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het FSC-gecertificeerde Go silk gebruikt. Dit papier wordt 
geproduceerd door Condat uit Frankrijk.
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De apostel wijst in dit gedeelte op de noodzakelijkheid 
van het oprecht geloof. Zonder dit geloof is het onmoge-
lijk Gode te behagen. Welke goederen wij beheren, welke 
positie wij bekleden in de wereld of in de kerk, welke 
vrienden wij hebben, het zal ons alles geen nuttigheid 
geven wanneer wij het zaligmakend geloof missen.
De vraag rijst ongetwijfeld: ‘Wat is een waar geloof?’
In de Schrift vinden wij op allerlei plaatsen verschillende 
namen van geloof. Wellicht kent u het werk van één van 
onze oudvaders, dr. A. Comrie, die in zijn ‘ABC van het 
geloof’ allerlei verschillende uitingen van het oprecht 
geloof behandeld. 
Het wordt soms een hongeren of dorsten genoemd. Een 
andere keer is er sprake van een aanhangen of betrou-
wen op de HEERE. Ook wordt het wel genoemd een aan-
roepen van de Naam. In onze tekst wordt de aard van het 
oprecht geloof een komen tot God genoemd.
Dit komen duidt er al op dat wij van nature van Hem 
verwijderd zijn. De breuk met Adam is een werkelijkheid 
die zich uitstrekt over zijn gehele nageslacht. De apostel 
Paulus stelt daarom: ‘Wij hebben allen gezondigd en 
derven de heerlijkheid Gods’. 
Echter, hoewel wij van Hem geweken zijn, is Hij nochtans 
tot ons gekomen. 
Hij riep Adam: ‘Waar zijt gij?’ Hij roept nog, via de predi-
king van het Woord, Adamskinderen. De nodiging komt 
via de verkondiging van het Woord indringend en wel-

menend keer op keer tot ons. 
Tot wie komt de nodiging? Tot ellendige, verloren zon-
daars.  Op welke wijze moet tot Hem gekomen worden? 
Door de middelen die Hij Zelf geboden heeft, namelijk 
het Woord en het gebed. Zijn Geest moet hieraan ge-
paard worden.
In welke gestalte zijn wij welkom? In de gestalte van ver-
loren zondaar. Welke vrijmoedigheid hebben wij om te 
komen? De rechte komst tot Hem is in diepe ootmoed, 
ziende de eis van de wet en ondervindende de last van 
onze zonden en schuld en toch vrijmoedig, ziende op 
Zijn nodiging die via de verkondiging tot ons komt.
De reden tot ootmoed is dus in onszelf te vinden. De 
reden om niettemin vrijmoedig tot Hem te komen, ligt 
uitsluitend in Hem.
Zeker, het rechte komen is met geween en smekingen, 
maar de oorzaak van dit komen ligt in de roepstem van 
Hem tot ons, die door Zijn Geest kracht doet in ons hart.
Volgens de tekst rust dit komen tot Hem op twee voor-
name zaken.
Het eerste is dat zo’n ziel overtuigd is van het bestaan 
van de grootheid Gods. Wij ervaren dit door het onder-
wijs van het Woord en de werking van de Heilige Geest 
als een werkelijkheid. Hij is de Alomtegenwoordige, de 
Almachtige en de Waarachtige God, Die in Zijn Woord en 
Evangelie Zichzelf openbaart in Zijn rechtvaardigheid, 
heiligheid en grondeloze barmhartigheid.
Het tweede is dat in de ziel eveneens door Geest en 
Woord een levende hoop aanwezig is, gegrond op Zijn 
Evangelie dat Hij, hoe schuldig en ellendig we ook zijn, 
ons om Christus’ wil, niet zal afwijzen.
Het Woord is in dit komen een lamp voor onze voet en 
een licht op ons pad.
Telkens worden wij onderwezen uit het Woord dat Hij 
arme, ellendige zondaars, die in hun zonden en ellenden, 
tot Hem zich ter genezing wenden, niet beschaamd zal 
doen uitkomen.
De HEERE geve dat de Woordverkondiging in ons kerke-
lijk leven en op het zendingsveld bij velen als vrucht deze 
noodzakelijke en gezegende komst tot Hem, Christus 
Jezus zal uitwerken.

ds. D. Heemskerk, Genemuiden

Want die tot God komt, moet geloven dat Hij is, en een 
Beloner is dergenen, die Hem zoeken.

Hebreeën 11 vers 6b

Wat is een 
waar geloof?

Meditatie



In uw handen hebt u de eerste uitgave van 
het ‘Ledeninformatieblad’ van de Hersteld 
Hervormde Kerk, een uitgave die verschijnt onder 
verantwoordelijkheid van het breed moderamen van 
de generale synode en die bedoeld is om de leden van 
de kerk te informeren over het werk dat in en vanuit de 
kerk geschiedt.
Het ligt in de bedoeling dat deze uitgave vier keer per 
jaar gratis onder de leden wordt verspreid. De diverse 
commissies, alsook de onlangs opgerichte Hersteld 
Hervormde Vrouwenbond hebben op deze wijze de 
mogelijkheid hun werk breder onder de aandacht van 
kerk en gemeente te brengen. Naar we hopen zal dat 
een positieve bijdrage leveren aan de betrokkenheid 
op en het meeleven met de diverse activiteiten.
Om misverstand te voorkomen onderstrepen we 
dat het ‘Ledeninformatieblad’ een andere status 
heeft dan het ‘Kerkblad’. In dit laatste orgaan 
staan naast bezinnende artikelen ook de officiële, 
ambtelijke mededelingen, te denken valt aan het 
beroepingswerk, de verslagen van de generale 
synode, de mededelingen rond het verkrijgen van 
preekbevoegdheid, benoemingen enz. Het ‘Kerkblad’ 
heeft een eigen status die rechtstreeks valt onder 
de verantwoordelijkheid van de generale synode. 
Het ‘Ledeninformatieblad’ is vooral bedoeld om de 
diverse commissies de ruimte te geven hun werk 
breder te presenteren, bepaalde achtergronden en 
toelichtingen te geven enz. Iets waarvoor de ruimte in 
het ‘Kerkblad’ te beperkt is.   
Het breed moderamen spreekt de wens uit dat de 
uitgave van het ‘Ledeninformatieblad’ onder Gods 
zegen dienstbaar zal zijn aan de voortgang van Gods 
werk zowel in het geheel der kerk als naar buiten toe 
en zo ook aan opbouw en de eenheid van kerk en 
gemeente. 

 Namens het breed moderamen 
 van de generale synode,

 Ds. L.W.Ch. Ruijgrok | scriba 

Ten Geleide

a d v e r t e n t i e
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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

Een helder geluid? Dáár zit Lagarde achter!

sound systems

Geluid
Uw kerkgangers verdienen een goede geluidsinstallatie
en kerktelefonie systeem. Het is immers belangrijk dat
de boodschap kraakhelder en zonder akoestische vervor-
ming wordt overgebracht! Daarom werkt Lagarde met
geluidsinstallaties van het merk Bose. Bose staat bekend
om haar superieure geluidskwaliteit en bedieningsgemak
van de installatie.

Lagarde heeft ook diverse toepassingen op kerktelefonie-
gebied. Zo zijn wij dealer van Streamit en Rivendel, twee
kwaliteitssystemen met eenvoudige bediening. Met een
druk op de knop kan de kerktelefoonluisteraar inschake-
len en de diensten kraakhelder vanuit huis meemaken. 

Naast geluidssystemen en kerktelefonie is Lagarde ook 

gespecialiseerd in alarm-, brandmeldsystemen en (IP) telefo

Hieronder enkele referenties die afgelopen jaar e
gedaan hebben op de expertise van Lagarde

• Ger. Gem. in Ned. te Barneveld
• HHK Harskamp
• Hervormde Gemeente 

       kraakhelder 
     en overal verstaanbaar

Dorpsstraat 102, 3881 BE Putten

t 0341 37 57 57  | e info@lagarde.nl  | i w
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Generale diaconale commissie

In de Bethelkerk te Lunteren is op 12 september jl. de 
jaarlijkse landelijke toerustingsdag voor diakenen gehou-
den. Ds. A. Kot, voorzitter van de GDC, leidde het thema 
in aan de hand van Mattheüs 18: 23-35, de gelijkenis over 
de onbarmhartige dienstknecht. 

In dit Schriftgedeelte gaat het over financiële schuld 
die een dienstknecht heeft bij zijn koning: tienduizend 
talenten. Sommigen menen dat dit in onze tijd ongeveer 
een bedrag van 1,5 miljoen euro zou zijn. Bepaald geen 
kleine schuld! De dienstknecht smeekte de koning om 
lankmoedig te zijn en de koning schold de schuld kwijt. 
Anders ging de dienstknecht met zijn mededienstknecht 
om. Hij wilde van geen kwijtschelden weten, maar wierp 

zijn mededienstknecht in de gevangenis.  
Als we naar onszelf kijken, zien we ook dat we in de 
schuld staan. De toestand van ons is zoals bij de eerste 
dienstknecht. Wij hebben een hemelhoge schuld bij God 
door de val in de zonde. Deze schuld wordt alleen maar 
groter door onze dagelijkse zonden. Wat een wonder dat 
deze schuld kwijtgescholden kan worden door de Chris-
tus, de Koning. Hij, Die alle schuld op Zich heeft geno-
men, opdat wij vrijgekocht zouden worden. Hier hebben 
wij geen ‘medewerkende’ Jezus die iets doet, maar een 
Zaligmaker die alles doet! De vraag is of we persoonlijk 
deze schulduitdelging kennen.
‘We kunnen vanuit dit Schriftgedeelte ook praktische lij-
nen doortrekken naar onze tijd. Het thema van vandaag 
gaat over de schuldhulpverlening. Bij het ambt van dia-
ken hoort het actief bezig zijn om deze problemen op te 
sporen. Dit is niet gemakkelijk omdat de hulpbehoeven-
den hier niet altijd voor open staan maar dit voor zichzelf 
houden. Het is belangrijk dat de diaconie laagdrempelig 
is om deze dingen bespreekbaar te maken binnen de 
gemeenten’, zo stelde ds. Kot.

Stichting Christelijke Schuldhulppreventie
In het tweede gedeelte van de dag werd een presentatie 
gehouden door de heren G. Mulder en J. van Delden, 
voorzitter en directeur van Stichting Christelijke Schuld-
hulppreventie (SCS).
De SCS heeft als doelstelling vrijwilligers te ondersteu-
nen (met name kerken) via cursussen en trainingen, en 
daarnaast ook het samenbrengen van professionele en 
vrijwillige hulpverlening. ‘Vandaag willen wij bewust-
wording bij u brengen, u helpen om het taboe te door-
breken’, zo stelde dhr. Mulder. Er zijn veel mensen met 
schulden. 
Enkele feiten: er zijn in ons land 500.000 gezinnen die 
met schulden te maken hebben, waarvan er 50.000 hulp 
moeten vragen. Gemiddeld zijn er 14 schuldeisers. Dat is 
niet gering. Dit betekent dat het ook in onze gemeenten 
en omgeving voorkomt. Enkele oorzaken zijn het leen-
gedrag van de consument, overkreditering door banken, 
stijging van de hypotheekrentes, opname overwaarde, 
postorderkredieten, verslavingen. 
Hoe komen de diakenen achter het probleem van ge-

Verslag landelijke toerustingsdag van de generale 
diaconale commissie

 J. van Holland

Dienen in 
ondersteunen
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meenteleden? ‘Dit is een taak van de gehele gemeente. 
Roep gemeenteleden op zich bij problemen tijdig te 
melden, en waar ze dat kunnen doen. Leer de gemeente 
ook om te geven.  Op huisbezoeken kunnen er vragen 
gesteld worden over de financiële situatie, ook vragen 
stellen aangaande de crisis: welke gevolgen heeft dit 
voor u?’ zo stelden de inleiders. 

Als er een probleem gesignaleerd is, wat dan? ‘Ga op 
huisbezoek, begin met gebed en vraag om openheid 
en eerlijkheid in het gesprek. Laat merken dat je naast 
iemand staat en niet er boven. Inventariseer duidelijk het 
probleem en de oorzaak ervan, ook als die bij de mensen 
zelf ligt. Zeg daarna alleen dingen toe die je zeker weet. 

Kom je er als diaconie niet uit, zoek dan professionele 
hulp. Zorg ervoor dat afspraken nagekomen worden’. 
Tenslotte moeten we niet vergeten dat God Eigenaar is 
van alles wat wij bezitten, wij zijn maar rentmeesters. 
Dit maakt het ook gemakkelijk in het omgaan met en 
spreken over geld. Werk aan onderling vertrouwen, om-
zien naar elkaar, hulpvaardigheid en b(w)armhartigheid. 
Besef dat u als diaken in dienst staat van God: u bent 
verantwoording aan God schuldig over uw ambstwerk. 
Werk vanuit de liefde van God voor mensen en doe dit 
biddend! 

Na de lezing was er gelegenheid tot vragen stellen. Daar-
na sloot ds. A. Kot de toerustingsdag met dankgebed.

‘En eindelijk, zijt allen 
eensgezind, medelijdend, de 
broeders liefhebbende, met 
innerlijke barmhartigheid 
bewogen, vriendelijk’ 

1 Petrus 3 : 8

Steun hulpverlening 
Zuidelijk Azië! 

Diverse landen in Zuidelijk Azië veranderden 
binnen een week in een rampgebied. De tyfoon 
Ketsane op de Filipijnen, een aardbeving op 
Sumatra en hevige regenval met overstromingen 
in delen van India hadden ingrijpende gevolgen: 
honderden dodelijke slachtoffers, honderd-
duizenden raakten ontheemd. 

Ook verschillende projecten van de Woord en Daad-
partnerorganisaties werden getroffen door het 
natuurgeweld. Woord en Daad startte direct nadat 
de eerste berichten over de rampen binnenkwamen 
een noodhulpactie om in de eerste levensbehoeften 
te voorzien. Dankzij het werk van onze partners in 
de getroffen gebieden, konden veel mensen snel 
geholpen worden.

Hulppakketten met daarin voedsel en kleding, 
maar ook een kooktoestel, borden en drinkbekers, 
zijn uitgedeeld aan de lokale bevolking. Langzaam 
maar zeker wordt de omvang van de ramp duidelijk. 
Veel huizen zijn onherstelbaar beschadigd en ook 
de infrastructuur is op veel plaatsen onbruikbaar 
geworden. 

De generale diaconale commissie heeft vanuit het 
fonds ‘noodhulp binnen / buitenland’ een voorschot 
aan Woord en Daad overgemaakt voor de hulp in 
India, en op de Filipijnen en op Sumatra. Wilt u de 
getroffen mensen gedenken in uw gebeden en 
gaven? 
Giften kunt u overmaken op bankrekening 
3420.70.347 t.n.v. generale diaconale commissie, 
onder vermelding van  ‘noodhulp Azië’.
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De Vluchtheuvel biedt hulp

Niet te lang wachten 
Wel of niet hulpvragen? Veel hulpvragers vragen zich 
dat af voor ze contact opnemen met De Vluchtheuvel. 
Dat is wel te begrijpen, maar hulpverleners vinden het 
soms jammer dat mensen niet eerder kwamen. Dan was 
er wellicht meer mogelijk geweest. Dagelijks is er tele-
fonisch spreekuur tussen 10.00 uur en 12.00 uur. En via 
de website is aanmelden 24 uur per dag mogelijk: www.
stichtingdevluchtheuvel.nl. Na aanmelding wordt een 
formulier toegezonden. Als dit ingevuld retour komt, 
vindt het eerste (intake)gesprek plaats. Vrijwel altijd op 
één van de diverse gesprekslocaties: Goes, Dordrecht, 
Oud-Beijerland, Woerden, Amersfoort, Lelystad of Zwolle. 

Een breed hulpaanbod 
Veel ouders vragen hulp bij de opvoeding. Ongeveer 
25% van de hulpvragen betreft relatieproblemen, waar-
onder vooral huwelijksproblematiek. Ook zijn er veel psy-
chische problemen, hulpvragen rond verliesverwerking, 
eenzaamheid en de gevolgen van (seksueel) misbruik. 
Een opvallend hoog aantal hulpvragen betreft jongeren 
en jongvolwassenen die kampen met identiteitsvragen 
(zelfbeeld, onzekerheid, faalangst, minderwaardigheids-
gevoelens). De Vluchtheuvel biedt professionele hulp bij 
o.a. bovenstaande problemen.
Veel hulpvragen zijn verweven met de godsdienstige 
beleving. Hierover kan in de hulpverlening in alle open-
heid vertrouwelijk worden gesproken. Alle medewerkers 
onderschrijven van harte de Bijbelse uitgangspunten van 
de organisatie en werken vanuit een christelijk gefun-
deerde en hartelijke bewogenheid.
Hulpverlenen kunnen we niet in eigen kracht, maar dat 
doen we in afhankelijkheid van de Heere. Met de bede of 
de liefde van Christus ons werk zal doortrekken. 

Samenwerking
De generale diaconale commissie (GDC) heeft met De 
Vluchtheuvel een overeenkomst. Hierdoor kunt u als 

lid van een Hersteld Hervormde gemeente tegen een 
sterk gereduceerd tarief gebruik maken van de door De 
Vluchtheuvel geboden zorg. De GDC stelt zich garant 
voor de jaarlijkse verrekening van kosten op uurbasis die 
De Vluchtheuvel maakt voor de verleende hulp. 

Wilt u giften en collecteopbrengsten ten bate van 
De Vluchtheuvel overmaken op bankrekening 
3420.70.347 t.n.v. generale diaconale commissie, 
onder vermelding van ‘De Vluchtheuvel’?

H. van Groningen | directeur

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 aan den IJssel
  M. ten Caat, Hollandscheveld
  R. Henken, Veenendaal
  J. van Holland, Lunteren
  J. ten Klooster, Putten
  A. Voogd, Ouddorp
Financieel adviseur  E. Boeve, Garderen
Bankrekeningnummer 3420.70.347 
  t.n.v. generale diaconale commissie In

fo
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ie

Hulp vragen doe je niet zomaar. 
Veel mensen beleven het als 
een hele stap. Toch deden in de 
achterliggende 30 jaar duizenden 
mensen een beroep op De 
Vluchtheuvel.
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Commissie opleiding en vorming

Uiteraard kan dat in het korte bestek van deze bladzijde 
maar in beperkte zin. In deze bijdrage treft u dan ook 
enige informatie aan met betrekking tot de studenten, 
de docenten en het studieprogramma. 

Plaats aan de VU
In 2005 is het Hersteld Hervormd Seminarium gevestigd 
aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. Deze universiteit 
wilde aan het seminarium graag een plaats bieden. De 
opleiding is zo ingericht dat de studenten hun opleiding 
van de theologische faculteit krijgen, waarbij het semi-
narium een aanzienlijk deel van het programma mag 
verzorgen. In de praktijk betekent het dat onze studen-
ten een studietraject doorlopen dat voor ongeveer 60% 

verzorgd wordt door de theologische faculteit van deze 
universiteit en voor 40% door de docenten van het semi-
narium. 
De predikantsopleiding beslaat in totaal 6 studiejaren. 
Als een student bij binnenkomst geen Latijn en Grieks 
kent, zal de studieduur in de meeste gevallen nog iets 
langer zijn. Op dit moment zijn 58 studenten met de 
theologiestudie aan het seminarium bezig. Ongeveer 15 
van hen behoren niet tot de Hersteld Hervormde Kerk. 
Het betreft studenten uit andere kerken die vanwege de 
inhoud van het programma hun theologiestudie toch 
aan het seminarium willen doen. Het afgelopen studie-
jaar hebben 4 studenten hun studie voltooid. 
De volgende vakken worden door de docenten van het 
seminarium verzorgd: 
 dogmatiek, symboliek, gereformeerde spiritualiteit en 

apologetiek door dr. W. van Vlastuin.
 bijbelse theologie en hermeneutiek door dr. P. de 

Vries.
 paleografie, geschiedenis vaderlandse kerk vóór 1795, 

geschiedenis vaderlandse kerk na 1795, hervormd  
kerkrecht en geschiedenis van het gereformeerd pië-
tisme door prof. dr. W.J. op ’t Hof.

 homiletiek en ethiek door drs. R. van Kooten.
 praktische theologie, pastoraat, liturgiek, catechetiek 

en gemeenteopbouw door drs. P.C. Hoek.
 verder zijn bij het seminarium betrokken: drs. M.W. 

Muilwijk voor de cursus Latijn en mw. T. Ouwendorp-
de Visser als logopediste. 

Naast het verzorgen van de colleges bestaan de werk-
zaamheden van de docenten uit het begeleiden van 
studenten die een scriptie schrijven, het mentoraat en 
participatie in verschillende commissies. Onze bijzonder 
hoogleraar, prof. dr. W.J. op ’t Hof, begeleidt bovendien 
een promovendus. 
Met het oog op de kwaliteit van het onderwijs wordt ook 
veel waarde gehecht aan het onderzoek zoals docenten 
van het seminarium daar gestalte aan proberen te geven. 
We noemen enkele concrete voorbeelden. Zo is prof. dr. 
Op ’t Hof bezig met nader onderzoek naar de theologie 
van Willem Teellinck. Onder de werktitel ‘Wordt ver-
nieuwd. Contouren van een theologie van de persoon-

In dit informatieblad willen u ook informeren over het 
seminarium. Het is immers nuttig en nodig dat de leden 
van de kerk weet hebben van wat er in de kerkelijke 
opleiding zoal omgaat.

Hersteld 
Hervormd 
Seminarium
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Nieuws dat je raakt. Dat vraagt om een betrokken krant. Het 
Reformatorisch Dagblad helpt u het nieuws vanuit een bijbels 
perspectief te bekijken. Helder, open en eerlijk. Want deze 
tijd vraagt om een krant die verder kijkt.

www.refdag.nl

M
 H

H
K

Naam:

Adres:

PC/Plaats:

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

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

Stuur de krant naar:

Tel.:

E-mail:

Reformatorisch Dagblad
…kijkt verder 2 weken

gratis
  op proef 

lijke levensvernieuwing’ wijdt dr. W. van Vlastuin op het 
terrein van de dogmatiek een onderzoek aan de levens-
vernieuwing. De overige docenten houden zich bezig 
met onderzoek op het vlak van de bijbelse theologie, de 
homiletiek en de pastorale theologie.

Plaats in de kerk  
We hopen van harte dat het seminarium een plaats mag 
zijn waar onze studenten geoefend worden in de theo-
logie én in de vroomheid, een plaats waar zij bekwaamd 
worden tot de dienst van het Woord. Als wij doordron-
gen zijn van het geweldige belang van de bediening 
van het Woord, dan zal de studie door studenten en 
docenten, maar ook door alle leden der kerk een zaak 
van groot gewicht zijn. In dat licht mag de opleiding van 
de aankomende predikanten wel een voorname plaats 
innemen, zowel in de kerk als ook in de gemeenten. En 
dan bedoelen we boven alles: een voorname plaats in de 
gebeden. 
We hopen dat deze bijdrage zo ook door de lezer zal wor-
den opgevat. Niet alleen als informatievoorziening, maar 
ook als een bijdrage die noopt tot voorbede. Immers: ‘Zo 
de HEERE het huis niet bouwt…’    

Hoevelaken, drs. P.C. Hoek | studiebegeleider

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

‘Zo de HEERE het huis 
niet bouwt…’ 

a d v e r t e n t i e
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Commissie Evangelisatie

Met name ook voor de kinderbijbel van Van Dam. Deze 
werd door de commissie gratis ter beschikking gesteld, 
onder de voorwaarde dat deze kinderbijbel in gezinnen 
terechtkomt waar het Woord van God niet wordt gele-
zen. Ook zijn er veel Nieuwe Testamenten en pakketjes 
met folders uitgedeeld. We bedanken iedereen die ma-
teriaal heeft meegenomen en wensen hen veel sterkte, 
wijsheid en bewogenheid met de verspreiding hiervan.
Ds. Gielen hield ‘s middags een meditatie met als thema 
‘Nederland zendingsland’. Kenmerkend vond ds. Gielen 
dat de situatie in Nederland, vanwege de secularisatie, 
bedroevender is dan in Malawi. Nederland is zendings-
land. Maar wat doen wij? Waarom wordt u / word jij chris-

Zaterdag 26 september werd de landelijke zendingsdag 
gehouden. Ook de commissie evangelisatie mocht 
zich presenteren. Dit gebeurde door een kraam met 
evangelisatiemateriaal in de hal, waar veel belangstelling 
voor was. 

ten genaamd? Omdat u/jij bij de kerk bent aangesloten? 
Of in een christelijk gezin geboren bent? Alleen toch 
omdat de gestalte van Christus door de werking van de 
Heilige Geest zichtbaar is in uw/jouw leven. Hier begint 
evangelisatie. Dit is het fundament. Dan kan evangelise-
ren ook niet uitblijven.

Workshop
Ook gaf de commissie een tweetal workshops met als 
thema: ‘Is evangeliseren in Nederland nog zinvol?’ De 
belangstelling was goed. Samen met de gemotiveerde 
deelnemers hebben we over de hierna volgende vragen/
stellingen nagedacht en doorgesproken.

10

De commissie 
evangelisatie 
op de landelijke 
zendingsdag
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bij het ganse volk. En de Heere deed dagelijks tot de 
gemeente, die zalig werden’. Dat waren de fundamenten 
van de eerste christengemeente en deze fundamenten 
zijn nog steeds dezelfde.

In vers 42 worden vier kenmerken genoemd: in de leer 
der apostelen; in de gemeenschap met elkaar; in de 
breking des broods; in de gebeden, hetgeen uitloopt op 
wat genoemd staat in vers 47: ‘En prezen God en hadden 
genade bij het ganse volk. En de Heere deed dagelijks tot 
de gemeente, die zalig werden’.
De toerusting naar binnen begint dus bij de volharding 
in de leer der apostelen en eendracht in de gebeden. De 
leer, dat is het Woord, waaruit de Heere Jezus Zijn disci-
pelen onderwijs gaf en ook het hele volk. Hij ging naar 
de synagoge waar Hij leerde. Bij de fundamentele leer 
van Christus en van de apostelen moeten wij volharden. 
Alleen als er sprake is van gemeenschap met Christus en 
met elkaar, in de breking des broods en in het volharden 
in de gebeden, mag vrucht op het evangelisatiewerk 
verwacht worden. In die tijd kwam er ook de vervolging 
en werden ze verstrooid. Maar ze vonden genade bij het 
ganse volk. De Heere deed dagelijks toe tot de gemeente 
die zalig werden.

Wat betekent voor ons de lijn naar binnen? Voor we de 
straat opgaan en gaan aanbellen moeten we ons eerst 
afvragen hoe het bij ons in de gemeente is gesteld. Wat 
stralen we uit? Wanneer Mac Cheyne de gemeente in de 
week doorging en hij kwam niemand tegen die niet in 
de ruimte was gekomen, had hij naar eigen waarneming 
slecht gepreekt. Het werk van de Heilige Geest wordt 
opgemerkt in de gemeente. Wanneer Calvijn in de week 
voorafgaand aan de bediening van het Heilig Avond-
maal bij de gemeente op huisbezoek ging, ging het hem 
erom dat het werk van de Heilige Geest merkbaar was 
in de gemeente. Paulus spreekt daar in Kolossensen 1 
de gemeente op aan en roept de gemeente op om daar 
gezamenlijk voor te staan en te bidden voor de opening 
van het Woord.
In Kolossensen 4 wordt een praktische handreiking gege-
ven hoe we daarin als gemeente moeten staan.
Het kenmerk van de gemeente dient te zijn: geloof, hoop 

1.  Iedereen in Nederland weet toch van de Bijbel en de 
kerk. Waarom zou je dan nog evangeliseren?

2.  Men zegt weleens: ‘Voor evangeliseren heb je een 
evangelisatiecommissie en een evangelist. Dus 
waarom zou ik evangeliseren?’  Wat vind je van deze 
uitspraak?

3.  Kun je evangeliseren als je zelf nog geen geloofsze-
kerheid hebt?

4.  Hoe begin je een gesprek?. Met de liefde van God of 
de toorn van God (hemel of hel)? Licht je antwoord 
toe.

5.  Is er verband tussen de wederkomst en zending en 
evangelisatie? 

6. Wat voor mogelijkheden zijn er in de gemeenten voor 
evangelisatie en ligt hier ook een taak voor iedereen?

Kerstfolder
De evangelisatiecommissie heeft in eigen beheer een 
kerstfolder ontwikkeld die door gemeenteleden en evan-
gelisatiecommissies besteld kan worden. Deze folder 
kan voorzien worden met gegevens van de plaatselijke 
gemeente en eventueel van de kerkdiensten en/of kerst-
bijeenkomsten. 

Deze folder wordt geplaatst op onze website: 
www.evangelisatiehersteldhervormdekerk.nl. 
Voor bestellingen of informatie kunt u contact met ons 
opnemen. Het e-mailadres is: 
evangelisatie@hersteldhervormdekerk.nl 

Toerustingavond
De commissie evangelisatie verzorgt toerustingavonden 
in gemeenten. Hieronder vindt u een kort verslag van 
een avond.
Wat betreft de toerusting wil ds. Gielen het toespitsen op 
twee punten. Ten eerste: de toerusting naar binnen. Ten 
tweede: de toerusting naar buiten.

De toerusting naar binnen 
Kernverzen in dit verband zijn Handelingen 2 vers 42: 
‘En zij waren volhardende in de leer der apostelen, en in 
de gemeenschap, en in de breking des broods, en in de 
gebeden’ en vers 47: ‘En prezen God en hadden genade 

Nederland is zendingsland. 
Maar wat doen wij? Waarom 
wordt u / word jij christen 
genaamd? Omdat u/jij bij de kerk 
bent aangesloten? 
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en liefde. Kenmerk naar binnen is het getuigenis hier in 
de kerk. ‘Uw Woord is als een lamp voor onze voet en een 
licht op ons pad’. Het Woord is als een licht, maar de muur 
houdt het licht tegen. Er zijn drie ramen waar het licht 
naar binnen kan komen: geloof, hoop en liefde. Mensen 
van buiten die langs lopen, zien het in omgekeerde volg-
orde. Ze worden het eerst geconfronteerd met de liefde 
en die liefde spreekt van hoop, opdat ze het getuigenis 
van het licht mogen zien door het geloof. Waar het hart 
vol van is, kan de mond niet van zwijgen.

De toerusting naar buiten 
Naar buiten toe. Hoe gaan we naar buiten toe? In 2 Ko-
rinthe 2 vers 17 staat: ‘Want wij dragen niet, gelijk velen, 
het Woord Gods te koop, maar als uit oprechtheid, maar 
als uit God, in de tegenwoordigheid Gods, spreken wij 
het in Christus’.  Zoals Paulus het hier zegt, doelt hij erop 
dat hij het Evangelie niet oppronkt, of naar de wil en 
goeddunken van mensen buigt of verdraait, maar het in 
oprechtheid en zuiverheid leert, zonder op het behagen 
van mensen te zien. Want dat is vruchteloos. 
Wanneer ik aan mijn buurman moet vertellen dat ik 
christen ben, is er iets mis. Mijn levenswijze moet een 
leesbare brief van Christus zijn, gewerkt door de Heilige 
Geest. Wanneer we dat alleen met woorden moeten 
vertellen en dat aan onze levenshouding niet zichtbaar 
is, maakt het de woorden Gods krachteloos. Wanneer we 
vanuit die verbondenheid met de leer der apostelen mo-
gen spreken dan zal het ons ook op het hart gebonden 

zijn anderen te bewegen tot geloof en bekering. Wan-
neer we zelf iets van dat wonder van genade in Christus 
mogen kennen, kunnen we anderen ook iets vertellen.
Wanneer we aanbellen, doen we dan ook een stapje te-
rug. Dat is als het ware een gebed: ‘Gaat U voor ons staan, 
Heere’. Dat bedoelt Paulus ook met: ‘den bekwamen tijd 
uitkopende’. Dat is: de goede gelegenheden van weldoen 
om anderen voor Christus te winnen, voorzichtig waar-
nemen. In de zomer moet je ijs verkopen en in de winter 
warme truien.

Als iemand zegt dat hij weinig tijd heeft, wanneer men 
aan de deur staat, probeer het dan een volgende keer 
opnieuw en probeer niet toch nog wat te willen zeggen.
Tenslotte Kolossensen 4 vers 6: ‘Uw woord zij allen tijd in 
aangenaamheid, met zout besprengd, opdat gij moogt 
weten hoe gij een iegelijk moet antwoorden’. 
Zout heeft een dubbele functie. Een zoutend zout te 
zijn zoals de kanttekening opmerkt: ‘dat uw woorden zo 
toebereid zijn tot aangenaamheid van degenen waarbij 
u verkeert, dat intussen alle vuile, verdervende en on-
stichtelijke redenen daaruit zijn geweerd, gelijk door het 
zout de spijze smakelijk wordt gemaakt, en daaruit alle 
verderving wordt gehouden’. Om dan ook zo rekenschap 
af te leggen van uw geloof.

Heeft u ook interesse in een gemeenteavond? 
Neem contact op met de commissie.

Tenslotte doet de commissie een beroep op 
iedereen om ook financieel het evangelisatiewerk 
te steunen. 

Het rekeningnummer is 1414.58.070.

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 

Hauwert (Noord-Holland)
Sinds enige tijd ondersteunt de commissie evangelisatie 
de samenkomsten van de Hersteld Hervormde evange-
lisatie te Hauwert. De kerk wordt gehuurd van de Her-
vormde gemeente ‘Thomas’. In de samenkomsten gaan 
predikanten en kandidaten van de HHK voor. In een aan-
tal gevallen zijn er leesdiensten, deze worden verzorgd 
door de heer Vroon. Hij coördineert het werk en verzorgt 
ook de Bijbelstudies die op vrijdagavonden plaatsvinden. 
De commissie vraagt uw gebed of ook dit werk geze-
gend mag worden.
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Ds. L.W.Ch. Ruijgrok (red.)
Het Licht schijnt in de duisternis

Dagboek bij de Bijbel
Iedere maand wordt een thema uit een van 
de Evangeliën behandeld. Geschreven door 

predikanten uit de Hersteld Hervormde Kerk.
384 blz. gebonden 33122255

17,90 

Ds. A.C. Uitslag
Thuis in de wereld!?
Wereldgelijkvormigheid in de gereformeerde gezindte
Aan de hand van de Bijbel en vele 
praktijkvoorbeelden wordt de lezer een 
spiegel voorgehouden: word deze wereld niet 
gelijkvormig.
163 blz. gebonden 33122279

13,90

Ds. P. den Butter
Wijsheid in sprekende beelden

Het lesboek van Agur 
Agur geeft in Spreuken 30 veel lessen voor 
het geestelijke leven en voor het leven van 

alledag.
136 blz. gebonden 33122040  

14,90

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

nog geen lezer? kijk op 
www.eleos.nl en meld 
je snel aan voor een 
gratis abonnement!
www.eleos.nl > 
eleoscript

leren 
jongeren 
met autisme 
anders? 
drie personen over onderwijs & 
autisme. je leest het in de nieuwe 
eleoscript!

a d v e r t e n t i e

Het Kantoor der 
Kerkelijke Goederen
al meer dan 60 jaar het rent-

 meesterskantoor voor kerken

Het Kantoor Kerkelijke 
Administraties
de administratieve dienstverle-
ner voor kerken en instellingen

KerkTransVorm
de dienstverlener voor kerken en 
instellingen op het gebied van 
herbestemming en herontwikke-
ling van kerkelijk onroerend goed

Al vele jaren zijn wij actief als 
dienstverleners voor kerken en 
instellingen. De drie stichtingen, 
met dezelfde doelstelling en 
hetzelfde bestuur, werken nauw 
met elkaar samen. Dit biedt de 
mogelijkheid van integrale 
dienstverlening. Doel is (op 
non-profi t basis) dienstbaar te 
zijn aan kerken en instellingen. 
Wij vertellen u graag wat wij 
voor u kunnen betekenen.

Hoofdkantoor
Postadres

Postbus 675 | 3800 AR  
Amersfoort

Bezoekadres
Kon. Wilhelminalaan 23

3818 HN  Amersfoort
Telefoon (033) 467 10 10

www.kkgkka.nl

Een hele zorg minder...
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Vrouwenbond

Hersteld 
Hervormde 
Vrouwenbond 
een feit
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vormde Vrouwenbond oprichten.
Een dankbare en blijde dag met een dubbel gevoel. 
Dankbaar dat de Heere alles zo wonderlijk heeft be-
stuurd. Blij dat we in zo’n korte tijd mochten komen tot 
een eigen vrouwenbond.  Maar tegelijkertijd ook het 
besef dat we elkaar niet hebben kunnen vasthouden’.
Mw. Schalkoort sprak de wens en bede uit, dat deze 
nieuwe bond zich zal laten leiden door Gods Woord en 
Geest en zo tot een zegen en opbouw van de gemeente 
van Jezus Christus mag zijn. Het hoofdbestuur hoopt in 
afhankelijkheid van de Heere samenbindend en dienend 
leiding te mogen geven aan de aangesloten vereni-
gingen. De secretaresse, mw. C.B. Hovestad-Stoffer las 
daarna de artikelen voor, waarin o.a. gesproken wordt 
over de grondslag en het doel van de bond. Hierna las de 
presidente de door notaris mr. A. Dangremond uit Bar-
neveld opgestelde akte van oprichting voor. Deze akte 
is getekend op 8 september door de eerste en tweede 
presidente.
In haar dankwoord sprak mw. A. Rijken-Ubak, tweede 
presidente, de wens uit dat we allen, bestuur en vereni-
gingen, het ook in de toekomst alleen van de Heere mo-
gen leren verwachten.
Dat de woorden van vers 3 van de berijmde psalm 43 
onze bede mogen zijn en blijven:

‘Zend, Heer’, Uw licht en waarheid neder; 
En breng mij, door dien glans geleid; 
Tot Uw gewijde tente weder; 
Dan klimt mijn bange ziel gereder; 
Ten berge van Uw heiligheid, 
Waar mij Uw gunst verbeidt’. 

Met het zingen van dit vers werd het officiële gedeelte 
afgesloten en was de nieuwe Hersteld Hervormde Vrou-
wenbond een feit.
Ds. D. Heemskerk hield ’s middags een referaat over Ma-
ria en Martha. Martha dienend bezig en Maria zittend 
aan de voeten van Jezus. Allebei nodig, zouden we zeg-
gen. Maar Maria had het goede deel uitgekozen, dat van 
haar niet zal worden weggenomen.  Na het zingen van 
psalm 89 vers 1 en 7 werd door ds. D. Heemskerk deze 
bewogen dag met dankgebed afgesloten.

C.B. Hovestad-Stoffer | secretaresse

Wij zijn dankbaar en blij dat de Hersteld Hervormde 
Vrouwenbond (HHV) een feit is! Zoals u wellicht verno-
men hebt, is begin september de HHV opgericht. Over 
de oprichting en het doel van de HHV kunt u hieronder 
lezen. Ook brengen we verslag uit van de eerste lande-
lijke bondsdag, die op 1 oktober jl. in Lunteren gehouden 
mocht worden. In dat verslag stellen we ook het bestuur 
aan u voor. Tevens kunt u het laatste nieuws uit de regio’s 
lezen. Tot slot volgen er nog enkele praktische mede-
delingen. De Heere zegene het werk van de Hersteld 
Hervormde Vrouwenbond tot eer van Zijn Naam en tot 
uitbreiding van Zijn Koninkrijk.

A. Rijken-Ubak | 2e presidente
                                                                                                                                                      

Verslag van de oprichtingsvergadering van de Her-
steld Hervormde Vrouwenbond op 1 september 2009 
in de Bethelkerk te Lunteren.

In de Bethelkerk te Lunteren vond dinsdag 1 september 
de oprichtingsvergadering plaats van de Hersteld Her-
vormde Vrouwenbond (HHV). ‘Waarom een nieuwe vrou-
wenbond?’ Met deze vraag begon de presidente mw. N. 
Schalkoort-Zijderveld haar openingswoord. Ze gaf ver-
volgens een korte terugblik. ‘Na de droeve scheuring van 
2004 voelden vele al bestaande vrouwenverenigingen 
zich niet meer thuis bij de Hervormde Vrouwenbond. Als 
we dan ook nu terugzien op de laatste jaren moeten we 
toch zeggen, dat bijeen blijven in één bond met leden 
uit twee verschillende kerken, die bovendien uit dezelfde 
kerk afkomstig zijn, in de praktijk niet werkte. Daar komt 
nog bij dat er in verschillende gemeenten nieuwe vereni-
gingen werden opgericht, die geen enkele band hadden 
met de Hervormde Vrouwenbond, en daarom vroegen 
om een eigen bond. Na gesprekken van het moderamen 
van de HHK met de Hervormde Vrouwenbond werd door 
het moderamen het besluit genomen om vanuit de re-
gio’s een voorlopig landelijk bestuur te vormen, om zo de 
eerste voorbereidingen te treffen voor een vrouwenbond 
van de HHK. Op 19 december 2008 was de eerste verga-
dering in het kerkelijk bureau te Veenendaal. En vandaag, 
1 september 2009, mogen we officieel de Hersteld Her-

Hieronder kunt u het verslag lezen van de op zaterdag 
1 september gehouden oprichtingsvergadering, evenals 
het verslag van de op 1 oktober gehouden bondsdag van 
de Hersteld Hervormde Vrouwenbond.
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Vrouwenbond

Verslag van de eerste bondsdag van de Hersteld Her-
vormde Vrouwenbond gehouden op 1 oktober 2009 
in de Bethelkerk te Lunteren.
                                                                                                                 
Voor we deze dag met alle werkzaamheden begon-
nen, werd er eerst een zegen gevraagd over de eerste 
bondsdag van de Hersteld Hervormde Vrouwenbond. 
Aan Gods zegen is immers alles gelegen! De tweede pre-
sidente mw. A. Rijken-Ubak las Psalm 119 vers 97-112 en 
ging daarna voor in gebed. 
Al vroeg arriveerde de eerste bus en om half 11 is de kerk 
tot in alle hoeken gevuld. 
We zongen als opening psalm 81 vers 4 en 12 waarna 
mw. N. Schalkoort-Zijderveld  als eerste presidente deze 
dag opende met een welkomstwoord. ‘Het is een zegen 
om hier als vrouwen samen te zijn rondom het Woord 
van God. Het thema van deze dag is zo rijk van inhoud: 
‘Gedoopt voor het leven’. Ze verwelkomde de genodig-
den en natuurlijk alle aanwezige leden van de vrouwen-
verenigingen. Een bijzonder woord van welkom in het 
Engels tot onze gasten uit Malawi: ds. N.K. Banda en Pas-
tor C. Ben, dat vertaald werd door dhr. Breeman.
Ds. P. Korteweg las uit de Bijbel Matth. 28: 16-20, waarna 

hij voorging in gebed. Zijn referaat had als titel: Kinder-
doop – Volwassendoop – Herdoop. Een zeer boeiende en 
leerzame lezing over een onderwerp dat op dit moment 
erg in de belangstelling staat. Hij benadrukte vooral het 
belang van de kinderdoop. Dat is een voorrecht voor het 
leven. God begint, als wij nog nergens vanaf weten. Wat 
een verkiezende liefde! Maar de Heere vraagt ook geloof 
bij het doopvont. Niet in de doop op zich, maar in Hem! 
Er moet ook altijd onderwijs op volgen. Doop en onder-
wijs hangen nauw met elkaar samen. Volwassendoop 
gebeurt b.v. na het belijdenis doen voor hen die als kind 
niet zijn gedoopt. De herdoop is een menselijke instel-
ling. Daarover lezen we niets in de Bijbel. Het is meestal 
gestoeld op het gevoel en op beleving. 
Na het referaat zongen we psalm 111 vers 1, 3 en 5. Tij-
dens het zingen werd er gecollecteerd voor de onkosten 
van deze dag. De opbrengst van de collecte was 
€ 3.540,60.

Ds. Banda en pastor Ben brachten daarna de groeten 
over uit Malawi, vertaald door dhr. Breeman. 

Pastor Ben benadrukte dat het goed was om hier te zijn. 
Hij hoopte op meer samenwerking tussen de vrouwen-
bond en de vrouwen in Malawi en zei: ’Misschien kan er 
eens een bezoek gebracht worden in Malawi’. Ds. Banda 
vertelde dat de vrouwen in Malawi een belangrijke taak 
hebben, net zoals de vrouwen in Nederland. In de gezin-
nen en in de samenleving. Zoals het dienstmeisje in het 
gezin van Naäman de Syriër. Zij getuigde van de profeet 
van de God van Israël. Dat is ook de taak van de vrouwen 
hier en in Malawi. Hij wenst allen in de kerk Gods zegen. 
Staande zongen we de beide Malawianen de zegen-
bede uit psalm 134 vers 3 toe: ‘Dat ’s HEEREN zegen op u 
daal’. Het muzikale intermezzo begon met psalm 134 en 
daarna ‘Eén Naam is onze hope’, gespeeld door Wouter 
Schalkoort (orgel) en Ton Burgering (piano). 

Mw. Rijken, onze tweede presidente, had nog enkele me-
dedelingen, waarna ds. P. Korteweg de morgenvergade-
ring met dankgebed afsloot en tevens een zegen voor de 
maaltijd vroeg. In de middagpauze was het een gezellige 
drukte. Er werden heel veel kaarten van de HHV verkocht.  
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Van links naar rechts de dames Leenheer, Melaard, Van Ark, 
Schalkoort, Rijken, Meuleman en Hovestad. 
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De opbrengst van de verkooptafels voor de zending be-
droeg € 1411,50 en van de zendingsstand € 92,10. 
Om half twee opende ds. N. den Ouden de middagverga-
dering met Schriftlezing uit Deut. 6, waarna hij voorging 
in gebed. We zongen psalm 115 vers 5, 6 en 7. Er werd 
gecollecteerd voor de zending. De opbrengst was  
€ 4.327,21. De secretaresse, mw. C.B. Hovestad-Stoffer, las 
de presentielijst en stelde, op verzoek, het bestuur van 
de HHV voor aan de aanwezigen. 

Ds. Banda en pastor Ben zongen samen met prof. dr. A. 
van Nieuw Amerongen en dhr. Boonzaaijer twee liederen 
in hun eigen taal, het Chichewa. Zeer indrukwekkend. 
Daarna kreeg ds. N. den Ouden het woord voor zijn refe-
raat getiteld: ‘De kinderdoop in de praktijk’. 

Twee punten: de doop in het geestelijk leven en de doop 
in de praktijk.
De doop is van grote betekenis in het geestelijk leven. 
God heeft ons gekroond met Zijn beloften toen we nog 
een klein kind waren. Ik vroeg er niet om, ik verstond het 
ook niet. Maar laten we de aangeboden belofte niet ver-
smaden. Ook niet lijdelijk afwachten. Maar worstelen met 
God en vragen om Zijn Geest. De praktijk van de doop in 
de opvoeding. Allereerst is ook voor de ouders persoon-
lijke bekering nodig om hun kinderen voor te gaan. Tijd 
voor gebed, Bijbellezen en gesprek. Neem ieder kind af 
en toe apart om met hem of haar te praten over de doop. 
In Deut. 6 lezen we dat de Israëlieten Gods geboden 
en inzettingen hun kinderen moesten inscherpen. Dat 
geldt ook vandaag, juist vandaag. De wereld trekt aan 
onze kinderen en we hebben ze toch niet over voor de 
wereld? De Heere heeft het merkteken van de doop aan 
hun voorhoofden bevestigd. Dat moeten ze weten en 
horen van ons als ouders. Een zaak van levensbelang. Als 
we op onszelf zien een onmogelijke zaak. Maar bedenk 
dan wat Deut. 6 zegt: ‘Hoor, Israël, de HEERE onze God is 
een enig HEERE’. Daarom is er verwachting. Wie is machti-
ger dan Hij! Wie is gewilliger dan Hij! Wie is barmhartiger 
dan Hij? Hij is de levende God!  En zolang als er de zon is, 
zal Zijn Naam van kind tot kind worden voortgeplant. En 
ze zullen in Hem gezegend zijn. Op het orgel en de piano 
werd ps. 105 en ‘Eens brachten de moeders…’ gespeeld.  
Ds. Korteweg en ds. Den Ouden beantwoordden nog een 

De Heere vraagt ook geloof bij 
het doopvont. Niet in de doop op 
zich, maar in Hem! Er moet ook 
altijd onderwijs op volgen.

Vrouwenbond

En zolang als er de zon is, zal Zijn 
Naam van kind tot kind worden 
voortgeplant. En ze zullen in Hem 
gezegend zijn.



19

Regioberichten voor dit blad (en voor de website) kunt 
u mailen naar:  a.rijken-ubak@solcon.nl.

Mededelingen
Onze Bijbelstudieboekjes: ‘En Hij sprak door gelijkenis-
sen’ zijn, door overweldigende belangstelling, helaas 
uitverkocht. Op dit moment zijn we bezig met de voor-
bereidingen voor ons nieuwe boekje over vrouwen uit 
de Bijbel. Opnieuw geschreven door verschillende HHK 
predikanten. Dit boekje verschijnt D.V. in het voorjaar van 
2010 en is bestemd voor het seizoen 2010-2011.

Neemt u ook eens een kijkje op onze website!
www.hersteldhervormdevrouwenbond.nl

U kunt onze Kerstliturgie ook downloaden van onze web-
site. Wilt u liever een gedrukt exemplaar met een mooie 
omslag? Ook dat kan. Deze kunt u bestellen bij mevr. 
Meuleman. De prijs is slechts €  1,00 per stuk (en eventu-
ele verzendkosten).

Vanaf D.V. half januari is er ook een Paasliturgie beschik-
baar (zie website).
Wij hebben heel veel kaarten verkocht op de bondsdag. 
Op verzoek, hebben we besloten om (nieuwe) kaarten 
bij te maken voor verkoop op de diverse regioavonden in 
het land.

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 XP 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 

Regionieuws

D.V. 23 maart 2010
regioavond Zuid-Oost in Nieuwaal 
Spreker: Ds. K. ten Klooster 
Ontvangst met koffie: 19.15 uur  Aanvang 19.45 uur

D.V. 25 maart 2010
regioavond Zuid-West in verenigingsgebouw:  
‘Eben-Haëzer’ te Ouddorp. 
Spreker:  Ds. J.W. van Estrik  
Onderwerp:  Maria en Martha.   
Ontvangst met koffie: 19.00 uur  
Aanvang: 19.30 uur

Verslagen regiovergaderingen
Notulen van de regioavond van de classis 
Zuid-Oost d.d. 13 oktober 2009 in Waardenburg.
De presidente, mevr. A. Rijken-Ubak heet een ieder 
van harte welkom op deze regioavond. De heer 
Zoeteweij vertelt ons d.m.v. een powerpoint over 
het zendingswerk van de Spaanse Evangelische 
Zending in Cuba. De mensen leven er armoedig 
en de wegen zijn slecht. Wel staan er kerken gere-
gistreerd. Dat zijn: Baptisten, Chr. Ger. en bepaalde 
Pinksterbewegingen. Ook zijn er veel huisgemeen-
ten. Wat opvalt is dat er honger is naar het Woord. 
In de pauze verkopen we kaarten voor de HHV. 
De collecte voor de SEZ is € 276,25. Na de pauze 
krijgen we nog een korte uitleg van dhr. Zoeteweij 
en is er gelegenheid voor het stellen van vragen. 
Dhr. Zoeteweij geeft ons nog de volgende opdracht 
mee: ‘Als u naar Cuba op vakantie gaat, geef ons 
dan altijd een seintje, zodat we wat materiaal mee 
kunnen geven’. Mevr. Rooth van de vrouwenvereni-
ging uit Haaften leest een gedicht voor met als titel: 
‘Opdracht’. Aan het einde van de avond bedankt de 
presidente de heer Zoeteweij, en overhandigt hem 
de opbrengst van de collecte. Ze bedankt ook alle 
medewerkers aan deze mooie avond en wenst een 
ieder wel thuis. 

C. van Vugt | waarn. secr. regioverband Zuid-Oost

paar van de vele vragen die er binnen gekomen waren. 
Mw. Schalkoort bedankte iedereen die aan deze dag 
meegewerkt had (ook de heer J. Bruinekreeft, die foto’s 
van deze dag maakte) en benadrukte de onderlinge 
band die ook vandaag weer gevoeld en gevoed mocht 
worden. Maar het belangrijkste was en is toch samen te 
luisteren naar het onderwijs vanuit Gods Woord. Horen 
en bewaren in ons hart. Na het zingen van psalm 105 
vers 5 en 24 sloot ds. Den Ouden deze bijzondere eerste 
bondsdag af met dankgebed.

C.B. Hovestad-Stoffer | secretaresse

In
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Kerkelijk bureau

Het kerkelijk bureau ondersteunt het breed moderamen, 
de generale synode en de landelijke commissies met 
verschillende administratieve en uitvoerende taken. 
Bianca Post – Bruggeman werkt sinds 1 november 2004 
bij het kerkelijk bureau. Bianca: ‘Er is ontzettend veel 
veranderd in de afgelopen jaren. Ik ben in dienst geko-
men als administratief – secretarieel medewerker. Deze 
werkzaamheden werden te omvangrijk. We hebben 
toen besloten mijn functie op te splitsen. Sindsdien ben 
ik verantwoordelijk voor de diverse administraties. José 
Kwakkel is als secretaresse in het team gekomen. Wat ik 
zoal doe? Bankgegevens inboeken, de debiteuren- en 
crediteurenadministratie, in- en verkoopfacturen verwer-
ken, het samenstellen van rapporten en het ontwikkelen 
en inrichten van de boekhoudkundige en administra-
tieve organisatie’. 
José is verantwoordelijk voor het secretariaat op het ker-
kelijk bureau. ‘Iedere dag begint met het behandelen van 
de e-mail. Er worden de meest uiteenlopende vragen per 
e-mail gesteld. Tussendoor komen er tal van telefoontjes. 
We zijn dienstverlenend en proberen alles zo goed mo-
gelijk af te handelen’. 
Wat doet een secretaresse in de kerk? ‘Precies hetzelfde 
als wat een secretaresse in het bedrijfsleven doet’, aldus 
José. ‘Ik vind het leuk om dingen goed te organiseren. 
Het is voor mij niet snel te hectisch. Door de verschil-
lende commissies die je ondersteunt, is je werk heel 

veelzijdig. Het ene moment boek je een ticket voor een 
vlucht naar Malawi, het volgende moment verwerk je 
wijzigingsvoorstellen voor de commissie kerkorde of 
werk je notulen uit’. 

‘Kerkelijk bureau Hersteld Hervormde Kerk, u spreekt 
met…’. Wie werken er op het kerkelijk bureau? Wat doet het 
kerkelijk bureau? In deze rubriek een korte kennismaking! 

Even 
voorstellen...

José Kwakkel

Bert Noteboom is sinds 
enkele jaren directeur van 
het kerkelijk bureau. ‘Er 
wordt hard gewerkt door 
de dames. Met elkaar willen 
we de commissies zoveel 
mogelijk werk uit handen 
nemen. Vorig jaar is een 
nieuwe huisstijl in gebruik 
genomen voor de kerk en 
diverse commissies. Ook 
zijn er een aantal websites 
gemaakt en live gezet. Ge-
meenten kunnen gebruik-
maken van het template 
van de website, zodat de 
stijl ook terugkomt bij plaat-
selijke gemeenten. Daar-
naast is het softwarepakket 
van Afas (Profit) in gebruik 
genomen. Dit is niet alleen 
een uitstekend bruikbaar 
CRM- en boekhoudpakket, 
maar ook erg geschikt om 
dossiers digitaal in op te 
nemen’. Regelmatig worden 
er kerkordelijke vragen 
gesteld. Bert beantwoordt 
deze. Ook adviseert hij di-
verse commissies, waaron-
der het breed moderamen 
van de generale synode, en 
is hij secretaris van de com-
missie toezicht & financiën. 

De commissies jeugdwerk 
en zending hebben beiden 
een kantoor op het kerke-

Bianca Post – Bruggeman

Bert Noteboom
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lijk bureau. Dick Boonzaaijer is bureaumanager van de 
zending. Gerbrand de Jong en Steven Middelkoop zijn 
jeugdwerkadviseur, terwijl Hanneke Panneman als secre-
taresse voor de HHJO werkt. 

ANBI-status
Vanaf 1 januari 2008 zijn giften, gedaan aan goeddoel-
instellingen, aftrekbaar voor de inkomstenbelasting als 
de instelling aangemerkt is als ‘Algemeen Nut Beogende 
Instelling’ (ANBI). De Hersteld Hervormde Kerk heeft deze 
status ontvangen. Deze erkenning is een groepsbeschik-
king voor de landelijke kerk, de classes, gemeenten en 
diaconieën. Ook de fondsen vallen onder deze beschik-
king. Dit betekent dat giften t.b.v. opleiding, zending, 
jeugdwerk etc. in aanmerking komen voor belastingaf-
trek binnen de door de Belastingdienst gestelde regels.

Bankrekeningnummers
Regelmatig ontvangt het kerkelijk bureau een vraag naar 
een bankrekeningnummer. Voor de goede orde vermel-
den we hieronder de bankrekeningnummers van de kerk:

Stichting kerkelijk bureau 3416.68.257
Stichting predikantstraktementen 3416.25.280
Stichting predikantspensioenen 3007.62.275
Kerkblad 3416.68.265
Commissie jeugdwerk 3420.60.511
Commissie zending 1132.18.230
Generale diaconale commissie 3420.70.347
Opleidingen 1414.58.062
Evangelisatie 1414.58.070

Kamer van Koophandel
De Hersteld Hervormde Kerk heeft zich dinsdag 22 sep-
tember jl. ingeschreven in het handelsregister van de 
Kamer van Koophandel. Door de nieuwe Handelsregis-
terwet zijn kerkgenootschappen wettelijk verplicht zich 
te registreren voor 1 januari 2010. Preses ds. D. Heems-
kerk heeft als officiële vertegenwoordiger van de kerk 
zijn handtekening op het inschrijvingsformulier gezet. 

Plaatselijke gemeenten en diaconieën hoeven zich nu 
niet apart in te schrijven omdat de Hersteld Hervormde 

Kerk geregistreerd staat als een landelijke kerk. Dit 
geldt echter niet voor de gemeenten of diaconieën die 
daarnaast een onderneming drijven (bijvoorbeeld een 
kerkelijk centrum). Zij zullen zich daarvoor nog apart in 
moeten schrijven.

Het Kamer van Koophandelnummer van de Hersteld 
Hervormde Kerk is 30269939.

Website voor gemeenten
Er is een template van de website beschikbaar voor 
plaatselijke gemeenten zodat er plaatselijk
een gemeente-website opgezet kan worden in de lijn 
van de landelijke website (zie bijvoorbeeld www.hhgach-
terberg.nl). Voor meer informatie kunt u contact opne-
men met het kerkelijk bureau.  

Adverteren in het Reformatorisch Dagblad
Het kerkelijk bureau heeft een contract afgesloten met 
het Reformatorisch Dagblad. U kunt hier als gemeente 
ook van profiteren. Als u een advertentie wilt plaatsen 
om een verkoopdag, zangavond of iets anders aan te 
kondigen, krijgt u 15% contractkorting en 10% regio-
korting als u via het kerkelijk bureau de advertentie laat 
plaatsen. 

“Het kerkelijk bureau 
ondersteunt het breed 
moderamen, de generale synode 
en de landelijke commissies met 
verschillende administratieve 
en uitvoerende taken”
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Op 18 november 2008 brachten de 
heren H. van Huffelen uit Achterberg en 
C.A. Sloof uit Lunteren een bezoek aan 
het kerkelijk bureau in Veenendaal. Beide 
heren hadden gereageerd op een oproep 
in het landelijk kerkblad om assistentie te 
verlenen bij de opzet van een bibliotheek 
voor de HHK. 

In goed overleg met de directeur van het kerkelijk bu-
reau, de heer B. Noteboom, ging men aan de slag. Er 
werden aankondigingen in het landelijk kerkblad ge-
plaatst, met het verzoek om (overtollige) boeken aan te 
bieden aan de bibliotheek. Verder werden er contacten 
gelegd met andere bibliotheken en programmamakers 

om te kunnen komen tot een verantwoorde archivering 
en uitleenadministratie. Tenslotte werd afgesproken voor 
welke boeken we belangstelling hebben. Onze interesse 
gaat met name uit naar boeken die in één van de onder-
staande rubrieken ondergebracht kunnen worden: 
 Bijbelverklaringen   
 Kerkgeschiedenis   
 Geloofsbelijdenissen
 Catechismusverklaringen
 Gereformeerde theologie (oud en nieuw)
 Pastoraat en ethiek
 Israël en het Joodse volk
 Preken vanuit het Reformatorische, Nadere Reforma-

torische en Puriteinse gedachtegoed.
 Romans, leesboeken en dagboeken zullen geen plaats 

krijgen in de bibliotheek. 

De bibliotheek is ondergebracht in een ruimte van het 
kerkelijk bureau in Veenendaal. Voor docenten, studen-
ten, kandidaten, predikanten en andere theologisch 
geïnteresseerden bestaat de mogelijkheid boeken in te 
zien of te lenen. Er wordt momenteel gewerkt aan het 
samenstellen van een catalogus en, zoals boven vermeld, 
het zoeken naar een goed, bruikbaar en gebruikersvrien-
delijk softwareprogramma hiervoor.

Wat de aanwas en het aanbod van boeken betreft, 
mogen we niet klagen. Er kon een mooi begin worden 
gemaakt. We beschikken momenteel over ongeveer dui-
zend geregistreerde boeken en brochures. Deze hebben 
we allemaal ontvangen uit de respons van de oproepen 
die voor dit doel in het landelijke kerkblad werden ge-
plaatst.  We ontvangen de meeste boeken van particulie-
ren, maar ook wel vanuit andere bronnen. 

Bibliotheek 
(in oprichting) 
van de HHK

Kerkelijk bureau



23

Via een kleinzoon van wijlen de bekende ds. R. Kok uit 
Veenendaal, ontvingen we het laatste gedeelte van 
de bibliotheek van zijn grootvader.  Het was zijn wens 
geweest dat na zijn overlijden zijn boeken gegeven 
zouden worden aan theologische studenten. Het 
betrof een prachtige verzameling die we onder dank 
hebben aanvaard. 

Van een boekenvriend uit Bergambacht mochten 
we een groot aantal jaargangen ontvangen van het 
Engelstalige maandblad ‘The Banner of Truth’, keurig 
gesorteerd in kartonnen opberghoezen. Van hem 
ontvingen we ook een complete verklaring over het 
bijbelboek Romeinen van M.L. Lloyd-Jones, eveneens 
in de Engelse taal en in vrijwel nieuwe staat.
Ook personen die zelf boeken schrijven, verrasten ons 
met een aantal boeken. 

U begrijpt dat er nog veel ruimte in de bibliotheek is 
voor het ontvangen van boeken. We houden ons dan 
ook van harte aanbevolen voor uw aanbod en zijn van 
mening dat we voor (emeritus)predikanten en andere 
personen die met ruimtegebrek kampen voor hun 
boeken, een goede oplossing voor dit probleem heb-
ben gevonden. We komen ze graag bij u ophalen. 
Ook is het de bedoeling om binnenkort aan de onder 
ons bekende uitgevers te vragen om een exemplaar 
van hun nieuwe uitgaven te willen schenken aan onze 
bibliotheek. We hopen hier dan ook aandacht aan te 
geven in ons kerkblad. 
Er is inmiddels een aardig voorraadje dubbele boe-
ken ontstaan. Deze overcomplete boeken willen we 
binnenkort gratis aanbieden aan onze studenten en 
kandidaten.

Het adres van het kerkelijk bureau is: Vendelier 51-D, 
3905 PC  Veenendaal. Telefoon: (0318) 50 55 41.

H. van Huffelen                   
C. A. Sloof

U begrijpt dat er nog veel ruimte 
in de bibliotheek is voor het 
ontvangen van boeken. 

 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

b e t r o u w b a a
r 

    
    

    
   

b
e

t
r

o
k

k
e

n

 p r o f e s s i o n e e l

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!!
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Je hebt zojuist ontdekt dat 
PXL Communicatie werkt. Niet 
schokkend, wel effectief. 
Reclame die raakt. In het hart 
van jouw business. Daarvoor 
kom je naar PXL Communicatie.

nouweer
wat

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

Je staat nu op het punt een 
ontdekking te doen. ‘Wat 
nou weer?’, zul je denken. 
Een nieuw dieet? Het zoveel-
ste weeralarm? Kan ik iets 
winnen? Niets van dit alles. 

a d v e r t e n t i e

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.

... bewuste keus

Stap over op Kliksafe

Kliksafe: gefilterd internet. Zodat u of uw kinderen 
niet zomaar op sites komen die u niet had willen zien. 
Geen porno, geweld, godslastering, hacks en illegale 
software. Daarnaast is uw email beschermd tegen

 spam en virussen. Dus geen onverwachte verrassingen! 
Kliksafe-ADSL: al vanaf € 26,95 per maand. Stap nu over, 
wij helpen u graag!

Kijk op www.kliksafe.nl of bel (0341) 27 49 99

ADSL v.a. 

€26,95  

KieS voor: 

Plus, Pro of 

easyPro

p/mnd

Kies nu voor veilig én snel internet!
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hhjo

Jongeren
       katern
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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

Psychische problemen, 

spanningen en zorgen van allerlei 

aard kunnen je boven het hoofd 

groeien. Het is goed om er over 

te praten. Het maatschappelijk 

werk van Stichting Schuilplaats 

biedt vanuit een christelijke 

identiteit hulp bij: relatie- 

en opvoedingsproblemen, 

psychische problemen, psycho-

somatische problemen, seksuele 

problemen en (rouw/incest) 

verwerkingsproblematiek.

T (0318) 52 61 23  Veenendaal
E info@stichtingschuilplaats.nl
I www.stichtingschuilplaats.nl

Alleen red je 
       het niet meer!

Problemen

spanningen
zorgen

 

Alblasserwaard & Vijfheerenlanden 
(0184) 41 31 08
Ridderkerk 
(0180) 41 46 66
Staphorst 
(0522) 75 09 25
Woudenberg 
(033) 286 13 40

Andere hulpverleningslocaties:

Reisgids 2010 

Kreijkes Vakantie Idee
Dé reformatorische reisorganisatie

Vraag hem nu alvast aan!
Telefoon 0548 – 51 41 88 
of via www.kreijkes.nl

Reisgids 2010 

Vraag hem nu alvast aan!Vraag hem nu alvast aan!
Telefoon 0548 – 51 41 88 Telefoon 0548 – 51 41 88 

Onze reisgids 2010 met veel 

nieuwe bestemmingen voor 

jong en oud is bijna klaar . . .

a d v e r t e n t i e



Ketting met hanger of een munt van klei aan een lint 
Benodigdheden:

Hanger
•	 Dun	triplex	of
•	 Grote	kraal	of
•	 Dik	karton	of
•	 Zelfhardende	klei	of
•	 Fimoklei	(hobbywinkel)

Ketting
•	 Lint,	leren	veter	of	touw

Werkwijze
Omdat de vrouw uit de gelijkenis de penning waar-schijnlijk als een sieraad droeg, kun je een ketting met een hanger maken. 
Je kunt een gewone ketting maken met een grote kraal als hanger, of je kunt een ronde hanger uit een dik stuk karton knippen en die versieren en aan een lint ophangen. Het is ook mogelijk de hanger van zelfhardende klei te maken.

Een kleurplaat over dit Bijbelverhaal is te vinden op onze website, www.hhjo.nl/kinderen

Geschrokken kijkt een Israëlische vrouw om zich heen in 
huis. Waar is haar penning? Net had ze hem nog en nu 
is hij kwijt. Dit is een ramp, voor zo’n penning moet haar 
man een hele dag werken.  Hij zal toch niet weg zijn? 
Omdat er bijna geen ramen in het huis zijn, is het donker. 
Voorzichtig steekt de vrouw een kaars aan. De gloed van 
de kaars verlicht de kamer. Ze pakt een bezem en veegt 
het hele huis. Alles gaat van zijn plek, overal zoekt ze. Op 
de vloer, tussen de spullen, onder de bedden, niets slaat 
ze over. Eindelijk... na een lange zoektocht vindt ze wat 
ze zoekt. Daar ligt hij, haar penning! Ze kan wel huilen 
van blijdschap. Snel roept ze haar buren en vriendinnen. 
‘Ben je ook zo blij met mij? Ik vond de penning terug, die 
ik verloren had!’ 

Ben jij ook wel eens wat kwijt? Je fietssleutels, je gymtas 
of je broodtrommel? Dan ben je blij als je het na lang 
zoeken eindelijk terugvindt. Onder een tas, achter een 
kast of op straat. Je wil het aan iedereen vertellen:  ‘Ik heb 
mijn sleutel gevonden!’ Zo blij als jij bent, zoveel blijd-
schap is er in de hemel als een zondaar zich bekeert.  

Lieg jij wel eens? Ben je soms gemeen of kwaad? De 
Heere straft ons voor onze zonden. Maar dat niet alleen. 
Jezus is voor onze zonden gestorven, Hij heeft alles 
betaald. Nu is er ook voor jou vergeving mogelijk. Als je 
bidt, dan zoek je iets. Wat zoek jij? Jezus zoekt ook:  ‘Want 
de Zoon des mensen is gekomen om te zoeken en zalig 
te maken dat verloren was.’ (Lukas 19: 10)

Zingen:  Psalm 95:4 
Lezen:  Lukas 15: 8-10

Vragen
1. De vrouw is blij als ze haar penning vindt. Wie zijn er 

blij als een zondaar is bekeerd?
2. Welke zonde doe jij wel eens? 
3. Bidden is zoeken, praten met de Heere. Waar bid jij 

voor?

Steven Middelkoop | Jeugdwerkadviseur

Verloren en 

gevonden!
-12

Knutselen
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Dan staat u niet alleen

Dit is de RMU
·  Alles over werk en inkomen

· Hulp bij solliciteren, contract enz.

· Persoonlijk contact

· Christelijke identiteit

25jaar

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

Aanmelden?Aanmelden?
Kijk voor meer informatie 
en contributietarieven op 
www.rmu.org. 

S   P   A   T   I   A
a   r   c   h   i   t   e   c   t   e   n

w o n i n g b o u w

s c h o l e n b o u w

z o r g b o u w

k e r k b o u w

n i e u w b o u w

v e r b o u w

r e n o v a t i e

T 015 262 40 97 
F  015 262 46 67

W  www.spatia-architecten.nl

E h.middelkoop@spatia.nl

S van kinschotstraat 69

P  2614 XK delft

o n t w e r p

d i r e c t i e
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a d v e r t e n t i e

• Salarisadministratie
• Personeelsadministratie
• Personeelsdiensten
• Aangifte inkomstenbelasting

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? 



Anja heeft er een handje van om tijdens 
het Bijbellezen met haar mobieltje te 
spelen. Marja, een leidinggevende, zei 
er de eerste keer wat van en de tweede 
keer waarschuwde ze dat ze het af zou 
pakken. Marja gaf ook duidelijk aan dat 
Bijbellezen een heilig moment is. Nu ze 
het voor de derde keer ziet durft ze echter 
haar waarschuwing niet in een daad om 
te zetten. Ze voelt dat het tussen haar 
vingers doorglipt…

Heb je er wel eens over nagedacht dat het best span-
nend is om leiding te geven op een club? Stel je voor, een 
hok vol kakelende jongeren. Een paar meiden giechelen 
boven alles uit, sommige jongens staan nog wat te pra-
ten, anderen spelen met een mobieltje. Echt gezellig, 
maar het is tijd. Voor de groep staat een leidinggevende, 
die vraagt om stilte. Stilte? Ja, straks. Als we zin hebben. 

Stel je voor dat jij daar stond. Dat iedereen naar jou 
moest luisteren, zou je dat durven? Wat zou je doen? Zou 
je eroverheen schreeuwen, of zou je wachten? Zou je 
zeggen: ‘ik ben geen politieagent’ of juist heel boos wor-
den? Best lastig. Het wordt nog lastiger als je al een paar 
keer hebt gewaarschuwd, want dan moet je optreden, 
toch?
Nu terug naar Anja en Marja. Anja zit te sms-en onder het 
Bijbellezen, Marja heeft gewaarschuwd. Wat moet ze nu? 
Nog een keer waarschuwen, boos worden of niets doen? 
Wat zou jij doen als je leiding moest geven?
 
Heel blij ben ik met al die jongeren die goed mee doen 
op de club. Serieus, maar ook met veel lol en gezellig-
heid. Geweldig dat je er bent, dat je ervoor gaat. Samen 
luisteren we naar een inleiding, samen lezen we uit de 
Bijbel en bespreken we de vragen. Dit is soms lastig, 
soms moeilijk, maar toch heel leerzaam. Doe je lekker 
mee? Lukt het om tijdens de club je beste beentje voor 
te zetten? Je leiding zou er enorm mee geholpen zijn. 
Ze doen de club namelijk niet voor zichzelf, maar… voor 
jou!

Steven Middelkoop | Jeugdwerkadviseur

Gezellig 
op de club 

-16

Marita van Buuren was de afgelopen jaren 

lid van verschillende clubs in de Hersteld 

Hervormde gemeente van Apeldoorn. We 

vragen haar hoe ze het vindt op de club 

en wanneer een leidinggevende het ‘goed 

doet’. Marita is 16 en zit op de Fruytier in 

Apeldoorn. 

Wanneer vind je een leidinggevende leuk? 

Als ze een beetje gevoel voor humor hebben en dicht bij 

de jongeren staan. Ze moeten een beetje jong zijn, niet 

te oud. Jonge leidinggevenden hebben nog vers in hun 

gedachten wat wij meemaken. Bijvoorbeeld met media, 

dan snappen ze wat je bedoelt en slaan ze niet op hol met 

allerlei argumenten over bijvoorbeeld hyves. 

Leuk op club?
We hebben een gezellige kleine groep. Iedereen doet seri-

eus mee en we hebben schik met elkaar. Op dit moment 

zijn er ongeveer acht tot tien jongeren, we nodigen ook 

anderen uit die nooit op club komen. Je moet elkaar be-

trekken bij de groep. Soms vieren we onze verjaardag 

op club, zo’n avond is dan meestal bij iemand thuis. 

Strenge leidinggevenden?

Daar hebben we eigenlijk nooit last van op onze 

club. Ik vind een clubleider streng als hij op elk 

slakje zout legt. Dat komt bij ons niet voor. We 

hebben een kleine groep, dus gelukkig geen 

uitspattingen. 

29Niet op elk slakje zout leggen
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VOORDELEN VAN HET
COLUMN®PROGRAMMA:

geschikt voor elk pand

diverse keuzemogelijkheden

ook geperforeerd systeem

snel geïnstalleerd

eenvoudig uit te breiden

perfecte kwaliteit

zeer betaalbaar

Nu even niet bouwen
en toch uitbreiden?

Daar hebben wij zeer functionele en voordelige oplossingen voor!

Kijk ook eens op
www.profielnorm.com tab projecten

Eigen merk...
Wij zijn niet zomaar een zaak... Wij zijn een organisatie met 

ruim 15 jaar ervaring: dat kan je alleen opbouwen als je steeds 

het vertrouwen van de klant verdient door topkwaliteit 

en super-service te leveren! Een toonaangevende Duitse 

fabrikant vervaardigt exclusief voor ons top keukens 

van excellente kwaliteit en pure klasse! En dat tegen 

no-nonsense prijzen zoals u die gewend bent! 

Hét onderscheid... 
Als geen ander weten De Voordeligste Keuken-  en Sanitair-

specialisten dat een mooie keuken en stijlvol sanitair 

overal te koop is, máár dat juist zorg vuldige montage en 

klantgerichte service bepalend zijn!! De plaatsing door ons 

eigen, ervaren en bekroonde montageteam maakt het echt 

hélemaal af! Juist daarin hebben we een naam 

hoog te houden... afspraak is immers 

afspraak!
hoog te houden... 

afspraak!afspraak!

Eigen merk...

Erkend

hélemaal af! Juist daarin hebben we een naam 

afspraak is immers afspraak is immers 

ST.-ANNALAND GOES NUNSPEET RIJSSEN KESTEREN HAARLEM

 

WWW.KOOPEENKEUKEN.NL

EIGENTIJDS

MODERN

WWW.KOOPEENKEUKEN.NLWWW.KOOPEENKEUKEN.NL
SANITAIR & TEGELS

a d v e r t e n t i e

• Uitgaande van onze christelijke levensovertuiging

verzorgen wij alleen begrafenissen.

• U kunt te allen tijde een beroep op ons doen, 

ongeacht waar u woonachtig bent.

• Wij zijn dag en nacht telefonisch bereikbaar.

Telefoon 038 - 33 12 7 34

Mobiel 06 - 20 96 45 58
Leendert en Agatha van der Sluys



+16Scheppen 
         of scheiden?

Hieronder volgt een citaat uit IKON Kerknieuws van Prof. dr. E.J. van Wolde. 

Vertaling Genesis 1:1 onjuist
De eerste zin van de Bijbel is ‘In den beginne schiep God de hemel en de aarde.’ Maar prof. dr. E. J. van Wolde, hoogleraar aan de Radboud Universiteit Nijmegen, toont naar eigen zeggen aan, dat er eigenlijk iets anders staat. In haar inaugurele rede van afgelopen vrijdag 9 oktober 2009, concludeert zij na nauwgezette bestudering van de Hebreeuwse grondtekst en de context daarvan, dat er geen sprake is van een ‘creatio ex nihilo’, een schepping uit het niets, maar van een scheiding van de hemel en de aarde in een uitge-strekte watermassa. Ze plaatste het Bijbelfragment zowel in de context van de rest van de Bijbel als van andere scheppingsverhalen uit Mesopotamië. Gene-sis zou niet over het absolute begin in de tijd gaan, maar over het begin van een bepaalde handeling: hemel en aarde worden gescheiden … Er was dus niet niets; er waren al oerwateren waarin zeemon-sters leefden. In die oersoep maakt God een scheiding tussen hemel en aarde. Uit het verdere verloop van de tekst zou bovendien blijken, dat er naast deze ene God meer goden bestonden.
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Prof. Van Wolde beweert dus dat het woord ‘bar’a’ in Ge-
nesis 1:1 niet met ‘scheppen’, maar met ‘scheiden’ moet 
worden vertaald. Zij beweert wel te geloven in God (of 
‘goden’), maar niet in de God, Die uit het niets creëerde, 
zoals wij dat lezen in de Bijbel. Misschien heb je het ook 
gelezen en begon je te twijfelen. Want jij en ik zijn maar 
leken. Het zal ook geen toeval zijn dat dit juist in het Dar-
winjaar naar boven komt. Wat moet je hiermee?
Vier dingen wil ik je meegeven. Probeer daar biddend 
mee bezig te zijn.

1. Als de wetenschap de waarheid van de Bijbel 
bewijst, is er dan nog sprake van geloof? (Tho-
mas)

2. Is de duivel er sinds Genesis 3 niet voortdurend 
op uit de interpretatie van Gods woorden te ver-
draaien, zodat je gaat twijfelen? (Eva en Adam)

3. Hoe kan iemand die niet gelooft in God als de 
almachtige Schepper van hemel en aarde, het 
Woord van die Schepper ooit op een juiste wijze 
uitleggen?

4. Brengt deze ‘nieuwe uitleg’ je dichter bij de 
HEERE of juist verder van Hem vandaan?

Luister eens naar Paulus, één van de beste exegeten (!): 
‘Wie tot God komt, moet geloven dat Hij is…’ (Hebreeën 
11:6). Lees ook de eerste drie verzen: ‘Het geloof nu is een 
vaste grond der dingen, die men hoopt, en een bewijs 
der zaken, die men niet ziet ... Door het geloof verstaan 
wij, dat de wereld door het woord Gods is toebereid, 
alzo dat de dingen, die men ziet, niet geworden zijn uit 
dingen, die gezien worden’. Ken je díe HEERE al? Gaf Hij 
je uit genade, om Jezus’ wil, al een kinderlijk vertrouwen 
op Hem?

Leo de Kluijver | Redactielid
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Sinds enkele jaren informeert de HHJO leidinggevenden via een nieuwsbrief, de ‘Wegwijzer’. De Wegwijzer is een vrolijk gekleurd blad met handreikingen voor leidinggevenden en ambtsdragers. Op dit moment hebben we ervoor gekozen de inhoud van de ´Wegwijzer´op te laten gaan in een nieuwe uitgave, het Ledeninformatieblad. Naast artikelen voor leidinggevenden schrijven we nu ook voor ouders en jongeren. Het is een  mooie stap vooruit om zo het werk van de HHJO bekend te maken.

Zoals u wellicht weet, functioneert het bestuur van de 
HHJO sinds 2005 voor een groot deel in de huidige samen-
stelling. In de periode die achter ons ligt, is er veel gebeurd. 
Het werk dat is verricht, is rijk gezegend. Tevens is de or-
ganisatie professioneler geworden. Op dit moment zijn er 
twee jeugdwerkadviseurs werkzaam binnen onze organisa-
tie en ook hebben we ondersteunend personeel benoemd. 

We zijn aan het onderzoeken hoe het bestuur de huidige 
organisatie adequaat aan kan sturen. Voorzichtig werken 
we toe naar een situatie waarbij een groot deel van het 
werk aangestuurd wordt op bureauniveau. Als groeiende 
organisatie is het belangrijk dat bestuurders tijd en gele-
genheid krijgen om de blik vooruit te werpen. De vraag is 
hoe we met minder uitvoerende en meer bestuurlijke taken 
de organisatie verder kunnen leiden. Hoe kunnen we meer 
contact leggen in de achterban en investeren in leiding-
gevenden. Dit  zijn speerpunten voor de komende periode. 
Ook wordt er gewerkt aan een nieuw beleidsplan waarin 
we lijnen uitzetten voor de (nabije) toe-
komst. Daarbij is er natuurlijk 
afstemming met het bestuur 
van het LCJ (jongerenorga-
nisatie binnen de Christelijke 
Gereformeerde Kerk) waarmee 
we een samenwerkingsover-
eenkomst hebben afgesloten.

We mogen met dankbaarheid zien hoe Gerbrand de Jong, 
die al ongeveer anderhalf jaar ziek is, langzaam opknapt 
en zijn werk voor een gedeelte mag hervatten. We willen u 
vragen hem op te dragen in uw gebeden. Het is onze harte-
lijke wens dat hij in de toekomst zijn werk als jeugdwerkad-
viseur weer volledig op kan pakken. 

De HHJO komt naar u toe! Onze jeugdwerkadviseur Steven 
Middelkoop was in de afgelopen periode te gast in diverse 
gemeenten. Thema’s als orde, relatiegericht jeugdwerk en 
Bijbellezen kwamen aan de orde.  
Daarnaast is er voor leidinggevenden uit een viertal ge-
meenten een cursus ‘jongerenwerk’ georganiseerd, terwijl 
in een andere gemeente geoefend werd in het houden 
van een inleiding en werd nagedacht over godsbeelden en 
jongeren. Op deze wijze worden leidinggevenden onder-
steund, bieden we waar mogelijk maatwerk en houden we 
nauw contact met het grondvlak. Niet alleen het contact 
met leidinggevenden is  van belang, maar juist ook het con-
tact met de jongeren zelf. We waren dankbaar dat we uitge-
nodigd werden op een jongerenavond van een plaatselijke 
gemeente. Op deze manier kunnen we jongeren kaders 
meegeven voor het leven, richting geven, de weg wijzen.

Heeft u vragen over het jeugdwerk, cursussen die gegeven 
worden en materiaal dat gebruikt wordt,  dan kunt u con-
tact opnemen met onze jeugdwerkadviseur Steven Mid-
delkoop.  
Bij de start van het nieuwe seizoen vonden de landelijke 
kadervormingsdagen plaats. Deze dagen zijn gehouden op 
twee locaties. Ongeveer 200 leidinggevenden hebben hier-
aan deelgenomen. 
Wilt u de hoofdlezing nog eens beluisteren dan kan dit via 
de website www.hhjo.nl.

De landelijke actie voor Malawi is afgerond. De opbrengst 
is overweldigend: € 72.043,63! Het stemt ons dankbaar dat 
zoveel gemeenten en dus ook jongeren, zich inzetten voor 
Malawi. Op deze manier kunnen we iets wegschenken van 
onze rijkdom, voor de kerk in Afrika. In het komende sei-
zoen start de HHJO een donateuractie. Om de continuïteit 
te kunnen waarborgen blijft ondersteuning van het jeugd-
werk nodig. 

Het is onze hartelijke wens dat de HHJO ondersteuning 
mag blijven bieden aan het jeugdwerk binnen onze ge-
meenten. We willen adviserend, organiserend, maar vooral 
ook dienstbaar bezig zijn. Werken binnen de bedding van 

de plaatselijke gemeente, in nauw overleg met 
leidinggevenden en kerkenraden. Krachten bun-
delen, om het hart van jongeren. Dit kunnen we 
niet in eigen kracht, maar biddend in afhankelijk-
heid van de Heere. ‘Werp uw brood uit op het 
water,  want gij zult het vinden na vele dagen’ 
(Prediker 11: 1).

Wichert van Dijk | Secretaris HHJO

Van het 

bestuur



Ze barbecueën met de kerkenraad, 
organiseren zelf hun activiteiten 
en komen ook ’s zomers samen. 
Jeugdvereniging Ichthus van de Hersteld 
Hervormde gemeente Ede-Bennekom-
Wageningen loopt als een trein. 
We spreken met leidinggevende 
Machiel Karels.

‘We begonnen dit seizoen met een barbecue. De kerken-
raad organiseert dit zelf en nodigt alle jongeren daarbij 
uit. Het is hét startmoment van het verenigingseizoen. 
Tijdens onze eerste verenigingsavond zetten we alle 
plannen voor het nieuwe jaar op een rij. We gebruiken nu 
het boekje ‘Mensen rondom Jezus’. Daar werken we het 
hele seizoen mee. In tweetallen houden jongeren een 
inleiding. Het eerste deel van de avond wordt er een Bij-
belstudie gedaan.  Sommigen houden een inleiding over 
een vrij thema, bijvoorbeeld abortus of occultisme. Na de 
pauze regelt de activiteitencommissie een ontspannen-
de activiteit. Dit kan een spelavond zijn of een boswan-
deling. We hadden vorig jaar ook een cateringcommissie,  
maar nu wordt de catering geregeld door jongeren uit de 
activiteitencommissie’. 

De jeugdvereniging bereikt een groot deel van de jonge-
ren. Er komen ongeveer 25 jongeren, verdeeld over twee 
groepen. We zijn een keer met maar twaalf jongeren 
bij elkaar geweest. Op die avond hebben we heel fijne 
gesprekken met elkaar gehad. Het was jammer dat er zo 
weinig jongeren waren, maar toch was het bijna de fijn-
ste avond. We komen erachter dat we het soms zoeken in 
de verkeerde dingen, zoals in aantallen. 

Een aantal jongelui heeft nu het idee opgepakt om op de 
momenten dat er geen JV is, zelf een Bijbelstudie te hou-
den. Dat doen ze thuis, ze zoeken elkaar op rondom het 
Woord. Zo gaat het werk ook in de zomer door’. 

Steven Middelkoop | Jeugdwerkadviseur

Kruispuntconferentie HHJO/LCJ 

D.V. 12 december 2009 

Thema:  Huwelijk en gezinsvorming in de 21e eeuw 

Tijd:  09.00 uur-21.00 uur

Locatie:  CGK te Harderwijk, E. den Herderstraat 22

Info:  www.hhjo.nl/jongeren

Landelijke appel- en ontmoetingsdag voor 

-16 jongeren D.V. 10 april 2010

Kruispuntconferentie HHJO/LCJ D.V. 19 juni 2010

Thema:  Huwelijk en gezinsvorming in de 21e eeuw 

Leden JV 
                  regelen 
           het zelf

Agenda
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Een nieuwe     

    groep

Daar zitten ze: zo’n 20 opgeschoten, 

lacherige en stoere pubers. Met veel 

lawaai zijn ze binnen gekomen en hebben 

ze een plek gezocht. En juist als het 

rumoer begint te dempen, knalt de deur 

weer open en komen nog twee bikkels 

binnen. Weg rust, weg stilte. 

Welkom jongens! 

Niet alles voor een clubavond kan 

worden voorbereid. Er zijn dingen 

die moeten worden afgewacht. Over 

één van deze ‘niet-voor-te-bereiden’ 

zaken gaat het in dit artikel: 

het groepsproces. 

Het groepsproces kan goed vergeleken worden met het 
maken van deeg. De bakker neemt verschillende ingredi-
enten. Sommige grondstoffen bewerkt hij eerst. Vervol-
gens voegt hij de bestanddelen bij elkaar en mixt deze 
tot een stevig gebonden geheel, het deeg. Met dit deeg 
gaat hij bakken, de heerlijkste lekkernijen.
Een club of JV bestaat uit heel wat verschillende kinde-
ren/jongeren. Zij zijn daar meestal op grond van leeftijd 
en identiteit bij elkaar gekomen. Het is geen toeval dat al 
deze kinderen met ieder hun eigen achtergrond, thuis-
situatie, niveau en interesses bij elkaar zijn gebracht. In 
de wetenschap dat de Heere dat heeft gedaan, mag een 
leidinggevende de uitdaging aangaan om samen met de 
kinderen te komen tot goed deeg. 

Samen
Het woord ‘samen’ is daarbij van groot belang. Een 
groepsproces is de ontwikkeling van individuen tot één 
groep. Het is een proces tussen kinderen onderling en 
tussen leidinggevenden en kinderen. Het is de leiding 
die grote invloed heeft op het maken van vast en goed 
deeg. In de benadering van de jongeren moet iets te 
proeven zijn van de opdracht van de Schepper om de 
naaste te dienen en lief te hebben. En waar dat geproefd 
wordt, is er geen plaats voor onderlinge concurrentie 

34



en wantrouwen. Daar kan en mag het kind/de jongere 
laten zien dat hij de ander liefdevol in vertrouwen bena-
dert. En dat in het besef dat het geen vrijblijvendheid of 
eigenbelang is, maar een duurzame levensopdracht die 
God op de schouders van ieder mens heeft gelegd. Zo 
komt het middel om de vaak zo verschillende ingrediën-
ten te binden duidelijk naar voren: het liefhebben van de 
ander, het clubgenootje of JV-lid. 

Onderlinge liefde
Nu kan de vraag opkomen of een leidinggevende in staat 
is liefde als bindmiddel toe te voegen. Of hij individuen 
zo kan kneden dat zij de ander kunnen liefhebben. Het 
zal niet onbekend zijn dat de ene grondstof zich makke-
lijker bindt dan een andere. Meel en water stoten elkaar 
eerder af dan dat het met elkaar wordt vermengd. Stille, 
in zichzelf gekeerde kinderen zullen niet zo maar in een 
liefdevolle, open relatie staan met een spontane flapuit. 
Het ene kind bindt als vanzelf anderen aan zich, terwijl 
een ander kind laat zien dat het daar niet de minste be-
hoefte aan heeft. Uit bovenstaande blijkt dat een leiding-
gevende liefde als bindmiddel niet vanuit de boeken kan 
leren. Het is veel meer liefde bijbrengen door liefde te 
tonen! Kinderen voorleven in een sfeer van warmte en 
genegenheid. Dat kan en zal – bij het ene kind meer dan 
bij het andere – liefde opwekken.

Een echte bakker is nauwkeurig in het afwegen van de 
grondstoffen, de bereidingstijd e.d. Sommige bak-
kers voelen haarfijn aan of er nog een 
extra snufje zout in moet, of het deeg ge-
noeg gerezen is, of…… ga zo maar door. 
Zo ligt het ook voor een leidinggevende. 
Soms is er onder de leidinggevenden 
iemand met een onderwijskundige achter-
grond. Dan kan de onderwijskundige kennis 
worden ingezet bij het leidinggeven. Ook 
zijn er leidinggevenden die ‘er gevoel voor 
hebben’ om met jongeren om te gaan. In 
ieder geval vraagt het stimuleren en begelei-
den van het groepsproces, dat er nauwkeurig 
wordt gekeken naar de jongeren. Het vraagt 
tact en geduld. Bovendien moet het kind liefde 

proeven. 
‘Mijn leiding-
gevende heeft het beste 
met mij voor!’ Een paar aspecten 
zijn van groot belang om de groep tot 
een gemeenschap te vormen.

1. De ander zien
Het eerste aspect is het zien van de ander. Als de leiding-
gevende druk is met zichzelf, zal het moeilijk zijn om zich 
te richten op de jongere. Het is de verantwoordelijke en 
mooie taak van de leidinggevende om in de omgang 
met elkaar oog te hebben voor de ander;  om jongeren 
te laten zien wat het is om met het bestaan van de ander 
te rekenen. Daarom is het zo belangrijk dat, voordat de 
club begint, in de pauze en na afloop van de avond de 
leidinggevenden niet op een kluitje gaan staan, maar 
zich mengen onder de jongeren!

2. De ander begrijpen
Een ander zien betekent niet per definitie dat de een de 
ander begrijpt. De ander zien en in liefde en eerlijkheid 
ontmoeten, geeft begrip voor elkaar. Dit vraagt van de 
leidinggevende dat hij of zij mogelijkheden zoekt om in 
gesprek te komen met de jongere. En ook van jongeren 
met elkaar. Het afwisselen van werkvormen bij de 
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heeft, komt het aan op de ware gemeenschap met el-
kaar, de naaste liefhebben als jezelf. Die gemeenschap is 
alleen mogelijk als én de leidinggevende én de jongere 
mogen weten dat Jezus Christus hen persoonlijk aan-
vaard heeft op grond van Zijn eigen verdienste. Liefde 
tot Hem drijft tot naastenliefde. 

Diederic Kloosterman | Voorzitter werkgroep kadervorming

Het boek ‘Energize!’ bevat een groot aantal leuke groepsactiviteiten, zoals ijsbrekers en groepssamenstellende spelen. 
Dit boek is onder andere te bestellen op www.leefstijl.nl.

Tip!

verwerking kan hier prachtige kansen voor bieden. Door 
kringgesprekken, dialogen, samenwerking in groepjes/
tweetallen wordt er gewerkt aan een hechte groepsband.

3. De ander aanvaarden
Een bakker heeft de eigenschappen te accepteren van 
de grondstoffen die hij gebruiken moet. Een zachte 
grondstof is meestal makkelijker te bewerken dan een 
harde. Toch heeft hij met beide van doen. Zo ook een 
leidinggevende met ‘zijn’ jongeren. En toch, de leiding-
gevende moet de jongere nemen zoals die is. Hoewel het 
soms goed te begrijpen is, kan een leidinggevende het 
nooit hebben over ‘lastpakken’ en ‘etters’. Situaties waarin 
sprake is van onaanvaardbaar gedrag, moeten leiden tot 
gesprek waarin dat gedrag besproken wordt. Dan wordt 
niet de jongere zelf afgeschreven, maar zijn verkeerde 
houding.

Bovenstaande aspecten zijn van fundamenteel belang 
om een groep een goede maar ook Bijbelse gemeen-
schap te laten worden/zijn. Wetend dat ieder schepsel 
vanuit de oorsprong van het leven zichzelf zoekt en lief 

“Liefde tot Hem 

drijft tot naastenliefde”
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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.

a d v e r t e n t i e

ING 35 35 181 te Nijkerk

In Oost-Europa en Eurazië leven veel mensen in extreme armoede. Vooral in de 
winter redden zij het niet zonder hulp. Kom over en help steunt de allerarmsten met 
Winterhulp. Via de kerken verdelen we - vijf maanden lang - geld voor verwarming, 
voedsel, kleding, medicijnen en christelijke lectuur. Laat oma Lilia en vele anderen 
niet in de kou staan. Voor € 10  per maand helpt u hen de winter door.

Meld u aan via www.winterhulp.nl of bel (033) 246 32 08

Laat oma 
Lilia niet 
in de kou 
staan!



Wanneer Jan thuiskomt van de 
verenigingsavond, vragen vader en 
moeder belangstellend hoe de avond is 
geweest. Welk onderwerp kwam aan de 
orde, wie leidde het in en welke vragen 
stonden op de avond centraal? Hoe was 
de sfeer?
Jan vertelt enthousiast aan zijn ouders 
wat hij die avond beleefd heeft. Zo 
spannend vond hij de avond niet, maar 
door het meeleven van zijn ouders ziet hij 
in dat hij toch iets opgestoken heeft. 

Maartje komt ook thuis, van diezelfde avond. Moeder is 
al naar bed, vader leest de krant. ‘Ben je niet een beetje 
laat thuis?’ vraagt vader. Maartje vindt dit geen leuke 
vraag, mompelt wat en neemt haar drinken mee naar 
boven. Haar motivatie voor de clubavonden is echt tot 
een dieptepunt gedaald. 

Alles wat aandacht 

krijgt, groeit
Zomaar twee voorbeelden van hoe het kan gaan
Ik hoor bijzondere verhalen van leidinggevenden. Ver-
halen van betrokken jongeren die met leidinggevenden 
spreken over hun ervaringen op school, in het gezin, 
met vrienden, over verkeringen, enz. Maar er wordt ook 
gesproken over jongeren die worstelen met geestelijke 
zorgen. 

Er is ook een andere kant. Jongeren die over de tafels 
heenlopen, nauwelijks hun catechisatievragen kennen 
(geen tijd gehad!), brutaal zijn, tijdens het bidden hun 
ogen niet dichtdoen, bij het Bijbellezen niet betrokken 
of eerbiedig zijn. Jongeren die op de club zitten te sms-
en, groepjes vormen of pestgedrag vertonen. Leiding-
gevenden zitten met hun handen in het haar en moeten 
soms (tegen hun wil) jongeren buiten zetten of naar huis 
sturen. 

Enkele cijfers
Uit onderzoek onder catechisanten binnen de HHK (voor-
jaar 2008), blijkt dat 48% van onze jongeren een vereni-
ging in de kerk bezoekt. De helft van de jongeren geeft 
aan door hun ouders daartoe gestimuleerd te worden. 
Zestig procent komt vrijwillig naar de club. Ongeveer 
10% voelt zich van huis uit gestuurd. Er is een direct 
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verband tussen ‘stimuleren door ouders’ en ‘verenigings-
bezoek’. Hoe meer ouders positief stimuleren, hoe meer 
bezoek aan verenigingen van de kerk.

Uit deze wat kille cijfers blijkt, dat het bezoeken van 
clubs en verenigingen geen vanzelfsprekendheid is. En 
de stimulerende houding van ouders is ook niet vanzelf-
sprekend.

Doopbelofte en betrokkenheid
Wij beloven onze kinderen breder te onderwijzen, te 
doen en te helpen onderwijzen. Ja! Niet uitbesteden, 
maar helpen onderwijzen! Aandacht geven! Betrokken-
heid tonen. Meeleven en meebidden. Leidinggevenden 
en catecheten opdragen in de gebeden. Vragen stel-
len en belangstelling tonen voor het jeugdwerk in de 
gemeente. Het is belangrijk de tijd ervoor te nemen om 
een onderwerp op JV of catechisatie thuis eens door te 
spreken. Ook kunnen we bij de leidinggevenden eens 
vragen hoe het gaat met zoon of dochter op de club 
of de catechisatie. Onze kinderen zijn kinderen van het 
Koninkrijk (Mattheüs 8:12, zie kanttekening), krachtens 
hun doop. Zij en degenen die hen begeleiden, verdienen 
een koninklijke behandeling. Niet vanwege wie zij zijn of 
wat zij doen, maar vanwege de Heere onze God, Die Zijn 
Naam aan de namen van onze kinderen wilde verbinden. 
Heerlijke belofte, heerlijke bezigheid. Doet u mee?

Johan van Vugt | Bestuurslid HHJO

Wat aandacht 
       krijgt, groeit! 
Wat zal er dan 
       gaan groeien?! 
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„Ik heb het altijd een mooi blad gevonden, maar nu als moeder van een opgroeiend gezin met drie kinderen zou ik hem helemaal niet meer willen missen” Marian Middelkoop-Bunt

„Veel artikele
n haken in o

p 

gebeurteniss
en die op da

t moment 

plaatsvinden
. Zo blijf je bij

” 

De heer Van ‘
t Wout

Hoeveel vrijheid 
heeft een kind nodig?
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.
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