan worden; zodat er niets nieuws is 
onder de zon.
Laten we daarom de Nationale Synode 1618-
1619 herdenken als een bijzondere leiding 
Gods met Zijn kerk in ons vaderland. En 
laten we aan onze kinderen, het navolgende 
geslacht, dé gereformeerde leer doorgeven. 
Want de gereformeerde belijdenis, daar kun-
nen we bij leven, daar kunnen we bij sterven. 
De belijdenis van de vrije genade Gods, van 
dé rijke Christus voor de arme zondaar, opdat 
de Drie-enige God verheerlijkt wordt.



Zicht op Israël

7 oktober 2018: 
Israëlzondag

Al sinds 1949 kennen we de Israëlzondag, ingesteld na de 
Tweede Wereldoorlog met haar verschrikkingen en na de 
stichting van de staat Israël in 1948.

Lenard Prins, penningmeester commissie Israël

Jaarlijks staan we op de eerste zondag 
in oktober stil bij Israël. We laten in 
het bijzonder op deze dag de liefde 
voor Israël zien, onze verbondenheid. 
Bovenal is er op deze zondag nadruk-
kelijk het gebed voor Israël. Ook dit 
jaar heeft Israël geleden onder de span-
ningen in en vanuit de buurlanden. In 
het bijzonder denken we hierbij aan 
de enorme spanningen in de dorpen 
rondom de Gazastrook. We waren er 
getuigen van hoe brandende vliegers 
en fakkels de velden aan de grens met 
Gaza in brand zetten en een groot deel 
van de oogst verloren ging. Maar ook 
op de Golan namen de spanningen 
toe door de aanwezigheid van Iraanse 
troepen. 

Ondanks dat alles zullen de beloften 
voor Israël worden vervuld! Daar mo-
gen wij, als kerk, voor bidden. Daar 
mogen we ons steentje aan bijdragen in 
allerlei opzichten. 
Door de werkbezoeken die in de afge-

lopen jaren door de commissie Israël 
van de HHK zijn gebracht aan Israël, 
zijn goede contacten ontstaan en 
hebben we inmiddels een aantal waar-
devolle projecten mogen starten en 
ondersteunen. 

Dimona
In mei 2017 werd het inloophuis in 
Dimona na maanden van verbouwen en 
voorbereiden geopend. Albert en Esther 
Knoester zijn de pioniers en beheerders 
van dit prachtige project. De onrust en 
demonstraties rondom dit inloophuis en 
de woning van Albert en Esther Knoes-
ter kunt u zich wellicht nog herinneren. 
Inmiddels is het tij gekeerd en zijn er, 
misschien wel juist door alle beroering, 
veel bezoekers die de weg naar het 
inloophuis weten te vinden. Mooie en 
waardevolle gesprekken worden er ge-
voerd door Albert en Esther met bezoe-
kers van allerlei pluimage. Ook verschil-
lende groepen vanuit Nederland hebben 
Dimona tijdens hun rondreis aange-

daan. Zij waren onder de indruk van 
het werk dat daar mag worden gedaan. 
Uit dit werk zijn weer andere contacten 
ontstaan. Er wordt nu gekeken naar een 
ander kleinschalig project dat gekoppeld 
zou kunnen worden aan het inloophuis. 
Er zijn nogal wat alcohol- en drugsver-
slaafden in Dimona die rondzwerven en 
geen hulp en/of zinnige dagbesteding 
hebben. Er zijn intussen contacten met 
een Messiasbelijdende hulpverlener die 
veel ervaring heeft op dit gebied. Ook 
is, zoals u reeds in het Reformatorisch 
Dagblad hebt kunnen lezen, bij Albert 
en Esther de vraag neergelegd om 
van de kleine huisgemeente een meer 
gestructureerde gemeente te maken. 
Zodat ook Messiasbelijdende inwoners 
van Dimona, die nu naar Beer Sheeva 
moeten rijden, in hun eigen woonplaats 
samenkomsten zouden kunnen houden. 
Een Messiasbelijdende pastor die met 
zijn vrouw vanuit Haifa naar Dimona 
is verhuisd, onderzoekt momenteel de 
mogelijkheden hiertoe. Een initiatief 
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vanuit de eigen lokale gemeenschap. De 
commissie Israël bekijkt in hoeverre dit 
�nancieel zou kunnen worden onder-
steund, zonder dat daarbij de couleur 
locale in het geding komt. Afgelopen 
maanden zijn Albert en Esther met ver-
lof in Nederland geweest en waren zij 
als sprekers te gast op de landelijke Isra-
eldag in Putten. Zij hebben ook lezingen 
gehouden in andere gemeenten van de 
HHK.

De commissie Israël wil graag de ac-
tiviteiten in Dimona continueren en 
�nancieel blijven ondersteunen en 
heeft hiervoor € 65.000 begroot. Voor 
meer dan de helft van deze kosten 
staan sinds een paar jaar ondernemers 
uit de achterban garant. Zij hebben dit 
ook daadwerkelijk bijgedragen.
 
E-book
Een ander kleinschalig project dat de 
commissie Israël ondersteunt, zijn 
E-bookprojecten van uitgeverij Hage-

fen in Israël. De directeur, ds. David 
Zadok, is geen onbekende in Neder-
land. Ds. David Zadok gaf te kennen 
dat E-books erg populair zijn in Israël. 
Hij is met een aantal vertalingen van 
goede (theologische) boeken bezig om 
die uit te geven als E-book. Hierbij 
hoopt en verwacht hij, dat dit de drem-
pel naar deze lectuur zal verlagen.  
De commissie Israël heeft hiervoor  
€ 10.000 toegezegd.

Red Carpet, hulp aan 
prostituees in Israël
Met name in Tel-Aviv, maar ook in 
Jeruzalem en andere steden, is de 
Messiasbelijdende organisatie Red 
Carpet actief onder prostituees. Deze 
organisatie is te vergelijken met o.a. het 
Scharlaken Koord in Nederland. Men 
biedt hulp aan prostituees en probeert 
hen uit het circuit te krijgen. Eén van 
de projecten van Red Carpet in Tel 
Aviv hebben we bezocht. Heel indruk-
wekkend hoe genoemde organisatie in 

dit zieke en troosteloze wereldje hoop 
biedt. Ook deze medemensen worden 
niet afgeschreven, maar gewezen op de 
Messias! 

Israëlzondag
Op Israëlzondag wordt gecollecteerd 
voor organisaties en projecten in Israël. 
De laatste jaren mogen we een gestage 
groei zien in de collecten. We hopen 
dat ook dit jaar weer veel gemeenten 
de collecten willen bestemmen voor 
het werk dat we namens de HHK in 
Israël mogen doen en ondersteunen. 
Kunnen we op u rekenen?
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Of bezoek de webshop:
www.boekenhuisrijssen.nl

Elsenerstraat 44
7461 DP RIJSSEN
T (0548) 52 03 04

Specialist in het leveren en plaatsen van grafgedenktekens in 
natuursteen, glas en andere duurzame materialen. 

In alle rust bij u thuis in uw eigen vertrouwde omgeving zoeken 
wij samen met u welk gedenkteken past bij uw wensen . 

.L. Heuvelrug Grafgedenktekens - Johan Zandee 

ilK' Prins Hendrikweg 48 te Doorn 

\. 06-53367564 

� jzandee52@gmail.com 

";' www.heuvelrug-grafgedenktekens.nl 

www.ijsselenergie.nl | info@ijsselenergie.nl

Veldoven 4e | 8271 RT IJsselmuiden

T 0318 - 526641
06 - 46376232M

E info@phvanderleer.nl
W www.phvanderleer.nl

P.H. (Peter) van der Leer

Voor een persoonlijke en betrokken begeleiding 
bij het verzorgen van alleen begrafenissen 

CHRISTELIJKE BEGRAFENISONDERNEMING




06 - 28 68 68 76  |  06 - 22 78 26 85 
vandooijeweertkleding.nl  |  driedeligkostuum.nl 

Voor uw  
ambtskleding 

 en  
twee- of driedelig kostuum. 

 

Bel voor een afspraak, 
 wij komen graag naar u toe! 



Het komt regelmatig voor dat jongeren uit onze kerk 
vrijwilligerswerk willen doen in Israël. Als commissie Israël 
willen we dat graag stimuleren en begeleiden, want op die 
manier kunnen wij iets laten zien van onze liefde voor Israël. 

Jongeren komen in aanraking met het 
Joodse volk en het land van de Bijbel 
en de ervaring leert dat dit indruk op ze 
maakt en dat zij daardoor een speciale 
band met het land en het volk krijgen. 
De commissie Israël ziet dit dan ook 
als een belangrijk instrument om de 
liefde voor Israël en het Joodse volk te 
versterken.

Deze zomer is een eerste groep van zes 
jongeren voor zes weken in Israël ge-
weest om vrijwilligerswerk te doen bij 
Aleh, een instelling die zorg biedt aan 
meervoudig gehandicapte jongeren. Ze 
kwamen enthousiast terug en ze mogen 
terug zien op een onvergetelijke tijd. 
Ook Bart Kaptein ging naar Israël na-
dat hij VWO-examen gedaan had aan 
de Guido de Brès te Rotterdam. Aan 
hem hebben we enkele vragen gesteld.

Waarom koos je ervoor om vrij-
willigerswerk te doen in Israël?
Na mijn examen had ik een langere 
rustperiode. Ik wilde deze periode zo 
goed en zinvol mogelijk besteden. Toen 
ik hoorde dat er vrijwilligers werden 
gezocht om naar Israël te gaan, leek mij 
dat een unieke kans en een gave uitda-
ging. Het leek mij mooi om iets te doen 
wat niet meteen in mijn straatje paste 

en om dat dan te doen in het Beloofde 
Land is geweldig.

Wat vond je van het werk 
bij Aleh?
De eerste dagen was het even wen-
nen. Het is een andere cultuur waarin 
je terecht komt en het werk was mij 
onbekend. In de loop van de tijd krijg 
je echter een steeds sterkere band 
met de bewoners/gehandicapten. Je 
geeft ze iedere dag aandacht en zorg; 
dit door bijvoorbeeld een wandeling 
met hen te maken, ze te helpen in de 
werkplaats of op school en door met 
hen te communiceren op allerlei ma-
nieren. Hoewel het door henzelf niet 
altijd wordt opgemerkt, mag je er toch 
van verzekerd zijn dat het zijn uitwer-
king heeft. 

Wat heb je geleerd in deze 
periode?
In deze periode heb ik vooral geleerd 
 wat het is om voor je naaste klaar te 
staan, ook wanneer het voor jezelf min-
der goed uitkomt. Ook begin je beter te 
begrijpen hoe goed we het zelf hebben 
en leer je daar meer dankbaarheid voor 
te hebben. Daarnaast heb ik in deze 
periode veel geleerd over Israël, de 
Joden, het land en de cultuur.

Waar heb je van genoten?
Het was ontzettend leuk en verrijkend 
om zes weken met de bewoners van 
Aleh bezig te zijn. Zij maken je elke 
dag weer vrolijk door hun lach, waar 
zoveel uit te halen valt. Ik was daar 
samen met meerdere vrijwilligers uit 
de HHK en het was ook geweldig om 
in onze vrije tijd samen door het Be-
loofde Land te reizen. Ook heb ik veel 
genoten van het contact met de Joden 
en hun gastvrijheid. Al met al was het 
een heel mooie ervaring die ik nooit zal 
vergeten.

Aanmelding via de commissie Israël 
betekent dat er gelet wordt op de juiste 
motivatie en dat er vanuit de commis-
sie actief aandacht is voor vrijwilligers 
die tijdelijk in Israël verblijven. Om 
jongeren te stimuleren worden zij tege-
moet gekomen in de kosten die eraan 
verbonden zijn. 

Wil je meer weten, neem contact op 
met mw. Kaptein, 06-19671663 of mail 
naar hennykaptein@kliksafe.nl 

Een prachtig promotie� lmpje vind je 
op https://www.youtube.com/
watch?v=WFAbnmNtNIE

Vrijwilligerswerk
Israël

ds. K.J. Kaptein
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Ook een mooie tegel-
vloer in úw woning?
 VLOERTEGELS EN WANDTEGELS | MEER DAN 1.000 SOORTEN
 PROFESSIONEEL ADVIES | VAKKUNDIG GELEGD
 VLOERVERWARMING | ALTIJD SCHERPE PRIJZEN

BEZOEK OOK ONZE 
TEGELOUTLET

Grote voorraad vloertegels, 
wandtegels en tegellijmen.

www.tegeloutletkroon.nl

Energieweg 8c, Meerkerk  |  0183-354225  |  info@kroonvloereninsteen.nl
www.kroonvloereninsteen.nl

HELPT U ÉÉN VAN ONZE BEWONERS?
Met € 20,- per maand helpt u hen aan :

voeding, kleding, therapie en verbandmiddelen

WWW.JEMIMA.NL / � nanciele-adoptie
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geloofsbelijdenis

Waarde van

VOOR ALLE DATA GELDT:
DEO VOLENTE

6 OKTOBER 2018
HUWELIJKSCONFERENTIE 

VEENENDAAL

17 NOVEMBER 2018
JONGERENDAG 16+

HOEVELAKEN
 

30 MAART 2019
KINDERAPPEL

 GENEMUIDEN EN 
SOMMELSDIJK

6 APRIL 2019
KINDERAPPEL

KESTEREN EN PUTTEN

 
Meer info en aanmelden

www.hhjo.nl

AGENDA

ELKE KEER WEER ERVAAR IK DAT NA 
ZONDEBELIJDENIS EN DE ERVARING VAN 

GODS VERGEVENDE LIEFDE, HET STRUIKELEN 
EN VALLEN IN ZONDE NIET OVER IS. HET NUT 
VAN DIE STRIJD WORDT DOOR DE DORDTSE 
LEERREGELS ZO TROOSTVOL VERWOORD.

DS. F. VAN BINSBERGEN (BLZ. 46)

CONFERENTIE 18+
30 november – 3 december 2018

CONFERENTIE 23+
12-15 april 2019
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Stipdonk 16

5715 PC Lierop

 Toine Daelmans: 0492 54 55 77

 Ralf van Veghel: 06 460 656 21

info@daelmans.com

www.daelmans.com

www.verplegingvoorisrael.nl

De V.V.I stelt zich al 40 jaar ten doel:
Israël helpen met de verpleging van alle bevolkingsgroepen,

ongeacht afkomst en overtuiging.
Giften graag op NL97INGB000388540

t.n.v. Penn. VVI, Postbus 476, 3440 AL Woerden

www.samen-verder.nl

Relatiebureau Samen Verder 
bemiddelt al ruim 30 jaar 

succesvol bij het vinden van 
een christelijke partner. 

Tel: 088-130 34 00
Vraag gratis

een brochure aan.
Sinds 1986

Vind een christelijke partner

Party - Boerderij 
‘ T  H O F VA N  H O E N K O O P

Sfeervol feesten in authentieke óf moderne stijl!

 • officiële trouwlocatie • bruiloft • receptie • bedrijfsfeest 
• 40 - 275 personen • terras • ruime parkeergelegenheid

Hoenkoopse Buurtweg 27, Oudewater, 
T  0348 – 56 12 75, www.hofvanhoenkoop.nl, zondag gesloten

Party - Boerderij 
‘ T  H O F VA N  H O E N K O O P

Sfeervol feesten in authentieke óf moderne stijl!

 • officiële trouwlocatie • bruiloft • receptie • bedrijfsfeest 
• 40 - 275 personen • terras • ruime parkeergelegenheid

Hoenkoopse Buurtweg 27, Oudewater, 
T  0348 – 56 12 75, www.hofvanhoenkoop.nl, zondag gesloten

Party - Boerderij 
‘ T  H O F VA N  H O E N K O O P

Sfeervol feesten in authentieke óf moderne stijl!

 • officiële trouwlocatie • bruiloft • receptie • bedrijfsfeest 
• 40 - 275 personen • terras • ruime parkeergelegenheid

Hoenkoopse Buurtweg 27, Oudewater, 
T  0348 – 56 12 75, www.hofvanhoenkoop.nl, zondag gesloten



STERVEN VOOR CHRISTUS
Weet je wie Guido de Brès is? Misschien heb je 

weleens van hem gehoord. Hij werd geboren in 1522. 

In de tijd waarin Guido de Brès leeft, is het niet makkelijk om christen te zijn. 
Koning Filips had de opdracht gegeven dat iedereen die niet meer bij de Roomse 
kerk wilde horen, gedood moest worden. Daardoor wordt het in België gevaarlijk 
voor Guido. Hij vlucht naar Engeland maar na een paar jaar komt hij weer terug. 
Weet je wat hij dan gaat doen? Guido gaat schrijven. Hij schrijft 37 stukjes 
tekst. Niet zomaar omdat hij dat leuk vindt. Nee, in die stukjes schrijft hij wat er 
belangrijk is bij het dienen van de Heere. Om dit allemaal te kunnen opschrijven, 
gebruikt hij de Bijbel. Hij wilde dat alle mensen zouden weten hoe belangrijk het 
is om de Heere Jezus te kennen.
Pak je Bijbel er ook maar eens bij. Achterin je Bijbel, na alle Psalmen vind je de 
Nederlandse Geloofsbelijdenis. Kijk eens goed, hoeveel hoofdstukken kun je daarin 
vinden? Inderdaad, 37! Alles wat Guido de Brès heeft opgeschreven is bewaard en 
wij kunnen dat nog lezen. Niet lang nadat Guido dit schrijft wordt hij gedood omdat 
hij de Heere Jezus wil volgen. Wij hoeven daar niet bang voor te zijn, maar is de 
Heere Jezus voor jou ook belangrijk? Wil je meer over Hem leren? Lees dan veel 
in de Bijbel, maar lees samen met je vader of moeder ook eens uit de Nederlandse 
Geloofsbelijdenis. Daar kun je ook heel veel leren over Wie de Heere Jezus is!

12-KINDEREN BEMOEDIGEN 
KINDERWERKSTER     Marijke van der Plaat 

De Heere Jezus zei: ‘Laat de kinderkens 
tot Mij komen, en verhindert ze niet; 
want derzulken is het Koninkrijk Gods.’ 
(Mark. 10: 14) Dat geldt zowel voor 
kinderen in Nederland, als in Malawi en 
Suriname. 
Marijke van der Plaat wordt door de 
ZHHK uitgezonden als kinderwerkster 
naar Suriname. Nederlandse kinderen 

bemoedigden haar door tekeningen te 
sturen. Josephine Mieras (8 jaar), Louise 
Mieras (7 jaar), en Hanne van Ravenhorst 
(5 jaar) stuurden hun kleurige 
bemoediging speciaal voor Marijke naar 
het naar kerkelijk bureau. De meiden 
zien het oerwoud levendig voor zich, 
zo blijkt uit hun tekeningen. Compleet 
met apen, slangen en kleurige vogels. 
De kerk vormt het middelpunt van hun 

tekenwerk. Namens hen wensen we 
Marijke een goede en gezegende tijd 
toe in Suriname, waar veel anders is 
dan in Nederland. 
Hanne van Ravenhorst uit Harskamp 
laat in haar tekening zien van Wie 

 Roept uit aan alle stranden, 
verbreidt van oord tot oord, 
verkondigt alle landen, 
het evangeliewoord! 

Hé, ken jij dit lied? 
Misschien heb je het wel eens 
gezongen op (zondags)school of op de 
club! Het Evangelie mag verteld worden 
over de hele wereld! 

Wat is het Evangelie? 
Een blij verhaal: de Bijbel! Daar zijn 
samenvattingen van gemaakt. Ze staan 
achterin je Bijbeltje. Wereldwijd worden 
deze samenvattingen voorgelezen in de 
kerk! 
De bekendste heet: ’Apostolische 
geloofsbelijdenis’ of ‘de twaalf artikelen 
van het geloof’. En misschien ken jij er 
nog wel meer. Luister zondagmiddag of 
-avond maar eens goed.
Fijn hè, dat jij de verhalen uit de Bijbel 
ook hoort! Er zijn veel kinderen die de 
verhalen niet horen. Niet in de kerk en 
niet thuis. Juist daarom zijn dominee 
Van der Bas en dominee Meuleman uit 
Nederland helemaal naar Malawi en 
Suriname gegaan om over de Heere te 
vertellen. 

Doe opdracht:
Praat met papa of mama over de 
volgende vragen: 
• Wat staat er in de twaalf artikelen 

van het geloof?
• Waarom zijn ze belangrijk? 
• Waarom worden ze iedere zondag 

voor gelezen, wereldwijd? 

Teken of schrijf ‘de twaalf artikelen van 
het geloof’ op, en maak er een spelletje 
van. Leg ze bijvoorbeeld in de goede 
volgorde, of probeer bij elkaar te leggen 
wat volgens jou bij elkaar hoort. 

Marijke het mag verwachten bij haar 
werk. De Heilige Geest Die werd 
uitgestort met Pinksteren. Hij roept Zijn 
kinderen samen vanuit heel de wereld, 
zo ook uit Suriname. 

39



Op de vraag of de Heidelbergse Ca-
techismus hem aanspreekt heeft Bart 
(13) snel een antwoord. Hij vertelt dat 
je ervan kunt leren en dat hij door de 
catechisatie, preken beter kan begrij-
pen en plaatsen. Voor hem is vraag en 
antwoord 2 het meest duidelijk. Waaruit 
kent Gij uw ellende? Uit de wet Gods. 
‘Kort, maar krachtiger kan de boodschap 
niet zijn.’ Verder vindt hij dat de lessen 
het meest waardevol zijn als een actu-
eel onderwerp werd besproken. Dan 
kan hij er ook echt wat mee.

Dominee Kloosterman vult aan: ‘Ik 
probeer de oude leer in een fris taal-
kleed over te brengen. De Heidelbergse 
Catechismus biedt houvast en schept 
kaders voor prediking en pastoraat. Elke 
preek klinkt vanuit een leerstellig kader 
en valt ook in een leerstellig kader, hoe 
bewust of onbewust ook. Het belang 
van de leer voor een gemeente bracht 
dr. A. van Brummelen eens treff end 
onder woorden: ‘De gemeente wordt 
een huis met open vensters, waar alle 

winden doorheen kunnen waaien… de 
mode van de dag geeft de toon aan. Het 
onderwijs ontbreekt, en dat waar de 
onkunde reeds ontstellend is.’ Door de 
Heidelbergse Catechismus valt de ge-
loofsinhoud in een Bijbelse bedding. 

De Catechismus is ontdekkend. De 
wet komt ter sprake in het stuk van 
de ellende, maar wordt in den brede 
behandeld in het stuk van de dank-
baarheid. Wie wij zijn en wat wij er 
ook in het geloofsleven van maken 
en Wie God is en wat Hij er door Zijn 
Geest van maakt, is verdiepend, bewa-
rend en veelzeggend. De behandeling 

van de tien geboden maakt concreet 
wat het inhoudt de Heere te dienen 
met handen en voeten.’ De dominee 
beseft tegelijk dat de Heidelbergse 
Catechismus niet zo populair is onder 
de jongeren. ‘In mijn eigen leven ben 
ik de Heidelberger steeds meer gaan 
waarderen, maar dat was tijdens mijn 
tienerjaren ook anders.’ 

Het didactische element maakt het doel 
duidelijk: leren. ‘Want een kerk die niet 
meer leert wordt snel heel kwetsbaar. 
Het is belangrijk om te weten wat je 
gelooft. De Heidelbergse Catechismus 
helpt dwalingen voorkomen. Dat doet 
het al eeuwenlang en daarom moeten 
we dit leerboek hoogachten. Juist de 
gestadige druppel is in dit verband van 
belang. Het is van belang om dit ge-
schrift, maar ook de andere twee belij-
denisgeschriften actueel te houden. Zo 
kunnen we ervan blijven leren.’

De Heidelbergse Catechismus. Het is een van de drie belijdenisgeschriften 
waaruit wij veel onderwijs kunnen ontvangen. Honderden jaren geleden 
werd het geschrift opgesteld door Caspar Olevianus en Zacharias 

Ursinus. Nog steeds wordt het leerboek gebruikt tijdens de catecheselessen. 
Spreekt dit leerboek de jongeren nog aan? Wat is de praktische betekenis in 
hun dagelijks leven? HHJO-voorzitter ds. J.A. Kloosterman spreekt hierover met 
twee jongeren uit de Hersteld Hervormde Gemeente van Lunteren. 

Door: Jolieke de Jong

Gouden
leerboek
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16-/16+
Voor Gerben van Grootheest (18) is 
de Catechismus zeker waardevol: ‘Het 
biedt een mooie samenvatting van de 
Bijbel en alles is ordelijk ingedeeld. 
Als iemand je dan eens wat vraagt over 
een bepaald onderwerp en je hebt niet 
direct een Bijbeltekst paraat, kun je de 
Catechismus met verwijsteksten erbij 
pakken. De Catechismus is al zo oud en 
is al die jaren door in de kerk gebruikt. 
We kunnen die grond maar beter vast-
houden anders zou iedereen kunnen 
zeggen wat hij wil.’

Voor Gerben is zondag 1 het meest aan-
sprekend. ‘Het is een goede samenvat-

ting van het christelijk geloof. Er staat 
eigenlijk alles in wat je moet weten als 
je het over de hoofdzaak hebt.’ Domi-
nee Kloosterman valt hem bij: ‘Vraag en 
antwoord 1 bevat belangrijke kernen 
van het Evangelie. Eigendom zijn van, 
schuldvergeving, geloofsstrijd, Vaderlij-
ke zorg, zekerheid, leiding in het leven, 
het komt allemaal aan de orde.’
 
De jongens geven aan dat de Heidel-
bergse Catechismus soms toch behoor-
lijk ingewikkeld is. Bart vertelt dat hij 
het soms wel tien keer leest, voor hij 
het begrijpt. Beide jongeren zouden 
graag een hertaling zien van de drie 

belijdenisgeschriften. Een up-to-date 
vertaling kan drempelverlagend zijn en 
toegankelijkheid vergroten, denken ze. 
‘Je pakt zoiets er dan toch sneller bij en 
daardoor zal je er meer van leren. En 
dat leren is juist zo belangrijk.’

Ds. J.A. Kloosterman haalt dr. A. van 
Brummelen aan: ‘Merkwaardig is het, 
ook in onze tijd, hoe die aloude leer in 
eigentijdse woorden gebracht, de men-
sen stil maakt, omdat hier de stem der 
eeuwen klinkt. Het weldenkend deel 
der gemeente heeft de prediker steeds 
op zijn hand, omdat dat naar de diepte 
tast, meer dan naar de actualiteit.’

Graven in een goudmijn
Ds. G. Kater schreef een aansprekend boekje voor 
jongeren over de Dordtse Leerregels. Dit najaar 
komt het uit onder de titel ‘Graven in een goud-
mijn’. Wat maakt voor hem dit graven de moeite 
waard?

Sommige christenen zeggen: ‘De Bijbel is genoeg.’ 
Waarom vraagt u aandacht voor de Dordtse Leerregels?
‘Omdat de Dordtse Leerregels heel helder Gods 
Woord na spreken en samenvatten. En dat tegelij-
kertijd op een heel evenwichtige en pastorale ma-
nier doen. Als we daarbij bedenken dat de inhoud 
van de Bijbel tijdloos actueel is, én dat de dwalin-
gen van de remonstranten ook vandaag nog her en 
der te horen zijn; zijn er redenen te over om ook in 
2018 dit belijdenisgeschrift grondig te bestuderen 
als gids bij de Bijbel.’
 
Op welke punten roept dit belijdenisgeschrift jonge-
ren vandaag bij de les? 
‘De Dordtse Leerregels leren ons te denken van-
uit God en Zijn onfeilbaar Woord. Terwijl in onze 
tijd juist het gevoel voor heel veel jongeren (en 
ouderen) de belangrijkste norm is. De Dordtse 
Leerregels willen ons ook leren om de diepten van 
het kwaad van de zonde, én de rijkdom van Gods 
genade in de Heere Jezus Christus door Zijn Geest 
te ontdekken. Juist tegenover allerlei hedendaagse 

opvattingen over het christelijk geloof die 
slechts de oppervlakte hiervan peilen, en de 
diepste kernen van zonde en genade onge-
noemd of onderbelicht laten.’
 
Wat is voor u de meest verootmoedigende zin 
uit de Dordtse leerregels?
Wat zij zeggen over alle mensen na de zon-
deval: ‘En willen en kunnen tot God niet 
wederkeren, noch hun verdorven natuur ver-
beteren, noch zichzelven tot de verbetering 
daarvan schikken, zonder de genade van de 
wederbarende Heilige Geest.’
 
Wat is voor u de meest bemoedigende zin uit 
de Dordtse leerregels?
‘Wat zij zeggen over het aanbod van Christus 
in het Evangelie: ‘Doch zovelen als er door 
het Evangelie geroepen worden, 
die worden ernstiglijk geroepen. 
Want God betoont ernstiglijk en 
waarachtiglijk in Zijn Woord wat 
Hem aangenaam is, namelijk dat 
de geroepenen tot Hem komen. 
Hij belooft ook met ernst allen 
die tot Hem komen, en geloven, 
de rust der zielen en het eeuwige 
leven.’
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Functioneren
Toen ik reageerde met ‘Geweldig toch?’ (dat 
dit zomaar geciteerd wordt in het NRC), rea-
geerde er een vrouw: ‘Ik hou me bij de Bijbel 
alleen, daar heb ik geen Dordtse regels of 
door mensen geschreven Catechismus voor 
nodig.’ Had ze gelijk? Houden we ons niet aan 
de Bijbel als we belijdenisgeschriften serieus 
nemen? Staan belijdenisgeschriften in onze 
kringen boven de Bijbel? Hoe functioneren 
deze menselijke geschriften? Dat was kort 
voor 2004 ook een vraag in onze oude classis. 
‘Als we hier spreken over de belijdenisge-
schriften, zoals bijvoorbeeld de Dordtse 

Leerregels (DL), waarom komen ze zo weinig 
aan bod in de prediking?’ vroeg de predikant 
uit Willige-Langerak. De twee predikanten 
van Schoonhoven, waar wij toen nog naar de 
kerk gingen, besloten een prekenserie over 
de Dordtse Leerregels te houden en onlangs 
hoorde ik dat dat ook in de hervormde 
gemeente van Stolwijk gebeurt. In onze ge-
meente hoor ik de laatste tijd in preken vaker 
citaten uit de Dordtse Leerregels. Ze onder-
steunen en accentueren de boodschap van 
de preek. Een goede balans!

Kerkopbouw
Na de Reformatie moest de kerk in ons land 
buiten de Roomse Kerk worden opgebouwd. 
Belijdenisgeschriften vervulden een belang-
rijke functie: hiermee hadden gemeente een 
ijkpunt in het Schriftverstaan. Ik heb gezien 
wat dat heeft gedaan in de gemeenten in 
mijn woonomgeving. Ook het onderwijs aan 
kinderen en ouderen vanuit de Heidelbergse 
Catechismus is opbouwend geweest.

Zo’n document voorkomt echter niet dat er 
verschil van mening ontstaat bij het Bijbellezen. 
Er waren verschillende visies die prima naast 
elkaar konden bestaan. Sommige mensen 

stoorden zich aan de formulering van de Hei-
delbergse Catechismus en de Nederlandse Ge-
loofsbelijdenis. In Gouda werd zelfs een Goudse 
Catechismus opgesteld, waaruit pijnpunten 
waren geëlimineerd. Dat moest fout lopen.

Het is belangrijk dat we als ouders en predi-
kant met de kinderen van onze gemeente in 
gesprek blijven en luisteren naar hoe mensen 
de dingen verwoordden in het verleden. Hun 
woorden proeven en wegen en proberen hoe 
we ons die ook eigen kunnen maken. Om zo 
de volgende generatie in het spoor van het 
Woord, samengevat in de belijdenisgeschrif-
ten, verder te laten trekken.

Belijdenis-
geschriften in 
de 21e eeuw
Wanneer ik het geloof in mijn hart vertolkt 
vindt in de belijdenisgeschriften, heb ik een 
uitgangspunt voor gesprek met anderen. Bij 
dat gesprek moet de Bijbel opengaan, naast 
die belijdenisgeschriften. Blijf toetsen of wat je 
belijdt nog klopt met de Schrift!
Belijdenisgeschriften zijn in zekere zin ook be-
perkt in hun spreken. Alleen op hoofdpunten 
geven zij duiding en richting. Ze gaan namelijk 

‘Dat is pas 
een tweet’

Belijdenisgeschriften door de generaties
Op mijn tijdlijn stond een tweet van Stefan Paas. 
Hij haalde uit een NRC-artikel over ongepast 
gedrag op Twitter dit citaat: ‘De mens is geneigd 
God en zijn naaste te haten’ (Heidelbergse 
Catechismus, Z2). Kijk, dat is pas een tweet.

Door Leo de Kluijver

42

Filippus vroeg 
aan de kamerling: 
‘Verstaat gij ook 

hetgeen gij leest?’ 
Die antwoordde: 
‘Hoe zou ik toch 

kunnen, zo mij niet 
iemand onderricht?’ 

##
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niet over orgaandonatie, sociale media, zwan-
gerschap technologieën en andere problemen 
van onze tijd. 

Soms zijn de geschriften voor jongeren in-
gewikkeld. Ik zou een pleidooi willen voeren 
voor begrijpelijk onderwijs uit alle belijdenis-
geschriften. Zowel bij de catechese als in de 
preek. Laten wij en onze kinderen begrijpen 
wat we lezen. Zodat er in huis een goed ge-
sprek kan zijn over het Woord, dankzij de 
belijdenisgeschriften!

Het is van belang dat de belijdenisgeschriften 
in de prediking op een heldere manier worden 
uitgelegd. Het ‘waarom’ van de vragen dient 
begrijpelijk gemaakt te worden; en is mis-
schien nog wel belangrijker dan het ‘waarom’ 
van de antwoorden! Wanneer ik als vader de 
inhoud begrijp, kan ik het ook mijn kinderen 
uitleggen. Maar… laten we nooit spreken over 
‘de onvolprezen Heidelberger’. Want mensen-
woorden, hoe diep ook, zijn echt te beperkt. 
Het Woord van God is het enige dat onvolpre-
zen is. Hoe nodig is het dat de Heilige Geest 
ons hart opent. Hoe nodig is Bijbelstudie, om 
Gods Woord te begrijpen. Pas dan kunnen we 
de belijdenisgeschriften peilen en bevatten. En 
niet andersom.

Filippus vroeg aan de kamerling: ‘Verstaat gij 
ook hetgeen gij leest?’ Die antwoordde: ‘Hoe 
zou ik toch kunnen, zo mij niet iemand onder-
richt?’ Het is opmerkelijk dat Festus Hommius 
niet de Heidelbergse Catechismus een Schat-
boek noemt, maar Ursinus’ uitleg daarvan: 
‘Het schatboek der verklaringen over de 
Heidelbergse Catechismus’. Uitleg is dus een 
schatboek… zo belangrijk is ‘uitleg’. Was dat 
niet het liefste werk dat Jezus deed: uitleggen 
Wie Zijn Vader is? Laten we ook daarin Zijn 
beeld dragen: aan Zijn voeten onderwezen, 
vissers van mensen, onze kinderen, zijn! 
Met het oog op de jongste dag, waarover ik 
met de Nederlandse Geloofsbelijdenis jubel: 
‘Daarom verwachten wij dien groten dag met 
een groot verlangen, om ten volle te genieten 
de beloften Gods, in Jezus, Christus onzen 
Heere’. Dat zou een mooie tekst zijn voor een 
tweetbericht!

Reactie van mijn 
oudste zoon:
Veel studenten of alumni zullen het ermee 
eens zijn dat samenvattingen een bijzondere 
uitkomst zijn. Met name wanneer het boek 
van zo’n omvang is dat het niet snel verteer-
baar is. Om de belijdenisgeschriften nu enkel 

samenvattingen te noemen, is wel heel kort 
door de bocht. Wat ze wél doen is kernachtig 
de hoofditems van het geloof behandelen. 
In een tijd van zoveel informatie die je op 
zoveel manieren kunt vinden, heb ik ervaren 
dat het verrijkend is om me te verdiepen in 
de belijdenisgeschriften. Want wat geloof ik 
nu eigenlijk? De taal is niet eenvoudig, dat is 
evident, maar het helpt wel om de belijdenis-
geschriften door te nemen net als die handige 
samenvatting. Item voor item overdenken 
zodat het steeds dieper in je hart dringt. Hulp-
middel of struikelblok?

Ouders
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Veel studenten of 
alumni zullen het 

ermee eens zijn dat 
samenvattingen 
een bijzondere 
uitkomst zijn. 

Belijdenisgeschriften door de generaties
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‘Ik ben er niet alleen zelf blij 
mee, maar mijn catechisan-
ten ook!’ Deze reactie van 
een catecheet moedigde 
het HHJO-ontwikkelteam 
van de catechisatiemetho-
de ‘Leer mij’ aan tot door-
ontwikkeling van de leerlijn. 
Inmiddels kunnen jongeren 
van twaalf tot zeventien 
jaar aan de slag met de 
methode. Volgend jaar komt 
het eerste 18+ boekje uit. 
Wat is de meerwaarde van 
‘Leer mij’? 

Putten uit de traditie
De catechesemethode ‘Leer mij’, die 
sinds 2017 gebruikt wordt in gemeen-
ten, wil de gereformeerde traditie ver-
binden met een catechesemethode die 
aansluit bij het niveau en de leefwereld 
van jongeren. Kern van de methode 
vormt de belijdenisgeschriften (Hei-
delbergse Catechismus / Nederlandse 
Geloofsbelijdenis / Dordtse Leerregels). 
Om de inhoud van de les dichtbij het 

hart van jongeren te brengen zijn er 
werkvormen beschikbaar, waaruit de 
catecheet zelf een keuze kan maken.

Onderwijsopdracht
Catechese geven is een verantwoor-
delijke taak. Bij het ten doop houden 
van hun kind, zeggen ouders ‘ja’ op 
de vraag of zij het voornemen hebben 
om hun kind in de ‘voorzeide leer’ te 
(laten) onderwijzen. Catechese is een 
van de manieren waarop de uitvoering 
van de gegeven belofte gestalte krijgt. 
Om te weten Wie de Heere is en wat 
de Bijbel ons leert, is het nodig dat 
jongeren onderwijs krijgen. De cate-
chesemethode ‘Leer mij’ is hier een 
hulpmiddel bij. 

Redactie
Onder verantwoordelijkheid van de 
HHJO voeren dr. P.C. Hoek, ds. A. Kos en 
ds. R.W. Mulder de inhoudelijke eindre-
dactie van de methode. Ds. S.T. Lagen-
dijk verzorgt de procescoördinatie. Een 
groep predikanten en didactici vanuit 
de breedte van de Hersteld Hervormde 
Kerk werkt mee aan de totstandkoming 
van de boekjes. In de toekomst zal de 
methode ook een digitale component 
krijgen, zodat een deel van het materi-
aal online beschikbaar komt. 

De kracht 
van herhaling
Catecheten genieten soms alle vrij-
heid. Blij als men is dat er iemand 
gevonden is om catechisatie te 
geven, krijgt hij de vrije hand. Daar 
spreekt vertrouwen uit; dat is mooi. 
Het heeft echter ook weleens onbe-
doelde negatieve effecten. 

Stel dat een catecheet in een ge-
meente aan de slag gaat. Hij begint 
met bijvoorbeeld Zondag 1 van de 
Catechismus. Het volgende seizoen 
is er een wisseling van de wacht: er 
komt een nieuwe catecheet. Ook 
hij begin weer van voren af aan. Zo 
kan het gebeuren dat een groep 
catechisanten dezelfde stof meer-
dere keren voorgeschoteld krijgt, 
maar niet aan het geheel van de stof 
toekomt. Dat herhaling een krachtig 
middel om te onderwijzen is, zal 
bekend zijn. Maar niet op die manier.

Uit dit voorbeeld blijkt al hoe be-
langrijk het is dat er een plan voor 
meerdere jaren is. Een plan voor de 

Ambtsdragers

Catechesemethode

Leer mij
Samen werken aan een 
nieuwe catechesemethode

Door: Steven Middelkoop
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Goede ervaringen 
met methode

‘Leer mij’
Ds. G.T. van Appeldoorn: 

‘Prettig dat de methode van vaste 
lesopbouw kent’

De afgelopen twee jaar heb ik de catechesemethode ‘Leer mij’ ge-
bruikt. Het is prettig dat de methode een vaste opbouw van de les 
kent. Deze opbouw kent als begin een binnenkomer (een aandacht-
strekker op het onderwerp) en aan het einde een kort evaluatief mo-
ment. Zo’n begin en einde van de les vind ik belangrijk en vergroot het 
leermoment van de catechisanten. 

Soms mis ik wel specifieke en eenvoudige vragen die te stellen zou-
den zijn bij een Schriftgedeelte. Het is prettig dat er in de uitgebreide 
handleiding bij de methode verschillende keuzemogelijkheden zijn voor 
allerlei onderdelen van de les. Het is een aan te raden methode, zeker 
gezien de heldere lay-out en lesopbouw van het catecheseboekje.

Ds. W.M. van der Linden: 

‘Voldoende handvatten om met de  
catechisanten in gesprek te gaan’

Afgelopen seizoen gebruikte ik voor het eerst de nieuwe catechisatie-
methode ‘Leer mij’, daarvan deel 1. Met in totaal 35 jongeren heb ik 
met de methode gewerkt. Toen ik deze methode voor het eerst onder 
ogen kreeg, was ik niet gelijk overtuigd. Maar al snel moest ik mijn 
mening bijstellen. De catechisatielessen zijn duidelijk geschreven, de 
werkvormen afwisselend en voor de catecheet is er voldoende ruimte 
voor eigen inbreng. 

Doordat er per les niet teveel wordt aangeboden, lukt het ook goed om per 
catechisatie-uur 1 hoofdstukje te behandelen. De methode reikt voldoen-
de handvatten aan om met de catechisanten in gesprek te gaan, zeker ook 
bij de verwerkingsvragen. Ik vond het achteraf heel fijn om met deze me-
thode te werken en kan deze andere catecheten zeker aanbevelen!

Het is een aan te 
raden methode, 
zeker gezien de 
heldere lay-out 
en lesopbouw 
van het 
catecheseboekje.

catechese dat bepaalt wat in welke 
groep behandeld wordt. Als er dan 
een wisseling van catecheet plaats-
vindt, is dat niet erg: de nieuwe gaat 
verder waar de vorige gebleven is.

In dat plan voor meerdere jaren 
voorziet de methode Leer mij. Het 
geheel van de stof is verdeeld over 
meerdere leerjaren, zodat alles ook 
inderdaad aan bod komt. Maar… dat 
niet in één keer. De methode is con-
centrisch opgezet, dat wil zeggen 
dat het geheel van de stof meerde-
re keren aan de orde komt. De re-
den hiervoor is eenvoudig: het gaat 
om de kracht van herhaling. Dat is 
het goede dat we uit het beschre-
ven voorbeeld willen behouden. 

De catechisant zal zich de stof al-
leen echt eigen kunnen maken, als 
die herhaald wordt. Tegelijk is het 
meer dan herhalen. In de delen die 
voor de oudere catechisanten be-
stemd zijn, wordt de stof uit de eer-
dere delen uitgebreid én verdiept. 
Om te kunnen blijven leren: met 
hoofd én hart! 

Dr. P.C. Hoek
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‘Liefde kan niet zonder 
regels’, stelt ds. F. van 
Binsbergen. Hij is daarom 
dankbaar voor de Dordtse 
Leerregels, juist omdat 
die reeds eeuwen oud 
zijn. ‘Verdiep je in wat de 
schrijvers dreef om groot 
te spreken van God. Wat 
zij zeiden over de totale 
verdorvenheid van de mens 
en de onvoorwaardelijke 
verkiezing is vandaag nog 
steeds actueel.’

Het gaat bij geloof om liefde tot God, 
dat is toch niet in een aantal regels 
te vangen? 
‘De liefde die God Zelf is, is zo groot en 
heilig dat we er geen grip op krijgen of 
in verwarring kunnen raken als we niet 
afspreken in het belijden hoe we die 
liefde moeten interpreteren. 
Volgens mij is er allerminst sprake van 
een tegenstelling tussen de liefde van 
God en leerregels die hier belijdende 
uitspraken over doen. De liefde van God 
is niet in een paar regels te vangen, maar 
dat mag onze ootmoedige en verwon-
derde conclusie juist zijn door en na 
het formuleren van die regels. Door met 
elkaar te belijden wat die liefde is en 
oproept en daarmee de grenzen van ons 
kennen en formuleren bereiken, blijft 
aanbidding over.’

Proberen we het dan toch niet te 
beheersen?
‘Naar mijn overtuiging is er in de Dordtse 
Leerregels geen beheersingsdrang om 
God te willen inperken, maar een pas-
torale drang om te voorkomen dat wij 
mensen ons vergissen als wij spreken 
over de liefde van God. ‘Als je namelijk 
zegt: ‘God is liefde’, dan is dat een uit-
spraak met vergaande consequenties. 
De Leerregels laten zie dat deze woor-
den bijvoorbeeld geen vrijbrief kunnen 
zijn om te zondigen, nog een garantie 
dat Gods kinderen zonder zonde en lij-

den zullen volharden. Daarom is het heel 
pastoraal om hierbij na te denken over 
de verhouding tussen de menselijke ver-
antwoordelijkheid en Gods soevereine 
genade. Deze doordenking helpt bij het 
verstaan van de Schrift.’

Paulus schrijft in een brief aan de Filip-
penzen woorden die een tegenstelling in 
zichzelf lijken. ‘Werkt uws zelfs zaligheid 
met vreze en beven; Want het is God 
Die in u werkt beide het willen en het 
werken, naar Zijn welbehagen.’ (Filip. 
2: 12b-13) Hoe verhouden deze beide 
delen binnen de tekst zich tot elkaar? 
Het belijden van Gods soevereiniteit en 
genade in verhouding tot de menselijke 
verantwoordelijkheid ondersteunt een 
gezonde exegese van de Bijbeltekst. 
Andersom is ook waar, door een zuivere 
exegese van deze tekst wordt de waar-
heid van de Leeregels ondersteund. 
Het gaat in Filippenzen 2 niet om de 
rechtvaardiging, maar om de heiliging. 
Het met vrezen en beven werken aan de 
zaligheid, is geen zaak van verdienste, 
maar een genadige opgave.’

Wat moet ik met 
Belijdenisgeschriften, terwijl ik van 
de Heere een hele Bijbel kreeg? 
‘Als puber gaf ik dezelfde tegenwerping 
tijdens een catechese les richting 
de predikant. Bij mij riep alles wat 
als absoluut en als een dogma werd 

DORDTSE 
LEERREGELS

Door: Steven Middelkoop 
(senior jeugdwerkadviseur)

geven leiding aan ons 
spreken over God
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geformuleerd weerstand op. De Bijbel 
was naar mijn mening genoeg. De 
dominee zei: ‘Dat is al een heel groot 
dogma, dat je zegt dat de Bijbel genoeg 
is. Wat bedoel je daarmee en wat is dan 
‘de Bijbel?’ Juist de belijdenisgeschriften 
helpen ons om Gods openbaring in Zijn 
Woord op één noemer te brengen.’

Is het noemen van een aantal 
kernteksten dan niet genoeg?
‘Daar heb je nu precies de kwestie die ik 
aanroerde: ‘Waarom is de ene tekst een 
kerntekst en de ander niet of minder?’ 
Dat vraagt om gezamenlijke doordenking 
en een gelovig belijden van de kern van 
het Evangelie in de context van de gehe-
le openbaring van God in Zijn Woord.’

Hoe actueel zijn de Dordtse 
Leerregels eigenlijk, zij waren 
bedoeld tegen een dwaling van 
eeuwen terug?
‘De vijf punten van het Calvinisme die 
ook de Dordtse Leerregels doorademen, 
duiken geregeld op bij actuele discus-
sies. Blijkbaar is wat men toen stelde 
nog heel actueel, al is de taal en de toon 
soms een struikelblok. Het is echter de 
moeite meer dan waard om je te verdie-
pen in de motieven van de schrijvers. 
Wat mij zelf bijvoorbeeld opviel is dat 
zij zich juist diep bewust waren van het 
gevaar dat de logica probeert om het 
majestueuze van God te vangen in een 

schema. Het raakte mij ook hoe dicht de 
samenstellers bij de Heere leefden en 
persoonlijke omgang met Hem hadden 
en ook hoe bekwaam zij als theologen 
waren. Zij waren er beducht voor om 
de suggestie te wekken dat de Heere 
de auteur van de zonde zou zijn, of 
getekend werd als een tiran. De Heere 
gebruikte op cruciale momenten in de 
kerkgeschiedenis Godvrezende mannen 
die op velerlei terrein belijdend tot 
zegen zijn geweest.’

Welke regels van de Dordtse 
Leerregels treff en u in het hart?
‘Met name hoofdstuk vijf, over de vol-
harding. Elke keer weer ervaar ik dat 
na zondebelijdenis en de ervaring van 
Gods vergevende liefde, het struikelen 
en vallen in zonde niet over is. Het nut 
van die strijd wordt door de Leerregels 

zo troostvol verwoord: ‘Doch zo ver is 
het vandaar, dat deze verzekerdheid der 
volharding de ware gelovigen hovaardig 
en vleselijk-zorgeloos zou maken, dat 
zij daarentegen een ware wortel is van 
nederigheid, kinderlijke vreze, ware 
godzaligheid, lijdzaamheid in allen 
strijd, (…), mitsgaders van vaste blijd-
schap in God.’

Hoe kan ik de ‘Lof op Dordt’ zingen, 
als JV-leider of catecheet?
‘Dat kan alleen als jij je de grondtoon 
ervan eigen hebt gemaakt. We staan 
op de schouders van het voorgeslacht, 
deze traditie heeft ons de eeuwen 
door geholpen. Wie zegt de verbazing-
wekkende genade van God te kennen 
en beweert dat de Dordtse Leerregels 
koud en kil zijn, heeft van beide niets 
begrepen.’ 

HET MET VREZEN EN 
BEVEN WERKEN AAN DE 

ZALIGHEID, IS GEEN ZAAK 
VAN VERDIENSTE, MAAR 
EEN GENADIGE OPGAVE.’

DORDTSE 
LEERREGELS
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Vacatures

Wil jij je talenten inzetten binnen ons bedrijf?

Kijk op www.profielnorm.com voor actuele

vacatures.

 EDUCATIE    COACHING    MANAGEMENT

Laat u professioneel ontzorgen op HRM-gebied met een 
toekomstgerichte blik. Wij zorgen voor de juiste persoon op 
de juiste plek, met groei en bloei van uw mensen. HRM-as-a-
Service is de totaaloplossing als het om uw mensen gaat. Zo 
kunt u weer doen waar u goed in bent. Kijk op onze website 
www.ecmdialoogbv.nl of bel 0525 - 66 16 97 voor meer 
info of een kennismakingsgesprek!

Doet u waar u goed in bent?

Schrijf u
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Schrijf u 

in voor 
de 

verva
ngings-

pool!

Laat uw

zorg o
ver 

aan dè HRM-

specialis
t!




