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

Foto omslag: interieur kerkgebouw Hersteld Hervormde gemeente te Monster 
(Zuiderkerk).
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Aan het begin van een nieuw winterseizoen komt er van-
uit deze tekstwoorden een klemmende opdracht tot ons 
allen: ‘Onderzoekt de Schriften!’
De Heere Jezus richt Zich hier in de eerste plaats tot de 
Joden. Zij zoeken Hem te doden omdat Hij op de sab-
bat een verlamde te Bethesda genezen heeft. Ook heeft 
Hij gezegd dat God Zijn eigen Vader is, wat in hun ogen 
godslastering is. In een lange rede maakt de Heere Jezus 
duidelijk dat Hij van Zichzelf kan getuigen dat Hij de van 
God gezondene is. Zijn werken getuigen ervan. Maar ook 
God Zelf getuigt van Hem in de Schriften van het Oude 
Testament. Onderzoekt de Schriften!
Ook ons geldt deze opdracht. We hebben de Schriften 
- het Oude en ook het Nieuwe Testament - te onderzoe-
ken. Bij boeken die over Gods Woord gaan of beschrij-
vingen over het leven van Gods kinderen, moeten we 
boven alles de Schriften onderzoeken. Thuis, op school 
en in de verschillende samenkomsten van de kerkelijke 
gemeente.
Jong en oud, nemen we de tijd om de Schriften te on-
derzoeken? Of zijn andere dingen nog belangrijker? Het 
gaat op de eeuwigheid aan! Nog even en dan moeten we 
voor God verschijnen. Kunt u het dan verantwoorden dat 
u misschien uw plaats wel eens leeg laat als de Schriften 
opengaan in de gemeente? Heb jij dan een excuus als je 
misschien na de belijdeniscatechisatie je niet meer met 
het verdere onderzoek van Gods Woord bezig houdt? 
Wie van ons verzet zijn verjaardag omdat er Bijbellezing 

of Bijbelkring is? Beseffen we wel voldoende dat het de 
Schriften zijn die ons wijs kunnen maken tot zaligheid? 
Door Woord en Geest wil de Heere immers het geloof 
werken en versterken. 
Onze vaderen schreven in de vermaning tot onderzoek 
en betrachting der Heilige Schrift voorin de Statenbijbel 
onder andere bovenstaande tekst neer. Ze hebben dat 
gedaan om ons aan te zetten tot het zo heilzame en nut-
tige Schriftonderzoek. En in onze tijd met allerlei wind 
van leer is het meer dan ooit nodig de Schriften te onder-
zoeken. 
Het onderzoeken gaat veel verder dan het lezen van 
Gods Woord. Het is een nauwkeurig onderzoeken van, 
een doorvorsen van de Schriften. Niet om daardoor het 
eeuwige leven te verdienen. Dat dachten de Schriftge-
leerden. Zij meenden dat hun ijverig Schriftonderzoek 
voldoende was en waren blind voor Wie in de Schriften 
centraal staat: Jezus Christus. Het is dus mogelijk grote 
kennis te hebben van de letter van de Schrift en toch ten 
diepste vreemd te zijn aan de werkelijke inhoud.
We moeten de Schriften onderzoeken om niet alleen te 
leren door het ontdekkende licht van de Heilige Geest 
Wie God is en wie we zelf zijn. Maar vooral om Christus te 
vinden en te leren Wie Hij is en wil zijn voor mensen die 
de eeuwige dood verdiend hebben. Het gaat in de hele 
Schrift om Hem, Die ons van God gegeven is tot recht-
vaardiging, heiliging, ja tot een volkomen verlossing. 
Het Schriftonderzoek vraagt een ootmoedige en eer-
biedige (luister)houding. Als de Bijbel opengaat, spreekt 
de Heere. Het vraagt bovenal gebed: ‘Heere, open mijn 
van nature zo gesloten hart voor Uw Woord en open Uw 
Woord voor mijn hart.’ 
Wie in de nood van zonde en schuld de heerlijkheid 
en de gepastheid van Christus mag zien, stemt in met 
de psalmdichter: ‘Ik roem in God, ik prijs het onfeilbaar 
Woord, ik heb het zelf uit Zijnen mond gehoord.’ Dan heb 
je de kostbare inhoud van de Schrift ontdekt en wil je 
meer weten, Hem beter leren kennen. Dan is er liefde tot 
en een honger naar de Schriften, omdat ze getuigen van 
uw Liefste. 
Onderzoekt de Schriften, volhardend en biddend om de 
werking van de Heilige Geest. Daar verbindt de Heere uit 
genade Zijn zegen aan. 

Ds. J. Joppe, Sint Maartensdijk

‘Onderzoekt de Schriften, want gij meent in dezelve het 
eeuwige leven te hebben, en die zijn het die van Mij 
getuigen.’

Johannes 5:39

Onderzoekt 
de Schriften!

Meditatie



Generale diaconale commissie

Heeft ouderenwerk een plaats in uw gemeente? 
U vindt op deze pagina’s een artikel over het belang 
van dit werk.

Belang 
ouderenwerk
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Ouderen(werk)
Uw levensavond is aangebroken. U bent niet zo jong 
meer. Dat heeft vergeleken met vroeger heel wat 
veranderingen teweeggebracht in uw bestaan.
Een gesprek stelt u als oudere op prijs. Oud worden 
betekent dikwijls eenzaamheid. ‘Ik zit zoveel alleen… Ze 
vergeten mij... Ik tel niet meer mee’. Dat zijn uitspraken 
die je hoort.
Vroeger ging u met Gods blijde scharen naar Zijn huis. 
Wat zijn er fijne zondagen geweest. Nu gaat dat niet 
meer. Als anderen naar de kerk gaan zit u thuis -alleen-. 
Gelukkig is er de kerkradio of een cd.

Nooit alleen
Eigenlijk is een christen nooit alleen. De Heere is gedurig 
bij u. Hij vat steeds uw rechterhand. Wat zegt God dat 
wondermooi tegen u door de mond van Jesaja: ‘En tot 
den ouderdom toe zal Ik Dezelfde zijn, ja, tot de grijsheid 
toe zal Ik ulieden dragen; Ik heb het gedaan, en Ik zal 
u opnemen, en Ik zal dragen en redden’ (Jes. 46:4). In 
Matth. 28:20 zegt Christus zelf: ‘Ik ben met ulieden tot de 
voleinding der wereld’.

Ik las ergens:

Hij was jarig, 85 jaar, wat een leeftijd al.
Hij zou boven zijn leeftijd schrijven ‘niet meer.’
Mijn vrouw is er –niet meer-
Mijn vrienden zijn er –niet meer-
Mijn huis heb ik –niet meer-
Mijn gezondheid is –niet meer- zo best.
Mijn gehoor is –niet meer- zo goed.
Mijn lopen gaat –niet meer- zo gemakkelijk.
Mijn werk heb ik –niet meer-
Mijn geheugen is –niet meer- zo betrouwbaar.

Iedere oudere kan zo’n lijstje korter of langer opstellen. 
En tenslotte zal er onder ieder lijstje geschreven worden: 
‘Hij/zij is… niet meer’.  De Bijbel spreekt daar ook van 
in Prediker 12. Boven dit ‘niet meer’ ziet de Prediker de 
belofte glanzen van de levende God, Die laat niet varen 
het werk Zijner handen. En waarom wordt deze gelovige 
niet moedeloos? Omdat hij weet: nochtans wordt de 
innerlijke mens van dag tot dag vernieuwd en omdat hij 
met alle gelovigen niet ziet op het zichtbare maar op het 
onzichtbare. Het zichtbare is tijdelijk, het onzichtbare 
is eeuwig. De innerlijke mens: daarmee is bedoeld het 
leven dat de gelovige met zijn Heiland heeft. Maar al 
bezwijken vlees en hart, zo blijft Hij uw Rots en Deel.

Hoe dichter ik nader
Tot het huis van mijn Vader
Hoe sterker ik hijg
Naar de hemelse woning
Waar ’t heil van mijn Koning
Mij wacht na de krijg.

Ja, het beste komt nog. De christen gaat leven, ook al 
ware hij gestorven. Daarom kan de Bijbel zeggen dat de 
rechtvaardigen in de ouderdom groen en fris blijven. Dat 
ze hun jeugd vernieuwen als een arend. En kunt u dan 
mee zingen: 

Maar blij vooruitzicht dat mij streelt
Ik zal ontwaakt Uw lof ontvouwen,
U in gerechtigheid aanschouwen.
Verzadigd met Uw Goddelijk beeld.
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Waar blijft de tijd?
Hoe vaak zegt u: ‘Waar blijft de tijd?’ Hoe ouder je wordt, 
hoe sneller de weken en de jaren schijnen om te vliegen. 
De klok in uw kamer tikt nog net zo snel of langzaam als 
toen u als kind op de vloer kroop. Jongeren hebben vaak 
veel plannen voor de toekomst. Ze leven in verwachting, 
dan kruipt de wijzer van de klok voor het gevoel maar 
traag verder. Maar wat hebben oud geworden mensen 
nog te verwachten in dit leven? Ook hier wordt alles 
anders wanneer we onze hoop niet alleen gesteld 
hebben op de dingen in dit leven die gezien worden. 
Maar wanneer we uitzien naar de stad die fundamenten 
heeft, welker Bouwmeester en Kunstenaar God zelf is. 
Hoe is het: Gaat bij u de tijd snel of traag?

De wijde blik
Het is begrijpelijk dat de belangstelling en het 
gezichtsveld enigermate in gaan krimpen, wanneer u 
uit het arbeids- en productieproces bent geraakt. Of 
wanneer u als vrouw uw gezin niet meer om u heen 
hebt. Als de kinderen niet dagelijks met de belevenissen 
en verhalen uw huiskamer komen binnenvliegen, maar 
als u bijvoorbeeld oud geworden, in een verzorgingshuis 
verblijft. Dan wordt uw gezichtsveld kleiner.
Toch hoeft u ook dan niet de wijde blik te verliezen. Zelfs 
niet indien u dagelijks niet meer ziet dan de vier muren 
van uw kamer, en die ene boom voor het raam. Als u 
maar bidt! En goed bidt. Dat wil zeggen: wanneer u bidt 
voor de komst van Gods Koninkrijk. Voor de bloei van 
Zijn Kerk. Al biddend zwerft u dan de hele wereld over. 
De zendingsterreinen af, en de evangelisatieposten, 
om telkens wat u tegenkomt de Heere op te dragen. 

Dan kunt u onmogelijk eng van blik worden en nog 
een gevoel van doelloosheid hebben. Is het biddende 
thuisfront niet van de grootste betekenis?
Breed blijft uw blik ook als u gelooft. Die blik wordt dan 
nog groter dan de wereld. U hebt dan niet, en dat is al 
veel, een wereldwijde blik, maar zelfs een ‘hemelse blik’. 
In het geloof zag Abraham immers van verre de stad die 
fundamenten heeft. Waar God Bouwmeester van is: het 
nieuwe Jeruzalem.
Houd de ramen van uw ziel dus schoon. We vliegen 
daarheen! Blijf houden uw wijde blik! Houdt aan in het 
Bijbellezen. Bidt zonder ophouden!

R. Henken

Op 25 mei jl. overleed onverwachts commissielid 
Rijk Henken in de leeftijd van 61 jaar. Rijk 
Henken was sinds 2006 lid van onze commissie. 
Hij heeft zich vooral met het ouderenwerk in de 
gemeente bezig gehouden. Het was merkbaar 
dat het diaconale werk zijn hart had. We zijn dan 
ook dankbaar dat we in dit Ledeninformatieblad 
nog een bijdrage kunnen publiceren die hij reeds 
voor zijn sterven geschreven had. 

In memoriam

Noodhulp in Malawi blijft nodig!

Opnieuw is in het voorjaar de roep om noodhulp vanuit 
de RPC tot ons gekomen. In de vorige editie van het 
Ledeninformatieblad hebben we daar al over bericht. 
Dit voorjaar is een groot deel van Malawi getroffen door 
tekort aan regen. In het gebied Lower Shire is de situatie 
zeer dramatisch. Een groot deel van de regentijd is het 
daar kurkdroog geweest. Het gebied zal weer te maken 
krijgen met een misoogst. Er is in de classes Chikwawa en 
Nsanje voedsel- en zaaizaad uitgedeeld.
De generale diaconale commissie heeft vanuit het fonds 
‘Malawi’ een voorschot van € 24.500 aan de commissie 
zending overgemaakt voor deze noodhulp. De 
plaatselijke diaconieën zijn opgeroepen om een collecte 
voor de noodhulp te houden. Wilt u de getroffen families 
blijven gedenken in uw gebeden en gaven? 

Giften kunt u overmaken op bankrekening 
3420.70.347 t.n.v. generale diaconale commissie, 
o.v.v. ‘noodhulp Malawi’.
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nog geen lezer? kijk op 
www.eleos.nl en meld 
je snel aan voor een 
gratis abonnement!
www.eleos.nl > 
eleoscript

een 
vooroordeel 
blijft plakken

in de nieuwe eleoscript vertellen 
mensen waarom stigma’s hen 
pijn doen.

a d v e r t e n t i e

 Kauwenhoven 5 • 6741 PW Lunteren   Tel. (0318) 48 40 74 • info@drukkerij-AMV.nl

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

vertrouwd
adres

Z o r g  d i e  b i j  ú  p a s t .

Psychosociale zorg 

VerPleging

Persoonlijke Verzorging

PalliatieVe zorg 

Mantelzorgondersteuning

hulP bij het huishouden

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

Wij zijn een christelijke zorgorganisatie.
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Pakistan heeft uw hulp nodig! 

Grote delen van Pakistan en India zijn getroffen 
door zware overstromingen. 
Recente cijfers laten zien dat meer dan 14 miljoen men-
sen getroffen zijn. De meesten zijn afhankelijk geworden 
van hulp om dagelijks te overleven. De 5 christelijke 
hulporganisaties, Dorcas, Red een Kind, Tear, Woord en 
Daad, en ZOA-Vluchtelingenzorg, willen de slachtoffers 
van deze natuurramp helpen met voedsel, tenten, mus-
kietennetten, kookgerei en spullen voor persoonlijke 
hygiëne. 

Samenwerking
De ramp is van ongekende omvang. Er zijn via partneror-
ganisaties mogelijkheden om daadwerkelijk hulp te ver-
lenen. Gedurende deze noodhulpactie wordt onder meer 
samengewerkt met lokale autoriteiten en de Canadese 
partner CRWRC. Hiermee werd al eerder samengewerkt, 
onder meer in Haïti (2010), in Indonesië (2009) en ook na 
de aardbeving in Pakistan (2005). Zij werken nauw samen 
met de lokale organisatie Interfaith League Against Po-
verty. 
Op korte termijn zal bijgedragen worden door te voor-
zien in de meest elementaire zaken om te overleven, 
zoals o.a. voedsel, tenten en zeilen, muskietennetten, 
keukengerei en gasstelletjes om op te koken. Daarnaast 
is het belangrijk dat materialen voor persoonlijke  
hygiëne worden verspreid.

Giften
De generale diaconale commissie heeft vanuit het fonds 
‘Noodhulp binnen/buitenland’ een voorschot aan Woord 
en Daad overgemaakt. De plaatselijke diaconieën zijn op-
geroepen om een collecte voor de noodhulp te houden. 
Wij doen een dringend beroep op uw betrokkenheid in 
de vorm van gebed en giften. Help de slachtoffers van de 
overstromingen in Pakistan en geef!

Giften kunt u overmaken op bankreke-
ning 3420.70.347 t.n.v. generale diaco-
nale commissie, o.v.v. ‘noodhulp Pakistan’.

Generale Diaconale Commissie Hersteld Hervormde Kerk

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

fo
rm

at
ie
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Commissie opleiding en vorming

Studiedag
’s Middags heeft collega De Vries ons ingewijd in de 
geheimen van zijn tweede proefschrift, de heerlijkheid 
van God in het Oude Testament en in het bijzonder bij 
Ezechiël. 
In de eerste drie hoofdstukken van Ezechiël openbaart 
God Zijn heerlijkheid aan Ezechiël. In de hoofdstukken 
9-11 zien we hoe Gods heerlijkheid uit de tempel ver-
trekt, en dat om de zonden. Hoofdstuk 33 is een over-
gangshoofdstuk. Daarna zien we dat Gods heerlijkheid 
weer terugkeert. Wonderlijk is dat de taal dan verandert. 
Vóór Ezechiël 33 eist God de bekering, na dit centrale 
hoofdstuk lezen we dat bekering een gave van de Geest 
is. 
Deze uitlegkundige inzichten laten ons zien dat het boek 

Ezechiël veel belangrijker is in de geschiedenis van Gods 
openbaring dan vaak wordt gedacht of wordt beleefd. 
Ezechiël heet wel de vader van de apocalyptiek, die heeft 
aangewezen dat Gods verloste schepping niet valt bin-
nen de kaders van het hier en het nu. 
De lijnen uit Ezechiël kunnen worden doorgetrokken 
naar het Nieuwe Testament. In Christus is de heerlijkheid 
van God tot vervulling gekomen: ‘Het Woord is vlees ge-
worden en het heeft onder ons gewoond en wij hebben 
Zijn heerlijkheid gezien’ (Joh. 1:14). Terwijl Gods heerlijk-
heid in het Oude Testament vooral Gods majesteit is, is 
het in het Nieuwe Testament niet minder Gods nabijheid 
in Christus. 
Wat moet het voor Paulus zijn geweest dat hij Christus 
een bedrieger en verleider achtte en Hem toen persoon-

lijk ontmoette op weg naar Damaskus, met de heerlijk-
heid van God zoals die in Ezechiël (of Daniël 7:13-14) tot 
ons komt. Zo kunnen we ook verstaan dat hij terstond 
preekte dat Christus Gods Zoon is. 

Persoonlijk ervaar ik iets van de majesteit van Gods 
Woord als ik hoor hoe Christus in het Oude Testament 
aanwezig is als een gestalte van Gods heerlijkheid, terwijl 
Hij niet helemaal samenvalt met God. Dit hebben men-
sen niet kunnen bedenken. De drie-enige God is present 
in het Oude Testament. Luther heeft als laatste in zijn 
leven de bekende woorden geschreven dat we in hon-
derd jaar omgang met de apostelen en de profeten nog 

Op 1 juli jl. hadden we als studenten, predikanten in hun 
eerste gemeente en docenten de jaarlijkse studiedag in 
Gouda.   

Jaarlijkse 
studiedag
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maar een druppel hebben gezien van de rijkdom van de 
Schrift; we zijn bedelaars. 
Na het eten heeft Van Nieuw Amerongen ons meegeno-
men op zijn zendingsreizen naar Malawi en Suriname. 
Hij vertelde uit zijn persoonlijk leven. Toen hij 25 jaar 
was, zou hij voor de zending vertrekken naar Indonesië. 
Gods weg leidde evenwel naar de VU in Amsterdam waar 
hij veertig jaar werkzaam was. Het werk dat hij verschil-
lende maanden op het zendingsveld heeft mogen doen, 
ervaart hij als een vervulling van die drang uit zijn jonge 
jaren. Hoe wonderlijk en heilig zijn Gods wegen. We 
moeten leren dat onze berekeningen niet kloppen, maar 
dat Gods leiding wijs en goed is. 
We hebben aan de hand van plaatjes een indruk gekre-
gen van het werk dat in Suriname geschiedt onder de In-
dianen. Er is wijsheid en voorzichtigheid nodig om in die 
situatie aan de opbouw van Gods kerk mee te werken. In 
Malawi is een open deur voor het Evangelie. Jonge man-
nen worden opgeleid om als evangelisten dienstbaar te 
zijn in de uitbreiding van Gods Koninkrijk. 
Het is onze wens en bede dat er jongeren zijn die het we-
reldwijde werk in Gods koninkrijk als een last op hun hart 
gevoelen om daar hun krachten aan te geven. Tijdens de 
maaltijd lazen we de woorden uit Openbaring 7: over de 
schare die niemand tellen kan, uit alle volken, talen en 
geslachten. Ze roepen met zeven verschillende woorden 
de heerlijkheid van God uit. Hier kruisen de twee voor-
drachten elkaar. Gods heerlijkheid gezien in harten van 
jongeren en ouderen uit Malawi, Suriname en Nederland. 
Zijn Naam moet eeuwig eer ontvangen!

W. van Vlastuin 

Commissie opleiding en vorming Hersteld Hervormde Kerk

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

  www.hersteldhervormdseminarie.nl In
fo

rm
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Het is onze wens en bede dat er 
jongeren zijn die het wereldwijde 
werk in Gods koninkrijk als een 
last op hun hart gevoelen om daar 
hun krachten aan te geven. 
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Lagarde is gespecialiseerd in telecom, netwerken, beveiliging, audio oplossingen 
en visuele presentaties. Bel 0341 - 37 57 57 of kijk op www.lagarde.nl.

(tele)communicatie beveiliging audio visuele presentatienetwerken

0341 - 37 57 57   www.lagarde.nl

a d v e r t e n t i e

  lerend werken   werkend leren

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

Werkgevers gezocht voor onze deelnemers in 
de regio’s Gouda, Barneveld, Veenendaal,
Rijssen, Tiel, Hardinxveld-Giessendam en Rid-
derkerk. Voor actuele stand zie onze website.

GÉÉN CONCESSIES 

UITSLUITEND 
TOPKWALITEIT!

ONGEKENDE 
MOGELIJKHEDEN!

EIGEN 
VOLUME-IMPORT 

ZEER SCHERPE 
PRIJS-KWALITEIT-

VERHOUDING!

+
+
+
=

ONTDAAN VANALLE FRATSEN
BETROUWBAREKWALITEIT

UITGEKIENDEVOLUME-IMPORT
ONGELOOFLIJK LAGE PRIJZEN! 

+
+

=

ST.-ANNALAND HAARLEM NUNSPEET RIJSSEN KESTEREN GOES

 

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

VERHOUDING!VERHOUDING!

ST.-ANNALAND 

de optelsom van 
       álle voordelen!

UNIEK CONCEPT 
• afspraak --   afspraak!  

• af fabriek! 
• scherpe netto prijzen! 

NOSTALGISCHE KEUKENS

www.koopeenkeuken.nl

SANITAIR & TEGELS

MODERNE KEUKENS

CBW Erkend
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Stichting De Vluchtheuvel

Beatrixlaan 15, 4461 PM  Goes

0113 21 30 98- info@vhgoes.nl

www.stichtingdevluchtheuvel.nl

De Vluchtheuvel 

biedt professionele 

christelijke hulp bij problemen in het 

huwelijk en in het gezin. Meer informatie 

of aanmelden iedere werkdag tussen 

10.00 uur en 12.00 uur: 0348-489999 of  

www.stichtingdevluchtheuvel.nl.

Het gedrag van 

onze tienerzoon 

ontwricht het gezin.

Of bestel de 
brochures:

• Jongeren naar het huwelijk
H. van Groningen

• Niet los verkrijgbaar
drs. S. Brons-van der Wekken 

onze tienerzoon

ontwricht het gezin.
Het gedrag van

Mijn man 
bespreekt alles 

met een 
vriendin.

Hoe lief is u 
de dag des HEEREN ?

Hoe lief is u 
de dag des HEEREN ?

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

DOELSTELLING:

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

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

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

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

bereikbaar op werkdagen tussen 9.00 en 16.00 uur.

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

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

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

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

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

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

U kunt bij ons 

deurstickers bestellen

tegen lectuurversprei-

ding op zondag. Ook

sturen wij u graag ons

jaarverslag toe.
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Commissie evangelisatie

Als voorbereiding werden er door het hele dorp als 
uitnodiging  programmaboekjes  rondgebracht en bij 
de invalswegen van Lunteren werden er spandoeken 
geplaatst. Ook in de plaatselijke kranten en kerkbladen 
werd er aandacht aan de tentweek besteed.

‘s Morgens was het programma voor kinderen van 4 t/m 
14 jaar. Er wordt dan met de kinderen gebeden. Dan 
leren ze een weektekst. De kinderen zingen veel onder 
begeleiding van de muziekgroep en leren het themalied 
aan. Ze luisteren naar een Bijbelverhaal dat past bij het 
thema. Dan gaan de kinderen knutselen en de kinder-
werkcommissie legt uit hoe de werkstukjes gemaakt 
moeten worden. Alle werkstukjes  verwijzen naar het 
Bijbelverhaal dat die dag verteld is. Aan het einde van de 
morgen wordt alles weer opgeruimd en is er nog tijd om 

In de laatste week van de zomervakantie werd in Lunteren 
ook dit  jaar weer door de Hersteld Hervomde Gemeente 
de tentevangelisatieweek gehouden.

te zingen en tenslotte wordt er met de kinderen gedankt, 
waarna ze weer naar huis gaan. Vaak staan ouders al een 
poosje van tevoren bij de ingang te kijken hoe de kinde-
ren bezig zijn. Zo krijgen zij ook nog wat mee van wat de 
kinderen zingen of van het gebed.

Het aantal kinderen dat het morgenprogramma bezocht, 
liep gedurende deze week op van 359 op dinsdagmor-
gen tot 417 op vrijdagmorgen. Traditioneel is de vrijdag-
morgen het best bezocht en dat zou zeker te maken kun-
nen hebben met het feit dat de kinderen aan het eind 
van de morgen patat krijgen. Vaak is het grootste deel 
van de kinderen wel kerkelijk meelevend, maar gelukkig 
mochten we ook dit jaar weer verschillende Bijbels uitde-
len aan kinderen die thuis geen Bijbel hadden.

’s Middags was het programma voor de kinderen van 10 
t/m 14 jaar. Ook hier wordt de middag begonnen met 
gebed en wordt er  gezongen met de kinderen. Op dins-
dag-, woensdag- en donderdagmiddag is een Bijbelver-
haal verteld en vrijdagmiddag is er een quiz gehouden 
over de Bijbelverhalen die de kinderen  de vorige dagen 
gehoord hebben. Ook werden er leuke activiteiten geor-
ganiseerd zoals een dorpsspel, een zeskamp, een survival 
in het Zandgat en tot slot een vossenjacht op vrijdagmid-
dag. Het aantal kinderen liep ’s middags op van 96 op 
dinsdagmiddag tot 123 op vrijdagmiddag.

‘s Avonds vond het programma voor jongeren en volwas-
senen plaats. Dinsdagavond werd er vanwege de regen 
in de tent door jongeren en ouderen enthousiast gevol-
leybald. Dit was bedoeld als kennismaking. De avond 
werd afgesloten met een meditatie en gebed. De woens-
dagavond werd de traditionele fietspuzzeltocht door 
Lunteren en omgeving georganiseerd met als hoofdprijs 
een krentenbrood van 1 meter lang. Ook deze avond 
werd afgesloten met een meditatie en gebed. Donder-
dagavond is een evangelisatieavond en deze wordt sinds 
een aantal jaren door de jongerenavondcommissie van 
onze gemeente georganiseerd. Door de jongerenavond-
commissie was als spreker Tom Polnaija uitgenodigd. Hij 
was een van de Molukse gijzelnemers van de school in 
Bovensmilde in 1977. Hij mocht er van getuigen dat hij 

Tent
evangelisatie-
week 
Lunteren 2010
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Landelijke actie HHJO voor het 
evangelisatiewerk
Vanaf D.V. november 2010 start de HHJO in samen-
werking met de commissie evangelisatie een landelij-
ke actie met als thema ‘Jongeren en evangelisatie’. 
De opbrengst zal gedeeld worden door de HHJO en 
de commissie evangelisatie. De commissie evangeli-
satie wil het geld bestemmen voor een nieuw op te 
zetten Bijbel / Inloophuis.
De commissie hoopt ook op deze wijze voldoende 
middelen te verkrijgen om daadwerkelijk over te 
gaan tot het oprichten van een evangelisatiepost.
Tevens willen wij door middel van deze actie de 
jeugd voorlichten en toerusten op het terrein van 
evangelisatie. Dit gebeurt met behulp van brochures, 
handreikingen en presentaties.
Via een speciale nieuwsbrief aan alle kerkenraden en 
leidinggevenden van het jeugdwerk worden deze 
geïnformeerd. Daarnaast zult u via het Ledeninfor-
matieblad van het verloop van de actie op de hoogte 
worden gehouden.

Vrijwilligers
In een vorig Ledeninformatieblad heeft een oproep 
gestaan voor vrijwilligers voor ondersteuning van de 
commissie evangelisatie.
Hierop hebben een aantal mensen positief gerea-
geerd.
Wij zijn dankbaar dat meerdere mensen zich be-
schikbaar hebben gesteld om mee te werken aan het 
evangelisatiewerk in ons land.
We zijn nu bezig met de oprichting van een drietal 
werkgroepen: 

1.  Evangelisatiemateriaal: 
Bestaand materiaal onderzoeken en indien nodig •	
evangelisatiemateriaal ontwikkelen
Depot evangelisatiemateriaal •	
Bekendheid geven aan het bestaan van het ma-•	
teriaal

2.  Bewustwording/toerusting/voorlichting: 
Onder de aandacht brengen van het belang van •	
het gebed voor evangelisatie in de (ambtelijke) 
gebeden
Voorlichting voor volwassenen •	
Voorlichting voor jeugdwerk•	
Artikelen maken voor het Ledeninformatieblad•	
Website verder professionaliseren•	
Brochures voor bewustwording voor volwassenen •	
en jeugd
Informatiestand voor o.a. zendingsdag, jeugd-•	
dagen en andere landelijke en regionale ontmoe-
tingen

3.  Promotie/fondsenwerving: 
Werven van donateurs•	
Bedenken van acties•	

Voor alle werkgroepen kunnen we nog vrijwilligers 
gebruiken.  
Heeft u interesse, neem dan gerust contact met ons 
op voor meer informatie.
Dit kan telefonisch, 06-51419119, of per mail,  
pbezooijen@kliksafe.nl, met dhr. P. van Bezooijen.

tot inkeer gekomen is en dat hij 
de Heere Jezus als zijn Borg en 
Zaligmaker heeft leren kennen. 
Nu zoekt hij verzoening met de 
gegijzelde kinderen van toen. Dit 
was een zeer indrukwekkende 
avond. De vrijdagavond was de 
slotavond waarop ook alle vaders, 
moeders en andere familie wel-
kom zijn. Ook deze avond werd er 
veel gezongen, de kinderen heb-
ben de ouders laten horen dat ze 
de weektekst en het themalied uit 
hun hoofd kenden. Ds. Schalkoort 
was deze avond in ons midden 
om het Bijbelverhaal te vertellen. We hopen en bidden 
dat de Heere de wasdom wil geven voor al het zaad dat 
in deze week gestrooid mocht worden in de harten van 
kinderen, jongeren en ouderen. 
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Postbus 154 • 3770 AD  Barneveld 
Tel. 0342-422324 • Fax 0342-422550 
E-mail: info@rstzorg.nl • www.rstzorg.nl

Als u thuiszorg of kraamzorg 
nodig heeft, komt dat 

midden in uw privéleven.  
Zorg achter úw voordeur.

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

voor Thuiszorg en Kraamzorg.

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

 (wijk)verpleging (24-uurszorg)
persoonlijke verzorging

Ds. J.T. Doornenbal
Komt tot de wateren

Overdenkingen uit Jesaja
In dit boek komen dertien schriftplaatsen uit 
Jesaja aan de orde. Gods eenzijdige liefde en 

trouw jegens een schuldig en ontrouw volk loopt 
als een rode draad door de overdenkingen heen. 

126 blz. gebonden 33123115 

14,50

N I E U W E  U I T G A V E N

IN UW BOEKHANDEL VERKRIJGBAAR

Tel. (030) 637 34 34
www.hertog.nl

Ds. C. Oorschot
Die trouwe houdt en eeuwig leeft

Bijbels dagboek
In dit dagboek komen 52 bijbelse kernwoorden 
aan de orde, steeds zeven meditaties over een 
thema. Het dagboek is uitermate geschikt voor 

ouderen.
383 blz. gebonden 33122750

18,90

Ds. A.J. Wijnmaalen
Het gekrookte riet zal Hij niet 
verbreken
Dit boek bevat acht preken en de toespraken 
die tijdens de begrafenis gehouden zijn door 
ds. A.C. Rijken, ds. J. Roos en ds. Tj. de Jong. 
Ds. F. Mallan schreef het Woord vooraf.
174 blz. gebonden 33122859

15,90

Verschijnt binnen enkele dagen

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

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

Drukkerij Verloop
Bedrijventerrein Vinkenwaard
Ohmweg 31 - 2952 BD Alblasserdam
Postbus 33 - 2950 AA Alblasserdam

T  078 691 28 99
F  078 691 95 36
E  info@verloop.nl
I  www.verloop.nl

Vormgevers 
van drukwerk
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Ds. C. Gielen ontvangt lintje

Ds. C. Gielen, de voorzit-
ter van de commissie 
evangelisatie, kreeg op 29 
april een koninklijke on-
derscheiding als Lid in de 
Orde van Oranje Nassau, 
met name vanwege het 
sociale werk dat hij ver-
richtte in Rotterdam-Zuid. 
Hij startte daar in 1981 
een inloophuis.

In zijn toespraak noemde burgemeester W. Nuis het vele 
vrijwilligerswerk dat ds. Gielen binnen de kerk heeft 
gedaan. Hij merkte op dat ds. Gielen van ongeletterde 
– hij was vroeger internationaal  vrachtwagenchauffeur – 
uiteindelijk door jarenlange studie naast werk en gezin 
predikant werd. Tenslotte prees de burgemeester, en met 
hem een aantal commissies, ds. Gielen vanwege zijn so-
ciale inzet buiten en naast zijn verantwoordelijkheid als 
evangelist om. 

Toen ds. Gielen begin jaren ‘80 evangelist was in Rotter-
dam-Zuid, zag hij dat daar veel mensen woonden die 
afkomstig waren van de Zeeuwse eilanden en Goeree-
Overflakkee, vervreemd tussen allochtonen die de Ne-
derlandse taal niet spraken. Om deze mensen bij elkaar 
te brengen en een luisterend oor te bieden, begon hij in 
de wijken Afrikaanderwijk en Katendrecht een inloop-
huis. Door middel van onder meer ouderencontactmid-
dagen bracht hij er van lieverlee het Woord. Hij wees de 
bezoekers op Jezus als de Weg, de Waarheid en het Le-
ven en zag dat dit voor velen werkelijk betekenis kreeg. 

‘De weg is een facet van het leven’, zegt ds. Gielen. ‘Zo kom 
je als chauffeur vaak voor wegen die je niet weet. In Rome 

Commissie evangelisatie Hersteld Hervormde Kerk

Voorzitter Ds. C. Gielen
  Poortvliet  |  Tel. (0166) 75 13 04
Secretaris J.D. Liefting
  Lunteren  |  Tel. (0318) 61 68 34
  evangelisatie@hersteldhervormdekerk.nl
Leden J. Bayense, Apeldoorn
  P. van Bezooijen, Nieuwland
  W.M.J. Muije, Veenendaal
  B. Noteboom, Ermelo (adviseur)
  G. Redeker, Meeuwen
Bankrekeningnummer 1414.58.070 t.n.v. evangelisatie 
  Hersteld Hervormde Kerk
  www.evangelisatiehhk.nl In

fo
rm

at
ie

bijvoorbeeld, waar ik vaak ben geweest, raak je snel de weg 
kwijt. Al vragende raak je nog meer in verwarring. De een 
zegt dat je die kant op moet, de ander precies de tegen-
overgestelde, en zo raak je steeds verder van de weg af. Zo 
is het ook kerkelijk. Als je de weg niet weet, zijn er zóveel 
mensen die zeggen: ‘Je moet daar en daar zijn, bij die en die 
kerk’. En een ander zegt weer wat anders. Als dán het Woord 
opengaat en Híj tot je gaat spreken: ‘Ik ben de Weg, volg 
Mij, want Ik ben de Waarheid en het Leven’, is dat een groot 
wonder’.

Het begrip ‘weg’ loopt voor ds. Gielen als een rode draad 
in zijn leven, eerst in zijn werk als chauffeur, later toen 
hij als jongvolwassene voor het eerst in de kerk kwam 
en geraakt werd door de tekst van Jesaja 55:7, waar de 
goddeloze wordt opgeroepen om zijn goddeloze weg te 
verlaten. 

Ds. Gielen is blij met de onderscheiding, onder meer 
omdat hij naar eigen zeggen altijd al iets heeft gehad 
met het Oranjehuis. Ook heeft de belangstelling vanuit 
de maatschappij hem overweldigd. ‘Lintjesregen is niet 
alles. De zegen die de Heere in ons uitstort, is een andere 
regen die ver boven lintjesregen uitstijgt. Het belangrijk-
ste is om eens de kroon van ons leven aan de voeten van 
Hem neer te leggen opdat Hij alle eer zal ontvangen’.

Opzet evangelisatiewerk
Vanaf 1 september heeft de landelijke commissie evangelisatie, na toestemming verkregen te hebben van de ge-
nerale synode, student theologie aan het hersteld hervormd seminarie, P.D. van den Boogaard uit Tholen, voor drie 
dagdelen per week aangesteld. Student Van den Boogaard zal in samenwerking met de commissie evangelisatie en 
de kerkenraad ter plaatse, een blauwdruk voor een beleidsmatige en praktische opzet voor het evangelisatiewerk 
ontwikkelen. 
Hierbij zal, vanwege de pastorale werkzaamheden die Van den Boogaard hier (heeft) verricht, de gemeente Ter-
neuzen als voorbeeld en werkgebied dienen. Zijn werkzaamheden moeten er mede op gericht zijn dat deze opzet 
gebruikt kan worden in andere projecten en evangelisatieposten in het hele land. 
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Van de redactie
Voor alle data geldt: Deo Volente.
Wij vragen uw speciale aandacht voor ons Bijbelstudie-
boekje: ‘Geworden uit een vrouw’. In dit boekje kunt u 
lezen over vrouwen uit het geslachtsregister van de Hee-
re Jezus. We zien de vrijmacht Gods. Hij zoekt en zaligt 
een zondaar uit loutere genade, zonder enige verdienste 
van een mens. Heel veel verenigingen hebben dit boekje 
voor het nieuwe seizoen besteld. Mocht u dat nog niet 
gedaan hebben of komt u boekjes tekort: bijbestellen 
is nog steeds mogelijk. Het is ook een mooi boekje om 
iemand cadeau te geven. Voor de prijs hoeft u het zeker 
niet te laten. Het boekje kost nog minder dan een bos 
bloemen. Voor € 5,25 (en verzendkosten) krijgt u het 
thuisgestuurd!                                                                                         
Zo staat er weer een nieuw seizoen voor de deur. De 
meeste verenigingen zijn alweer begonnen. We hopen 
op goede bijeenkomsten! Dat het onderzoek van Gods 
Woord voor ons persoonlijk nog tot zegen zou mogen 
zijn.

A. Rijken-Ubak
 

Hersteld 
Hervormde 
Vrouwenbond

In deze bijdrage kunt u lezen hoe onze eerste 
huishoudelijke vergadering is verlopen. Ook is er onder 
andere een verslag van vrouwenvereniging ‘Martha’ 
uit Rijssen. De dames combineerden een reisje van de 
vereniging met een regiobijeenkomst. Misschien een idee 
voor andere vrouwenverenigingen?

Verslag huishoudelijke vergadering van de Hersteld 
Hervormde Vrouwenbond gehouden op dinsdag 27 
april 2010 in het Diaconaal Centrum van de Bethel-
kerk te Lunteren.
Deze eerste huishoudelijke vergadering beginnen we 
met het zingen van psalm 103 vers 1 en 3. In een goed 
gevulde zaal opent de presidente mw. N. Schalkoort-
Zijderveld om half elf de vergadering. 
In haar welkomstwoord benadrukt ze dat we allemaal 
de bewaring van de Heere nodig hebben. De wegen zijn 
druk en je wilt graag op tijd zijn. Het is een voorrecht 
om in alle rust en vrijheid bij elkaar te komen om de 
belangen van onze bond te bespreken en om toegerust 
te worden vanuit Gods Woord en om dat Woord te on-
derzoeken op de vrouwenvereniging. Zijn wij biddende 

Hersteld Hervormde Vrouwenbond

hersteld hervormde vrouwenbond

HHK008-BPP.indd   1 12-01-10   16:55
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vrouwen? Ook ds. K.J. Kaptein uit Lunteren krijgt een 
hartelijk welkom. Hij zal een referaat houden over ‘Re-
bekka’, een van de vrouwen uit het Bijbelstudieboekje 
voor het komende seizoen.  Op 7 oktober hopen we onze 
Bondsdag te houden. Het thema voor die dag is ‘Doet dat 
tot Mijn gedachtenis’. Dr. W. van Vlastuin zal de Bijbelse 
visie op het Heilig Avondmaal behandelen en ds. C.M. 
Buijs wordt gevraagd de pastorale kant van het Heilig 
Avondmaal te belichten.  
Omdat er bij verenigingen veel vragen zijn over allerlei 
zaken aangaande structuur, opzet enz. van een vrouwen-
vereniging, wordt er op 11 november een toerustingsdag 
voor besturen van de aangesloten verenigingen georga-
niseerd. Voor deze beide dagen ontvangen de verenigin-
gen te zijner tijd een uitnodiging.
Ds. Kaptein leest Genesis 24: 1-10 en 50-67. Daarna 
vraagt hij de Heere om Zijn zegen over deze vergadering.

De notulen van de oprichtingsvergadering van 1 sep-
tember 2009 en het verslag van de werkzaamheden van 
de HHV vanaf het begin tot het einde van 2009 worden 
voorgelezen door de secretaresse, mw. C.B. Hovestad-
Stoffer. De penningmeesteresse, mw. E.M. Melaard-
Keijzer, leest het financiële verslag over dezelfde periode 
voor. Dit financiële verslag is tot stand gekomen met 
hulp van de heer Van Eck uit Middelharnis.  Hij zal ook in 
de toekomst als financieel adviseur mw. Melaard bijstaan. 
De dames J. Beeke-Groenendijk uit Epe en Z. Smelt-
Engels uit Stellendam worden benoemd tot leden van de 
kascontrolecommissie. Van de gelegenheid om vragen 
over de beide verslagen te stellen wordt door één lid 
gebruik gemaakt.
We zingen psalm 147 vers 6 en 10 en daarna krijgt ds. 
Kaptein de gelegenheid om zijn referaat te houden.

Rebekka dacht dat het haar verantwoordelijkheid was 
om de belofte van God voor Jakob waar te maken. 
Rebekka betekent verleidster. En toch zal zij een zoon 
baren die zijn naam van God zal krijgen: Israël, dat is: 
Vorst Gods! Rebekka, een vrouw die zo wonderlijk door 
de Heere geleid is in haar leven. Door het geloof heeft ze 
haar land en familie verlaten, om met  Abrahams knecht 
te gaan naar het land Kanaän. Er was liefde tussen Izak en 

Rebekka, maar bovenal godsvrucht. Izak ging samen met 
haar in gebed om de vervulling van de belofte. 
Rebekka verwacht een tweeling. De Heere zegt tegen 
haar: ‘Twee volken, twee bestemmingen. De meerdere 
zal de mindere dienen. Jakob heb Ik liefgehad en Ezau 
heb Ik gehaat’. Dan neemt Rebekka het heft in eigen han-
den. Ze verzint met Jakob een list. In haar ongeloof loopt 
ze God voor de voeten. Maar het gaat zoals ze samen 
bedacht hebben. Jakob moet vluchten en Rebekka heeft 
haar zoon waarschijnlijk in dit leven niet meer gezien. 
Ongeloof was haar grootste vijand, maar toch was Re-
bekka een vrouw die de Heere vreesde. Een godvrezende 
moeder met gebreken, maar ze werd zalig, door het ge-
loof alleen!
Na dit zeer leerzame en duidelijke referaat zingen we 
psalm 146 vers 1, 3 en 8. Tijdens dit zingen collecteren 
we voor de onkosten van deze dag. 
Mw. A. Rijken-Ubak heeft nog mededelingen, onder an-
dere over de inhoud van het nieuwe Bijbelstudieboekje 
voor het seizoen 2010/2011. Er ligt een lijst waarop de 
bestelling ingevuld kan worden.
Mw. J. Kuijntjes-van Wijnen uit Zuilichem is onze foto-
graaf en ook mw K. Leenheer-van Gent maakt nog foto’s. 
Daar danken we hen hartelijk voor! Enkele foto’s vindt 
u bij dit verslag en andere foto’s kunt u bekijken op 
onze site. Op deze site zijn allerlei zaken over de Vrou-
wenbond, maar ook over de regionale verbanden en 
de plaatselijke verenigingen te vinden. Het is zeker de 
moeite waard om een kijkje op www.hersteldhervormde-
vrouwenbond.nl te nemen!

Een godvrezende moeder met 
gebreken, maar ze werd zalig, 
door het geloof alleen!
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Ds. Kaptein sluit de morgenvergadering met gebed en 
vraagt een zegen voor de maaltijd.
In de pauze kunnen we genieten van de heerlijke soep,  
maar ook van de onderlinge ontmoeting met leden van 
andere verenigingen. Tevens is er gelegenheid om foto-
kaarten van de Vrouwenbond te kopen.

Na de pauze zingen we met elkaar psalm 123. Ds. Kap-
tein leest Psalm 146, dankt voor de maaltijd en vraagt 
een zegen voor het vervolg van de vergadering.
De aanwezige dames bespreken in groepjes van zes 
personen de vragen over Rebekka uit het Bijbelstudie-
boekje.

Daarna volgt de plenaire bespreking o.l.v. mw. Schalkoort 
en ds. Kaptein. Wat is het goed en leerzaam om zo samen 
bezig te zijn met Gods Woord. Om ook van elkaar te le-
ren, maar bovenal te onderzoeken wat de Heere zegt in 
Zijn Woord. 
Mw. Schalkoort bedankt tenslotte ds. Kaptein, de orga-
niste mw. Melaard, het kostersechtpaar en alle aanwe-
zigen voor hun komst naar Lunteren. We zingen psalm 

119 vers 17 en 18, waarna ds. Kaptein ons voorgaat in 
dankgebed. 
We mogen dankbaar terugzien op een goede en geze-
gende dag. 
   

C.B. Hovestad-Stoffer

Van de bestuurstafel 
Bloemen bloeien nog mooi. Fruit groeit aan de bomen. 
Nog even en dan wordt het geplukt. De dagen worden 
korter. De eerste bladeren vallen van de bomen. Het 
najaar leert dat wij vergankelijk zijn. Wij vallen af als een 
blad. Maar het Woord des Heeren bestaat in der eeuwig-
heid. Dat Woord mogen we met elkaar onderzoeken.
Het nieuwe seizoen gaat beginnen. Het Bijbelstudie-
boekje ‘Geworden uit een vrouw’ geeft een inleiding  
voor onze verenigingen. Als het goed is, hebben wij van 
te voren thuis de Bijbelstudie gelezen en de vragen  
beantwoord. Als we ons zo biddend mogen voor-
bereiden, zullen onder de zegen van de Heere, onze 
ochtenden of avonden niet onvruchtbaar zijn.

7 oktober is de Bondsdag. Het 
thema is: ‘Doet dat tot Mijn ge-
dachtenis’. De sprekers zijn ds. 
C. M. Buijs en dr. W. van Vlas-
tuin. Het wordt een dag van 
onderwijs vanuit het Woord. 
Het allerbelangrijkste in ons 
leven. Ook de ontmoeting met 
elkaar is heel belangrijk. Heel 
hartelijk uitgenodigd.
11 november is er een toerus-
tingsdag voor bestuursleden. 
Het gaat dan over leiding 
geven aan onze verenigingen. 
Wanneer u vragen hebt hier-
over, ontvangen wij die graag 
voor 24 oktober.
Wij wensen u allen een geze-
gend vergaderseizoen toe! 

N. Schalkoort-Zijderveld

Vrouwenbond
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Alles is ten dele. Alles is 
aangetast door de zonde. 
Maar de Heere is volmaakt en 
Zijn wet wijst ons onze zonden 
aan en veroordeelt ons… 

VOOR ONZE ZIEKEN
De doorn en de distel…
Een bekend spreekwoord luidt: Het leven is vol doornen 
en distels. Doornstruiken en distels groeien vaak op 
arme, ruwe grond. Wanneer u een distel in uw tuin te-
genkomt, trekt u hem er zo snel mogelijk met wortel en 
al uit, anders komt uw hele tuin er onder. 
 
In de Bijbel komen we de doorn en de distel direct na de 
zondeval  ook tegen. God spreekt tot het eerste mensen-
paar:  ‘… zo zij het aardrijk om uwentwil vervloekt en met 
smart zult gij daarvan eten al de dagen uws levens. Ook 
zal het u doornen en distelen voortbrengen.’ 
Vanaf die tijd zucht de hele schepping onder de vloek 
van de zonde. De hele natuur met mens, plant en dier is 
als in barensnood en ziet uit naar de dag van de verlos-
sing.  
In alles in dit leven zit een doorn.  
Het is net als met die prachtige bos rozen die u kreeg. 
Zo mooi… Maar toen u ze in een vaas zette, kreeg u een 
lelijke prik van een doorn. U had hem niet gezien, maar 
hij was er wel! 
Zo is het met alles in ons natuurlijke en geestelijke leven.  
Alles is ten dele. Alles is aangetast door de zonde. 
Maar de Heere is volmaakt en Zijn wet wijst ons onze 
zonden aan en veroordeelt ons… 
 
We gaan naar de rechtszaal van Pilatus. Daar zien we de 
Heere Jezus staan. De Zoon van God. 

Hij heeft de wet van God in alles volbracht en nu is Hij 
door Pilatus veroordeeld en wordt Hij door de soldaten 
bespot en geslagen. Wat zetten zij (ook u en ik) Hem op 
Zijn hoofd? Een doornenkroon! 
De doornen dringen diep in Zijn hoofd. Terwijl Zijn bloed 
vloeit uit al Zijn wonden, neemt Hij onze straf en vervloe-
king op Zich. Ik voor u, daar gij anders de eeuwige dood 
zou moeten sterven… Gelooft u dat? 
 
In 2 Korinthe 12 spreekt Paulus over een scherpe doorn 
in zijn vlees, namelijk een engel des satans, die hem met 
vuisten sloeg, opdat hij zich niet zou verheffen. 
Wat bedoelde Paulus met die doorn? Ziekte, verzoeking, 
bestrijding, vernedering,  droefheid of tegenslag? We 
weten het niet. 
Driemaal heeft Paulus gebeden of de Heere hem van die 
doorn wilde verlossen. Maar de Heere deed het niet! Pau-
lus moest leren dat Gods genade voor hem genoeg was. 
Deze beproeving en loutering had Paulus nodig om het 
vruchtbaarst te zijn voor de Heere. 
Wat een levensles! 
Wanneer u ziek bent of als u zich eenzaam en verlaten 
voelt en Gods wegen niet begrijpt, zoek dan uw hulp en 
troost bij de Heere alleen, want Hij heeft beloofd: ‘Mijn 
kracht wordt in zwakheid volbracht’.

 
E.C. Meuleman-de Jong
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Vrouwenbond

Uit de verenigingen
Combinatie uitje en regiomiddag van vrouwenver-
eniging ‘Martha’ uit Rijssen
Op 17 april hebben we als vrouwenvereniging ons ver-
enigingsuitje. We combineren dat met de regiomiddag 
op Urk.
Om kwart voor 9 verzamelen we ons bij de Westerkerk 
voor een korte opening van deze dag. Even memorerend 
hoe we altíjd op reis zijn, en waarheen ons reisdoel is. 
Ook zingen we met psalm 119 vers 10 dat ‘Uw geboden 
op reis ons niet zouden ontbreken’. We vragen om een 
gezegende dag en goede gesprekken.
Daarna vertrekken we richting Urk.  
Bij aankomst drinken we gezamenlijk koffie en vervol-
gens nemen we deel aan de zgn. ‘Ginkiestocht’. Een 
wandelroute door de smalle steegjes van Urk onder be-
geleiding van een gids. Deze gids (een dame van 84 jaar) 
laat ons op een geanimeerde wijze de mooiste plaatsjes 
zien. We komen langs de vuurtoren en  langs het indruk-
wekkende vissersmonument. De vele namen die we hier 
lezen, getuigen van veel gevaren, zorgen en verdriet.
                                   
Na een heel goede morgen gaan onze wegen naar ‘Mo-
ria’. We worden daar bijzonder hartelijk ontvangen en 
mogen daar onze lunch gebruiken. We krijgen van de 
vrouwenvereniging van Urk heerlijke soep, koffie en thee.
’s Middags bezoeken we de regiobijeenkomst in de Mo-
riakerk. We luisteren naar ds. J.C. den Toom. Hij spreekt 
over: ‘De verhoring van het gebed’. Na afloop van deze 
leerzame middag gaan we weer richting Rijssen. Daar 
sluiten we in het huis van de presidente de dag af met 

een gezamenlijke maaltijd.
Terugkijkend is het voor ons allen een goede ervaring 
geweest om een regiomiddag te combineren met een 
uitje. Het werkt van twee kanten. Ten eerste heb je op 
een ontspannende dag ook een inhoudelijk gedeelte. En 
er gaan meer mensen mee naar een regiomiddag.
Hopelijk hebben we op deze wijze andere verenigingen 
opgewekt om dit idee na te volgen!

H. Mekenkamp-Harskamp (presidente)

Uit de regio’s
Verslag regioavond Zuid-West (in Ouddorp) op 
25 maart 2010  
De presidente, mw. E. Melaard, heet alle bezoekers harte-
lijk welkom en in het bijzonder ds. J.W. van Estrik.

We beginnen de avond met het zingen van psalm 101 de 
verzen 2, 4 en 6.  
  
Ds. Van Estrik gaat ons voor in gebed en leest daarna 
Lukas 10:38-42. In zijn referaat, met als thema ‘Maria en 
Martha’, stelt de predikant de bezoekers de vraag: ‘Zijn 
wij een Maria of een Martha?’ In ons dagelijks leven zijn 
wij toch allemaal  Martha’s. Wij zijn overal druk mee: met 
het zorgen voor ons huishouden en met allerlei andere 
bezigheden. Maar wij kunnen ook stilgezet worden door 
ziekte of door een ongeluk. Ook ouderdom kan ons aan 
huis binden. Hebben wij er dan nog behoefte aan om 
een Maria te zijn? Als ons lichaam zoveel van ons vraagt 

‘Maar zoekt eerst het 
Koninkrijk Gods en Zijn 
gerechtigheid, en al deze 
dingen zullen u toegeworpen 
worden’.



21

Hersteld Hervormde Vrouwenbond (HHV)

Eerste presidente Mw. N. Schalkoort-Zijderveld 
  Klomperweg 14  |  6741 BL Lunteren 
  Tel. (0318) 48 25 52  |  nschalkoort@solcon.nl
Tweede presidente Mw. A. Rijken-Ubak, 
  Ridderstraat 30  |  5311 CN Gameren, 
  Tel. (0418) 56 12 87  |  a.rijken-ubak@solcon.nl  
Eerste secretaresse Mw. C.B. Hovestad-Stoffer
  Schoolweg 74  |  3921 CG Elst
  Tel. (0318) 47 19 27  |  cbhovestadstoffer@solcon.nl
Tweede secretaresse Mw. E.C. Meuleman-de Jong
  Uiterwijkseweg 1  |  8274 AB Wilsum
  Tel. (038) 355 69 26  |  kmeuleman@solcon.nl
Eerste penningmeesteresse Mw. E.M. Melaard-Keijzer
  Marietjespad 47  |  3241 BN Middelharnis
  Tel. (0187) 48 63 37  |  melaard@kliksafe.nl
Tweede penningmeesteresse Mw. A.C. van Ark - van de Steeg
  Apeldoornseweg 41a  |  8075 BM Elspeet, 
  Tel. (0577) 49 20 59  |  jvanark@solcon.nl
Algemeen adjunct Mw. K. Leenheer - Van Gent
  Kerksingel 14  |  2981 EH Ridderkerk
  Tel. (0180) 42 53 39  |  t.leenheer@filternet.nl
Adviseurs Mw. W.C. Franken - van Daatselaar 
  J.F. Kennedylaan 132  |  3931 XM Woudenberg
  Tel. (033) 286 51 85  |  j.w.franken@hotmail.com 
  Mw. M.L. Slot - Boot 
  J.F. Kennedylaan 126  |  3931 XM Woudenberg 
  Tel. (033) 286 44 86

Bankrekeningnummer ING 568 08 99 t.n.v. Hersteld Hervormde 
  Vrouwenbond (HHV) te Middelharnis

  www.hersteldhervormdevrouwenbond.nl In
fo

rm
at

ie

dat we er niet meer aan toekomen om Gods Woord te 
onderzoeken. Het is toch Martha die de Heere Jezus uit-
nodigt om binnen te komen met Zijn twaalf discipelen. 
Als gastvrouw moet zij er voor zorgen dat er van alles 
op tafel komt. Dan zegt Martha: ‘Heere trekt U het zich 
niet aan dat ik alleen moet dienen?’ Hierop antwoordt de 
Heere: ‘…Gij bekommert en ontrust u over vele dingen; 
maar één ding is nodig…’. Niet Maria maar Martha wordt 
hier terechtgewezen. ‘Maar zoekt eerst het Koninkrijk 
Gods en Zijn gerechtigheid, en al deze dingen zullen u 
toegeworpen worden’.

Wanneer we nog steeds op Martha gelijken, zij onze 
bede dat we mogen worden als Maria. Het éne nodige 
te hebben en al het andere te verachten. Hij is de enige 
Heere en Zaligmaker. 

Na het beantwoorden van de vragen en het zingen van 
psalm 73 de verzen 13 en 14 sluit ds. Van Estrik de avond 
met dankgebed.

 A. Slingerland-van Mullem (secretaresse)

Mededelingen 
Ons Bijbelstudieboekje: ‘Geworden uit een vrouw’ 
voor het verenigingsjaar 2010-2011 is geschreven 
door onderstaande predikanten (op alfabetische 
volgorde) uit de Hersteld Hervormde kerk. 

Ds. D. Heemskerk     Genemuiden      inleiding 
Ds. H. Juffer               Arnemuiden       Eva
Ds. R. van de Kamp  Barneveld           Sara
Ds. K.J. Kaptein          Lunteren             Rebekka
Ds. N.P.J. Kleiberg     Veenendaal         Lea
Ds. K. ten Klooster    Sprang-Capelle  Thamar
Ds. J.A. Kloosterman Ridderkerk        Rachab
Ds. K. Klopstra             Elst (Utr.)         Ruth
Ds. H. Lassche          Rijssen Bathséba 
Ds. J. Koppelaar         Abbenbroek     Maria
Ds. P. Korteweg       Oud-Beijerland  Wie is Mijn 
  moeder...?

U kunt het boekje bestellen per e-mail  bij: 
a.rijken-ubak@solcon.nl
Telefonisch kan ook: 0418-561287

Kaartenverkoop
Op alle landelijke dagen en op alle regiobijeenkomsten 
verkopen wij mooie fotokaarten. De opbrengst is voor 
100% ten bate van onze Vrouwenbond. Ook gezien onze 
lage contributie: heel hartelijk aanbevolen!

Neemt u ook eens een kijkje  op onze website!  
www.hersteldhervormdevrouwenbond.nl 
Kopij voor het volgende blad en voor de website kunt u 
voor 18 oktober e-mailen naar: a.rijken-ubak@solcon.nl 

Agenda

7 oktober
 Tweede Bondsdag HHV
 Bethelkerk in Lunteren
 Sprekers: dr. W. van Vlastuin en ds. C.M. Buijs
 Onderwerp: ‘Het Heilig Avondmaal’

21 oktober
 Najaarsvergadering Regio Noord in Nieuwleusen 

Spreker: ds. W. van Vlastuin
 Onderwerp: ‘Wet en Evangelie’ 

11 november
 Toerustingsdag (alleen bestemd voor bestuursle-

den)
 Bethelkerk in Lunteren 

23 november 
 Najaarsvergadering Regio Zuid-Oost in Zuilichem
 Stichting ‘Eleos’ 
 Onderwerp: PDHD en PDD-NOS



Kerkelijk bureau

Ben je student? Geniet van deze mooie tijd! 
De studententijd is ook een moeilijke tijd. Misschien voel 
je je soms heel eenzaam en verloren. Graag komen we met 
je in contact. Kom je naar de studentenconferentie op D.V. 
vrijdag 29 oktober a.s.?

Studententijd

Conferentie voor studerenden op 
vrijdag 29 oktober a.s.
Waarom?
Een nieuw studiejaar is begonnen. Duizenden jonge 
mensen zullen, al of niet voor het eerst, gebruikmaken 
van de mogelijkheid om een studie te volgen aan één 
van de universiteiten en hogescholen.
De studententijd is een mooie tijd. Je krijgt als jongere 
de gelegenheid om voor die studie te kiezen die jouw 
belangstelling heeft. Daarbij heb je ook de gelegenheid 
om jezelf breder te ontwikkelen dan alleen de studie van 
je keuze. Je komt immers, al of niet via een studentenver-
eniging, met veel mensen in contact.
De studententijd is ook een moeilijke tijd. Je studeert in 
het algemeen niet meer aan een reformatorisch of chris-
telijk instituut. De mensen met wie je in aanraking komt, 
zijn vaak onbekend met het christelijk geloof en staan er 

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

De commissie wil die activiteiten ondernemen waar stu-
denten behoefte aan hebben. 
In eerste instantie zal een conferentie voor studerenden 
belegd worden. Tijdens de conferentie waarop naast vor-
ming ook volop ruimte voor ontmoeting zal zijn, wordt 
door middel van een enquête de behoefte aan andere 
activiteiten gepeild.

Wanneer?
De conferentie zal gehouden worden op D.V. vrijdag 29 
oktober a.s. van 14.00-21.30 uur in de aula van gebouw 
Gamma van het Driestar College, Ronsseplein 1 te Gou-
da. Deze locatie ligt op loopafstand van het NS-station.

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

Aanmelding
In verband met de catering wordt aanmelding vooraf 
zeer op prijs gesteld. Je kunt je aanmelden tot 15 oktober 
door het sturen van een e-mail naar het kerkelijk bureau: 
bureau@hersteldhervormdekerk.nl.
Graag adres en woonplaats, studierichting, naam univer-
siteit/hogeschool waaraan verbonden en positie (stu-
dent, aio of medewerker) aangeven.

Het breed moderamen van 
de generale synode heeft vorig 
jaar een commissie ingesteld met 
het oog op de studenten van 
onze kerk.

Programma
Het programma ziet er als volgt uit:
14.00 uur: inloop met koffie/thee/fris
14.30 uur:  opening en meditatie door ds. W. Pieters
15.15 uur:  lezing ds. P.C. Hoek: De reformatorische student 

en de wetenschappelijke studie
 Ds. Hoek zal in zijn lezing ingaan op de ver-

houding tussen geloof en wetenschap, met 
name op het niveau van de student.

16.15 uur:  verwerking lezing door groepsbespreking
17.30 uur:  maaltijd
19.00 uur:  lezing mr. D.J.H. van Dijk: De wortels van de 

moderne wetenschap
 Mr. Van Dijk schetst hoe de wetenschaps-

beoefening van de postmoderne mens zich 
ontwikkeld heeft vanaf de Verlichting en de 
Franse Revolutie. Daarbij zal hij ook ingaan op 
tegengeluiden zoals die in de geschiedenis 
geklonken hebben, o.a. van Groen van  
Prinsterer.

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

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

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

Aan het deelnemen aan de conferentie zijn geen kosten 
verbonden.
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www.elektrovdberg.nl 
telefoon: 033-4941235 

www.
telefoon: 



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

www.brinkenvankeulen.nl 
telefoon: 020-7370230 

www.
telefoon: 0315



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

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

www.lichtendekerk.nl 
telefoon: 0315-346164 



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

raak!

Zoals je ziet: het werkt. Niet 
schokkend, wel eff ectief. Dat 
is wat wij doen. We maken re-
clame die raakt. Verrassend en 
verfrissend. Daarvoor kom je 
naar PXL Communicatie.

Stichting Stéphanos 
Postbus 1136

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

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

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

 

Wij bevelen het werk van Stéphanos van harte aan!

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

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

Geef weeskinderen in 
Malawi toekomst!

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

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

Wilt u ons helpen? 

a d v e r t e n t i e
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Docenten, studenten, kandidaten 

en predikanten kunnen van de 

bibliotheek gebruik maken

Bibliotheek
Sinds het laatste bericht over de bibliotheek in het Le-
deninformatieblad mochten we weer vele boeken en 
brochures ontvangen. Daar zijn we u dankbaar voor, 
want we zijn afhankelijk van uw schenkingen. Van vele 
particulieren mochten we mooie en relevante boeken 
archiveren en eveneens het restant van een kerkelijke 
boekverkoping. Zodoende loopt het al weer aardig vol 
in de (kleine) ruimte die we ter beschikking hebben. Dit 
ondanks het feit dat we recent enkele honderden boe-
ken aan onze studenten en kandidaten cadeau konden 
geven. 
Maar misschien is er binnenkort een ruimere behuizing 
in het kerkelijk bureau voor ons beschikbaar. Ook al 
omdat we dringend behoefte hebben aan wat meer 
kantoorruimte voor al het registratiegebeuren op o.a. de 
computer en voor het andere administratieve werk.

In het vorige Ledeninformatieblad vroegen we uw 
aandacht voor onze op te zetten afdeling ‘oude druk-
ken’. Hierop is nog weinig respons gekomen en daarom 
vragen we u vriendelijk, voor het geval u nog wat ‘oud-
vaders, puriteinen of kerkvaders’ in de kast hebt staan, 
deze te schenken aan de bibliotheek. Hier zal zeker in de 
toekomst nuttig gebruik van gemaakt worden. Ook bent 
u er dan zeker van dat ze voor het nageslacht behouden 
blijven en niet belanden in de papiercontainer, zoals in 
het verleden meermalen is voorgekomen. 

Andere kerkelijke bibliotheken uit onze kring hebben 
formidabele aantallen oude drukken in hun bezit. Toe-
gegeven, daar zijn vele jaren van verzamelen aan vooraf 
gegaan. Maar ook zij zijn eenmaal begonnen met het 
verzamelen hiervan. Als we het hebben over ‘oude druk-
ken’ dan bedoelen we hiermee boeken en brochures die 
gedrukt en uitgegeven zijn voor het jaar 1800. We hou-
den ons van harte aanbevolen!

Ten slotte willen we iedereen hartelijk bedanken die ons 
de afgelopen periode hebben verrast met vele theologi-
sche en met theologie gelieerde boeken. 

Namens de bibliothecarissen,
H. van Huffelen

C.A. Sloof

Hollandse oudvaders, zoals we die graag in Veenendaal 
zouden willen ontvangen.

Enkele honderden boeken konden aan onze studenten 
en kandidaten cadeau worden gegeven. 
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Ontslag, reorganisatie?
Of gewoon ‘n vraagje over uw loonstrook?

Plesmanstraat 68 
Postbus 900
3900 AX  
Veenendaal
T (0318) 54 30 30 
F (0318) 54 25 22 
E info@rmu.org 
I www.rmu.org

Van grote kwestie tot kleine vraag: een RMU-lid staat er niet alleen voor. Van grote kwestie tot kleine vraag: een RMU-lid staat er niet alleen voor. Van grote kwestie tot kleine vraag: een RMU-lid staat er niet alleen voor. Van grote kwestie tot kleine vraag: een RMU-lid staat er niet alleen voor. Van grote kwestie tot kleine vraag: een RMU-lid staat er niet alleen voor. Van grote kwestie tot kleine vraag: een RMU-lid staat er niet alleen voor. Van grote kwestie tot kleine vraag: een RMU-lid staat er niet alleen voor. Van grote kwestie tot kleine vraag: een RMU-lid staat er niet alleen voor. Van grote kwestie tot kleine vraag: een RMU-lid staat er niet alleen voor. Van grote kwestie tot kleine vraag: een RMU-lid staat er niet alleen voor. 
Die krijgt professionele ondersteuning en hulpverlening van juridische Die krijgt professionele ondersteuning en hulpverlening van juridische Die krijgt professionele ondersteuning en hulpverlening van juridische Die krijgt professionele ondersteuning en hulpverlening van juridische Die krijgt professionele ondersteuning en hulpverlening van juridische Die krijgt professionele ondersteuning en hulpverlening van juridische Die krijgt professionele ondersteuning en hulpverlening van juridische Die krijgt professionele ondersteuning en hulpverlening van juridische Die krijgt professionele ondersteuning en hulpverlening van juridische Die krijgt professionele ondersteuning en hulpverlening van juridische 
experts. Meer weten of RMU-lid worden? Vul onderstaande bon in en experts. Meer weten of RMU-lid worden? Vul onderstaande bon in en experts. Meer weten of RMU-lid worden? Vul onderstaande bon in en experts. Meer weten of RMU-lid worden? Vul onderstaande bon in en experts. Meer weten of RMU-lid worden? Vul onderstaande bon in en experts. Meer weten of RMU-lid worden? Vul onderstaande bon in en experts. Meer weten of RMU-lid worden? Vul onderstaande bon in en experts. Meer weten of RMU-lid worden? Vul onderstaande bon in en experts. Meer weten of RMU-lid worden? Vul onderstaande bon in en experts. Meer weten of RMU-lid worden? Vul onderstaande bon in en experts. Meer weten of RMU-lid worden? Vul onderstaande bon in en experts. Meer weten of RMU-lid worden? Vul onderstaande bon in en experts. Meer weten of RMU-lid worden? Vul onderstaande bon in en experts. Meer weten of RMU-lid worden? Vul onderstaande bon in en experts. Meer weten of RMU-lid worden? Vul onderstaande bon in en 
stuur hem op of ga naar stuur hem op of ga naar www.rmu.orgwww.rmu.orgwww.rmu.org. 

✁
Ja, ik word lid van de RMU!

Naam:                                                                                                             dhr/mevr

Adres: 

Postcode:                              Woonplaats: 

Telefoon:                                                E-mail: 

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

Plesmanstraat 68 

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

Dan staat u niet alleen

vanaf 

€36,95

     per maand

Nieuw

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

Kliksafe pakt uit en biedt vanaf nu 
ADSL+bellen. Het beste pakket voor 
veilig internet en voordelig bellen!

ADSL + bellen
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hhjo

Agenda
+23 Bijbelstudieconferentie:5-8 november 2010 te Lage Vuursche
+16 Jongerendag: 
13 november 2010 te Hoevelaken
+19 Bijbelstudie conferentie:8-11 april 2011  
-16 Jongerendag:
16 april 2011 te Amersfoort
+16 Bijbelstudie conferentie4-6 mei 2011  
-12 Kinderappel:
medio mei 2011 

Kadervormingdagen ‘Hoofd, hart en handen’Apeldoorn: 16 oktober 2010 (ds. P. den Ouden)Rotterdam 30 oktober 2010 (ds. J. Joppe)Speciale workshop voor ambtsdragers!

Hervormingsavond - spreker o.a. ds. K.J. KapteinD.V. 23 oktober, Dordrecht

Voor regionale activiteiten zie www.hhjo.nl

katern
Jongeren

Psalmzangavond 
voor jongeren!
Spreker: ds. R.W. Mulder
Organist: Arjan Gorseman

D.V. 6 november a.s. om 19.45 uur
Augustijnenkerk, Dordrecht
Collecte t.b.v. regionaal jeugdwerk classis West
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Vuil of rein
Het hart van ieder mens is vies. Het is vuil door verkeerde dingen die we doen en denken. Door zonde. Hieronder zie je twee harten. Een zwart hart, dat nog vuil is. En een wit hart, dat door de Heere Jezus is schoon gemaakt. 

Welke dingen horen bij een wit hart? Welke dingen horen bij een zwart hart? Trek een lijn van het woord naar het hart. 

‘Klop, klop’ klinkt het dof door de stille nacht. In een stille 
straat in Jeruzalem klopt een man op de houten deur 
van een klein huis. ‘Klop, klop’. Het is Nicodemus, een 
belangrijke Jood. Bij wie gaat hij midden in de nacht op 
bezoek? Nicodemus bezoekt Jezus. Hij wil zonder dat 
iemand in Jeruzalem het merkt, praten met die jonge 
Rabbi, Die zoveel wonderen doet. Even later vertelt de 
Heere Jezus hem dat hij opnieuw geboren moet worden, 
anders kan hij niet naar de hemel. Nicodemus snapt er 
niets van: ‘Hoe kan ik nog een keer geboren worden? 
Moet ik dan nog een keer in de buik van mijn moeder?’ 
Dan vertelt Jezus hem waarom Hij uit de hemel naar de 
aarde kwam: ‘Want alzo lief heeft God de wereld gehad, 
dat Hij zijn eniggeboren Zoon gezonden heeft, opdat 
een ieder die in Hem gelooft, niet verderve maar het 
eeuwige leven hebbe.’ Jezus kwam dus niet naar de aarde 
om mensen beter te maken of om koning te worden. Hij 
kwam om zondige mensen te redden. Dan worden ze 
opnieuw geboren. Ze veranderen helemaal. Eerst wilden 
ze alleen gemene en verkeerde dingen, nu willen ze al-
leen nog maar goede dingen doen. Omdat ze  de Heere 

Jezus dankbaar zijn dat Hij voor hen aan het kruis wilde 
sterven, hun zonden wilde vergeven. Begrijp jij net als 
Nicodemus ook niet altijd alles? Weet je, wij hoeven niet 
alles te begrijpen. Als we maar eerlijk al onze verkeerde 
dingen aan de Heere Jezus vertellen. Want juist daarvoor 
werd Hij mens. Om verkeerde dingen, zonden, te verge-
ven. Geloof je dat? 

Lezen:   Johannes 3: 1-5
Zingen:   Psalm 62:2
Belijdenisgeschriften: HC Zondag 1

Vragen
1. Waarom ging Nicodemus in de nacht naar Jezus? 
2. Wat is opnieuw geboren worden volgens de Heere 

Jezus? 
3. Kan Jezus ook jouw zonden vergeven. Waarom? 

Steven Middelkoop | jeugdwerkadviseur

Bezoek
   in de nacht

-12

Stelen
Niet terugslaan als iemand je slaat

Zingen over de Heere
Liegen

Gemene dingen denken
Bidden

Afkijken
Iemand je boterham geven

Gemeen spelen
Knikkers jatten

Spelen met een kind dat niet leuk is
Blij zijn als een ander iets krijgt



Stel dat Jezus nu terugkwam. Dat Hij nu aan de hemel 
stond… dat Hij de bokken van de schapen ging schei-
den… de bokken hier… de schapen daar… waar zou 
jij staan? Waar zou ik staan? Zou je bang worden, onder 
de tafel kruipen, wegrennen? Of zou je knielen… Heere 
Jezus… eindelijk thuis…?

Wellicht vind jij het ook zo’n gezeur dat mensen waar-
schuwen dat ons leven kort is en dat je iedere seconde 
kunt sterven. Je luistert ernaar, je ontkent het niet, maar 
je ligt er ook niet wakker van. Het zij zo. We zien wel. 
Toch? Je kunt tenslotte best tachtig worden, dan heb je 
nog zeeën van tijd!

Om eerlijk te zijn weet ik niet hoe ik door dat pantser 
heen moet komen. We willen er blijkbaar niet aan dat we 
breekbaar en sterfelijk zijn. Je zou het een soort ontken-
ningsfase kunnen noemen. Je luistert misschien met een 
glazige blik in je ogen naar de waarschuwing dat we op 
moeten schieten, dat er haast bij bekering is. Maar dringt 
het ook door? Vaak moet er eerst wat ergs gebeuren voor 
je wakker wordt. Als er iemand in de familie sterft, of een 
vriend van school, dan staan we even stil. Liggen we een 
avond wakker. Heere, help! Verbijsterd denk je dat het 
ook jou had kunnen overkomen, maar na een paar we-
ken krabbel je weer overeind, of niet? 

Geniet je nog te heerlijk van je muziek, van GTA4, van 
Amy Macdonald, van Marco Borsato, van Jan Smit? Ge-
ven zij je al de troost, liefde en ontspanning die je nodig 
hebt? De boze heeft allerlei manieren om jou te vangen. 
Hij houdt je het liefst in gedachten bezig met geld, seks 
en macht. Toch?

Op jouw en mijn treinkaartje staat bij je geboorte de 
eindbestemming vast: hel. En dat is eerlijk, omdat we 
zondaar zijn. Maar jij en ik hebben op ons voorhoofd 
ook een stempel: ‘Ik doop je in de naam van de Vader, de 
Zoon en de Heilige Geest!’ Een persoonlijke belofte van 
de Heere Zelf; bij Mij is vergeving gratis, door genade kan 
het ook voor jou! Met dat stempel ga je de wereld in en ik 
hoop en ik bid dat de eindbestemming op je treinkaartje 
inmiddels is doorgestreept. Dat Christus er met Zijn 
bloed doorheen schreef. Zonden vergeven, eindbestem-
ming God. Het heerlijke bloed van Jezus Christus maakt 
schoon. Dan ben jij veilig, dan ga je samen, met Hem. 
Is jouw leven geborgen, in Hem? Als een druppel van 
Gods kostbare liefde in je hart valt (Rom. 5:5), dan ben je 
bedorven voor de wereld en komt er een diep verlangen 
om de drie-enige God te leren kennen. Ken je Hem? 

Steven Middelkoop | jeugdwerkadviseur

-16

Vastgevroren
Een eenzame adelaar zweeft boven een brede, ijs-koude rivier. Schuimend stuwt het water richting een metersdiepe kloof. Opeens laat de adelaar zich van grote hoogte naar beneden vallen, op een ijs-schots. Zijn klauwen grijpen in het dode aas van een vastgevroren koe. Drijvend op de ijsschots vreet hij heerlijk van het aas. De kloof nadert. Met een felle vleugelslag wil de adelaar even later net op tijd opvliegen. Hij zit echter vastgevroren en stort met ijsschots en al de duizelingwekkende diepte in. Dood. Dat is het lot van iedereen die zich vastbijt in de zonde. Als je geniet van het heerlijke van deze wereld, vries je vast en stort je in de dood. Hoe je hieraan kunt ontkomen? Door verlossing van de zonde. Verlost  van het aas. Door het bloed van Christus kun je in één keer verlost worden van al je zonde. Stop met loswrik-ken, geef je over. Beleid je zonden en vlucht tot Jezus. Het gaat om leven of dood!

Bekering,  
           ook voor jou?

29

Lees ook eens 
Efeze 2: 1-14. 

Een prachtig stukje over 
verlossing uit genade!
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Nieuws is zelden een losstaande gebeurtenis of een enkel feit. 
Aan ieder verhaal zit ook een andere kant. Het  Reformatorisch 
Dagblad helpt u die andere invalshoek te zien. Vanuit een 
Bijbels perspectief, met een open en eerlijke visie.

Ja,  ik wil het Reformatorisch Dagblad 2 weken gratis op proef

Reformatorisch Dagblad BV, Abonneeservice, Antwoordnummer 92, 
7300 AB Apeldoorn (postzegel niet nodig) Of bel: 055-5390222

Naam:

Adres:

PC/Plaats:

Tel.:

E-mail:

www.refdag.nl

Natuurgeweld

Wanbeheer

ontbossing

corruptie

laks regime

illegale houtkap

slechte economie

De andere kant van het nieuws. RDDe andere kant van het nieuws. RD
2 weken
gratis
op proef
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Adres: Buurtlaan West 103 • 3905 JN Veenendaal • Telefoon: 0318 511414
E-mail: info@tegelhandelhendriksen.nl • Internet: www.tegelhandelhendriksen.nl

De warme
uitstraling 
van hout 
met de 
voordelen 
van keramiek 

WANDTEGELS

VLOERTEGELS

KERAMISCH PARKET

Vloertegels | Wandtegels | Vloerverwarming Net
even 
anders!

Keramisch parket

www. keramisch-parket.nl
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professioneel betrouwbaar betrokken

Accountantscontrole
 bij kerkelijke organen:

NNeem vrijblijveendndnd contact met oonsons op opp voor::

Bel ons voor onze brochure of bezoek www.vanreeacc.nl

• Controle en/of sameeensnstn ellen van jaarrrrrrekeekeekeninninningengengen

• Verzorgen van de finannannanciëciëciële le le admadmadminiiniinistrstrstratiatiatieee

• Traktement- en salarrisrisadmadmdminiiniinistrstrstratiatiatie

• Fiscale aangifte prededidikkanten

• Fiscale advisering

Doorn (0343) 41 59 4000 aa aa|||aad d doorn@vanreeacc.nla
 drs. A.H.J. Kraaaaaaijij ij RRA bb aa | mr. W. van Vliet FB RV

Barneveld  (0342)42)2) 40 40 40 85 85 08 oo uu | barneveld@vanreeacc.nl
 MMM.A..A..A. Ro Rozendaal RAb e t r

GeGeGeldeldeldermrmarmallsen (0345) 58 90 00 | geldermalsen@vanreeacc.nl
 drs. K.H. Hille RA

dodoodoelelee groep vavann 
VaVaVaVaVan Ree Accocooouununu tantts!!

k
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Als  kind heb je leren bidden om een nieuw hart. Een 
meisje van een jaar of zes vroeg eens aan haar vader: 
‘Papa, moet ik dan naar het ziekenhuis?’  ‘Een nieuw 
hart krijgen’, dit betekent dat een mens wederom 
geboren moet worden. Of met een ander woord:  
‘bekering’. 

Dat woord heb je waarschijnlijk van jongs af gehoord, 
thuis, op school, in de kerk en op catechisatie. Maar wat 
is bekering eigenlijk? Weet jij wat daarmee bedoeld 
wordt? Wanneer ben je eigenlijk bekeerd? Hoe kun je dat 
(zeker) weten? 
Onbekeerd zijn is zo erg dat een flinke opknapbeurt niet 
genoeg is. Je hebt wedergeboorte nodig, bij God van-
daan. Dat is totale levensvernieuwing. Eerst was je leven 
op jezelf gericht, maar dan wil je alles voor de Heere 
doen, uit dankbaarheid. Jezus wijst Nicodemus de weg: 
‘Tenzij dat iemand wederom geboren wordt, hij kan het 
Koninkrijk Gods niet zien.’

Door de zonde leven we in de verkeerde richting. Ons 
doel is de hel. Het Hebreeuwse woord voor bekering be-
tekent ‘boete doen’. Je kunt ook zeggen: inkeer, omkeer, 
wederkeer. Denk hierbij aan de gelijkenis van de verloren 
zoon. Hij ‘kwam tot zichzelf’. De omkeer van binnen zag 
je van buiten. Hij ging terug naar zijn vader. Bekering 
betekent dus ‘terug naar God’. Je vlucht als een zondaar 
terug naar de Heere bij Wie verlossing is. Dat is net als 
bij die verloren zoon: hij schaamt zich vreselijk voor zijn 
eigen zonde tegenover de goedheid van Zijn vader. Hij 
is de vergeving eigenlijk niet waard. Zie jij dat ook, dat je 
eigen schuld en zonde elke dag groter wordt? Bekering 
vindt plaats waar je je zonde en schuld niet meer ver-
bergt, maar eerlijk voor Gods aangezicht belijdt. 
Is het dan van mijn bedelen afhankelijk? Nee, gelukkig 
niet. Het is Gods werk , Die verloren zonen en dochters 
thuishaalt. ‘Toen vlucht’ ik tot Jezus, Hij heeft mij gered...’, 
zo dichtte de bekende Schotse predikant Robert Murray 
McCheyne. Niets van jezelf kan je redden van de dood. Je 
hoeft niets meer op te houden dan een lege hand. An-
dere wegen zijn doodlopende wegen en je hoopt alleen 
nog op genade. Ben jij ook zo’n bedelaar om genade? ‘O 
God, wees mij de zondaar genadig!’

Gerbrand de Jong | jeugdwerkadviseur

Terug 
  naar God

Daar had Punt een ‘punt’!Je hebt vast wel gehoord van de commotie rond pastoor Vlaar, die in Obdam een oranjemis hield op de dag van de WK-finale Nederland-Spanje. Ophef over de hele wereld, temeer daar die mis middels videobeelden mee te maken was. Opmerkelijk was het commentaar van bisschop Punt (aldus het RD). Ach-ter de Oranjemis in Obdam gaat naar zijn overtuiging een crisis schuil [...]: een afnemend besef van Wie God is. Punt (64): ‘Een cultuur zonder heiligheid is gedoemd ineen te storten’. Een raak woord. Hoe zit dat eigenlijk in onze krin-gen? Wat houdt voor jou Gods heiligheid in? Ook karika-turen maken van de HEERE is een teken dat het besef ‘Wie God is’ afneemt. God wil dat we Hem (r)echt kennen!

Leo de Kluijver | redactielid

COLUMN
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Tips:

Gebruik Handreiking +16: ‘Kernwoorden zonde-wedergeboorte-heiligheid’, te bestellen via bestel@hhjo.nl

‘Terug naar God’ – 
over bekering en geloof. 
Door ds. K.J. Kaptein;  bij 
uitgeverij Den Hertog. 
Verschijnt najaar 2010.



32

Wie aan het begin van een nieuw verenigingsseizoen de groslijst met jongeren uitdraait uit de ledenadministratie, slaat de zorg nogal eens om het hart. Zoveel jongeren, zoveel harten, zoveel levens voor een eeuwigheid geschapen. Hoe houden of krijgen we hen erbij? Wat is daar (menselijk gesproken) voor nodig? Uiteindelijk niets anders dan genade. Vergevende liefde en ontferming, bij God vandaan. Dan is er verwachting voor dit nieuwe seizoen, toch? 

Dit seizoen zal in het teken staan van ‘hoofd’, ‘hart’ en 
‘handen’. Dit is dan ook het thema van onze kadervor-
mingdagen in het najaar, D.V. 16 oktober in Apeldoorn 
en D.V. 30 oktober in Rotterdam. Ds. P. den Ouden en ds. 
J. Joppe spreken voor leidinggevenden en ambtsdragers 
over het hoofd (kennis), het hart (geloof en bekering) en 
de handen (levenspraktijk) van onze jongeren. Met dit 
jaar vooral een focus op onze praktische jongeren. Hoe 
bereiken we juist die jongere, die denkt door te doen? 

Met leidinggevenden bezinnen we ons bij de start van 
het winterwerk in plaatselijk verband over tal van jonge-

renthema’s. Denk aan ‘orde’, ‘jeugdcultuur’, ‘Bijbellezen’, 
etc. Onder andere de gemeenten Achterberg, Elspeet en 
Genemuiden starten op deze wijze het seizoen. Doorn-
spijk en Sint Maartensdijk zijn de eerste gemeenten die 
we dit seizoen bezoeken voor plaatselijk jeugdwerk over-
leg (PJO). Het jongerenonderzoek ‘Om het hart van jon-
geren’ vormt een goede basis voor een gemeenteavond. 
Onder andere de gemeenten Hasselt-Rouveen-Zwolle en 
Schoonrewoerd nodigden ons uit voor een presentatie 
en bespreking met jong en oud. In Ouddorp geven we 
als HHJO met verschillende sprekers invulling aan een 
gemeentedag. Het is bemoedigend om zo met elkaar 
bezig te zijn in de dienst van de Heere, om het hart van 
onze jongeren. 

Dit najaar komt het nieuwe 
dagboek -16 uit met de 
titel ‘Raak!’. Ds. L.M. Jonge-
jan, ds. W. Pieters, ds. A.C. 
Uitslag (CGK) en ds. J.M.J. 
Kieviet (CGK) en anderen 
gaven invulling aan dag-
boekstukjes over thema’s 
als:  ‘vrije tijd’, ‘Mozes’, 
‘vergeving’ en ‘verkering’. 
Als u dit dagboek bestelt 
via de HHJO gaat 40% van 
de opbrengst naar onze 
jongerenorganisatie. Een 
aanrader als verjaardagsca-
deau of kerstgeschenk. 

D.V. 13 november 2010 staat de landelijke appel- en ont-
moetingsdag +16 in de agenda. Thema: ‘Zeker weten?!’ 

Ds. A.J. Schalkoort hoopt te spreken over ‘Wat 
geloof jij?’ en ds. J.C. den Ouden over ‘Hoe leef jij?’ 
In verschillende workshops wordt dit thema uit-

gewerkt door onder anderen dr. P. de Vries, ds. P.C. 
Hoek en ds. H. Lassche. Tijdens deze dag lanceren 

we de nieuwe actie ‘Jongeren en Evangelisatie’.  Het 
is onze hartelijke wens dat opnieuw in de breedte van 

de kerk acties op touw gezet worden met als doel het 
jeugdwerk en evangelisatie van onze kerk te ondersteu-
nen. De vorige actie bracht ruim 70.000 euro op. Wat 
zal deze actie brengen? Nederland is een zendingsland. 
Draagt u de binnenlandse zending ook op in uw gebe-
den?  

Wichert van Dijk | Secretaris HHJO

Van het  
    bestuur
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Classis Noord
Genemuiden
Hardegarijp
Hasselt-Rouveen-Zwolle
Hollandscheveld
IJsselmuiden-Grafhorst
Nieuwleusen
Rijssen
Staphorst
Urk Elim
Urk Moria
Vledderveen
Vriezenveen
Westerhaar
Wouterswoude

Classis Noord-Veluwe
Ring 1
Apeldoorn
Barneveld-Kootwijkerbroek-Voorthuizen
Hoevelaken-Nijkerkerveen-Amersfoort
Nijkerk
Putten-Ermelo-Harderwijk-Hierden
Zwartebroek-Terschuur

Ring 2
Doornspijk-Nunspeet
Elspeet-Vierhouten-Hulshorst-Uddel
Emst-Epe e.o.
Garderen
Oldebroek-’t Harde
Oosterwolde
Wezep-Wapenveld

Classis Oost
Andelst-Zetten
Ede-Bennekom-Wageningen
Ederveen
Harskamp
Kesteren
Lunteren - Oost
Lunteren - West
Lunteren-Zuid
Opheusden

Classis Zuid-Oost
Aalst
Kerkwijk e.o.
Gameren
’s Grevelduin-Vrijhoeve- Capelle
Haaften-Waardenburg
Heesbeen
Loon op Zand
Nederhemert
Nieuwaal
Poederoijen-Loevestein
Veen
Werkendam
Wijk bij Heusden
Zaltbommel
Zuilichem

Classis Midden
Achterberg
Blauwkapel-Groenekan
Breukelen
Den Helder
Elst
Haarlem
Houten
Huizen
IJsselstein
Kockengen
Maartensdijk
Montfoort
Nederlangbroek
Scherpenzeel
Soest
Veenendaal
Woudenberg

Classis West
Ring 1
Haarlem
Katwijk
Moerkapelle
Monster 
Scheveningen
Ter Aar

Voorburg
Voorschoten

Ring 2
Leerbroek
Oosterwijk
Ouderkerk aan de IJssel
Schoonrewoerd
Spijk
Stolwijk
Vianen
Waarder
Waddinxveen

Ring 3
Alblasserdam
Barendrecht
Boven-Hardinxveld
Graafstroom
Hardinxveld-Giessendam
Korendijk
Kralingse Veer
Nieuw-Lekkerland
Numansdorp 

Oud-Beijerland
Papendrecht 
Ridderkerk
Schiedam

Classis Zuid-West
Abbenbroek
Arnemuiden
Goedereede
Herkingen
Kruiningen
Melissant
Middelharnis-Sommelsdijk
Nieuwe Tonge
Ooltgensplaat
Ouddorp
Poortvliet
Sint Annaland
Sint Maartensdijk
Sirjansland
Stellendam
Terneuzen
Tholen

HHJO geeft impuls 
aan regionaal jeugdwerk

Ontmoeting, gezelligheid en bezinning zijn sleutelwoorden voor regio-
naal jeugdwerk. In de afgelopen periode kreeg regionaal jeugdwerk een 
nieuwe impuls. Inmiddels is binnen elke regio een classicale werkgroep 
jeugdwerk opgezet, die in de komende periode leiding gaat geven aan 
regionale initiatieven voor jongeren +16. Binnenkort gaan in verschillende 
nieuwe regio’s ringavonden van start. In welke ring ontmoeten we jou? 
Voor  precieze regio-indeling en data zie www.hhjo.nl -> agenda.

Psalmzangavond voor jongeren!
Om het regionale jeugdwerk een frisse start te geven, organiseren we D.V. 6 november 2010 een Psalmzangavond in de Augus-tijnenkerk te Dordrecht. Ds. R.W. Mulder hoopt deze avond te leiden met Arjan Gorseman als organist. Kom je ook?  Meer info: www.hhjo.nl
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We spreken vaak over ‘bekering’ of ‘geloof’, maar kunnen 
we deze zaken ook concreet uitleggen? Het is een van 
de belangrijkste uitdagingen in het jeugdwerk om deze 
‘kernwoorden’ inhoud te geven en met praktische voor-
beelden uit te werken. De ‘Handreikingen’ van de HHJO 
helpen hierbij.
Jongeren worstelen met allerlei vragen rondom het on-
derwerp ‘bekering’. Hoe weet ik of de Heere begonnen is 
in mijn leven? Is mijn zondekennis wel echt? Het is heel 
belangrijk om deze begrippen daarom vanuit de Schrift 
en de belijdenisgeschriften uit te leggen op de club/
vereniging. Het vereist de nodige voorbereiding, maar de 
eerste zegen krijg je hierdoor als leidinggevende zelf.  

Naast het gebruik van Bijbelse voorbeelden van beke-
ring, is het goed om het begrip met voorbeelden te ver-
duidelijken. Onze levensrichting is van nature van God 
af. We moeten totaal omkeren, zodat we weer naar God 
toegekeerd gaan leven. Die omkering kun je duidelijk 
maken met bijvoorbeeld een compagnie soldaten die 
180 graden om moet keren. 

Er zijn twee mogelijkheden: je bent een vijand van God 
of een vriend. Je bent dood of levend. Je bent een kind 

van de toorn of een kind van God. De Bijbel spreekt over 
een vlesen hart en een stenen hart. Om het radicale 
verschil tussen een stenen en een vlesen hart te illustre-
ren, kun je bijvoorbeeld water over de steen en over de 
spons gieten. Wat gebeurt er? Net als een baksteen is een 
stenen hart koud, hard en ongevoelig. Een spons daar-
entegen is zacht en gevoelig voor stoffen die het in zich 
op kan nemen. Laat de jongeren eerst zelf bedenken wat 
deze voorwerpen met het onderwerp ‘bekering’ te ma-
ken zouden kunnen hebben. Om ze daarna als het ware 
bij de hand te nemen.  

Tot slot: het diepste doel van het jeugdwerk is de we-
dergeboorte van onze jongeren. Draagt u uw jongeren 
op aan de troon van de genade? Wie een hart heeft voor 
jongeren, kan niet buiten het gebed om de vernieuwen-
de werking van Gods Geest.  

Gerbrand de Jong  | Jeugdwerkadviseur

Bekering  
uitleggen

 ‘Je moet bekeerd worden’, verzucht Nadine 

tijdens de Bijbelstudie op club bij de vraag 

‘Wat is het doel van de Heere met de 

preek op zondag?’ ‘Maar wat is bekering 

eigenlijk precies?’ antwoordt de 

leidinggevende. Dan blijft het stil. 

Kadervormingsdagen najaar 2010
Thema: ‘Hoofd, hart en handen’

Onze jongeren zijn verschillend. De één is handig, de 
ander slim en een derde allebei. Van onze jongeren is 60% 
praktisch ingesteld, de anderen zijn meer gericht op kennis 
en informatie. Al die kinderen en jongeren hebben we 
gezamenlijk op de club. Hier vallen verschillen weg… Of 
niet? De kadervormingdagen in het najaar van 2010 dragen 
daarom als thema ‘Hoofd, hart en handen’. 

Als leidinggevende ontvang je graag praktische 
handreikingen voor het jeugdwerk. Niet alleen voor 
de ‘klik’ met jongeren, maar ook voor de omgang met 
het Bijbelstudiemateriaal. Een aantal inspirerende 
leidinggevenden geven in drie workshops instructie over 
de Handreikingen. Deze workshop mag je niet missen!

Workshops: 
	 •	 Handreiking	-12
	 •	 Handreiking	-16
	 •	 Handreiking	+16
	 •	 Zorg	voor	jongeren	(ambtsdragers)

Data en hoofdsprekers: 
16 oktober (Apeldoorn): ds. P. den Ouden 
30 oktober (Rotterdam): ds. J. Joppe 

Tips
•	 Gebruik Handreiking -16:  ‘Bijbelse Woorden 1’, te bestellen via bestel@hhjo.nl
•	 Geloofsbelijdenis: HC zondag 33;  DL hoofdstuk 3 en 4.
•	 Literatuur:  
 Ds. C.G. Vreugdenhil - Bekering, ook voor jou?, Leiden 1995. Ds. W. van Vlastuin - Onbekeerd, wat doe je ermee?, Utrecht 1989

Leidinggevenden
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Commissie jeugdwerk

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

Bankrekeningnummer 3420.60.511 t.n.v. HHJO

 www.hhjo.nl 
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‘Johannes, ik doop u in de naam des Vaders, en des 
Zoons en des Heiligen Geestes’. Een heerlijk wonder, zo’n 
nieuw schepseltje! Ouders ontvangen nieuw leven. De 
geboorte, een beeld van een ander nieuw begin: de ge-
boorte uit God. Daarmee hebben we het over één van de 
kernzaken van het christelijke geloof. In dit artikel willen 
we kort ingaan op de vraag wat wedergeboorte is en hoe 
ouders dit kunnen bespreken met hun kind. 

Wedergeboorte
Een heldere omschrijving luidt: ‘De wedergeboorte is 
derhalve de innerlijke vernieuwing door Gods Geest, die 
als gave van Christus ons deel wordt’. Het is het werk van 
God, Die zowel het begin als de voortgang van de inner-
lijke vernieuwing van het leven tot stand brengt. Daarbij 
is het belangrijk de wedergeboorte te zien als vrucht van 
de roeping. Zoals de Heere Jezus Lazarus uit het graf riep, 
zo roept Hij een geestelijk dode tot het leven. Het Woord 
van God, verteld door ouders roept ook kinderen tot het 
leven. En waar verloren kinderen door de werking van de 
Heilige Geest gaan horen, worden ze opnieuw geboren.

Gods Woord over de wedergeboorte
De Bijbel geeft verschillende begrippen voor de weder-
geboorte. Ze spreekt over de besnijdenis van het hart, le-
vend maken, vernieuwd worden van de inwendige mens, 
een nieuw schepsel worden. Zou Gods Woord het hierbij 
laten, dan stond u als ouder voor een heel moeilijke, zo 
niet onmogelijke taak. Hoe zullen we onze kinderen deze 
begrippen bijbrengen op zo’n wijze dat ze ook begrijpen 
wat er mee wordt bedoeld? De begripsinvulling van we-
dergeboorte kent een hoog abstract gehalte. Met andere 
woorden: de begrippen zelf en de betekenis vallen vaak 
buiten de belevingswereld en het bevattingsvermogen 
van het kind. Wat is ‘een nieuw hartje’? Is er dan ook een 
‘oud hartje’? En wat te denken van de ‘besnijdenis van 
het hart’?  

Concretisering
Bij het uitleggen van het begrip wedergeboorte geeft 
Gods Woord ons gelukkig heel concrete handvatten. 
Deze handvatten laten kinderen (en volwassenen) op 
hun niveau en voorstellingsvermogen zien wat ‘opnieuw 
geboren worden’ is. De ‘innerlijke vernieuwing door de 

Heilige Geest’ kent uitwendige gevolgen. Die gevolgen 
zijn zichtbaar en hoorbaar. En dat is het nu juist waar een 
kind het mee doet. Met kijken, horen, voelen, proeven 
en ruiken. Heel basaal, met hun zintuigen. Op dat niveau 
moet het begrip dan ook haar invulling krijgen in spre-
ken en bidden.

Zacheüs
In de Bijbelse geschiedenissen komen diverse facetten 
van de wedergeboorte naar voren. Een doeltreffend 
voorbeeld is de geschiedenis van Zacheüs. Zijn ‘oude’ 
hart hield van het geld. Hij was een dief, een landverra-
der. Door de roeping (!) van de Heere Jezus Zelf verander-
de alles totaal bij Zacheüs. Hij zag in dat hij verkeerd had 
gehandeld en wilde dat goedmaken. Dat is het gevolg 
van de inwoning van de Heilige Geest. Er ontstaat liefde 
voor de Heere en voor andere mensen. Er komt gehoor-
zaamheid aan God. Zacheüs krijgt ‘nieuwe’ ogen, oren, 
handen en voeten. Als we ons samen met onze kinderen 
biddend buigen over de goudschat van Gods Woord, 
zullen we ontdekken wat het wegnemen van een ‘stenen 
hart’ en het krijgen van ‘een vlesen hart’ inhoudt.

Diederic Kloosterman

Een goede handreiking om Bijbelse begrip-

pen te bespreken met jongere kinderen is 

de serie ‘Komt kinderen!’ van Andrea van 

Hartingsveldt-Moree. Zie voor een uit-

gebreidere recensie www.hhjo.nl Voor 

oudere kinderen kan gebruik gemaakt 

worden van het ‘Bijbels ABC’ van ds. 

W. Pieters.

Ouders

Mag een christen dansen?
Hoe ga je als christen om met fi lms?
Is fl irten echt zo onschuldig als het lijkt?Hoe moet je reageren als je met de evolutietheorie wordt geconfronteerd?

Dit boekje behandelt belangrijke onderwerpen die we in het leven van elke dag tegenkomen. De auteur geeft Bijbelse richtlijnen voor het omgaan met bijvoorbeeld Bijbelvertalingen, catechisatie en evangelisatie. Maar ook onderwerpen als dromen, egoïsme en fl irten komen aan bod. 
De uitleg is niet alleen heel leerzaam, maar dwingt je ook in de spiegel te kijken. De schrijver probeert door rechtstreekse vragen het hart te raken. 

Dit boek is het tweede deel in de serie ‘Bijbels ABC’. In dit boekje worden de begrippen B tot en met G besproken.

Bijbels  A
B

C
        D

s.W
. Pieters

BijbelsBijbels

ABC
Wat zegt de Bijbel over ...

Ds. W. Pieters

Bijbels ABC-omslag.indd   1

1-4-2010   11:00:25
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Thuis en op school horen kinderen de bijbelse geschiede-nissen. Vaak kunnen ze de verhalen wel navertellen,maar hebben ze er moeite mee om de bijbelse begrippente verwoorden. Woorden als heilig, rechtvaardig, genadeen wedergeboorte zijn voor hen moeilijk te omschrijven.In de Bijbel komen deze woorden echter veel voor. In dit boek worden de bijbelse begrippen (de geloofsleer)op een eenvoudige manier, aan de hand van een bijbelge-deelte, uitgelegd. Door gespreksvragen worden kinderenaangemoedigd om het behandelde begrip in eigen woor-den weer te geven.

‘Leert van Mij’ is het eerste deel in de serie ‘KomtKinderen!’. Deze serie wil ouders helpen bij de godsdien-stige opvoeding van kinderen. De serie bestaat uit vierdelen. In deel twee, ‘Bidt tot Mij’, komen verschillendeaspecten van het gebed aan de orde. ‘Hoort naar Mij’, hetderde deel, behandelt de Wet van God. Het laatste deel,‘Komt tot Mij’ legt uit wat er allemaal in de kerk gebeurt.
De auteur, Andrea van Hartingsveldt-Moree, studeerdepedagogiek en was werkzaam bij het DGS en ‘HelpendeHanden’. Zij is nu huisvrouw en moeder van vijf kinde-ren. Als redacteur is ze verbonden aan de GezinsGids,waarin de teksten uit deze serie verschenen in de rubriek‘Uit de Bijbel’. Annette van Dijk-Middelkoop verzorgdede aantrekkelijke en duidelijke illustraties bij de teksten.Annette was werkzaam in het basisonderwijs.

De Banier
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Veel kinderen kennen de tien geboden uit hun hoofd. Zij

horen de wet van God immers elke zondag in de kerk.

Maar wat betekent de wet van God voor hen? Waarom

zijn deze geboden, die God eeuwen geleden aan Mozes

gaf, nu nog belangrijk? 

Aan de hand van duidelijke voorbeelden wordt uitgelegd

wat het doel is van de tien geboden. De gespreksvragen,

aan het einde van elk hoofdstuk, moedigen kinderen aan

om over het behandelde onderwerp na te denken en te

praten. 

‘Hoort naar Mij!’ is het derde deel in de serie ‘Komt

Kinderen!’. Deze serie wil ouders helpen bij de godsdien-

stige opvoeding van kinderen in de basisschoolleeftijd.

De serie bestaat uit vier delen. In deel één wordt de

geloofsleer op een eenvoudige manier uitgelegd. Het

tweede deel, ‘Bidt tot Mij’, gaat over het gebed. Het laat-

ste deel, ‘Komt tot Mij’ legt uit wat er allemaal in de kerk

gebeurt. 

De auteur, Andrea van Hartingsveldt-Moree (), stu-

deerde pedagogiek en was werkzaam bij het DGS en

‘Helpende Handen’. Zij is nu huisvrouw en moeder van

vijf kinderen. Als redacteur is ze verbonden aan de

GezinsGids, waarin de teksten uit deze serie verschenen

in de rubriek ‘Uit de bijbel’. Annette van Dijk-Middelkoop

verzorgde de aantrekkelijke en duidelijke illustraties bij

de teksten. Annette is werkzaam in het basisonderwijs.

De Banier
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Moeder met een deeltijdbaan
Annemiek Stam: „Mijn betaalde baan is een bewuste keuze”

Leven in
Zuid-Afrika

Meisje 
tussen 

mariniers

CHRISTELIJK MAGAZINE VOOR HET GEZIN

CHRISTENLEVEN IN SIBERIË

Apaches in 

Afghanistan

Hoe Bijbels is ons Godsbeeld?   ●   Van hart tot hart 

met prof. Selderhuis   ●  Winters Ameland
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Je kunt je kind 
niet overal tegen 
beschermen 
Opvoeden is niet eenvoudig. 
Dat weet iedere ouder. Vragen 
rond opvoeding kun je niet altijd 
alleen oplossen. Daarom geeft 
GezinsGids veel aandacht aan 
wat er leeft in en om het gezin. 
Maar GezinsGids is veel meer. 
Ontdek het zelf.

CHRISTELIJK MAGAZINE VOOR HET GEZIN

„GezinsGids gaat de moeilijke vragen van het leven niet uit de weg. Het staat dicht bij de belevingswereld van gezinnen, waar het niet altijd rozengeur en maneschijn is”Mevrouw Van der Linden
Moeder met een deeltijdbaan
Annemiek Stam: „Mijn betaalde baan is een bewuste keuze”

CHRISTENLEVEN IN SIBERIË
ons Godsbeeld?   ●   Van hart tot hart 

Van hart tot hart 

prof. Selderhuis   ●  Winters Ameland
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De GezinsGids verschijnt eens per 
twee weken, inclusief het kinderblad 
BimBam. KENNISMAKEN?
Kijk voor een gratis proefnummer op 
www.gezinsgids.nl of bel: 
030 230 3500.
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