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Kantoor & Project
HOEKMAN

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

Wordt er in uw kerk aan 
nieuw interieur gedacht? 

Zijn er nieuw- of  verbouw-
plannen? Neem contact op 

met Piet Hoekman!

Eén van de meest recente projecten van Hoekman 

Kantoor & Project is de Hersteld Hervormde 

Triumfatorkerk in Katwijk. De gemeenten van 

Staphorst, Spijk, Montfoort, Ouddorp, Arnemuiden, 

Poortvliet, St. Maartensdijk en andere kerken gingen 

hen voor. Hoekman leverde deze gemeenten stoelen 

en tafels voor kerkzalen en verenigingsgebouwen, 

verzorgde de inrichting van de consistorie of de 

garderobe. 

“Aan het leveren gaat een heel traject vooraf,” vertelt 

Piet Hoekman, eigenaar van Hoekman Kantoor & 

Project. “Door onze jarenlange ervaring bij vele 

kerkgebouwen kunnen we gemeenten goed advies 

geven. Dat is onze kracht: meedenken in de situatie. 

We proberen steeds voor ogen te houden dat de 

gemeenteleden geld afdragen voor hun kerkgebouw. 

Dan is het belangrijk dat de stoelen goed zitten en 

jarenlang meegaan. Belangrijk is daarom ook een 

proefplaatsing van zowel  stoelen als tafels.” Hoekman 

Kantoor & Project maakt in overleg een plan dat past 

binnen de � nanciën van de gemeente. Kwaliteit en 

duurzaamheid in combinatie met een aantrekkelijke 

prijs horen daar vanzelfsprekend bij. 

Wat vindt Piet Hoekman de meerwaarde van leveren 

aan een kerk? “Dat je iets moois neerzet met het 

geld van de gemeenteleden. Het doet me goed als 

ik tijdens een openingsdienst om me heen kijk 

en zie dat iedereen tevreden is en     

blij met de gemaakte keuzes.” 

“We realiseren ons dat we omgaan met het geld van de 
gemeente.  Zij moeten er iets goeds voor terugkrijgen!”

Kerkzaal Maranathakerk Zwijndrecht
 Vergaderzaal Triumfatorkerk 

Katwijk

 Consistorie Triumfatorkerk Katwijk



G
enade en barmhartigheid zijn nauw aan elkaar 
verwant. Genade houdt vooral verband met de 
mens in zijn zonde. Barmhartigheid houdt ver-
band met de mens in zijn ellende. Terwijl genade 

ziet op de zonde in haar geheel, ziet barmhartigheid vooral op 
de ellendige gevolgen van de zonde.

Als wij barmhartig zijn (dat is: als wij een brandend hart 
hebben), zullen wij ons over anderen ontfermen. We hebben 
mededogen met hen en verlangen er naar om hun lijden te 
verlichten. Wij hebben een hart voor hen die het moeilijk 
hebben, en waar mogelijk, zullen wij hen helpen. 

Heel de Schrift roept daartoe op. ‘Welgelukzalig is hij, die zich 
verstandig gedraagt jegens een ellendige’. ‘Wél de man die 
zich ontfermt en uitleent’. De Psalmen, Spreuken en de Mo-
zaïsche wetten zijn vol van armenzorg en hulp aan behoefti-
gen. Wat hebben de profeten het scherp veroordeeld in Gods 
Naam, als de armen en verdrukten in Israël werden vergeten 
of vertrapt. Het is uiteindelijk één van de oorzaken geweest 
van de wegvoering van het volk naar Babel. 

Bij de afgoden was het allang goed als er maar offers gebracht 
werden, en aan een aantal rituele voorschriften werd voldaan. 
De Heere echter eist het hart op, en het hele leven. Dat zal 
gekenmerkt moeten worden door barmhartigheid. 

Ook hierin is er geen verschil tussen Oude en Nieuwe Tes-
tament. Johannes de Doper heeft bevolen om aan de armen 
goed te doen. Wie twee rokken heeft, geve er één weg aan 
die er geen heeft (kijk er uw garderobe eens op na!). Christus 
heeft in Zijn prediking meerdere keren tegenover de farizeërs 
de profeet Hosea aangehaald: ‘Ik wil barmhartigheid en geen 
offerande’. Wat een boodschap aan ons als we denken God 
met een reeks (eigen gemaakte) gebruiken en met vormen-

dienst tevreden te stellen, maar het belangrijkste, namelijk 
barmhartigheid, vergeten (zie Mat. 23:23).

Zalig zijn de barmhartigen. Waarom? Want als zij barmhartig 
zijn, lijken zij op God. Dan ziet Hij daarin Zijn eigen werk, 
maar ook Zijn eigen hart in terug. Hij is bewogen met ‘inner-
lijke bewegingen van barmhartigheid’. Daarom heeft Hij Zijn 
Zoon gezonden. Christus zal Zijn volk regeren, rechtvaardig 
wijs en zacht, en Zich over de verdrukten en de nooddruftigen 
met grote barmhartigheid ontfermen. Als priester heeft Hij 
ook de onbarmhartigheid van Zijn Kerk verzoend. Paulus, des-
tijds een onbarmhartige vervolger ging belijden: ‘Maar mij is 
barmhartigheid geschied’. Weet u dat ook? Wie leeft van die 
barmhartigheid, zal ook anderen barmhartigheid bewijzen.

Christus spreekt hen zalig. Er is bij God genadeloon. Er is op 
zichzelf al vreugde, in het (mogen) doen van barmhartigheid. 
De Samaritaan die zich ontfermd had over zijn naaste die half 
dood langs de weg lag, zal veel meer blijdschap hebben gehad, 
dan de priester en de leviet die hem links hadden laten liggen. 
Uiteindelijk deelt de barmhartige in eeuwige barmhartigheid. 
Straks breekt de dag aan waarop Christus tot u en mij zal 
zeggen. ‘Ga weg’, óf ‘Kom in’. Eén van die woorden zal het 
zijn. ‘Ga weg’. Waarom? ‘Want Ik ben hongerig geweest, en gij 
hebt mij niet te eten gegeven. Ik ben dorstig geweest, en Gij 
hebt mij niet te drinken gegeven’. Anderzijds: ‘Kom in!’ Waar-
om? ‘Want Ik ben hongerig geweest, en gij hebt mij te eten 
gegeven. Ik was dorstig en gij hebt mij te drinken gegeven’. 
En als dan gevraagd wordt: ‘Heere, wanneer?’ Dan zal Hij 
zeggen: ‘Voor zoveel gij dit aan één van mijn minste broeders 
gedaan hebt, hebt gij het Mij gedaan’. De barmhartigen zullen 
bestaan in het gericht van God. Maar toch ook niet om hún 
barmhartigheid, maar om de barmhartigheid van Eén, die 
Zich over hen wilde ontfermen. Zijn barmhartigheid roemt 
tegen het oordeel (Jak. 2:13).

Zalig zijn de barmhartigen; 
want hun zal barmhartigheid geschieden

Mattheüs 5:7

Zicht op het Woord

Ds. N. den Ouden, Sint Maartensdijk
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Onze tante
begint vergeetachtig 

te worden…

Zicht op diaconaat

Het valt de familie tijdens de 
bezoeken aan hun tante steeds 
vaker op dat ze vergeetachtig 
begint te worden. Ze vergist 
zich regelmatig in welke dag 
het is. Voortdurend is ze din
gen kwijt. Het koffie zetten 
wordt steeds moeilijker voor 
haar. Ze is vaak depressief en 
kan nergens meer blij van wor
den. Is tante aan het demen
teren als gevolg van de ziekte 
van Alzheimer? Een bezoek met 
haar aan de huisarts en daarna 
aan een specialist in het zie
kenhuis maken duidelijk dat 
dit inderdaad zo is. Tante heeft 
Alzheimer. Deze diagnose hakt 
er bij haar en bij de familie diep 
in. Hoelang kan ze nog zelf
standig thuis wonen en hoe zal 
het verder gaan? Samen hebben 
ze deze zorgen aan de Heere 
voorgelegd.

Diaken G. van Kooten

6



Vergeetachtigheid en dementie
Vergeetachtigheid wordt vaak in verband gebracht met de-
mentie. Dementie is echter meer dan vergeetachtigheid. 
Een belangrijk verschil is dat dementie problemen veroor-
zaakt in het gehele dagelijks leven, waardoor zorg en onder-
steuning nodig zijn. 
We spreken van vergeetachtigheid wanneer het geheugen 
minder goed werkt dan men gewend is. Het is normaal dat 
het geheugen bij het ouder worden wat minder goed func-
tioneert. Men kan even niet op de naam van een familielid 
komen. Vaak schiet de naam later te binnen of herkent men 
de naam feilloos als iemand anders hem noemt. Vergeet-
achtigheid verstoort het dagelijkse leven niet. Iemand die 
vergeetachtig is, kan het huishouden doen, de financiën 

regelen en zelfstandig op reis gaan.
De symptomen van dementie zijn vele malen 
ernstiger. Iemand met dementie vergeet niet 
alleen de naam van een familielid, maar her-
kent hem of haar op zeker moment helemaal 
niet meer. De informatie verdwijnt langzaam 
maar zeker uit het geheugen of is niet meer 
toegankelijk. Iemand met dementie verdwaalt 
in een bekende omgeving en ver-
geet dingen, die hij in de loop van 
zijn leven heeft geleerd, bijvoor-
beeld hoe je eten moet koken. De-
mentie betekent inleveren op alle 
terreinen. Het is verlies van auto-
nomie, identiteit en vaardigheden 
- praktisch en communicatief -, 
 van zelfbewustzijn, zin en toekomst. 

Blijft lang verborgen
Op dit moment lijden zo’n 200.000 Neder-
landers aan de ziekte van Alzheimer. Naar 
verwachting zijn het in 2050 wel zo’n half 
miljoen mensen. Alzheimer is een ziekte die 
zich in een pril stadium lang verborgen kan 
houden. Alles waar iemand het hoofd bij 
moet houden kost meer inspanning, zoals een 
gesprek volgen, plannen maken, problemen 
oplossen en beslissingen nemen. Dit wordt 

steeds duidelijker naarmate de dementie vordert. Het ziek-
tebeeld is wisselend. De achteruitgang kan heel snel gaan, 
terwijl een ander nog jarenlang een normaal leven kan lei-
den. Door de ziekte wordt men steeds meer hulpbehoevend 
en afhankelijk van anderen. 

Omgaan met dementie
Iemand die dementeert, is vaak bang, onzeker, gefrustreerd, 
onrustig of boos. Het kan soms lijken alsof men met een 
vreemde te maken heeft. Hieronder worden enkele tips 
gegeven hoe men een dementerende man of vrouw, vader of 
moeder of naaste kan helpen:
• Maak een vaste dagindeling;
• Verander geen dingen in huis, behalve als zich gevaarlijke 

situaties voordoen; 
• Berg waardevolle spullen op zodat die niet kwijtraken;
• Stel geen (open) vragen die de dementerende niet kan 

beantwoorden;
• Corrigeer hem of haar niet voortdurend;
• Ga verstandig om met de eventuele achterdocht van de 

dementerende;
• Bied houvast, warmte, geborgenheid en veiligheid.

Om onbelemmerd de naaste te kunnen zijn van iemand met 
dementie is acceptatie van die ander met zijn of haar ziekte 
een belangrijke voorwaarde. Zeker als je man, vrouw, broer, 
zus of kind bent, is dat een zeer pijnlijk en langdurig proces. 
Toch is het noodzakelijk, want zonder acceptatie blokkeren 
boosheid, onmacht en schaamte een liefdevolle omgang. 
Ook het betreffende familielid of kennis is een medemens 
en een schepsel van God. 

Pastorale zorg
Voor degenen die pastorale zorg verlenen, is het van belang 
de levensgeschiedenis van de dementerende grotendeels te 
kennen. Wat in het verleden gebeurd is, blijft langer in het 
geheugen hangen dan gebeurtenissen van recentere datum. 
Lees tijdens het bezoek een bekend gedeelte uit de Bijbel 
en laat de kern(tekst) op papier achter. Zing samen een be-
kende psalm en sluit het bezoek af met een gebed. Dit ge-
bed kan met het ‘Onze Vader’ worden afgesloten. Laten we 
bij deze bezoeken niet vergeten dat als wij hem of haar van-
wege de gevolgen van de ziekte van Alzheimer niet (meer) 
goed kunnen bereiken, de Heere dat wel kan!
Naast deze pastorale zorg mag ook de zorg voor de naaste fa-
milie van de dementerende niet vergeten worden. Ook voor 
hen zijn de gevolgen van deze ziekte zeer ingrijpend.

Bij de ziekte van Alzheimer ontstaan 
er in de zenuwcellen van de hersenen 
ophopingen van een bepaald eiwit. De 
afbraak van dit eiwit verloopt niet goed. 
Hierdoor ontstaan er ophopingen waar-
door zenuwcellen en de verbindingen 
daartussen kapot gaan. Hierdoor kun-
nen de hersenen niet meer goed functi-
oneren en sterven de hersencellen. 

Iemand met dementie verdwaalt 
in een bekende omgeving...
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Lees meer over relatietherapie op 
dedriehoekrelatiecentrum.nl 

Centrum voor Gezin,
Relaties en Seksualiteit  

038 421 55 15 

Relatietherapie   
werkt!

Lees meer over relatietherapie op 
dedriehoekrelatiecentrum.nl

Relatietherapie   
werkt!

Relatietherapie   
werkt!

Relatietherapie   

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

Het relatiecentrum is een 
initiatief van Cruciaal GGZ en 

De Driehoek, onderdelen 
van Lelie zorggroep

‘Als je vaak ruzie met je partner hebt, 
raak je elkaar gemakkelijk kwijt. Mijn 
advies: loop er niet voor weg, zoek 
samen hulp. Ten diepste is iede-
reen op zoek naar verbinding!’

Drs. Peter Verboom, 
GZ-psycholoog/relatietherapeut

IEDER KIND VERDIENT EEN THUIS!
DONEER OF ADOPTEER

Jemima is een tehuis bij Bethlehem voor kinderen 
en jongeren met een (ernstige) beperking. De zorg 
wordt verleend door lokale christenen met onder-
steuning van buitenlandse vrijwilligers met ervaring 
in de zorg.

IBAN NL53 RABO 0367 5075 60

WWW.JEMIMA.NL

Help Alzheimer overwinnen. Dan 
hoeft niemand zichzelf te verliezen.

1 op de 5 mensen krijgt Alzheimer of een andere 
vorm van dementie. Als we niets doen, is dit aantal 
in 2040 verdubbeld.

Het is de droom van Alzheimer Nederland om dementie 
te voorkomen of genezen. Daarom fi nancieren we 
wetenschappelijk onderzoek. Daarnaast zetten we ons al 
ruim 30 jaar in voor een betere kwaliteit van leven voor 
mensen met dementie en hun omgeving. 

Helpt u mee? www.alzheimer-nederland.nl
IBAN: NL13 INGB 0000 0025 02



A
an het einde van dit jaar zijn er volgens het 
rooster verschillende ambtsdragers aftredend 
en al of niet herkiesbaar. Gemeenteleden wor-
den opgeroepen om namen in te dienen voor 

vacatures die gaan ontstaan. In de ene gemeente kiest 
de kerkenraad zelf. In een andere gemeenten worden er 
dubbeltallen opgesteld en worden de belijdende lidmaten 
opgeroepen om hun stem uit te brengen. Al met al een 
verantwoordelijke taak en bovenal een geestelijke zaak.

Als het om het indienen van namen voor een vacature ou-
derling gaat, wordt nog al eens gekeken naar de diakenen. 
Welke diaken zou er geschikt zijn om ouderling te worden? 
Het is opmerkelijk dat dit andersom niet gebeurt. Ik heb 
nog nooit gehoord dat er in een gemeente een naam van 
een zittende ouderling werd ingediend voor een vacature in 
de diaconie. Dit heeft er waarschijnlijk mee te maken dat 
veelal het gevoelen is dat het ambt van een diaken onder-
geschikt is aan het ambt van een ouderling. 

Toch is ook het diakenambt een voluit geestelijk ambt en 
niet bedoeld als een opstapje naar het ambt van ouderling. 
De Schrift laat duidelijk zien dat bij de aanstelling van dia-
kenen niet in de eerste plaats gezocht wordt naar zakelijke 
en praktisch ingestelde mensen, maar naar mensen die 
een goed getuigenis hebben, vol van de Heilige Geest zijn 
en over wijsheid beschikken. Volgens het bevestigingsfor-
mulier is de diaken ook geroepen tot ‘troostelijke redenen’. 
Verwijzend naar Rom. 12:8 en 2 Kor. 9:7 wordt gezegd dat 
de diakenen niet alleen ‘met uiterlijke gift’ maar ook ‘met 
troostelijke redenen’ uit het Woord van God de armen en 
ellendigen hulp moeten bewijzen. Een diaken mag daarom 
geen ouderling in opleiding zijn.

Laten we daarom bij het indienen van namen voor de vaca-
ture ouderling niet allereerst kijken naar de zittende diake-
nen. Er zijn diakenen die veel meer de gave van de Heere 
hebben ontvangen om als diaken te dienen in de gemeen-
te, dan om ouderling te zijn. Andersom komt het ook voor. 
Het vertrek van een ervaren diaken naar het consistorie (de 
ouderlingen) betekent vaak ook een groot verlies van ken-
nis en ervaring voor een diaconie. Zeker in deze tijd komt 
er veel op een diaconie af. Denk hierbij aan de ontwikke-
lingen in de maatschappij, waarbij steeds meer zorgtaken 
bij een plaatselijke burgerlijke gemeente worden neerge-
legd. Ook neemt het aantal huishoudens met financiële 
problemen toe en wordt in toenemende mate een beroep 
op de diaconie gedaan voor ondersteuning en advies. Hier-
bij is het ook belangrijk dat een diaconie contacten heeft 
met hulpverleningsinstanties en waar nodig gemeenteleden 
kan doorverwijzen.  

Als een diaken tot ouderling wordt verkozen, mag het niet 
als vanzelfsprekend worden beschouwd dat hij deze verkie-
zing aanvaardt. Hij is allereerst door de Heere tot diaken 
geroepen. Mag hij hiermee na twee, vier of zes jaar zomaar 
mee stoppen? Daarover moet hij ook duidelijkheid van de 
Heere ontvangen.

In kerkenraden is dringend behoefte aan mannen die we-
ten wat werkelijk díénen is, die ‘de handen en voeten van 
Christus’ willen zijn. Dat is iets groots om heel klein onder 
te worden. Dan kennen we er iets van dat de Zoon des 
mensen niet is gekomen om gediend te worden, maar om 
te dienen. En om vanuit deze grote Diaken zelf ook in de 
gemeente te mogen en te kunnen dienen.

Een diaken als ouderling
in opleiding?

Over de ambtsdragersverkiezingen
Ds. J. Joppe
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Zicht op opleiding en vorming

Preekstoel in de Slotkerk van Spiez (Berner Oberland, Zwitserland).
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Dr. P.C. Hoek 

Leerling
van het Woord

In deze bijdrage vertel ik u en jullie 
graag iets over een belangrijk onderdeel 
van de predikantsopleiding, namelijk 
de homiletiek of de predikkunde. Het 
spreekt voor zich dat onze studenten 
grondige kennis nodig hebben van de 
homiletiek en zich ook op gedegen 
wijze oefenen in de prediking. Om die 
reden zijn er drie modules homiletiek 
in het programma opgenomen. Dat 
wil zeggen dat de studenten op drie 
momenten in hun opleiding met dit 
vak te maken krijgen. Voor ik daar iets 
meer uitleg over geef, is het goed om 
een voorbehoud te maken. Namelijk 
dat ten diepste niemand de prediking 
van het Woord werkelijk ‘in de vingers 
krijgt’. Het is noodzakelijk dat we ons 
oefenen en ons beste kennen en kun-
nen aan de prediking geven. Dat we 
studeren en nog eens studeren op de 
Schriften en in de Schriften. Tegelijk 
blijft de levende en levendige verkondi-
ging het geheim van de Heilige Geest! 
Anders gezegd: als student en docent, 
als kandidaat en predikant blijven we 
een (ambtelijk) leven lang leerling van 
het Woord!

In het vierde jaar van hun studie, dat 
is het eerste masterjaar, krijgen onze 
studenten de eerste module homile-
tiek. Bij dit onderdeel gaat het vooral 
om de geschiedenis en de kernvragen 
van de homiletiek. We lezen samen een 
heel aantal preken uit de geschiedenis 
van de kerk, van Augustinus tot Kohl-
brugge. Daarnaast levert elke student 

zelf een preek aan van iemand uit het 
verleden die hij zelf als voorbeeld ziet. 
Bovendien moet hij deze preek en de 
prediker kort aan zijn medestudenten 
presenteren en uitleggen wat hem daar 
zo in aanspreekt en waarom. Verder 
komen in deze module de homiletische 
grondvragen aan de orde zoals: ‘Wat 
is het wezen van de prediking?’, ‘Wat 
dient de inhoud van de prediking te 
zijn?’, ‘Tot wie is de prediking gericht?’ 
etc. Tenslotte worden de studenten 
vertrouwd gemaakt met de noodzake-
lijke stappen van het preekvoorberei-
dingsproces.

In de volgende module, die meteen 
aansluit op de vorige module homi-
letiek, gaan we in een werkcollege 
met het al genoemde preekvoorberei-
dingsproces aan de slag. Met de groep 
bereiden we stapsgewijs twee preken 
voor: een preek over een tekst uit het 
Oude Testament en een preek over een 
tekst uit het Nieuwe Testament. Het 
betekent dat de studenten veel voor-
bereidend werk thuis moeten doen; ter 
college bespreken we de resultaten en 
- met name - de moeilijkheden en vra-
gen waarop ze gestuit zijn. In elk geval 
komen altijd terug: de homiletische si-
tuatie, de literaire en historische inter-
pretatie, de theologische interpretatie, 
de pastorale reflectie, de preekstruc-
tuur, de preekvorm en het uiteindelijke 
preekvoorstel. Na de voorbereiding 
van deze twee preken gezamenlijk te 
hebben gedaan, moeten de studenten 

een nieuwe preek inleveren én het hele 
uitgewerkte voorbereidingsproces die 
door de docent beoordeeld worden.
De derde en laatste module homiletiek 
krijgen de studenten een jaar later. In 
de meeste gevallen betekent het dat de 
student inmiddels in de zondagse ere-
diensten voorgaat. Een van de gehou-
den preken wordt tijdens het college 
besproken. Daarnaast komen onder-
werpen aan de orde als: de catechis-
musprediking, prediking en sacrament 
en de prediking van Christus vanuit 
het Oude Testament. 

Naast dit intensieve programma dat 
aan de universiteit wordt afgewerkt, 
houdt elke student tenminste twee 
preekoefeningen. De eerste preekoe-
fening vindt plaats in het kerkgebouw 
van de Hersteld Hervormde gemeente 
in Soest en staat altijd onder leiding 
van ondergetekende: de docent die 
het vak homiletiek doceert aan het 
seminarie. Daarnaast doet elke student 
nog een tweede preekoefening onder 
leiding van één van de andere semi-
nariedocenten. Deze tweede preekoe-
fening vindt plaats in het kerkgebouw 
van de Hersteld Hervormde Gemeente 
te Lunteren, Veenendaal of Ede. We 
hopen dat op deze wijze voorzien is in 
de noodzakelijke homiletische vorming 
van onze aanstaande predikanten én 
dat het bijdraagt aan het ontwikkelen 
van het besef en de gezindheid om 
altijd een leerling van het Woord te 
blijven.
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Zicht op kerkelijk bureau

D
oor welwillende mede-
werking van de gemeente 
Katwijk kwam de sporthal 
ter beschikking. Voor an-

der gemeentewerk werden we 
broederlijk ontvangen in de Chr. 
Gereformeerde Bethelkerk.

Die periode mocht nu worden 
afgesloten. De Triumfatorkerk 
kon worden aangekocht van de 
Ger. Kerk te Katwijk aan Zee. 
Wegens teruglopend kerkbezoek 
moest de kerk worden afgesto-
ten. Onder de inspirerende lei-
ding van architectenbureau Roos 
en Ros en de aannemer Mid-
delwatering bouw, is het een prachtig 
kerkgebouw geworden. 
Na een bouwperiode van een jaar kon 
de kerk zaterdag 12 september jl. in 
gebruik worden genomen. De kerkzaal 
heeft 1.000 zitplaatsen en verschil-
lende ruimtes, waaronder een ruime 
keuken en een flinke kelderruimte. 
Door middel van vouwwanden kunnen 
er meerdere vergaderruimten gecreëerd 

HHG te Katwijk aan Zee
neemt vernieuwde Triumfatorkerk 

in gebruik
Op zaterdag 12 september 2015 kwam er een einde aan het meer dan 
tien jaar kerken in sporthal Cleijn Duin. Na de scheuring in 2004 door 
de opheffing van de Nederlandse Hervormde kerk, kon er geen gebruik 
meer worden gemaakt van de vertrouwde kerkgebouwen. 

worden. Een deel van deze ruimten 
kan ook bij de kerkzaal worden betrok-
ken, zodat er nog 125 extra zitplaatsen 
beschikbaar zijn. 

Voorafgaand aan de dienst ter inge-
bruikname van de kerk werd de kansel-
bijbel binnengebracht door de voorzit-
ter van de kerkvoogdij, dhr. A. Zwaan. 
Bij het openslaan van de Bijbel werd 
door de gemeente staande gezongen ps. 
99:2. Een indrukwekkend moment. De 
dienst werd geleid door de beide predi-
kanten van de gemeente, namelijk ds. 
P. den Ouden en ds. A. Vlietstra. 

Na de dienst volgden diverse toe-
spraken, o.a. van drs. J. Wienen, 
burgemeester van Katwijk, ds. J.G. 
van Tilburg namens de classis West, 

de architect, de aannemer en 
ds. M.A. Kempeneers namens 
de plaatselijke kerken. Tot slot 
sprak dhr. D. Remmelzwaal na-
mens de bouwcommissie.

Na afloop was er voor genodig-
den gelegenheid tot bezichtiging 
van het nieuwe kerkgebouw en 
kon er koffie en thee gedronken 
worden. De gemeente ziet terug 
op een rijk gezegende dag. 
De kerkvoogdij hoopt en bidt dat 

de bediening der verzoening, die onder 
Gods goedheid haar voortgang mag 
hebben, voor velen tot zegen mag zijn.

Ouderling G.G. van Delft



14

Dorpsweg 46
3738 CG Maartensdijk (Utr.)
Tel.: (0346) 21 26 72
www.kerkbankbijbel.nl

Boekbinderij Kok  
maakte de kerkbankbijbels  
voor de 
Triumfatorkerk 

Wij zijn gespecialiseerd in het ver-

vaardigen en restaureren van kerk-

interieurs. Kansels, kerkbanken etc.

Schapendijk 13 Punthorst 

(gemeente Staphorst) Tel. 0529-483650

www.ambachtelijke-kerkinterieurs.nl

PLAFONDS & WANDEN
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Resedastraat 36  l  Alblasserdam  l  T 06-17599990  l  info@leendertjanse.nl

• Altijd op afspraak, op uw tijd
• Levering vanuit showroom
• In maximaal 7 werkdagen klaar

Gespecialiseerd in:
• Familiemonumenten 
   en urnenstenen
• Restauratie, inscripties,
   inkleuren van teksten

SPORKEN
N AT U U R S T E E N

SPORKEN
NATUURSTEEN

Familiemonumenten
in graniet al vanaf 
€ 1.500,-

Showroom/werkplaats:
Vennestraat 25
2161 LE Lisse
Tel. 0252 - 429 024
Fax 0252 - 429 289

Onderstaande ondernemers fe l ic i teren de HHG te  Katwijk aan Zee met  het  nieuwe kerkgebouw
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Zicht op de vrouwenbond

Thema
‘Leer ons bidden’ 

7e Bondsdag Hersteld Hervormde Vrouwenbond 
gehouden op 1 oktober 2015
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Van de redactie
A. RijkenUbak

In deze bijdrage het verslag van onze 
7e Bondsdag. Opnieuw mogen we 

dankbaar terugkijken op een goed 
verlopen samenzijn. Een dag met be
zinning over het gebed. Een dag ook 
met vele goede ontmoetingen. 

Rond de Bondsdag starten we het 
nieuwe verenigingsseizoen en 

inmiddels zitten we alweer op de helft. 
We leven in de dagen van Advent en 
zien uit naar de Kerstdagen. Advent 
in een wereld vol noden en zorgen. 
Dan denken we ook aan de vele vluch
telingen. Ze komen uit de oorlog en 
zoeken de vrede. Onze wens en bede 
is dat zij met ons de ware vrede van 
de Kerstdagen mogen kennen en met 
ons buigen bij het Kind in de kribbe. 
Dat we allen persoonlijk mogen weten 
dat Hij niet alleen voor anderen maar 
ook voor ons gekomen is. Dat zo het 
Kind van Bethlehem de ware vrede 
geeft in onze harten alsook in die van 
de vluchtelingen. 

We denken aan het derde vers van de 
Lofzang van Maria: 

Hoe heilig is Zijn Naam!
Laat volk bij volk tezaam
Barmhartigheid verwachten;
Nu Hij de zaligheid,
Voor die Hem vreest, bereidt,
Door al de nageslachten.

Voor alle data geldt: Deo Volente.

Het is een zonovergoten morgen als de 
2e presidente mw. A. RijkenUbak om 
negen uur alle medewerkers aan deze 7e 
Bondsdag hartelijk welkom heet. Ze leest 
Mattheüs 6: 515 en vraagt de Heere om 
een zegen over deze dag.

C.B. HovestadStoffer

W
e beginnen deze 
Bondsdag om half 
elf met het zingen 
van Psalm 25 vers 

2 en 3. De 1e presidente mw. N. 
Schalkoort-Zijderveld heet alle aan-
wezigen hartelijk welkom. Het the-
ma van deze dag is: ‘Leer ons bid-
den’. De sprekers hierover zijn ds. 
H. Lassche uit Rijssen en ds. W.M. 
van der Linden uit Sprang-Capelle. 
Het gebed is het voornaamste stuk 
van de dankbaarheid, zo lezen we in 
de Heidelbergse Catechismus.

Daarna leest ds. Lassche Lukas 
11:1-13 en vraagt een zegen over 
deze dag. Het referaat van ds. Las-
sche heeft als titel: ‘Waartoe het 
gebed’. Wat staat er over het bidden 
geschreven in de Kleine Westmin-
ster Catechismus: Bidden is een be-
langrijk onderdeel van de eredienst. 
Wat is bidden? Spreken tot God. 
Het opzenden van onze begeerte 
tot God. Met belijdenis van onze 

zonden, en dankbare erkentenis van 
Zijn weldaden (barmhartigheden).
Maar het moet ook gaan over die 
dingen die overeenkomen met Zijn 
wil. Geen verkeerde verlangens. Het 
gebed mag geen verlanglijstje zijn. 
Ook is het niet alleen bidden, maar 
ook danken. Het gebed heeft niet 
voor niets een plaats in het stuk van 
de dankbaarheid in onze Heidel-
bergse Catechismus. We mogen ook 
wijzen op de Psalmen. Dit zijn ook 
gebeden tot de Heere.
Ook in de Westminster Confessie 
wordt geschreven over het gebed. 
Het gebed wordt door God van 
alle mensen vereist, Psalm 65 zegt: 
‘Gij hoort het gebed, tot U zal alle 
vlees komen.’ Hoe kunnen wij recht 
bidden: Alleen met en door de hulp 
van de Heilige Geest. Bidt zonder 
ophouden. Het gebed moet een 
wezenlijk onderdeel zijn van ons 
leven. Zoals ademhalen. Dat doen 
we ook automatisch. Zo is het gebed 
de ademhaling van de ziel. 
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Hoe bidden we (hardop)? Niet zonder 
ons verstand. We moeten het hoofd er-
bij houden. In taal die begrepen wordt. 
Vervolgens met eerbied bidden, want 
God is een Heilig God! Maar ook met 
ootmoed, zoals Abraham sprak: ‘ik heb 
mij onderwonden om tot U te spreken.’ 
Tenslotte met kracht, vurige kracht, 
want een krachtig gebed van een recht-
vaardige vermag veel (Jak.5:16). Lees 
in dit verband ook eens het boek van 

ds. F. Bakker: Gebedsgestalten.
Tot slot, laten we gelovig tot de Heere 
bidden en volharden. De Heere zegt 
in Zijn Woord: ‘Bidt en u zal gegeven 
worden.’ En God is een waarmaker van 
Zijn Woord. In 2 Korinthe 1:20 staat: 
‘Want zovele beloften Gods als er zijn, 
die zijn in Hem ja, en zijn in Hem 

amen, Gode tot heerlijkheid door ons.’ 
Na dit leerzame referaat zingen we 
Psalm 17 vers 3 en 4 en wordt er ge-
collecteerd voor de onkosten van deze 
dag. Pianist Ton Burgering en organist 
Wouter Schalkoort laten ons nu ge-
nieten van een muzikaal intermezzo. 
Allereerst spelen ze ‘Het gebed des 
Heeren’ gevolgd door ‘Amazing Grace’ 
(Loflied op Gods genade; Hymne van 
John Newton; 1725-1807).

Mw. Rijken heeft verschillende me-
dedelingen over onder andere het Bij-
belstudieboekje. Ds. Lassche dankt de 
Heere voor de morgenvergadering en 
vraagt een zegen voor de maaltijd.

In de pauze is er volop tijd voor ont-
moeting en velen bezoeken de ver-

kooptafels in de grote tent. Ook kan 
de presentielijst getekend worden. Na 
de middagpauze wordt het programma 
hervat met het zingen van Psalm 65 
vers 1 en 2. Ds. Van der Linden leest 
Lukas 18:1-14. Hij dankt de Heere 
voor de maaltijd en vraagt om een 
zegen voor de middagvergadering. We 
zingen Psalm 141 vers 1 en 2 en tij-
dens dit zingen wordt er gecollecteerd 
voor het project van de HHV: Uitbrei-
ding Godsdienstonderwijs bij Adullam 
Gehandicaptenzorg. ‘Helpt u mee aan 
het project van de HHV?’
Het referaat van ds. Van der Linden is 
getiteld: ‘Waar om te bidden’. 
In het leven is niets zo belangrijk als 
het persoonlijk gebed van de ware 
christen. Want hoe zouden wij God 
kunnen dienen, Zijn geboden houden, 
dicht bij Hem blijven, zonder te bid-
den? Daarom mijn vraag: Bent u een 
bidder? Niet of u wel eens bidt, maar 
een bidder. Geen farizeeër, maar een 
tollenaar. Hebben wij de Heere echt 
nodig? Of denken wij diep van bin-

‘Ik heb mij onderwonden om tot U 
te spreken’
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Van de bestuurstafel

N. SchalkoortZijderveld

We mogen terugzien op een 
goede Bondsdag in de Bet

helkerk in Lunteren. Met velen 
uit het hele land waren we bijeen 
om te luisteren naar de boodschap 
vanuit de Bijbel. Het thema was: 
‘Leer ons bidden’. Wij hopen dat 
het onderwijs dat we mochten 
ontvangen tot zegen zal zijn, in 
het bijzonder voor de behandeling 
van de Bijbelstudies over het ‘Onze 
Vader’ in dit winterseizoen. De 
vraag voor ons allen is: Zijn wij 
biddende vrouwen?

Ons nieuwe project voor ‘Uit
breiding Godsdienstonder

wijs Stichting Adullam Gehan
dicaptenzorg ‘ is gestart. U bent 
er vast al mee bezig, van harte 
aanbevolen!

De beide Toerustingsdagen in 
Ridderkerk en Elspeet zijn 

voorbij. Het waren goede ont
moetingen rondom het thema ‘De 
christenvrouw in deze tijd’.

De Adventstijd is weer aange
broken. Deze periode wordt 

ook gekenmerkt door het gebed 
zoals we dit tegenkomen in Jes
aja 64: ‘Och, dat Gij de hemelen 
scheurdet, dat Gij nederkwaamt.’ 
Wij mogen weten dat de Heere dit 
gebed verhoord heeft in de zen
ding van Zijn Zoon. Dan is er ook 
vandaag een biddend uitzien naar 
Zijn komst in ons hart. Grote blijd
schap die al de volken wezen zal.

Wij wensen u gezegende 
Kerstdagen en een heilrijk 

2016 toe.

nen, heeft bidden wel zin? We hebben 
moeite met bidden, onze gedachten 
dwalen steeds af. Dit is vaak de manier 
waarop we met God spreken. Hoe kan 
dit anders worden. De farizeeër bad, 
maar was niet op God gericht maar op 
zichzelf. Bij de tollenaar was het an-
dersom: ‘O God, wees mij de zondaar 
genadig.’ Mensen houden zich meer 
bezig met wat en hoe ze spreken, dan 
met Wie ze spreken. Bidden is een 
spreken en staan voor Gods heilig aan-
gezicht. Als we dat beseffen, verandert 
ons bidden. Dan komen we als een 
hulpeloze tot God. Deze zaken kunnen 
alleen geleerd worden op de school 
van de Heilige Geest. Dan komt er die 
vertrouwelijke omgang, zoals een kind 
met zijn vader omgaat. Dan durf je veel 
van de Heere te vragen. 
Wat mogen we dan van de Heere vra-
gen? Alle geestelijke en lichamelijke 
nooddruft. Letterlijk betekent dit, alles 
wat we nodig hebben, maar wat we 
missen. Het gaat er ook om dat we al-
tijd de eer van God op het oog hebben. 
Vraag vrijmoedig om bekering, geloof, 
heilige levenswandel. Dit alles is tot 
Gods eer en ons welzijn. 

Houdt vaste tijden voor het gebed. 
Spreek niet over uw zonde of uw pro-
blemen in het algemeen, maar benoem 
ze concreet voor de Heere. Dat deed 
Jakob ook toen hij de Heere vertelde 
dat hij bang was voor de ontmoeting 
met Ezau. Niets is te onbelangrijk om 
voor de Heere neer te leggen. De  
Heere wil grote dingen doen, nee, niet 

om het gebed, maar wel op het gebed. 
Wat voelen we nu ons tekort. Bidt om 
de leiding van de Heilige Geest. Hij 
leert ons hoe we echt moeten bidden. 
De vraag is: Hebt u nu een leven van 
gebed of ontbreekt daar veel aan? 

Denk dan aan het bidden van Christus 
dat Hij verricht in de hemel. Zijn bid-
den overstijgt al ons bidden. Het is een 
troost voor Gods strijdende kerk op aar-
de, dat van Jezus staat geschreven: ‘Die 
ook ter rechterhand Gods is, die ook 
voor ons bidt!’ Hij hoort de wens van 
allen die Hem vrezen, hun bede heeft 
Hij nimmer afgewezen.

Tijdens het tweede muzikale intermez-
zo luisteren we naar Psalm 123 en het 
lied ‘Neem mijn leven’. 

Ds. Lassche en ds. Van der Linden beant-
woorden de vragen die naar aanleiding van 
de beide referaten gesteld worden.

Dhr. J. van Velthuizen vertelt iets over 
het project ‘Uitbreiding van het Gods-
dienstonderwijs bij Adullam Gehandi-
captenzorg’. Dit onderwijs moet wor-
den aangepast aan alle niveaus van de 
cliënten binnen Adullam. U hebt daar 
al uitgebreid over kunnen lezen in de 
vorige uitgave van ‘Zicht op de Kerk’. 
We hopen op een mooi resultaat voor 
dit belangrijke werk ten dienste van 
onze gehandicapte medemens.

Hersteld Hervormde 
Vrouwenbond

Godsdienstonderwijs bij Adullam
IBAN NL39 INGB 0005 6808 99

Hersteld Hervormde Vrouwenbond te 
MIddelharnis onder vermelding van:

project Adullam
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26 januari 2016:
Zuilichem: Regiobijeenkomst Zuid-Oost
Spreker: Evangelist Bor
Aanvang: 19.45 uur, vanaf 19.15 uur ontvangst met 

koffie

Op alle bijeenkomsten zijn onze bekende fotokaarten 
te koop! 

Ons 7e Bijbelstudieboekje gaat over het ‘Onze Vader’.
U kunt het boekje nog tot 31 december bestellen bij: 
a.rijken-ubak@solcon.nl | Tel. (0418) 561287
De prijs voor leden is € 5,50 
en voor niet-leden € 6,50
(excl. verzendkosten)

Agenda

Kopij voor het volgende blad kunt u voor 4 januari 
2016 e-mailen naar: a.rijken-ubak@solcon.nl
Tevens kunnen de berichten voor de website naar 
bovengenoemd e-mailadres gestuurd worden.
e-mail secretaresse HHV: cbhovestadstoffer@solcon.nl

Bijbelstudieboekje 
seizoen 2015-2016

Mededelingen

Mw. Schalkoort bedankt de beide 
predikanten voor het houden van hun 
referaat en wenst hen Gods zegen in 
de gemeenten die ze mogen dienen. 
Ook een woord van dank voor de beide 
musici voor de begeleiding van de sa-
menzang en het muzikale intermezzo. 
Er wordt achter de schermen heel veel 
werk verzet om een Bondsdag goed en 
ordelijk te laten verlopen. Allen harte-
lijk dank daarvoor en in het bijzonder 
het kostersechtpaar Rijswijk en hun 
medewerkers.
Het belangrijkste van deze dag was de 
boodschap vanuit de Bijbel. ‘Leer ons 
bidden’. Zijn wij biddende vrouwen? 
Laten we alles wat we vandaag gehoord 

hebben, meenemen, overdenken en 
bewaren in onze harten. Ze wenst allen 
een goede thuisreis waarna ds. Van der 
Linden na het zingen van Psalm 145 
vers 6 eindigt met dankgebed.

Opbrengst van de collecte voor de
onkosten van de Bondsdag  € 2.756,18 

Opbrengst van de collecte voor het
project voor Adullam:  € 2.774,25
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Linly uit Malawi is negen. Elke  
dag zorgt ze voor haar broertjes. 
Samen met haar moeder, een 
weduwe zonder werk. Te vaak 
gaat ze ’s avonds met honger 
naar bed. Wilt u zorgen voor 
kinderen als Linly? Geef voor 
voedsel, kleding, medische 
zorg en (Bijbels)onderwijs.

www.stephanos.nl

MAAK UW BIJDRAGE OVER OP  
IBAN NL74 RABO 0335 3074 50
t.n.v. Stéphanos, Hendrik Ido Ambacht
Info gezinssponsoring 038 - 385 79 66 Presentatie?  

Bel 06 - 301 671 72 of  
mail naar voorlichting@

stephanos.nl 

Bestuursleden en medewerkers van Stéphanos behoren tot de Prot. 
Kerk in Ned. (Herv.), Hersteld Herv. Kerk, Chr. Geref. Kerken, Geref. 
Gemeenten, Geref. Gemeenten in Ned. en Oud Ger. Gemeenten.

Wie zorgt   
  er voor Linly?

NIEUW!

NIEUW!

NIEUW!

wat kunnen wij 
voor u betekenen?

Kauwenhoven 5 | Lunteren | 
T (0318) 48 40 74 | info@drukkerij-amv.nl
www.drukkerij-amv.nl

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

De Linde

 J.v.Schaffelaarstr. 35, Barneveld • 0342-491184 • www.hoedenhuisdelinde.nl • Geopend: 9.30-17.30 uur, vr. koopavond, ma. morgen gesloten

dameshoedendameshoedendameshoedendameshoedendameshoeden
Bezoek onze site of kom naar de winkel Bezoek onze site of kom naar de winkel 
voor onze unieke collectievoor onze unieke collectievoor onze unieke collectievoor onze unieke collectie

 J.v.Schaffelaarstr. 35, Barneveld • 0342-491184 • www.hoedenhuisdelinde.nl • Geopend: 9.30-17.30 uur, vr. koopavond, ma. morgen gesloten J.v.Schaffelaarstr. 35, Barneveld • 0342-491184 • www.hoedenhuisdelinde.nl • Geopend: 9.30-17.30 uur, vr. koopavond, ma. morgen gesloten J.v.Schaffelaarstr. 35, Barneveld • 0342-491184 • www.hoedenhuisdelinde.nl • Geopend: 9.30-17.30 uur, vr. koopavond, ma. morgen gesloten J.v.Schaffelaarstr. 35, Barneveld • 0342-491184 • www.hoedenhuisdelinde.nl • Geopend: 9.30-17.30 uur, vr. koopavond, ma. morgen gesloten

dameshoedendameshoeden
ook dopjes en barettenook dopjes en barettenook dopjes en barettenook dopjes en barettenook dopjes en barettenook dopjes en baretten

VAN STAVEREN
Begrafenisverzorging

(0172) 23 33 38
Dag en nacht bereikbaar

overal te ontbieden

~ Wij verzorgen alleen begrafenissen ~
Vraag geheel vrijblijvend het boekje

 ”Mijn laatste wens”
Sumatrastraat 11 

2405 EM Alphen aan den Rijn
www.vanstaverenbegrafenisverzorging.nl

VAN STAVEREN
Begrafenisverzorging
(0172) 23 33 38

Dag en nacht bereikbaar overal te ontbieden
~ Wij verzorgen alleen begrafenissen ~

Vraag geheel vrijblijvend het boekje ”Mijn laatste wens”

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

advertentie



advertentie
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De specialist op het gebied van reizen met als
doel verdieping in Gods Woord in relatie tot Israël

Christelijke groepsreizen ook voor uw gemeente

Hoelang leeft er al een verlangen in uw hart om naar Israël te gaan? Het land van melk
en honing met eigen ogen aanschouwen en ervaren. Alleen of met een groepsreis.
Samen met de mensen van uw eigen gemeente.

Israël Idoed Reizen organiseert christelijke reizen naar Israël het hartland, de navel van
de wereld. Reizen die u verdieping geven in en door het Woord van God. Die u verbinden met
het land en het volk van Israël.

Een reis in saamhorigheid en verbinding. Gebaseerd op en geïnspireerd door het Woord
van God. Om zo inzicht te krijgen in het leven van onze aartsvaders: Abraham, Izaäk en
Jakob. We reizen samen door de Bijbelse plaatsen in het beloofde land.

Wij bieden u verschillende reisprogramma’s aan in Israël:

• Israël vanuit het hart (10 dagen)
• Israël Ontdekkingsreis (12 dagen)
• Israël Bemoedigingsreis (9 dagen)
• Israël Natuurreis (11 dagen)
• Profetische reis Israël (11 dagen)
• Israël Verdiepingsreis (11 dagen)
• Israël in Woord en beweging (10 dagen)
• Israël rondom het Meer van Galilea (11 dagen)
• Verbindingsreis (11 of 15 dagen)
• Loofhuttenfeest & mars (15 / 12 of 9 dagen)

Wij nodigen u van harte uit om mee te gaan naar Israël.

Shalom lehitraot!

Wilt u meer weten over ons aanbod Israël reizen? Maak geheel vrijblijvend een afspraak.
Neem contact met ons op of vraag meer informatie aan. Wij bespreken graag de mogelijk-
heden met u.



Zicht op de mannenbond

K. van den Herik | secretaris

Door de herfstnevelen van zaterdag 17 oktober 2015 togen vele 
mannenbroeders uit alle windstreken van ons vaderland naar  
Lunteren. Om 11.00 uur opent ds. J.C. den Toom de landelijke  
Toogdag met psalmgezang, gebed en het lezen van Genesis 15. 

Opent uwen mond, 
eist van Mij vrijmoedig,
op Mijn trouwverbond
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Een bijzonder welkomstwoord is er voor de Mannenbond 
van de Christelijke Gereformeerde Kerk; de Bond van 
Mannenverenigingen van de Gereformeerde Gemeenten; 
de Ned. Hervormde Mannenbond op G.G.; de Hersteld 
Hervormde Vrouwenbond, vertegenwoordigers van kerkelij-
ke geledingen en beide inleiders. Dhr. A.J. Doorn leest het 
schrijven aan Zijne Majesteit Koning Willem Alexander voor, 
om onze betrokkenheid met het koningshuis te verwoorden.

Oorsprong genadeverbond,  
ds. A.J. Britstra
De leer van het verbond is een typisch gereformeerd thema, 
voluit Bijbels en onopgeefbaar. De oorsprong ligt in de eeu-
wige Drieënige God uit Wie, door Wie en tot Wie alle dingen 
zijn. Hij, Die de onuitputtelijke Bron van alle goed is, heeft 
van eeuwigheid in Zijn welbehagen bepaald met Abraham 
het genadeverbond op te richten in 
patriarchale bedeling. Gods vrije gunst, 
Die eeuwig Hem bewoog. Daarin wor-
telt het genadeverbond, opgericht om 
gevallen zondaren daarin op te nemen. 
Vanuit Gen. 15 valt op hoe volstrekt 
soeverein God de Heere handelt. Ach-
ter het genadeverbond in de tijd ligt 
Gods heilsplan (verbond) tot verlossing 
van zondaren in Christus (vgl. Jes. 42:1; 
Math. 12:18). Duidelijk is sprake van 
een aanstelling van de Zoon tot Borg en Middelaar, de Gezalf-
de, om het werk der verlossing en verzoening te volbrengen, 
wat weer de rechtsgeldige grond van het genadeverbond is 
(vgl. Joh. 17:4; Ps. 40:4, 8; Hebr. 9:10). Ds. Wilhelmus à 
Brakel wijst in de Redelijke Godsdienst naar 1 Petr. 1:20 en 
schrijft verder: Het verbond der genade en onze verbondshan-
deling met God in Christus heeft zijn oorsprong en zijn grond 
op dit verbond der verlossing tussen God en Christus; hieruit 
vloeit in het begin midden en einde van des mensen zaligheid. 
Prof. Van der Schuit schrijft: Het verbond der verlossing is de 
grond van alle troost, blijdschap en verwondering in de Drie-
enige God. In het verbond der genade vinden wij de beloofde 
Christus, die aan een wederhorig kroost, aan een verloren 
zondaar wordt toegezegd en in de doop verzegeld. Mag u het 
meewonderen met de apostel Paulus: O diepte des rijkdoms, 
beide der wijsheid en der kennis Gods, hoe ondoorzoekelijk 
zijn Zijn oordelen, en onnaspeurlijk Zijn wegen! Ds. Britstra 
sluit de morgenbijeenkomst af met psalmgezang en gebed.

Tweeërlei verbondskinderen, ds. A. Kos 
Om 13.00 uur opent de voorzitter de middagbijeenkomst met 

gebed, psalmgezang en het lezen van Hand. 2:37-41. Over 
tweeërlei kinderen des verbonds is veel geschreven. Denk 
aan het lezenswaardige boekje van ds. I. Kievit, waaraan deze 
titel is ontleend. Tweeërlei verbondskinderen. Wij behoren tot 
dezelfde bondsgemeente, verkeren onder hetzelfde verbond-
sevangelie en verbondsbeloften; we dragen hetzelfde teken en 
zegel als heenwijzen naar een bevestiging van die verbondsbe-
loften. Toch verschillend. Dat zit niet in het verbond, maar in 
het verbondskind zelf. Of alleen uiterlijk, of ook van harte ver-
bonden aan God. Dit heeft eeuwige gevolgen; of behouden of 
verloren. De Heere komt van Zijn kant met Zijn verbond. Hij 
zegt: ‘Ik ben de HEERE, uw God.’ Dat geldt ook de kinderen. 
Petrus zegt op de Pinksterdag: ‘U komt de belofte toe en uw 
kinderen.’ Petrus spreekt niet alleen tot de verslagenen van 
geest maar ook tot kinderen. De Heere maakt het tot kind van 
Zijn Koninkrijk: Gij zijt van Mij. Dat is onbegrijpelijk groot! 

Maar wordt dan iedere gedoopte za-
lig? Verbondsautomatisme gaat tegen 
Gods Woord in. De Schrift spreekt 
van tweeërlei kinderen des verbonds. 
Van mensen die geheiligd zijn en toch 
het bloed van Gods Zoon onrein ach-
ten (Hebr. 10: 29). Dat is ontzettend! 
Verbondskinderen staan onder hoog-
spanning, die we niet mogen wegrede-
neren. Het is onze schuld, van nature 
zoeken wij God niet. Maar wat is dan 

de zegen van de Heilige Doop? Is het dan niet een hopeloze 
zaak! Er is één uitkomst en dat is vanuit de Verbondsgod 
zelf. Hij gaf Zijn Zoon die de straf voor de Zijnen betaalde én 
alle gehoorzaamheid voldeed. De Heilige Geest past dit toe. 
In de Heilige Doop wordt de Geest, Die het geloof werkt, 
toegezegd. Die belofte Gods ligt in Gods handen. Hij weet 
raad met uw vijandschap, u niet! Zie dan op Gods hand, leer 
daarop pleiten (ds. G. Boer). Er is geen verwachting van ons, 
onze kinderen, ons smeken, worstelen aan Gods genadetroon, 
maar van Hem omdat Hij zo vol van genade is. ‘Maar op de-
zen zal Ik zien, op den arme en verslagene van geest, en die 
voor Mijn woord beeft.’

Ds. Den Toom bedankt beide inleiders voor hun bijzonder 
leerzame referaten , die elkaar aanvulden en bevestigden. Ds. 
Kos besluit de dag met gebed en psalmgezang. De voorzitter 
wenst iedereen wel thuis en goede voorbereidingen op de 
rustdag en bedankt iedereen voor zijn of haar betrokkenheid.

1. Beide referaten worden D.V. te zijner tijd opgenomen in 
het landelijk Kerkblad.

Het is onze schuld, 
van nature zoeken 
wij God niet. Maar 
wat is dan de zegen 
van de Heilige Doop?
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Uitleg over het 
‘fonds evangelisatie 

voor gemeenten’
HHG Den Helder is de eerste gemeente 
die vanuit dit fonds wordt gefinancierd

Zicht op evangelisatie

Evangelisatie als taak van 
iedere christen
Als we om ons heen kijken, zijn er 
veel land-, dorpsgenoten, collega’s, 
medestudenten of buren die nog nooit 
van de Bijbel hebben of gehoord of er 
nauwelijks mee bekend zijn. Hoewel 
de situatie per plaats en streek kan ver-
schillen, is het duidelijk dat Nederland 
een zendingsland is. Als christen heb-
ben we de taak en ook de verantwoor-
delijkheid om de boodschap van Gods 
Woord te delen met mensen om ons 
heen. In het Nieuwe Testament zien 
we dat gemeenten groeiden door het 
getuigenis van hen die tot het geloof 
in de Heere Jezus Christus gekomen 
zijn. Met name persoonlijke contacten 
tussen mensen waren hierbij belang-
rijk. Evangelisatie is een taak van ieder 
gemeentelid afzonderlijk en ook een 
gemeente als geheel. 

Evangelisatiewerk Den 
Helder
In 2012 nam de commissie evangelisa-
tie het initiatief een evangelisatiepro-
ject in Den Helder op te starten. Het 
verlangen was dat door middel van de 
opening van een Bijbelhuis, kinderwerk 
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en andere activiteiten mensen die nog 
nooit van het Evangelie hebben ge-
hoord in aanraking komen met Gods 
Woord en er door Gods Geest door 
geraakt worden. De afgelopen jaren 
is er veel gebeurd. Vanaf 2012 is de 
heer W.J. Korving werkzaam in Den 
Helder als evangelist. Er wordt een 
Bijbelcursus aangeboden die in een 
behoefte voorziet. Daarnaast krijgt het 
‘Bijbelhuis’ steeds meer bekendheid. 
Om al het werk in goede banen te lei-
den, werd er ook werkgroep opgericht. 
Hieraan nam de landelijke commissie 
evangelisatie actief deel. 

Inmiddels is de ‘opstartfase’ voorbij en 
begint het evangelisatiewerk vaste vor-
men aan te nemen. Steeds meer taken 
komen ook bij de plaatselijke gemeente 
in Den Helder te liggen. Daarmee 
werd tegelijkertijd de rol van landelijke 
commissie evangelisatie kleiner. Beslo-
ten is daarom om het evangelisatiewerk 
over te dragen aan de kerkenraad en 
kerkvoogdij, die worden bijgestaan door 
een werkgroep met vrijwilligers. Ook 
wordt vanaf begin 2015 het werk gefi-
nancierd vanuit het nieuw opgerichte 
fonds evangelisatie (hierover is meer te 

lezen bij ‘oprichting fonds evangelisatie 
voor gemeenten’). Het belangrijkste 
verschil is dat vanaf dit moment de 
kerkenraad van de HHG te Den Hel-
der en niet de commissie evangelisatie 
eindverantwoordelijk is voor het evan-
gelisatiewerk. Uiteraard helpen bij 
de organisatie van allerlei activiteiten 
(denk hierbij aan het kinderwerk, de 
vrouwenochtenden enz.) nog steeds 
vrijwilligers, ook uit den lande, mee. 
Er is nog steeds een grote behoefte aan 
vrijwilligers. In de praktijk verandert 
er dus weinig en blijft het werk op een 
nagenoeg dezelfde manier doorgaan.

Oprichting fonds evangeli-
satie voor gemeenten
De commissie evangelisatie krijgt met 
regelmaat vragen vanuit het land. Dit 
betreft bijvoorbeeld een vraag voor een 
bezinnings- of gemeenteavond of uitleg 
over het aanbieden van een Bijbel-
cursus. Ook kwam er vanuit sommige 
gemeenten een verzoek om financiële 
ondersteuning. Vaak gaat het om kleine 
gemeenten die zelf weinig middelen 
hebben. Mede naar aanleiding hiervan 
is besloten een fonds evangelisatie voor 
gemeenten op te richten. Hierbij kan 
een gemeente in eerste instantie voor 
een periode voor twee jaar financiële 
ondersteuning krijgen vanuit het fonds 
evangelisatie. Bij het fonds kan alleen 
‘aangeklopt’ worden door gemeenten 
die niet financieel draagkrachtig zijn. 
Verder is de bedoeling dat het geld 
ook daadwerkelijk gebruikt wordt voor 
evangelisatiedoeleinden. 

Daarnaast is de commissie beschikbaar 
om aan gemeenteleden of kerkenraden 
advies te geven met betrekking tot het 
evangelisatiewerk. Denk hierbij als vra-
gen aan: ‘Hoe zet ik een Bijbelcursus 
op’, ‘Waar moeten we aan denken als 
we een evangelist willen benoemen’? 
Hoe gaan we aan de slag met kindere-
vangelisatiewerk? 

Richtlijnen

• Het verzoek betreft gemeenten die zelf niet/
nauwelijks over financiële middelen beschikken

• Ondersteuning betreft in eerste instantie een 
periode twee jaar en kan desgewenst verlengd 
worden

• Verantwoordelijkheid voor de inhoud van het 
evangelisatiewerk ligt bij de plaatselijke gemeente 
(kerkenraad)

• De commissie evangelisatie is beschikbaar voor 
toerusting en advisering en ondersteuning van 
plaatselijke gemeenten (hierbij kan gedacht aan 
advisering, fondswerving etc.) 

Aanvullende richtlijnen zijn te vinden in de notitie 
evangelisatie (zie ook de website). 
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Nieuwe materialen
Kent u de regels die gelden voor het folderen en evangeliseren? 
Waar en wanneer mag u een bus of kraam voor het evangelise-
ren gebruiken? 
Om u op weg te helpen, is er onlangs een folder verschenen 
over deze en andere onderwerpen. Puntsgewijs wordt daarin 
uitleg gegeven over het folderen en evangeliseren. Er wordt 
ingegaan op straatevangelisatie, het plaatsen van een markt-
kraam/ voertuig, huis aan huis folderen en wat de grondwet 
zegt over het uitdragen van de levensovertuiging. Een prak-
tische folder dus!

Veel folders leggen uit Wie God is en hoe Hij gediend kan 
worden. Er is nu ook een folder verschenen die bewust 
bedoeld is om de mensen eerst zelf te laten nadenken. In 
de vorm van meerkeuzevragen worden een aantal vragen 
gesteld. Degene die door u aangesproken wordt, kan ver-
volgens zeggen hoe hij of zij aankijkt tegen de verschillende 
onderdelen van het christelijke geloof. In dezelfde folder 
wordt ook het Bijbelse antwoord gegeven en verder uitge-
legd. Een folder waar zowel de gever als de ontvanger iets 
van kan leren.

Ook wat de heilsfeiten betreft komt er binnen afzienbare 
tijd een nieuwe serie uit. Deze serie steekt speciaal in op 
het laten spreken van de Bijbel zelf. Door middel van Bijbel-
teksten met korte uitleg worden de heilsfeiten behandeld. 
De folder voor Kerst kunt u naar verwachting dit jaar al 
gebruiken. Deze serie laat zien dat Gods Woord zelf levend 
en krachtig is!

Op de website van de commissie evangelisatie kunt u de 
folders die verschenen zijn inzien en bestellen. De folder 
over het folderen en evangeliseren is gratis te downloaden. 
Veel zegen toegewenst in het lezen en gebruiken!

Folders
De diverse evangelisatiefolders kosten à € 0,05 per stuk. 
Evangelisatiefolders worden gratis geleverd aan Hersteld 
Hervormde gemeenten. Voor een eigen opdruk op de 
achterzijde van de folder wordt een bedrag van € 95,-  
berekend.
Wilt u voor een speciale evangelisatie-actie in uw eigen 
omgeving een folder ontwikkelen? Wij helpen u graag 
met het ontwerp en het drukken van de folder.
Bestellingen kunt u per e-mail of telefonisch plaatsen bij: 

Kerkelijk bureau van de Hersteld Hervormde Kerk
Vendelier 51-D
3905 PC  Veenendaal
Tel. 0318-505541
E-mail: depot.evangelisatie@hersteldhervormdekerk.nl

Evangelisatiedag 
2016

Op D.V. 13 februari 2016 hoopt de commissie evangelisatie 
haar vierde jaarlijkse landelijke ontmoetings- en toerustings-
dag te houden in Woudenberg. 
Datum:  D.V. zaterdag 13 februari 2016 
Locatie:  Maranatha kerk, Albert Cuyplaan 2 te 

Woudenberg
Aanvang:  10.00 uur (er is koffie vanaf 09.30 uur).
 We hopen de dag rond 15.00 uur te besluiten. 

In het morgengedeelte hoopt dhr. W. den Hertog een inlei-
ding te houden over het onderwerp 
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KADERVORMINGS-
AVONDEN 2016
2 MAART   EDE
8 MAART   NIEUWLEUSEN
15 MAART   THOLEN
23 MAART  HARDINXVELD-GIESSENDAM
30 MAART   NEDERHEMERT

INFORMATIE EN AANMELDEN: WWW.HHJO.NL

VOOR ALLE DATA GELDT:
DEO VOLENTE

jouw belijdenis
Een belijdenis

ONS BELIJDEN, TOEN EN NU

Zicht op jongeren

19 MAART
JONGERENDAG 16-, 

AMERSFOORT

1-4 APRIL
BIJBELSTUDIECONFERENTIE 

18+, LAGE VUURSCHE

29 APRIL - 2 MEI
BIJBELSTUDIECONFERENTIE 

23+

AGENDA
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W
at is ze ver van huis! 
Vreemde soldaten 
hebben haar 
meegenomen. Vanuit 
Israël helemaal naar 
het land Syrië. Het 

meisje is zomaar weggehaald bij haar 
vader en moeder. Ze is naar het huis van 
Naäman gebracht. Hij is een belangrijke 
soldaat in het leger van Syrië. En in plaats 
van spelen en luisteren naar de verhalen 
over God werkt dit meisje nu voor de 
vrouw van Naäman.

Ze ziet wat er allemaal gebeurt in het huis 
van Naäman. En weet je wat ze ook ont-
dekt? Naäman is ziek! Hij is een heel goe-
de soldaat, maar hij heeft een erge ziek-
te. Naäman is melaats. Op zijn lichaam 
zie je grote zweren. En geen enkele dokter 
kan hem beter maken! Dat vindt het meis-
je heel erg. 

Op een dag gaat ze naar Naämans 
vrouw. Ze vertelt dat er een profeet is in 
Samaria die Naäman kan genezen. Het is 
Elisa. Het meisje gelooft dat hij Naäman 
kan helpen. Ze gelooft dat Elisa in de 
Naam van God hem weer beter kan ma-
ken. 

Zie je wat het meisje doet? Ze doet niet 
lelijk tegen Naäman omdat hij haar bij 
haar ouders weggehaald heeft. Nee, ze 
vertelt over mogelijkheden van genezing. 
Op deze manier hoort ook Naäman over 
God. 

Wat laat jij zien in je gedrag en met je 
woorden? Aan je vriendjes, je buren, ...? 
Of houd je liever je mond over God? Belijd 
maar net als het dienstmeisje van Naä-
man hoe machtig de Heere is! De Heere 
hoort graag dat jij ook tegen anderen 
over Hem spreekt.

Wat laat jij zien?

Je hebt vast wel eens van het woord ‘belijden’ gehoord. 
Heb je wel eens nagedacht over de betekenis? Misschien 

heb je het wel eens opgezocht. Belijden is eerlijk 
uitkomen voor wat je gelooft. En dat doe je niet alleen 

met je woorden. Je gedrag is daarin ook heel belangrijk. 

Hanneke de Kat

12-
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Zou jij het doen? Zo openlijk 
stelling nemen, je mening naar 
buiten brengen? Luther wilde 
de discussie op gang helpen. 

Over genade die niet te koop is. Over 
zalig worden, wat niet van mensen af-
hangt. Hij maakte stellingen die gaan over 
de kern van het Evangelie. 
Wat is jouw belijdenis? Want je legt hoe dan 
ook iedere dag belijdenis af. Is het niet door 
je taalgebruik, dan wel door wat je doet. Of 
je nu wilt of niet. Anderen zien en horen wat 
jij belijdt. Bij je vrienden, thuis, in je studie of 
op je werk. 
Misschien denk je: oei, daar moet ik toch eens 
wat meer op letten. Doe dat. Maar realiseer je 
dat een belijdenis pas een belijdenis is als het 
uit je hart komt. Christen zijn, dat is Christus 
belijden als je enige Verlosser en Redder. Dat 
is door het geloof de moed hebben om iets 
van Hem te laten zien. Dat is een gift, snap je. 
Echt belijden is een geschenk. Ondanks ons. 
Op die manier is belijdenis doen niet iets om 
trots op te zijn. Wel iets om vrijmoedig en 
blijmoedig te doen, te proberen. Kun je het 
niet? Vraag God om Zijn Geest in je hart. 

Je kent hem vast wel. Luther. De man van de 95 stellingen. De man 

die aan het begin van de Reformatie in Duitsland stond. Van hem 

kunnen we leren als het over belijden gaat.

Luther stelt de foute dingen uit de Roomse Kerk zonder omwegen 

aan de kaak. Hij timmert zijn 95 stellingen op de deur van de 

slotkapel te Wittenberg. Binnen een ommezien zijn de stellingen 

uit het Latijn vertaald in het Duits. Iedereen kan het lezen. 

Iedereen spreekt erover. De vertaalde stellingen worden 

verspreid door heel Duitsland…

16-

Ik belijd... 

Ewald Kloosterman
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Voor € 10,00 per kalenderjaar bent u  
donateur van de stichting en steunt u 

haar werk. U krijgt dan de door  
de stichting opgestelde praktische en  

principiële brochures gratis toegezonden.  
Ook ontvangt u de nieuwsbrieven,  

met actuele informatie,  
die een paar keer per jaar verschijnen.

 
De Stichting  

Gemoedsbezwaarden  
tegen Verzekeringen heeft ten doel de 

individuele en collectieve voorlichting aan 
en belangenbehartiging van  
gemoedsbezwaarden tegen 

verzekeringen.

Telefonische vragen en donateuraanmelding  
tijdens kantooruren:

0488 - 44 91 54, of via e-mail:  
sgv.voorlichting@kliksafe.nl

STA NAAST 
VERVOLGDE 

CHRISTENEN!
Pakistan, Nigeria, Egypte, Noord-Korea.  

Een greep uit de vele landen waar christenen 
lijden om hun geloof. SDOK staat naast 
vervolgde broeders en zusters. U ook? 

Bekijk  

de video  

‘Bid voor vervolgers’

www.sdok.nl/ 

vervolgers

Pak dit vak
voor uw communicatie

en bereik uw doelgroep

Laat weten waar u voor staat,
neem contact op met

adverteren@hersteldhervormdekerk.nl



16+16+
Helden Iedereen heeft helden. 
Een vakkundige collega, een inspirerende denker of 
een dappere redder van mensenlevens. Mensen die 
wat van hun leven weten te maken. Mensen waar je 
tegenop kijkt.

Het nieuwe dagboek gaat over de helden uit de 
Hebreeënbrief.  Maar zijn zij voorbeelden van een 
geslaagd leven? Abel werd vermoord. Abraham 
bezat alleen een graf. Sara was onvruchtbaar. 
En zo gaat het nog wel even door. Het zijn geen 
grote mensen. Het zijn op z’n best mensen die 
ontzettend veel op jou lijken. Mensen met fouten, met 
mislukkingen, met onvervulde idealen. Zou je daar 
jaloers op zijn?

Ja, zegt de schrijver van de brief aan de Hebreeën. 
Deze bonte verzameling van zondaren en 
brokkenmakers deed grote dingen in Gods koninkrijk. 
Niet door hun vaardigheden, hun moed of hun 
volharding, maar door het geloof. Geloven betekent 
verder kijken dan wat je ziet. Niet op je eigen 
kwaliteiten en gebreken letten, maar alles van God 
verwachten.
Dat is voor mij de aansporing van Hebreeën 11: 
ook al wijst alles op het tegendeel, houdt je oog op 
God gericht. Een held in Gods koninkrijk ben je niet 
door wat je zelf bij draagt, maar door volhardende 
verwachting van God.

Johan Smits, medewerker dagboek

Een wolk van 
getuigen ‘Alzo wij zo groot een wolk der getuigen 
rondom ons hebben liggende, laat ons afleggen allen last, en de zonde, die 
ons lichtelijk omringt, en laat ons met lijdzaamheid lopen de loopbaan, die ons 
voorgesteld is; ziende op den oversten Leidsman en Voleinder des geloofs, Jezus.’ 
Hebreeën 12:1-2a

In Hebreeën 11 wordt een lange rij namen genoemd van 
gelovigen. Door genade leerden zij God kennen. Zelfs nadat 

ze gestorven zijn, getuigen ze van Gods rijke daden in 
hun leven. In dit dagboek volgen we hen. Let elke 

dag biddend op deze wolk van getuigen. Volg 
hun geloof na in  de loopbaan van het leven. 

Ziende op de overste Leidsman en Voleinder 
van het geloof: Jezus Christus.

De auteurs die aan dit dagboek 
meewerkten zijn afkomstig 

uit de Hersteld Hervormde 
Kerk. 
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VER
HUIZEN?
WWW.HAZELEGERVERHUIZINGEN.NL      
INFO@HAZELEGERVERHUIZINGEN.NL

Wij komen graag persoonlijk 
met u in contact:
Putten: (0341) 491147
Nijkerk: (033) 2460082

NATIONAAL • OVERZEE • OPSLAG

BEZOEK ONS IN MIDDELHARNIS!
Baileys, Cavallaro, Frank Walder, Gaastra, 
Gant, Gerry Weber, Giordano, Kyra & Ko, 
Lilytime, No Excess, Rozes of Avalon, 
Roy Robson, State of Art, Susskind, 
Tenson, Tommy Hilfi ger, 
Tramontana, Vanguard, 
Yaya en meer. 2000 m2

mode

Dames | Heren | Lingerie
2000 m2 mode | Gratis parkeren achter ons pand
Zandpad 24 | Middelharnis | (0187) 48 20 52  | www.buijsse.nl 

Volg ons op

 

 

 

 

Specialist in maatwerk 
 

*Keukens   *Kasten   *Kamer en suite 
 

Werkplaats en showroom (bezoek op afspraak): 
Wilgenweg 15c, 3421 TV Oudewater (tussen Gouda en Woerden) 

Meer informatie? Ga naar: www.interieuver.nl 
T 0348 – 431 774  / M 06 – 52 46 27 30 

 

 

 

 
 
 
 
 

Verkoop AGA Fornuizen 
Private Dining Restaurant 
 
Naaierstraat 9, Gouda 
Mail: jantrus@planet.nl 
Tel. 06 22254064 
www.agakookhuisjantrus.nl 

 



‘De dag waarop ik belij-
denis deed, was toch wel 
een spannende dag. Je 
geeft je jawoord. Je staat 
voor de hele gemeente én 
voor de Heere. Dat is het 
voornaamste.’

Inmiddels heeft hij de leeftijd van de 
zeer sterken bereikt. Dat weerhield 
hem er niet van om zich vorig jaar 
aan te melden voor de belijdenisca-
techese in zijn kerkelijke gemeente. 
‘In de kerk word je gewezen op het 
doen van belijdenis. In zekere zin 
was ik het al jaren van plan, maar ik 

stelde het steeds uit. Van de ene 
dominee hoorde ik dat je 

nooit belijdenis kunt doen als je niet 
bekeerd bent. Die eis is aan de ene 
kant wel goed, maar die kun je uit 
jezelf niet volbrengen. Bij een ande-
re dominee moest je eerst op een 
persoonlijk gesprek komen. Daar 
zag ik tegenop. Zelf dacht ik dikwijls: 
‘Waarom doe ik het nu niet?’ Maar 
dan zag ik er toch weer tegenop. 
Later, als de groep eenmaal belijde-
nis deed, dan dacht ik: ‘Daar had ik 
ook bij moeten zijn’. 
Het afgelopen jaar volgde de tach-
tigjarige de belijdeniscatechese. 
‘Dat was enorm leerzaam. Vroeger 
werden op catechisatie wel de 
catechismus en de formulieren be-
handeld, maar dat was altijd kort 
en bondig. Ik wist van alles wel een 
beetje, maar nu gingen we overal 

dieper op in. De stof was bij 
elkaar allemaal wel heel 
veel. Je merkt dan goed 
dat je ouder wordt. Ik wist 
bijvoorbeeld bepaalde 

namen en dingen wel, 
maar dan kon ik er 
toch niet meer precies 
opkomen. De vragen 
bij de lesstof maakte ik 
met de Statenvertaling 

erbij en Matthew Henry. 
Daar staat alles kort en 

krachtig in. Ik heb weleens om hulp 
gevraagd, maar over het algemeen 
kan ik wel zeggen dat ik de ant-
woorden zelf opgezocht heb’.
De groep waar deze oudere belijde-
niscatechisant deel vanuit maakte, 
kenmerkte zich door onderlinge 
verbondenheid. ‘Onderling was het 
buitengewoon. Doordat je veel bij 
elkaar bent, word je één. Je raakt 
aan elkaar gewend. Er zat een 
ander gemeentelid in de groep, 
die ook niet zo jong meer is. Daar 
heb ik veel naast gezeten. Er waren 
mensen bij die weleens aanboden: 
‘Je mag gerust eens bij ons langsko-
men om samen vragen te maken.’ 
Ja, onderling was het echt enorm 
goed’.
De oproep tot geloof en bekering 
klonk steeds opnieuw tijdens de ca-
techeseperiode. ‘Je wordt er steeds 
op gewezen dat je het éne nodige 
moet hebben, maar dat het krijgen 
daarvan ook weer genade is’. Dat 
geeft de ‘zeer sterke’ ook graag 
door aan jongeren en ouderen: ‘Het 
komt er voor jezelf op aan. Wat doe 
je met de Boodschap? Als je de 
Heere niet kent, blijf dan vragen om 
bekering. Dat is belangrijk. Het zou 
het mooiste zijn als het nog vrucht 
voortbrengt’.

‘Aangaande de dagen onzer jaren, daarin zijn zeventig jaren, 

of, zo wij zeer sterk zijn, tachtig jaren’ (Psalm 90:10a).

Ouders

BELIJDENIS 
DOEN

op latere leeftijd
Jacoline Roon
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kerkbanken | kerkstoelen | kansels bankstoffering
doopvonts | lessenaars | collectezakken | liturgieborden

www.meesterlijke-interieurs.nl

“Teruggaan kan ik niet, 
het zal mijn dood worden”

Osama, 34 jaar

Osama is met zijn gezin vanuit Syrië naar Jordanië gevlucht. Hoe zal zijn toekomst zijn?  
ZOA biedt hulp aan deze vluchtelingen en helpt hen om hun leven weer op te bouwen. 
Dit doen we in het Midden-Oosten, maar ook in Afrika en Azië. Samen met u willen we 
trouw zijn aan hen die lijden. Durft u zich nog te laten raken door de verhalen?

WWW.ZOA.NL  IBAN 550

Lees het 
verhaal van 
Osama op

www.zoa.nl

Stipdonk 16

5715 PC Lierop

 Toine Daelmans: 0492 54 55 77

 Ralf van Veghel: 06 460 656 21

info@daelmans.com

www.daelmans.com



Deze mevrouw getuigde van de 
schoonheid van het schilderij. Jam-
mer genoeg haastte ze zich om te 
zeggen dat ze met het geloof niets 
had. Dat is ook een belijdenis…
Hoe is het met onze belijdenis ge-
steld? Hebben wij het Lam Gods 
gezien? U en jij zult begrijpen dat ik 
daarmee niet het schilderij van de 
broers Van Eyck bedoel. Maar heb-
ben wij de Heere Jezus Christus lief 
mogen krijgen met heel ons hart? 

Komen tot belijden van het geloof, 
van Zijn Naam. Dat is ten diepste de 
drijfveer van al het werk dat door de 
HHJO verricht mag worden. Hoe rijk 

Onlangs was ik in Gent voor 

vergaderingen en een trai-

ning. Het hotel waar ik ver-

bleef, lag vlakbij de prach-

tige Sint-Baafskathedraal. ‘s 

Avonds zijn we daar langs 

gelopen op weg naar het 

restaurant. De volgende 

morgen stond er een trai-

ning gepland op een oud 

haventerrein. Het bleek een 

oude omgebouwde spinnerij 

te zijn. Ik sprak met één van 

de mensen die de training 

gaf over de historie van dit gebouw. Plots 

vroeg ze me of ik het Lam Gods had gezien. 

Verrast door deze vraag bleef

ik even stil en dacht: ‘Wat 

bedoelt ze nu…?’ Zij ver-

volgde enthousiast haar 

verhaal: ‘Ja, dat prachtige 

schilderij van de gebroe-

ders Van Eyck dat in de 

Sint-Baafs kathedraal te zien 

is. Als je goed kijkt naar de 

figuranten op het schilderij, 

zie je dat ze prachtige gewe-

ven zijden kleding dragen. 

Waarschijnlijk geweven in 

een spinnerij als deze. Ik 

kan daar uren naar kijken 

en ontdek steeds meer moois in dat schil-

derij.’ En zo was de link gelegd tussen het 

schilderij en de oude spinnerij.

J. van Zijtveld (secretaris HHJO)

zou het zijn als jongeren zicht krijgen 
op de Heere Jezus Christus en dat ze 
mogen belijden dat ze Hem nodig 
hebben in leven en sterven. Door 
alles heen klinkt steeds de oproep 
vanuit het Woord: ‘Laat ons dan de 
onwankelbare belijdenis der hoop 
vasthouden (want Die het beloofd 
heeft is getrouw).’

Onwankelbaar in Christus. Ik denk 
terug aan Tweede Pinksterdag dit 
jaar. Onze tweede zoon mocht sa-
men met zeven andere jongeren 
van de gemeente belijdenis afleg-
gen van het geloof. De tekst van de 
preek was: ‘Deze dingen heb Ik tot 

u gesproken, opdat gij in Mij vrede 
hebt. In de wereld zult gij verdrukking 
hebben; maar hebt goede moed, Ik 
heb de wereld overwonnen.’ 

Onwankelbaar zijn in Jezus Christus, 
als de Rots, zo prachtig verwoord 
door A.M. Toplady:

Vaste Rots van mijn behoud,
Als de zonde mij benauwt,
Laat mij steunen op Uw trouw,
Laat mij rusten in Uw schaûw,
Waar het bloed, door U gestort,
Mij de bron des levens wordt.

Commissie

Onwankelbaar
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Ambtsdragers/leidinggevenden 

De schat 
van de kerk
voor onze jongeren
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Als je moet uitleggen wat je nu 
precies gelooft, is dat nog niet zo 
gemakkelijk. Dat ervaren ook jon-
geren. ‘Onze belijdenis’ helpt hierbij 
om positief uit te spreken wat de 
kerk gelooft en belijdt. Zo kunnen 
onze jongeren staan op de schou-
ders van onze voorvaderen die in 
de strijd het geloof beleden. Het 
is de taak van jeugdwerkleiders 
en catecheten om de schat van 
de kerk dienstbaar te maken voor 
onze jongeren.  

Relevantie
Mijn ervaring is dat wanneer je de 
relevantie van de geschriften naar 
voren brengt, ze van grote waarde 
zijn en jongeren zich er wel degelijk 
in willen verdiepen. Het is daarbij 
goed om lijnen te trekken naar de 
actualiteit. Is er een aardbeving 
geweest met duizenden slachtof-
fers? Dan zullen jongeren vragen 
hebben rond Gods voorzienigheid. 
Pak Zondag 10 erbij of NGB artikel 
13. Ga ook in op hun vraag naar 
‘wat kan ik ermee in de praktijk.’ Ik 
denk bijvoorbeeld aan de vraag 
waarom een christen niet zonder 
gebed kan. 

Waarheid 
Je hoort nogal eens: ‘De Bijbel, dat 
is genoeg!’ Toch heeft de geschie-
denis van de kerk bewezen dat er 
misvattingen kunnen ontstaan. Ook 
jongeren horen verschillende gelui-
den. Wat is nu waarheid? Ga daar-
over het gesprek aan en laat daar-
bij zien hoe de belijdenis gegrond 

is op de Bijbel. Belijdenisgeschriften 
zijn misschien geen ‘fastfood’ voor 
onze jongeren, maar stillen wel de 
honger naar houvast en duidelijk-
heid. Omdat de taal voor jongeren 
soms lastig is, kun je hen een korte 
samenvatting geven of de essentie 
in eigen woorden (laten) vertellen.

Beleving
Belijdenisgeschriften kunnen voor 
jongeren moeilijke, afstandelijke 
stukken lijken. Laat daarom zien 
dat de belijdenis ook een zaak is 
van persoonlijke beleving: Wat is nu 
jouw enige troost? Wijs op de vele 
werkwoorden die daarover gaan, 
zoals roemen, genieten, aanne-
men, steunen, gevoelen, vertrou-
wen, strijden enz.

Versterken
Om de belijdenis dichtbij te bren-
gen, heeft jeugdwerk en cateche-
se wat hulp nodig. Ik denk aan de 
plaats van huisgodsdienst, maar 
ook aan de preken. Ik weet van 
een predikant uit ons kerkverband, 
die een samenvatting van de leer-
dienst met enkele vragen naar de 
gezinnen stuurt. Daarnaast kan 
het curriculum van de catechese 
aansluiten bij het schema van de 
leerdiensten. Concrete vragen van 
jongeren kunnen dan gelijk op de 
catechese aan de orde komen. 
Door onderwijs, gesprekken en de 
koppeling naar hun dagelijks le-
ven, komt de rijke inhoud van de 
belijdenisgeschriften dichter bij de 
harten van de jongeren.

Geen fastfood, wel houvast
Zaterdagmorgen. Een jongere ontmoet tijdens zijn bijbaantje zijn 
oudere, ongelovige collega. Tijdens het vullen van de vakken 

ontstaat een gesprek over nood en ellende van de vluchtelingen. Jij 
gelooft toch dat God boven alles staat? Weet God hier wel van? 

Gerbrand de Jong

37



advertentie

38

PAUL ROESCHER
K E U K E N • B A D • V L O E R • H A A R D

Totaal 17.500 m2 in Rijssen en Apeldoorn
Tel. 0548 530 350   www.paulroescher.nl

 

Waarom Paul Roescher?
Wij geven u twaalf redenen! 6

Schuifdeurkast 200 x 215 x 65 cm (bxhxd).
Normaal 1100,-

Dé expert van 
budget tot 

maatwerk!
 

 

399,-
Kraakprijs!

www.deverrassing.nl  |  0222 31 89 06 

Welkom
terug op
ons park!

Al 60 jaar 
verrassend op Texel!

www.messiasbelijdendejoden.nl

Joden die Jezus als
Messias belijden 

hebben het in Israël moeilijk!

Zij hebben uw hulp nodig

• Om diaconale steun te geven • Om lectuur te verspreiden

• Om gemeenten op te bouwen • Om toerusting te geven

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

“Denkt u aan hen
 in uw gebed?”

Open dinsdag - zaterdag vanaf 10.00 uur,
zondag en maandag gesloten.

Ook geschikt voor gezelschappen 
en vergaderingen

Kerkstraat 8,  2971 AL Bleskensgraaf
Tel (0184) 69 31 51

www.bijdeburgemeester.nl

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

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

3-gangenmenu gratis!

2e menu
GRATIS

Kom smaakvol 
genieten van een 
lunch, diner of borrel 
in het oude raadhuis 
van Bleskensgraaf 
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Donatus verzekert kerkgebouwen en wat daar bij hoort, zoals ruimtes voor kinder opvang,

doopvonten, kanselbijbels en orgels. Donatus is een betrokken specialist. Klein genoeg om u 

persoonlijk van dienst te zijn. Groot genoeg om uw verzekerings belangen aan toe te vertrouwen. 

Samen met u zorgen we ervoor dat wat waardevol is, behouden blijft voor onze kinderen en hun 

kinderen en hun kinderen…

Donatus  verzekert  vertrouwd

www . d o n a t u s . n l  t e l .  073  -  5 221700

Donatus_A-Zichtopdekerk_175x256.indd   1 16-01-15   14:01


