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Zicht op het Woord

“Gaat uit en aanschouwt, gij dochteren van Sion, den koning Sálomo,
met de kroon waarmede hem zijn moeder kroonde op den dag zijner
bruiloft, en op den dag der vreugde zijns harten.”
Hooglied 3:11

Moeder
Ds. K. van Olst, Doornspijk

H

oe innig lief heeft een moeder haar kinderen die
zij onder haar hart droeg en vervolgens mocht
baren. Dat is een liefde die ten diepste onverbrekelijk is. Maar hoe goed ook als er de wederzijdse liefde tussen ouders en kinderen mag zijn. Juist op bijzondere momenten komt dat in het leven openbaar. Het blijkt
ook in het tekstvers dat moeder Bathseba deze zoon Sálomo
zeer liefhad. Niet verwonderlijk immers aangezien haar vorige kind kort na de geboorte is gestorven. Daarom ook een
bijzondere huwelijksdag als deze Salomo zich aan zijn bruid
verbindt en moeder Bathseba haar zoon eer toebrengt en
hem een sierlijke bruiloftskroon opzet.
We weten dat het Hooglied een afschaduwing is van het
geestelijke huwelijk van de meerdere Sálomo met Zijn
bruidskerk. In dit vers zien we de Kerk als de moeder. Dat
zijn diegenen in wiens leven die wondere dag mocht aanbreken waar de Vredevorst ontvangen en geboren werd. Waar
juist misschien wel na een tijd van smart en vruchteloosheid
toch dat levende Kind Christus gestalte kreeg (Gal.4:19).
Wat een innige onverbrekelijke liefdesband wordt daar gevonden; wat is Christus daar verheugd over Zijn bruid. En
zoals een moeder verheugd is als haar zoon in het huwelijk
treedt, alzo verheugt de Kerk zich over de huwelijksdag van
haar meerdere Sálomo waar Hij Zich aan Zijn Bruid verbindt.
Die dag is letterlijk aangebroken toen de Bruidegom Christus
met hemelvaart in alle heerlijkheid is opgenomen en Zich
aan Zijn bruidskerk aldaar heeft vertoond. Hij Die na Zijn
diepe vernedering om Zijn bruidskerk te verwerven vervolgens door God uitermate verhoogd is, en Die Zijn Zoon een
Naam gegeven heeft welke boven alle naam is. Daar mogen
de geheiligden die Hij met die enige offerande volmaakt
heeft, eeuwiglijk in Zijn liefde en gemeenschap delen. Daarom is Zijn hemelvaartsdag een vreugdevolle dag voor die

geestelijke moeder. Ziet u door genade daarnaar uit?
Dan weet u toch ook iets van de wondere dag in uw leven
toen u door de prediking van het Evangelie, als een door
de zonde geheel zwarte bruid die Hem voorheen de doornenkroon opzette, het eigendom bent geworden van deze
Christus. Die dag in het leven waarop u door een waar geloof
deelgenoot werd van al de schatten en genadeweldaden die
Hij verwierf en in Zijn onuitsprekelijke gunst en liefde mocht
delen. O, die Bruidegom aan Wie u verbonden bent bevat
zulk een uitnemende schoonheid. Niet voor niets roept de
bruid van haar Liefste uit: ‘Al wat aan Hem is, is gans begeerlijk’.
Daarom wordt u nog vermaand om uit te gaan. Die oproep is
blijkbaar nodig om ons uit onze plaats weg te trekken, want
van nature is er geen gedaante nog heerlijkheid in Hem dat
wij Hem zouden begeerd hebben. Daarom: ‘O dochter, hoor,
en zie, en neig uw oren; verlaat, vergeet, wat ooit u kon bekoren, uws vaders huis, uw volk, en wat voorheen u dierbaar
en beminnenswaardig scheen’ (Ps.45:5). Als u blijft in het
diensthuis der zonde zult u deze Bruidegom in Zijn heerlijkheid nooit aanschouwen. Als u blijft in uw eigen gebouwde
schuilplaatsen zult u nimmer behouden worden. Alles buiten
Hem is tekort; alles van uzelf is ontoereikend om uw ziel in
het leven te behouden.
Daarom klinkt die oproep: ‘Gaat uit en aanschouwt’. Er
wordt om Sions wil nog niet gezwegen en om Jeruzalems
wil is het nog niet stil totdat de gerechtigheid van de bruidskerk voortkome als een glans en haar heil als een fakkel die
brandt. Bent u door dat onwederstandelijke genadewerk
uitgegaan? Leerde u alles schade en drek achten om de uitnemendheid van Christus? Leerde u Hem met een verwonderend oog aanschouwen in Wie al uw Heil en eer is?
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Zicht op diaconaat

Watersnood
in Malawi
Hubrecht Smits
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Regenseizoen 2015: vroeg en veel

V

anouds had het regenseizoen in Malawi een vast
terugkerend patroon. De boeren wisten wanneer
het ging regenen, hielden daar rekening mee en
konden zo goede oogsten behalen. De laatste jaren is dat erg veranderd. Het regenseizoen begint niet meer
op de verwachte tijd en vaak valt er weinig regen. Door de
droogte is er vaak sprake van misoogsten; dat is de reden dat
vanuit de GDC al sinds een aantal jaren voedselhulp wordt
gegeven aan de gemeenten van de Reformed Presbyterian
Church. Maar droogte is niet het enige probleem. De neerslag valt onregelmatig maar wel hevig, veel in korte tijd. Dat
gebeurde ook in januari van dit jaar. Een tropische cycloon
en een onweerscomplex zorgde voor meer dan overvloedige
neerslag. Op plaatsen meer dan 175 mm per etmaal – dat
zijn twee emmers water op elke vierkante meter. De gevolgen waren enorm. Huizen, kerken, scholen stortten in, het
land kwam onder water te staan, voorraden en ingezaaide
akkers werden weggespoeld. Naar schatting 200 mensen
kwamen om in het wassende water en meer dan 200.000
mensen werden dakloos. De hulp kwam al snel op gang.
Echter de situatie was chaotisch. Waar te beginnen en hoe
te helpen? Dakloze mensen werden opgevangen in tentenkampen. De vooruitzichten waren niet rooskleurig. Het
was immers nog maar het begin van het regenseizoen en de
zwaarste buien vallen meestal aan het einde. Terugkeer uit
de tentenkampen was voorlopig geen optie.

Samen sta je sterker
Vanuit reformatorisch Nederland werken verschillende organisaties in Malawi: de zending Hersteld Hervormde Kerk,
waarvan het diaconaal werk ondersteund wordt door de
generale diaconale commissie, Stéphanos en Timotheos. Al
gauw komt het besef dat de handen ineen geslagen moeten
worden. Samenwerking is vooral belangrijk voor Malawi
zelf. De hulp dient te worden gegeven waar deze het hardste
nodig is. Hulp mag niet afhangen van het lidmaatschap van
een kerk of de betrokkenheid bij een organisatie. Er moet
voor worden gewaakt dat mensen overgeslagen worden en
anderen wellicht vanuit twee kanten iets krijgen toegeschoven. Een overweging is voorts dat Stéphanos en Timotheos
uitvoeringscapaciteit in Malawi hebben en GDC/ZHHK
niet. Maar de Hersteld Hervormde Kerk heeft wel een grote
achterban die zich betrokken voelt bij het werk in Malawi.
Snel worden met elkaar een aantal uitgangspunten opgesteld en afspraken gemaakt. Een coördinatieteam in Malawi
wordt geleid door Wim Akster van Timotheos, die in korte
tijd enorm veel werk verzet. Dat komt mede door het feit dat
de RPC, vanwege gebrek aan eigen capaciteit, de uitvoering
van haar projecten door Timotheos laat verrichten. Behalve
deze projecten worden ook projecten van Timotheos zelf en
Stephanos gefinancierd. In Nederland vindt de coördinatie
vanuit de ZHHK plaats. Binnen dat kader worden negen pro-

jecten gedefinieerd. De GDC zorgt daarbij voornamelijk voor
de fondsen. Zeven van de negen projecten worden mede
door de GDC gefinancierd. In totaal wordt tot half maart
ruim € 350.000 opgehaald waarvan meer dan € 200.000 via
de GDC. Het binnengekomen geld wordt vrijwel meteen besteed, mede mogelijk gemaakt door een voorschot vanuit het
algemeen fonds noodhulp. De hulp bestaat voornamelijk uit
voedsel (zoals maïs, maïsmeel, soyavlees en voedzame biscuits), materialen voor het repareren van huizen (ijzerdraad
en plastic), dekens, kleding, klamboes, reinigingsmiddelen,
latrines en medicijnen. De angst voor besmettelijke ziekten
is groot; inmiddels is cholera geconstateerd. In beperkte
mate wordt er ook geld uitgetrokken om de mensen in de
kampen bezig te houden, zoals ballen voor de jeugd en alfabetiseringsonderwijs voor de ouderen. De hulp wordt zowel
gegeven aan mensen in de kampen alsook aan mensen die
in hun eigen gebied konden blijven wonen. Ook daar is de
schade en de honger vaak groot.

Van noodhulp naar ontwikkeling
De verwachting is dat rond de maand april de mensen de
kampen weer zullen kunnen verlaten. Daarmee is hun probleem niet opgelost. Ze zullen zelf weer aan de slag moeten
gaan om een huisje op te bouwen. Zoete aardappelen en
cassave kunnen aan het einde van het regenseizoen nog wel
gepoot worden, maar de oogsttijd is nog ver. Blijvende hulp
is nodig. Temeer omdat Malawi een land is waar veel mensen ook zonder watersnood al in diepe armoede leven. Het
besluit is genomen om na de fase van noodhulp als organisaties afzonderlijk het werk voort te zetten. Uw financiële bijdrage blijft dus nodig, maar vooral ook uw gebed voor deze
mensen in zeer moeilijke omstandigheden.
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Wie wil er
voor James
zorgen?
James is nog maar drie en moet
nu al zijn vader missen. Zijn
moeder staat er helemaal alleen
voor. Als niemand te hulp schiet,
belandt James met zijn familie
op straat! U kunt Malawiaanse
kinderen als James een veilig
thuis bieden. Geef voor onderdak
en (Bijbels) onderwijs.
Maak uw bijdrage over op
IBAN NL74 RABO 0335 3074 50
t.n.v. Stéphanos, Hendrik Ido Ambacht
Info gezinssponsoring 038 - 385 79 66
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Wij bevelen het
werk van Stéphanos
van harte aan!
ds. A.A. Brugge, ds. D.J.
Budding, ds. G. Clements,
ds. A.A. Egas, ds. L.
Groenenberg, ds. A. den
Hartog, ds. J. IJsselstein,
ds. L.M. Jongejan, ds. J.
Joppe, ds. M. Klaassen,
ds. G. van Manen, ds.
L.W. van der Meij, ds. A.
Schot, dhr. D.J. Schouten,
mr. C.G. van der Staaij,
ds. K. Visser, ds. W. van
Vlastuin en ds. H. Zweistra

Presentatie? Bel 06 - 301 671 72 of
mail naar voorlichting@stephanos.nl

Zicht op opleiding en vorming

Kerkgeschiedenis
als spiegel en leermoment
J. van de Kamp (docent)

D

e periode van ongeveer
1500 tot 1800 is een uiterst roerige periode in de
Nederlandse kerkgeschiedenis. In de zestiende eeuw komt
de reformatie op. De overheid kiest
uiteindelijk voor één stroming die ze
een bevoorrechte positie geeft: de gereformeerden. In de zeventiende eeuw
wordt de Gereformeerde Kerk door
twisten verscheurd: de strijd tussen
Arminius en Gomarus over verkiezing
en genade en conflicten over een nieuwe filosofie (Descartes) en een nieuwe
Bijbeluitleg (Coccejus). In de achttiende eeuw is de publieke kerk op haar
retour. Velen kunnen niet meer met
de klassieke theologie uit de voeten.
Anderen juist wel, maar zij ontvangen
binnen de kerk te weinig geestelijk
voedsel en bezoeken daarom ook gezelschappen.
Het is deze boeiende periode waarover
ik sinds twee jaar als gastdocent college
mag geven aan het Hersteld Hervormd
Seminarie. Ik geef het vak Reformatiegeschiedenis aan tweedejaars bachelorstudenten. Deze cursus heb ik overgenomen van prof. Op ’t Hof.
Tijdens het college ga ik met de studenten dieper in op de grote lijnen die
ik hierboven schetste. Daarbij proberen
we door de ogen van tijdgenoten naar
deze periode te kijken. Wat gebeurde
er, hoe zagen tijdgenoten dat en hoe
reageerden zij erop? We doen dat onder
andere door theorie te bestuderen en
teksten uit de genoemde tijd te lezen.
Hieronder geef ik een voorbeeld.
Voor de theorie gebruiken we het
Handboek Nederlandse kerkgeschiedenis
(red. H.J. Selderhuis). Voor het laatste

college lazen we over de ontwikkelingen binnen de Gereformeerde Kerk
aan het eind van de achttiende eeuw.
Een belangrijke ontwikkeling is het
verschijnen van een nieuwe Psalmberijming in 1773.
Daarover hebben we enkele verslagen
gelezen, namelijk over de totstandkoming ervan en over de reacties erop.
In 1566 was een vertaling van de
Geneefse Psalmberijming verschenen
van de hand van Petrus Datheen. Met
Calvijn was hij van mening dat je zo
dicht mogelijk bij de Bijbel moest blijven en daarom het beste de psalmen
kon zingen, overigens wel aangevuld
met ‘enige gezangen’. De berijming
van Datheen werd ingevoerd, maar al
vrij snel kwam er kritiek op: de maat
klopte niet altijd en er zaten veel stoplappen in. Na veel gelobby tussen de
afzonderlijke ‘provinciale’ synoden en
met de overheid werd er uiteindelijk
in 1773 een nieuwe berijming gepresenteerd.
In de nieuwe berijming stonden veel
verzen die dicht bij de Bijbel blijven
en die veel beter zingen. Tegelijk
bevatte deze berijming uitdrukkingen die wellicht het stempel van de
verlichting dragen of daarmee geassocieerd konden worden: ‘het pad der
deugd’ (Ps.1:4) en God als ‘Opperheer’
(Ps.97:1) of ‘Opperwezen’ (Ps.8:1).
Wordt met de laatste woorden nog wel
de God van Israël en de Vader van Jezus Christus bedoeld?
Men wilde ook een nieuwe zangwijze
invoeren: de laatste noot van elke regel
moest iets langer aangehouden worden,
gevolgd door een kort tussenspel. Vele
orthodoxe kerkgangers pikten deze

veranderingen niet. De overheid stond
op sommige plaatsen ook nog eens toe
dat rooms-katholieken in het openbaar
mochten samenkomen. Er braken
‘psalmenoproeren’ onder het volk uit.
Er was iets aan het schuiven, zo dacht
men: de verlichte predikanten en overheidsdienaren wilden het volk de oude
waarheid afnemen en een nieuw licht
opleggen.
Inmiddels zijn we ruim twee eeuwen
verder. Toen deed de nieuwe berijming
de gemoederen van orthodoxe gereformeerden hoog oplaaien. Uiteraard was
het protest van toen ingebed in een
bepaalde context, maar het is opmerkelijk dat velen van ons nu niet meer van
‘1773’ af willen …
De kerkgeschiedenis houdt ons een
spiegel voor. Maar dat niet alleen: we
mogen ons erover verwonderen dat de
Heere met de reformatie het licht weer
op de kandelaar zette, we leren hoe
men allerlei ontwikkelingen vanuit de
Bijbel bezag en het scherpt ons op om
waakzaam te zijn met het oog op de
tijdgeest en de uitleg van de Bijbel.
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Zicht op kerkelijk bureau
Henri Pool

Dienen als organist
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‘Bij vr
met Zijn genade’
‘De eredienst is een gezamenlijke verantwoordelijkheid
van predikant, kerkenraad
en organist. De kerkenraad
is kerkordelijk verantwoordelijk. De predikant heeft in de
praktijk de leiding. En de organist staat de gemeente bij
in de liturgie. Dat heeft alles
te maken met een dienende
gestalte.’ Dat zei dr. P.C. Hoek
op de jaarlijkse organistendag van de Hersteld Hervormde Kerk in Lunteren.
Dr. P.C. Hoek, docent praktische
theologie aan het Hersteld Hervormd
Seminarie en Sander van den Houten (organist van de Broederkerk en
Burgwalkerk in Kampen) hielden voor
zo’n 140 organisten, kerkenraadsleden, kerkvoogden en predikanten
een samenspraak over muziek in de
eredienst. Waar Hoek de eredienst
vanuit de theologie bekeek, zorgde
Van den Houten voor de muzikale
verbeelding.

Bescheiden
Om te beginnen wees dr. Hoek op
het belang van orgelspel voor de
dienst. ‘Leg als organist een relatie
met de inhoud van de dienst. Dan
8

moet de predikant de organist wel op
tijd op de hoogte stellen van de Psalmen en de preektekst.’ Sander van
den Houten vulde dat antwoord muzikaal aan. ‘Zorg dat voor de dienst de
verschillen tussen de registraties niet
te groot zijn. Houd het bescheiden.’
Speciale aandacht gaf de predikant
aan het zingen na de wet en na de
geloofsbelijdenis. Hoek: ‘Na de wet
antwoordt de gemeente, met de
geloofsbelijdenis stemt ze in. Het
is de organist die daarbij de juiste
stemming voor de gemeente moet
aanspreken in voorspel en registratie.’
Van den Houten gaf daarbij de aanbeveling om een korte intonatie van vijf
seconden te spelen. ‘Met alleen een
toon vooraf weet de gemeente vaak
niet waar het naar toe gaat.’
Zowel Van den Houten als Hoek
konden het niet laten het publiek wat
te prikkelen. Van den Houten: ‘Ga
pas zingen na de collecte. Zingen is
twee keer bidden. Onder het bidden
ga je toch ook niet collecteren?’ En
Hoek: ‘Ik wil in de preek nog wel
eens een lied citeren. Organisten
proberen dat lied dan te verwerken
in hun voorspel. Soms gaat dat goed
en weten ze knap en kunstig naar de

psalmmelodie toe te werken. Vaker
echter denken zowel predikant, gemeente als organist: hoe gaat dit nog
goedkomen? Dan raak je helaas niet
de juiste snaar.’

Vrome muziek
In het openingswoord stond ds.
A.A.F. van de Weg uit Abbenbroek
stil bij 2 Kronieken 5:13. ‘Als de
ark in de tempel gebracht wordt, de
lofzang klinkt en de lof op de Heere
begeleid wordt door de allerbeste
muziek, gebeurt er wat! De heerlijkheid des Heeren vervult het huis
van God. Zijn tegenwoordigheid is
tastbaar aanwezig. Wat was daar het
middel voor? De muziek, die dienend
aanwezig was om de lofzang gaande
te houden.’
Het is bij deze Bijbeltekst dat Johann
Sebastian Bach in zijn huisbijbel
aantekende: ‘Bij vrome muziek is God
altijd aanwezig met Zijn genade.’ De
nieuwe voorzitter van de werkgroep
eredienst & organist haalde daar een
duidelijke conclusie uit: ‘Als de muziek in de tempel het hoge doel van
de lof op de HEERE heeft, dan is
blijkbaar in de dienst van de Heere
alleen het beste goed genoeg.’

Kerkelijk jaarboek 2015
Maak gebruik van de intekenprijs!
‘Fijn, het nieuwe jaarboek is verschenen!’ Door velen wordt uitgezien naar
de verschijning van het jaarboek 2015
van de Hersteld Hervormde Kerk,
omdat het prettig is om weer over de
actuele gegevens te beschikken. De
uitgave in boekvorm wordt nog steeds
op prijs gesteld.
Dit jaar zijn er ten opzichte van andere
jaren geen verbeteringen aangebracht
in de indeling en inhoud van het jaarboek. In de praktijk blijkt dat de geboden informatie voldoet aan de vraag.
Zoals gebruikelijk is in dit jaarboek een
jaaroverzicht opgenomen, waarin de
belangrijkste kerkelijke zaken uit het
betreffende jaar zijn verwoord.
U kunt het kerkelijk jaarboek nu voordelig aanschaffen! De prijs bij voorin-

tekening is € 7,50. Na 1 juni a.s. is de
prijs vastgesteld op € 8,95.
U kunt intekenen bij alle boekhandels.
Na verschijning kunt u het jaarboek
ophalen bij uw boekhandel. Natuurlijk
is het ook mogelijk het jaarboek bij het
kerkelijk bureau te bestellen. Als we
het jaarboek naar u toesturen, brengen
we de verzendkosten in rekening.

Intekenprijs
75.0

Tot 1 juni 2015

Velen hebben reeds bijgedragen aan de
samenstelling van het jaarboek, onder
andere door informatie aan te leveren
en die te verwerken. Er wordt nog
gewerkt aan de uitgave …, maar naar
verwachting zal het kerkelijk jaarboek
eind mei verschijnen.
Ga dus snel naar de boekhandel om in
te tekenen en u hebt straks alle actuele
gegevens tot uw beschikking!

Na 1 juni 2015 €8,95
ISBN 978-90-813125-8-5

Verzoek tot inleg van gelden
in het Financieringsfonds van
de Hersteld Hervormde Kerk
Op 1 oktober 2014 is het Financieringsfonds van de Hersteld Hervormde
Kerk van start gegaan. Tot op heden is
er door gemeenten en particulieren ca.
€ 800.000 ingelegd.
In de afgelopen periode hebben veel
gemeenten geïnformeerd naar de mogelijkheid om geld te lenen bij het Financieringsfonds. Naar verwachting zullen
veel van deze verzoeken leiden tot een
lening. Op basis van een inventarisatie
komen we tot de conclusie dat niet alle
aanvragen gehonoreerd kunnen worden.
De reden hiervan is dat het Finan-

cieringsfonds te weinig geldmiddelen
beschikbaar heeft. Vandaar deze oproep.
Nogmaals verzoeken we kerkvoogdijen,
diaconieën en particulieren die lidmaat
zijn van de Hersteld Hervormde Kerk
om de spaargelden die voor langere tijd
niet nodig zijn in te leggen bij het Financieringsfonds.
Naast een aantrekkelijke basisrente
wordt de rente vermeerderd met een
toeslagrente van 1% over dat gedeelte
van het vermogen dat door het Financieringsfonds wordt uitgezet in de vorm van

geldleningen. Bovendien worden met de
ingelegde gelden gemeenten geholpen
die een lening nodig hebben.
De actuele rentepercentages, algemene
voorwaarden, het reglement en formulieren voor inleg van gelden en voor het
aanvragen van een lening, zijn via de
website van onze kerk te downloaden
(http://www.hersteldhervormdekerk.nl/
hhk/financieringsfonds).
Voor meer informatie over het Financieringsfonds kunt u contact opnemen met
het kerkelijk bureau.
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Zicht op de vrouwenbond

Godsdienstonderwijs
bij Adullam
J. van Velthuizen

U kent allemaal wel iemand met een verstandelijke beperking.
Bij u in de straat, in de kerk of werkzaam bij uw vaste
supermarkt, vanzelfsprekend met de nodige begeleiding van
familie, gemeenteleden of collega’s. Een ander heeft beperkingen
die ernstiger zijn, waardoor ze aangewezen zijn op intensieve
zorg en begeleiding. Adullam is een organisatie die vanuit
de Bijbel zorg en begeleiding biedt aan mensen met een
verstandelijke en/of lichamelijke beperking. In het onderstaande
artikel maakt u kennis met Adullam én wordt u geïnformeerd
over het jaarproject van de Hersteld Hervormde Vrouwenbond.
10

Over Adullam
Stichting Adullam voor gehandicaptenzorg is een landelijke organisatie voor
het bieden van zorg en begeleiding aan
mensen met een verstandelijke beperking. Adullam biedt zorg en begeleiding
op het gebied van wonen, dagbesteding
voor volwassenen en kinderen, logeren
en ambulante ondersteuning. De zorg
wordt afgestemd op de wensen van de
cliënt en de soort zorg of begeleiding
die deze cliënt nodig heeft. Die zorg
en begeleiding verleent Adullam op
een principiële en professionele wijze.
Daarmee wil de stichting een bijdrage
leveren aan het welzijn van mensen met
een verstandelijke beperking en hun
ouders, verwanten en/of (wettelijk) vertegenwoordigers.

Identiteit
De Bijbel, samen met de Drie Formulieren van Enigheid, stempelt de identiteit

en is het
richtsnoer voor de
normen en waarden. Binnen de
zorglocaties wordt iedere dag op praktische wijze invulling gegeven aan de
bevindelijk-gereformeerde identiteit,
onder andere door Bijbellezen, vertellingen, zingen en gebed. De mens- en
zorgvisie vindt haar oorsprong in Gods
Woord. Dat Woord maakt geen onderscheid tussen mensen met en mensen
zonder een verstandelijke beperking. Er
is daarom sprake van een gelijkwaardige
relatie tussen de zorgvragers en de medewerkers. Hoewel binnen Adullam drie
kerkverbanden participeren (Oud Gereformeerde Gemeenten in Nederland, de
Hersteld Hervormde Kerk en de Gereformeerde Gemeenten in Nederland
(buiten verband)), blijft de betrokkenheid van kerkelijke gemeenten niet beperkt tot deze kerkverbanden. Vanuit de
plaatselijke kerkelijke gemeenten wordt

intensief
met Adullam meegeleefd. Deze band wordt temeer
gevoeld als zorgvragers uit deze gemeenten bij Adullam een plaats hebben
gekregen. Adullam is er daarom voor en
door haar achterban!
U kunt bijvoorbeeld denken aan die
jongeman die jarenlang in een openbare
instelling woonde, omdat er geen reformatorische instelling in de regio was. Met
de start van de locatie in Genemuiden
kreeg hij een plek bij Adullam. Na een
goed jaar merken de begeleiders dat hij
rustig wordt van psalmzingen en met
het bidden en lezen vouwt hij netjes zijn
handen. Deze eenvoudige handelingen
gaan gepaard met het gebed of de Heere
Zijn zegen hierover wil verlenen.
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Een klasse variant Talens in hout
Uw partner in houtzaken voor:
Houtindustrie
| Meubelindustrie
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HOUT
Interieurbouw | Timmerbedrijven
Scheepsbetimmering

Stipdonk 16

Van rondhout tot op maat gezaagd:

5715 PC Lierop

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

Toine Daelmans: 0492 54 55 77
Ralf van Veghel: 06 460 656 21
info@daelmans.com

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

www.daelmans.com

Joden die Jezus als
Messias belijden
hebben het in Israël moeilijk!
Zij hebben uw hulp nodig

• Om diaconale steun te geven

• Om lectuur te verspreiden

• Om gemeenten op te bouwen

• Om toerusting te geven

Uw gift kunt u overmaken naar:
NL90 RABO 0377 8534 96 t.n.v. Stichting Steun Messiasbelijdende Joden te Nijkerk

“Denkt u aan hen
in uw gebed?”
www.messiasbelijdendejoden.nl
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Logo Adullam
Het logo is echt een symbool: een abstracte weergave
van waar Adullam voor staat en wat de stichting
doet. Tegelijk geeft dit ‘bloemmodel’ als geheel ook
weer dat Adullam een levendige organisatie is, die
haar zorgvragers wil laten bloeien

Van de redactie
A. Rijken-Ubak

Een nieuw project:
Adullam!

I

n deze bijlage een nadere kennismaking met ons nieuwe
project: gehandicaptenzorg Adullam! De zorg voor mensen met een
beperking is iets waar we niet aan
voorbij mogen gaan. We hopen en
verwachten dan ook dat ons project een succes wordt!

Jaarthema Herstel Hervormde Vrouwenbond:
Godsdienstonderwijs bij Adullam
Het verlenen van zorg op grond van
Gods Woord is het uitgangspunt van
Adullam. Om deze zorg mogelijk te
blijven maken, moet Adullam regelmatig extra gelden besteden. Het kan dan
gaan om mensen die om principiële
reden niet verzekerd zijn, of vanwege
de extra vervoerskosten vanwege de
regionale functie die Adullam vervult.

Maar zeker ook om persoonlijke aandacht aan zorgvragers te kunnen geven,
en bijvoorbeeld om het Bijbelse onderwijs te verbeteren. Samen met het
bestuur van de Hersteld Hervormde
Vrouwenbond is besloten uw bijdrage
te vragen voor het verbeteren van
het Bijbelse onderwijs

We leven in een onveilige wereld
waarin zoveel verschrikkelijke
dingen gebeuren. Dan mogen we
onszelf wel de vraag stellen: Waar
zullen we kunnen schuilen, waar
zullen we veilig zijn? Dat zal toch
alleen zijn als we Christus als
onze Borg en Zaligmaker mogen
kennen. Dan pas zullen we toch,
wat ons ook mag overkomen in
deze wereld, veilig zijn voor tijd
én eeuwigheid beide. Dat wensen
we een ieder van u en ook onze
mensen met een beperking van
harte toe.
Ja, dan zal gelden het vierde vers
van Psalm 17:
Maak Uwe weldaân wonderbaar,

advertentie

voor jullie klaar
an
sta
e
W
ook in 2015

Als u vastloopt kan
professionele hulp
nodig zijn. Eleos
biedt ggz vanuit een
christelijke identiteit.
U kunt bij ons terecht.
www.eleos.nl

Gij, Die Uw kind’ren wilt behoeden
Voor ‘s vijands macht en
vreeslijk woeden,
En hen beschermt in ‘t grootst gevaar.
Wil mij Uw bijstand niet onttrekken;
Uw zorg bewaak’ mij van omhoog;
Bewaar m’ als d’ appel van het oog;
Wil mij met Uwe vleug’len dekken.
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Jaarrooster
Godsdienstonderwijs
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In 2015 heeft Adullam een start gemaakt met een jaarrooster voor het
Bijbelse onderwijs voor alle voorzieningen. Dit jaarrooster is ontwikkeld
met de bedoeling dat er zoveel mogelijk een doorgaande lijn komt in
de vertellingen uit de Bijbel, leerpsalmen en dagboeken voor bewoners,
deelnemers en logés. Inmiddels is er een aantal maanden met dit jaarrooster gewerkt en is het positief ontvangen, zowel door de begeleiders
als de cliënten. Wat heeft dit te maken met het jaarthema? Zoals gezegd
is het jaarrooster een eerste opzet en wil men deze verder ontwikkelen.
Voor deze verdere ontwikkeling vragen we om uw hulp.
Concreet denken we aan de volgende
zaken:
• een uitbreiding van het aantal ontwikkelingsniveaus: het rooster is
momenteel opgesteld in twee niveaus. Naar aanleiding van de evaluatie wordt onderzocht of voor een
bepaalde groep cliënten een derde
niveau opgesteld moet worden.
• aanschaf van eenduidig beeldmateriaal: om zoveel mogelijk van de vertelling over te dragen, wordt gebruik
gemaakt van beeldmateriaal, bijvoorbeeld een afbeelding van Jona onder
de wonderboom. Door dergelijke
platen bij de vertelling te betrekken,
komt de Bijbelvertelling beter over.
Er zijn verschillende kinderbijbels in
de omloop die ieder een eigen stijl
gebruiken voor de afbeeldingen. De
zorgvragers zijn juist gebaat bij één
stijl en één herkenbaar geheel in de
dagelijkse vertellingen. Het is de
wens om hier een eenduidige lijn
in aan te brengen.
• Uitbreiding van het aantal verhalen uit de Bijbel met pictogrammen: voor het thema Pasen is bij
een aantal vertellingen een pictogramverhaal gemaakt. Hierdoor
wordt nog beter aangesloten
bij de belevingswereld van de
zorgvragers. Ze krijgen immers
op andere gebieden ook te maken met pictogrammen. Hieronder
volgen een aantal pictogrammen naar
aanleiding van de voetwassing welke
beschreven staat in Johannes 13.

Met uw gift aan dit project steunt u
Adullam in de kern van de organisatie.
Uw bijdrage
De Hersteld Hervormde Vrouwenbond
gaat dit aankomende verenigingsseizoen actie voeren voor bovengenoemd
doel. Uw hulp en ondersteuning
daarbij geeft waardering en betrokkenheid bij het werk van deze dames.
En uiteindelijk draagt het bij aan het
verbeteren van het Bijbelse onderwijs
bij Adullam.

Meer informatie?
We verwachten met de bovenstaande
informatie een beeld te hebben ge-

schetst van wat Adullam is én van het
jaarproject van de HHV. Mocht u nog
meer vragen hebben neem dan gerust
geheel vrijblijvend contact met de
stichting Adullam op of kijk op de website www.adullamzorg.nl.
Heeft u vragen specifiek over het jaarproject? Dan kunt u contact opnemen
met mw. N. Schalkoort-Zijderveld van
de Hersteld Hervormde Vrouwenbond.
e-mail: nschalkoort@solcon.nl;
Tel. (0318) 701239.

Een voorbeeld waar begeleiders mee te maken hebben, vanuit Mattheüs
21:12-17: De Heere Jezus drijft alle mensen die hun goederen in de
tempel verkochten weg en keert de tafels van de wisselaars om. Over het
algemeen heeft men geleerd dat je niet aan de spullen van andere mensen
mag zitten en je mag deze zeker niet omgooien. In feite doet de Heere
Jezus dit wel in deze geschiedenis. Hij keert de tafels van de wisselaars om,
Hij is heilig verontwaardigd dat het huis van de Heere niet alleen gebruikt
wordt als een huis van gebed. De begeleiders hebben hierbij de opdracht
om deze geschiedenissen uit te leggen aan mensen met een verstandelijke
beperking. Hierbij lijkt het soms dat de Heere Jezus meer kan en ‘mag’ dan
wij, steeds weer wordt benadrukt dat de Heere Jezus Zich op volmaakte wijze aan de wet heeft gehouden.
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Uit de regio’s

Verslag regiobijeenkomst
Zuid-Oost
op 12 februari 2015 te Gameren

De presidente mw.
A. Rijken-Ubak heet
een ieder hartelijk
welkom en in het
bijzonder haar man,
ds. A.C. Rijken.

N

a het zingen van Psalm 91:
1 en 5 en de Schriftlezing
uit Mattheus 4:1-11 gaat
ds. Rijken ons voor in gebed en houdt daarna een referaat over
‘Verzoekingen in de woestijn…
Verzoekingen in ons leven’.
Als de Heere Jezus gedoopt wordt, ziet
Johannes hoe de Geest Gods op Hem
nederdaalt en op Hem blijft. Direct
hierop wordt Hij door de Geest naar
de woestijn geleid om van de duivel
verzocht te worden. Veertig dagen en
veertig nachten heeft de Heere Jezus
daar gevast met als gevolg dat Hij lichamelijk verzwakt is en honger lijdt. Juist
op dit moment heeft de duivel gewacht
om te proberen Hem door middel van
een drietal verzoekingen ten val te
brengen. Driemaal weerstaat de Heere
hem met een beroep op de Schrift.
Hierop wijkt de duivel van Hem,
namelijk voor een ogenblik om Hem
tegen de tijd van Zijn lijden opnieuw
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heftig aan te vallen.
Eveneens op Golgotha moet de duivel
in Hem zijn Meerdere erkennen. Welk
een troost voor allen die van de duivel
verzocht worden. Of dit nu in de wereld gebeurt of in de kerk, steeds weer
opnieuw moeten we ons beroepen op
het Woord des Heeren. Dat bovenal
onze bede zou mogen zijn: ‘Leid ons
niet in verzoeking, maar verlos ons van
den boze’. Maar… wie kan dit bidden?
Ook in dit gebed komt het aan op
waarheid in het binnenste!
In Gods Woord lezen we dat niet alleen
de duivel beproeft, maar ook de Heere.
Zij het met dit grote verschil, dat de
Heere nooit probeert te verleiden tot
zonde. Integendeel, de Heere beproeft
om Zijn genade, Zijn werk te openbaren. Kortom, om te sterken ten goede
en niet ten kwade.
Ten slotte werd de lezing besloten met
de vraag of de beproevingen van de
vorst der duisternis ons al tot een last
geworden waren?
Na de pauze wordt er nog een prachtig
gedicht van Christien de Priester door
mw. W.C. Vervoorn-de Keijzer voorgelezen met als titel ‘De strijd’.
Vervolgens beantwoordt ds. Rijken de
binnengekomen vragen. Daarna zingen
we Psalm 56:5 en eindigt ds. Rijken
met dankgebed.
J. Kuijntjes-van Wijnen secretaresse

Agenda

Van de bestuurstafel

1 oktober

26 november

Lunteren: 7e Bondsdag
Sprekers: ds. H Lassche en ds.
W.M. van der Linden
Onderwerp: ‘Waartoe het gebed’ en
‘Waar om te bidden’

Elspeet: Toerustingsdag
Spreker: ds. P. den Ouden
Onderwerp: Een christenvrouw in
deze tijd

13 oktober

Op alle bijeenkomsten zijn onze bekende

Nieuwaal: Regiobijeenkomst ZuidOost
Spreker: ds. P. Verhaar

fotokaarten te koop!

12 november
Regiobijeenkomst Noord-Veluwe

17 november
Ridderkerk: Toerustingsdag
Spreker: ds. P. den Ouden
Onderwerp: Een christenvrouw in
deze tijd

Kopij voor het volgende blad kunt u

N. Schalkoort-Zijderveld

H

et vergaderseizoen is weer
voorbij. Wat een voorrecht
dat wij in alle vrijheid naar onze
vereniging konden gaan om daar
de Bijbelstudie te bespreken en
elkaar ontmoeten.
Het nieuwe Bijbelstudieboekje
2015-2016 gaat over het ‘Onze
Vader’. U kunt het bestellen, dan
heeft u het op tijd binnen.

voor 3 augustus e-mailen naar:
a.rijken-ubak@solcon.nl
Tevens kunnen de berichten voor
de website naar bovengenoemd
e-mailadres gestuurd worden.
e-mailadres secretaresse HHV:
cbhovestadstoffer@solcon.nl;
Tel. (0318) 471927

Mededelingen

Bijbelstudieboekje
seizoen 2015-2016
Dit voorjaar hopen we ons 7e Bijbelstudieboekje uit te geven.
Het gaat over het ‘Onze Vader’ en de indeling is als volgt:
01. Ds. K.J. Kaptein
Waarom is bidden noodzakelijk?
02. Ds. G. Kater
Wat en hoe te bidden?
03. Ds. J.A. Kloosterman
Onze Vader, Die in de hemelen zijt
04. Ds. K. Klopstra
Uw Naam worde geheiligd
05. Ds. A. Kos
Uw Koninkrijk kome
06. Ds. L. Krooneman
Uw wil geschiede, gelijk in den
		
hemel, alzo ook op de aarde
07. Ds. H. Lassche
Geef ons heden ons dagelijks brood
08. Ds. W.M. van der Linden En vergeef ons onze schulden,
		
gelijk ook wij vergeven onzen schuldenaren
09. Ds. H.J. van Marle
En leid ons niet in verzoeking, 			
maar verlos ons van den boze
10. Ds. J. van Meggelen
Want Uw is het Koninkrijk en de
		
kracht en de heerlijkheid in der eeuwigheid
11. Ds. A. Meuleman
Amen

Op 1 oktober hopen wij onze
Bondsdag in Lunteren te houden. Dé ontmoetingsdag van de
Bond! Zet u deze datum vast in uw
agenda? Ds. H. Lassche hoopt ‘s
morgens te spreken over ‘Waartoe
het gebed’ en ds. W.M. van der
Linden ‘s middags over ‘Waar om
te bidden’.
Op de huishoudelijke vergadering
is het nieuwe project van de HHV
gepresenteerd. Het is voor ‘Adullam Gehandicaptenzorg’. Onze
gehandicapte medemens heeft veel
zorg nodig. U hebt inmiddels kunnen lezen hoe en vanuit welk beginsel ‘Adullam’ deze zorg geeft.
Heel bijzonder. Op de Bondsdag
hoort u nog meer over deze stichting.
In het najaar zullen twee toerustingsdagen gehouden worden.
Deze dagen zijn bedoeld voor alle
leden. In Ridderkerk op 17 november en in Elspeet op 26 november. Ds. P. den Ouden uit Katwijk
komt voor ons spreken over ‘De
christenvrouw in deze tijd’.
Een gezegende zomer toegewenst.

U kunt het boekje bestellen bij: a.rijken-ubak@solcon.nl | Tel. (0418) 561287
De prijs voor leden is € 5,50 en voor niet-leden € 6,50 (excl. verzendkosten)
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Kom smaakvol
genieten van een
lunch, diner of borrel
in het oude raadhuis
van Bleskensgraaf

2emenu

GRATIS

Deze bon geeft
recht op het 2e
3-gangenmenu gratis!

Geldig van dinsdag t/m donderdag.
Geldig t/m 31 jan. 2016 en
niet i.c.m. andere acties

Open dinsdag - zaterdag vanaf 10.00 uur,
zondag en maandag gesloten.
Ook geschikt voor gezelschappen
en vergaderingen
Kerkstraat 8, 2971 AL Bleskensgraaf
Tel (0184) 69 31 51
www.bijdeburgemeester.nl

BRENG
HEN DE
BOODSCHAP
IN HUN EIGEN TAAL!

Miljoenen kinderen en volwassenen in de Arabische wereld zijn nog
niet bereikt met de Bijbel. Sinds 2007 brengt Stichting Ismaël hen
de boodschap van het Evangelie door middel van toegankelijke, in
het Arabisch vertaalde kinderbijbels. Waar nodig gaat dit samen
met diaconale (nood)hulpverlening. Brengt u een kind de Bijbelse
boodschap in zijn eigen taal!?
Stichting Ismaël | Tel: 0342 462 584 | E-mail: info@stichting-ismael.nl
Bid mee en word donateur op www.stichting-ismael.nl
Doneer direct: IBAN: NL03 RABO 0330 0008 88 t.n.v. Stichting Ismaël, Terschuur

Kerk, vergaderzaal of
kantoor inrichten?
Bel voor een afspraak!
HOEKMAN
Kantoor & Project

Uw partner in complete
kantoor- en projectinrchting

Stel u bent in de Krimpenerwaard.
Stel u bent toevallig ook nog in
Bergambacht. Bezoek dan de
mooiste slagerij van Nederland
(vinden wij).
U kunt ons vinden aan de
Hoofdstraat 38.
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Als u kiest voor Hoekman dan kiest u
voor kwaliteit en design. Bent u toe
aan een nieuwe inrichting, uitbreiding
of vervanging van uw kerk-/vergaderzaal, consistorie of kantoor maak dan
kennis met het ruime aanbod. Ook
voor uw studeerkamer. Het ruime
assortiment, de verschillende stijlen,
kleuren en materialen in combinatie
met een deskundig advies maken
een afspraak de moeite waard. Vindt
u ‘t tijd voor een persoonlijk adviesgesprek? En bij u op locatie? Geen
enkel probleem, bel of mail voor een
afspraak met Piet Hoekman.

Enkele referenties door ons ingericht zijn:
HHK Arnemuiden, Middelharnis/Sommelsdijk,
Montfoort, Spijk en Staphorst.

Noordzandstraat 34 - 4401 CG Yerseke - T: 0113 572907
M: 06 53154711 - E: info@piethoekman.nl - www.piethoekman.nl

advertentie

VANSTAVEREN
STAVEREN
VAN
Begrafenisverzorging
Begrafenisverzorging
(0172) 23 33 38

Dag en nacht bereikbaar overal te ontbieden

(0172) 23 33 38

~ Wij verzorgen alleen begrafenissen ~

Vraag geheel Dag
vrijblijvend
het boekje
”Mijn laatste wens”
en nacht
bereikbaar

overal
te ontbieden
Sumatrastraat
11 - 2405
EM Alphen aan den Rijn
www.vanstaverenbegrafenisverzorging.nl

~ Wij verzorgen alleen begrafenissen ~

Vraag geheel vrijblijvend het boekje
”Mijn laatste wens”
Sumatrastraat 11
2405 EM Alphen aan den Rijn

www.vanstaverenbegrafenisverzorging.nl

IEDER KIND VERDIENT EEN THUIS!
DONEER OF ADOPTEER
Jemima is een tehuis bij Bethlehem voor kinderen
en jongeren met een (ernstige) beperking. De zorg
wordt verleend door lokale christenen met ondersteuning van buitenlandse vrijwilligers met ervaring
in de zorg.

WWW.JEMIMA.NL

IBAN NL53 RABO 0367 5075 60

Al 60 jaar
verrassend op Texel!
Welkom

terug op
ons park!

www.deverrassing.nl | 0222 31 89 06
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Zicht op evangelisatie
Zicht op evangelisatie

Cursus
Cursus
evangelisatie
evangelisatie
H e lp t u m e e …

m et he t Ki nd er ev an
ge lis at iew er k
in De n He ld er ?
Op D.V. maandag 10
augustus 2015 gaat de
VakantieBijbelWeek in
het Bijbelhuis van
start.
Een bijzonder mooie ma
nier om kinderen uit
Den Helder te bereiken
met het evangelie!
We vragen…
- Uw gebed (Kolossen
zen 4: 2 en 3a)
- Uw hulp bij de huis-a
an-huisfolderactie op D.V. ma
andag 3
augustus, van 10.00 uur
tot 16.00 uur

Vanuit de commissie evangelisatie wordt
Meld u pevanaf
r mail of telefonisch aa
n voor de
folderactie of vraag me
september de cursus evangelisatie gegeven.
er informatie op!
kin de rev an ge lis ati

e@ he rst eld he rvo rm
de ke rk. nl
of 03 45 -59 95 06
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O

p dit moment hebben de
meeste bijeenkomsten
plaatsgevonden. Samen
denken we na over het delen
van het Evangelie.
Op de zesde cursusdag ging het over de
postmoderne doelgroep. Dominee L.
Krooneman heeft met ons gesproken
over de huidige spirituele interesse. Het
is zijn ervaring in Schiedam dat er veel
mensen openstaan voor het Evangelie en
zeker spiritueel geïnteresseerd zijn. Toch
hebben de meeste mensen moeite met
de waarheidsclaim van het Evangelie.
Omdat het in het evangelisatiewerk heel
belangrijk is om te weten wat voor soort
mensen je spreekt, zijn de diverse stromingen uitgebreid besproken. Belangrijk
is het als kerk om in een wereld waarin
vele verschillende boodschappen zijn, te
komen met een helder Evangelie. In de
volgende les besprak Henk van den Brink
een typisch postmodern thema, namelijk het omgaan met gevoel, vooral in de
communicatie, in het gesprek over het
Evangelie. Het kan namelijk zijn dat de
gesprekspartner heel feitelijk reageert en
vraagt waarom God zoveel ellende toelaat. Niet altijd wordt deze vraag gesteld
door mensen die een rationele discussie
willen. Vaak zit er een persoonlijke vraag
achter. Namelijk: ‘Waar is God in mijn
persoonlijke ellende?’
Dergelijke onderwerpen worden behandeld op de cursus evangelisatie. De cursus bestaat uit tien bijeenkomsten. De
eerste lesdagen worden begonnen met
een stevige Bijbelse uitleg van evangelisatie en de manier waarop dit plaats had
in de tijd van de Bijbel. Natuurlijk komt
ook de boodschap van het Evangelie naar
voren die overgebracht moet worden in
het evangelisatiewerk.
Verderop in het lesprogramma gaan we in
op de doelgroep die benaderd moet worden. Uiteraard bespreken we de diverse
wereldgodsdiensten, maar ook de huidige

postmoderne cultuur. Een hele cursusdag lang staan we stil bij de vraag van het
lijden. Zoals wellicht bekend is dit een
vraag die vaak naar voren komt in evangelisatiegesprekken. De laatste lesdagen
gaan in op de verschillende manieren van
evangelisatie en de plaats van de eigen
kerkelijke gemeente hierin. Tijdens elke
lesdag gaan we heel praktisch aan de
slag om te oefenen in de communicatie.
Evangeliseren is in de eerste plaats luisteren en dan pas Gods Woord brengen in
het geloof dat Zijn Woord niet ledig terug
zal keren.
De commissie evangelisatie heeft het
verlangen om volgend jaar weer dezelfde
cursus te organiseren. Voor deelname en/
of vragen kunt u / kun jij terecht bij Jos
van der Hoog
avanderhoog@gmail.com of
06-12516913.

Een erg leerzame cursus, sterk gericht
op het uitbreiden van Gods koninkrijk.
Sprekers voegen veel toe, vooral het stukje
ervaring wat ze meebrengen en dat er altijd
ruimte is voor het gesprek met elkaar, ervaringen delen. Wat ook mooi is, is dat verschillende cursisten op eigen initiatief met
elkaar op straat zijn gaan evangeliseren.
Victor van der Meer

De evangelisatiecursus is bijzonder leerzaam geweest. De Bijbelse grond en eis
voor evangelisatie werden benadrukt en
vervolgens werd er steeds dieper ingegaan
op de praktijk. Er werden vele handvatten
geboden die in de praktijk in biddend
opzicht kunnen worden toegepast. Het
verlangen om te getuigen van de Borg en
Zaligmaker die voor zondaren in de wereld
is gekomen, werd door de cursus gewekt en
versterkt.
Corné de Vree

Gezocht
vrijwilligers
De commissie evangelisatie zoekt nog
vrijwilligers voor diverse zaken. Op dit
moment zijn we op zoek naar mensen
die bereid zijn mee te werken aan de
organisatie van de jaarlijkse ontmoetingsdag die de commissie evangelisatie
organiseert. We denken dan aan:
• Mensen die in overleg met de eigenaar van een locatie de nodige zaken
kunnen regelen
• Mensen die sprekers kunnen benaderen voor deze dag en daarmee de
contacten onderhouden
• Mensen die op de dag zelf willen
helpen in de organisatie, bijvoorbeeld bij het klaarzetten van stoelen
of als parkeerwacht of met koffie
schenken.
Wanneer u/jij ons hierin wilt helpen,
stuur dan een email naar evangelisatie
@hersteldhervormdekerk.nl
Verder zijn voor het Bijbelhuis in Den
Helder vrijwilligers altijd welkom. Ook
jeugdverenigingen zijn welkom om een
ochtend te folderen. Zij kunnen dit
altijd combineren met een dagje uit.
Maar ook volwassenen zijn welkom.
Het zou al mooi zijn als u één keer per
jaar naar Den Helder wilt komen om
te folderen of te ondersteunen in het
Bijbelhuis. U hoeft hiervoor geen speciale kwaliteiten te bezitten, het enige
wat u nodig hebt is tijd om een keer
te helpen het Evangelie te verspreiden
onder de mensen in Den Helder en
omstreken. Wanneer u hierover meer
wilt weten kunt u contact opnemen
met Alex Post, voorzitter van de werkgroep evangelisatie Den Helder
(alexpost@zonnet.nl) of evangelist Korving (evangelistkorving@hersteldhervormdekerk.nl).

Helpt u mee… met het Kinderevangelisatiewerk in Den Helder?
Op D.V. maandag 10 augustus 2015 gaat de VakantieBijbelWeek in het Bijbelhuis van start.
Een bijzonder mooie manier om kinderen uit Den Helder te bereiken met het evangelie!
We vragen…
Uw gebed (Kolossenzen 4: 2 en 3a)
Uw hulp bij de huis-aan-huis-folderactie op
D.V. maandag 3 augustus, van 10.00 - 16.00 uur

Meld u per mail of telefonisch aan voor de
folderactie of vraag meer informatie op!
kinderevangelisatie@hersteldhervormdekerk.nl
of 0345-599506
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Zicht op de mannenbond

Om na te denken
K. van den Herik | secretaris

‘Het geschiedde nu, als de Heere Elia met een
onweder ten hemel opnemen zou, dat Elia met Elisa
ging van Gilgal. En Elia zeide tot Elisa: Blijf toch
hier, want de Heere heeft mij naar Bethel gezonden.
Maar Elisa zeide: Zo waarachtig als de Heere leeft en
uw ziel leeft, ik zal u niet verlaten! Alzo gingen zij af
naar Bethel.’
(2 Kon. 2:1-2)

‘De laatste gang. Een zekere gang. Elia
mocht rusten op het bloed des Lams,
afgeschaduwd in de bloedige offeranden. De laatste gang. Wat is het rustpunt van ons hart? Toch niet de godsdienst? Toch niet het idee van het
bloed? Het ware bloed, het bloed zelf,
komt achter het mes openbaar. Eerst
het mes en dan het bloed. Het bloed
uit het hart van het Lam stroomt na de
halszaak. Zo werd het door de offeraar
bij het altaar doorleefd. De laatste
gang uit God, een gang met God en nu
mag zijn gang in God eindigen. Wat
uit God is, komt in God terecht. Wat
is zalig worden toch een zeker werk!
De laatste gang. Elia gaat de eeuwige
liefde van de Verbondsgod tegemoet.
Door de liefde naar de liefde toe om
eeuwig van de liefde Gods in Christus
te mogen zingen. Welk een toekomst!
De laatste gang. Ik zet mijn treden in
Uw spoor. Zijn we wandelaars achter
de Heere door de trekkende liefde?
De laatste gang. Elia heeft de hemelse
gemeenschap gesmaakt, voordat hij
in de hemel werd opgenomen. Hij
ging geen vreemde plaats tegemoet.
Hij ging geen vreemd werk doen. De
laatste gang. Gods kinderen leren de
hemelse zaligheid smaken in Christus,
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Die vanuit de hemel is neergedaald
om hemelse genade mede te delen
aan boetvaardigen. De laatste gang.
De Heere zal genade en ere geven.
Eerst genade en dan de ere. We zullen
de eerkroon dragen. Door U, door U
alleen, om het eeuwig welbehagen. De
laatste gang. Elia ging afscheid nemen
van Elisa. De laatste ontmoeting. Welk
een lieflijk samenzijn zal dat geweest
zijn! De laatste gang. Elia wilde alleen
verder. Maar Elisa wilde Elia niet
alleen laten gaan. Hij wilde met zijn
leermeester mee. Hij was door liefde
aan Elia verbonden. Banden der liefde
in de eeuwigheid gelegd. Banden uit
de hemel, banden door de hemel en
banden voor de hemel. Zoete banden,
die mij binden aan des Heeren lieve
volk. De laatste gang. Ik geloof de
gemeenschap der heiligen. Beneden
en boven. Hebt u ook Gods volk lief?
Waar liefde woont, gebiedt de Heere
Zijn zegen. De laatste gang. Samen
gingen zij van Gilgal naar Bethel. Bekende plaatsen. Gilgal, de plaats der
gedenktekens. Door Jozua opgericht
vanwege de wondervolle doorgang
door de Jordaan. Elia mag zien op de
verbondstrouw van God. De laatste
gang. Bethel. Daar heeft Jakob kennis

aan. De ladder daalde neer van de
hemel naar de aarde. Van boven naar
beneden. Bethel, huis Gods. De hemel
is geopend door de Heere. Daar is
plaats in het Vaderhuis met zijn vele
woningen. De laatste gang. Het kan
vandaag of morgen voor ons de laatste
gang zijn. Hebben we de geloofskijker
bij de hand, in de hand gelegd door de
Heere? Het geloof is een gave Gods,
neergelegd in lege handen. De laatste
gang. Maakt u gereed voor de laatste
gang. Dat is een eis en een belofte
tevens. Wat de Heere eist, wil Hij nog
schenken. De laatste gang. Die dichter
wil ermede bekend gemaakt worden:
‘Ontdek mijn levenseind aan mij’,
Psalm 39. de laatste gang. O Sion,
weldra is de strijd gestreden. Nog
enkele stappen en we zijn Thuis. Met
Elia bij de Heere. ‘De schoonste plaats
mat Gij met ruime snoeren. O heerlijk
erf, Gij kunt mijn ziel vervoeren.’ (ds. J.
Catsburg, 1929-1984)
‘Dan ga ik op tot Gods altaren,
Tot God, mijn God, de bron van vreugd;
Dan zal ik, juichend, stem en snaren.
Ten roem van Zijne goedheid paren,
Die, na kortstondig ongeneugt,
Mij eindeloos verheugt.’

Hemelvaartsdag
Binnen enkele dagen hopen we te gedenken dat Christus tot Zijn
heerlijkheid is ingegaan om Zijn volk ook in die heerlijkheid te brengen.
Deze heerlijke gave heeft Christus
door Zijn borgtochtelijk lijden en
sterven aan het kruis op Golgotha
verworven. Vergeving, gerechtigheid,
eeuwig leven kan Hij uitdelen aan Zijn
volk. Hij verlost Zijn Kerk uit de gevangenis van zonde, satan en de dood
en doet hen ingaan tot de zaligheid
van dat hemelleven. In gemeenschap
met God om te loven en te prijzen die
God des levens, die wonder doet, Hij
alleen. ‘De HEERE is mij verschenen
van verre tijden! Ja, Ik heb u liefgehad
met een eeuwige liefde; daarom heb Ik

u getrokken met goedertierenheid.’ Zo
mag Zijn volk zich hier op aarde verheugen in de rijkdom van Zijn genade
en uitzien naar de tijd dat het eeuwig
zal wonen bij Hem in Zijn heerlijkheid.
Kennen we daar iets van in ons leven,
van dat bediend worden uit dat hemels
heiligdom? ‘Ik heb u liefgehad, zegt de
HEERE; maar gij zegt: Waarin hebt
Gij ons liefgehad?’ Hij deelt zijn gaven
uit aan opstandelingen die van nature
helemaal niets met God te maken willen hebben. Het grote wonder is wanneer we onszelf als een opstandeling

leren zien en kennen. Dan zullen we
de wondere genade ervaren, dat opstandelingen verbroken en verbrijzeld
worden en leren smeken om genade.
Maar zullen dan ook het wonder ervaren, dat de Heere aan wederhorigen
zijn genadegaven uitdeelt, de rijkdom
van Zijn liefde en ontferming om eeuwig bij Hem te mogen wonen. ‘Gij
zijt opgevaren in de hoogte; Gij hebt de
gevangenis gevankelijk gevoerd; Gij hebt
gaven genomen om uit te delen onder de
mensen; ja, ook de wederhorigen om bij
U te wonen, o Heere God!

De Toogdag over het genadeverbond,
is zaterdag 17 oktober 2015 van 11.0015.30 uur te Lunteren. Ds. A.J. Britstra
uit Maartensdijk houdt ‘s morgens een
referaat over: ‘De oorsprong van het
verbond’. In de middag houdt ds. A.
Kos uit Hardinxveld-Giessendam een
referaat over: ‘Tweeërlei kinderen des
verbonds’. Het bestuur is op voorhand
beide predikanten zeer erkentelijk
dat ze dit tere onderwerp trachten
te doorgronden, en de oogst van hun
vlijt met ons allen te willen delen.
Voorafgaand aan de Toogdag is van
09.30-10.30 uur de jaarlijkse ledenvergadering.

hetgeen Mijn volk niet was, Mijn volk
noemen, en die niet bemind was, Mijn
beminde.’ Dwars door al haar ontrouw
en overspeligheid heen blijft dat
huwelijksverbond van Gods kant vast,
en mag Hoséa van het volk Israël toch
zeggen: Hun God; vanwege het verbond:
Ik ben de Heere, uw God. Hierbij denken
we onwillekeurig aan ons hervormd
gereformeerd voorgeslacht, op wiens
schouders wij staan. Het voorgeslacht
dat in de week tijd vrijmaakte om Gods
Woord te onderzoeken, maar bovenal
Zijn Woord geloofden, het met vreugde
aannamen, gasten en vreemdelingen op
deze aarde waren en heimwee hadden
naar het nieuwe Jeruzalem. Laten wij
daarvoor toch tijd vrijmaken, en met alle
vragen en zorgen in het maatschappelijk,
kerkelijk-, gezins- en persoonlijk leven
het maar zoeken bij Hem, aan de voet
van het kruis op Golgotha.

Van het bestuur
‘Hoe kunnen we onze jongeren, die
geen lid van een mannenvereniging
zijn, aansporen lid te worden?’ Deze
vraag is besproken met de HHJO,
waaruit het initiatief is geboren
om voor onze ‘jongere’ mannen een
ontmoetingsdag te beleggen waarin
Gods Woord centraal staat. Zodra er
meer bekend is informeren we u.
In 2015 zijn de volgende bestuursleden
aftredend en herkiesbaar: dhr. E.J.
Diepeveen uit Rhenen (classis
Midden); dhr. E. Muis uit Putten
(classis Noord-Veluwe) en dhr. K. van
den Herik (secretaris). Bij brief d.d.
5 maart 2015 zijn de leden hierover
geïnformeerd.
Documenten van ledenvergaderingen
en reglementen etc. staan op:
www.hersteldhervormdekerk.nl/
mannenbond. Daarnaast wordt
tweewekelijks een meditatie opgenomen. Ook voor plaatselijke en
regionale verenigingsnieuws is er plaats
op de website.

Lezers en lezeressen. Waar het om gaat
in deze wereld en in ons eigen leven is
van wie we zijn. Het gaat er in de eerste
plaats niet om wie of wat we zijn, maar
van wie we zijn. Dat is altijd en voor
alles de belangrijkste vraag. Zijn we van
deze wereld, of zijn we door genade
het eigendom van God geworden?
‘Gelijk Hij ook in Hoséa zegt: Ik zal

Voor al het onze geldt: ‘Indien de Heere
wil, en wij leven zullen, zo zullen wij dit
of dat doen.’
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advertentie

Cavallero, Moscow, Expresso, Marc Aurel, Saint James, Beaumont,

kerkbanken | kerkstoelen
bankstoffering | kansels | doopvonts
lessenaars | collectezakken
www.meesterlijke-interieurs.nl
>> grafstenen
>> grafmonumenten
>> monumenten in glas en rvs
>> snelle levertijden
>> gedenkplaten
>> vazen en bloembakken
een uniek monument met een
persoonlijke herinnering. Scherp in prijs

Ook particuliere levering

T 06 - 55 89 23 11 | Nieuwe-Tonge | www.mementomorigrafmonumenten.nl

Hoedenhuijs Josephine
De nieuwe collectie is binnen. Een bezoek de moeite waard!
Voor een uitgebreide en exclusieve collectie bent u bij ons aan het juiste adres!
LET OP! Nieuw adres: Hoedenhuijs Josephine, de Kaai 9, 3241CE Middelharnis,
tel. 0187 487644. www.hoedenhuijsjosephine.nl
Tegen inlevering van deze advertentie krijgt u op uw
eerstvolgende aankoop een korting van 10%, deze Bon is geldig
t/m DV 15 september 2015.
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Kyra & Ko, Sir Oliver, MAC, Gerry Weber, Tramontana, Supertrash,
Betty Barclay, L’Argentina,Geisha, Susskind, Frank Walder, Rozes of Avalon,
Gant, Tommy Hilfiger, Mc Gregor,State of Art, Circle of Gentlemen,
Vanguard, Roy Robson, Scabal, Twinlife, Blue Rebel, LoFff, Baker Bridge,
NoNo, Tumble&Dry, EN MEER
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Openhartig
Dan komen echte
vrienden voor de dag!

COMMUNICEREN
OP HARTSNIVEAU
agenda
Donderdag 14 mei

en
Hemelvaartsappèl in Lunter

Zaterdag 16 mei

Kinderappèl in Putten

Zaterdag 20 juni
Vrijwilligersdag

Voor meer informatie
www.hhjo.nl
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Commissie jeugdwerk

Even
geduld
A.U.B.
J. van Zijtveld
(secretaris HHJO)

N

a een gezellige middag winkelen met één
van onze zoons rijden we rond etenstijd huiswaarts. We besluiten het ons gemakkelijk te
maken en doen een wegrestaurant met de
grote M aan om daar onze magen te vullen. Na het bekende bestelritueel en het vinden van een plekje genieten we van onze maaltijd. Even later neemt er naast ons
een vrouw met een dochtertje van een jaar of vijf plaats.
Kennelijk heeft de vader instructies gekregen om het
eten te bestellen zodat moeder hun plekje veilig kan stellen. Gezellig, moeder en dochter… zou je denken toch?
Niks daarvan! We zijn ooggetuige van een bijzonder tafereel. Moeder draagt een veelkleurig petje met daarop de tekst ‘Even geduld A.U.B’. En het bijzondere is dat
ze dat nog in praktijk brengt ook. Haar aandacht gaat
voor de volle 100% uit naar haar smartphone. Er is geen
enkel contact met haar dochter. Als ik naar dochterlief
kijk, zie ik een meisje dat om aandacht van haar moeder
vraagt, maar die heeft andere prioriteiten…
Even verderop zit een vader met vier kinderen. Deze vader heeft het bijzonder druk. Niet met zichzelf, nee… met
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zijn kinderen. Hij toont interesse in hen, geeft ze continue
aandacht en is met ze in gesprek. Wat een verschil!
In dit katern gaat het over communiceren op hartsniveau. Om dat echt te kunnen doen, is er veel nodig. Ik
noem enkele dingen: een sfeer van vertrouwen, werkelijke interesse hebben in de ander, respect, echt luisteren. Hierin schieten we vaak tekort. Laten we hierin een
voorbeeld nemen aan de Heere Jezus Zelf. Bijvoorbeeld
wanneer Nicodemus de Heere Jezus middenin de nacht
opzoekt omdat hij een aantal brandende vragen heeft.
Stuurt Jezus Nicodemus dan terug met het verzoek om
de volgende dag terug te komen? Nee, hoewel het middenin de nacht is, maakt Jezus tijd voor Nicodemus. Jezus luistert naar de vragen van Nicodemus en geeft een
eerlijk en oprecht antwoord. Elk antwoord van Jezus leidt
tot een nieuwe vraag van Nicodemus, waarop de Heere
Jezus opnieuw antwoord geeft. De HHJO heeft recent
een aantal kadervormingsavonden gehouden over het
thema communiceren op hartsniveau. In dit katern treft
u meer informatie aan over dit belangrijke onderwerp.
We hopen en bidden dat dit tot zegen mag zijn binnen
het jeugdwerk van onze gemeenten.

12-

Van hart tot hart
Met wie deel jij verdrietige of leuke
dingen? Iets waar je graag over wilt
praten? Je vader of moeder, misschien
wel een vriend of vriendin. Wat is
het fijn als je iemand hebt die je
vertrouwt. Bij wie je altijd terecht kunt!.
Hanneke de Kat

I

n de Bijbel komen we iemand tegen die iets heel
verdrietigs meemaakt. Je kent haar vast wel: Maria Magdalena. De Heere Jezus genas haar van
zeven duivels. Sinds dat moment volgt ze Hem.
Maria ontdekte dat ze niet zonder de Heere Jezus kan
leven. Maar na Goede Vrijdag is Maria heel erg verdrietig. De Heere Jezus is gestorven! En als ze op Paasmorgen bij het graf komt, ziet ze dat het leeg is.

Weet je waarom Maria zo verdrietig is? Ze kan de Heere
Jezus niet missen! Hij is de Belangrijkste voor haar. Als je met
iemand een goede band hebt en veel kunt bespreken,
mis je het heel erg als die persoon er niet meer is. Dat geldt
ook voor Maria. Want zij sprak regelmatig van hart tot hart
met de Heere Jezus. Al haar zorgen en vragen bracht
ze bij Hem. Wat is ze daarom blij als de Heere Jezus haar
weer opzoekt en haar naam noemt.
Spreek jij ook zo met de Heere? Wij kunnen niet meer naar
de Heere Jezus gaan zoals Maria dat kon doen. De Heere
Jezus is niet meer op de aarde. Maar weet je: Hij wil ook
heel graag met jou van hart tot hart spreken: Hij wil zo
graag dat jij Hem zoekt in je gebed. Dat je alles aan Hem
vertelt. Dingen waar je blij mee bent, iets waar je verdriet
om hebt. Maar weet je waarom Hij je vooral graag hoort?
Om Hem te vragen om de vergeving van je zonden.
Maria weet dat de Heere Jezus haar Zaligmaker is. Weet jij
dat ook al?
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advertentie

Last van angst- en
n
paniekklachten?
klachten?
“Je kunt leren je gedachten te
sturen. Met die ervaring ga je
ontdekken dat je in staat bent je
gevoel en gedrag te beïnvloeden.
Elke behandeling is een spannende ontdekkingsreis.”
Sytske Westra, GZ-psycholoog.
Lees meer over deze behandelmethode op www.cruciaalggz.nl

Een roep uit Malawi
Help de allerarmsten!

Cruciaal GGZ

Timotheos is een initiatief van de Reformed Presbyterian Church in Malawi.

◦ Persoonlijke hulpverlening
◦ Vanuit een christelijk perspectief
◦ Door ervaren professionals
◦ Geen wachtlijst

Timotheos
investeert in:
• Onderwijs
• Wezenzorg
• Zorg voor voeding
en gezondheid
• Evangelisatie

088 111 9 000
Cruciaal is onderdeel van
Lelie zorggroep

wat kunnen wij
voor u betekenen?

adv 84x125 sytske zicht op de kerk.indd 1

Adopteer: - student
€ 20,- p/maand
- (wees)kind
€ 12,50 p/maand
- groep kleuters € 10,- p/maand
Meld u aan als donateur en schenk een gift.
banknr. 1614.85.502 t.n.v. Stichting Timotheos, info@timotheos.nl

www.timotheos.nl
Comité van aanbeveling: mevr. S.M. Aleman-van Herpen | ds. A.T. van Andel |
prof. dr. A. Baars | ds. G. Beens | ds. J. van Belzen | dr. R. Bisschop | ds. J.G. Blom |
ds. J. den Boer | ds. A.J. Britstra | drs. T. Dorresteijn, huisarts te Ederveen |
dr. W. Fieret | ds. E. Hakvoort | prof. dr. W.J. op ‘t Hof | ds. A.C. Uitslag |
ds. K. Veldman | ds. A. Vlietstra | mr. L. Vogelaar

NIEUW!

Antiekrestauratie
Meubelmakerij

NIEUW!
NIEUW!

periodieken/kerkbladen
huisstijlontwerp
familiedrukwerk
nieuwsbrieven
brochures
folders
vormgeving
drukwerk (offset)
plots
bouwtekeningen
digitaal drukwerk (printen)

W. Brand
Wij zijn gespecialiseerd in
nieuwbouw en restauratie van
kerkinterieurs o.a. kansels,
kerkbanken en lambrizeringen.

Schapendijk 13 - 7715 PV Punthorst
Tel.: 0529-48 36 50 - www.restauratie-antiek.nl
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Kauwenhoven 5 | Lunteren |
T (0318) 48 40 74 | info@drukkerij-amv.nl
www.drukkerij-amv.nl

17-06-14 15:44
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Open
hart(ig)?!
Ewald Kloosterman

‘E

en nieuwe Galaxy, Lumia of toch de
iPhone 6? Hé, wat heb jij eigenlijk voor
toestel?’

Laat me raden, je hebt er met ze over gepraat.
Over de beste keuze voor een nieuwe smartphone. Daar zijn vrienden voor. En, je moet het toch
ergens over hebben?

Praten met vrienden is leuk. Je doet het iedere
dag. Soms in een groep. Soms meer individueel.
Maar, wáár praat je eigenlijk over? Gaan de gesprekken die jij voert over meer dan de aanschaf van een
nieuwe telefoon? Of welk huiswerk je nog hebt staan?
Of hoe deze keer het voetballen ging?
Praten over belangrijke dingen met vrienden vraagt
openheid. En dat is niet altijd makkelijk. Daar is niet
iedere situatie geschikt voor. Probeer je het weleens?
Echte vrienden komen juist dan voor de dag!
Met elkaar aan de klets gaan over dingen die je écht
raken, dat is mooi en waardevol. Zoals over het geloof.
Wat het met je doet, dat je naar de kerk gaat. En dat
je uit een kerkelijk gezin komt. Wat je thuis in de kamer
bespreekt met je ouders. Waar je voor bidt. Waarom
zou je het niet eens delen in je vriendengroep?
Het vraagt wel wat moed. Om over ‘iets serieus’ te beginnen. Alsof je je nek uitsteekt. Maar het levert ook veel
op! Is het je dat waard? Is God het je waard? Hij wil het
zegenen! Voor jou én voor je vrienden! Uit genade.
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Ouders

Schillen en de kern
Christelijke opvoeding voorbij norm en vorm

Voor Gods aangezicht belijden doopouders dat zij hun kinderen voor Hem opvoeden.
Onze kinderen krijgen we immers van de Heere. De praktijk leert echter dat dit
niet eenvoudig is. De buitenkant lukt wel, maar wat vormt kinderen van binnenuit?
Steven Middelkoop (senior jeugdwerkadviseur)
Prof. dr. W. ter Horst geeft terecht
aan dat als we zicht willen krijgen op
de diepste kern binnen de christelijke
opvoeding, we onderscheid moeten maken tussen de schillen en de kern.

De tweede schil, daarbinnen, kan de
‘levensbeschouwing’ worden genoemd.
Hier gaat het om de inhoud, normen,
waarden, het Godsbeeld, het mensbeeld, het wereldbeeld, de geloofsleer,
de beginselen, standpunten en overtuiSchillen
gingen. Dit gaat over de vraag waarom
De buitenste schil van het christelijke
we in het leven staan, zoals we staan.
gezinsleven kan die van de ‘gedragingen’ Binnen deze tweede schil leiden we
worden genoemd. Een kind moet leren kinderen binnen in de geloofscultuur.
hoe dat praktisch in zijn werk gaat, het Dit is wat wij belijden.
leven met de Heere in de alledaagse
De pit
dingen. Veel opvoeders besteden hier
Hoewel de schillen van onmisbaar
veel tijd aan. Dat gaat over de manier
belang zijn, hebben we een arm chriswaarop wij als christenen leven, met
telijk gezinsleven als dit alles is. Het
elkaar. Onze uiterlijke leefregels, onze
gaat dan om vorm en norm, maar niet
manier van kleden, de manier waarop
we kerkdiensten vormgeven. Onze vor- om de werkelijke binnenkant. Wanneer
onze godsdienstige opvoeding niet vermen en riten. Dit is hoe wij doen.
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der gaat dan de tweede schil (1. doen,
2. belijden), leven we achterstevoren,
met de blik naar het verleden. Tegelijkertijd heeft het verleden wel alles te
zeggen over de toekomst. We staan immers op de schouders van tweeduizend
jaar kerkgeschiedenis. Dit dient echter
wel door onszelf heen te zijn gegaan.
Want wat ons van binnenuit raakt, delen we bewust en onbewust met onze
kinderen. Zelfs zonder woorden.
Dat brengt bij de kern, de binnenste
zachte pit. Daar komen we terecht
als ons ‘doen’ en ons ‘belijden’ tekort
schiet. Op die momenten dat je in de
afgrond stort, in de ellende terechtkomt, zware verliezen lijdt. Om wat
voor reden dan ook. Maar vooral (en
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opvoedingsvragen
‘Hoe begeleid ik m
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t gebruik van inte
van de zondag vo
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n goede bestedin
‘Wanneer begin je
praten?’ Vragen
g
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en setting op de
t merk ik dat voor
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al dertigers met
We hebben deze
ellen.
ta
l van opvoedingsvr
vragen serieus ge
agen worstelen.
nomen en hebben
opvoeders opgest
met behulp van de
art. De deelnemer
HHJO de kring vo
s zijn erg enthou
geleerd. Het besp
or
si
ast en er wordt
reekbaar maken
ve
el (van elkaar)
va
n de vragen, het
is opbouwend. De
delen en luisteren
kring voorziet in
naar elkaar alleen
een behoefte.
al
Ds. J.P. Stoel, W
addinxveen
definitief) wanneer de Heilige Geest
je bekend maakt met je diepe verlorenheid buiten Christus. Daar op de
bodem van alles, gebogen en gebroken;
daar wenden we ons zondige hart tot
God. ‘O Heere, wees mij genadig…’
Daar bevindt zich het geheim. De ontmoeting met God, in Jezus Christus.
Wie dit uit ervaring kent, wil zijn kinderen niet alleen maar meer inleiden
in het ‘doen’ of ‘belijden’, maar verlangt
naar het inwijden in de geheimen, het
mysterie, van het geloof. Hen als aan
de hand tot Christus leiden. Hoezeer
we ook beseffen dat dit niet maakbaar
is, stempelt het wel ons gebedsleven en
het gezinsleven. Dat is de priesterlijke
taak. Dat is werkelijke opvoeding voor
Gods aangezicht. Van binnenuit.

Opvoedingskring
Opvoeden doe je niet alleen.
Daarom ontwikkelde de HHJO
een reader voor opvoedingskringen. Ongeveer zes
echtparen uit de kerkelijke
gemeente gaan dan onder
leiding van een ambtsdrager
of een door de kerkenraad
aangestelde gespreksleider
met elkaar in gesprek over opvoeding. Tijdens vijf avonden
komen de volgende onderwerpen aan bod:
- Huisgodsdienst, plicht en
praktijk
- Huisgodsdienst begint bij de
ouders
- Opvoeden met hartelijk
gezag
- Mediaopvoeding
- Seksuele opvoeding
In diverse gemeenten komen inmiddels ouderparen
bij elkaar. Wilt u dit ook in
uw gemeente, dan kunt u
contact opnemen met het
secretariaat van de HHJO
(secretariaat@hhjo.nl). Een
gemeenteavond over opvoeding behoort ook tot de mogelijkheden.

Binnenstebuiten
Dit bekent dat ik u als opvoeder drie
vragen stel.
1) Hoe staat het met de buitenste
schil, ziet uw gezinsleven eruit als
een christelijk gezinsleven? Want
dat doet er toe!
2) Hoe staat het met de tweede schil,
worden binnen uw gezin de kernen
van het christelijke belijden overgedragen, bent u een kerkje in het
klein? Want dit vormt kinderen.
3) Hoe staat het met de kern,
de binnenste zachte pit, leven we zelf vanuit het wonder van genade en ‘dragen we
dit uit’ binnen ons gezin?
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Ambtsdragers/leidinggevenden

Luisteren
is wat anders
dan niet praten
32

Als ambtsdrager of leidinggevende in gesprek met tieners
‘Lieke, ga even rustig zitten.’ Leidinggevende Joke legt
een hand op de schouder van Lieke die een traan uit haar
oog pinkt. ‘Volgens mij ging er even iets mis tussen jou
en Petra, klopt dat?’ Vraagt ze als Lieke haar neus heeft
gesnoten rustig is gaan zitten. ‘Petra kan zo gemeen doen,
bah!’ stuift de normaalgesproken zeer gelijkmatige Lieke
op. ‘Vertel eens,’ klinkt Jokes rustige stem.
Steven Middelkoop (senior jeugdwerkadviseur)

Luisteren is niet hetzelfde als zwijgen of
niet praten. Het is een actieve bezigheid
die in de eerste plaats gericht is op het
horen wat de ander bezighoudt. Volwassenen denken soms dat tieners alles al
weten, door hun grote handigheid op
het internet. Huub Nelis zegt hierover:
‘Al lijken jongeren van nu misschien
wereldwijzer, veel basale zaken zijn
hetzelfde als vroeger.’ De meeste dingen
zijn nieuw voor hen. ‘Het bredere kader
om informatie kritisch te beoordelen is
bij jongeren nog in ontwikkeling. Ze weten niet meer dan volwassenen, ze weten het hooguit sneller door de manier
waarop ze georganiseerd zijn. Kennis
zit in hun netwerk verweven, doordat
ze continu met elkaar in contact staan
en verhalen uitwisselen.’ Dit wil echter
niet zeggen dat ze deze wereld werkelijk
doorzien en kunnen duiden. Daarvoor
zijn volwassenen nodig. Nu, net zo goed
als vroeger.
Dr. Martine F. Delfos geeft enkele tips
voor gesprekken met tieners.
• Ga respectvol met de ander om.
Respect voor iemand hebben, betekent nog niet dat je zijn of haar
gedrag goedkeurt, maar wel dat je de
ander als volwaardig behandelt. Dit
voelen pubers haarfijn aan.
• Neem de ander serieus. Wil je werkelijk een dialoog hebben, dan moet
je elkaar serieus nemen. Een tiener
voelt dat je hem of haar serieus
neemt, wanneer je doorvraagt op
het onderwerp dat ze aansnijden. Je

toont interesse, je bent bereid om
met de ander mee te bewegen. Dat
voelt goed.
• Stel de ander op zijn of haar gemak.
Wees aardig. Misschien is dat wel
de belangrijkste tip die we elkaar
kunnen geven in de omgang met
tieners. Gewoon vriendelijk, open
en veilig. Dat straal je als het goed is
uit, van binnen naar buiten. Wees je
daarbij bewust dat tieners goed op
je mimiek letten en dit extreem snel
negatief inkleuren. Wees dus vriendelijk en laat dit zien.
• Luister naar wat de ander zegt. Ieder
heeft een eigen manier van vertellen. De één is omslachtig en gedetailleerd, terwijl een ander aan enkele hoofdlijnen genoeg heeft. Neem
de tiener zoals hij is en pas je aan.
Luister dus toegewijd en accepteer
de manier waarop de ander dit vertelt. Interrumpeer dus niet onnodig,
dring niet aan tot versnellen en trek
niet hardop tussentijds conclusies.
• Geef de ander ruimte om bij te komen. Na een inspannend gesprek
heeft een tiener ruimte nodig. Spanning moet er uit. Geef de tiener
de kans spanning kwijt te raken,
bijvoorbeeld door actief mee te doen
aan een spel.

Dit artikel is een
citaat uit het boek:

Communiceren met tieners vraagt om
afschakelen. Terug naar de basis, in totale acceptatie van de ander. Dan krijg
je verbinding, komen ze los; en ontstaat
er werkelijk contact.

‘Liefde en leiding
– tienerwerk in de
kerk’. Te bestellen
via de webshop
van de HHJO.
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Waarom Paul Roescher?
Wij geven u twaalf redenen!

Europa’s
grootste keus
Braziliaans eiken Keuken compleet zoals
opgesteld en inclusief getoonde 3 apparaten.

Kraakprijs!

1564,-

PAUL ROESCHER
K E U K E N

•

B A D

•

V L O E R

•

H A A R D

Totaal 17.500 m2 in Rijssen en Apeldoorn
Tel. 0548 530 350 www.paulroescher.nl
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Laat weten waar u voor staat,
neem contact op met
adverteren@hersteldhervormdekerk.nl

www.maf.nl

HIER WAS EEN UITSCHUIF MAILING VAN MAF OPGEPLAKT

Help MAF
vliegen!
Doneer
vliegminuten

4 minuten vliegen

€20,-

8 minuten vliegen

€40,-

Noodhulp
Oogoperaties

13:57

09:30
Bijbels

11:08

De Roep om hulp
en Bijbels is groot!
Elke 6 minuten stijgt MAF op!

www.maf.nl/vliegminuten
IBAN NL40 ABNA 0558 3458 08
Vermeld ‘Vliegminuten’
bij uw gift.

Donatu s verz ekert vertro uwd
Donatus verzekert kerkgebouwen en wat daar bij hoort, zoals doopvonten, kanselbijbels en
orgels. Donatus is een betrokken specialist. Klein genoeg om u persoonlijk van dienst te zijn.
Groot genoeg om uw verzekeringsbelangen aan toe te vertrouwen. Samen met u zorgen we ervoor
dat wat waardevol is, behouden blijft voor onze kinderen en hun kinderen en hun kinderen…

www.donatus.nl tel. 073 - 5221700

