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D
ankdag is weer achter de rug. Gaf de collecte een 

mooie opbrengst? En… hebt u ruimhartig gegeven? 

Meer dan anders, toch zeker wel? Tien, vijftig, 

honderd euro in de collectezak. Thuis nagedacht over 

een �inke fooi. Aan het eind van het jaar zorgt u er voor, dat u 

minstens 10% van uw bruto-inkomen aan goede doelen over maakt.

Toch … voldoet dat niet. Paulus geeft in 2 Korinthe 8 een 

voorbeeld van gemeenteleden die écht veel gaven. Als beschamend 

voorbeeld voor de Korinthiërs, en voor ons. Het waren de leden van 

de gemeenten in Macedonië. In de collecte die Paulus gehouden 

had voor de gemeente van Jeruzalem gaven zij niet maar een fooi, 

zelfs geen �ink bedrag. Zij gaven … zichzelf! Alleen maar een 

geldbedrag, dat zou een afkoopsom geweest zijn. Maar ze durfden 

zelf niet buiten schot te blijven. Ze hadden zichzelf er voor over. 

Toen Paulus met zijn verzoek om hulp bij hen kwam, toen zeiden 

ze als het ware: ‘Paulus, u mag ons helemaal hebben, we staan tot 

uw beschikking’.

De tijd is kostbaar. Mozes heeft het niet voor niets in die bekende 

90ste Psalm over het ‘tellen van onze dagen’. Iets wat kostbaar voor 

ons is, dat tellen wij. Wij verspelen zo veel tijd met allerlei dingen, 

die ons bezighouden, maar die eigenlijk niet van veel waarde zijn. 

Zeker niet als wij ze bezien in het licht van de eeuwigheid. 

Wij hebben onze tijd wel te besteden. De tijd hebben wij van 

God gekregen om ons tot Hem te bekeren. Van nature stellen wij 

onze bekering uit. Het kan morgen immers ook nog. Dat maakt 

de duivel ons wijs, want wij weten niet of wij de dag van morgen 

nog beleven. Gods Woord wijst ons zo duidelijk op het heden der 

genade. 

Eenmaal is de genadetijd voor deze wereld voorbij, maar als wij 

sterven is de tijd ook voorbij, dan wordt het voor ons eeuwigheid. 

En dan is het eeuwig wee of eeuwig wel. Het zal wat zijn om 

verloren te gaan onder de prediking van Gods Woord. Dan hebben 

wij van God de tijd gehad. De een mag langer leven dan de ander. 

Ook dat heeft God in Zijn vrijmacht bepaald. Maar wij zullen 

allemaal rekenschap af moeten leggen van ons rentmeesterschap. 

Wat hebben wij met onze tijd gedaan? Wij krijgen de tijd om ons 

tot God te bekeren. Wij mogen ook leven onder de bediening van 

wet en Evangelie. Wat is onze verantwoordelijkheid toch groot. 

Wij moeten in ons leven door Gods genade de goede strijd des 

geloofs leren strijden. Als dat waar wordt in ons leven, dan wordt 

de tijd voor ons een strijd. Dan is het ook een troostrijke boodschap 

voor degenen, die de goede strijd des geloofs hebben leren strijden, 

dat hier staat, dat er geen tijd meer zal zijn. Dat betekent immers, 

dat er dan ook geen strijd meer zal zijn. Dan is de strijd ten einde. 

Dan mogen Gods kinderen eeuwig delen in de overwinning van 

Christus. Wij willen van nature niet strijden. Weet u waarom niet? 

Wel die strijd is niet alleen een strijd tegen de duivel, de wereld 

en de zonden, maar die strijd is ook een strijd tegen onszelf. Door 

onze val zijn wij liefhebbers geworden van onszelf. Als wij de Heere 

echter gaan leren kennen, dan gaan wij Hem beminnen en dan 

leren wij die goede strijd kennen. Dan gaan wij die strijd tegen 

onszelf leren kennen. De strijd tegen ons zondig bestaan. Die strijd 

loopt uit op de eeuwige overwinning. In die strijd gaan wij onszelf 

als verliezers leren kennen. Wij hebben onszelf immers zo lief. 

Ook na ontvangen genade zit de eigenliefde er nog zo vaak tussen. 

Als er straks geen tijd meer zal zijn dan zal er ook geen eigenliefde 

meer zijn. Dan krijgen al Gods kinderen de wens van hun hart. 

Dan mogen ze de Heere in volmaaktheid dienen. Dan zijn ze van 

zichzelf verlost. Daarom is het woord van onze tekst niet alleen 

een ernstvol woord als wij nog onbekeerd zijn, maar het is ook 

een troostvol woord als wij door genade een levend lidmaat zijn 

geworden van de strijdende Kerk. Die Kerk zal eenmaal overgaan 

in de triomferende Kerk en dan mag de Kerk eeuwig in God Drie-

enig eindigen, dan krijgt God voor eeuwig de eer, die Hem alleen 

toekomt en dan verkrijgen Gods kinderen de wens van hun hart. 

…dat er geen tijd meer zal zijn.
(Openb.10:6b)

Zicht op het Woord

Ds. B. Reinders

Een ernstvolle, maar ook 
een troostrijke boodschap
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“Wie leeft in de eindtijd beleeft een tijd van bijzondere noden. Ik 
denk aan de tekenen der tijden. Maar ook aan het woord van de 
Heere Jezus over de benauwdheid van de volken en de vrees die 

vat krijgt op de harten van de mensen in die tijd (Luk.21:26). Is dat in onze tijd 
niet met de handen te tasten?”

Echter, de eindtijd is behalve een tijd van bijzondere noden óók een tijd van bij-
zondere verwachting! De gedachte aan de eindtijd en alle verschrikking van dien 
kan ons soms beklemmen; tegelijk hebben we ook te bedenken dat de Heere juist 
met het oog op die tijd zo’n bijzondere belofte deed. De laatste dagen staan im-
mers in het bijzonder in het teken van de uitstorting van de Heilige Geest (Hand. 
2:17). Dwars door al die ingrijpende gebeurtenissen heen werft en wint Hij zon-
daren voor het Lam. Opdat Zijn huis vol worde!

Het voorgaande laat al zien dat de eindtijd een tijd is van veel beroering. Ingrij-
pende dingen dienen zich aan. Op het grote wereldtoneel. Echter ook daar waar 
Christus Zijn Kerk bijeen vergadert. We lezen immers van afval en van verval. 
Paulus noemt het veelzeggend genoeg ‘zware tijden’ (2 Tim. 3:1). De strijd tussen 
het Licht en de duisternis laait intens op. Het is om die reden dat we in de derde 
plaats de eindtijd ook aanmerken als een tijd van bijzondere waakzaamheid. Om 
wakker te zijn. Geestelijk nuchter. En bereid! ‘Zo waakt dan; want gij weet den 
dag niet, noch de ure, in dewelke de Zoon des mensen komen zal’ (Matth.25:13).

Dat laatste brengt ons bij het vierde kenmerk van de eindtijd waar we in dit ver-
band de vinger bij leggen. Want voor een ieder die de verschijning van Christus 
liefheeft, is de eindtijd ook een tijd van bijzonder uitzicht. Op Zijn toekomst. De 
goddeloze kan de schrik maar om het hart slaan als in de laatste dagen Gods grote 
daden de wereld doen beven. Maar hoe spreekt Hij de Zijnen toe? ‘Als nu deze 
dingen beginnen te geschieden, zo ziet omhoog en heft uw hoofden opwaarts, 
omdat uw verlossing nabij is’ (Luk.21:28).

Verschillende bijzondere betekenissen van ‘ Tijd’ komen in 
dit nummer ter sprake. We lezen over ‘stille tijd’, ‘tijd voor 
evangelisatie’ en zo meer. We voegen daar nog aan toe: de 

eindtijd. Daar zou veel over te schrijven zijn. Ik beperk mij tot 
vier kenmerken van het christenleven in de eindtijd.

Leven
in de eindtijd

Zicht op opleiding en vorming
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De imitatione Christi liber primus
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Ex fontibus: 
Vanuit de brontalen

Si scirem omnia, quae in mundo sunt, 
et non essem in caritate, quid me iuvaret 
coram Deo, qui me iudicaturus est ex 
facto1 In het kunnen vertalen van deze 
zin in het Latijn ligt tegelijk een oproep 
en toetssteen voor het leven van een 
student aan het HHS.

De zin waarmee dit artikel begint, 
komt uit het boek De Imitatione Christi 
van Thomas à Kempis (1380-1471). 
Dit boek is ontstaan in de sfeer van 
de Moderne Devotie van Geert Grote 
(1340-1384), waarin werd gestreefd 
naar een eenvoudig, christelijk leven. 
Onder andere Voetius heeft niet ge-
aarzeld om het lezen van dit werk zijn 
studenten aan te bevelen, hoewel het 
geheel niet vrij is van latere Rooms-Ka-
tholieke leerstellingen. Dit werk van 
Thomas à Kempis functioneert om 
drie redenen als aanzet tot een tweede 
artikel om wat inzicht te geven in het 
vak Latijn.

De eerste reden is het feit dat de stu-
denten die Latijn volgen, met ingang 
van dit cursusjaar een aantal stukken 
uit De Imitatione Christi (Over de 
navolging van Christus) lezen. Het vak 
is met ingang van dit cursusjaar ook be-
hoorlijk van karakter veranderd. Voor-
heen moesten de studenten, die geen 
examen gedaan hadden op de middel-
bare school, Latijn als vak bovenop hun 
andere vakken volgen. Nu heeft het 
de status gekregen van een keuzevak 
in de tweede fase van de studie, de 

zgn. Master-fase. Daarin moeten ze 12 
sectorvakken volgen en twee daarvan 
kunnen zij dan vullen met Latijn. Dit 
levert naar alle kanten winst op. De 
studenten hoeven het niet meer in hun 
vrije tijd te doen en dus kunnen ze na-
drukkelijker zich toeleggen op het leren 
van Latijn. Het aantal belastingsuren 
is omhoog gegaan, waardoor er meer 
gelezen kan worden en het Latijn beter 
kan beklijven. Bovendien worden de 
studenten ook beloond, want ze krijgen 
punten die ze direct voor hun studie 
kunnen gebruiken.

Dat deze mogelijkheid er is gekomen, 
is (mede) te danken aan de Protestant-
se Theologische Universiteit (PThU) 
die bij haar studenten tegen een pro-
bleem aanliep. Deze studenten schrij-
ven scripties over (vroeg) kerkhistori-
sche kwesties en lopen dan tegen het 
probleem aan de brontaal van de kerk-
geschiedenis niet te beheersen. Dit is 
een beperking voor de diepgang van 
het onderzoek. Om deze reden heeft de 
PThU aangeklopt bij het HHS of zij de 
studenten, die Latijn willen leren, bij 
ons kunnen onderbrengen. Daar te-
genover hebben zij collega Van Klinken 
aangeboden om een aantal keren delen 
van De Imitatione Christi te lezen. 
Binnen deze samenwerking lezen onze 
studenten zo in de grondtaal een tekst 
die ook binnen de Nadere Reformatie 
een duidelijke rol heeft gespeeld. Col-
lega W.J. op ‘t Hof merkte eens tijdens 
college op dat er nog veel materiaal 

ligt om onderzocht te worden, waar dit 
boekje wordt geciteerd: dat is dan ge-
lijk de tweede reden waarom dit boekje 
wordt genoemd. Zulk onderzoek kan 
alleen ex fontibus, dat wil zeggen vanuit 
de brontaal het Latijn worden gevoerd. 
Zowel de nood van de PThU als het 
onderzoeksmateriaal dat er nog ligt, 
onderstrepen het belang ook Latijn te 
kennen als aankomende theoloog.

De derde reden van de aanzet met 
deze tekst, is dat de inhoud zomaar kan 
raken en aan het denken zetten. Het 
praktische en alledaagse komt dichter-
bij dan het hoogdravende van bijvoor-
beeld de Romeinse �losoof Seneca, die 
ook spreekt over een nederige houding 
en naastenliefde. In de cursus wordt 
ook Seneca gelezen, een auteur die wel 
enige invloed heeft gehad op Calvijn, 
zij het alleen al, omdat Calvijns eerste 
werk een commentaar is geweest op 
het boek De Clementia (over de zacht-
moedigheid) van Seneca. 

In het college van twee blokken leren 
de studenten enigszins complexe zin-
nen lezen, zoals waarmee het artikel 
begint. Dit is nog altijd een hele uit-
daging, omdat ze in principe beginnen 
zonder enige kennis van Latijn. Moge-
lijk dat er nog een keer een verdiepend 
college kan komen om ook het meer 
complexe Latijn van Calvijn te lezen: 
dit is vooralsnog toekomstmuziek. 
Maar de huidige stand van zaken stemt 
positief.

1 Als ik alles zou kennen, wat in de wereld is, en ik zou niet leven in de christelijke naastenliefde, wat zou mij dat 
helpen voor het aangezicht van God, Die mij binnenkort oordelen zal op grond van wat gedaan is?

ds. M.W. Muilwijk
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Zicht op de mannenbond

In deze drukdoenerige tijd, waar zelfs op ‘t kerkelijk erf 
alles schijnt te moeten, is deze vraag niet eenvoudig te 
beantwoorden. Steeds meer horen we dat tijd ontbreekt. 
Begrippen als timemanagement doen hun intrede. Maar… 
tijd voor Zijn c.q. onze kinderen laat zich niet managen. Op 
de meest onverwachte momenten kom je tot gesprekken, 
luisteren, vragen. Is drukte geen probaat middel om dé stilte te 
ontwijken? Zijn we ook hierin deze wereld niet gelijkvormig?

Tijd voor…
mijn kinderen
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Wat leert Gods Woord? De opziener dient zijn eigen huis 
wel te regeren, zijn kinderen in onderdanigheid houdende, 
met alle stemmigheid; want zo iemand zijn eigen huis niet 
weet te regeren (vgl. Ef. 6, Kol. 3), hoe zal hij voor het huis-
gezin Gods zorg dragen? We dienen zoveel tijd voor onze 
kinderen vrij te maken, zodat hun leven overeenkomstig 
Gods Woord is…!

De taak van de opziener is de verzorging van Gods huis én 
zijn gezin; het gaat immers om hetzelfde Koninkrijk! Echter… 
de mens ziet aan wat voor ogen is, maar de Heere ziet het 
hart aan. Hoeveel zijn er die (menselijkerwijs) er alles aan 
doen hun kinderen in de voorzeide leer naar hun vermogen te 
onderwijzen, of te doen (en te helpen) onderwijzen, en toch 
met een bedroefd hart hun kinderen andere wegen zien gaan. 
Denk aan Samuëls zonen die niet in zijn wegen wandelden.

Dit maakt schrijven hierover zó moeilijk. Toch willen we aan 
de hand van 1 Timotheüs 3:4 en 5 en Titus 1:6 iets door-
geven wat de Heere vraagt. De opziener moet onberispelijk 
zijn, niet alleen in het openbare leven en de verhouding tot 
de buitenwereld, maar bovenal in zijn eigen huis. Waar kan 
dit alles beter tot uiting komen dan in zijn eigen gezin, én 
de gemeente is toch het grote huisgezin Gods? De vruchten 
hiervan zijn een wandelen in het spoor van Gods Woord. 

Het huisgezin van de ambtsdrager moet een spiegel voor de 
gemeente zijn, van eerlijke en zuivere tucht. Hun kinderen 
moeten in de gezonde, oprechte godsdienst en geloofsleer 
oftewel de vreze Gods zijn én worden opgevoed. Ze moeten 
niet bevlekt zijn met ongehoorzaamheid of overdadigheid, 
opdat een ieder kan zien dat ze opgevoed zijn in eer en ma-
tigheid. Maar… beschouwd vanuit het ambt aller gelovigen, 
geldt dit niet voor alle christelijke gezinnen?

Op de vraag hoe combineer ik het vaderschap met het 
dienen in Gods koninkrijk is geen eensluidend antwoord 
te geven. Het is afhankelijk van iemands persoonlijkheid, 
draagkracht, werk- en gezinssituatie, kerkelijke context etc. 
Maar voor een ieder onzer blijft staan: Maar aangaande mij, 
en mijn huis, wij zullen den HEERE dienen! En dit betreft 
ook Gods huis.

Een persoonlijke vraag: Hebben we God nodig gekregen in 
de opvoeding van onze kinderen, en (als ambtsdrager) in het 
regeren van Zijn gemeente? Durft u uw tijdsbesteding tegen 
dit licht te houden? We kunnen deze goddelijke roeping 
alleen vervullen als, vanwege onze tekortkomingen, aanhou-
dend wordt gebeden: Zend, HEER’, Uw licht en waarheid 
neder.
 De secretaris

Van de voorzitter
Tijdens onze laatst gehouden bestuursvergadering is af-
gesproken u voortaan via het landelijk informatieblad te 
informeren over het reilen en zeilen van onze Mannenbond. 
Daarin willen wij, indien uw informatie doorgegeven wordt 
aan onze secretaris, ook aandacht schenken aan de activi-
teiten van de plaatselijke verenigingen. We hopen dat velen 
die nog geen lid zijn, mede hierdoor gestimuleerd worden 
om als lid van de mannenvereniging zich te verdiepen in het 
Woord van God.
Vanuit de leden is regelmatig de vraag gekomen om studie-
materiaal. Inmiddels zijn de eerste Bijbelstudies over het Bij-
belboek Jona verschenen. Het ligt in ons voornemen om half-
jaarlijks een uitgave handelend over een gedeelte uit Gods 
Woord verzorgd door één onzer predikanten uit te geven. De 
Heere gebiede Zijn zegen hierover opdat het mag bijdragen 
tot eer van zijn heilige Naam en tot heil onzer zielen.

In 2017 is het 500 jaar geleden dat Maarten Luther zijn 95 
stellingen vasthechtte aan de deur van de slotkapel te Wit-
tenberg. Met drie andere mannenbonden worden gesprek-
ken gevoerd om te komen tot een eventueel gezamenlijke te 
houden Reformatieherdenking. Zodra dit voornemen vastere 
vormen heeft, zullen wij u informeren.
Hetzelfde geldt voor de eerstvolgende ledenvergadering op 
D.V. zaterdag 30 september 2017 met de daaraan gekop-
pelde toogdag van onze Mannenbond. We hopen u tijdig 
mededeling te kunnen doen over de sprekers en te houden 
referaten. De Heere geve u allen een gezegend 2017.
 Ds. J.C. den Toom

Hoe combineer ik het vaderschap 
met het dienen in Gods Koninkrijk?
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Zicht op diaconaat

10

‘Ik ben veranderd van een hopeloos meisje
in een vrouw met hoop’

Ethiopische Lemlem ontdekt haar
talenten en een nieuwe toekomst

Lemlem: ‘Ik hoop andere jonge mensen te inspireren met mijn verhaal’

Relatiebeheerder Hans Alblas geeft een 
presentatie in Scherpenzeel, waar ook 
leden van de Hersteld Hervormde Ge-
meente te Scherpenzeel-Renswoude voor 
uitgenodigd waren.

De 23-jarige Lemlem 
heeft lange tijd niet 
durven dromen van 
een goede opleiding, 
een baan of nieuwe 
hoop. Toen haar 
vader overleed, werd 
ze achtergelaten 
bij familie. Lemlem 
was meer bezig met 
overleven dan met 
nadenken over een 
toekomst.
Een training op het 
trainingscentrum van 
Dorcas in Awassa, 
Ethiopië, maakte 
een einde aan de 
hopeloosheid.



‘Nadat mijn vader was overleden, besloot mijn moeder te 
verhuizen. Ze liet mij achter bij haar tante. Mijn moeder 
hertrouwde, maar heeft haar nieuwe man nooit verteld dat 
ze een dochter had. In de vakanties ging ik af en toe bij mijn 
moeder op bezoek. Dan zei zij altijd tegen haar man dat ik 
haar zus was. Ik voelde me hier ellendig door’, vertelt Lem-
lem als ze terugkijkt op haar jeugd. ‘Ik kon naar school en 
hielp mijn oudtante met het bakken van injera, Ethiopisch 
brood. Ik hield ervan om naar de kerk te gaan.’

Injera bakken
‘In de vierde klas van de middelbare school maakte ik een 
toets, die zou bepalen of ik mocht doorstuderen. Helaas 
ging de toets niet zo goed. Ik mocht niet door naar de vol-
gende klas. Op dat moment zag ik geen toekomst meer. Bo-
vendien ging het met mijn oudtante niet zo goed. Ze werd 
ouder, en ik nam haar taak van het bakken en verkopen van 
injera op mij.’

Op zoek naar werk
Lemlem besloot een baan te zoeken in Awassa, zodat ze 
geld naar haar oudtante kon sturen. Ze begon als schoon-
maakster in een hotel. Het inkomen dat ze verdiende was 
niet genoeg om van te leven en te studeren. Ze moest ander 
werk zoeken, zodat ze naast haar werk in de avonduren kon 
studeren. Via een vriendin hoorde Lemlem van het trai-
ningscentrum van Dorcas.

Hoofd van de bediening
Lemlem mocht beginnen met een kooktraining. ‘Ik vond het 
�jn om hard te werken en veel te leren. Naast de opleiding 
werkte ik ook nog. Het was dus best een drukke tijd.’ Lemlem 
leerde in acht maanden tijd van alles over het bereiden van 
eten. Daarna hielpen de medewerkers van het centrum haar 
om een baan te vinden. ‘Na verschillende baantjes begon ik 
bij een plaatselijk kof�ehuis. Daar mocht ik meteen als hoofd 
van de bediening beginnen! Ik werk er met veel plezier en 
verdien genoeg om ook voor mijn oudtante te zorgen. En ik 
durf zelfs te dromen van mijn eigen kof�ehuis. Ook hoop ik 
andere jonge mensen te inspireren met mijn verhaal.’

Waar meest nodig, zolang als nodig
Dorcas zet zich in voor hulp die de levens van mensen blij-
vend verandert. Voor jongeren zoals Lemlem in Ethiopië, 
die geen zicht hebben op een goede baan. Voor Romakinde-
ren in Albanië, die onvoldoende te eten hebben doordat hun 

vader en moeder worden buitengesloten en geen werk heb-
ben. Voor zwangere vrouwen in Kenia, die ernstige gezond-
heidsrisico’s lopen. Dorcas werkt structureel in achttien 
landen aan 168 projecten. In dertien van deze landen heeft 
ze een eigen veldkantoor.
Dorcas is er waar dat het meest nodig is én zolang als nodig 
is. Bij noodsituaties door rampen of oorlogen en bij com-
plexe, structurele problemen. Door niet te snel weer weg te 
gaan, leren mensen op eigen benen te gaan staan. Door niet 
te lang te blijven, worden ongezonde afhankelijkheidsrela-
ties voorkomen.

Om Christus’ wil
Dorcas helpt om Christus’ wil. Dat doet ze samen met 
lokale christelijke medewerkers en vrijwilligers, kerken en 
partnerorganisaties. Ook in Nederland trekt Dorcas op met 
kerken en christenen, uit allerlei denominaties. Graag gaat 
Dorcas een duurzame relatie aan met plaatselijke kerken in 
Nederland, bijvoorbeeld door samen een project te helpen 
realiseren. Met elkaar laten we zien dat er hoop is, zelfs bij 
de moeilijkste problemen.
Een toenemend aantal Hersteld Hervormde Gemeenten 
herkent in Dorcas een betrouwbare, christelijke partner 
voor internationale diaconale inzet. ‘Ongeveer een op de zes 
Hersteld Hervormde Gemeenten steunt Dorcas. En elk jaar 
zien we dat er weer gemeenten zijn, die dat voor het eerst 
doen’, vertelt Hans Alblas. Als relatiebeheerder, speciaal 
voor de kerken, zoekt Hans bewust naar nieuwe verbindin-
gen. ‘De ene gemeente collecteert voor ons, de andere zet 
zich met een groep vrijwilligers in voor de Dorcas Voedsel-
actie. Weer een andere nodigt ons uit voor een presentatie. 
Het is mijn taak om samen met bijvoorbeeld de diaconie te 
zoeken naar wat het best bij een gemeente past. Zelf hecht 
ik erg aan een duurzame, wederkerige relatie, die om meer 
draait dan de acceptgiro van Dorcas. Over de mogelijkheden 
ga ik graag in gesprek met de diaconie.’

Blijvende verandering voor mensen in nood en diepe 
armoede – dat is wat Dorcas nastreeft. Dat doet zij 
samen met kerken en individuele christenen die ach-
ter haar gaan staan. Giften of collecteopbrengsten 
kunnen overgemaakt worden naar rekening NL04 
RABO 0106 2500 00 t.n.v. Dorcas te Andijk. Voor 
het aanvragen van een presentatie of voor het steu-
nen van een speci�ek project kunt u terecht op www.
dorcas.nl/kerken.
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‘Ik ben veranderd van een hopeloos meisje
in een vrouw met hoop’



Noodhulp Filipijnen
advertentie
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BESCHERM JOODSE KINDEREN TEGEN TERREUR!
De christelijke stichting “Vrienden van het Cheider”

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

•  Keert zich tegen  
antisemitisme en terreur

•  Helpt joodse kinderen

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

www.cheidervrienden.nl

bed & breakfast

RUST en VAKANTIE 
op UNIEKE locatie!

Prachtige omgeving tussen de 
Veluwse bossen en IJsseldelta.

Voordelig verblijf, gevarieerd ontbijt, 
max. 4 personen, eigen opgang.

Bel: 06-17 827 640 
of mail naar: info@rustique.nu

Weijdehorst
camping

  de e e
 e en en
 en

•	 Gratis 
 nd

Mardik & Liesbeth 
Bronkhorst

ve      dde
   

www.weijdehorst.nl

Boerderijappartementen 2/4 en 8 pers.
nabij Ommen, mooi fiets- en 
wandelgebied.
Week v.a. €120,-
weekend v.a. €  85,-
Midweek v.a. €  80,-
Tevens Camping
Inl. (0546) 761703 
www.dereggevallei.nl

Een vakantie bij bungalowpark Hoge Hexel voelt als 

thuiskomen. Lekker genieten met het hele gezin in 

het mooie, afwisselende landschap van Overijssel. 

Vanuit onze prachtig gelegen bungalows geniet u van 

het echte buitenleven!

Ga voor onze actuele prijzen naar 

www.bungalowparkhogehexel.nl.

Bungalowpark Hoge Hexel

Bruinehoopsweg 6

7645 BJ Hoge Hexel

Tel.: 0546-579865

Ervaar het echte buitenleven

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

HET         TRAJECT

Grafi sch vakmanschap met persoonlijke aandacht

& deskundige begeleiding. Dat start bij het vertalen van uw opdrachten 

naar creatieve ideeën met een passende vormgeving. De opmaak, het 

drukken en de afwerking gebeurt natuurlijk in eigen huis. Zo verzorgen 

we al vele jaren samen met de redactie de twee-wekelijkse uitgave van 

het Landelijk kerkblad van de Hersteld Hervormde kerk. En ook u ont-

zorgen we graag voor het hele (grafi sche) communicatie-traject. Neem 

vrijblijvend contact met ons op voor meer informatie.

totale

Drukkerij AMV - Totale taject - ADV88x133 Kerkblad HHK.indd   1 19-09-16   10:59

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



Op 8 november 2013 werden de 
Filipijnen getroffen door de ver-
woestende tyfoon Haiyan. Vanuit 
de gemeenten werd er veel en gul 
gegeven, de donatie bedroeg in totaal  
€ 357.208,-. De afgelopen jaren zet-
te AMG, een partnerorganisatie van 
Woord en Daad, in samenwerking 
met de generale diaconale com-
missie zich in voor wederopbouw en herstel. De generale 
diaconale commissie is dankbaar voor uw steun en betrok-
kenheid!

Huizenbouw 
Dankzij het huizenbouwproject wonen 455 gezinnen nu 
in een goed en stevig onderkomen. Er zijn 90 huizen ge-
bouwd met de bijdrage vanuit de Hersteld Hervormde 
Kerk, zogenoemde One Room Shelters. Daarnaast zijn er 
70 reparatiepakketten verstrekt, waarmee families de mo-
gelijkheid kregen om hun eigen huis te repareren. 
 
Levensonderhoud 
Via het levensonderhoudsprogramma werden 2.458 per-
sonen gesteund bij het hervatten van hun werk. Gezinnen 
zijn geholpen om hun inkomen weer op orde te brengen of 
over te gaan op een andere vorm van gewassen verbouwen 
of beplanten.  

Onderwijs  
Dankzij de donaties vanuit de Hersteld Hervormde Kerk 
zijn in Huknan en Santa Cruz twee scholen herbouwd, 
waardoor tenminste 142 kinderen goed onderwijs kunnen 
krijgen. De scholen worden ook ingezet als gemeenschaps-
centrum en evacuatiecentrum, waardoor ze honderden 
families kunnen opvangen bij toekomstige tropische 
stormen. Ook zijn er bijeenkomsten geweest om nood-

hulpplannen op te stellen en red-
dingsteams op te starten. Hierdoor 
kan adequaat worden gehandeld bij 
noodsituaties. 

Hostel Giporlos 
Mede dankzij de steun vanuit ge-
meenten is in juni 2016 de bouw 
van het hostel afgerond, precies op 

tijd voor het nieuwe schooljaar. De ouders en AMG zijn 
trots op het mooie gebouw, waar inmiddels zo’n 35 jon-
geren wonen in de leeftijd van 12 - 18 jaar. AMG hoopt 
in de komende maanden nog 35 jongeren in het hostel te 
kunnen ontvangen. Naast het volgen van onderwijs kunnen 
de jongeren meedoen met verschillende activiteiten, zoals 
workshops en Bijbelstudies. Het hostel helpt hen om rela-
ties op te bouwen en zelfstandig te worden.  

Ontstaan van een christelijke gemeente 
Zoals Winston Caalim aangaf, was er voor de komst van 
AMG nog geen christelijke kerk. Deze kerk is op een bij-
zondere manier ontstaan. Bij de wederopbouw gebruikte 
AMG een magazijn voor het opslaan van bouwmaterialen. 
Op zondag kwam AMG in dit gebouwtje samen, om rond-
om het Woord bijeen te zijn. Dat maakte de bewoners 
nieuwsgierig en ze vroegen of ze mee mochten luisteren. 
Daarnaast vroegen ze zich af waar AMG al het geld voor 
de materialen vandaan haalde. AMG vertelde dat de hulp 
van christenen uit Nederland kwam. De nieuwsgierigheid 
groeide. Later is hier op deze plaats een gemeente ontstaan 
van circa 100 personen. 

Meer informatie over noodhulpprojecten die de generale diaconale 
commissie ondersteunt, is te vinden op de website. Daarnaast kunt 
u zich abonneren op een digitale nieuwsbrief die drie keer per jaar 
verschijnt. Zie ook: www. hersteldhervormdekerk.nl/diaconaat

Noodhulp Filipijnen
‘Voor ons is het zo bijzonder dat we God kunnen loven.  

Toen AMG hier nog niet was, was er nog geen christelijke kerk, nu wel.  
We zijn christenen geworden’ (Winstom Caalim).
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Zicht op Israël

Inloophuis ‘Waterstromen’ 
in Dimona

Binnen niet al te lange tijd zal er in de woestijnstad Dimona 
een ontmoetingsplek worden geopend onder de naam 
‘waterstromen’. Dit naar aanleiding van Psalm 42: ‘Gelijk een 
hert schreeuwt naar de waterstromen, alzo schreeuwt mijn ziel 
tot U, o God.’ Ons gebed is dat naar deze plaats mensen zullen 
komen, verlangend naar God en verlangend naar Zijn Woord.

Lenard Prins | Penningmeester

Het zal een plek worden van ontmoe-
ting, ontspanning en gesprek. Maar ook 
een plek waar getuigd zal mogen wor-
den.  Een plek waar we de gelegenheid 
hebben om te vertellen van de liefde 
die er onder Nederlandse christenen 
is voor het Joodse volk. Een plek waar 
getuigd zal mogen worden over de God 
van Israël Die Zich aan al Zijn beloften 
houdt, en Die Zich in de Heere Jezus 
aan Zijn volk geopenbaard heeft.
In  oktober 2015 brachten de leden 
van de commissie Israël van de HHK 
o.a. een bezoek aan Albert en Esther 
Knoester in Dimona, een woestijn-
stadje in de Negev. Albert en Esther 
spraken toen het verlangen uit om een 
inloophuis te starten. De commissie 
Israël vond het project bijzonder en 

heeft samen met Albert en Esther de 
mogelijkheden bekeken. Er stond in 
het winkelcentrum een pand leeg dat 
uitermate geschikt kon worden ge-
maakt als inloophuis. Met de eigenaar 
werd een alleszins redelijke huurprijs 
overeengekomen en een aannemer 
was bereid om tegen een faire prijs het 
pand geschikt  te maken. De commis-
sie had goede moed dat de middelen 
er zouden komen. Daarin zijn we niet 
beschaamd. De Israëlcollecte binnen 
de HHK bracht een prachtig bedrag op 
en een sponsordiner door ondernemers 
bracht de andere helft van het begrote 
bedrag op. In januari zullen de eerste 
bezoekers ontvangen worden!

Hieronder laten we Albert en Esther 
zelf aan het woord over dit project en 
haar toekomstige bezoekers.
‘Op dit moment is de aannemer bezig 
met het afronden van de verbouwing. 
Het regelmatig aanwezig zijn tijdens de 
verbouwing was een aanleiding tot veel 
gesprekken op straat. Hieronder zomaar 
een paar vragen die er (al wandelend 
door het centrum) aan ons gesteld  
werden.
‘Waarom doen jullie dit? We hebben niet 
de indruk dat wij zo populair zijn in de 
wereld.’ Zo raakten we in gesprek over 
de onlosmakelijke band die er is tussen 
Israël en de kerkelijke gemeenten.

Zonder dat we er zelf aanleiding toe 
hadden gegeven, vroeg een naburige 
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winkeleigenaar: ‘Vertel me eens, was 
Jezus een Jood?!? Ook hier weer een 
van God gegeven gelegenheid om 
vanuit de Tenach te getuigen dat Hij 
inderdaad was uit het nageslacht van 
Abraham, Juda, David, de grote Zoon 
van Israël.’ 

Een eigenaresse van een aangrenzend 
pand vroeg: ‘Jullie citeren vaak uit de 
Tenach (Oude Testament) maar ik 
begrijp niet wat jullie met de Tenach 
hebben? Is voor jullie het Nieuwe Tes-
tament dan hetzelfde als de Tenach? 
Dan mogen we vertellen dat de Tenach 
voor ons net ‘zoveel’ Woord van God is 
als het Nieuwe Testament.
Weer anderen denken dat het Nieuwe 
Testament een anti-Joods en/of een 

anti-Israël boek is. Ook zo’n vraag geeft 
ons een geweldige gelegenheid om 
Paulus te citeren als hij schrijft: ‘Heeft 
God Zijn volk verstoten? Antwoord: 
‘Volstrekt niet.’ 

Uit veel van deze gesprekken blijkt 
dat er veel vooroordelen bestaan over 
bijvoorbeeld het Nieuwe Testament. 
De (kerk)geschiedenis laat zien dat de 
christelijke kerk vaak zelf medeschul-
dig is geweest aan het veroorzaken van 
veel van deze vooroordelen. 
We hopen daarom ook dat deze plaats 
een plaats zal mogen zijn, waar voor-
oordelen kunnen worden weggenomen, 
stenen mogen worden opgeruimd en 
een Bijbels zicht op de Messias mag 
worden gevonden.

Langzaam maar zeker komt de tijd 
van de ‘of�ciële’ opening in zicht. We 
zijn nu nog bezig met het nadenken 
over de verdere inrichting. Verder zijn 
we onder lokale gelovigen op zoek 
naar vrijwilligers. Een broeder die in 
Dimona is geboren, heeft aangegeven 
zich graag in te willen gaan zetten voor 
deze plaats. Omdat hij heel veel lokale 
contacten heeft zou hij tot grote zegen 
kunnen zijn. 

Als commissie hopen we dat deze plek 
in de woestijn ook een plek mag inne-
men in uw hart en gebeden. We zou-
den dit project graag voor de komende 
jaren willen ondersteunen. Doet u 
mee? 
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‘Ik zie terug op een mooie periode, 
waar ik dankbaar voor ben. Het sa-
menwerken met een steeds groter 
wordende en ook steeds weer wijzi-
gende personele bezetting is leuk en 
boeiend. Je doet het tenslotte samen! 
Ook de samenwerking met het breed 
moderamen van de generale synode 
is altijd heel goed geweest. Er komt 
heel veel op het breed moderamen 
af. Ik heb geprobeerd hen zoveel als 
mogelijk was te ondersteunen. Ik roep 
iedereen op om het moderamen in 
de gebeden te gedenken. Datzelfde 
geldt ook voor de commissie toezicht 
en �nanciën (CTF). Tussen deze 
commissie en het kerkelijk bureau ligt 
een vrij nauwe band, omdat het kerke-
lijk bureau uitvoerend orgaan van de 
commissie is en tevens de commissie 
adviseert. Met de andere geledingen 
(synode, classes, gemeenten, commis-
sies, werkgroepen, bonden, docenten 
en kerkblad) binnen de kerk was het 
contact meestal minder frequent, 
alhoewel ik voor een heel aantal com-
missies en in het begin zelfs gemeen-
ten, ondersteunende werkzaamheden 
heb mogen verrichten. De onderlinge 
verbondenheid is goed.’  

Dhr. Noteboom blikt terug op veel 
mooie momenten. ‘Dan denk ik aan 
synodevergaderingen, de vergaderin-
gen van het breed moderamen of de 
vergaderingen van CTF. Kerkelijk is 
het moment dat er uitspringt de vast-
stelling van ordinantie 16. Dat heeft 
veel voeten in de aarde gehad en emo-
ties opgeroepen. Ik mocht deel uitma-
ken van de commissie Van der Vlies, 

die moest proberen uit de ontstane 
impasse te komen. Het resultaat hier-
van, namelijk dat ook het vrij beheer 
een volwaardige plaats in de kerkorde 
kreeg, heeft voor rust en duidelijkheid 
gezorgd.
Persoonlijk hebben de bezoeken in 
Malawi mij veel gedaan. Met name de 
bezoeken in de gevangenis, samen met 
ds. Oomen, hebben een diepe indruk 
bij mij achtergelaten. ‘Gedenkt de 
gevangenen’ geldt voor ons allen. Maar 
als je dat gezien hebt, laat het je niet 
meer los!’

Moeilijke momenten waren er ook. 
‘Soms moest ik in kerkelijke of rech-
terlijke procedures ondersteunen of 
als mediator een lastige klus klaren. 
In mijn functie als directeur van het 
kerkelijk bureau kom je heel veel te 
weten. Geheimhouding is daarbij van 
groot gelang. De andere kant is dat 
wie veel wetenschap vergadert, ook 
smart vergadert. Het moeilijkste van 
het in de kerk werken is dat er bij 

bijna alle onderwerpen een geeste-
lijke dimensie is. Dat wordt weleens 
gemakkelijk vergeten. Er wordt in de 
kerk meestal harder geoordeeld, over 
zaken maar ook over personen, dan in 
de wereld! Dat kan je persoonlijk ra-
ken en soms zelfs kwetsen.’ 

Toch overheerst de dankbaarheid. 
Dhr. Noteboom: ‘Weest dankbaar in 
alles! Om iets concreter te zijn; dat ik 
tien jaar lang mij, overigens met alle 
gebrek, met vreugde heb mogen inzet-
ten voor de kerk. Voor de banden van 
vriendschap, collegialiteit maar ook 
geestelijke banden die er gevallen zijn. 
Ook ben ik dankbaar dat de kerk er 
organisatorisch en �nancieel goed voor 
staat. Het is �jn dat er voor het eerst 
weer geld naar de gemeenten terug-
gaat. Ook bij de meeste gemeenten 
gaat het na de moeilijke beginperiode 
steeds beter. Al blijft er de zorg voor 
de kleine gemeenten die extra en blij-
vende aandacht nodig hebben.
Het belangrijkste om dankbaar voor 
te zijn is dat het Evangelie onder ons, 
maar ook daarbuiten door zending 
danwel evangelisatie in Nederland, 
Malawi, Suriname en Israël verkon-
digd wordt.’ 

De synode hoopt in maart een nieuwe 
directeur te benoemen. Wat geeft dhr. 
Noteboom aan zijn opvolger mee? 
‘Niets! Ik ben niet zo iemand die na 
zijn vertrek zijn opvolger voor de voe-
ten gaat lopen. Hij dient zijn eigen 
weg te zoeken en te gaan. Wel wil ik 
hem wijsheid van Boven en liefde tot 
het werk in de kerk toewensen.’ 

Dankbaar in alles
In 2007 werd Bert Noteboom door de generale synode 
benoemd als directeur van het kerkelijk bureau. Na bijna 
tien jaar directeur te zijn geweest, neemt hij afscheid. 
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Nadenken over een testament is niet 
het gemakkelijkste onderwerp. Tege-
lijk is het een geruststellend idee om 
te weten dat alles van tevoren goed 
geregeld is en dat u heeft nagedacht 
over de verdeling van uw vermogen. 
Het opnemen van (een van de onder-
delen van) de Hersteld Hervormde 
Kerk in uw testament is waarschijn-
lijk niet een beslissing die u zomaar 
neemt. Wij begrijpen dat u zich vooraf 
goed wilt laten informeren over de 
besteding van het geld, het opstellen 
van een testament en de afwikkeling 
van uw nalatenschap. 
Daarom zijn er twee contactperso-
nen die van harte bereid zijn om uw 
vragen te beantwoorden en advies en 
informatie kunnen geven. We maken 
kennis met twee oud-ambtsdragers: 
C. Kruijning (Hasselt) en A.C. Lokker 
(Ouddorp). Leden van de Hersteld 
Hervormde Kerk kunnen contact op-

nemen met een van de contactperso-
nen en vragen aan hen stellen. 

Dhr. Lokker: ‘Als u voornemens bent 
om de kerk een plaats te geven in 
een nalatenschap of schenkingen wilt 
doen, kunnen daar vragen over zijn. 
Waar is het meeste behoefte aan, 
wordt het geld doelmatig besteed? 
Hoe zit dat met de belasting etc. 
Maar belangrijk is natuurlijk wat uw 
persoonlijke wensen zijn en wat u 
aanspreekt binnen de kerk. Dat kan 
de zending zijn of wellicht vindt u de 
opleiding van predikanten erg belang-
rijk. Er kunnen ook vragen zijn over 
legaten en schenkingen. Wat zijn de 
voor- en nadelen hiervan en hoe zit 
het met aanvaarding en verwerping 
van een nalatenschap? Kortom, er 
kunnen nogal wat vragen zijn waar we 
dan gezamenlijk een antwoord op pro-
beren te  vinden.’ 

Dhr. Kruijning: ‘De Hersteld Her-
vormde Kerk en haar onderdelen 
hebben een ANBI-status (Algemeen 
Nut Beogende Instelling). Dat bete-
kent dat als u de Hersteld Hervormde 
Kerk of een van haar onderdelen (bijv. 
zending, opleiding, jeugdwerk etc.) 
daarvan in uw testament opneemt, 
zij daarover geen erfbelasting hoeft 
af te dragen aan de Belastingdienst. 
Datzelfde geldt voor de plaatselijke 
gemeente. Wat u nalaat aan de kerk 
wordt op deze wijze geheel besteed 
aan het doel dat u voor ogen stond. Bij 
ingewikkelde zaken kan ik u doorver-
wijzen naar een notaris. 
‘Offervaardigheid komt voort uit liefde 
voor de Heere en Zijn dienst’, zegt dhr. 
Lokker. ‘Ik denk hierbij ook aan wat de 
apostel Paulus in dit verband schreef 
aan de gemeente van Korinthe (2 
Kor.9:7): ‘Een iegelijk doe gelijk hij in 
zijn hart voorneemt; niet uit droefheid 
of uit nooddwang; want God heeft een 
blijmoedige gever lief.’

Nadenken over een testament is niet 
het gemakkelijkste onderwerp. Dhr. 
Kruijning: ‘Een ander teer onderwerp 
waarover ik u kan adviseren, is over 
het regelen van een begrafenis. Dui-
delijk moet zijn dat de contactpersoon 
alleen adviseert en niet uitvoert.’ 
Dhr. Lokker: ‘Gezien de teerheid van 
het onderwerp waarover gesproken 
wordt, is het voor de leden van de kerk 
belangrijk dat zij met vrijmoedigheid 
hierover kunnen spreken. Dat kan al-
leen als er een wederzijds vertrouwen 
mag zijn tussen de gesprekspartners. 
Graag wil ik dan ook een vertrou-
wenspersoon zijn. De inhoud van de 
gesprekken worden niet gedeeld met 

Nadenken over uw nalatenschap

Blijmoedig geven

C. Kruijning

Mijn naam is Cor Kruijning en ik woon in Hasselt 
(Overijssel). Het grootste gedeelte van mijn werk-
zame leven heb ik doorgebracht in het voortgezet 
onderwijs (sectordirecteur Havo/Vwo). Na mijn 
pensionering ben ik begonnen met een juridisch 
adviesbureau. 
Ik ben aangesloten bij de Hersteld Hervormde Gemeente  
te Hasselt, Rouveen, Zwolle e.o. Binnen de kerk heb ik verschillende 
functies vervuld zoals: het ambt van ouderling, scriba van classis Noord 
en secretaris van de generale commissie voor het opzicht. Al met al denk 
ik voldoende kennis in huis te hebben om aan de vraag van het kerkelijk 
bureau  te voldoen om als contactpersoon op te treden als het gaat om 
advies en informatie te geven met betrekking tot het opstellen van een 
testament en/of de afwikkeling van een nalatenschap.
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anderen. Als oud-ambtsdrager hebben 
we te maken gehad met het ambtsge-
heim. Als er vragen van pastorale aard 
zijn, staan we daar ten volle voor open. 
De inhoud van het gesprek en de wen-
sen moeten tenslotte resulteren in een 
advies wat passend en naar tevreden-
heid is.’ 
Dhr. Kruijning: ‘U mag van mij ver-
wachten dat ik u op een eerlijke en 
betrouwbare wijze adviseer. Een advies 
dat te maken heeft de verdeling van 
uw nalatenschap na uw sterven. Nu 
we nog in het heden der genade zijn 
worden we opgeroepen om te doen wat 
onze hand vindt om te doen met be-
trekking tot onze nalatenschap en dat 
om de achtergeblevenen na ons ster-
ven daarover niet in het ongewisse te 
laten. Dat geldt te meer voor ons gees-
telijk leven. Weet dat bij de HEERE 
uitkomsten zijn, zelfs tegen de dood!’ 

A.C. Lokker

Mijn naam is Adrie Lokker en ik ben geboren en 
opgegroeid in het Zuid-Hollandse Ouddorp. Ik 
ben voornamelijk werkzaam geweest bij het ener-
giebedrijf, waar ik diverse functies heb gehad in 
de meettechniek, voorlichting en duurzame ener-
gie. Nadat ik in 1982 belijdenis des geloofs mocht 
a� eggen, ben ik al spoedig terechtgekomen in het 
bestuurlijk circuit van school en kerk, waar ik veel ervaring opgedaan 
heb. Wat de inzet voor de kerk betreft heb ik de Hervormde Gemeente 
en de Hersteld Hervormde Gemeente te Ouddorp 25 jaar als ouderling 
mogen dienen. In die periode was ik ook kerkvoogd, eerst een periode 
als secretaris en de laatste jaren als president-kerkvoogd. Ook had ik 
zitting in diverse kerkelijke commissies. Daarnaast mocht ik de toenma-
lige gemeente Goedereede dienen als raadslid en wethouder. Ik heb het 
werk altijd met liefde mogen doen. De landelijke kerk heeft opnieuw een 
beroep op mij gedaan om als contactpersoon op te treden, waartoe ik van 
harte bereid ben. 
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Onderstaande Ondernemers fe l ic i teren de HHG Abbenbroek
met het  verbouwde en gerestaureerde kerkgebouw.

www.burgy.nl
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Het eiland Voorne-Putten 
wordt wel getypeerd als 
‘eiland zonder Heiland’. 
Die uitdrukking geeft iets 
weer van de geestelijke 
kaalslag die als gevolg 
van de voortgaande 
secularisatie heeft 
plaatsgevonden. Op dit 
eiland staat het prachtige, 
veertiende-eeuwse 
kerkgebouw van de 
gemeente te Abbenbroek, 
waar ds. A.A.F. van de Weg 
predikant is. 
‘
Het is een wonder dat onze gemeente 
bestaat. In de loop van de tijd zijn we 
als een spelonk van Adullam gaan func-
tioneren. Het is een dubbel wonder dat 
onze gemeente is zoals ze is. Vijftig jaar 
geleden was de gemeente nog vrijzin-
nig. Bovendien, 150 jaar geleden is op 
de Abbenbroekse kansel voor het eerst 
in Nederland de opstanding van Chris-
tus verloochend (door de bekende dr. 
W.C. van Manen). Door Gods genade 
is er een koerswijziging gekomen, waar-
door we tot op vandaag kunnen zeggen 
dat dit eiland niet zonder Heiland is. 
Integendeel, hoe donker het ook is, de 
Heere werkt in en buiten de gemeente.’ 

Het exterieur van het monumentale 
kerkgebouw is in 2004 onder handen 
genomen en de wens was om ook het 
interieur van de voorkerk aan te pak-
ken. Door een verbouwing is er een 
grote zaal gerealiseerd, die gescheiden 
kan worden door een wand. Ook is de 
entree aan de eisen van de tijd aange-
past. Verder is er een aantal gedeelten 
van de muur aangepakt. ‘Omdat onze 
kerk een monumentaal gebouw is, 
moest aan allerlei vereisten worden 
voldaan, voordat de verbouwing in gang 
kon worden gezet. Met behulp van de 
architect en de aannemer is dat uitein-
delijk gelukt, met een prachtig resul-
taat als gevolg.’ 

Ds. Van de Weg kijkt naar de kerk-
toren. ‘Bij alles wat verandert, is ons 
kerkgebouw een blijvende herinnering 
aan Gods trouw door de eeuwen heen. 
De kerktoren wijst naar boven, als een 
gedurige herinnering dat God leeft. 
Het is een groot voorrecht (hoewel 
het niet altijd eenvoudig is) om in dit 
duistere deel van het land te wonen. 
Ik mag hier dienaar van Christus zijn 
en het Evangelie binnen en buiten de 
gemeente verkondigen. Dan mag ik 
wegvallen, zodat alle eer aan Hem is.’ 

Ds. Van de Weg kan zijn wens bij de 
ingebruikname van het gerenoveerde 
kerkgebouw niet beter verwoorden dan 
in het gebed dat boven het koorhek uit 
1625 staat: 

O Heer doet dagelyks nog volherden, 
dat deez gemeent mag zalig werden.
(Handelingen 2 vers 47)

Gods trouw door de eeuwen heen
Restauratie kerkgebouw HHG te Abbenbroek

Enkele historische grafstenen

Vernieuwde plaats van ontmoeting

Vernieuwde zaalruimte

Vernieuwde entree
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Wij feliciteren de Hersteld Hervormde Gemeente 
Emst Epe met een eigen kerkgebouw. 

Onze medewerkers zijn er trots op dat zij de kerk  
mochten  bouwen aan de Vaassenseweg te Emst. 

PRINS BOUW BV, actief in nieuwbouw, verbouw, renovatie,  
onderhoud en restauratie van woningen en utiliteitsgebouwen. 

   -  
8084 GW ‘t Harde  -  

    
8084 ZG ‘t Harde -  

Schaapsound is dé leverancier 
voor spraakinstallaties, 

ringleidingsystemen en kerkradio.

www.schaapsound.nl
info@schaapsound.nl

		

Ridderkerk
0180-414600																																															

Zwolle
038-7851977																																															

  
 

-  
 

 Tegels & Natuursteen 

Ook in Heerde 
en Terwolde!

45 fi lialen 
in Nederland

www.wildkamp.nl

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

Onderstaande Ondernemers fe l ic i teren de HHG Emst-Epe e .o .
met  het  nieuwe kerkgebouw.

WWW.JEMIMA.NL

IBAN NL53 RABO 0367 5075 60

Maak zo het leven van een 
kind met een (meervoudige) 
beperking mogelijk in een 
christelijk tehuis bij Bethlehem.

GEEFT U MIJ 
EEN THUIS?

STEUN ONS



Samen de schouders 
eronder. Dat kenmerkt 
de bouw van het nieuwe 
kerkgebouw van de HHG 
te Emst-Epe e.o. 

‘De animo van de gemeenteleden om 
te helpen met de bouw was groot. Als 
we de grond- en voorbereidingskosten 
er afhalen, zijn we door de inzet van de 
vrijwilligers in staat geweest om voor 
ruim 8 ton een kerk met 5 bijzalen te 
realiseren. De gemeente heeft geen 
grote omvang (220 leden), maar toch 
is er op allerlei gebied veel expertise’, 
aldus ouderling M.Chr. Schouten, 
voorzitter van de bouwcommissie. ‘Het 
kerkgebouw is zelfs door een gemeen-
telid ontworpen en getekend!’ 

Gedurende de bouw werd door veel 
gemeenteleden samengewerkt. ‘Dat 
was ook goed voor de onderlinge band. 
Je leert elkaar goed kennen als je bijna 
twee jaar zo intensief samenwerkt.’ 
Op de bouwplaats waren wekelijks 10 
tot 15 gemeenteleden aan het werk. 
‘De sfeer was altijd optimistisch en 
humoristisch. Af en toe was er op on-

derdeeltjes ook verschil van inzicht. 
Dat kan ook niet anders als je met zo-
veel verschillende mensen werkt. Toch 
stonden de neuzen snel weer dezelfde 
kant op. Je leert dat niet alles naar je 
eigen zin hoeft of kan zijn.’ 

Terugblikkend op de achterliggende 
periode zegt ouderling Schouten dat er 
veel zegeningen zijn ontvangen. ‘Laten 
we allereerst en meest de Heere daar-
voor erkennen!’ Hij denkt terug aan 
de eerste keer dat de gemeente, met 
een eigen meegebrachte stoel, in de 
kerkzaal zat omdat er een gemeente-

barbecue werd gehouden. ‘We hebben 
toen samen Prijs den HEER’ met blijde 
galmen gezongen. Ontroerend om dit 
in een kerkzaal,  na 11 jaar van voor-
bereiding en die nog maar half af was, 
te horen. Onze diepste wens is dat het 
nieuwe kerkgebouw een aanspraak-
plaats van gebed en aanbidding mag 
zijn.  Salomo schrijft: voor den Naam 
des HEEREN mijns Gods een huis te 
bouwen.  Het gaat niet om onze naam. 
Onze bede is dat Zijn Naam hier wordt 
groot gemaakt en de wereld daar jaloers 
op mag worden.

Prijs den HEER’ met blijde galmen
Nieuw kerkgebouw HHG Emst-Epe e.o.

21

Zicht op kerkelijk bureau



advertentie

22

Max Planckstraat 27  |  6716 BD Ede  |  tel. (0318) 622 500
info@van-engelenhoven.nl  |  www.van-engelenhoven.nl

VAN ENGELENHOVEN
VAKKUNDIG

AANGENOMEN

NIEUWBOUW

VERBOUW

ONDERHOUD 

RENOVATIE

KOZIJNEN

Het antwoord
op uw logistieke vragen

www.reenen.nl

Postbus 57 | 3770 AB Barneveld
The Netherlands 

Energieweg 31 | Barneveld
Industrieterrein Harselaar-Oost

Telefoon: +31 (0)342 - 405 405
Email: info@reenen.nl

TRANSPORT - WAREHOUSE - VERHUIZINGEN

Betrouwbaar, 
flexibel & accuraat

Overal helder in!

Tolboomweg 3, 3784 XC TERSCHUUR
T (0342) 46 21 50 F (0342) 46 24 03
E Info@poldienstverlening.nl
I www.poldienstverlening.nl

SCHOONMAAK

SPECIALISTISCHE REINIGING

VLOERONDERHOUD

Overal helder in!Overal helder in!Overal helder in!Overal helder in!

Tolboomweg 3, 3784 XC TERSCHUUR
T (0342) 46 21 50 F (0342) 46 24 03
E Info@poldienstverlening.nl
I www.poldienstverlening.nlI www.poldienstverlening.nl

OERONDERHOUD

Specialisten met oog voor
detail én u als klant.

gratis en ruim parkeren

of

Vraag naar onze AIRLOOK.
Vrouwelijk, onderhoudsvrij en betaalbaar € 42.50   

Aparte afdeling voor intake en behandeling
en levering via alle zorgverzekeringen.

Haarmode Silvester & Pruikenboetiek

Haarvullingen / totale haarwerken voor dames en heren

SILVESTER KAPSALON
SEHM en ANKO gecertificeerd

Elke woensdagmiddag kinderen knippen t/m 12 jaar € 9,50

WWW.SILVESTERHAARMODE.EU

Wil jij je talenten inzetten binnen ons bedrijf?

Kijk op www.profielnorm.com voor actuele

vacatures.



In de achterliggende maanden is 
de vergaderruimte van het kerkelijk 
bureau in Veenendaal verbouwd 
en uitgebreid. Alle vergaderingen 
(inclusief de synodevergadering) 
kunnen voortaan op het kerkelijk 
bureau gehouden worden. Graag 
bedanken we de vele vrijwilligers die 
met elkaar de handen uit de mouwen 
hebben gestoken! Tevens willen 
we de kerkvoogdij van de HHG te 
Waddinxveen hartelijk danken voor 

het orgel dat geschonken is. Met 
de betrokken bedrijven is prettig 
samengewerkt:

- Aceko airconditioning en 
koeltechniek, Ederveen

- Boorsma woninginrichting, Kesteren
- Aannemingsbedrijf A. van 

Engelenhoven & Zn b.v., Ede
- Installatiebedrijf Gerritsen Evers, 

Lunteren

- De Kantoorspecialist, Veenendaal
- Lambregts schilderwerken, 

Harskamp
- Bouwbedrijf A. Methorst, Renkum
- Van de Pol dienstverlening, 

Terschuur
- Van de Pol keukens, tegels en 

sanitair, Kootwijkerbroek
- Van Reenen transport, Barneveld 
- VEBE Floorcoverings, Genemuiden
- Verhoff Elektrotechniek, Veenendaal

Vergaderruimte 
kerkelijk bureau
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Zoek Mijn aangezichtZoek Mijn aangezicht

Beste vader, is het bij jou ook wel 
eens gebeurd? In de keukenla 
liggen lekkere dropjes. Je vrouw 
heeft je dochter geleerd dat ze daar 
niet aan mag komen. Je kijkt op je 
horloge, maar het is nog lang geen 
tijd voor een tussendoortje. Toch 
heb je zo’n zin in snoep. En met dat 
je de keukenla opent… hoor je de 
voetstappen van dochterlief. Betrapt. 
‘Papa, mag ik ook een dropje?’

Als je tegen kinderen zegt dat ze iets 
niet mogen maar je geeft als ouders 
daarin niet het goede voorbeeld, wordt 
gehoorzaamheid ingewikkeld. Is die 
huisregel dan echt zo belangrijk? Het 
goede voorbeeld geven is nergens zo 
belangrijk als in het dienen van de 
Heere. Als wij als christenouders ons 
kind willen leren dat stille tijd onmis-
baar is, dan moet ons kind merken dat 
ook wij niet zonder (het Woord van) de 
Heere kunnen.

Zoek
In de Bijbel worden we er steeds toe 
opgeroepen om de Heere te zoeken. 
‘Zoek Mij’ lezen we niet alleen in het 
Oude Testament (zoals bijvoorbeeld 
Amos 5:4). Ook het Nieuwe Testa-
ment spoort ons aan om eerst (het 
Koninkrijk van) God te zoeken (Matth. 
6:33). Maar Gods bevel en aansporing 
vraagt om een antwoord. Denk maar 
aan David. De Heere zei tegen Hem: 
‘Zoek Mijn aangezicht.’ Wat was Davids 
antwoord? ‘Ik zoek Uw aangezicht, o 
HEERE!’ (Ps. 27:8).

Ouders
De invulling van stille tijd verschilt per 
ouder. De een leest alleen zijn Bijbel, 
de ander pakt er bijvoorbeeld een dag-
boek bij. De een doet zijn deur op slot, 
de ander zit in een hoek van de kamer 
(waarbij kinderen zien dat mama elke 
dag de Heere nodig heeft). Toch zijn er 
bepaalde vaste onderdelen die overeen-
komen: 
1.  Stilte 
2.  Luisteren naar Gods stem 
3.  Spreken met/tot Hem

Kinderen
Maar hoe leer ik mijn kinderen stille 
tijd te houden? Een kind heeft vaste 
gewoonten nodig. Als je op een vast 
tijdstip op een vaste plaats meerdere 
dagen achter elkaar hetzelfde doet, dan 
hoort dat bij het leven. Zo leert een 
kind dat je niet kunt gaan slapen, voor-
dat je gebeden hebt. 
Het avondritueel kan na verloop van 
tijd uitgebreid worden: zowel de vorm 
als de inhoud. Zodra een kind overgaat 
van ledikant naar kinderbedje, is het 

goed om samen te knielen. Tegelijk 
kun je de inhoud van het avondgebed 
uitbreiden. Bij een baby zing je nog 
zelf het: ‘Ik ga slapen, ik ben moe’. De 
meeste peuters kunnen het avondge-
bedje al aardig meezingen/-bidden. Een 
kleuter kent het uit zijn hoofd en is al 
zo ver dat je het doen van een ‘vrij ge-
bed’ kunt leren. Stel de vraag: Waar wil 
je de Heere voor danken? Doe het vrije 
gebed vervolgens eerst zelf voor en laat 
je kind je na-spreken.

Zo mag je je kinderen elke dag helpen 
in het zoeken van de Heere. Om ze 
vervolgens in je persoonlijke stille tijd 
op te dragen aan de God van het ver-
bond. Ik leg de namen van mijn kinde-
ren in Uw handen.

HHJO

Wilt u de HHJO ook uitnodigen
voor een avond over stille tijd?

Neem dan contact op via: 
secretariaat@hhjo.nl.

Hendrik-Jan van Nieuw Amerongen
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Zicht Op Zending
J A A R G A N G  1 1   –   N U M M E R  1  ZENDING HERSTELD HERVORMDE KERK

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

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

(zendingspredikant)
•  Mw. A. Groothuis

(kinderwerkster)

Post Suriname: 
Postbus 1459, 
Paramaribo, Suriname

Project Malawi
Uitgezonden werkers:
•  Fam. Ds. R.J. Oomen

(zendingspredikant)
•  Fam. C.J.P. van der Bas

(zendingspredikant)

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

Nederland
• Fam. H.C. Ju

Bemoedigd 
de hangmat 
weer in

Mary Slessor voor haar Meester in 
Nigeria

De kracht 
van het 
Woord in 
iemands 
 moedertaal



Het is een bloeiende gemeente 
die ik met twee broeders uit 
Powakka bezocht. Over de zen-
ding die daar in de jaren 50 en 
60 onder de indianen is bedre-
ven, valt te lezen in het boek De 
indiaan met de brief van 
mevrouw Mijnders-van 
Woerden. 

Het evangelie heeft in korte tijd 
vaste voet aan de grond gekre-
gen. De kerken zijn nog steeds 
vol van vuur en kracht van de 
Heilige Geest. Omdat het in 
Powakka geestelijk erg dor en 
dood is, leek het goed om ken-
nis te maken met het werk van 
de Heere onder andere indiaan-
se stammen in Suriname. 
We mogen wel zeggen dat onze 

verwachtingen niet zijn 
beschaamd. De helft was ons 
niet aangezegd! Wie houdt het 
voor mogelijk dat honderden 
indianen, overal vanuit het hele 
binnenland, uren- en urenlang 
naar preken luisteren! Wie zou 
geloven dat deze indianen die 
nog maar zo kort onderwijs 
hebben in de Schriften, zo 
machtig en Bijbelgetrouw zou-
den kunnen spreken uit het 
Woord!

Van alle kanten waren ze 
samengestroomd. Niet alleen 
Wayana’s en Trio’s, ook de zoge-
heten ‘wilde indianen’ of ‘bosin-
dianen’ die niet in stamverband 
wonen, waren gekomen. 
Sommigen hadden dagenlang 

gevaren, anderen waren komen 
lopen of met een vliegtuig van 
MAF of een lijndienst aangeko-
men. Bijzonder was dat er ook 
marons (bosnegers) waren. 
Indianen en marons kunnen 
over het algemeen niet zo goed 
door één deur, maar het evan-
gelie heeft hier de grenzen van 
de stammen doorbroken.
Wij, als vertegenwoordigers van 
de benedenlandse (noordelijk 
levende) indianen, werden er 
met open armen ontvangen. 
Aan witte rijst was geen gebrek, 
en apen-, hazen- en kaaiman-
nenvlees was er in overvloed. 
Na de maaltijd gingen we gelijk 
naar de eerste kerkdienst. 
In deze diensten wordt veel 
gezongen, maar ook het aan-
deel ‘preek’ is stevig: twee keer 
drie kwartier per dienst. Dat 
gebeurt niet één keer op een 
dag, maar gedurende drie 
dagen wel 2 keer op een dag. 
Het was een echte 
Bijbelconferentie.

F O C U S  Ds. A. Meuleman

Bemoedigd de hangmat 
weer in

Gods werk gaat door in het binnenland van Suriname. Dat merkte 

ds. Meuleman toen hij in november een conferentie bijwoonde in 

Anapaïke, aan de grens met Frans Guyana. 

Z I C H T  O P  Z E N D I N G  -  J A A R G A N G  1 1
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THEMA
Het viel op hoe de verschillende 
preken rond hetzelfde thema 
cirkelen. Enerzijds mogen we 
daar het werk van de Heilige 
Geest in bemerken, die de 
gedachten in dezelfde richting 
leidt. Anderzijds laat dit de 
nood van het moment zien. 
Ook mij was gevraagd een 
preek te houden. Het bijzondere 
was dat deze preek (zonder dat 
ik dat van tevoren wist) binnen 
datzelfde thema paste. Namelijk 
dat een gelovige ook moet leven 
als een christen. Zeggen dat je 
gelooft of je laten dopen is niet 
voldoende. Het gaat erom in 
heel het leven een volgeling van 
Christus te zijn. Wij moeten Zijn 
voetstappen drukken. 

Ik vernam later dat de huidige 
(derde) generatie de weg kwijt 
was geraakt. De vorige 
 generaties wisten nog waar ze 
vandaan zijn gekomen. De 
 vorige generaties wisten dat ze 
uit de duisternis van het 
heiden dom waren getrokken, 
maar voor de huidige generatie 
is dat normaal geworden. Dat 
brengt voor veel mensen, net 
als binnen onze eigen kerk, een 
gewoontechristendom met zich 
mee. Dat is verdrietig en daar-

voor moet gewaarschuwd 
 worden. 
Helaas is er maar weinig 
 materiaal waaruit we hun 
 historie kunnen leren. En als  
het er wel is, wordt dat door 
zendelingen nogal eens 
af gedaan als ‘heidendom waar 
je niets meer van mag weten.’

MUZIEK
Tijdens de avonden van de 
 conferentie werd door de 
 indianen veel muziek gemaakt. 
Wij blanken gingen een beetje 
bij elkaar zitten praten. Dat 
waren bemoedigende en leer-
zame gesprekken die ook nog 
konden overdacht worden 
 tijdens het in slaap komen in 
een hangmat. 
Op de dag van vertrek werd me 
gevraagd nog een korte trip te 
maken over de rivier naar het 
volgende dorp. Daar zou een 
nieuw kerkje gebouwd zijn. Wat 
schetst onze verbazing als we 
daar een stevig bouwsel zien 
staan. Zonder muren, ramen en 
deuren, want dat is hier niet 
nodig. Er konden zomaar 250 
mensen op eenvoudige banken 
plaats nemen. 
Deze gemeente is ontstaan door 
zendingswerk vanuit de 
gemeente die nu de conferentie 

hield. Er zijn plannen om langs 
de rivier nog meer kerkjes te 
stichten om mensen in de 
 gelegenheid te stellen zonder 
een lange reis naar de kerk te 
komen. 
Gods werk gaat door. Dat heb-
ben wij, soms wat verdrietige 
Powakkianen, gezien. En we zijn 
zeer bemoedigd teruggekomen. 
Zou de Heere wat Hij daar 
gedaan heeft ook niet kunnen 
doen bij ons? n
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Er is heel wat te melden dit keer: u treft ZOZ niet meer aan als 

apart zendingsblad, maar als katern in Zicht op de Kerk, in 

Malawi is een nieuw team aangetreden en er is een nieuwe 

onderwijsvrijwilliger benoemd voor de fam. Meuleman in 

Suriname. 

Het was een moeilijke beslissing om 
ZOZ als zelfstandig zendingsblad op te 
geven. Er zijn twee redenen waardoor 
we ertoe besloten hebben. In de eer-
ste plaats wordt er een flink bedrag 
mee bespaard, dat ten goede komt 
aan het zendingswerk. Vervolgens is 
zending voluit onderdeel van het ker-
kelijk leven en verdient ze daarom een 
plek in het ledeninformatieblad van 
de kerk. 

Op 11 januari jl. is ds. Van der Bas uit-
gezonden als docent aan de 
Bijbelschool in Malawi. Samen met 
zijn vrouw is hij na een voorberei-
dingsperiode van acht maanden ver-
trokken naar hun nieuwe woning in 
Zomba. De eerste maanden zijn 
bedoeld om te acclimatiseren, de taal-

studie in de praktijk te vervolgen en 
kennis te maken met de synod council 
en de werkers aan de Bijbelschool. Als 
de Heere het geeft, start in septem-
ber de opleiding van een nieuwe 
groep pastors. Bidt u mee voor het 
werk aan de Bijbelschool?
D.V. begin maart zal dhr. Ju met zijn 
werk als organisatiedeskundige 
beginnen. Van 24 februari tot 3 maart 
hopen twee bestuursleden Malawi te 
bezoeken. Het is de bedoeling dat de 
familie Ju tijdens de visitatie zal arri-
veren in Zomba , om vervolgens voor-
gesteld te worden aan de synod coun-
cil. Daarmee willen we het signaal 
afgeven dat dhr. Ju weliswaar werkt 
ten dienste van de RPC, maar een 
opdracht gekregen heeft van commis-
sie zending, namelijk het bevorderen 

van de zelfstandigheid van de kerk en 
het adviseren bij het opzetten van 
een passende kerkelijke structuur. 
Vervolgens zal in april D.V. de familie 
Oomen terugkeren naar Nederland. 
Het zal wennen zijn zonder de pionier 
van het eerste uur. Gelukkig mogen 
we weten: de Heere gaat door met 
Zijn werk. Daarvoor heeft Hij nieuwe 
werkers geroepen. 

Dankbaar zijn we dat er een nieuwe 
onderwijsvrijwilliger benoemd kon 
worden voor de fam. Meuleman. Het 
betreft Jan van Kranenburg uit 
Kampen. Jan is onderwijsassistent en 
afkomstig uit een zendingsgezin. Tot 
zijn achtste jaar woonde hij in 
Papoea. Hij weet dus uit ervaring wat 
het leven op het zendingsveld met 
een kind doet. Zodra de verblijfsver-
gunning verleend is, zal hij naar 
Suriname vertrekken.
Zo bent u weer op de hoogte van een 
aantal belangrijke wetenswaardighe-
den. Ook hebt u weer aandachtspun-
ten aangereikt gekregen voor uw 
gebed. Want ook voor de zending 
geldt: ‘Zo de Heere het huis niet 
bouwt, tevergeefs arbeiden deszelfs 
bouwlieden daaraan.’ n

Van de bestuurstafel

I N Z I C H T  W. de Kloe
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Mary Slessor voor haar 
Meester in Nigeria (I)

EEN STUKJE ZENDINGSGESCHIEDENIS
Afrika is zo groot dat zendelingen er elkaar niet 
snel voor de voeten lopen. Terwijl Alexander 
Mackay rond 1876 aan de oostkust begon, landde 
in  datzelfde jaar aan de westkust een vrouwelijke 
zendingswerker: Mary Slessor, eveneens uit 
Schotland. 

Mary Slessor (geboren op 
2 december 1848) groeit op als 
straatmeid. Ze heeft een vader 
die alcoholverslaafd was, wat 
veel problemen veroorzaakt in 
het gezin. Haar moeder is 
 gelukkig een liefdevolle, 
 gelovige vrouw. 

Met andere jongens en meisjes 
brengt Mary veel tijd door op 
straat en met elkaar haalden ze 
allerlei kattenkwaad uit. Nu is 
er een oudere weduwe in de 
stad die bewogen is met deze 
straatjeugd. Ze nodigt hen 
meermalen uit om in haar huis 
te komen. Dan spreekt zij tot 
hen over de Heere. Op een keer, 

het is in de winter, zit ze met die jongens en 
meisjes rond het haardvuur. Ze vertelt hen:

Als jullie je niet bekeren en in de Heere Jezus 
 geloven, zullen jullie zielen branden 

in de loeiende vlammen van het vuur, 
voor altijd en altijd!

Nee, ze doet niets af van de ontzagwekkende 
werkelijkheid van de hel. Maar daar laat ze het 
niet bij. Ook vertelt ze van de genade van God. 
Deze kinderen, al zijn ze nog jong, hebben 
 zaligmakende genade nodig. Mary wordt geraakt 
door de woorden van de oude vrouw. Zo leert dit 
jonge meisje haar Zaligmaker kennen. Vanaf dat 
moment leeft ze niet meer voor zichzelf, maar 
voor haar Heere!

Doordeweeks moet Mary, als ze wat ouder wordt, 
hard werken om zo te helpen de kost te verdienen. 
En wat doet ze op zondag? Heerlijk rusten? Nee, 
ze gaat naar Gods huis en geeft ook tussendoor 
zondagschool aan een klas meisjes! En als er een 

evangelisatiepost wordt gesticht, geeft Mary zich 
op: vol verlangen om zondaren te winnen voor 
haar Heere. 

NAAR AFRIKA
In 1874 hoort ze dat zendeling David Livingstone 
is gestorven. Het zet haar hart – waarin al zo lang 
een smeulend vuurtje voor de zending gloeit – in 
laaiende vlam om naar het verre Afrika te gaan 
en daar een licht te mogen zijn voor de heidenen.
Als ze haar verlangen aan haar moeder vertelt, is 
die er meteen mee eens: zij was het die bij haar 
dochter de liefde voor de zending had opgewekt. 

Op 5 augustus vaart Mary naar Calabar, een 
streek in het tegenwoordige zuidoost-Nigeria. 
De bevolking is verzonken in heidendom van het 
ergste soort en het morele peil is er lager dan in 
bijna heel de rest van Afrika. 

Mary had er thuis al van gehoord, maar nu ziet 
ze met haar eigen ogen de misstanden: ze ziet 
hoe bij het sterven van een chief vele onderdanen 
en al zijn vrouwen worden gedood om hem te 
 vergezellen op zijn dodenreis; ze ziet hoe 
 occultisme voor voortdurende angst zorgt; ze ziet 
dat er mensenoffers worden gebracht; ze ziet hoe 
tweelingen zonder uitzondering worden ver-
moord en de moeder verbannen..

Met heel haar hart en met veel liefde zal Mary 
zich de komende tientallen jaren tegen deze 
 vreselijke vormen van heidendom en satansmacht 
verzetten door op haar ongekunstelde en 
in nemende manier te getuigen van het Licht der 
wereld, Die Zijn leven gaf juist voor zondaren! 

Als Mary aankomt, komt ze al snel in contact 
met een koning (stamhoofd) die al christen is 
geworden. Wanneer die hoort hoeveel liefde de 
moeder van Mary had voor de onbekende 
 inwoners van Calabar, begint hij een brief-
wisseling met haar. Denk het je in: een inlands 
stamhoofd – onlangs tot het christelijk geloof 
bekeerd – onderhoudt een briefwisseling over 
6000 kilometer zee heen met een zeer 
 eenvoudige, maar godzalige vrouw in Schotland; 
en dat terwijl ze elkaar nooit hebben gezien. 
Het Evangelie maakt eenheid waar geen mens 
die ooit had kunnen organiseren. n

Ds. W. Pieters V I S I E
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Nieuwsbrief

Wie contact op wil nemen met 

ds. Van der Bas, kan mailen naar 

cjpvdbas@gmail.com. Aanmelden 

voor de nieuwsbrief kan via 

 famvanderbasmalawi@gmail.com.

Gebedspun
ten

We hopen dat er binnen de gemeenten 

voortdurend gebed mag zijn voor de zending 

en het werk van de ZHHK. We vragen uw 

gebed voor:
•  De familie Ju die binnenkort naar Malawi 

vertrekt
•  De familie Oomen: kracht voor het afscheid 

van Malawi
•  De familie Meuleman en Annelies 

Groothuis: dat hun werk tot zegen mag zijn 

voor de indianen in en rond Powakka

Zendingsbussen!
Vergeet u de zendingsbussen niet? Heeft uw 
gemeente nog geen zendingsbus? Vraag hem aan!

Bijeenkomst voor zending 

geïnteresseerden gemist?

In Woudenberg vond op zaterdag 3 december de 

jaarlijkse ontmoetingsdag voor zendingsgeïnteres-

seerden plaats. Tijdens deze ochtend, waarin volop 

ruimte was voor ontmoeting, stond het thema 

‘Dienend getuigen’ centraal. Hoe verhoudt zending 

zich tot ontwikkelingswerk? Waarom wordt er wel 

of geen onderscheid tussen zendingswerk en dia-

conaal werk gemaakt? De bijeenkomst is terug te 

luisteren via de website info@zhhk.nl. 

Bijeenkomst voor zending 

Bijeenkomst voor zending 

Bijeenkomst voor zending 

Bijeenkomst voor zending 
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D I F F U U S   

Verjaardagen
De komende periode zijn de volgende zendingswerkers of hun 
gezinsleden jarig:

30-03 Mark Meuleman Suriname
26-03 Ds. C.J.P. van der Bas Malawi
14-05 Mevrouw Annelies Groothuis Kinderwerkster  Suriname
25-05 Mevrouw H.A. Meuleman-Bongiovanni Suriname

U kunt hen verblijden met een kaartje. De adresgegevens zijn als 
volgt:
•  Post Malawi, PO Box 626, Zomba, Malawi (Central Africa)
•  Post Suriname, Postbus 1459, Paramaribo, Suriname
Op onze site kunt u de verjaardagenlijst raadplegen en downloaden.

conaal werk gemaakt? De bijeenkomst is terug te 

luisteren via de website info@zhhk.nl. 

conaal werk gemaakt? De bijeenkomst is terug te 

Nieuwsbrief

Komen en gaan•  Margriet Klein keerde in januari terug van haar tij-
delijke verblijf als onderwijsvrijwilligster in Suriname. We danken haar voor haar bereidheid om 
dit te doen en het vele werk dat is gedaan.•  Ds. en mevr. Van der Bas zijn op 16 januari jl.  vertrokken naar Malawi. We wensen hen Gods zegen toe bij het werk op de Bijbelschool. Op de website van de ZHHK (info@zhhk.nl) kunt u de  uitzenddienst van 11 januari jl. terugluisteren.•  Het vertrek van dhr. en mevr. Ju staat gepland op D.V. maandag 27 februari. We wensen hun hierbij een voorspoedige reis toe!•  Visitatie: Van 23 februari tot 4 maart zal een  visitatiebezoek worden gebracht aan Malawi door 

dhr. W. de Kloe en ds. D. Heemskerk.•  Van 9 maart t/m 15 mei hoopt Annelies Groothuis 
op verlof te zijn in Nederland.

Verjaardagen
De komende periode zijn de volgende zendingswerkers of hun 
gezinsleden jarig:

30-03 Mark Meuleman Suriname
26-03 Ds. C.J.P. van der Bas Malawi
14-05 Mevrouw Annelies Groothuis Kinderwerkster  Suriname
25-05 Mevrouw H.A. Meuleman-Bongiovanni Suriname

U kunt hen verblijden met een kaartje. De adresgegevens zijn als 
volgt:
•  Post Malawi, PO Box 626, Zomba, Malawi (Central Africa)
•  Post Suriname, Postbus 1459, Paramaribo, Suriname
Op onze site kunt u de verjaardagenlijst raadplegen en downloaden.

Actie
 voor

 zend
ing!?

De zendingscommissie van de Hersteld 

Hervormde Gemeente te Kesteren organi-

seert op 2e Pinksterdag een fietspuzzel-

tocht/autopuzzelrit om geld in te zame-

len voor de opleiding van ds. Van Der Bas. 

Organiseert u ook een actie voor de zen-

ding? Bent u enthousiast en wilt u ande-

ren graag laten delen in het resultaat? 

Meld het ons!ren graag laten delen in het resultaat? 

ren graag laten delen in het resultaat? 

famvanderbasmalawi@gmail.com.
famvanderbasmalawi@gmail.com.

•  Visitatie: Van 23 februari tot 4 maart zal een 

•  Ds. en mevr. Van der Bas zijn op 16 januari jl. 

•  De familie Oomen: kracht voor het afscheid 

30-03 Mark Meuleman Suriname
26-03 Ds. C.J.P. van der Bas Malawi
14-05 Mevrouw Annelies Groothuis Kinderwerkster  Suriname
25-05 Mevrouw H.A. Meuleman-Bongiovanni Suriname

Op onze site kunt u de verjaardagenlijst raadplegen en downloaden.
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Jacob Karels S P E C T R U M

Bijbelvertaalwerk is noodzaak

De kracht van het Woord 
in iemands moedertaal

Sinds 2009 wonen wij als gezin – 
mijn vrouw Albertine en ik heb-
ben vier zoons in de leeftijd van 
drie tot tien jaar – in Tanzania. Ik 
werk als bijbelvertaalconsulent 
in een groot bijbelvertaalproject, 
waarin de Bijbel vertaald wordt 
in elf lokale talen. Ik help 
Tanzaniaanse vertalers met een 
eindcontrole van vertaalde 
Bijbelboeken. Daarnaast train ik 
hen om hun werk steeds zelf-

standiger te doen, zodat wij als 
westerse zendelingen langzaam 
een stapje terug kunnen doen.
De anekdote hierboven vertel ik 
wel eens als iemand me vraagt 
of ons werk wel al die moeite 
waard is: moeten we er echt 
tientallen jaren in steken om 
deze kleine taalgroepen met 
Gods Woord te bereiken, terwijl 
mensen misschien ook wel met 
de nationale taal uit de voeten 

kunnen? Het ant-
woord is: ja! Als 
God met ons 
spreekt, dan wil 
Hij dat doen in de 
taal waarmee Hij 
ons het meest 
nabij kan komen. 
We zien dat in 
Handelingen 2: 
op de Pinksterdag 
hoorde ieder het 
evangelie in zijn 
eigen taal. 
Natuurlijk spra-
ken de mensen 
die daar bijeen 
waren ook Grieks 
- destijds de 

‘internationale taal’ in dat 
gebied. En toch: God spreekt hun 
moedertaal, de taal van hun 
hart! En zoals het God daarbij 
niet om grote aantallen gaat, 
moeten ook wij ons juist om klei-
ne taalgroepen bekommeren.
Een aantal jaar geleden vertelde 
een Keniaanse collega me over 
de eerste zendelingen die in de 
negentiende eeuw naar zijn taal-
groep kwamen. Al snel besloten 
ze de Bijbel in zijn taal te verta-
len. In dezelfde tijd werd ook een 
naburige taalgroep met het 
evangelie bereikt, maar daar 
werd niet met bijbelvertaalwerk 
begonnen. Het verschil werd 
zichtbaar toen de Islam zich 
begin twintigste eeuw verspreid-
de in Kenia. De naburige taal-
groep is nu voor 99% moslim, 
terwijl in de taalgroep van deze 
collega nog altijd een groot per-
centage christen is. Dat ver-
schijnsel is ook bekend uit de 
kerkgeschiedenis: toen de Islam 
zich in de zevende eeuw in 
Noord-Afrika verspreidde, werd 
het christendom weggevaagd. 
Met een aantal opmerkelijke uit-
zonderingen: de Kopten bijvoor-
beeld, of de Amharen in Ethiopië. 
Is het toevallig dat die beide taal-
groepen een Bijbel in hun eigen 
taal hadden? Juist waar God 
mensen nabij komt in hun eigen 
taal, draagt het evangelie 
vrucht! n

Tanzaniaanse kerken hebben de gewoonte om hun diensten in het 

Swahili, de nationale taal, te houden. Met één uitzondering: de 

mededelingen worden zowel in het Swahili als in de lokale taal 

gedaan. Toen een collega eens vroeg waarom de predikant dat 

deed, kreeg hij als antwoord: ‘We willen zeker zijn dat iedereen het 

begrijpt.’ Het was nog niet bij de predikant opgekomen dat het ook 

belangrijk is dat iedereen de Woordverkondiging goed begrijpt…

In deze rubriek zijn leden van de 
HHK aan het woord die door een 
plaatselijke gemeente zijn 
 uit gezonden of worden onder-
steund. Deze keer leest u het 
 verhaal van Jacob en Albertine 
Karels. Zij zijn werkzaam in 
Tanzania voor stichting Wycliffe.
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F L I T S  Tom Valkenburg

Projectenbundel 2017
Inmiddels staan de projecten voor 2017 op www.zhhk.nl. We 
hebben er bewust voor gekozen om geen apart projecten-
boekje meer uit te geven, omdat we onvoldoende zicht 
 hadden op welke PZC nu voor welk project geld inzamelde. 
Het kwam wel eens voor dat aan het einde van een jaar bleek 
dat er in heel veel gemeenten geld was ingezameld voor een 
bepaald project, terwijl het streefbedrag al behaald was. 
Om dit te voorkomen, vragen we PZC’s zich in te schrijven op 
een project via de website. Na inschrijving kunnen wij u 
 desgewenst op de hoogte houden van het project.

Verkoop- en autowasdag 
in Nieuwleusen
Door de jeugdverenigingen en de vrouwen-
vereniging van de HHG ‘Rehoboth’ te 
Nieuwleusen wordt op D.V. zaterdag 6 mei 2017 
een verkoop- en autowasdag georganiseerd. 
De opbrengst is gedeeltelijk bestemd voor de 
ZHHK. De verkoping start om 10.00 uur en sluit 
om 16.00 uur. 
Adres: Meeleweg 41 te Nieuwleusen. 

Uitgelicht: 
Spaart u mee voor onderstaande projecten?

MATERIALEN VOOR KINDERWERK IN SURINAME
Kinderen en jongeren zien wekelijks uit naar het moment 
waarop de bus met daarin de ‘zuster’ komt voorrijden en 
zij in mogen stappen om mee te gaan naar de zendings-
post. Daar aangekomen wordt er gezongen, gebeden, uit 
de Bijbel gelezen en verteld en is er tijd en ruimte voor 
ontspanning. Op de club leren de kinderen en jongeren 
gedeelten uit Gods Woord uit het hoofd en wordt er met 
elkaar nagedacht over (het leven met) de Heere.
Voor dit werk is allerlei materiaal nodig. Vertelboekjes, 
platen, knutselmaterialen, enzovoorts. De club is extra 
aantrekkelijk wanneer er iets leuks te doen is na de pauze. 
Vooral in de regentijd is het fijn als de kinderen en tieners 
ook binnen het een en ander te doen hebben. Graag zou-
den we een goede voetbaltafel aanschaffen zodat ze zich 
daarmee kunnen vermaken.

INZET ORGANISATIEDESKUNDIGE IN MALAWI
Ter ondersteuning van het zendingswerk in Malawi zal 
dhr. H.C. Ju uit Dirksland worden uitgezonden als organi-
satiedeskundige. Hij zal gaan onderzoeken hoe de RPC 
(het kerkgenootschap dat door de ZHHK wordt onder-
steund) toe kan groeien naar een duurzame vorm van 
zelfstandigheid. Ook zal hij de RPC adviseren in het opzet-
ten van trainingen voor ambtsdragers, in het organiseren 
van de Bijbelschool etc. Een moeilijke, maar ook belangrij-
ke taak! Door dit werk te ondersteunen, draagt u bij aan 
de kerk in Malawi, zodat zij ook voor de toekomstige gene-
raties tot zegen zal zijn.

Meer informatie over deze en andere projecten vindt u op 
www.zhhk.nl. 
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F L I T S  Tom Valkenburg
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Om dit te voorkomen, vragen we PZC’s zich in te schrijven op 
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 desgewenst op de hoogte houden van het project.
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zij in mogen stappen om mee te gaan naar de zendings-
post. Daar aangekomen wordt er gezongen, gebeden, uit 
de Bijbel gelezen en verteld en is er tijd en ruimte voor 
ontspanning. Op de club leren de kinderen en jongeren 
gedeelten uit Gods Woord uit het hoofd en wordt er met 
elkaar nagedacht over (het leven met) de Heere.
Voor dit werk is allerlei materiaal nodig. Vertelboekjes, 
platen, knutselmaterialen, enzovoorts. De club is extra 
aantrekkelijk wanneer er iets leuks te doen is na de pauze. 
Vooral in de regentijd is het fijn als de kinderen en tieners 
ook binnen het een en ander te doen hebben. Graag zou-
den we een goede voetbaltafel aanschaffen zodat ze zich 
daarmee kunnen vermaken.

INZET ORGANISATIEDESKUNDIGE IN MALAWI
Ter ondersteuning van het zendingswerk in Malawi zal 
dhr. H.C. Ju uit Dirksland worden uitgezonden als organi-
satiedeskundige. Hij zal gaan onderzoeken hoe de RPC 
(het kerkgenootschap dat door de ZHHK wordt onder-
steund) toe kan groeien naar een duurzame vorm van 
zelfstandigheid. Ook zal hij de RPC adviseren in het opzet-
ten van trainingen voor ambtsdragers, in het organiseren 
van de Bijbelschool etc. Een moeilijke, maar ook belangrij-
ke taak! Door dit werk te ondersteunen, draagt u bij aan 
de kerk in Malawi, zodat zij ook voor de toekomstige gene-
raties tot zegen zal zijn.

Meer informatie over deze en andere projecten vindt u op 
www.zhhk.nl. 

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

Tijd voor
evangelisatie

Zicht op evangelisatie

Geschikte tijd
Eerst maar eens aandacht voor de vraag 
of deze tijd wel een geschikte tijd is 
voor evangelisatie. Je zou kunnen zeg-
gen dat elke tijd geschikt is voor evan-
gelisatie. De Bijbel geeft immers een 
algemene opdracht om het Evangelie 
uit te dragen ‘tot aan de einden der 
aarde’. Geen gebied wordt uitgesloten, 
ook Nederland niet.

Misschien is het juist wel de tijd voor 
evangelisatie in Nederland. De kerk is 
klein geworden en er groeit inmiddels 
een generatie op die zelfs geen herin-
nering heeft aan Gods Woord en aan 
de kerk. Mensen die ook geen enkel 
idee hebben van de boodschap die in 
de kerk wordt gebracht. 

Tegelijk is Nederland niet geestelijk 
leeg. Andere goden dringen zich op.  
Allerlei vulling voor de geestelijke 
leegte. Allerlei mensen bieden zich 
aan voor ‘zingeving’, als ‘medium’ of 
‘helderziende’. Zij ‘garanderen’ oplossin-

gen voor al uw problemen. Het is alles 
‘ik-gericht’, naar het hier-en-nu toe, 
zonder uitzicht op God.
Kortom, deze tijd is bij uitstek een tijd 
voor evangelisatie.

Tijd hebben
Maar tja, we zijn zo druk met van alles. 
Gezin, werk, kerk. Alles vraagt tijd en 
aandacht. En dan heb ik nog hobby’s 
ook. Is daar dan wat mis mee? Op 
zichzelf genomen niet. Maar het gaat 
wel om de verdeling van de tijd. Wat 
is in het licht van Gods Woord het 
belangrijkste en wat volgt daarna? Dat 
is een persoonlijke vraag voor ieder lid 
van de kerk. Het is ook een vraag voor 
elke kerkelijke gemeente. Daarom voor 
allebei  een handvat. Drie vragen ter 
overweging.

Persoonlijk:
1. Heeft de uitbreiding van Gods Ko-

ninkrijk in Nederland en in mijn 
woonplaats een plek in  mijn gebed?

2. Welke gaven heeft God mij gegeven 

die ik zou kunnen gebruiken bij 
evangelisatie?

3. Hoe kan ik tijd maken in mijn agen-
da als er evangelisatiewerk gedaan 
moet worden?

Als gemeente:
1. Hoe is onze gemeente zichtbaar en 

herkenbaar binnen de plaatselijke 
gemeenschap? Weten de mensen 
wie we zijn en waarom we samen-
komen?

2. Wat doen wij als gemeente om de 
mensen om ons heen bekend te 
maken met het Evangelie of om ze 
terug te roepen tot het Evangelie?

3. Wat doen wij als gemeente om regi-
onale of landelijke evangelisatiepro-
jecten te ondersteunen?

Drie eenvoudige vragen. Wie er mee 
aan de slag gaat, zal ontdekken dat het 
tijd is voor evangelisatie. En die zal ook 
tijd hebben voor evangelisatie.

Tijd voor evangelisatie is een vraag met twee kan-
ten. In de eerste plaats de vraag of deze tijd wel 
geschikt is om evangelisatie te bedrijven. Moet de 
kerk geen andere prioriteiten stellen? De opbouw 
van het kerkelijk leven binnen de gemeenten vraagt 
immers ook de volle aandacht. De tweede benade-
ring is de vraag of wij in deze drukke tijd wel tijd 
hebben voor evangelisatie. 
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krijgen we zo ook gelijk een goed beeld 
van wat er leeft op het grondvlak en 
kunnen we onze diensten daar nog 
beter op afstemmen. Het is verheu-
gend om te merken dat het onderwerp 
evangelisatie steeds meer ter sprake 
wordt gebracht binnen kerkenraden en 
gemeenten.
Toerusting wordt ook gegeven in de 
cursus evangelisatie die nu al verschil-

H
et werk van de commis-
sie is in grote lijnen in te 
delen in drie hoofdtaken: 
toerusting, voorlichting en 

ondersteuning. Bij alle drie de hoofd-
taken staan we even stil.

Toerusting
De toerusting door de commissie 
evangelisatie vindt op allerlei manieren 
plaats. Om te beginnen plaatselijk. 
Want evangelisatie gebeurt natuurlijk 
in de eerste plaats gewoon in en door 
de plaatselijke gemeente. Aan gemeen-
ten bieden we bezinningsavonden aan. 
Bijvoorbeeld over omgang met vluchte-
lingen of evangelisatie onder moslims. 
Dat zijn in deze tijd hoogst actuele 
onderwerpen.
Een andere plaatselijke activiteit is het 
bezoek door een deel van de commissie 
aan de gemeenten. In deze gemeen-
tebezoeken spreken we als commissie 
met de plaatselijke evangelisatiecom-
missie en/of de kerkenraad. Vreugde 
en zorg op het gebied van evangelisatie 
wordt gedeeld. Ook worden adviezen 
gegeven over een verdere aanpak van 
het evangelisatiewerk. Als commissie 

De commissie evangelisatie is er ten dienste van het 
evangelisatiewerk in de Hersteld Hervormde Kerk. Maar 
wat doet die commissie dan eigenlijk? En merk je daar 
als gemeentelid wat van? Ds. Van de Weg uit Abbenbroek, 
sinds begin vorig jaar voorzitter van de commissie, geeft 
een toelichting.

lende jaren wordt gehouden. Een cur-
sus waarin de praktijk van het evange-
lisatiewerk aan de orde komt, maar ook 
een stukje inhoudelijke achtergrond 
zoals de kennis van de wereldgodsdien-
sten. Een waardevolle cursus voor wie 
wat meer tijd en energie in evangelisa-
tie kan en wil steken. 
Een landelijke toerustingsactiviteit, 
tenslotte, is de Evangelisatiedag die elk 
jaar op de tweede zaterdag van februari 
wordt gehouden. Er is dan elk jaar een 
speci� ek thema. Met een hoofdlezing 
en vervolgens workshops voor verdie-
ping en praktische toepassing worden 
gemeenteleden zo toegerust voor het 
evangelisatiewerk.

Voorlichting
Een tweede hoofdtaak is voorlichting. 
Een belangrijk onderdeel daarvan is de 
ontwikkeling van foldermateriaal, waar-
bij geprobeerd wordt de boodschap van 
Gods Woord zo eenvoudig en duidelijk 
mogelijk over te brengen. Dat kan ook 
aan de hand van actuele thema’s als 
de Koningsdag of Halloween. Op de 
website van de kerk zijn de folders te 
vinden.

Commissie evangelisatie:  
hoe en waarom
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Foldernieuws

Koningsdag
Weet je dat:
•  E r een Koning van de hele aarde is?
•  Hij geboren is in een stal en 

gestorven is aan een kruis?
•  Hij dat deed zodat jij gered kunt 

worden?

Zo begint de folder voor Koningsdag. 
Een folder waarin puntsgewijs 
uitgelegd wordt dat er een Koning 
is Die regeert over heel de wereld. 
Een gebroken wereld, want God 
kwam in Zijn Zoon zelf naar de 
wereld om te lijden en te sterven.

Wie bepaalt eigenlijk wat goed 
of kwaad is? Bepalen we dat met 
een meerderheid van stemmen? 
Of is er een God in de hemel die 
bepaalt wat goed en kwaad is? Daarover gaat de folder ‘Goed 
en kwaad’. Een folder waarin uitvoerig ingegaan wordt op Gods 
norm en onze zonde. Een folder die aanzet tot nadenken. Van 
harte aanbevolen!

Andere folders
Ook dit jaar komt er een nieuwe serie folders over de heilsfeiten 
voor u beschikbaar. In tegenstelling tot voorgaande jaren 
komen er nu steeds twee folders per heilsfeit: een lange met 
veel tekst en een korte folder met weinig tekst. Kijk voor de 
nieuwe folders en alle andere folders op de site van de Hersteld 
Hervormde Kerk: http://www.hersteldhervormdekerk.nl/
evangelisatie/materialen.

In deze tijd van digitalisering is ook de 
website www.zien-en-geloven.nl van 
groot belang. Het is bemoedigend om 
te zien dat er regelmatig via deze web-
site vragen komen om een  Bijbel of 
dat mensen persoonlijke vragen stellen. 
Een panel van predikanten uit de kerk 
zorgt voor de beantwoording van deze 
vragen.

Ondersteuning
Concrete ondersteuning biedt de 
commissie via het fonds evangelisatie. 
Vanuit dit fonds worden evangelisa-
tieprojecten voor een deel � nancieel 
ondersteund. Het gaat dan om projec-
ten die de draagkracht van een enkele 
gemeente te boven gaan. Voorbeelden 
zijn het werk in Den Helder, maar ook 
Schiedam en Andelst-Zetten maken er 
inmiddels gebruik van. En de verwach-
ting is dat er voor nog meer projecten 
een beroep op het fonds gedaan zal 
worden. In het land zijn verschillende  
mooie initiatieven die hopelijk tot goe-
de evangelisatieprojecten leiden.

Noodzaak evangelisatie
De commissie evangelisatie is er 
omdat het evangelisatiewerk voor de 
kerk noodzakelijk is. Evangelisatie kan 
uiteraard op verschillende manieren 
plaatsvinden. Het is mogelijk om in 
persoonlijke gesprekken iets van het 
Evangelie van genade door te geven. 
Toch is evangelisatie door de plaatselij-
ke gemeente ook een natuurlijke ma-
nier van evangeliseren. De gemeente 
van Thessalonica is een goed voorbeeld 
van evangelisatie door de plaatselijke 
kerk. We lezen dat het Evangelie, in 
geloof ontvangen door de gemeente, 
weerklank vindt buiten de gemeente (1 
Thess. 1:5-6,8). En zo werkt de Heere 
nog steeds. Je zou kunnen zeggen dat 
iedere gemeente strategisch gelegen 
is om de omgeving met het Evangelie 
te bereiken.  Een van mijn drijfveren 
om binnen de commissie werkzaam te 
zijn, is dat iedere gemeente een diepge-
worteld besef krijgt van de roeping die 
er ligt ten aanzien van hen ‘die buiten 
zijn’. Zo’n besef zal niet anders dan 
bewogenheid en ontferming oproepen. 
De ontferming die Jezus had toen Hij 
de schare aanzag die als ‘schapen zon-
der herder’ waren (Matth.9:36).

•  E r een Koning van de hele aarde is?

Zo begint de folder voor Koningsdag. 

Goede Vrijdag, Pasen.

Een lekker lang weekend vrij.

Paaseieren, voorjaar, nieuw leven.

De lente is in aantocht.

Vrolijk Pasen!

Hoe komen we eigenlijk aan Pasen?

En waarom Goede Vrijdag?

Sla om, en lees meer...

“Wendt U naar Mij toe, wordt behouden, alle gij 

einden der aarde! want Ik ben God, en niemand meer.”

Jesaja 45:22

Eén ding is zeker: wij sterven allemaal.

De vraag over leven ná de dood is dus hoogst actueel.

Neem even de tijd.

Binnenkort is het Pasen.

De opstandingsdag van Jezus Christus!

Wilt u de genoemde Bijbelteksten nalezen 

of wilt u een Bijbel aanvragen? 

Wilt u doorpraten over het evangelie? 

Kijk op www.zien-en-geloven.nl

1121 | Goede Vrijdag- en Paasfolder | De Bijbel over ... | U
itgave van: Evangelisatie Hersteld Hervorm

de Kerk 

GOEDE       VRIJDAG
GOEDE       VRIJDAG

en  PASEN
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Zicht op de vrouwenbond
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Tijd voor... 
ieder kind in 

het gezin
A. Rijken-Ubak

Net buiten Gameren staat, in een mooi 
landelijk gebied, de boerderij van Gert Jan en 
Jessica van Weelden.
Jessica is graag bereid om voor het katern van 
de Vrouwenbond een aantal vragen over het 
begrip ‘Tijd’ te beantwoorden.

Wat betekent ‘Tijd’ voor u 
en uw gezin? 
Tijd is met heel ons leven verweven. 
Voor mijzelf betekent tijd vooral iets 
wat altijd nadrukkelijk aanwezig is en 
wat ik het liefst weleens uit zou willen 
schakelen. In een gezin en zeker met 
een melkveebedrijf draait alles om tijd. 
Toch geeft tijd ons ook de structuur en 
orde die we iedere dag weer nodig heb-
ben. Boven dit alles betekent tijd voor 
ons vooral de tijd die we van de Heere 
krijgen om Hem te zoeken.

Met 6 kinderen en een 
bedrijf is het natuurlijk 
altijd druk.
Lukt het dan toch om ieder 
kind aandacht te geven?
Ja en nee. Nee, omdat het altijd 
te weinig is en met veel gebrek. 
We weten zo goed hoe het zou 
moeten maar worden vaak door 
de drukte van alle dag opgeslokt.                                                                                                
Ja, omdat we er wel bewust mee be-

zig zijn. Voor ons gezin hebben we de 
keuze gemaakt dat ik niet meer bui-
tenshuis werk waardoor er meer rust 
en aandacht voor ze is. Bij aandacht 
moeten we ook niet direct aan grote 
dingen denken. Voorlezen, samen kof-
�edrinken, de gesprekjes bij het naar 
bed brengen zijn dagelijks terugkeren-
de waardevolle zaken waarbij er voor 
ieder kind aandacht kan zijn. Daarnaast 
neemt mijn man vaak een van de kin-
deren mee in het werk op de boerderij 
waardoor ze even alleen de aandacht 
krijgen en waar ze ondertussen erg van 
genieten.
 
U hebt vroeger in een 
schippersinternaat 
gewerkt en ook nu nog zit 
u in het jeugdwerk. Hebt 
u daar profijt van bij de 
opvoeding van uw eigen 
kinderen?
Zeker van mijn periode bij het schip-
persinternaat heb ik veel pro�jt omdat 

je daar ook opvoedkundig bezig was. 
Als het gaat om praktische zaken (da-
gindeling, regels, bedtijden, verjaarda-
gen) zie je in ons gezin daar veel van 
terug. Maar ook van de omgang met de 
kinderen/jongeren heb ik veel geleerd. 
Bepaald gedrag zie je weer terug bij 
je eigen kinderen waardoor het niet  
`nieuw` meer is.

Wat raadt u, tot slot, 
mensen aan die een gezin 
hebben maar eigenlijk 
altijd tijd tekort komen?
Kijk kritisch naar je tijdsbesteding. Wat 
vind ik nu écht belangrijk en waar of 
waardoor gaat het mis. Dit vraagt soms 
offers van jezelf maar dat is het dubbel 
en dwars waard! Bedenk iedere dag dat 
je deze bijzondere en soms ook moeilij-
ke opdracht van de Heere hebt gekre-
gen en dat Hij je ook tot hulp wil zijn.
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Maarten Luther
A. Rijken-Ubak

Terugkeer en tegenstand
We hebben de vorige keer in ZODK 
2016 nr.3 gezien dat Luther terugkeert 
van de Wartburg vanwege de kerke-
lijke strijd in Wittenberg. Keurvorst 
Frederik de Wijze is bang dat hij niet 
voor de veiligheid van Luther in kan 
staan. Luther antwoordt dat hij onder 
een veel hogere bescherming staat dan 
die van de keurvorst, namelijk van zijn 
hemelse Vader. En als Hij hem niet 
wil beschermen dan is dat ook goed. 
Vanaf het moment van terugkeer, heeft 
Luther niet alleen tegenstand van 
rooms-katholieke zijde maar ook onder-
ling is er strijd. Daarom begint Luther 
op zondag 9 maart met een serie van 
acht Invocavitpreken over de kernstuk-
ken van de Reformatie. Langzamer-
hand keert de rust weer. 

Lutherjaar 2017
1517-2017: 500 jaar reformatie

Luthers theologie
Maarten Luther: ‘Het kruis is alleen 
onze theologie.’ Dr. K.H. Miskotte zegt 
daarvan: ‘De mens Jezus , Die de god-
delijke toorn draagt, het Lam Gods, 
dat de zonde der wereld wegneemt, 
kán dit doen omdat Hij tegelijk de 
hoogste God is. Maar God heeft zich 
teruggetrokken; een onbegrijpelijk ge-
heim, een verschrikkelijk mysterie, een 
voortdurende aanstoot voor het vlees, 
de diepste ergernis van het kruis, en 
tegelijk de rijkste heerlijkheid van deze 
‘theologie van het kruis’(theologia cru-
cis). Dr. W. van ‘t Spijker verwoordt het 
zo: ‘Christus’ offerdood was de liefde-
daad, waarmee Hij als mensenkind de 
liefdewil van de Zoon jegens de Vader 
voltrok. Het is tegelijk de liefdedaad 
waarmee de Vader de mensenkinderen 
met Zichzelf verzoent.’ 

Het vleugelaltaar in de Stadskerk van 
Wittenberg verwijst naar de Lutherse 
theologie: doop, avondmaal en pre-
diking. Het illustreert als het ware 
Luthers uitspraak:  ‘In de gekruisigde 
Christus is de ware theologie en kennis 
van God.’

De drie Sola’s van de Reformatie zijn:
Sola Scriptura: alleen de Bijbel
Sola Fide: alleen door het geloof 
Sola Gratia: alleen door genade

College
Luther preekt niet alleen veel, hij geeft 
ook regelmatig college aan de universi-
teit van Wittenberg.
Dr. M. van Rhijn zegt dat Luther in 
zijn college over de brief aan de Ro-
meinen graag aan de gelijkenis van de 
barmhartige Samaritaan herinnert: ‘De 
Samaritaan neemt de verslagene! op 
en draagt zorg voor zijn genezing. Op 
dezelfde wijze neemt God de berouw-
volle zondaar in Zijn gemeenschap op, 
maar Hij doet dit om Hem volkomen te 
genezen. Daarom is de rechtvaardiging 
voor Luther een geheel nieuwe verhou-
ding van God en mens, de persoonlijke 
heilsverzekerdheid. God is het, Die de 
mens uit onverdiende genade in ver-
geving der zonde omvat, en wanneer 
hij vergeving van zonde schenkt, dan 
schenkt hij ook gerechtigheid, heiliging, 
eeuwig leven, want in de verzoening 
met God is dit alles gegeven. Het is de 
glorie van de Reformatie dat zij ons dit 
Evangelie als een leven in eenvoud, 
vrijheid en zekerheid heeft leren zien.’ 

Am Anfang war das Wort: In den beginne 
was het Woord

Stadskerk met het vleugelaltaar

Stadskerk te Wittenberg Standbeeld Maarten Luther te Wittenberg Standbeeld Maarten Luther en Stadskerk
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Van de redactie
A. Rijken-Ubak

In deze bijdrage, naast de 
gebruikelijke rubrieken, het tweede 

deel over het leven van Maarten Luther. 
We volgen hem vanaf zijn terugkeer 
in Wittenberg, zijn moeiten en strijd 
met het oog op de Reformatie, maar 
ook het wel en wee van zijn huwelijk 
en gezin. Hij was een mens van 
gelijke bewegingen als wij, maar 
toch bewonderen we zijn moed en 
volharding. Het thema van deze ZODK 
is ‘Tijd’. Luther gebruikte zijn door God 
geschonken levenstijd om te strijden 
voor een waar geloof tot eer van God  
en behoud van zijn medemens. En wij? 
Hoe gebruiken wij onze levenstijd?

We staan aan het begin van het 
Lutherjaar 2017, waarin we 500 jaar 
Reformatie herdenken. 
Er zijn, in de loop der jaren, al vele 
Lutherherdenkingen geweest. Het 
is goed om te herdenken, maar het 
allerbelangrijkste blijft toch de vraag 
van Luther, ook voor een ieder van ons: 
‘Hoe krijg ík een genadig God?’ 

Dan krijgt het eerste en zesde vers van 
Psalm 46 ware betekenis voor ons en 
ook wereldwijd voor allen die vervolgd 
worden om Zijns Naams Wil:

God is een Toevlucht voor de Zijnen;
Hun sterkt’, als zij door droefheid kwijnen;
Zij werden steeds Zijn hulp gewaar
In zielsbenauwdheid, in gevaar;
Dies zal geen vrees ons doen bezwijken,
Schoon d’ aard’ uit hare plaats mocht wijken;
Schoon ’t hoogst gebergt’ uit zijne stee
Verzet wierd in het hart der zee.

De HEER’, de God der legerscharen,
Is met ons, hoedt ons in gevaren.
De Heer’, de God van Jakobs zaad,
Is ons een burg, een Toeverlaat.

Voor alle data geldt: Deo Volente.

Eerste martelaren
De eerste martelaren van de Reforma-
tie zijn Nederlanders: Op 1 juli 1523 
worden Hendrik Voes en Jan van Es-
schen op de Grote Markt van Brussel 
levend verbrand. Luther schrijft ter be-
moediging een brief en dicht een lied.

Vlucht nonnen
Verschillende nonnen en monniken 
horen over het boek van Luther uit 
1522: ‘Over de kloostergeloften’. Ook 
de nonnen in het Cisterciënzerklooster 
Marienthron in Nimbschen twijfe-
len of ze de eens gegeven gelofte wel 
mogen verbreken. Ze worstelen in het 
gebed zoals eenmaal een Jakob deed. 
Uiteindelijk besluiten ze te vluchten 
en vragen Luther om hulp. Deze vraagt 
dan, op zijn beurt, hulp aan een ge-
meenteraadslid van Torgau: Leonhard 
Koppe. Deze man levert geregeld 
goederen aan het klooster en wil wel 
helpen, ondanks het feit dat daar de 
doodstraf op staat.

In de Paasnacht van 1523 helpt 
Koppe de nonnen vluchten. Als het 
gevaar geweken is, dan zingen ze in 
de vroege morgen een lied: ‘Christus 
is verrezen, vrij van de banden des 
doods’. Drie gaan er gelijk naar huis 
en de andere negen reizen via Torgau, 
naar Wittenberg. Ze vinden allemaal 
ergens een plaats. In Wittenberg staat 
een universiteit en daarom wonen er 
veel studenten. Een van hen schrijft 
aan zijn vriend: ‘Een hele wagenvracht 
kuise maagden is juist de stad bin-
nengekomen, nog trouwlustiger dan 
levenslustig.’

Luther geeft college

Aan een van de ruïnemuren hangt de tekst: 
‘In dit nonnenklooster leefde van 1509 tot 
1523 Katharina von Bora; op 5 april 1523 
werd ze door de Torgauer raadsheer Leonhard 
Koppe bevrijd; op 13 juli 1525 trouwde ze 
met Maarten Luther in Wittenberg.’
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Katharina von Bora
Een van de nonnen, die Katharina 
heet, komt bij de beroemde schilder 
Lucas Cranach en zijn vrouw Bar-
bara terecht. Er is ook een drukkerij 
en apotheek aan huis. Aangezien er 
geen geld noch familie beschikbaar is, 
vindt Luther het beste dat de nonnen 
trouwen. Eind 1524 is dat op een na 
gelukt. Luther schrijft dat hij van haar 
maar niet af kan komen. ‘Het is een 
pittige tante en ze is trots en hoogmoedig’ 
(dr. H.J. Selderhuis). Maar dan leert 
Katharina in het huis van Philippus 
Melanchthon, de student Hieronymus 
Baumgärtner (1498-1565) uit Neuren-
berg kennen. Het lijkt iets te worden, 
maar onverwachts roept vader Baumgä-
rtner zijn zoon terug naar huis. Luther 
schrijft een jaar! later nog een brief aan 
Hieronymus: ‘Als jij die Käthe von Bora 
nog wilt hebben, moet je wel snel zijn 
voordat ik haar aan een ander geef die 
in feite al klaarstaat. Bovendien is haar 
liefde voor jou nog niet verdwenen.’ Het 
is een vergeefse actie. De persoon die 
klaarstaat is dr. Glatz, maar Katharina 
wil hem niet. Ze begrijpt dat ze wel 
iets zal moeten en daarom zegt ze te-
gen een vriend van Luther, Nikolaus 
von Amsdorff, dat ze dan liever met 
hem of met Luther wil trouwen. Maar 
voor Luther zelf geldt nog steeds de 
Rijksban en daarom is hij er absoluut 
op tegen om te trouwen: ‘Ik verwacht 
dagelijks de dood des ketters en met dien 
voor ogen wil ik geen vrouw aan mij 
verbinden.’

Boerenopstand
Begin 1525 is het Duitse rijk door de 
‘Boerenopstand’ in rep en roer. Tho-
mas Müntzer (1490-1525), priester 
en voormalige aanhanger van Luther 
is hun leider. Het zijn trouwens niet 
alleen boeren maar ook anderen die de 
Reformatie aangrijpen  om zich te be-
vrijden uit de sociaal oneerlijk situatie 
waarin ze zitten. De opstand verbreidt 
zich met een geweldige kracht door 
het Schwabenland, Frankenland en 
Thüringen. Men steekt kastelen en 
kloosters in brand en vermoordt de in-
woners. Eerst heeft Luther begrip voor 
de onderdrukte boeren maar al spoedig 
niet meer. Hij keurt het geweld af.

Trouwen?
In deze tijd bezoekt Luther zijn vader 
en moeder. Zijn vader geeft hem de 
sterke raad om te trouwen. Luther 
twijfelt, misschien zeggen zijn tegen-
standers wel dat alle kritiek op de kerk 
daarvoor bedoeld was... Dan ineens 
neemt Luther toch het besluit om te 
trouwen. Veel vrienden zijn verbaasd 
dat Luther midden in de Boerenoorlog 
wil trouwen. En nog wel met Katharina 
von Bora! Ze vinden haar eigengereid 
(een vrouw moet immers nederig zijn!) 
en niet op haar mondje gevallen.

Huilen en lachen
De vrienden van Luther vrezen ook 
de reacties van Luthers vijanden. Dr. 
Hieronymus Schurff (1481-1554) zegt: 
‘Als deze monnik een gevluchte non 
neemt, dan zullen alle engelen huilen 
en alle duivels lachen.’ Melanchthon, 
Luthers trouwe medewerker ant-
woordt: ‘Ja, de rooms-katholieken loe-
ren reeds daarop, maar als hij dat doet, 
dan zal hij zelf zijn werk meer schaden 
dan de pauselijke ban en
 ’s keizers vervolging doen kunnen.’ 
Luther hoort dat en besluit geen mo-
ment meer te wachten: ‘Alle engelen 
zullen lachen en alle duivels huilen!’ 
En zo vraagt de 42-jarige Luther de 
26-jarige Katharina von Bora. Volgens 
Melanchthon hebben de nonnen hem 
het hoofd op hol gebracht.’ Vlak voor 
de huwelijksdag zegt Luther: ‘Ik heb 
mijn vrouw niet lief, maar waardeer haar 
wel’ (dr. H.J. Selderhuis). En Kathari-
na? Ook zij is niet verliefd, maar heeft 
wel een grote achting voor Luther.

13 juni 1525
Ondanks de tegenstand van vriend en 
vijand en het gebrek aan liefde trouwen 

Luther en Katharina. De ring van Ka-
tharina heeft in het midden een robijn 
en aan weerszijden de gekruisigde 
Christus met de martelwerktuigen.

27 juni 1525
Huwelijksinzegening in de kerk door 
de predikant Johannes Bugenhagen 
(1485-1558).

Pastorie
Het zogenaamde ‘Zwarte Klooster’ in 
Wittenberg wordt hun woning.
Het voormalige klooster heeft drie ver-
diepingen, grote zalen en lange gangen. 

Gelukkig
Luther en Käthe zijn al snel erg geluk-
kig met elkaar. Hij noemt haar: ‘Mijn 
lieve en bevallige vrouw’ en ‘mijn waar-
dige en beminnelijke Käthe’. 

Buitenwereld
Nog steeds is er veel kritiek op het 
huwelijk van de ex-monnik en de ge-
vluchte non.
Koning Hendrik VIII van Engeland 
(1491-1547) noemt Luther ‘een schurf-
tige hond’ en ‘een helse wolf ’. Luther 
zou vroeger een felle brief terugschrij-
ven, maar Käthe heeft een kalmerende 
invloed op hem. Ze bemoedigt hem ook 
als hij neerslachtig is.

Maarten Luther

Trouwring Katharina von Bora

Katharina von Bora als pas getrouwde vrouw 
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Brieven
Luther en zelfs Käthe ontvangen brie-
ven: Luther is ‘een misdadige verleider’ 
en ‘een kind des duivels’. Ze kan beter 
terugkeren naar haar hemelse bruide-
gom: naar het klooster dus.

Gezin
Katharina heeft de zorg voor haar 
eigen zes kinderen, een inwonende 
tante Lena en maar liefst elf neefjes 
en nichtjes! Dat zijn de kinderen van 
twee zussen van Luther die jong over-
leden zijn. Ze hebben een harmonieus 
gezinsleven met grote liefde voor de 
kinderen.

Muziek
Het is ook een muzikale familie. 
Luther zegt: ‘Muziek heeft mij vaak 
verkwikt en van zware lasten bevrijd.’

Bursa
Bovendien is er de zgn. ‘Bursa’, een 
kring van betalende studenten rondom 
Luther. Ook het personeel eet mee.

Vluchtelingen en 
voorbijgangers
Tevens vinden talloze voorbijgangers  – 
armen en vluchtelingen –  huisvesting, 
warmte en voedsel in het Lutherhuis. 
 
Lijfspreuk
Georg Helt in 1542: ‘In het huis van 
de Doktor woont een wonderlijk ge-
mengde schare van jonge mensen, stu-
denten, jonge meisjes, weduwen, oude 
vrouwen en kinderen. Dat brengt grote 
drukte in huis met zich mee waardoor 
veel mensen Luther beklagenswaardig 
vinden.’ Luthers lijfspreuk is echter: 
‘God loont wat een mens voor een ander 
doet!’  

Morgenster van 
Wittenberg
Luther noemt Katharina de ‘Morgen-
ster van Wittenberg’. Ze staat om 4 uur 
op en past alles wat ze in het klooster 
geleerd heeft met vaste hand toe. Ze 
heeft een ijzeren ritme. Luther schrijft 
in een brief aan Justus Jonas (1493-

1555): ‘Mijn Käthe, die akkerland 
koopt, zaait en oogst, fruitbomen plant, 
bier brouwt, vee koopt en voedert en 
vissen vangt.’ 
 
Zuinig
Käthe is, noodgedwongen met zoveel 
monden te voeden, ook een zuinige 
huisvrouw. ‘Wie een cent niet acht, 
krijgt nooit een gulden...’ 

Pest
Dan komt de pest in Wittenberg. De 
keurvorst beveelt dat iedereen moet 
vluchten. Het antwoord van Luther 
is: ‘Ik blijf hier, ik mag van hier niet 
gaan!’ En naast hem staat Katharina! 
De vrouw die hem de Heere gegeven 
heeft.  

Elisabeth
In 1528 overlijdt hun kleine dochtertje 
Elisabeth.

Muzikale familie

Wittenberg: ‘Zwarte Klooster’

De woonkamer met uitzicht op de binnen-
tuin

Lange tafel...

Oude opgegraven muren van keuken Katha-
rina von Bora in Zwarte Klooster

Zuinige huisvrouw...

Katharina als huisvrouw
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Uitspraken Luther
‘Ik heb een trouwe vrouw, waar-
op zoals Salomo zegt, het hart 
des mans zich verlaten kan.                                                                             
Hoe verlangde ik naar de mijnen, toen 
ik in Schmalkalden ernstig ziek lag. Ik 
dacht, dat ik vrouw en kinderen hier 
niet meer zou zien. Hoe moeilijk viel mij 
de scheiding!’  
‘Het aangenaamste leven is: een middel-
matig inkomen hebben, leven met een 
vrome, gewillige gehoorzame vrouw, in 
vrede en eendracht; met weinig kunnen 
volstaan, tevreden zijn, en God danken.’

1529: Godsdienstgesprek  Marburg
In het Godsdienstgesprek is er een te-
genstelling met Zwingli: Luther houdt 
vast aan de lichamelijke tegenwoordig-
heid van Christus bij het Avondmaal.

1530: Rijksdag Augsburg
De bedoeling van Keizer Karel V is om 
de strijdende partijen in de Reformatie 
bij elkaar te brengen.

Februari 1530: Vader overlijdt
Luther: ‘Mijn vaders overlijden bracht 
me in diep verdriet, ik herinnerde mij 
wie hij was en zijn allerliefste beminne-
lijkheid, omdat mijn Schepper mij alles, 
wat ik ben en heb, door hem gegeven 
heeft.’

1531: Moeder overlijdt
Beide ouders hangen de leer van de 
Reformatie aan. 

1542: Dochtertje Magdalena 
overlijdt  
Luther zegt tegen haar: 
‘Magdalena mijn dochtertje, je blijft 
graag hier, bij je vader maar je gaat toch 
ook graag naar je hemelse  vader?’  ‘Ja lie-
ve vader, zoals God wil’ is het antwoord. 
Brief Luther aan Justus Jonas:
‘Ik denk dat het gerucht u wel heeft be-
reikt dat mijn liefste dochter Magdalena 
wedergeboren is tot het eeuwige rijk 
van Christus. Hoewel ik en mijn vrouw 
alleen maar blij dankzeggen voor een zo 
gelukkig heengaan en zalig einde, zo is 
toch de macht van de natuurlijke liefde 
zo groot dat we het zonder snikken en 
zuchten, ja zonder de afsterving van de 
oude mens niet kunnen.’’ 

1534: Bijbel
Eerste vertaling van de volledige Bijbel 
door Maarten Luther (Werelderfgoed-
lijst).

1543: Joden
Luther wordt ouder en veroordeelt 
allen die zich niet laten bekeren. Van-
uit deze stemming zou ook het sterk 
anti-Joodse geschrift ‘Over de Joden en 
hun leugens’ ontstaan kunnen zijn.

1544: Inwijding Slotkapel Torgau
Luther in zijn preek: ‘… dat onze lieve 
Heere zelf met ons spreekt door Zijn 
heilig Woord en wij met Hem spreken in 
gebed en lofzang.’ 

Laatste reis
Op 17 januari 1546 vertrekt Luther 
naar zijn geboortestad Eisleben om 
voor de derde keer te bemiddelen in 

een ruzie tussen de graven van Mans-
feld: Gebhard en Albrecht.  Door over-
stromingen van de rivier de Saale is 
reizen moeilijk. Luther verblijft daarom 
van 24 tot 27 januari in Halle bij Jus-
tus Jonas. Luther geeft hem, als teken 
van hun oude vriendschap, een glas 
als geschenk met de woorden: ‘We zijn 
allebei op onze leeftijd net zo breekbaar 
als glas…’ 

Zondag 26 januari
Luther preekt in de Stadskerk van Hal-
le over de bekering van Paulus.

Hartaanval
Op 28 januari krijgt Luther in de reis-
wagen bij Unterrissdorf een hartaanval

Gesprekken met graven 
van Mansfeld
Gesprekken van 28 januari-18 februari.

Bezorgd
Käthe is ontzettend bezorgd en laat 
dat ook blijken in haar brieven aan 
hem. Luther schrijft steeds opgewekte 
brieven terug om haar gerust te stellen. 
Op 13 februari komt het bericht van 
Luther dat hij de graven van Mansfeld 
met elkaar heeft verzoend en dat hij 
naar huis komt.

14 februari
Luther neemt in de Andreaskerk in 
Eisleben deel aan het Heilig Avond-
maal. De preek moet hij om gezond-
heidsredenen afbreken. Luther voelt 
het einde naderen. Hij zegt tegen zijn 
vrienden: ‘Ik ben hier in Eisleben gebo-

Hans en Margarethe: de ouders van Luther

Lutherbijbel

Geschenk van Luther aan Justus Jonas

Dochtertje Magdalena
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ren en gedoopt, misschien moet ik hier 
ook sterven.’

18 februari
Luther overlijdt in de vroege ochtend 
in Eisleben. Zijn zonen Maarten en 
Paul, zijn vriend Justus Jonas, de gra-
ven en hun vrouwen en nog verschil-
lende andere begeleiders zijn erbij.

19 februari
In de vroege ochtend staan Melancht-
hon, Bugenhagen en Cruciger (1504-
1548) bij Katharina voor de deur. Haar 
vrienden vertellen haar, dat doktor 
Luther de dag tevoren, tussen 2 en 3 

uur ’s nachts, is overleden.

22 februari
Predikant Bugenhagen houdt een graf-
rede en Luther wordt bijgezet in de 
Slotkapel in Wittenberg.

Weduwe
Katharina blijft als weduwe, samen 
met haar kinderen, in het Lutherhuis 
wonen. Naast haar grote verdriet heeft 
ze ook � nanciële zorgen. 
In het najaar van 1552 komt de pest 
opnieuw in Wittenberg en dan vlucht 
ze met haar kinderen naar Torgau. 
Door een ongeval onderweg komt ze op 

Eisleben: Andreaskerk Wittenberg: Slotkapel

bed te liggen. Na drie maanden, op de 
avond van 20 december 1552,  overlijdt 
‘de bekendste predikantsvrouw ter we-
reld’ Katharina von Bora in Torgau.

Tot slot
Beiden, Luther met zijn theologie en 
Katharina met haar gastvrijheid, heb-
ben Wittenberg tot een centrum van 
de Reformatie gemaakt. Zo hebben ze 
hun levenstijd gebruikt in dienst van 
de Heere. Tot in onze dagen toe wordt 
dat herdacht. Dr. Th.L. Haitjema zegt: 
‘Als kinderen der Reformatie weten 
wij dat de sleutel der Evangeliever-
kondiging eerst dan echt ‘pakken’ 
zal in het slot op de poort van het 
Koninkrijk der hemelen, wanneer ach-
ter de mens, die spreekt, de Heilige 
Geest in zijn souverein welbehagen 
zelf het woord neemt, en het Evange-
lie van verzoening en wedergeboorte 
doet binnendringen in mensenharten.’ 
Dat geve de Heere en dat ook onze 
bede dan mag zijn: ‘Leer mij o God 
van zaligheden, mijn leven(stijd) in 
Uw dienst besteden.’

Bestuursverkiezing

Mw. A. Bouman-Koppenaal
Mij is gevraagd een stukje aan te leveren ter kennisma-
king. Kort wil ik iets over mijzelf schrijven. Mijn naam 
is mw. A. (Annelies) Bouman. Ik ben woonachtig in 
Stellendam, op Goeree-Over� akkee, het eiland waar ik 
dertig jaar geleden ben geboren en getogen. Na de mid-
delbare schoolperiode ben ik de studie HBO-Verpleeg-
kunde aan de Christelijke Hogeschool Ede gaan volgen. 
Direct na ons trouwen mochten mijn man en ik de Her-
steld Hervormde gemeenten van Zwartebroek-Terschuur 
en Nijkerk dienen. In beide gemeenten was ik lid van 
de vrouwenverenigingen en leerde ik de vrouwenbond 

en de door haar georganiseerde 
activiteiten kennen. In Nijkerk 
vervulde ik enige tijd een be-
stuursfunctie. Na vier jaar kwam 
er opnieuw een beroep en nu zijn 
we inmiddels drie jaar verbonden 
aan de gemeente van Stellen-
dam. Mijn man en ik weten ons 
gezegend met drie zoontjes van 
drie, vijf en zeven jaar oud. In 

deze gemeente mag ik eveneens de vereniging bezoeken, 
namelijk ‘Onderzoekt de Schriften’. Ik vervul hier de 
taak van tweede presidente. Ik ben dankbaar dat we als 
jonge en oudere vrouwen zo in rust en alle vrijheid Gods 
Woord kunnen onderzoeken en dat we als vrouwen van 
de gemeente ons door middel van de Bijbelstudies mo-
gen laten leren, vermanen en bemoedigen.

Mw. W. van Vlastuin-Wiersma
Hierbij stel ik mij voor met het 
oog op de vacature in het be-
stuur. Mijn naam is Wilma van 
Vlastuin-Wiersma, getrouwd en 
samen hebben we zes kinderen 
ontvangen in de leeftijd van 
23-8 jaar. Op dit moment ben 
ik presidente van de plaatselijke 
vrouwenvereniging. Verder doe 
ik vrijwilligerswerk in de oude-
renzorg. 
Ik stel mij beschikbaar voor deze vacature met het oog 
op de samenbindende werking van de vrouwenbond in 
de kerkelijke gemeenten. De Bijbelstudies op de vrou-
wenverenigingen dragen bij aan een dieper verstaan van 
Gods Woord.

gezegend met drie zoontjes van 
drie, vijf en zeven jaar oud. In 
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Zestigjarig jubileum 
vrouwenvereniging Lydia 
te Loon op Zand
Op 9 november 2016  mag onze vrou-
wenvereniging  ‘Lydia’ uit Loon op 
Zand (Kaatsheuvel ) haar zestigjarig 
bestaan vieren (1956-2016). 
We komen deze dag om half vier met 
onze leden bijeen. Onder het genot van 
een kopje kof�e met soesje bekijken we 
met elkaar oude foto’s en doen we een 
Bijbelse quiz.
Om vijf uur komen de echtgenoten en 
vrienden binnen om samen met ons 
te eten. Ds. A.P. Muilwijk gaat voor in 
gebed. We hebben een koud en warm 
buffet. Tussendoor is er ook nog een 
mooi gedicht. En na het zingen van het 

Lutherlied vers 1 en 4 beëindigen we 
de maaltijd.
Vervolgens is het tijd voor het avond-
programma, waarbij ook de genodigden 
van de andere verenigingen aanwezig 
zijn en de kerkenraad, diaconie en Bij-
belkring. De tweede presidente heet 
alle aanwezigen hartelijk welkom. Ver-
volgens houdt ds. Muilwijk een korte 
meditatie.
Na de pauze houden we nog een sa-
menspraak over Ulrich Zwingli en zijn 
vrouw Anna Reinhardt.
Het grootste wonder is dat de HEERE 
ons al die jaren heeft bijgestaan en 
verdragen. Dat het maar niet eenmaal 
tegen ons zal getuigen, daar bidden we 
de HEERE om.

J. van Os-Brouwers, secretaresse

Veertigjarig jubileum 
vrouwenvereniging ‘Fébe’ 
en mannenvereniging 
‘Tot de Wet en tot de 
Getuigenis’ te Zuilichem
Op 22 november 2016 mogen de 
vrouwen- en mannenvereniging van de 
Hersteld Hervormde Gemeente van 

Zuilichem-Brakel herdenken dat ze 
veertig jaar geleden zijn opgericht. De 
vrouwenvereniging op 20 september 
1976 en de mannenvereniging op 22 
november 1976. Er zijn nog zes leden 
van het eerste uur. Vier bij de vrou-
wenvereniging (de dames D. van den 
Bogerd-Vos, A.M. van Honk-van der 
Linden, M.A. van Honk-Murraij en 
C.G. van Woerkom-van Herp) en twee 
bij de mannen (de heren P.A. van den 
Bogerd en J. Kaasjager).
Ds. P. Verhaar houdt deze avond een 
meditatie over Jesaja 8:20: ‘Tot de Wet 
en tot de Getuigenis zo zij niet spreken 
naar dit Woord, het zal zijn, dat zij geen 
dageraad zullen hebben.’ Het eerste 
gedeelte van de tekst is de naam van 
de mannenvereniging. Jesaja roept op 
om terug te keren naar het Woord van 
de Heere. Door dat Woord moet Israël 
zich laten leiden. Dat geldt ook voor 
de verenigingen. Dat gaat wel in tegen 
de tendens van deze tijd, waarin niet 
het Woord centraal staat en leidend is, 
maar hetgeen ík denk en ík voel. Dan 
stellen we onszelf boven het Woord. 
Wat is het nodig steeds opnieuw naar 
de Heere te vragen, Hem te zoeken in 
Zijn Woord. Dat mag in alle eenvou-
digheid gebeuren op de verenigingen. 
Door middel van de inleidingen op de 
mannenvereniging en door de Bijbel-
studies op de vrouwenvereniging. Het 
echtpaar Van den Bogerd, die beiden 
40 jaar lid zijn, lezen een terugblik over 
de afgelopen 40 jaar voor. Ze doen dit 
in de vorm van een samenspraak. Dhr. 
A. Dullemeijer heeft voor deze gele-
genheid een gedicht gemaakt over de 
naam van de mannenvereniging. 

G. Duijzer-Kuijntjes, secretaresse 

Het gaat over de ‘De geestelijke wapenrusting’ en de indeling is als volgt:
01.    Ds. L.W.Ch. Ruijgrok Strijd
02.    Ds. J.L. Schreuders  Opwekking en toerusting tot de strijd
03.    Ds. M. van Sligtenhorst Tegenstander(s)
04.    Ds. J.P. Stoel  De lendenen omgord
05.    Ds. L. Treur  Borstwapen der gerechtigheid
06.    Ds. P. Verhaar  Geschoeide voeten
07.    Ds. A. Vlietstra  Schild des geloofs
08.    Ds. P. de Vries  Helm der zaligheid
09.    Ds. A.A.F. van de Weg Zwaard des Geestes
10.    Ds. A. van Wijk  Hoe te strijden
11.    Ds. H. van der Ziel  De overwinning

U kunt het boekje bestellen bij: a.rijken-ubak@solcon.nl | Tel. (0418) 561287 
De prijs voor leden is € 5,50 en voor niet-leden € 6,50 (excl. verzendkosten)

Bijbelstudieboekje 
seizoen 2017-2018

Mededelingen

Uit de verenigingen
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Fort Macleod 
Alberta – Canada 

Vakantiewoning te huur. Gezellig 

huisje, volledig gemeubileerd. Zie 

onze website voor meer informative 

en foto’s! 

www.roelofsen.ca 

info@roelofsen.ca 

Henk & Anna RoelofsenHenk & Anna RoelofsenHenk & Anna RoelofsenHenk & Anna Roelofsen 
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Te huur: perfecte vakantieplek. 
Rustig gelegen halfvrijstaand 
particulier woonhuis aan de 
rand van Borger op de Drentse 
Hondsrug. Centraal in ideaal 
fiets- en wandelgebied. 
Diverse weken beschikbaar. 
Informatie: www.borgerhuis.nl 
of bel: 06 1436 0008 
  

soldaten!MESSIAANSE
Steun de

Om Israël tegen oorlogsdreiging en terroristische aanslagen te beveiligen moet iedere Israëlische jongen of meisje van 
18 of 19 jaar in militaire dienst. Dit is een spannende periode. Zullen zij moeten vechten in een nieuwe oorlog? Zullen zij 

slachto� er worden van een aanslag?

Daarnaast is dit voor de jongvolwassen Messiaanse soldaat ook een zware geestelijke strijd. Zal hij of zij Yeshua HaMashiach 

(Jezus Christus) in militaire dienst blijven volgen? Helaas blijkt een derde van de gelovigen af te dwalen. Daarom is 

toerusting voor en tijdens hun militaire dienst heel hard nodig!

Het Netivah (Wegwijzer) Centrum in Baptist Village nodigt iedere Messiasbelijdende Joodse jongere onmiddellijk na de 

middelbare school uit voor een 9-daagse toerustings conferentie. Zo worden zij voorbereid om in het leger standvastig 
te zijn en de goede strijd van het geloof te strijden. 

Steunt u deze jonge soldaten met uw gebed en gift?

www.messiasbelijdendejoden.nl           Onze digitale nieuwsbrief kunt u aanvragen op info@messiasbelijdendejoden.nl

NL90 RABO 0377 8534 96 t.n.v. Stichting Steun Messiasbelijdende Joden te Nijkerk



Kopij voor het volgende blad kunt u voor 20 
maart 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

Agenda

23 februari
Aalst, kerk Gereformeerde Gemeente: Regioavond Zuid-Oost
Spreker: kand. G.K. Terreehorst
22 maart
Elspeet: Toerustingsdag voor alle leden
Spreker:  ds. P.C. Hoek
Onderwerp:  Rondom het levenseinde
23 maart
Ouddorp:  Regioavond Zuid-West 
Spreker:  ds. J.R. van Vugt
Onderwerp:  Rouw en Verlies
29 maart
Ridderkerk:  Toerustingsdag voor alle leden
Spreker:  ds. P.C. Hoek
Onderwerp:  Rondom het levenseinde
29 maart 
Ede, Zuiderkerk:  Regioavond Midden/Oost 
Spreker:  ds. M. van Sligtenhorst
Onderwerp:  ‘500 jaar Reformatie, wat heeft dat ons 

te zeggen?’   
11 april
Lunteren:  Huishoudelijke Vergadering
Spreker:  ds. M. van Sligtenhorst
18 april 
Elspeet:  Regioavond Noord-Veluwe
Spreker:  ds. N. van der Want
11 mei
Ridderkerk, Sionskerk: Regioavond West  
Spreker:  ds. G.J. van Asperen
15 mei 
Epe:  Huishoudelijke Vergadering 

Noord-Veluwe
5 oktober
Lunteren:  9e Bondsdag

Op alle bijeenkomsten
zijn onze bekende

fotokaarten te koop!

Van de bestuurstafel

N. Schalkoort-Zijderveld

De landelijke Toerustingsda-
gen voor alle leden worden 

gehouden op 22 maart in Elspeet 
en op 29 maart in Ridderkerk. 
Ds. P.C. Hoek zal spreken over het 
thema: ‘Rondom het levenseinde’.
Ook verschijnt er weer een nieuw 
Bijbelstudieboekje met als onder-
werp: ‘De geestelijke wapenrus-
ting’ (n.a.v. Efeze 6).

Dit jaar hopen wij onze Huishou-
delijke Vergadering te houden op 
11 april in Lunteren. Op deze dag 
legt het bestuur verantwoording 
af aan de aangesloten verenigin-
gen, over het door haar gevoerde 
beleid. Gelijktijdig kijken we ook 
vooruit. De spreker is ds. M. van 
Sligtenhorst uit Achterberg
Ook dit jaar is er een bestuursver-
kiezing. Onze 2e secretaresse mw. 
P. Joppe-de Waard is aftredend. 
Het landelijk bestuur is dankbaar 
en blij dat ze zich weer herkies-
baar stelt. Als tegenkandidaat 
wil mw. W. Schipper-Vogelaar  uit 
Oud-Beijerland fungeren. Harte-
lijk dank voor uw bereidwillig-
heid.

Wegens gezondheidsredenen moet 
mw. E.M. Melaard-Keijzer helaas 
gaan stoppen met haar werk als 
1e penningmeesteresse. Als lande-
lijk bestuur vinden we dit heel erg 
jammer, maar begrijpen we haar 
besluit.
We mogen u twee kandidaten 
voor deze functie voorstellen. 
Dit zijn in alfabetische volgorde: 
mw. A. Bouman-Koppenaal uit 
Stellendam en mw. W. van Vlas-
tuin-Wiersma uit Wezep.
We bidden of de Heere ons wijs-
heid en bekwaamheid wil geven, 
zodat het werk van de HHV onder 
Gods zegen verder mag gaan.
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Belastingaangifte voor 

Predikanten
• Specialisaae in predikanten en kandidaten
• Ook voor partner en gezin
• Maximale aarekposten
• Doe-het-zelf mogelijkheid
• Studiedagen voor predikantsvrouwen
• Hypotheekadvies

WWW.ABCONSULTS.NL
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Z.O. Engeland 

B&B in eigen 

sfeer, voor 2 pers. Ned.spr. 

Binnen bereik van London. 

es@uwclub.net 

 

Refojobs.nl info@refojobs.nl
(06) 8143 0157

‘Voor goed personeel 
zet ik mijn vacatures

op Refojobs’

WWW.REFOJOBS.NL

BANEN BIJ REFORMATORISCHE WERKGEVERS

‘Altijd de juiste snaar’

Nu 1 maand gratis 

bij aanmelding via 

familystream.nl

Meer dan 20.000 geestelijke 
en klassieke muziek stukken 
altijd bij de hand.
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kerkbanken | kerkstoelen | kansels 
bankstoffering | doopvonts | lessenaars

collectezakken | liturgieborden

www.meesterlijke-interieurs.nl



JONGERENDAG 16-

KINDERAPPÈLMORGENS 12-

11 MAART REGIO NOORD EN MIDDEN AMERSFOORT
25 MAART REGIO ZUID   ROTTERDAM

1 APRIL      GENEMUIDEN EN PUTTEN
8 APRIL  MIDDELHARNIS EN KESTEREN

VOOR ALLE DATA GELDT:
DEO VOLENTE

is als jij!
Niemand

Zicht op jongeren

7 - 10 APRIL           
BIJBELSTUDIECONFERENTIE 

23+, LAGE VUURSCHE

24 - 26 APRIL       
KAMP 15+, WOUDENBERG

24 - 26 APRIL       
VADER - ZOON SURVIVAL, 

BELGIË

AGENDA

MOEDERS EN DOCHTERS: 
Reserveer alvast  9 en 
10 juni voor een leuke 

ervaring!

‘IK BEN NET ALS EEN HORENDE LEEFTIJDSGENOOT. 
ALLEEN IETSJE ANDERS’.

JOANNE, 14 JAAR

Mijn vader
en ik!

Voor Vader en zoon(s) tussen 12 en 15 jaar
en ik!

Voor Vader en zoon(s) tussen 12 en 15 jaar
Voor Vader en zoon(s) tussen 12 en 15 jaar
Voor Vader en zoon(s) tussen 12 en 15 jaar

+1616-

D.V. 24-26/04/2017

ARDENNEN BELGIË

AANMELDEN EN MEER INFO: HHJO.NL
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Bij sommige kinderen zie je gelijk dat ze 
anders zijn dan jij. Ze kunnen bijvoorbeeld 
niet zo goed lopen of ze stotteren. Dat kan 
er wel eens voor zorgen dat deze kinderen 

worden geplaagd. Doe jij daaraan mee? Of heb 
je ontdekt dat deze kinderen misschien wel anders 
zijn dan jij, maar er ook bij horen?

Petrus en Johannes zijn samen op weg naar de 
tempel. Bij de ingang van de tempel zit een man. 
Hij kan niet lopen. Als hij Petrus en Johannes aan 
ziet komen, vraagt hij of zij geld voor hem hebben. 
Wat gebeurt er nu? Petrus en Johannes geven 
geen geld! Willen ze de man niet helpen? Jawel, 
zeker! Petrus zegt tegen de man dat hij geen geld 
heeft. Maar hij mag hem wel iets anders geven! 
Petrus zegt namens de Heere Jezus dat de man 
weer kan lopen! Wat een wonder. De man had 
nog nooit kunnen lopen. 
De mensen zagen direct dat hij anders was dan 

zij. Misschien hadden ze wel met hem gespot of 
hem uitgelachen. Maar nu kan hij lopen, springen 
en rennen. Weet je wat nog veel belangrijker is? Hij 
zegt niet tegen de mensen: ‘Kijk eens hoe goed ik 
kan lopen.’ Nee, er staat dat hij God gaat loven. 
Hij wil de Heere danken voor dit grote wonder. 

Iemand genezen kunnen wij niet. Maar de Heere 
vraagt van jou en mij om klaar te staan voor de 
ander. Ook voor degenen die net een beetje an-
ders zijn dan jij. Luister jij naar deze opdracht van 
de Heere Jezus?

Iedereen is 
anders

Heb je wel eens goed rondgekeken in je klas? Als je dat 
doet, dan zie je al je klasgenoten. Iedereen is anders. 

De een lacht heel veel, een ander is wat stiller en weer 
iemand anders praat altijd. Gelukkig maar, stel je voor 

dat iedereen hetzelfde zou zijn! 
Hanneke de Kat

12-

H Q F K G E N E Z E N

Y R D R W W O S O U J

A O Q E N T E M P E L

D S M U E E N P V K H

M E N P V C E E T E T

F N N E O H D T D X T

N N E L L U D R H E G

E A N C E A I U B H O

P H N L T L B S C H D

O O E N E G N I R P S

L J R V A N D E R S Z

• ANDERS 

• GOD

• LOPEN

• RENNEN

• BIDDEN

• JOHANNES

• LOVEN

• SPRINGEN

• GENEZEN

• KREUPEL

• PETRUS

• TEMPEL
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NEDERLANDS   SURINAAMS
school   skoro
kerk       kerki
club       koleisi
mooi     moi
zingen   singi

EI! (HOI!) IK BEN DANICA EN IK KOM UIT  

POWAKKA. POWAKKA LIGT IN SURINAME.

- GA JE OOK NAAR SCHOOL?
Ik ga naar school in Powakka. Ik zit in klas 5 (in Neder-

land groep 7). Ik vind het leuk om te leren. Wel vind ik 

dat juffrouw veel huiswerk geeft. Ik wil graag goede cij-

fers halen zodat ik na de MULO nog verder kan leren.

- SPEEL JIJ OOK MET ANDERE 
KINDEREN? WAT SPELEN JULLIE HET 
LIEFST?
Ik speel met vriendinnen op school. Thuis speel ik het 

liefst met mijn zusje en nichtjes. We spelen Djoel (een 

tikspel) of djompo foetoe (hinkelen). Ook vind ik het leuk 

om naar het voetbalveld te gaan of om volleybal of slag-

bal te spelen. 

- WAT VIND JE HET LEUKSTE AAN DE 
CLUB IN DE KERK?
Het allerleukste is het zingen! Ik vind het heel fijn om met 

elkaar te zingen. Vaak gaan we zelfs nog door met zingen 

in de busjes naar huis. Mijn lievelingslied is: “Ik stel mijn 

vertrouwen op de Heer’ mijn God” ook vind ik “Suma den 

Yu Ferlusuman na Yesus” erg mooi. Ik vind het ook leuk 

om mee te doen aan de quiz. Ik luister goed naar wat de 

zuster verteld zodat ik alle antwoorden weet.

- WAT ZOU JE DE KINDEREN IN 
NEDERLAND GRAAG WILLEN 
ZEGGEN?
Ik zou willen zeggen dat het heel fijn is dat ik naar de 

club kan gaan. Ik leer veel over Jezus en het is er leuk. 

Het is ook fijn als je bidt voor de club, zodat er nog meer 

kinderen gaan komen. 

GROETJES VAN 
CORINNE KLINKENBERGWij horen elke dag van de 

Heere Jezus. Hij is de Goede 
Herder. En Zijn kinderen zijn 
Zijn schapen. Mag jij weten 
dat jij ook tot die grote kudde 
behoort? Mag jij weten dat 
de Heere Jezus jouw Heiland 
en Zaligmaker is? 

Die kudde is heel groot. Maar nog steeds is die 
kudde niet compleet. Er mogen nog steeds scha-
pen bij. De Heere Jezus roept ze. Hoor jij ook Zijn 
stem? 
Hij roept ze overal vandaan. Ook uit Malawi, ook 
uit Suriname. Daarom zijn er mensen, ook van 
onze kerk, die naar Suriname of naar Malawi 
gaan. En daar vertellen ze over de Heere Jezus. 
En ook daar gaan mensen Zijn stem horen. Zal je 
niet vergeten om te bidden voor die mensen?

De Heere Jezus heeft ook Paulus geroepen. Hij 
had eerst een boos hart. Maar toen de Heere 
hem geroepen had werd zijn hart rein. Paulus 
werd een zendeling. Bij mensen die nooit van 
Jezus gehoord hadden mocht hij de blijde bood-
schap brengen. In dit boekje kun je verschillende 
verhalen lezen over zijn reizen. 

Verrekijker

PRIJS 
€ 7,95

51



Marleen Vos – van Aalst, jeugdwer-
kadviseur

16-/16+

LEVEN 
IN TWEE 

WERELDEN
‘Samen met een vriend ging ik een winkel binnen. 

De verkoper kwam op ons af: ‘Kan ik u ergens 
mee helpen?’ Wij keken elkaar aan. Allebei 

begrepen we niet wat hij zei. Daarom vroegen 
we: ‘Wat zegt u?’ De verkoper begon toen in 

het Duits en daarna in het Engels. We moesten 
hem uitleggen dat we geen andere nationaliteit 
hebben, maar dat we niet begrepen wat hij zei. 

We zijn doof en slechthorend.’

Joanne van der Peut (14 
jaar) heeft een gehoorver-
lies van  ongeveer 90%. Als 
ze haar gehoorapparaten 

in heeft, is het verlies nog zo’n 50%. 
‘Dat is nog best veel. Maar een ge-
sprek met jou is heel goed mogelijk, 
als ik je gezicht maar kan zien. In 
een grote groep is dat lastig. Dan 
mis ik dus heel veel van het gesprek. 
Daarom heb ik op school en tijdens 
catechisatie altijd een tolk.’

Met gebaren ‘vertaalt’ de tolk elke 
les en elk gesprek voor Joanne. 

‘Je bent dus heel close met een 
tolk. Daarom vind ik het belangrijk 
dat het ook ‘klikt’. In een tussenuur 
gaan ze ook gerust mee naar de 
stad. Als een van mijn vaste tolken 
niet kan, kies ik via internet een an-
dere tolk. Dan kijk ik wel een beetje 
of de tolk er gezellig uitziet.’

Vrienden
Joanne heeft twee soorten vrien-
den: horende en dove vrienden. 
‘Het zijn twee totaal verschillende 
werelden. Maar ik vind het prettig 

dat ik ze allebei heb. Mijn dove 
vrienden heb ik leren kennen op 
de club, op kamp en op de doven-
weekenden. Het is altijd heel gezel-
lig. Ze komen uit het hele land, dus 
een verjaardag is al snel met een 
nachtje slapen erbij.

Met mijn horende vrienden luister ik 
muziek (hard en met ondertiteling, 
zodat ik de woorden zie bij de klan-
ken die ik hoor) of we zitten lekker 
te kletsen. Ik volg lang niet alles en 
moet veel raden. Maar gezellig is 
het wel! Met hen ga ik ook wel eens 

MARLEEN VOS – VAN AALST, 
JEUGDWERKADVISEUR
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naar het klimbos. Als het dan nodig 
is, tolkt mijn vader.’

Zwemmen doet Joanne liever met 
haar dove vrienden. ‘Ik heb dan 

mijn bril af, terwijl ik die echt nodig 
heb om iemand goed aan te kun-
nen kijken. En tijdens het zwemmen 
draag ik mijn gehoorapparaten niet. 
Maar voor gebarentaal heb ik die 
niet nodig. Wij vertellen elkaar alles 
met onze handen.’ Dat is ook te 
zien als Joanne met haar vrienden 
bij elkaar is. ‘Iedereen ‘praat’ door 
elkaar. En toch kan ik alles volgen.’

Serieus
De dovenwereld is klein, maar de 
vriendschap is heel hecht, vertelt 
Joanne. ‘Je wordt snel opgenomen 
in de groep. Ook bespreken we veel 
meer serieuze dingen dan dat ik met 
mijn horende vrienden doe. Daar 

gaat het vooral om lachen en ge-
zelligheid. Maar ik vind het belangrijk 
dat  er goed naar elkaar geluisterd 
wordt en dat je ook dingen van het 
geloof of waar je mee zit met elkaar 

kunt bespreken.’

In de Bijbel gaat het meerdere 
keren over dove mensen. In het 
Nieuwe Testament staat hoe 
Jezus een doofstomme man ge-
neest. Toch heeft Joanne nooit 
gedacht: Als ik maar veel bid, 
zal God mij weer laten horen. Er 

is ook een tekst ‘Het geloof is uit het 
gehoor’. Joanne: ‘Maar het geloof 
is ook zien en voelen. Niet letterlijk, 
maar met je ziel door het geloof. 
Straks in de hemel zal alle blindheid 
en doofheid weg zijn.’

Alarm
In huize Van der Peut wordt Joanne 
geholpen door de techniek. ‘Want 
hoe weet ik anders of de bel gaat, 
de telefoon of het brandalarm? Als 
ik mijn gehoorapparaten niet in heb 
of verdiept ben ik een boek, hoor ik 
niets. Daarom zijn deze drie dingen 
aangesloten op een fl itsapparaat. 
Als dan de bel gaat, schiet er een 

felle, groene fl its door de kamer. De 
telefoon en de brandmelder heb-
ben weer een andere kleur.’ Joanne 
laat ook haar wekker zien. ‘Er loopt 
een draad van de wekker naar de 
trilschijf. Deze schijf leg ik onder mijn 
kussen. Nou, als die gaat, ben je 
echt wel wakker!’

Contact
Joanne merkt het als mensen voor 
het eerst een doof persoon zien. ‘Ze 
gaan me dan aanstaren, nakijken of 
soms heel overdreven praten. Wees 
niet bang om een gesprek met mij 
te beginnen. Duidelijk praten is be-
langrijk, maar overdreven gedoe is 
niet nodig. Er zijn ook mensen die 
denken dat een doof iemand ook 
gelijk een leerachterstand heeft. 
Maar dat is onzin. Ik ben net als een 
horende leeftijdsgenoot. Alleen iets-
je anders.’
En later? ‘Dan wil ik graag een eigen 
bedrijf. Ik heb plannen genoeg.’

WIL JE WETEN 
HOE EEN 
DOVE MUZIEK 
ERVAART? 
Blaas dan eens een ballon op, zet de muziek hard en 
houd voor de box de ballon met twee handen vast. 
Joanne: ‘Dan voel je de trilling en de maat van de 
muziek. Zo voelt een dove ook de muziek als hij een 
koptelefoon op zet en de volumeknop voluit draait.’

JOANNE VAN DER PEUT 
UIT WOUDENBERG

14 JAAR, VMBO-KADER
 OP DE GUIDO DE BRES, 
LOCATIE AMERSFOORT.
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Wij zijn Wilfred (34) 
en Cora (31) Milort 
uit Capelle aan den 
IJssel. We zijn negen 
jaar getrouwd en 
hebben twee kinderen, 
zoon Johanan (8) en 
dochter Elianne (5). 

Wilfred heeft de diagnose PDD-
NOS. Johanan heeft de diagnose 
Klassiek autisme in combinatie 
met ADHD en een taalontwikke-
lingsstoornis.

Huwelijk
Toen ik mijn man leerde kennen, 
viel er niet direct iets op. Ik zag 
het ook niet gelijk aan hem.
Later toen we intensief contact 
hadden, kwam zijn autisme 
naar voren. In de periode van 
vriendschap voorafgaand aan 
onze verkering ben ik gaan on-
derzoeken wat autisme inhoudt. 
Die kennis gaf veel duidelijkheid, 
maar zorgde ook voor vragen. 
Kan ik trouwen met deze jongen? 
En wat als we kinderen mogen 
krijgen? Want autisme is 80% er-
felijk via de man. Kan ik dat aan? 
En wat kan ik verwachten in het 
huwelijk?

Als je getrouwd bent met iemand 
met autisme, is dat niet altijd 
makkelijk. Maar het is zeker wel 
mogelijk. Net als in ieder huwelijk 
zijn er hoogte- en dieptepunten. 
Het belangrijkste is dat je de ander 
accepteert zoals hij/zij is. Dat kan 
moeilijk zijn. En het is veel aanpas-
sen. Een goede vriend(in) hebben 
waar je je hart kan luchten is daar-
om heel belangrijk. Mensen met 
autisme zijn denkers en hebben 
dus denktijd nodig. Meerdere din-
gen tegelijk doen is lastig. Werken 
volgens vaste patronen geeft 
houvast. Denk aan de vaatwasser 
inruimen, de inrichting van de keu-
kenkastjes en het afsluiten van het 
huis. Dit kan best dwangmatig zijn.

Gezin
Na onderzoek blijkt onze zoon 
ook autisme te hebben. Dat was 
best moeilijk, omdat er ook al an-
dere zorgen waren. Dit alles vergt 
veel energie en aanpassing van 
het gezin. Zo kan Johanan bijna 
nooit mee naar de kerk omdat er 
voor hem te veel prikkels zijn. Elke 
zondag blijft er dus iemand thuis. 
In het gezin werken we veel met 
picto’s (www.sclera.be), bijvoor-
beeld van de afspraken die we 

  AUTISME 
IN HET GEZIN

WAT IS AUTISME
Cora: Met autisme word je geboren, 
gedurende je hele leven speelt het een rol.
Alles wat mensen met autisme zien, horen, 
ruiken etc. wordt op een andere manier 
verwerkt. Mensen met autisme hebben 
vaak een goed oog voor detail, zijn eerlijk, 
recht door zee, analytisch en hardwerkend, 
maar hebben moeite met overzicht houden, 
sociale contacten en hebben een opvallend 
beperkt aantal interesses of activiteiten.
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hebben gemaakt. Dit geeft rust 
en overzicht. Als we een keer  met 
elkaar weggaan, maken we een 
A4 met de planning. Iedere vol-
gende activiteit is in een plaatje 
te zien. Ook een vakantieperiode 
moet duidelijk zijn, deze planning 
laten we dus ook zien met picto’s. 
Voor zondag is de kerkdienst uit-
gebeeld in picto’s. Dit geeft Joha-
nan veel houvast.

Als ouders hebben we verschil-
lende cursussen en trainingen 
gevolgd om er zo goed mogelijk 
voor ons kind te zijn. We doen 
daarin ook dingen verkeerd. Daar-
om is er iedere dag weer gebed 
nodig om onze kinderen op te 
voeden. 

Niks te zien
Johanan heeft een indicatie voor 
een zorgboerderij. Om de week 
gaat hij er een weekend naar toe. 
Ook in de vakantie is hij daar veel 
aanwezig. Voor je gevoel denk 
je dat je je kind dumpt, maar dat 
is niet zo. Ze komen daar juist tot 
rust. En als ouder heb je weer tijd 
om iets te doen met de andere 
gezinsleden. Ongemerkt ben je 
toch intensief bezig met je kind 
met een speciale zorgbehoefte. 
Johanan zit op het speciaal on-
derwijs, cluster 4. Als zijn gedrag 
explodeert, is het zoeken wat er 
achter zit. Want dat kan hij zelf 
niet aangeven. Maar verder is hij 
vrolijk en opgewekt en zie je niks 
aan de buitenkant. Dat is vaak zo. 
De kenmerken van autisme zie je 
het meest als ze thuis zijn in een 
veilige omgeving. Daarbuiten zijn 
ze aangepast. Als mensen Joha-
nan horen praten, krijg je vaak 
al vragende gezichten. Je ziet 
ze denken: ‘Hij is zo groot, maar 
praat heel slecht…’ Inmiddels 
hebben we geleerd dat je echt 
niet aan iedereen hoeft uit te leg-
gen wat er aan de hand is. Men-
sen die het begrijpen komen vaak 
zelf al naar je toe. 

Kerk
We zijn lid van de Hersteld Her-
vormde gemeente in Kralingse 
Veer. We ervaren het als een pas-
torale gemeente. Vanuit de ker-
kenraad is er veel aandacht voor 
ons gezin. Regelmatig komt er een 
ouderling langs om te vragen hoe 
het allemaal gaat. Dat is fi jn. Ook 
is er een hulp- en bezoekgroep in 
de kerk, waar we een beroep op 
kunnen doen als het wat minder 
goed gaat of als het een drukke 
periode is met veel afspraken bij 
specialisten.

Voor mensen met autisme is het 
heel fi jn als de predikant duidelijk 
preekt en concrete woorden ge-
bruikt. Wat is goedertierenheid? En 
gerechtigheid? Die uitleg is voor 

iedereen belangrijk, maar zeker 
voor mensen met autisme.
Beeldtaal wordt vaak heel letterlijk 
opgepakt. Zoals: ‘We slaan Gods 
Woord open’ of ‘aan de voet 
van de berg’. Door het denken in 
plaatjes zien ze dan een voet en 
een berg.

Vertrouwen
We kunnen de zorgen van autis-
me dragen omdat God weet wat 
nodig is voor ons. Hij legt geen 
zwaarder juk op dan dat wij kun-
nen dragen, ook in deze zorgen. 
Ik moet vaak denken aan onze 
trouwtekst: ‘Gewen u toch aan 
Hem, daardoor zal u het goede 
overkomen’, Job 22:21. Het vraagt 
van ons om in tegenspoed gedul-
dig te zijn, in voorspoed dankbaar 
en voor de toekomst te vertrou-
wen op God.

Heb je een vraag aan 
Cora of Wilfred Milort?
Stuur deze dan naar 
secretariaat@hhjo.nl

Ouders

KEN JE ZELF 
IEMAND 
MET AUTISME? 
- Verdiep je in autisme. Daardoor 

begrijp je dat mensen met au-
tisme op een bepaalde manier 
reageren.

- Wees duidelijk en maak dingen 
concreet als je met hen praat. 
Leg uit volgens de ‘Geef me de 
vijf’-methode: Wie Wat Waar 
Hoe en Wanneer. Dat schept 
duidelijkheid.

- Maak niet teveel grapjes en zeg 
dingen rechtstreeks.

- Accepteer de ander met au-
tisme en probeer niet hem te 
veranderen. Autisme is niet te 
genezen.

- Stel niet te veel vragen en alleen 
vragen die snel en duidelijk te 
beantwoorden zijn.
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Project 2017: een operati ekamer die met name bedoeld is voor 
specifi eke bevallingen, zoals een keizersnede. In het ziekenhuis 
vinden meer dan 22.000 bevallingen per jaar plaats, waarvan 
10% op indicati e keizersnede. Het percentage prematuren 
bedraagt 8%. Dit hoge aantal prematuren is mede het gevolg 
van het beleid dat de beschermwaardigheid van het leven 
gewaarborgd wordt. Dit willen wij graag samen met u steunen. 

Volg alle ontwikkelingen op 
Facebook en Twittter.

Speciale 
operati ekamer 
voor de 
moeder en 
kind afdeling.

doneer online: www.shaarezedek.nl 

T  0184-612632
M 06-51236636 (b.g.g)
E  info@shaarezedek.nl
I www.shaarezedek.nl
NL51 INGB 0004 2954 26
NL74 ABNA 0436 4270 60 
t.n.v. Sti chti ng Shaare Zedek

Als u kiest voor Hoekman dan kiest u 

voor kwaliteit en design. Bent u toe 

aan een nieuwe inrichting, uitbreiding 

of vervanging van uw kerk-/vergader-

zaal, consistorie of kantoor maak dan 

kennis met het ruime aanbod. Ook 

voor uw studeerkamer. Het ruime 

assortiment, de verschillende stijlen, 

kleuren en materialen in combinatie 

met een deskundig advies maken 

een afspraak de moeite waard. Vindt 

u ‘t tijd voor een persoonlijk advies-

gesprek? En bij u op locatie? Geen 

enkel probleem, bel of mail voor  een 

afspraak met Piet Hoekman.

Kerk, vergaderzaal of
kantoor inrichten?

Bel voor een afspraak! 

Enkele referenties door ons ingericht zijn: 

HHK Arnemuiden, Middelharnis/Sommelsdijk, 

Montfoort, Spijk en Staphorst.

Uw partner in complete

  kantoor- en projectinrchting

Kantoor & Project
HOEKMAN

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

Recht voor de ondernemer 
Mr. J.D. (Jan Dirk) van Vlastuin 
 
Mr. Jan Dirk van Vlastuin behartigt al 
sinds 1997 de (juridische) belangen 
van ondernemers.  
Hij is expert op het gebied van 
ondernemingsrechtelijke vraagstukken, 
ook in relatie tot faillissementen en 
incassoproblematiek.   
Gaat u voor juridische zekerheid en 
staat u niet graag voor verrassingen?  
Neem vrijblijvend eens contact op.  
 
www.bvd-advocaten.nl              vanvlastuin@bvd-advocaten.nl 

Recht doen. 

Wij bereiken ook
Cubaanse jongeren

SEZ, Postbus 273, 3370 AG Hardinxveld-Giessendam
tel. 0184 - 61 16 07 b.g.g. 06 - 48 77 63 96

e-mail: sez@kliksafe.nl
www.sez.st    shop.sez.st

De bestuursleden van de SEZ behoren tot de Prot. Kerk in Ned. (herv.),
Herst. Herv. Kerk, Chr. Geref. Kerken, Geref. Gemeenten,

Geref. Gemeenten in Ned. en Oud Geref. Gemeenten.

Bel ons voor 
gratis voorlichting

…als u meebetaalt:
NL65 RABO 0301 9573 63



Het is misschien best spannend om 
contact te hebben met iemand die 
we doorgaans als een beetje anders 
zien. Ik denk dat we soms geneigd 
zijn dergelijke contacten te mijden. 
Uit verlegenheid, of omdat we niet 
weten hoe we moeten handelen of 
gewoon omdat de ander een beetje 
anders is.

Anders? Het is maar hoe je het be-
kijkt! Heb je er wel eens over nage-
dacht dat de ander ons ook als an-
ders ziet? Als we dat beseffen, gaan 
we anders kijken en anders doen. 

In onze gemeente is het de gewoonte dat 

bepaalde doelgroepen rond de Kerstdagen 

een attentie van de diaconie krijgen. De di-

aconie betrekt de jongeren uit de gemeente 

erbij, door hen te vragen om de attentie 

te bezorgen. Een jongere uit de gemeente 

deed daar aan mee en na die avond was 

hij een ervaring rijker. Hij belde aan bij een 

gezin en vertelde aan de vader dat hij een 

attentie kwam bezorgen. De vader zwaaide 

de deur open en nodigde hem uit om bin-

nen te komen zodat hij zelf de attentie kon 

overhandigen aan zijn zoon, een jongen 

met het syndroom van Down. ‘Want’, zei  de 

vader, ‘dan kan onze zoon zelf zien van wie 

hij dit krijgt, dat is erg belangrijk voor hem.’  

De twee  jongens hadden een onverwach-

te, maar leuke ontmoeting met elkaar. Ze 

namen afscheid met een tevreden glimlach 

op het gezicht.

J. van Zijtveld (secretaris HHJO)

Dan zijn we bewogen met ieder an-
der. Ik moet hierbij denken aan de 
Heere Jezus. Van Hem is meerdere 
keren geschreven dat Hij met inner-
lijke ontferming bewogen is over de 
menigte, die uit veel verschillende 
mensen bestaat. Hij is bewogen over 
Zijn schepsel. Dat zijn wij toch alle-
maal? Of we onszelf nu gewoon vin-
den en de ander een beetje anders, 
we zijn geschapen door Hem. 

Hoe ziet de Heere ons dan? Als Zijn 
schepsel, naar Zijn beeld geschapen, 
dat bekering nodig heeft en waar 

Zijn Evangelie aan verkondigd moet 
worden. We hebben dus allemaal 
hetzelfde nodig. Dan maakt het niet 
uit dat we allemaal verschillend zijn. 
Dan gaan we ons best doen om met 
de ander in contact te komen. Daar 
is misschien  veel geduld voor nodig 
en soms moet er moeite gedaan 
worden om dat rijke Evangelie voor 
de ander begrijpelijk te maken. Hoe 
dan? Dat kunt u lezen in een aantal 
artikelen in deze Zicht op Jongeren.

Commissie

 Het is maar hoe je het bekijkt!
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Speel met de mogelijkheden
van houtlook tegels!
 VLOERTEGELS EN WANDTEGELS | MEER DAN 1.000 SOORTEN
 PROFESSIONEEL ADVIES | VAKKUNDIG GELEGD
 VLOERVERWARMING | ALTIJD SCHERPE PRIJZEN

BEZOEK OOK ONZE 
TEGELOUTLET

Grote voorraad vloertegels, 
wandtegels en tegellijmen.

www.tegeloutletkroon.nl

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

www.verplegingvoorisrael.nl

De V.V.I stelt zich al meer
dan 36 jaar ten doel:

Israël helpen met de verpleging
van alle bevolkingsgroepen,

ongeacht afkomst en overtuiging.
Giften graag op NL97INGB000388540

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

sgp.nl

De SGP is een voluit christelijke partij.

Dat levert soms strijd op.

Tegen hen die heilig geloven in 
hun eigen ongeloof.

Die het christendom het liefst verbannen.
Uit gezinnen en scholen, uit straat en staat.
 
Strijd ook tegen gewelddadige moslims.
Die Joden en christenen vermoorden.
Die aanslagen plegen in Israël en het westen.
 
Die strijd voert de SGP.
 
Vanuit een vast geloof.
Vanuit gegronde hoop.
Vanuit een vurige liefde. Puur en simpel!

De rust van het platteland in Frankrijk en 
het ritme van de boerderij... Dat is pas vakantie! 

www.kamperenopdeanderekant.fr



Ambtsdragers/leidinggevenden 

Elke week komt deze groep anders begaafde 
jongeren naar de catechisatie. Ds. J.P. Stoel 
uit Waddinxveen vertelt: ‘De aangepaste 
catechese wordt al jaren gegeven. Voor 

mijzelf is dit het eerste seizoen dat ik dit mooie werk 
mag doen in Montfoort. Bij de voorbereiding en 
tijdens de lessen probeer ik zo laag mogelijk af te 
dalen om de leerstof heel dicht bij deze mensen 
te brengen. Ik maak veel gebruik van concreet 
materiaal. Zo heb ik eens een roos met doornen 
meegenomen om uit te leggen wat de zonde is en 
wat de zonde doet.’

Ook in zijn eigen gemeente in Waddinxveen geeft 
de predikant aangepaste catechese. Wekelijks 
komt een groepje van zes jongeren tussen de 12 
en 16 jaar bij elkaar en wordt er op een interactie-
ve manier lesgegeven. De jongeren zelf zijn erg blij 
dat ze op deze manier catechisatie ontvangen. 
‘Het lukt deze jongeren niet om met de reguliere 
groep mee te doen. Dat gaat te snel voor ze en 
de leerstof gaat dan over hun hoofden heen. Door 
op een interactieve manier de Bijbelvertellingen te 
vertellen, veel te zingen en veel te herhalen, horen 
en leren deze jongeren toch de boodschap van 
zonde en genade.’

Zowel in Montfoort als in Waddinxveen wordt door 
de predikant op dit moment geen methodema-
teriaal gebruikt. ‘De jongeren zien zelf de meer-
waarde van een methode niet. Voor mijzelf is van 
belang dat de boodschap van het Evangelie zo 
wordt uitgelegd dat ook deze jongeren begrijpen 
dat zij geschapen zijn om God te dienen.’ Dat het 
werken met een methode ook voordelen heeft 
ziet de dominee zeker: ‘De gemeente Staphorst 
gebruikt wel materiaal tijdens de aangepaste ca-
techeselessen. Zelf denk ik erover na om in een 
volgend seizoen aan de hand van dat materiaal 
mijn lessen in te richten.’ 

Tijdens de catechisatie-uren ontstaat er soms zo-
maar een gesprek. De jongeren reageren puur. 
‘Bij de jongeren is er dan verwondering over zaken 
die voor ons vaak heel gewoon zijn. Eens gebruik-
te ik bij de uitleg van het woord ‘vertrouwen’ het 
voorbeeld van de arend die zijn jongen opvangt 
wanneer ze leren vliegen. Een reactie van een van 
de catechisanten was: ‘Ik word zo warm vanbin-
nen als ik hoor dat de Heere Jezus zo voor mij wil 
zorgen.’

Bij deze twee groepjes jongeren leven veel diepe 
vragen. Zoals vragen over het sterven, vragen over 
de tekenen van de tijd en vragen over de eeuwig-
heid. ‘De jongeren reageren vaak directer en met 
meer emotie dan hun leeftijdgenoten. Zo waren 
ze erg ontdaan over al het water dat op de aarde 
kwam nadat Noach de ark had gebouwd.’

Belijdenis doen is voor deze jongeren ook mogelijk. 
‘Bij belijdenis doen denk ik aan de geschiedenis 
van de moeders die hun kinderen naar de Heere 
Jezus brachten en niet verhinderd mochten wor-
den. Wie zijn wij dan om te verhinderen wanneer 
een jongere aangeeft belijdenis te willen doen? 
Voorafgaand volgt de jongere individuele cate-
chese. De vraag die tijdens de lessen centraal 
staat is: Heb je de Heere Jezus lief?’ 

Ds. Stoel geeft de catecheselessen met verwach-
ting. ‘Tijdens de catecheselessen kan geloof ont-
staan of versterkt worden als de jongeren horen 
Wie God is en Wie Hij wil zijn voor hen. Deze jon-
geren hebben dan misschien minder kennis, maar 
wel een eenvoudig, groot vertrouwen. De woor-
den uit artikel 37 van de Nederlandse Geloofsbelij-
denis vertellen dat zowel mannen als vrouwen en 
kinderen voor God zullen verschijnen. Ook deze 
jongeren. Daarom is er verwachting en hoop, ook 
voor hen!’

Een groot ver� ouwen
   In gesprek met ds. J.P. Stoel over aangepaste catechese

‘Zelfs vindt de mus een huis, o Heer’! 
De zwaluw legt haar jonkskens neer.’ 

Het gezang van Psalm 84:2 vult de ruimte. 

Gerdina van Asselt
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Evenementenhal Hardenberg
Energieweg 2, 7772 TV Hardenberg
T 0523 - 28 98 98
E hardenberg@evenementenhal.nl

IN SAMENWERKING MET

H A R D E N B E R G
D.V. 22 | 23 | 24
F E B R U A R I

2 0 1 7

WWW.FAMILIEDAGEN.NU

INCLUSIEF
POLITIEK THEMA

Kom met de HELE FAMILIE 

in de VOORJAARSVAKANTIE naar

De grootste aanbieder van christelijke gezinsvakanties

0341 264 887 / info@vakanz.nl

 recreatieteams   activiteiten en excursies   kerkdiensten

CHRISTELIJKE 
VAKANTIEPARKEN
op de mooiste locaties in Europa




