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W
aar ben je veilig? In een goed en degelijk 
gebouwd gebouw? Een gebouw dat aan alle 
bouwvoorschriften voldoet? Daar kun je je 
zeker veilig voelen en veilig zijn. Maar als er 

nu een orkaan komt met ongekende kracht?  

Veilig kun je je voelen, in tijden van oorlog, in een bunker 
met dikke wanden van gewapend beton. Maar zelfs de sterk-
ste bunker beschermt ons niet tegen een waterstofbom. 
Ja, waar ben je dan veilig? Laten we dan Psalm 91 eens 
ter hand nemen. Een Psalm die begint met deze woorden: 
‘Die in de schuilplaats des Allerhoogsten is gezeten, die zal 
vernachten in de schaduw des Almachtigen.’ Met andere 
woorden, hij of zij die bij de Allerhoogste verkeert, die staat 
onder Zijn bescherming. De Allerhoogste, de HEERE, is de 
schuilplaats. En wie in deze schuilplaats is, die is veilig, hij 
of zij valt onder Zijn bescherming.  

Veilig? Ja maar, hebben we dan geen zorgen, problemen of 
gevaren meer? Dat zegt of suggereert deze Psalm niet. In dit 
leven zijn er volop gevaren. Ze zijn overal en komen van alle 
kanten. Als we deze Psalm lezen, komen veel gevaren voor-
bij. We lezen van de strik van de vogelvanger, de zeer verder-
felijke pestilentiën, van pijlen die overdag vliegen en van de 
schrik van de nacht. Maar dat zijn toch gevaren die ons niet 
meer bang maken? Inderdaad, die gevaren kennen wij zo 
niet meer. Is het daarom niet waar? Natuurlijk is het waar. 
Wij moeten denken aan andere gevaren en ziekten, bijvoor-
beeld aan hart- en vaatziekten of aan kogels en raketten. 

Bij het horen van zoveel gevaren zou je bij de pakken neer 
gaan zitten. Dat doet deze Psalmist niet. Er zijn zorgen en 
hij benoemt ze en hij erkent dat het erge gevaren zijn. Maar 
hij blijft er niet bij stilstaan. Hij kijkt omhoog, waar de 

God des Levens woont en troont. Deze Psalmist heeft een 
rotsvast vertrouwen in de bescherming van de HEERE. Hij 
gelooft onvoorwaardelijk in Zijn God. Ondanks zijn inner-
lijke strijd en zijn belagers ter rechter- en ter linkerzijde, is 
de reactie van deze dichter: ’Ik zal tot den HEERE zeggen: 
Mijn Toevlucht en Mijn Burcht; mijn God, op Welken ik 
vertrouw.’

We weten onze toekomst niet. Meer oorlogen en aanslagen? 
Een ernstige ziekte in mijn leven? Een andere bedreiging? 
Hoe het ook is, wat ons ook overkomt. Wat doet deze Psal-
mist? Hij vertrouwt op God. Want de HEERE Zelf is zijn 
toevlucht en zijn schuilplaats. Tot Hem neemt hij de toe-
vlucht. Toevlucht nemen: naar de HEERE toe gaan in ons 
gebed. Want toevlucht nemen gaat niet zonder bidden en 
zonder Zijn Woord te overdenken. Toevlucht nemen is, met 
al uw vragen en twijfels, naar de HEERE gaan. Vertrouwen 
dat Hij helpt. Dit is nu geloven en het geloof beoefenen. En 
dat gelooft deze Psalmist, hij zegt: Want Hij zal u redden 
van uw gevaren. Deze Psalmist gelooft onvoorwaardelijk 
in wat God beloofd heeft. Het beloofde wat in Zijn Woord 
staat is voor hem waarheid. Gods Woord is voor hem een 
schild en een harnas. Gods Woord is betrouwbaar, daar 
kunnen we op aan. Geloven is als een bedelaar vertrouwen 
op Gods beloften. Beloften die vastliggen in het volbrachte 
werk van de Heere Jezus. Daarom, bedelen bij de bron van 
het Levende Water en vragen om geholpen te worden op 
Zijn tijd en wijze. Horen we in deze Psalm niet resoneren in 
de woorden van de Heere Jezus: En ziet, Ik ben met u al de 
dagen tot de voleinding der wereld? Is dat geen vertroosting? 
Wordt dan deze Psalm niet een Psalm van troost en bemoe-
diging? Neem toch in tijden van zorgen en moeiten deze 
Psalm voor u en lees hem. Want: ‘Wie God vertrouwt, dien 
deert geen kwaad; Uw tent zal veilig wezen.’ Amen.
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‘Die in de schuilplaats  
des Allerhoogsten is gezeten, 

die zal vernachten in de schaduw des Almachtigen’
(Ps. 91:1) 

Veilig
ds. W. Schinkelshoek

Zicht op het Woord
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Zicht op kerkelijk bureauEen veilig gezin

Pleegkinderen in de gemeente

Ze horen erbij!
‘Petje af! Ik zou het niet kunnen! Altijd 
weer afscheid moeten nemen van die 
kinderen. Het blijven toch altijd maar 
kinderen van een ander. Vinden je eigen 
kinderen dat nou wel wat? Is het nou nog 
niet genoeg? Ja, je kiest er zelf voor!’

M. van der Vliet

K
rijgt u ook vaak dit soort 
reacties? Mensen in je 
omgeving vinden pleegzorg 
vaak mooi om te zien, 

maar zelf zouden ze er toch niet 
voor kiezen. Dat maakt soms dat de 
reacties soms wat dubbel overkomen. 
De een bewondert je als pleegouder, 
een ander laat merken: ‘Ja zo’n 
moeilijk kind… daar heb je toch zelf 
voor gekozen.

 Als gezin maak je een keuze 
voor pleegkinderen. Er is een 

gedrevenheid. Je wilt iets betekenen 
voor de kinderen van andere ouders, 
vanuit de liefde tot kinderen. Als het 
goed is ten diepste vanuit de liefde 
tot God. Je biedt herbergzaamheid 
aan een jonge naaste die het nodig 
heeft, van binnen of buiten de 
reformatorische kring. Vanuit die 
liefde is er een stuk acceptatie, maar 
wordt er ook een opvoeding gegeven. 
Een opvoeding in de ‘voorzeide’ leer. 
Als pleegouder heb je rekening te 
houden met de achtergrond van je 
pleegkind. Bij een moslimkind gaat 

het anders dan bij een kind met een 
kerkelijke achtergrond. Weer anders 
is het bij een kind dat nergens bij 
opgevoed is. Acceptatie van het kind 
is een voorwaarde, maar ook het vast 
kunnen houden aan eigen (Bijbelse) 
opvoedprincipes. Het is belangrijk om te 
weten wat hoofdzaken in de Bijbel zijn 
en wat u voor uzelf hoofdzaken vindt. 
Dilemma’s oplossen is een voortdurend 
proces waarbij er voortdurend gebed 
nodig is. Jezus zegt tegen de discipelen: 
‘Als het iemand van u aan wijsheid 
ontbreekt dat hij ze van Mij begere.’  
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Hij maakt Zijn woord waar! En als u 
ooit samen met de Heere de weg van 
pleegzorg bent ingegaan, mag u altijd 
bij Hem terugkomen. Het wonder is 
dat Hij al lang van uw nood af weet. 
Hij weet wat wij en onze kinderen 
nodig hebben: ‘Eer ze roepen, zal Ik 
antwoorden.’
 
Pleegkinderen hebben allen hun eigen 
achtergrond. Niet voor niets zijn ze 
in een pleeggezin geplaatst. Dit kan 
vrijwillig zijn, dan hebben deskundigen 
vaak de ouders weten te overtuigen dat 
dit het beste is. Maar vaak ligt er een 
rechterlijke uitspraak aan ten grondslag. 
Dan zijn kinderen onder toezicht gesteld 
en uit huis geplaatst. Dit tekent de 
gebrokenheid waarin wij leven. Maar 
ondanks alles wat er gebeurd is, blijven 
het de ouders van hun kinderen en 
blijven het de kinderen van hun ouders. 
Kinderen blijven door dik en dun loyaal 
aan hun eigen vader en moeder. Het is 
lang niet altijd makkelijk om hiermee 
te dealen. Als ouders zelf nog gezag 
hebben, kan het niet makkelijk zijn. Als 
ouders geheel ontheven zijn van hun 
gezag kan het evengoed niet makkelijk 
zijn. Biologische ouders voelen zich vaak 
schuldig en proberen zoveel mogelijk 
voor hun kind op te komen volgens 
hun eigen idee van wat goed is. Vooral 
tijdens bezoekmomenten kan dit leiden 
tot heftige of heel emotionele situaties. 
Een goede voogd kan dan helpend zijn. 
Als bij de voogd het gezag ligt, kun je als 
pleegouder daarop terugvallen in een 
moeilijke situatie.

Ook een pleegkind wil niet ‘bijzonder’ 
zijn. Het wil zijn als de andere 
kinderen. Vooral in het begin van een 
plaatsing voelen kinderen zich vaak 
wat opgelaten als ze met het gezin 
buiten de beschermde muren van het 
pleeggezin treden. De eerste keren 
naar de kerk, de eerste keren naar 
de zondagsschool of catechisatie. 
Dan kan een te directe aanspraak als 
‘pleegkind’ of ‘nieuweling’ bedreigend 
zijn. Een toenadering na een paar 
weken, als je het kind tegenkomt op 
een informeel moment, is vaak het 
beste. Een positieve benadering werkt 
meestal goed: ‘Ik zag je in de kerk’ of ‘Je 
was op de club, hoe vond je het?’ Een 

benadering met een open opmerking 
of vraag geeft ruimte om zelf een 
antwoord te geven.
Voor de prediking zouden predikanten 
moeten beseffen dat er onder hun 
gehoor beschadigde kinderen kunnen 
zitten. Kinderen die door hun 
achtergrond een verwrongen beeld 
hebben van ‘een vader’ of andere 
volwassenen. Dit kan van invloed zijn 
op hun Godsbeeld. Voorbeelden die 
een predikant gebruikt kunnen soms 
anders overkomen bij deze kinderen. 
Een abstracte uitdrukking of voorbeeld 
wat niet zo concreet is, kan soms iets 
heel anders bij een kind oproepen dan 
bedoeld wordt.

Heel �jn is het als pleegouders 
mogen ervaren dat er op huisbezoek 
aandacht is voor het pleeggezin-zijn. 

Kwartaalkalender ZODK november 2017

3 december Collecte psychosociale hulpverlening (GDC i.s.m. 
 Stichting De Vluchtheuvel) 
25 - 26 dec. Collecte evangelisatiewerk
31 dec. -1 jan. Collecte opleiding predikanten
4-5 januari Winterconferentie studenten HHS  

en beginnende predikanten
21 januari Collecte Diaconale projecten Malawi (GDC) 
27 januari Organistendag 
4 februari  Collecte landelijk jeugdwerk
10 februari Landelijke evangelisatiedag
  Meer informatie: www.evangelisatiehhk.nl

Voor alle data geldt: Deo volente

Aan het einde van het bezoek worden 
de pleegkinderen en het gezin als 
pleeggezin in gebed aan de Heere 
opgedragen. Ik heb een mooie ervaring 
gehoord van een doopdienst van een 
pleegkind waarbij een groot deel van de 
biologische familie aanwezig was. Die 
voelden zich welkom in de kerk, mede 
omdat er voor hen gebeden werd. In 
de Bijbel worden we opgeroepen tot 
herbergzaamheid en naastenliefde: 
‘Voor zoveel gij dit een van deze Mijn 
minste broeders gedaan hebt, hebt gij 
dat Mij gedaan.’

Deze bijdrage is een gedeelte van een 
lezing die dhr. M. van der Vliet hield 
tijdens een pleegzorgbijeenkomst op  
29 september jl. Hij is pleegouder, 
ambtsdrager en directeur van de N.H. 
Beversluisschool in Gouda.  
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www.stephanos.nl

Help een kind als Ernestine 

aan eten en Bijbels onderwijs!

Ernestine uit Malawi is tien. Ze is straatarm en woont in een 
schamel hutje. Ze zorgt al jaren voor haar twee broertjes. Vaak 
eten ze maar één keer per dag. Het is haar droom om juf te 
worden en kinderen over de Heere Jezus te vertellen. Daarom wil 
ze graag naar school! Helpt u kinderen als Ernestine met 
voedsel, kleding, medische zorg en (Bijbels) onderwijs?

Maak uw bijdrage over op IBAN NL74 RABO 0335 3074 50  
t.n.v. Stichting Stéphanos

voor 

€15,-
geeft u al 3 

kinderbijbels!

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

of doneer online!

MAATWERK 
IN OPLEIDINGEN

•  BHV – EHBO opleidingen

•  Ploegleider BHV

•  Preventiemedewerker
•  Ga naar de website voor ons 

complete aanbod

Op locatie en door het hele land

VOOR DATUMS 
ZIE WEBSITE

(ook voor 2018)

Bel voor een afspraak of 
meer informatie

Medicall Life Support - Hogedijkseweg 18 - 4041 AW - Kesteren 

Tel: 0488-484350 - Fax: 0488-484924

E-mail: info@medicalllifesupport.nl - www.medicalllifesupport.nl

(excl. 6% BTW)

Complete set, 
bestaande uit: 
• Safeset
• Extra elektroden
• Wandkast met 

ophangbeugel
 (indoor) 

Defi btech Lifeline AED

€  1.595,- bij inruil van 
uw oude AED

€ 150,- 
korting

Medicall Life Support
Zorgt voor Veiligheid en Eerste hulp

kerkbanken | kerkstoelen | kansels 
bankstoffering | doopvonts | lessenaars

collectezakken | liturgieborden

www.meesterlijke-interieurs.nl

advertentie
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Veiligheid 
in en om 
de kerk

Het aspect veiligheid kan vanuit 
verschillende gezichtspunten 
benaderd worden. Bijvoorbeeld 
veiligheid van de kerkbezoekers. 
Daarbij denken we dan als eerste aan 
de hulpverlening door het BHV-team 
tijdens een kerkdienst of bijeenkomst. 
Of aan de ontruiming van het 
kerkgebouw. Gemeenten zijn verplicht 
regelmatig te oefenen. Het komt 
voor dat kerkbesturen een dergelijke 
noodzakelijke oefening niet zien zitten 
omdat dit gedaan moet worden tijdens 
of na een kerkdienst. Dat verstoort 
de preek of de overdenking dermate 
dat men het niet stichtelijk vindt 
een ontruiming te oefenen. Dat is 
begrijpelijk, maar gemeenten die wel 
oefenen merken dat na een herhaling 
van één of twee keer kerkgangers 
eraan gewend raken. De verstoring 
van de dienst is dan zeer beperkt. 
Er kan bijvoorbeeld ook periodiek 
geoefend worden na afl oop van een 
doordeweekse dienst (bid-, dankdag) 

en afwisselend bij een andere 
gemeenteactiviteit of -bijeenkomst.

Een ander belangrijk thema op 
het gebied van de veiligheid is het 
voorkomen van calamiteiten. Met 
behulp van een Risico-inventarisatie 
& - evaluatie (RI&E) kunnen de 
risico’s in kaart worden gebracht. 
Het is belangrijk om regelmatig 
kritisch naar het kerkterrein en de 
gebouwen te kijken. Nooduitgangen 
moeten vrijgehouden worden, 
hulpverleners moeten weten waar de 
verbandtrommel te vinden is, of welke 
(hulp)middelen en afspraken er zijn 
op het gebied van brandmelding en 
brandbestrijding etc. 

Helaas leven we in een tijd waarin een 
goed ontruimings- en calamiteitenplan 
alleen niet meer volstaat. Ook in 
Nederland zijn er incidenten en 
verstoringen in en rond kerken 
geweest. En  in het buitenland zijn 

er in kerken terroristische aanslagen 
geweest. Alhoewel er geen actuele 
dreiging is ten aanzien van kerken in 
Nederland, is het van groot belang 
dat kerkelijke gemeenten zich bewust 
zijn van de huidige gevaren en daar 
voorzorgsmaatregelen tegen nemen. 
Een veiligheidsplan waarin dergelijke 
risico’s en bedreigingen zijn uitgewerkt 
is een absolute vereiste. De factsheet 
van het Interkerkelijk Contact in 
Overheidszaken (CIO) kan daarbij 
behulpzaam zijn.

Er is in dit artikel te weinig ruimte 
om op alle veiligheidsaspecten 
dieper in te gaan. Maar iedereen die 
verantwoordelijk is voor de veiligheid in 
en om de kerk kan over dit onderwerp 
meer informatie vinden op de website 
van de Hersteld Hervormde kerk 
(HHK.nl).

Werkgroep veiligheid in 
en om de kerk

Wanneer u onderweg bent naar de kerk, zult u er waarschijnlijk 
niet aan denken wat er tijdens de kerkdienst allemaal mis kan 
gaan. Toch wordt er over dit onderwerp in uw gemeente wel 
nagedacht. Met name door de colleges van kerkvoogden die de 
zorg voor het beheer van de kerkelijke gebouwen hebben. Iedere 
gemeente is er zelf voor verantwoordelijk dat voldaan wordt aan 
de wettelijke veiligheidseisen en zorgverplichtingen die door de 
overheid gesteld worden.



De KERK een 
VEILIGE plaats

Veiligheid in de gemeente

A
an het woord is Johanneke 
van de Weg, getrouwd en 
moeder van vier kinderen 
in de leeftijd van één tot vijf 

jaar. Met veel plezier zorgt ze thuis voor 
de kinderen. Verder is ze invalleerkracht 
op een basisschool en geeft ze leiding 
aan de kinderclub van de gemeente. 

Johanneke is onlangs opgeleid tot 
Interne Vertrouwens Persoon (IVP) 
en vertelt wat deze taak inhoudt. ‘De 
kerk hoort een veilige plaats te zijn. 
Helaas zien we ook in onze gemeen-

‘Het liefst doen we alsof seksueel misbruik niet bestaat. 
Er rust een groot taboe op dit onderwerp. We denken 
dat het allemaal wel meevalt. Dat maakt het voor slacht-
offers erg moeilijk om hulp te vragen’. 

ten de gebrokenheid door de zonde. 
Een kwetsbaar onderwerp is seksueel 
misbruik in pastorale situaties. De 
Hersteld Hervormde Kerk wil aandacht 
en zorg aan dit onderwerp besteden en 
heeft daarom een werkgroep ingesteld. 
De werkgroep ‘misbruik in pastorale 
relaties’ heeft de kerkenraden gevraagd 
vertrouwenspersonen aan te stellen. 
Het heeft de voorkeur dat er in elke 
kerkelijke gemeente één of meerdere 
vertrouwenspersonen zijn, zodat er 
een (laagdrempelig) aanspreekpunt in 
de gemeente is waar mensen naar toe 

Werkgroep seksueel misbruik in pastorale relaties

kunnen gaan. Vanuit dit oogpunt ben ik 
door de kerkenraad benaderd. Als ver-
trouwenspersoon stel je je beschikbaar 
om eerste aanspreekpunt te zijn. Het is 
de taak van de vertrouwenspersoon om 
te luisteren, te begeleiden en eventueel 
door te verwijzen.’ 

Samen met andere vertrouwensper-
sonen vanuit de Hersteld Hervormde 
Kerk volgde Johanneke een cursus van 
vier avonden. De cursus werd door het 
Meldpunt gegeven. ‘We kregen hand-
vatten mee om als vertrouwenspersoon 

8
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te functioneren. Wat wordt er van je 
verwacht? Hoe ga je om met een hulp-
vraag? Hoe kan je het onderwerp be-
spreekbaar maken in de gemeente? We 
hebben ook geleerd dat een belangrijk 
deel preventie is’.  

Dat laatste heeft Johanneke inmiddels 
in praktijk gebracht. ‘Momenteel wordt 
onze kerk verbouwd. De kerkzalen wor-
den vernieuwd en vergroot. Op advies 
zijn er geen gesloten ruimtes gekomen. 
In de deuren zit glas, zodat je in de 
ruimtes waar met kinderen en jongeren 
gewerkt wordt naar binnen kunt kijken. 
Het is heel mooi dat de bouwcommis-
sie hier meteen open voor stond en 

mee wilde denken. Zo doen we met 
elkaar aan preventie’. 

De IVP geeft als vertrouwenspersoon 
aandacht aan signalen en maakt het 
onderwerp (preventie van) seksueel mis-
bruik bespreekbaar. Johanneke: ‘Als ver-
trouwenspersoon is het mijn taak dat dit 
onderwerp aandacht blijft krijgen. Het 
is onze taak om er met elkaar zorg voor 
te dragen dat de kerk een veilige plaats 
is. Ik wil bijvoorbeeld graag met andere 
leidinggevenden nadenken over onze 
houding naar kinderen en jongeren’. 

Wat mag een gemeentelid verder 
van een IVP verwachten? Johanneke 

Waarom een 
VERTROUWENS-
PERSOON aanstellen?
Vroeger sprak niemand over een interne vertrouwens-

persoon. Dat wil niet zeggen dat er toen niets aan de 

hand was: bepaalde zaken werden eenvoudigweg ‘on-

der de pet’ gehouden. Of: men durfde er niet over te 

praten als er weleens iets gebeurde dat niet door de 

beugel kon.

Dat kon allerlei oorzaken hebben. Bijvoorbeeld het gezag dat iemand in de 
gemeente heeft. Als iemand sprak over iets wat een ouderling deed, dan 
werd gezegd: ‘Die man is een kind des Heeren, als je Gods volk aanraakt 
dan raak je Zijn oogappel aan’. Je hield dan maar je mond, je deed er het 
zwijgen toe.

Het Zwijgen, de Doofpot. Ze zijn gevaren die mensen bedreigen. Mensen, 
jong en oud, moeten zich ‘veilig’ weten in de gemeente van de Heere Jezus 
Christus. Het moet worden voorkomen dat mensen die iets meemaken dat 
gaan ‘opkroppen’, zich ten onrechte zelfs schuldig gaan voelen. Ze moeten 
met iemand in vertrouwen erover kunnen praten.

Daarom hebben we als kerkenraad besloten een IVP’er aan te stellen.

spreekt de wens uit dat de drempel 
voor gemeenteleden om hulp of een 
luisterend oor te vragen, laag is. ‘Ge-
meenteleden mogen komen, bellen 
of mailen als er zaken zijn die ze met 
een vertrouwenspersoon willen delen. 
Gemeenteleden mogen van de IVP ook 
integriteit verwachten. Het zal in alle 
gebrek zijn, maar ik hoop en bid dat de 
Heere bij deze taak nabij zal zijn. Van 
Hem alleen kunnen we alle hulp en 
wijsheid verwachten’. 

Ds. R.P. van Rooijen, 
predikant HHG Oosterwolde e.o.

Meer informatie?
• www.hersteldhervormdekerk.nl/

hhk/werkgroep-seksueel-misbruik 
• Ds. R.W. Mulder, voorzitter van 

de werkgroep seksueel misbruik  
in pastorale relaties,  
tel. 0348-214704 
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Begin dit jaar ging een samenwer-
kingsverband tussen de generale 
diaconale commissie en De Vlucht-
heuvel voor gastopvang van start. 

Gastopvang is een vorm van opvang die ontstaan is binnen 
de praktijk van de kerkelijke gemeente. In de praktijk van al-
ledag komt het voor dat ambtsdragers of gemeenteleden ge-
confronteerd worden met een vraag voor (tijdelijke) opvang 
van een kind of jongere uit hun kerkelijke gemeente. Een 
prachtige vorm van onderlinge zorg binnen de gemeente!

‘Ouderling Veendam wordt op zondagavond gebeld door een 
moeder uit zijn gemeente. Die zondagmiddag is er in haar 
gezin een ingrijpend geweldsincident geweest. De politie is 
betrokken geraakt, en ook jeugdzorg is ingeschakeld. Beslo-
ten is dat haar drie minderjarige kinderen (tijdelijk) elders 
moeten worden ondergebracht voor een time-out. Jeugdzorg 
staat open voor suggesties van opvanggezinnen. Ze vraagt of 
ouderling Veendam met spoed wil meedenken.’

Soms is het nodig dat een kind of jongere een poosje 
afstand neemt van de thuissituatie door ergens anders te 

verblijven, zoals in bovenstaand geval. Bijvoorbeeld om-
dat het thuis niet lekker loopt en het kind een time-out 
nodig heeft, omdat ouders overbelast zijn of omdat tijde-
lijke overbrugging naar jeugdhulp nodig is. Ook andere 
omstandigheden kunnen een reden zijn om gastopvang 
aan te vragen. Gastopvang is vrijwillig en bedoeld voor 
kortdurende opvang. Het onderscheidt zich daarmee van 
andere vormen van jeugdhulp, zoals Pleegzorg. Gastop-
vang houdt in dat een kind of jongere tijdelijk in een 
gastgezin verblijft. De Vluchtheuvel is verantwoordelijk 
voor begeleiding van een plaatsing en toetst vooraf of 
gastopvang passend is.

GASTOUDER WORDEN: wat voor u? 
Inmiddels hebben zich al een heel aantal gastgezinnen 
aangemeld die graag wat willen betekenen voor de naas-
te. De gastgezinnen zijn afkomstig uit diverse streken 
van het land. Met name in Zuid-Holland/De Randstad/
Zeeland/Overijssel zijn er nog (te) weinig gastgezinnen. 
Om aan de vraag naar gastopvang te kunnen voldoen, 
zijn we daarom op zoek naar gezinnen die hun huis en 
hart open willen open stellen voor kinderen en jongeren 
die een ‘time-out’ nodig hebben. Gestreefd wordt om in 
iedere plaatselijke gemeente een of meerdere gastgezin-
nen te hebben. 

Zicht op diaconaat

Gastopvang: 
(tijdelijke) zorg voor een kind of jongere 
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Gezocht wordt naar ‘gewone’ gezinnen die openstaan voor 
tijdelijke opvang van kinderen en jongeren. Behalve een 
stabiele echtpaarrelatie, een veilig opvoedklimaat en een 
eigen slaapkamer voor de gast, hoeft er niet aan speciale 
(opleidings)eisen te worden voldaan. Wilt u gastgezin wor-
den, dan bezoekt een coördinator van De Vluchtheuvel u 
voor een kennismakingsgesprek. 

Gastouders aan het woord 
‘Al langere tijd bestond bij ons de wens om ons gezin open 
te stellen voor een kind dat behoefte heeft aan een gezellige, 
warme plek. Al snel kwam er een vraag op ons pad. We maak-
ten kennis met Lars en zijn ouders. Aangezien de logeerkamer 
klaar was voor gebruik, kon Lars direct de weekenden bij 
ons terecht. Vanaf het eerste weekend draaide hij mee in ons 
gezin, en verliep het eigenlijk heel natuurlijk. Hij speelde 
met onze twee kinderen en met de kinderen in de buurt. Hij 
ging mee naar de kerk, naar opa en oma en naar het speelbos 
en andere leuke dingen. Aan het begin hebben we met zijn 
ouders duidelijke regels bepaald, die bij hem thuis ook gel-
den. Toen we als gastouders nog een lastig dilemma hadden 
rondom een regel, dacht de coördinator gastopvang goed met 
ons mee. We kwamen hier, in overleg met de ouders van Lars, 
goed uit. Onze kinderen en wij  vonden het erg jammer toen 
we weer afscheid van Lars moesten nemen. Daarom stonden 
we direct weer open voor een andere jongere. We vinden het 
een goed initiatief dat er gastopvang mogelijk is. Zo haal je 
de druk van een gezin er even af, zodat iedereen wat op kan 
laden en in de meeste gevallen het gezin weer herenigd kan 
worden.’

Gastopvang 
in het kort

• Gastopvang is bedoeld voor kinderen en jongeren 
van 0 tot 18 jaar

• Kortdurend verblijf (zes weken met een mogelijke 
verlenging tot maximaal drie maanden) of weekend- 
en vakantieopvang

• De problematiek past binnen een gewoon gezin
• De betrokken jeugd- of gezinshulpverlener onder-

steunt de aanvraag tot gastopvang

Meer informatie over gastopvang en 
aanmelding als gastgezin vindt u hier:

www.hersteldhervormdekerk.nl/gastopvang
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Huls Architecten  |  Bergerslag 3  |  7951 DR  Staphorst

T (0522) 46 15 67  |  F (0522) 46 20 24   |  E  info@hulsarchitecten.nl   |  I  www.hulsarchitecten.nl

De Vluchtheuvel biedt christelijke professionele hulp aan volwassenen, jongeren en kinde-
ren. We geven hulp bij relatieproblemen, burn-out, psychische problemen, seksverslaving, 
rouwverwerking, opvoedingsvragen, enzovoorts. Gesprekslocaties in uw omgeving. 

Heeft u of heb jij hulp nodig? Wilt u meer informatie? Ga naar www.stichtingdevlucht-
heuvel.nl of bel (0113) 21 30 98.

“Mijn man en 
ik kunnen elkaar 

niet meer 
bereiken …”

“Mijn leven 
wordt beheerst 

door porno. Ik wil 
ermee breken!”

“Het gedrag van onze 
tienerdochter ontwricht 

het gezin.”

Christelijke psychosociale hulpverlening

Stipdonk 16

5715 PC Lierop

 Toine Daelmans: 0492 54 55 77

 Ralf van Veghel: 06 460 656 21

info@daelmans.com

www.daelmans.com

Bellstraat 23 • 3771 AH  Barneveld • T: 0342-219048 • www.acekeukens.nl

EXCLUSIEVE KEUKENS
A A N T R E K K E L I J K  G E P R I J S D

Sinds 1997 zijn wij, Acé keukens,
de keukenspecialist van midden

Nederland. Met een uitgekiend
assortiment, aangevuld met

elementen uit ons eigen atelier,
zorgen wij ervoor dat we niet

alledaagse keukens ontwerpen.
Keukens van hoge kwaliteit

worden ontworpen met oog
voor detail. Uw wensen worden
verwerkt in een exclusief
ontwerp, waarbij rust en eenvoud
de basis principes zijn.
Ons ervaren team zorgt ervoor
dat uw keukenwens tot in de
puntjes verzorgt wordt.

DE KEUKEN-
SPECIALIST

VAN
MIDDEN-

NEDERLAND

Ook benieuwd naar onze 
collectie vloertegels?
 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



In 2013 ging diaconaal gastenhuis 
de Oase van start in Ouddorp. Een 
kleinschalig initiatief vanuit vier 
reformatorische kerken. Duidelijk 
was dat er behoefte was aan zo’n 
gastenhuis, een plek om op adem 
te komen. Onzeker was hoe het 
zou gaan. Dat we nu al bezig zijn 
met uitbreiding naar twaalf gasten-
plaatsen lag niet in het verschiet. 
We schrijven een nieuw hoofdstuk. 
Net als veel gasten die in de Oase 
verblijven. 
 
Sinds de start ontvingen we ruim 300 
gasten. Vanuit het hele land vindt men 
de weg naar Ouddorp. We begonnen 
met zes gastenplaatsen. Vanwege de 
oplopende wachtlijst werd vorig jaar een 
portacabin geplaatst, waardoor we nu 
acht gasten een verblijf kunnen bieden. 
Meer is echter nodig. Uit een enquête 
onder de bij de Oase betrokken kerken-
raden, bleek behoefte te zijn aan een 
Oase voor twaalf gasten. Een beperkte 
schaalvergroting, waarmee tegelijkertijd 
de huidige kwetsbaarheid van de Oase 
kan worden aangepakt. Bij een te klein 
team komt de continuïteit immers in ge-
vaar. Met meer gastenplaatsen kunnen 
we meer personeel aantrekken, zodat de 
kwaliteit beter kan worden gewaarborgd. 
De uitbreiding is nadrukkelijk een in-
vestering in de toekomstbestendigheid 
van de Oase. Mooi neveneffect is de 
verwachte gezondere �nanciële basis. 
Maar de uitbreiding is vooral bedoeld 
voor onze gasten. Er is veel nood binnen 
de gemeenten. Daarin mag de Oase 
iets betekenen. Kleinschaligheid en een 
persoonlijke aanpak blijven belangrijke 
uitgangspunten. Gasten geven immers 
aan ons juist daarom te waarderen.

Werk in uitvoering 
In de Staatscourant van 3 oktober 2017 
stond de bekendmaking van de voorge-
nomen verlening van de omgevingsver-
gunning voor de Oase. Een belangrijk 
moment. Veel werk was verzet. Juist het 
doordenken en uitwerken van de plan-
nen heeft veel tijd en energie gekost. 
We zijn dankbaar dat die omgevings-
vergunning er kwam! In november liep 
de bezwarentermijn af en binnenkort 
verwachten we te verhuizen. We kun-
nen een half jaar gebruik maken van het 
pand, waarin voorheen de Mantelienge 
was gehuisvest. De kerkenraad van de 
Hersteld Hervormde Gemeente in Oud-
dorp heeft ons dit pand ter beschikking 
gesteld. Een royaal gebaar! Dankzij deze 
tijdelijke oplossing kan de Oase - welis-
waar met vijf gasten - open blijven. Voor 
onze gasten!

Nieuw perspectief
Gasten verblijven gedurende een perio-
de van een aantal weken in de Oase, een 
oord van rust, structuur, ontspanning 
en bezinning. We bieden hen pastorale 
en psychosociale begeleiding. Een groot 
team van vrijwilligers helpt ons dit moge-
lijk te maken. Juist hun zorg wordt zeer 
gewaardeerd door onze gasten. Gasten 
die uitgeput zijn, overbelast zijn geraakt, 
worstelen met levensvragen, toe zijn aan 
rust. In de Oase vinden ze een oase. 

Laatst kreeg ik de vraag of zo’n verblijf 
in de Oase wel echt helpt. Inderdaad 
moest ik beamen dat een paar weken er-
uit vaak niet voldoende tegenwicht biedt 
tegen de problematiek waar onze gasten 
mee worstelen. Vaak is er al langere tijd 
veel aan de hand, op allerlei leefgebie-
den. Anderzijds ervaren we bijzondere 

momenten. Ik denk aan Klaas, een 
vijftiger. Hij is verknocht aan zijn vee-
bedrijf. Het is zijn lust en leven. Dat hij 
ooit in de Oase zou komen, had hij nooit 
verwacht. Maar door allerlei omstandig-
heden lukte het niet meer en moest hij 
afstand nemen van thuis. In de Oase 
kwam hij tot stilstand, kon hij ervaring 
opdoen met ‘de kunst van het niksen’. 
Dankzij de gesprekken ontstond re�ec-
tie. Hij kwam tot nieuwe inzichten. Er is 
immers meer dan het bedrijf. De wissel 
ging om. Dat gaf hoop en perspectief. 
Temeer daar er op geestelijk vlak meer 
ruimte mocht ontstaan. Natuurlijk heb-
ben we nazorg geregeld. De toekomst zal 
het uitwijzen. Maar toch, de wissel ging 
om. In de stilte van de Oase in Oud-
dorp. Een nieuw hoofdstuk.

A. van Wolfswinkel

De Oase werkt 
aan uitbreiding 

Bouwt u mee?
De Oase staat voor een belangrijke 
opdracht. Daarin weten we ons afhan-
kelijk van de HEERE.  
Terugkijkend mogen we Gods werk opmer-
ken in de korte geschiedenis van de Oase. 
Dat geeft moed voor de toekomst. Graag 
doen we vrijmoedig een beroep op u. Wilt u 
ons en onze gasten gedenken in het gebed? 
Organiseer binnen uw gemeente een actie 
ten behoeve van de Oase. Bouw mee en 
steun ons �nancieel met een gift op NL15 
INGB 0007290852 ten name van Stichting 
de Oase te Capelle aan den IJssel.  

We houden u op de hoogte via www.
diaconaalgastenhuisdeoase.nl. Voor al-
gemene vragen: 085 4898886 of info@
diaconaalgastenhuisdeoase.nl 
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www.hollandkaart.com

fleurige

foto

kaarten

STICHTING OOST-EUROPAHULP GEREFORMEERDE GEZINDTE

Uw gift voor onze ANBI-instelling is welkom op rekeningnr.: NL28RABO0171575091

EREFORMEERDE GEZINDTE

Graag geven wij een presentatie
op uw gemeente- of

verenigingsavond

Verzendklaar maken van goederen

SOEGG verleent humanitaire hulp in Oekraïne. Wij verzamelen in Nederlandse 
ziekenhuizen afgeschreven medische apparatuur, brengen die weer in goede staat 
en installeren en onderhouden die in zes ziekenhuizen in Zhitomir (Oekraïne).
Tevens is er aandacht voor Evangelie-verkondiging in deze ziekenhuizen.

Voor meer informatie kunt u
contact opnemen met onze voorlichter:

T 0180 52 11 14
W www.soegg.nl

E secretariaatsoegg@gmail.com

Uitgeverij Om Sions Wil  |  078-693 00 83 |  info@omsionswil.nl

WWW.JOUWKOMPAS.NU

PROEF
ABONNEMENT
6 NUMMERS

NU SLECHTS € 9,95
(STOPT AUTOMATISCH)

VOOR HET

HELE 
GEZIN

Interkerkelijk en pastoraal 
gezinsmagazine Om Sions Wil

Reformatorisch
jongerenmagazine Kompas

Verbonden in Belijden

PROEF
ABONNEMENT 
3 MAANDEN
SLECHTS
€ 9,95

(stopt automatisch)

VOOR
JONGEREN VAN
12-21 JAAR

NAJAARSAANBIEDING

DOWNLOAD GRATIS
DE KOMPAS APP 

WWW.OMSIONSWIL.NL
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Zicht op evangelisatie

Vanwege de toenemende belangstelling voor deze dag 
is er dit jaar gekozen voor een grotere locatie met meer 
zaalruimte en meer ruimte voor ontmoeting: het nieuwe 
kerkgebouw van de HHG te Lunteren. 

Het Evangelie 
betuigen

Evangelisatiedag 2018
Bij leven en welzijn vindt op zaterdag 10 februari 2018 

weer de Evangelisatiedag plaats. Een dag van toerusting, 
bemoediging en ontmoeting voor iedereen die betrokken is  

bij het evangelisatiewerk.  
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Het programma bestaat uit een hoofd-
lezing door ds. W. van Vlastuin: Het 
Evangelie betuigen. Daarna zijn er 
twee workshoprondes waarin op een 
praktische manier ingegaan wordt op 
verschillende kanten van het evangeli-
satiewerk. Nieuw dit jaar zijn de work-
shops voor jongeren. Speciaal voor de 
doelgroep 12 tot 16 jaar en de groep 16 
tot 25 jaar zijn er twee workshops.

Aanmelden voor de workshops kan 
vanaf de eerste week van januari op de 
website: http://www.hersteldhervorm-
dekerk.nl/evangelisatie. Daar vindt u 
ook de verdere informatie over het  
programma en de sprekers.
Voor kof�e en thee wordt gezorgd. Een 
lunchpakket mag u zelf meenemen. Er 
wordt een collecte gehouden ter be-
strijding van de onkosten.

Hoe wordt 
evangelisatiemateriaal 
ontwikkeld?
Evangelisatiemateriaal ontwikkelen is 
iets wat met grote zorgvuldigheid moet 

gebeuren. Het is een verantwoordelijk 
werk. Hierbij hebben we de hulp 
van de Heilige Geest nodig. In dit 
artikel vertellen we u graag iets over 
de werkgroep, die het schrijven 
van evangelisatiemateriaal tot taak 
heeft. De werkgroep materiaal 
is een van de werkgroepen van 
de commissie evangelisatie van 
de Hersteld Hervormde Kerk. 
Deze werkgroep kan zich volledig 
richten op het ontwikkelen van 
evangelisatiemateriaal.

Evangelisatiemateriaal
De werkgroep materiaal bezint zich 
voortdurend op de verschillende 
soorten evangelisatiemateriaal. Elke 
vorm van evangelisatie heeft weer 
andere soorten materialen nodig. 
Denk aan Bijbels, folders, boekjes, 
brochures, kaartjes, banners of 
zelfs een evangelisatiewagen. Op 
dit moment zijn we bezig met het 
maken van een pakket van materialen 
waarmee een evangelisatiekraam 
gevuld kan worden. Kinderevangelisatie 

heeft andere materialen nodig dan 
huis-aan-huis evangelisatie. De tijd 
van het jaar speelt een rol wanneer er 
gefolderd wordt. 

Denkproces
Een folder is niet zomaar gemaakt. 
Neem bijvoorbeeld een folder over 
Kerst. Allereerst is het van belang 
wat voor type folder er gemaakt 
moet worden. Moet de folder in 
het algemeen iets vertellen over 
Kerst of moet het aan de hand van 
Bijbelteksten gebeuren? Hoe groot 
moet de folder worden en hoeveel 
woorden willen we gebruiken? Wat 
is de doelgroep en welk taalgebruik 
past daarbij? Aan de hand van deze 
vragen wordt de eerste versie van de 
folder geschreven. Vervolgens wordt 
de folder voortdurend door input van 
anderen herschreven, net zo lang tot 
de folder voldoet aan het doel dat 
gesteld is.

Keuze voor formulering
Een uitdaging voor de werkgroep 

Bootevangelisatie in 
Genemuiden
Goedenavond! Langzaam komt de schipper van een 
aardig uitziend jacht naar de deur, ritst deze open en 
kijkt ons vragend aan. We stellen ons voor en we ver-
tellen hem namens de lokale kerken te komen om hem 
een envelop met evangelisatiemateriaal aan te bieden. 
‘Oké, hartelijk dank, ik zal het eens doorkijken.’ 
Wie Genemuiden zegt, denkt misschien niet gelijk aan 
toerisme. En dat klopt ook. Genemuiden kent geen 
campings of bungalowparken, geen hotels of grote res-
taurantketens. Niets van dat alles. Toch bezoeken ieder 
jaar vele mensen Genemuiden. Niet over land, maar 
per boot. In de haven van Genemuiden blijft men een 
weekendje over.

In de zomermaanden van het jaar werken alle kerken 
uit Genemuiden samen in het bootevangelisatiepro-
gramma. Tien zaterdagavonden worden de toeristische 

passanten in de haven van Genemuiden actief bena-
derd met het Evangelie. In duo’s bezoeken we iedere 
boot die in de haven ligt en nodigen wij de opvarenden 
uit voor de kerkdiensten van de zondag. Per boot probe-
ren we een envelop met christelijke lectuur te overhan-
digen. In de envelop zit divers materiaal. Hierbij moet 
u denken aan een Evangelie, een aantal thematische 
foldertjes, een Bijbelverhaal met bijpassende kleurplaat 
voor kinderen, een kerkdienstenrooster en een algeme-
ne folder over Genemuiden en de omgeving. 
Voordat er wordt begonnen met evangeliseren, komen 
we gezamenlijk bijeen in het kerkgebouw. We beginnen 
de avond met het lezen van een Schriftgedeelte en 
gebed. Hierin vragen wij de Heere over Zijn zegen over 
het evangelisatiewerk. Dit gezamenlijke moment is een 
kostbaar moment. Het verbindt niet alleen onderling de 
band tussen de verschillende duo’s, maar het maakt ons 
ook afhankelijk van De Zender die ons eropuit stuurt 
om Zijn Boodschap rond te brengen.
De reacties op onze komst bij de bootjes is per boot 
verschillend. Op een enkeling na neemt iedereen de 
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materiaal is om de folder zó te 
schrijven dat de doelgroep voldoende 
aangesproken wordt. Het gaat immers 
om het bereiken van mensen die 
rand-kerkelijk of buitenkerkelijk 
zijn. Daarom is er soms een andere 
manier van verwoorden nodig dan 
we wellicht gewend zijn. Dit is best 
lastig en moet zorgvuldig gebeuren, 
want de kernzaken van het Evangelie 
moeten wel genoemd worden. Naast 
het aanspreken van de doelgroep is 
het ook belangrijk om rekening te 
houden met de achterban. De folders 
worden immers verspreid door veel 
mensen uit de kerkelijke gemeenten 
door heel het land. Het is �jn als we 
reactie krijgen van de achterban. De 
opmerkingen nemen we mee bij het 
maken van nieuwe folders. Om deze 
reden hebben we bijvoorbeeld voor de 
heilsfeiten verschillende folders om 
daarmee te zorgen dat er altijd een 
folder is die bij een gemeente past.

Ontwikkelproces
Nadat een eerste versie van de 

folder geschreven is, wordt de folder 
verschillende keren besproken binnen 
de werkgroep materiaal. Na de tweede 
versie volgt regelmatig een derde 
en vierde versie. Als uiteindelijk de 
opmerkingen voldoende zijn verwerkt, 
gaat de folder naar het panel. Dit 
panel bestaat uit predikanten en 
evangelisten. Nadat hun opmerkingen 
verwerkt zijn, wordt de lay-out van de 

folder gemaakt. Uiteindelijk gaat de 
folder nogmaals naar het panel voor 
de laatste check en dan is de folder 
gereed. 

Via de site van onze kerk zijn alle 
verschillende soorten materialen te 
bestellen. U vindt ze op  
http://www.hersteldhervormdekerk.nl/
evangelisatie/materialen/folders 

envelop in ontvangst en belooft men deze te lezen. Veel 
mensen die we ontmoeten zijn kerkelijk opgevoed, en 
helaas de meesten zijn ergens afgehaakt. Sommige ver-
tellen hun hele levensgeschiedenis aan je waarin zij ge-
gronde reden zien om God en de kerk vaarwel te zeggen. 
Anderen zijn gesloten, afgestompt en zegt het geloof 
in een God ‘gewoon’ niets meer. Als bootevangelisten 
proberen we altijd het gesprek een positieve wending te 
geven, de goede, mooie kanten van het christelijk geloof 
voor het voetlicht brengen, en bovenal het enige nodige 
voor te houden. 

Niet iedereen die we ontmoeten is gelukkig onkerkelijk. 
Wij ontmoeten ook vaak mensen die juist bewust op za-
terdagavond Genemuiden aan doen om hier de zondag 
door te brengen. Men bezoekt de diensten die er in de 
plaatselijke kerken gehouden worden. De zondagsrust 
die er (gelukkig nog) in Genemuiden te vinden is, heeft 
ook aantrekkingskracht op verschillende passanten. Het 
is helaas niet zo dat een ‘goed’ gesprek bij kerkmensen 
makkelijker gaat als bij onkerkelijken. Was het maar zo.

Omdat we op zaterdagavond het evangelisatiewerk 
doen, nodigen wij de mensen uit om op zondag de 
dienst te bezoeken. U bent er nu toch, de kerk begint 
niet al te vroeg dus geen reden om weg te blijven. In de 
verschillende kerken ontmoeten we vaak mensen die we 
de vorige avond bij de bootjes hebben gesproken. Veelal 
wist je dat ze van voornemen waren te komen, anderen 
toch onverwacht. Daarom geloven wij ook in het nut en 
de noodzaak van het evangelisatiewerk. Aan de ene kant 
lijkt het soms eenvoudig, een envelop rondbrengen, een 
praatje aanknopen.  Aan de andere kant hopen en bid-
den wij dat God dit middel wil gebruiken om mensen 
naar zich toe te trekken. 

We zijn bij het jachtje een envelop kwijt. We nemen 
afscheid met ‘Goede zondag’ en we steken onze hand op 
als teken van groet. We zeggen het niet hardop, maar we 
denken het toch: ‘We hopen dat het morgen regent, dan 
heeft hij tijd genoeg om de inhoud door te lezen.’

Sander Brouwer

Materiaal uitgelicht
In de achterliggende tijd zijn enkele folders en boekjes verschenen. Twee 
boekjes voor kinderen vertellen op eenvoudige wijze over Jona en De 
jongeling van Naïn. God strafte de mensen van Ninevé niet, omdat ze 
terugkeerden naar God. Net als bij de jongeling van Naïn zien we in de 
geschiedenis van Jona Gods barmhartigheid schitteren. God wil barmhartig 
zijn voor zondaren: voor ons en voor onze kinderen.

Hebt u weleens dorst? Dorst naar iets wat echt vervult? De folder ‘Heb jij 
dorst?’ gaat hierop in door te stellen dat geestelijke dorst alleen gelest kan 
worden door het Levende water, de Heere Jezus. De nieuwe folder is net 
als alle andere folders via de website van de Hersteld Hervormde Kerk te 
verkrijgen.
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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

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

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
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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)

Post Suriname: 
Postbus 1459, 
Paramaribo, Suriname

Project Malawi
Uitgezonden werkers:
•  Fam. H.C. Ju 

(organisatie deskundige)
•  Fam. C.J.P. van der Bas

(zendingspredikant)

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

Een vreugdevolle 
uitdaging

Mary Slessor voor haar Meester in Nigeria

‘In het zweet uws 

aanschijns…’

19



Voor die vraag stond ik toen mij 
door de Surinaamse Evangelical 
School of Theology (EST) werd 
gevraagd om het vak 
‘Kerkgeschiedenis’ te doceren en 
daarbij ook een reader te schrij-
ven. Met de vraag wat voor 
Surinaamse studenten belang-
rijk is in de kerkgeschiedenis, 
bleken opeens de accenten 
anders te vallen. De synode van 
Dordrecht is belangrijk, maar de 
synode van Westminster is 
internationaal gezien minstens 
zo belangrijk. Wat neem je van 
2000 jaar kerkgeschiedenis op 
in een reader van maximaal 

vijftig kantjes? Hoe doe je dat 
met bijvoorbeeld de Nadere 
Reformatie en de Afscheiding? 
Voor de Nederlandse kerkge-
schiedenis van groot belang, 
maar voor Suriname? Dan blij-
ken de Hernhutters belangrijker 
te zijn dan de Nadere 
Reformatie en het ontstaan van 
het Leger des Heils van groter 
belang dan de Afscheiding. 
Nederland is wel belangrijk in 
de kerkgeschiedenis, maar toch 
ook weer niet het centrum 
daarvan. 
Dan was er nog iets lastigs. 
Voor reformatorische christe-

nen is de Reformatie van het 
allergrootste belang. Nu is het 
echter zo dat EST een veel bre-
der grondvlak heeft dan de 
Reformatie. Veel van de studen-
ten die deze vijfjarige Hbo-
opleiding volgen, komen uit de 
charismatische beweging. 
Vrijwel geen van hen prakti-
seert de kinderdoop. Vanuit dat 
oogpunt bezien blijkt naast de 
Reformatie onder Luther, Calvijn 
en anderen ook  de beweging 
van de wederdopers en hun 
Radicale Reformatie plotseling 
interessant. Heel herkenbaar 
was voor de studenten wat er 
gebeurt als niet meer het 
Woord van God, maar alleen de 
Heilige Geest als Gids wordt 
gezien. Dat de wederdoop / vol-
wassendoop nog maar een rela-
tief jong fenomeen is, was 
nieuw voor hen. Wat waren de 
studenten verbaasd toen ze 
hoorden dat (officiële) baptis-
ten nog maar sinds 400 jaar 
bestaan! Wat een eyeopener 

F O C U S  Ds. A. Meuleman

L e s g e v e n  a a n  d e  E v a n g e l i c a l  S c h o o l  o f  T h e o l o g y

Een vreugdevolle uitdaging
Als u gevraagd zou worden naar wat u denkt dat de belangrijkste 

momenten in de kerkgeschiedenis zijn, wat zou u daarop dan 

 antwoorden? U zult zaken noemen als: Augustinus, de Reformatie, 

de Nadere Reformatie, het Reveil en de Afscheiding. Belangrijk 

inderdaad voor Nederland, maar voor de rest van de wereld?

 

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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ook dat de reformatoren niet 
vonden dat een gedoopt kind 
automatisch ‘binnen’ is, maar 
dat ook zij van mening waren 
dat bekering van het hart nood-
zakelijk is. 

Die bekering van het hart kwam 
ook ter sprake bij het vak 
‘Profeten tijdens en na de bal-
lingschap’. Het ging die avond 
over het boek Ezechiël. Het hele 
boek door wordt Israëls verhar-
ding beschreven. Uit die verhar-
ding is maar één weg: de Heere 
Zelf neemt stenen harten weg 
en schenkt vlesen harten (o.a. 
Ezechiël 36:26). Vrije genade als 
centrum van de Schrift. Wat is 
het dan mooi om verbonden-
heid te merken ondanks alle 
verscheidenheid. Eén van de 
studenten stak zijn hand op: 
‘Meneer, ik ben het helemaal 
met u eens. Vroeger werkte ik 
voor de Heere, totdat de Heilige 
Geest me in de brieven van 
Paulus liet zien dat het alles 
genade is. Nu is het niet meer 
mijn werk, maar Zijn werk!’

Sprekend over het boek Daniël 
bleken vrijwel alle studenten 
een premillenialistisch stand-
punt aan te hangen. Dat wil 
zeggen dat ze geloven dat 
Christus weer zal komen vóór-
dat het duizendjarig vrederijk 
begint. Voor veel studenten was 
het onmogelijk dat er andere 
Bijbelgetrouwe visies zouden 
kunnen zijn op dat onderwerp. 
Niet omdat de meesten van hen 
dat nu zo grondig onderzocht 
hebben, maar - net als bij de 
meeste andere mensen - omdat 
ze nooit van een andere visie 
hebben gehoord. Mijn taak is 
dan niet om hun een andere 
visie op te dringen; ook al ben ik 
een andere mening toegedaan. 
Maar het is juist mooi en ver-
helderend om te laten zien hoe 
divers er over dit onderwerp 
wordt gedacht en dat het echt 
niet allemaal ketters waren die 
dat deden. 

Lesgeven in een ander land, bij 
een andere gezindte, vraagt 

soms een wat andere invals-
hoek. Denk ook aan de specifie-
ke vragen die opkomen bij het 
vak ‘Huwelijk’ of aan vragen 
rondom slavernij en de Bijbel. 
Dat laatste is trouwens een epi-
sode uit geschiedenis waarvoor 
ik me als Nederlander schaam. 
Helemaal als je erbij bedenkt 
dat de tijd van de slavenhandel 
en de Nadere Reformatie voor 
een groot gedeelte  gelijk 
opgaan en dat nauwelijks 
iemand zich tegen de slavernij-
praktijk verzette. Maar dat is nu 
teveel om op in te gaan. U 
begrijpt dat lesgeven aan EST 
een uitdaging is. Niet alleen 
gezien de beperkte tijd - de stu-
denten hebben per week slechts 
drie uur college -, maar ook 
omdat men hier en daar de 
Bijbel anders leest dan we 
onder ons gewend zijn. Toch, 
misschien juist daarom, doe ik 
het met veel plezier. Ook omdat 
de studenten een stevige basis 
krijgen en meer zicht krijgen op 
Gods Woord als geheel. Een 
Woord dat zij vervolgens weer 
mogen uitdragen in de gemeen-
te waar ze toe behoren. Moge 
de Heere het zegenen tot 
opbouw van Zijn kerk en uit-
breiding van Zijn gemeente. n

D E C E M B E R  2 0 1 7  -  G E R O E P E N  T O T  G E T U I G E N
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De voortgang van het 
 zendingswerk
De voortgang van het zendingswerk is niet afhankelijk van 

mensen. Gelukkig staat de Heere er Zelf voor in. Hij maakt 

daarbij wel gebruik van mensen. Mensen die uitgezonden 

worden naar het zendingsveld. Mensen ook die in Nederland, 

op het bureau, de veldwerkers ondersteunen. Omdat het zen-

dingswerk van de Heere is, leggen we de vacatures in Zijn 

hand.

Er zijn op het moment van het schrij-
ven van dit artikel twee vacatures, die 
beiden een ernstige belemmering 
voor de voortgang van het zendings-
werk vormen. Vanaf juli is het zen-
dingsbureau onbemand. Natuurlijk 
zijn er maatregelen genomen, zodat 
het werk voortgang kan vinden. Het 
secretariaat van het kerkelijk bureau 
pakt veel op. De leden van commissie 
zending doen extra werk. Maar daar-
mee is niet alles opgelost. De bureau-
manager waar we naar op zoek zijn, 
zal verantwoordelijk zijn voor de com-
municatie tussen de veldwerkers en 
de commissie zending, en daarmee 
voor de uitvoering van het door de 
synode vastgestelde beleid. Bij het 
ontbreken van deze communicatie, 
stagneert feitelijk het werk. Ik wil dat 
verduidelijken aan de hand van de 
werkzaamheden van onze organisa-
tiedeskundige in Malawi, dhr. Erik Ju. 
In de afgelopen maanden heeft Erik 
een uitvoerige inventarisatie gedaan 
naar de stand van zaken binnen de 
Reformed Presbyterian Church. Hij 
heeft veel gesprekken gevoerd en 
waarnemingen gedaan en deze, 
samen met conclusies en aanbevelin-
gen, vastgelegd in een uitgebreid rap-
port. Op basis van deze inventarisatie 
zal hij gaan werken aan een toe-
komstbestendige organisatiestruc-
tuur van de kerk. De commissie zen-

ding heeft het rapport met dankbaar-
heid besproken. Maar om tot beleids-
uitspraken te komen op basis van de 
aanbevelingen, heeft de commissie 
hulp nodig. Iemand die de samen-
hang bewaakt en de commissie van 
advies voorziet. En bij de uitvoering 
van genomen besluiten heeft ook Erik 
hulp nodig: een sparringpartner, die 
kennis van zaken heeft en de situatie 
in Malawi weet te plaatsen binnen de 
kaders van het beleid van commissie 
zending. 

In Suriname is, door het vertrek van 
Annelies Sabajo-Groothuis, geen kin-
derwerkster meer aanwezig. 
Kinderwerk is op het zendingsveld 
van onschatbare waarde. De kinder-
werkster vertelt Bijbelverhalen en 
leert liederen aan, ze gaat in gesprek 
met jonge mensen en beantwoordt 
levensvragen aan de hand van de 
Bijbel. Maar daar blijft het niet bij. 
Het clubwerk heeft ook effect in de 
gezinnen, waar de kinderen vandaan 
komen. De gemaakte kleurplaat gaat 
mee naar huis, het Bijbelverhaal 
wordt doorverteld. De kinderwerkster 
vindt via de kinderen soms ook een 
ingang bij de ouders. Op de zendings-
dag heeft Annelies over haar werk 
verteld. We hoorden hoe noodzakelijk 
het is dat dit werk voortgang vindt. 
Annelies heeft haar werk in de afgelo-

pen jaren met veel toewijding 
gedaan. Als commissie beseffen wij 
dat zij veel gaven van de Heere ont-
vangen had voor dit werk. De Heere 
Zelf riep haar tot deze taak. Daarom 
mogen we geloven, dat zij niet tever-
geefs in Suriname geweest is en dat 
haar werk vrucht zal dragen. 
Inmiddels is haar situatie veranderd 
en heeft zij om persoonlijke redenen 
besloten naar Nederland terug te 
keren. We zijn haar veel dank ver-
schuldigd voor het vele werk dat ze 
gedaan heeft en wensen haar van 
harte Gods zegen toe.
Inmiddels zijn we op zoek naar een 
vervanger voor Annelies. We willen 
iemand uitzenden die een gedegen 
opleiding gehad heeft. Zo’n opleiding 
duurt best lang. Daarom zoeken we 
tegelijk iemand die beschikbaar is om 
op korte termijn en voor een korte 
periode uitgezonden te worden.

Van harte bidden we dat de Heere 
ons leidt in de selectieprocedure en 
dat Hij Zelf de geschikte personen wil 
schenken. n

T R A N S P A R A N T  W. de Kloe

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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Mary Slessor voor haar 
Meester in Nigeria (IV)

Al verlangt Mary niet naar Schotland of 
Europa, ze verlangt er wel naar om – behal-

ve in de gebeden te worden opgedragen 
aan de troon der genade – brieven en 
andere post uit haar vaderland te krij-
gen.
Al kunnen we niet allemaal naar het 
zendingsveld, we kunnen wel zendings-
werkers via post bemoedigen en blij 
maken; en laten we vooral niet verge-

ten trouw voor hen te bidden.
Tropenjaren eisen hun tol.  Mary Slessor  

merkt dat haar geest, nu ze de zestig voor-
bij is, sterker is dan haar lichaam. En toch, 

wanneer op een dag jonge mannen met een 
hongerige ziel uit Noord-Nigeria komen, omdat 
ze zelfs daar hebben gehoord van haar liefdevol 
hart, kan ze het niet laten om met hen mee te 
gaan…
Wanneer ze 66 jaar is, stort ze in. Daarom krijgt 
ze een wagentje waarin ze, door twee inlandse 
jongens getrokken, nu langs de zendingsstations 
in de binnenlanden kan trekken.

GELUKKIGSTE VROUW
In deze tijd wordt ze door koning George van 
Engeland onderscheiden met wat officieel heet 
de ‘Order of the Hospital of St. John of Jerusalem’. 
Al is ze oud en zwak, toch zet ze haar lievelings-
werk door en wel vanaf drie centra: Use, Odoro 
en Ikpe.

Op een dag komen er zes vreemde mannen bij 
haar. Ze komen uit Ibam, het laatste gebied waar 
het Evangelie nog geen vaste voet aan de grond 
kon krijgen. Nu vragen ze haar te komen. 
Wanneer ook daar het Woord van de levende God 
mag worden doorgegeven, schrijft Mary aan haar 
vrienden in Engeland dat ze de gelukkigste vrouw 
is van heel de wereld.

De kerkjes die in al die plaatsen worden 
gebouwd, zijn zeer eenvoudig. Mary heeft de 
overtuiging dat alles moet worden vermeden wat 
de mensen kan afhouden van het centrum, Jezus 
Christus en Die gekruisigd.
Hoe eenzaam ze ook is, ze weet dat Hij haar nooit 
alleen heeft gelaten en nooit alleen zal laten, Die 
het beloofde: Zie, Ik ben met u, en Ik zal u behoe-
den overal, waarheen gij zult trekken. Ik zal u niet 
verlaten, totdat Ik gedaan zal hebben, wat Ik tot u 
gesproken heb.
Daarom is haar geest ongebroken, al takelen haar 
lichamelijke krachten meer en meer af. Zolang ze 
kan, blijft ze de kinderen onderwijzen die bij haar 
wonen en die ze heeft gered en geadopteerd. Ze 
weet hoe belangrijk het is voor de toekomst van 
de kerk in Nigeria dat de jeugd de Bijbel zal ken-
nen. Haar methode van opvoeden en onderwij-
zen is: luisteren naar de nood van de vele vraag-
stellers en dan vanuit de Schrift een antwoord 
erop geven.

HUILEN EN KLAGEN
Op 13 januari 1915 sterft ze, 66 jaar oud. 39 jaren 
mocht ze werkzaam zijn in de dienst van haar 
Heere!
Bij haar begrafenis beginnen er vrouwen, zoals ze 
vanouds deden, te huilen en te klagen. Maar één 
van de leidende vrouwen roept erbovenuit: ‘Jullie 
moeten niet huilen, maar God prijzen van Wie al 
deze zegeningen kwamen!’
Van Mary mocht gelden, zo vermeldt haar levens-
beschrijving, wat de apostel Paulus schreef in 1 
Thessalonicenzen 4 vers 14: Want indien wij gelo-
ven, dat Jezus gestorven is en opgestaan, zo ook 
zal God degenen die ontslapen zijn in Jezus, weder-
brengen met Hem.
Kenmerkend voor heel haar houding en levens-
wandel was dat ze haar Bijbel zo onuitsprekelijk 
lief had…
Haar levensdevies was: blijf dicht bij Jezus!

Ds. W. Pieters V I S I E

Als Mary Slessor in 1907 opnieuw in Schotland is 

 vanwege haar zeer zwakke gezondheid, voelt ze 

zich er niet meer thuis. Dat komt meer voor onder 

zendingswerkers. Na meer dan 30 jaar in Calabar, 

Nigeria, ligt haar hart elders. Het leven in Schotland 

verloopt te gehaast, vindt ze. En mensen besteden 

hun tijd te veel aan dingen die uiteindelijk niet 

belangrijk zijn. Ze verlangt naar haar geliefde 

Nigeriaanse volk. 
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De voortgang van het zendingswerk is niet afhankelijk van 

mensen. Gelukkig staat de Heere er Zelf voor in. Hij maakt 

daarbij wel gebruik van mensen. Mensen die uitgezonden 

worden naar het zendingsveld. Mensen ook die in Nederland, 

op het bureau, de veldwerkers ondersteunen. Omdat het zen-

dingswerk van de Heere is, leggen we de vacatures in Zijn 

hand.

Er zijn op het moment van het schrij-
ven van dit artikel twee vacatures, die 
beiden een ernstige belemmering 
voor de voortgang van het zendings-
werk vormen. Vanaf juli is het zen-
dingsbureau onbemand. Natuurlijk 
zijn er maatregelen genomen, zodat 
het werk voortgang kan vinden. Het 
secretariaat van het kerkelijk bureau 
pakt veel op. De leden van commissie 
zending doen extra werk. Maar daar-
mee is niet alles opgelost. De bureau-
manager waar we naar op zoek zijn, 
zal verantwoordelijk zijn voor de com-
municatie tussen de veldwerkers en 
de commissie zending, en daarmee 
voor de uitvoering van het door de 
synode vastgestelde beleid. Bij het 
ontbreken van deze communicatie, 
stagneert feitelijk het werk. Ik wil dat 
verduidelijken aan de hand van de 
werkzaamheden van onze organisa-
tiedeskundige in Malawi, dhr. Erik Ju. 
In de afgelopen maanden heeft Erik 
een uitvoerige inventarisatie gedaan 
naar de stand van zaken binnen de 
Reformed Presbyterian Church. Hij 
heeft veel gesprekken gevoerd en 
waarnemingen gedaan en deze, 
samen met conclusies en aanbevelin-
gen, vastgelegd in een uitgebreid rap-
port. Op basis van deze inventarisatie 
zal hij gaan werken aan een toe-
komstbestendige organisatiestruc-
tuur van de kerk. De commissie zen-

ding heeft het rapport met dankbaar-
heid besproken. Maar om tot beleids-
uitspraken te komen op basis van de 
aanbevelingen, heeft de commissie 
hulp nodig. Iemand die de samen-
hang bewaakt en de commissie van 
advies voorziet. En bij de uitvoering 
van genomen besluiten heeft ook Erik 
hulp nodig: een sparringpartner, die 
kennis van zaken heeft en de situatie 
in Malawi weet te plaatsen binnen de 
kaders van het beleid van commissie 
zending. 

In Suriname is, door het vertrek van 
Annelies Sabajo-Groothuis, geen kin-
derwerkster meer aanwezig. 
Kinderwerk is op het zendingsveld 
van onschatbare waarde. De kinder-
werkster vertelt Bijbelverhalen en 
leert liederen aan, ze gaat in gesprek 
met jonge mensen en beantwoordt 
levensvragen aan de hand van de 
Bijbel. Maar daar blijft het niet bij. 
Het clubwerk heeft ook effect in de 
gezinnen, waar de kinderen vandaan 
komen. De gemaakte kleurplaat gaat 
mee naar huis, het Bijbelverhaal 
wordt doorverteld. De kinderwerkster 
vindt via de kinderen soms ook een 
ingang bij de ouders. Op de zendings-
dag heeft Annelies over haar werk 
verteld. We hoorden hoe noodzakelijk 
het is dat dit werk voortgang vindt. 
Annelies heeft haar werk in de afgelo-

pen jaren met veel toewijding 
gedaan. Als commissie beseffen wij 
dat zij veel gaven van de Heere ont-
vangen had voor dit werk. De Heere 
Zelf riep haar tot deze taak. Daarom 
mogen we geloven, dat zij niet tever-
geefs in Suriname geweest is en dat 
haar werk vrucht zal dragen. 
Inmiddels is haar situatie veranderd 
en heeft zij om persoonlijke redenen 
besloten naar Nederland terug te 
keren. We zijn haar veel dank ver-
schuldigd voor het vele werk dat ze 
gedaan heeft en wensen haar van 
harte Gods zegen toe.
Inmiddels zijn we op zoek naar een 
vervanger voor Annelies. We willen 
iemand uitzenden die een gedegen 
opleiding gehad heeft. Zo’n opleiding 
duurt best lang. Daarom zoeken we 
tegelijk iemand die beschikbaar is om 
op korte termijn en voor een korte 
periode uitgezonden te worden.

Van harte bidden we dat de Heere 
ons leidt in de selectieprocedure en 
dat Hij Zelf de geschikte personen wil 
schenken. n

T R A N S P A R A N T  W. de Kloe
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Michel Pauw S P E C T R U M

Een Boek dat tot leven komt 

EEN LEVEND BOEK?
Tijdens onze eerste twee bezoeken 
konden we niet zo’n goed beeld 
 krijgen van de plaatselijke kerk in 
Aramba. We vonden dat er maar 
 weinig mensen naar de kerk kwamen 
en dan vooral vrouwen en kinderen. 
Aan de andere kant kwamen we veel 
enthousiasme tegen voor het 
Bijbelvertaalproject. Maar dat kwam 
vooral van de kant van de kerkleiders 
en de vertalers. 
De landelijke kerk, waarbij de 
 plaatselijke kerk in Aramba is aan-
gesloten, is goed georganiseerd, 
gezond in de leer en de kerkleiders in 
Aramba geven blijk van een oprecht 
geloofsleven in afhankelijkheid van 
God en in bewogenheid met mensen. 
Maar hoe zit het met de doorsnee 
Aramba-mensen? 
Deze vragen hielden ons erg bezig, 

toen we dit verblijf in het dorp aan 
het voorbereiden waren. We hebben 
gebeden of de Heere iets wil laten 
zien van Zijn werk onder deze 
 mensen. 

DANKDAG VOOR GEWAS
Op de dag van aankomst is er een 
samenkomst in de kerk, waarin de 
gemeente bij elkaar komt om de 
Heere te danken voor de eerste oogst 
(eerstelingen) van de yams. Op de 
foto ziet u een vrouw die haar yams 
aan de stapel toevoegt.  

TÀRSÁ TÀXWE 
Op woensdagavond hoor ik plotseling 
de kerkbel. Ik ben nergens van op de 
hoogte, dus ik informeer bij een paar 
mensen wat er gaat gebeuren. Het 
antwoord is verblijdend: de kerk heeft 
enkele weken besloten om ook 

 doordeweekse diensten te houden.  
Er was namelijk meer behoefte aan 
kerkelijk contact! Het wordt een lange 
avond, van circa 7 tot 10 uur, en de 
kerk zit helemaal vol. Het programma 
is een mix van veel zingen, bidden en 
het luisteren naar getuigenissen van 
een groep vrouwen die op vrouwen-
kamp waren geweest en vertelden 
over het werk van God dat ze gezien 
hadden. Ik kan lang niet alles volgen, 
omdat alles in Aramba wordt verteld. 
Maar op een gegeven moment spits 
ik mijn oren, als ik de woorden ‘tàrsá 
tàxwe’ hoor. Er wordt gevraagd 
 waarvoor gebeden kan worden en 
één van de vrouwen antwoord met 
deze woorden: dat de Bijbel een ‘tàrsá 
tàxwe’, ofwel een levend Woord, mag 
worden! En met instemming wordt 
dat gebedspunt ontvangen. 

Ik ben ontroerd. Dit is een antwoord 
van God op ons gebed! En mijn 
gedachten beginnen te malen: de 
mensen beseffen dat de Bijbel het 
levend Woord van God is, maar zo 
ervaren de mensen de Bijbel blijkbaar 
(nog) niet. Zou er een verband zijn 
met het feit dat de Bijbel niet in hun 
eigen taal, maar in het moeilijke 
Engels gelezen wordt? Bestaat er een 
verband tussen de geringe zeggings-
kracht van de Engelse Bijbel en de 
lage opkomst in de kerk? Ik had geen 
sterkere bemoediging kunnen krijgen 
aan het begin van mijn verblijf in 
Aramba, om dóór te gaan met het 
vertaalwerk voor deze mensen.  n

Wordt vervolgd

‘Wij willen dat de Bijbel een levend boek wordt!’, zo luidde 

één van de gebedspunten tijdens een doordeweekse 

 kerkelijke  samenkomst in Aramba. Zonder dat ze het wisten, 

was dit een antwoord op onze gebeden voorafgaand aan 

Michels derde  verblijf in Aramba, een afgelegen taalgroep in 

het uiterste westen van Papoea-Nieuw-Guinea.

In deze rubriek zijn leden van de HHK 
aan het woord die door een plaatselijke 
gemeente zijn uit gezonden of worden 
ondersteund. Deze keer leest u het 
 verhaal van Michel en Erna Pauw uit 
Papoea-Nieuw-Guinea. Michel Pauw  
is als vertaaladviseur betrokken bij  
de Aramba-vertaling en is tevens 
 opleidingsdirecteur aan het 
Opleidingscentrum voor Bijbelvertalers 
in Ukarumpa.

D E C E M B E R  2 0 1 7  -  G E R O E P E N  T O T  G E T U I G E N

Bijeenkomst voor nedreesseretnïegsgni idnez 
Het is al jaren gebruikelijk dat er op de eerste 

zaterdag van december in Woudenberg een bij-

eenkomst wordt gehouden voor zendingsgeïn-

teresseerden. Omdat er momenteel geen 

bureaumanager bij de ZHHK is, is besloten om 

de bijeenkomst te verzetten naar voorjaar 2018 

D.V. Zodra er meer bekend is, wordt u hierover 

geïnformeerd.

VerjaardagenDe komende periode zijn de volgende zendingswerkers of 
hun gezinsleden jarig:
01-12 ds. A. Meuleman  Zendingspredikant Suriname
03-01 Mevr. M. van der Bas-van Voorthuijsen Malawi
29-03 Ingrid de Mos 

Onderwijsvrijwilligster
30-03 Mark Meuleman (2011) 

Suriname
26-03 Ds. C.J.P. van der Bas Zendingspredikant MalawiU kunt hen verblijden met een kaartje. De adresgegevens zijn:

)acirfA lartneC( iwalaM ,abmoZ ,626 xoB OP :iwalaM tsoP  •

emaniruS ,obiramaraP ,9541 subtsoP :emaniruS tsoP  •
Op onze site kunt u de verjaardagenlijst raadplegen en .nedaolnwod 

Gebedspunt
en

We hopen dat er binnen de gemeenten voortdurend 

gebed mag zijn voor de zending en het werk van de 

ZHHK. Bidt u mee:  emaniruS roov retskrewrednik ewuein nee re taD  •
gevonden mag worden. Ook gebed voor een tijdelijke 

kinderwerkster is nodig.  nelluz emaniruS ni krek ed raan nesnem egnoj re taD  •
komen. -redno negerkeg teh rood TSE nav netneduts ed taD  •
wijs meer zicht zullen krijgen op de Bijbel.

 ,naag krek ed raan teh revo nelezraa eid nesnem taD  •
hun schaamte kwijt mogen raken.  ,nemok gitamleger oz tein eid ,nedeletneemeg taD  •
de noodzaak van een regelmatige kerkgang mogen 

gaan inzien.  ,sregnagroov ed jib njiz gam ieorg ekjiletseeg re taD  •
de ambtsdragers en de kerkleden in Malawi, maar 

ook in Suriname en Nederland.

Dankpunte
n  jibraaw ,emaniruS ni gadetneemeg ellovseccus neE  •

de kerk is schoongemaakt en kleding is verkocht.
 lov krek nee reew reek ekle hcot sgadnoz s‘ re taD  •

met mensen is om Gods Woord te horen.

 
Vacature werkgroep zendingsdag

Voor het organiseren van de zendings-dag van D.V. volgend jaar is de 
 wuein nee raan keoz po peorgkrew 

 po si peorgkrew eD .dilpeorgkrew 
zoek naar een persoon die in aanloop naar en op de zendingsdag zelf 

 ehcsitkarp  ed roov si kjiledroowtnarev 
zaken bij het organiseren en houden van de zendingsdag. Denk hierbij onder andere aan de afstemming met de locatie, de audiogroep en 

 nelletseb teh tsaanraaD .netnatcelloc 
van de spullen voor de catering en de inrichting van de zalen. Heeft u 

 raabnek tid u tnuk nad ,esseretni 
maken via het mailadres info@zhhk.nl.

Gezoc
ht

Het hele jaar door krijgen we op het bureau van de 

ZHHK kilo’s postzegels die door gemeenteleden 

zijn opgespaard. Af en toe mogen we zelfs een 

postzegelverzameling in ontvangst nemen. Via 

deze weg willen we iedereen die hieraan mee heeft 

 !neknadeb kjiletrah  draapseg

Om alle postzegels te sorteren en te verkopen/ 

verhandelen zijn wij op zoek naar een nieuwe 
 nE ?slegeztsop nav dnatsrev u tfeeH .regilliwjirv 

vindt u het leuk om alles wat we inzamelen te 
 !tcatnoc ni u tem gaarg ew nemok naD ?neretros 

U kunt ons bellen (0318-505541) of een e-mail 

  .)ln.khhz@ofni( neruts 

6

D I F F U U S   

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

24



Michel Pauw S P E C T R U M

Een Boek dat tot leven komt 

EEN LEVEND BOEK?
Tijdens onze eerste twee bezoeken 
konden we niet zo’n goed beeld 
 krijgen van de plaatselijke kerk in 
Aramba. We vonden dat er maar 
 weinig mensen naar de kerk kwamen 
en dan vooral vrouwen en kinderen. 
Aan de andere kant kwamen we veel 
enthousiasme tegen voor het 
Bijbelvertaalproject. Maar dat kwam 
vooral van de kant van de kerkleiders 
en de vertalers. 
De landelijke kerk, waarbij de 
 plaatselijke kerk in Aramba is aan-
gesloten, is goed georganiseerd, 
gezond in de leer en de kerkleiders in 
Aramba geven blijk van een oprecht 
geloofsleven in afhankelijkheid van 
God en in bewogenheid met mensen. 
Maar hoe zit het met de doorsnee 
Aramba-mensen? 
Deze vragen hielden ons erg bezig, 

toen we dit verblijf in het dorp aan 
het voorbereiden waren. We hebben 
gebeden of de Heere iets wil laten 
zien van Zijn werk onder deze 
 mensen. 

DANKDAG VOOR GEWAS
Op de dag van aankomst is er een 
samenkomst in de kerk, waarin de 
gemeente bij elkaar komt om de 
Heere te danken voor de eerste oogst 
(eerstelingen) van de yams. Op de 
foto ziet u een vrouw die haar yams 
aan de stapel toevoegt.  

TÀRSÁ TÀXWE 
Op woensdagavond hoor ik plotseling 
de kerkbel. Ik ben nergens van op de 
hoogte, dus ik informeer bij een paar 
mensen wat er gaat gebeuren. Het 
antwoord is verblijdend: de kerk heeft 
enkele weken besloten om ook 

 doordeweekse diensten te houden.  
Er was namelijk meer behoefte aan 
kerkelijk contact! Het wordt een lange 
avond, van circa 7 tot 10 uur, en de 
kerk zit helemaal vol. Het programma 
is een mix van veel zingen, bidden en 
het luisteren naar getuigenissen van 
een groep vrouwen die op vrouwen-
kamp waren geweest en vertelden 
over het werk van God dat ze gezien 
hadden. Ik kan lang niet alles volgen, 
omdat alles in Aramba wordt verteld. 
Maar op een gegeven moment spits 
ik mijn oren, als ik de woorden ‘tàrsá 
tàxwe’ hoor. Er wordt gevraagd 
 waarvoor gebeden kan worden en 
één van de vrouwen antwoord met 
deze woorden: dat de Bijbel een ‘tàrsá 
tàxwe’, ofwel een levend Woord, mag 
worden! En met instemming wordt 
dat gebedspunt ontvangen. 

Ik ben ontroerd. Dit is een antwoord 
van God op ons gebed! En mijn 
gedachten beginnen te malen: de 
mensen beseffen dat de Bijbel het 
levend Woord van God is, maar zo 
ervaren de mensen de Bijbel blijkbaar 
(nog) niet. Zou er een verband zijn 
met het feit dat de Bijbel niet in hun 
eigen taal, maar in het moeilijke 
Engels gelezen wordt? Bestaat er een 
verband tussen de geringe zeggings-
kracht van de Engelse Bijbel en de 
lage opkomst in de kerk? Ik had geen 
sterkere bemoediging kunnen krijgen 
aan het begin van mijn verblijf in 
Aramba, om dóór te gaan met het 
vertaalwerk voor deze mensen.  n

Wordt vervolgd

‘Wij willen dat de Bijbel een levend boek wordt!’, zo luidde 

één van de gebedspunten tijdens een doordeweekse 

 kerkelijke  samenkomst in Aramba. Zonder dat ze het wisten, 

was dit een antwoord op onze gebeden voorafgaand aan 

Michels derde  verblijf in Aramba, een afgelegen taalgroep in 

het uiterste westen van Papoea-Nieuw-Guinea.

In deze rubriek zijn leden van de HHK 
aan het woord die door een plaatselijke 
gemeente zijn uit gezonden of worden 
ondersteund. Deze keer leest u het 
 verhaal van Michel en Erna Pauw uit 
Papoea-Nieuw-Guinea. Michel Pauw  
is als vertaaladviseur betrokken bij  
de Aramba-vertaling en is tevens 
 opleidingsdirecteur aan het 
Opleidingscentrum voor Bijbelvertalers 
in Ukarumpa.
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F L I T S  Erik Ju

‘In het zweet uws aanschijns…’
Gelukkig mag ik mijn werk met plezier doen. Maar wel 
moest ik even denken aan het negentiende vers van 
Genesis 3. Want niet ik, maar wel vele Malawianen ver-
richten dag aan dag zwaar werk op het land ;zeker nu 
het hete seizoen is aangebroken. Met name in de platte-
landsgebieden is er veel armoede en weten mensen 
amper voldoende voedsel van hun akker te halen.

Juist in de plattelandsgebieden heeft de RPC vele 
gemeenten. De leden zijn over het algemeen arm en 
sommigen zien nauwelijks kans om hun kinderen naar 
school te laten gaan. De bijdrage aan de RPC is dan ook 
laag, erg laag. Dat baart zorgen.
Daarnaast hebben verreweg de meeste gemeenteleden 
geen opleiding genoten. Leiding geven aan de kerk is 
dan ook niet eenvoudig voor de leden van het breed 
moderamen van de synode. De voormannen van de RPC 
zijn eerder samen met de commissie zending overeenge-
komen om een proces naar verzelfstandiging in te gaan. 
Met dat stukje werk houd ik me bezig.

Om met elkaar de doelstelling scherp te krijgen, moet je 
eerst weten waar de kerk nu precies staat. Hoe is de kerk 
eraan toe, organisatorisch en financieel? De situatie heb 
ik in kaart gebracht en de commissie zending heeft de 
zware taak om, in samenspraak met de RPC, te besluiten 
hoe het toekomstperspectief moet zijn.
Al is het rationeel, ook hier ligt een belangrijke taak. We 
slaan de plank mis als we alleen zeggen dat alles van de 
Heere gekregen moet worden en vervolgens nalaten de 
kerk in Malawi toe te rusten, bijvoorbeeld op het gebied 
van dienend leiderschap. Dat is als te zeggen ‘gaat 
henen in vrede, wordt warm, en wordt verzadigd…’
Bovendien, het is niet alleen maar een idee van 
‘Nederland’. De RPC is werkelijk verlegen om bijstand. De 
samenwerking verloopt bijzonder prettig. Er is een open 
verhouding waarin over en weer goede dingen worden 
onderstreept, maar ook problemen worden aangekaart. 
Problemen zijn er hier genoeg ;die hoef je niet te zoeken. 
Die dienen zich vanzelf aan.

Voor vrijwel elk probleem is er een eenvoudige oplos-
sing: de portemonnee trekken. Maar is dat werkelijk een 
oplossing? Het voorbeeld is bijna een cliché, maar maakt 
het wel duidelijk: stel je iemand voor aan de kant van 
een brede rivier, in de vroege morgen. De persoon in 
kwestie is net van huis vertrokken en moet naar zijn 
akkertje aan de overkant. Hij kan niet zwemmen en 
durft niet over te steken. Zelf ben je sterk genoeg om 
diegene op je schouders te nemen en aan de andere 
kant te brengen. Dus dat doe je meteen, goedwillend als 
je bent. Dat geeft jezelf een goed gevoel ; je hebt toch 
maar even goed en snel geholpen. Degene die geholpen 
is, voelt zich eigenlijk waardeloos. Hij was niet in staat 
de rivier over te steken en was afhankelijk van een 

ander. En… aan het einde van de dag moet hij weer 
terug. Maar de beste man kan nog steeds niet zwem-
men. Zou het niet beter zijn geweest als je de ander had 
leren zwemmen? Het kost meer tijd, je bent zelf minder 
de held, maar de ander heeft een stuk eigenwaarde 
gewonnen en heeft iets geleerd en leert onafhankelijk 
van je te zijn.

Dat is het doel van de commissie zending. In alle verant-
woordelijkheid en voorzichtigheid de RPC bijstaan, te 
begeleiden naar een duurzame vorm van zelfstandig-
heid, zodat ze eens onafhankelijk raakt van de hulp uit 
Nederland. Maar - net als wij - afhankelijk blíjft van de 
Koning van de Kerk, onze God die zorgt voor de kerk in 
Nederland, in Suriname en in Malawi.

Problemen zijn er hier genoeg ;die hoef je niet te zoeken. 

8

ook dat de reformatoren niet 
vonden dat een gedoopt kind 
automatisch ‘binnen’ is, maar 
dat ook zij van mening waren 
dat bekering van het hart nood-
zakelijk is. 

Die bekering van het hart kwam 
ook ter sprake bij het vak 
‘Profeten tijdens en na de bal-
lingschap’. Het ging die avond 
over het boek Ezechiël. Het hele 
boek door wordt Israëls verhar-
ding beschreven. Uit die verhar-
ding is maar één weg: de Heere 
Zelf neemt stenen harten weg 
en schenkt vlesen harten (o.a. 
Ezechiël 36:26). Vrije genade als 
centrum van de Schrift. Wat is 
het dan mooi om verbonden-
heid te merken ondanks alle 
verscheidenheid. Eén van de 
studenten stak zijn hand op: 
‘Meneer, ik ben het helemaal 
met u eens. Vroeger werkte ik 
voor de Heere, totdat de Heilige 
Geest me in de brieven van 
Paulus liet zien dat het alles 
genade is. Nu is het niet meer 
mijn werk, maar Zijn werk!’

Sprekend over het boek Daniël 
bleken vrijwel alle studenten 
een premillenialistisch stand-
punt aan te hangen. Dat wil 
zeggen dat ze geloven dat 
Christus weer zal komen vóór-
dat het duizendjarig vrederijk 
begint. Voor veel studenten was 
het onmogelijk dat er andere 
Bijbelgetrouwe visies zouden 
kunnen zijn op dat onderwerp. 
Niet omdat de meesten van hen 
dat nu zo grondig onderzocht 
hebben, maar - net als bij de 
meeste andere mensen - omdat 
ze nooit van een andere visie 
hebben gehoord. Mijn taak is 
dan niet om hun een andere 
visie op te dringen; ook al ben ik 
een andere mening toegedaan. 
Maar het is juist mooi en ver-
helderend om te laten zien hoe 
divers er over dit onderwerp 
wordt gedacht en dat het echt 
niet allemaal ketters waren die 
dat deden. 

Lesgeven in een ander land, bij 
een andere gezindte, vraagt 

soms een wat andere invals-
hoek. Denk ook aan de specifie-
ke vragen die opkomen bij het 
vak ‘Huwelijk’ of aan vragen 
rondom slavernij en de Bijbel. 
Dat laatste is trouwens een epi-
sode uit geschiedenis waarvoor 
ik me als Nederlander schaam. 
Helemaal als je erbij bedenkt 
dat de tijd van de slavenhandel 
en de Nadere Reformatie voor 
een groot gedeelte  gelijk 
opgaan en dat nauwelijks 
iemand zich tegen de slavernij-
praktijk verzette. Maar dat is nu 
teveel om op in te gaan. U 
begrijpt dat lesgeven aan EST 
een uitdaging is. Niet alleen 
gezien de beperkte tijd - de stu-
denten hebben per week slechts 
drie uur college -, maar ook 
omdat men hier en daar de 
Bijbel anders leest dan we 
onder ons gewend zijn. Toch, 
misschien juist daarom, doe ik 
het met veel plezier. Ook omdat 
de studenten een stevige basis 
krijgen en meer zicht krijgen op 
Gods Woord als geheel. Een 
Woord dat zij vervolgens weer 
mogen uitdragen in de gemeen-
te waar ze toe behoren. Moge 
de Heere het zegenen tot 
opbouw van Zijn kerk en uit-
breiding van Zijn gemeente. n
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F L I T S  Erik Ju

‘In het zweet uws aanschijns…’
Gelukkig mag ik mijn werk met plezier doen. Maar wel 
moest ik even denken aan het negentiende vers van 
Genesis 3. Want niet ik, maar wel vele Malawianen ver-
richten dag aan dag zwaar werk op het land ;zeker nu 
het hete seizoen is aangebroken. Met name in de platte-
landsgebieden is er veel armoede en weten mensen 
amper voldoende voedsel van hun akker te halen.

Juist in de plattelandsgebieden heeft de RPC vele 
gemeenten. De leden zijn over het algemeen arm en 
sommigen zien nauwelijks kans om hun kinderen naar 
school te laten gaan. De bijdrage aan de RPC is dan ook 
laag, erg laag. Dat baart zorgen.
Daarnaast hebben verreweg de meeste gemeenteleden 
geen opleiding genoten. Leiding geven aan de kerk is 
dan ook niet eenvoudig voor de leden van het breed 
moderamen van de synode. De voormannen van de RPC 
zijn eerder samen met de commissie zending overeenge-
komen om een proces naar verzelfstandiging in te gaan. 
Met dat stukje werk houd ik me bezig.

Om met elkaar de doelstelling scherp te krijgen, moet je 
eerst weten waar de kerk nu precies staat. Hoe is de kerk 
eraan toe, organisatorisch en financieel? De situatie heb 
ik in kaart gebracht en de commissie zending heeft de 
zware taak om, in samenspraak met de RPC, te besluiten 
hoe het toekomstperspectief moet zijn.
Al is het rationeel, ook hier ligt een belangrijke taak. We 
slaan de plank mis als we alleen zeggen dat alles van de 
Heere gekregen moet worden en vervolgens nalaten de 
kerk in Malawi toe te rusten, bijvoorbeeld op het gebied 
van dienend leiderschap. Dat is als te zeggen ‘gaat 
henen in vrede, wordt warm, en wordt verzadigd…’
Bovendien, het is niet alleen maar een idee van 
‘Nederland’. De RPC is werkelijk verlegen om bijstand. De 
samenwerking verloopt bijzonder prettig. Er is een open 
verhouding waarin over en weer goede dingen worden 
onderstreept, maar ook problemen worden aangekaart. 
Problemen zijn er hier genoeg ;die hoef je niet te zoeken. 
Die dienen zich vanzelf aan.

Voor vrijwel elk probleem is er een eenvoudige oplos-
sing: de portemonnee trekken. Maar is dat werkelijk een 
oplossing? Het voorbeeld is bijna een cliché, maar maakt 
het wel duidelijk: stel je iemand voor aan de kant van 
een brede rivier, in de vroege morgen. De persoon in 
kwestie is net van huis vertrokken en moet naar zijn 
akkertje aan de overkant. Hij kan niet zwemmen en 
durft niet over te steken. Zelf ben je sterk genoeg om 
diegene op je schouders te nemen en aan de andere 
kant te brengen. Dus dat doe je meteen, goedwillend als 
je bent. Dat geeft jezelf een goed gevoel ; je hebt toch 
maar even goed en snel geholpen. Degene die geholpen 
is, voelt zich eigenlijk waardeloos. Hij was niet in staat 
de rivier over te steken en was afhankelijk van een 

ander. En… aan het einde van de dag moet hij weer 
terug. Maar de beste man kan nog steeds niet zwem-
men. Zou het niet beter zijn geweest als je de ander had 
leren zwemmen? Het kost meer tijd, je bent zelf minder 
de held, maar de ander heeft een stuk eigenwaarde 
gewonnen en heeft iets geleerd en leert onafhankelijk 
van je te zijn.

Dat is het doel van de commissie zending. In alle verant-
woordelijkheid en voorzichtigheid de RPC bijstaan, te 
begeleiden naar een duurzame vorm van zelfstandig-
heid, zodat ze eens onafhankelijk raakt van de hulp uit 
Nederland. Maar - net als wij - afhankelijk blíjft van de 
Koning van de Kerk, onze God die zorgt voor de kerk in 
Nederland, in Suriname en in Malawi.

Problemen zijn er hier genoeg ;die hoef je niet te zoeken. 

8
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advertentie

BEDANKT 
voor uw steun!voor uw steun!

Moeder Maya, na de overstroming in Azië:

‘Ik had nooit gedacht dat mensen ver weg onze ellende zouden begrijpen. 

We hebben weer hoop voor de toekomst!’

Namens de inwoners van Bangladesh, Nepal, India, Sierra Leone, Ethiopië en alle 
landen die noodhulp ontvingen dankzij jullie collecte: hartelijk dank!

Op de site ziet u welk verschil uw collecte heeft gemaakt in de levens van Maya en 
haar landgenoten. Ook in andere landen kregen mensen weer nieuwe hoop voor 
de toekomst. Lees er nu over op:  www.woordendaad.nl/bedanktvooruwsteun

Stichting Woord en Daad  |  Postbus 560  |  4200 AN Gorinchem
info@woordendaad.nl  |  woordendaad.nl/bedanktvooruwsteun

WD_APR_ADV_175X256_DEF.indd   1 24-10-2017   13:14:47



Zicht op de vrouwenbond
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C.B. Hovestad-Stoffer

Verslag van de 

Bondsdag
van de Hersteld Hervormde Vrouwenbond

gehouden op 5 oktober 2017 
in de Bethelkerk te Lunteren

Al vroeg is er grote bedrijvigheid bij de Bethelkerk te Lunteren. 
Voordat de bezoekers van de Bondsdag arriveren, moet er al veel 
werk verzet worden in de kerk en buiten op het plein. Wat is het 

fijn dat er ieder jaar zoveel hulp wordt gegeven!
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Om negen uur komen de medewerkers 
bij elkaar in de grote zaal voor de ope-
ning. 

De tweede presidente, mw. A. Rij-
ken-Ubak, leest Psalm 119:105-120. 
Daarna vraagt ze de Heere om een 
zegen over deze dag. 

Om half elf beginnen we deze  
9e Bondsdag van de Hersteld Hervorm-
de Vrouwenbond met het zingen van 
Psalm 140 vers 2, 7 en 8. In haar wel-
komstwoord benadrukt de eerste pre-
sidente mw. N. Schalkoort-Zijderveld, 
de waarde van het thema van vandaag: 
‘Zonder strijd geen overwinning’. Ds. A. 
Vlietstra en ds. W.M. Mulder, de beide 
predikanten die dit onderwerp verder 
zullen uitwerken, worden hartelijk wel-
kom geheten. 

We zijn blij met de beide musici voor 
deze dag: Ton Burgering en Wouter 
Schalkoort.

Een woord van welkom is er ook voor 
de afgevaardigden van de synode, com-

missies en bonden binnen de HHK en 
de vertegenwoordigers van de andere 
Vrouwenbonden.

De schrijvende pers van het RD en de 
fotograaf worden ook van harte welkom 
geheten.

Dit geldt ook voor de Avondvereniging 
uit Ridderkerk, die zich onlangs bij de 
HHV heeft aangesloten.
In de middagvergadering hoopt dhr. 
H.A. ter Maaten een presentatie te 
geven over ons nieuwe project ‘Het 
Seminarie van de HHK’. Ook hij wordt 
hartelijk welkom geheten.

Ds. Vlietstra leest Lukas 13:22-30 en  
2 Timothéüs 4:6-8. Hij gaat ons voor in 
gebed. 

Het referaat van ds. Vlietstra heeft als 
titel: ‘Strijdt om in te gaan’. 

Het is een ernstig onderwerp waar we ons 
vandaag mee bezighouden. Het gaat hier 
om een persoonlijke strijd, want ieder 
mens moet wederom geboren worden. Dit 

Van de 
redactie
A. Rijken-Ubak

Thema: Zonder 
strijd geen 
overwinning

In deze bijdrage onder andere een 
verslag van onze 9e Bondsdag. Het 
thema van de Bondsdag ‘Zonder 

strijd geen overwinning’ sloot aan bij het 
onderwerp van ons nieuwe Bijbelstudie-
boekje over de geestelijke wapenrusting.  
‘s Morgens kwam die persoonlijke op-
roep om te strijden tot ons allen. En 
als we dan zo door de Heere strijdende 
gemaakt zijn, dan zal toch ook waar 
worden wat we ‘s middags hoorden: de 
overwinning door Hem.
De apostel Paulus schrijft aan de ge-
meente van Éfeze: ‘Daarom, neemt aan 
de gehele wapenrusting Gods, opdat gij 
kunt wederstaan in den bozen dag, en 
alles verricht hebbende, staande blij-
ven...  En neemt den helm der zaligheid, 
en het zwaard des Geestes, hetwelk is 
Gods Woord.’ 
We zijn dankbaar dat we nog in alle vrij-
heid dit Woord mogen onderzoeken op 
onze verenigingsbijeenkomsten. 
We denken aan Psalm 119:67 waarmee 
de morgen van de Bondsdag afgesloten 
werd:

Maak in Uw Woord 
mijn gang en treden vast,  

Opdat ik mij niet 
van Uw paân moog’ keren. 

en wordt mijn vlees 
door ’t kwade licht verrast,  

Ai, laat het mij 
toch nimmer overheren;  

Verlos mij, Heer’, 
van ’s mensen overlast,  

Dan zal ik U, naar Uw bevelen, eren.

De Heere geve dat we het eenmaal 
Paulus na kunnen zeggen: ‘Ik heb den 
goeden strijd gestreden, ik heb den loop 
geëindigd, ik heb het geloof behouden.’
Voor alle data geldt: Deo volente  



30

geldt voor alle mensen. Vanuit onszelf is 
dit onmogelijk, maar bij God zijn alle 
dingen mogelijk. Het is een enge poort, 
zegt Christus en velen zullen denken in 
te gaan, maar niet kunnen. Trouw onder 
het Woord gekomen en misschien wel aan 
het Heilig Avondmaal gezeten, maar geen 
strijders geweest! Strijd is een gevecht 
tussen de oude en nieuwe mens. Job zegt: 
‘Heeft niet de mens een strijd op aarde?’ 
Een geestelijke strijd. Als er geen strijd 
is, mogen we ons wel afvragen of het wel 
goed zit tussen de Heere en ons. Want de 
strijd blijft tot het einde. 

Saul streed tegen David en ook de 
Psalmen spreken van veel strijd. Maar 
tegen wie strijden wij? We strijden tegen 
vijanden. De zonde is van huis uit onze 
vriend, maar als we genade mogen ken-
nen, wordt de zonde een vijand. En daar 

moeten we tegen strijden. Voor strijd is 
ook volharding nodig. Iets beginnen lukt 
nog wel, maar volhouden is een tweede. 

Dat kan niet zonder de vreze des Hee-
ren. Strijd is de weg waarlangs de Heere 
Zijn volk leidt. Het is niet de grond voor 
de zaligheid, dat is Zijn volbrachte werk 
op Golgotha. Alleen door die weg is er 
verlossing voor de mens. In de jongste 
dag zal het geopenbaard worden. Dan 
is de strijd voorbij, verlost van de zonde. 
Paulus zegt: ‘Ik heb den goeden strijd 
gestreden, ik heb den loop geëindigd, ik 
heb het geloof behouden; Voorts is mij 
weggelegd de kroon der rechtvaardig-
heid, welke mij de Heere, de rechtvaar-
dige Rechter, in dien dag geven zal; en 
niet alleen mij, maar ook allen, die Zijn 
verschijning liefgehad hebben.’

Na dit leerzame referaat zingen we 
Psalm 17 vers 4, 6 en 8 en wordt er 
gecollecteerd voor de onkosten van 
deze dag. 



Tijdens het muzikale intermezzo van 
orgel en piano luisteren we naar Psalm 
89, en de liederen ‘Door de nacht van 
strijd en zorgen’ en ‘Een vaste burcht is 
onze God’. 

Mw. Rijken bedankt ds. Vlietstra voor 
zijn referaat en heeft nog verschillende 
mededelingen. 
Ds. Vlietstra dankt de Heere voor deze 
ochtendvergadering en vraagt een ze-
gen voor de maaltijd. We zingen tot slot 
Psalm 119 vers 67.

In de pauze is er de ontmoeting met 
elkaar en kan er volop gekocht worden 
in de grote tent. De opbrengst van 
deze verkoop is voor het project van de 
HHV.
De middagvergadering beginnen we 
met het zingen van Psalm 33 vers 9, 
waarna ds. Mulder de Bijbel opent bij 
Openbaring 12 vers 1-12 en een zegen 
vraagt over deze middag.
Onder het zingen van Psalm 145 vers 4 
en 5 wordt de collecte gehouden voor 
het project van dit winterseizoen: Het 
Seminarie van de HHK. 

Daarna krijgt ds. Mulder het woord voor 
zijn referaat: 'Overwinning door Hem'.

De strijd is overwonnen door het bloed 
van het Lam. Dit lezen we in Openba-
ring 12. Daar lezen we van een draak 
(de satan), een vrouw (de kerk), en een 
Kind (Christus). 

Er is oorlog in de hemel. De duivel was 
de aanklager. Dit is vóór de Hemelvaart 
van Christus. Na de Hemelvaart is de 
duivel uit de hemel geworpen. Christus 
is nu de pleitbezorger. In de hemel is er 
de jubel, maar op de aarde de weeklacht. 
De duivel is op de aarde en hij weet dat 
hij maar weinig tijd heeft. De kerk op 
aarde woont in de woestijn. Nu is de 
vraag: Voelen we dit ook? Zijn we een 
leesbare brief van Christus? Verlangen 
we naar de overwinning? Verlangen we 
ernaar om de strijd te boven te zijn? Of 
voelen we ons hier eigenlijk heel aardig 
thuis. We hebben geen strijd en verlan-
gen niet naar de overwinning. Maar 
zonder strijd is er ook geen overwinning. 
Wie geeft die overwinning? De duivel is 
een gevallen engel met duizenden jaren 

ervaring. Maar toch is hij overwonnen! 
Dat is een bemoediging voor de strijden-
de kerk op aarde.

De duivel is overwonnen op Golgotha. 
Toen Jezus sprak: ‘Het is volbracht!’ 
Maar, zeggen we, we zien er zo weinig 
van. En toch is het waar: door het bloed 
van het Lam. Het verzoenende bloed. 
Daar is kracht in het bloed van het Lam. 
We kunnen de strijd niet volbrengen in 
eigen kracht, maar alleen door Christus. 
Hij heeft de duivel overwonnen. Het 
is een zaak van geloof en gebed. Een 
overwinning met gevouwen handen en 
gebogen knieën.
Kom tot dit Lam en ervaar de kracht van 
Zijn bloed. Paulus zegt in Romeinen 8 
vers 37: ‘Maar in dit alles zijn wij meer 
dan overwinnaars, door Hem Die ons 
liefgehad heeft.’
 
Na dit indringende referaat luisteren 
we naar het tweede muzikale inter-
mezzo door Ton Burgering en Wouter 
Schalkoort. Zij spelen op piano en 
orgel Psalm 116 en het lied ‘Eén Naam 
is onze hope’. 
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Ds. Vlietstra en ds. Mulder beantwoor-
den de binnengekomen vragen.

Nu krijgt dhr. Ter Maaten het woord. Hij 
is student aan het Seminarie van de HHK 
en legt ons uit waarom dit project zo be-
langrijk is voor de voortgang van de predi-
kantenopleiding van onze kerk. De over-
heid geeft wel een kleine bijdrage, maar 
het grootste gedeelte van de kosten moet 
door onze kerk gedragen worden. Wat is 
het een zegen om een eigen Bijbelgetrou-
we opleiding te hebben, waar de a.s. pre-
dikanten worden opgeleid door docenten/
predikanten die verbonden zijn aan de 
HHK. Het is belangrijk dat de studenten 
de brontalen leren, inzicht in de kerkge-
schiedenis krijgen, en geworteld worden 
in de leer. Ook raken ze vertrouwd met de 
gereformeerde traditie, komen in contact 
met de internationale christelijke wereld 
en leren zich te verantwoorden in de hui-
dige theologische discussies. 

Dhr. Ter Maaten vraagt allereerst om het 
gebed voor de studenten en daarnaast om 
�nanciële steun voor het HHS.

Mw. Schalkoort bedankt alle medewer-
kers aan deze dag. Ze spreekt de wens 

Kopij voor het volgende blad kunt u 
voor 1 januari 2018 e-mailen naar:  
a.rijken-ubak@solcon.nl

Tevens kunnen de berichten voor de  
website naar bovengenoemd 
e-mailadres gestuurd worden.

E-mailadres secretaresse HHV: 
cbhovestadstoffer@solcon.nl

Ons nieuwe Bijbelstudieboekje voor het seizoen 2017-2018 over de  
‘De geestelijke wapenrusting’ is helaas uitverkocht.

Wel zijn er nog exemplaren van het boekje van vorig jaar verkrijgbaar.  
Dit boekje gaat over het Bijbelboek Esther. 

U kunt het bestellen bij:  
a.rijken-ubak@solcon.nl | Tel. (0418) 561287  

De prijs is € 4,-- per stuk (excl. verzendkosten).

uit dat we het gehoorde, de boodschap 
vanuit de Bijbel: ‘Strijdt om in te gaan’, 
mee zullen nemen naar huis. Ze wenst 
alle verenigingen en regionale verban-
den Gods zegen voor het nieuwe ver-
gaderseizoen. Na het zingen van vers 
8 en 9 uit het Gebed des Heeren sluit 
ds. Mulder deze dag af met dankgebed 
en wenst ons allen wel thuis.

Opbrengst collecte voor de onkosten:  
€ 2.568,39

Mededelingen 
Bijbelstudieboekjes seizoen 2017-2018

Opbrengst collecte voor het project 
Seminarie: € 2.705,65
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Agenda

9 november
Elspeet:  Ontmoetingsmorgen Noord-Veluwe
Spreker:  ds. S.T. Lagendijk
Onderwerp:  ‘Onze houding ten opzichte van de Islam’

16 november
Aalst:  Regioavond Zuid-Oost
Spreker:  kand. G.K. Terreehorst
Onderwerp:  ‘De geestelijke strijd’

16 november
Nieuwleusen: Regioavond Noord
Spreker:  ds. J.L. Schreuders
Onderwerp:  ‘De Bergrede’

1 maart
Wijk en Aalburg:  Regioavond Zuid-Oost
Spreker:  ds. W.M. Mulder

10 april
Elspeet:  Voorjaarsbijeenkomst Noord-Veluwe
Spreker:  ds. J.A. Kloosterman

19 april 
Elst:  Regioavond Midden 
Spreker:  ds. P.D. van den Boogaard
Onderwerp:  ‘Het verbond’

Van de bestuurstafel

N. Schalkoort-Zijderveld

We mogen terugzien op een 
goede Bondsdag in de oude 

Bethelkerk in Lunteren. Ondanks 
de storm en regen mochten we 
heel veel dames ontmoeten. Het 
thema was  ’Zonder strijd geen 
overwinning’. In de morgenverga-
dering was het onderwerp ‘Strijdt 
om in te gaan’ en in de middagver-
gadering ‘Overwinning door Hem’. 
We hopen dat alles wat we gehoord 
hebben tot zegen mag zijn.

Inmiddels zijn we verhuisd naar 
de nieuwe Bethelkerk. Hier is 

meer ruimte voor de komende 
Bondsdagen. Ook hebben we als 
landelijk bestuur besloten om  van-
af 2018 de Bondsdag te verplaat-
sen naar de zaterdag. Het wordt op 
de weg steeds drukker en de �les 
worden langer. Op de zaterdag is 
het rustiger op de weg. We vertrou-
wen erop dat dit voor u als leden 
geen bezwaar zal zijn.

Ons nieuw project voor het 
‘Seminarie van de HHK’ is 

gestart. Het is een bijzonder doel, 
de opleiding van predikanten. Dat 
kost veel geld. Als vrouwenvereni-
gingen kunnen wij een steentje 
bijdragen. U bent vast al begon-
nen. Van harte aanbevolen.
Wij leven weer toe naar de Kerst-
dagen. Het grote wonder dat de 
Heere Jezus naar deze aarde wilde 
komen om geboren te worden 
in Bethlehems stal. Er was geen 
plaats voor Hem. En bij ons? Wij 
zijn toch niet druk met bijzaken?

Wij wensen u gezegende 
Kerstdagen en een heilrijk 

2018 toe.

Op alle bijeenkomsten zijn onze bekende 
fotokaarten te koop!
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D.V. 02-04/05/2018
ARDENNEN BELGIË

AANMELDEN EN MEER INFO: HHJO.NL
Mijn vader en ik!

Moeder-dochteruitje!

Flakkerend kampvuur, modderige schoenen, moe in heel je lijf. Achter je de tent, voor je een prachtig dal in de Arden-
nen. De schemer valt, de maan klimt boven de heuvels uit. Je denkt tevreden terug aan de lange dag. Aan de geur van 
versgebakken brood, toen je in het donker wakker werd. Komen jullie dit ook beleven? Drie dagen lang survival in de 
ruige Belgische Ardennen. Samen actief zijn en vooral: samen nadenken en groeien, groeien in de relatie. De relatie 
vader-zoon en andersom natuurlijk. Vaders zijn namelijk van groot belang in de ontwikkeling en opvoeding van hun 
zonen.  De Bijbel spreekt op meerdere plaatsen op het belang van het vaderschap. Daarnaast staat ook de relatie met 
God centraal: Wat vraagt de Heere van ons als vader en als zoon? Een prachtige kans dus om samen na te denken over 
de belangrijke dingen van het leven.

Handletteren, wandelen bij kaarslicht en natuurlijk veel kletsen! 
De HHJO organiseert opnieuw twee verwendagen voor moeders en 
hun dochters. ‘Ik heb genoten van de onverwachte ontmoetingen 
onderling. Het programma was ontzettend leuk en afwisselend met 
creatieve en bezinnende onderdelen. Ook het delen van ervaringen 
van de moeders onderling was geweldig. Elkaars verhalen horen en 
je eigen ervaringen kunnen delen is heel bemoedigend en leerzaam’.

Vaderzoonsurvival D.V. 2 – 4 mei 2018

D.V. 8 en 9 juni 2018

Voor beide activiteiten geldt:
Voor meer informatie en aanmelden, 
zie: www.hhjo.nl
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www.boorsmakesteren.nl

Uitgebreid de beste!

Kerkdwarsstraat 1

4041 XC  Kesteren

0488 481353

boorsmakesteren.nl

Iedere vrijdagavond 
koopavond tot 

21:00 uur

ONZE 
MANNENBart.Bart.MANNENBart.MANNENMANNENBart.MANNEN

Casual.
 Voor op een mooie 

lentedag.
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We kunnen deze vraag op twee ma-
nieren stellen. De eerste mogelijkheid 
is dat we ons afvragen of de Heilige 
Geest onze studenten en predikanten 
niet rechtstreeks kan leiden zodat alle 
studie overbodig is. Ik denk dat dit voor 
ons geen vraag is, omdat we beseffen 
dat de Heilige Geest altijd werkt door 
middel van de verlichting van het 
verstand. Dan moet er wel iets in het 
verstand zitten. 

De vraag kan ook op een andere manier 
worden gesteld. Dan vragen we ons af 
of het studieniveau niet wat lager kan 
en een beroepsopleiding kan voldoen. 
De kerk van de Reformatie heeft altijd 
gepleit voor een academische oplei-
ding. We kennen de rijke geschiedenis 
van de universiteiten in Franeker, 
Utrecht en Leiden. Owen en Ruther-
ford werkten ook aan een universiteit. 

Zo zouden er meer voorbeelden te noe-
men zijn. 
Wat heeft onze voorgeslachten bewo-
gen om deze keuze te maken? In de 
eerste plaats was men de diepe overtui-
ging toegedaan dat hoofd en hart niet 
tegenover elkaar staan, maar dat geloof 
alles te maken heeft met de verlichting 
van het verstand. Wie gelooft, verlangt 
ook diepe kennis van God, Zijn Woord 
en Zijn werk te ontvangen. 
In de tweede plaats waren onze vade-
ren de overtuiging toegedaan dat de 
dienst van de Heere onze beste gaven 
waard is. Het Woord van de Heere 
is zo kostbaar dat we alle mogelijke 
moeiten moeten doen om tot de diepte 
ervan door te dringen. 
Er is nog een derde overweging. Als 
we het predikantschap alleen als een 
beroepsopleiding zien, gaat daar de 
gedachte wellicht achter schuil dat 

we vandaag niet meer echt hoeven na 
te denken over het christelijk geloof 
en de gereformeerde theologie, omdat 
alles al vastgelegd is in de belijdenis 
en goede boeken. We hoeven geen 
zelfstandig onderzoek meer te doen 
naar de waarheid, omdat we alleen 
nog maar hoeven te herhalen wat onze 
voorgeslachten hebben opgedolven uit 
de mijnschachten van Gods Woord.
Het kan weleens zijn dat we het Woord 
dan als een dode letter zien. Als we 
echter geloven dat Christus ook van-
daag spreekt door Zijn Woord hebben 
we dezelfde ijver en dezelfde Geest 
nodig als de kerk al tweeduizend jaar 
nodig heeft gehad om op een frisse en 
nieuwe manier het Woord van God 
vandaag te horen, te verstaan en uit te 
delen. Zo komen nog steeds nieuwe en 
oude (in deze volgorde) schatten uit de 
onuitputtelijke bron van Gods Woord. 

Zicht op opleiding en vorming

Is er wel een
academische studie nodig

voor predikanten? 
dr. W. van Vlastuin
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Elzenkade 6 - Houten
Postbus 150, 3990 DD Houten

Tel. (030) 637 34 34
E-mail: boeken@hertog.nl  

Info: uitgeverijdenhertog.nl
Bestellen: www.hertog.nl

A L  O N Z E  U I T G AV E N  Z I J N  O O K  I N  U W  B O E K H A N D E L  V E R K R I J G B A A RA L  O N ZO N ZO N ZO N Z EE  U I T G AV E N  Z I J N O

MARLEEN 
VOS-VAN 
AALST (RED.)

Luister!
Dagboek voor kin-
deren 4+. Veel bijbelse 
verhalen kun jij vast goed 
navertellen. Die verhalen 
gaan niet alleen over mensen 
die lang geleden geleefd hebben. 
In elke verhaal wil God ook tegen 
jou iets zeggen. 

Voorzien van 
illustraties. 

Verschijnt in samen-
werking met de 
HHJO.

paperback | 33128615

ca. 384 blz. | ca. 14,90

DS. J. JOPPE

In uw dienst getrouw
Het formulier om ouderlingen 

en diakenen te bevestigen 
toegelicht. Uitvoerig 

wordt ingegaan op 
wat van een ouder-

ling en diaken 
op grond van 

Gods Woord 
verwacht 

wordt. 
Ieder hoofdstuk wordt 

met enkele vragen 
afgesloten.

gebonden 
 33128721

ca. 160 blz.

ca. 17,50

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

WWW.JEMIMA.NL

IBAN NL53 RABO 0367 5075 60

DONEER OF ADOPTEER

WIL JIJ MIJN 
VRIEND ZIJN?

Maak zo het leven van een 
kind met een (meervoudige) 

beperking mogelijk in een 
christelijk tehuis bij Bethlehem.

06 - 28 68 68 76  |  06 - 22 78 26 85 
vandooijeweertkleding.nl  |  driedeligkostuum.nl 

Voor uw  
ambtskleding 

 en  
twee- of driedelig kostuum. 

 

Bel voor een afspraak, 
 wij komen graag naar u toe! 



Gods Woord
De kracht van 

WANNEER JE BIJBELSTUDIE SAMEN DOET, 
BIJVOORBEELD MET JE VRIENDEN, DAN DEEL 
JE ELKAARS GEDACHTEN EN KOM JE DICHTER 

BIJ ELKAAR. JE LEERT VAN ELKAAR!
JACCO KERKHOFF, 19 JAAR

DE HHJO IN JOUW GEMEENTE?

Denk aan een
»  Cursus voor jeugdwerkers
»  Thema-avond voor jongeren 
»  Toerusting voor leidinggevenden of ouders

Kijk op de site voor de mogelijkheden
of neem contact op met het secretariaat.

WWW.HHJO.NL   |   SECRETARIAAT@HHJO.NL
37
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Aan de lay-out per dag van ‘Luister’ 
werd nog gewerkt toen deze kopij 
klaargemaakt is.

Bestel het dagboek om de uiteindelij-
ke binnenzijde te zien!

door Janske Soer
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Jij en 
Bijbel

 lezen 

advertentie

40

WOORD IN 
UW WERELD

RD
2 WEKEN

GRATIS

AC T I E

Israël moet nog steeds 
iedere dag vechten 

voor zijn bestaan
      

Alles is in beweging. Gebeurtenissen buitelen over elkaar heen. Maar wat zijn de feiten en wat meningen? 
Is twijfel de maatstaf? Of mag dé waarheid ook nog bestaan? Houd uw blik fris. Lees een krant die de Bijbel, 

hét Woord, als ijkpunt heeft. Een krant die met beide benen op de grond én in uw wereld staat.

Probeer het RD 2 weken gratis. Ga naar rd.nl/zicht of bel 055-5390498

Reformatorisch Dagblad | blogs 

Reformatorisch Dagblad | informatie 

Reformatorisch Dagblad | magazines 

Reformatorisch Dagblad | evenementen 

Reformatorisch Dagblad | magazines 

Reformatorisch Dagblad | magazines 

Dailytrend

Wegwijs

Digibron

Kits

Terdege

Reformatorisch Dagblad



In de Bijbel spreekt God tot jou. Uit de Bijbel 
weet je hoe de wereld ontstond, hoe de mensen 
zich afkeerden van God, maar ook hoe God 
redding bracht door zijn Zoon te sturen naar deze 
wereld. Hij stierf aan het kruis, zodat vergeving 
van zonden mogelijk is.

De Bijbel kun je ook een brief uit de hemel 
noemen. Het zijn de woorden van God Zelf, 
die Hij aan ons mensen gegeven heeft. Heel 
belangrijk dus ook om Zijn Woord te lezen 
en daarnaar te luisteren!

Drie jongeren deelden met de HHJO hun 
ervaringen in Bijbellezen. Wanneer lezen zij uit 
de Bijbel? En doen ze het ook weleens samen 
met anderen? Zijn er Bijbelgedeelten die zij 
moeilijk te begrijpen vinden? Tot slot vroegen 
we hen om een les te delen.

Door Mirjam de VriesDoor Mirjam de Vries

Jij en 
Bijbel

 lezen JACCO KERKHOFF UIT GAMEREN
19 JAAR

Wanneer lees jij uit de Bijbel? 
Bijbellezen doe ik ‘s ochtends en 
‘s avonds met een dagboek. Thuis 
aan tafel gebruikt mijn familie 
ook altijd een dagboek. Als ik iets 
niet begrijp, vraag ik het aan een 
vriend(in) of aan mijn catechisatie-
leraar. Dat helpt en dan kom ik er 
meestal wel uit. 

Doe je ook Bijbelstudie met 
anderen?
Bijbelstudie deed ik eerst met m’n 
vriendin. Ik vind het heel mooi om, 
als je een relatie hebt, samen uit 
de Bijbel te lezen. Wanneer je Bij-
belstudie samen doet, bijvoorbeeld 
met je vrienden, dan deel je elkaars 
gedachten en kom je dichter bij 
elkaar. Je leert van elkaar!

Wat heb je pas gelezen of 
geleerd uit de Bijbel?
God is er altijd. Ook al voel of ervaar 
je dat niet altijd. Wat ik heel mooi 
vind, is dat kinderen van God altijd 
weer terug bij God komen. Ook al 
dwalen ze heel ver af. En er staat 
ook in de Bijbel dat Jezus voor ons 
bidt, mooi is dat! ‘Waarom Hij ook 
volkomenlijk kan zalig maken dege-
nen die door Hem tot God gaan, 
alzo Hij altijd leeft om voor hen te 
bidden’ (Hebr. 7:25).

LEES VERDER OP PAGINA 43
41
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Met aandacht, zorg en respect

Dag en nacht bereikbaar

0172 - 23 33 38
Wij verzorgen alleen begrafenissen

Vraag geheel vrijblijvend het boekje 

”Mijn laatste wens”.

www.vanstaverenbegrafenisverzorging.nl

info@vanstaverenbegrafenisverzorging.nl

Sumatrastraat 11 - 2405 EM

- Alphen aan den Rijn -

VAN STAVEREN
Begrafenisverzorging

Nijverheidstraat 21  |  Postbus 168, 4140 AD Leerdam
T (0345) 61 01 55  |  info@gbs.nl  |  www.gbs.nl

Ditteke Klaasse-den Haan

Maarten Luther
Illustraties:  
Ella van der Bas-Bakker
Om voor te lezen vanaf ca. 6 jaar. 
Om zelf te lezen vanaf ca. 7 jaar.
BK71 – 80 blz.,  14,95

Ditteke Klaasse-den Haan

De Bijbel in de muur
Een ontroerend verhaal over Antonio,  
een metselaar in Zwitserland. 
BK72 – vanaf ca. 7 jaar 54 blz.,  6,25

Ditteke Klaasse-den Haan
OT deel 6: Pascha in Egypte
NT deel 6: Het lijden van  
   de Heere Jezus
BLBOT6 / BLBNT6 – vanaf ca. 5 jaar 
   44 blz.,  4,50 p/st
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Pascha in EgypteOude 
Testament 

Deel 6

Ditteke Klaasse-den Haan
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Nieuwe 
Testament 

Deel 6

Ditteke Klaasse-den Haan

Het lijden van de Heere Jezus

 Nieuwe 
jeugdboeken

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

Tel. 06-30 25 72 08  
www.artifexgrafmonumenten.nl

Altijd bij u in de buurt 
voor persoonlijk advies

Bezoek op afspraak  
onze toonzaal:

Mercuriusweg 46
4051 CV Ochten
(gesloten op zondag)

Contactgegevens sthrecords.nl

ADRES Bijdorp-west 74

2992 LC Barendrecht

TEL.

EMAIL

0180 - 760999

info@sthrecords.nl

Marjolein de Wit | Anja v/d 
Maten | strijkers e.v.a.

Hoogtepunten kerstconcerten
Jongerenkoor Jigdaljahu

Vertel-cd voor en door kinder-
en vanaf 8 jaar

€14,90 €12,90 €9,95

Geluidsopnames
Kwaliteit & Ervaring

Toonaangevend  
Gerenommeerde artiesten

Gratis verzenden
Bij aankoop vanaf € 20,00

Webshop
Mp3’s CD’s Bladmuziek

Bewerkingen van geestelijke 
liederen voor fluit en orkest

Kerst met  Jan Loosman en 
het Urker Mannenkwartet

Urker Mannenduo | orgel, 
piano, hobo & panfluit

€16,90 €14,90 €14,90

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
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T!PS VOOR HET LEZEN VAN DE BIJBEL
LEES DE BIJBEL OP VASTE TIJDSTIPPEN: Plan vaste tijdstippen in op de dag 

waarop je de Bijbel leest. En houd je daaraan. Routine helpt om het 
regelmatig Bijbellezen vol te houden.

BID: Lees nooit de Bijbel zonder te bidden. Bidt dat de Heere je laat zien 
wat Hij je wil zeggen. Vraag om Zijn zegen over wat je leest. De Bijbel 
is anders dan welk boek dan ook. Het is Gods boodschap aan ons, 
en alleen door de werking van Zijn Geest kunnen we die echt begrij-
pen.

GEBRUIK EEN UITLEG BIJ DE BIJBEL: Pak eens een studiebijbel of een ver-
klaring en lees de uitleg die gegeven wordt bij een Bijbelgedeelte. 
Dat helpt om wat er in de Bijbel staat beter te begrijpen!

STEL PRIORITEITEN: De kans is groot dat jouw Bijbeltje dicht blijft omdat je 
geen prioriteiten stelt. Je blijft ’s morgens iets langer op bed liggen 
dan handig is. Op school heb je geen gelegenheid voor stille tijd. 
Na schooltijd zijn er zo veel dingen die je aandacht opeisen. Herken-
baar? Draai je dagroutine eens om. Bedenk: wat is het belangrijkste 
voor je leven? Maak Bijbellezen elke dag prioriteit nummer één.

43

ERIK BRUGGEMAN UIT OUDDORP
19 JAAR

Wanneer lees jij uit de Bijbel?  
Bijbellezen doe ik ’s morgens aan de 
hand van het dagboek ‘Radicale 
genade’, waarbij je stapsgewijs de 
Dordtse Leerregels behandeld. ’s 
Morgens is het moment waar ik het 
helderst ben en dan kan ik ook het 
meeste uit het Bijbelgedeelte halen. 
Ik lees ook op andere momenten op 
de dag, maar dat zijn kortere stukjes 
waar ik dan mijn gedachten over 
laat gaan.

Doe je ook Bijbelstudie met 
anderen?
Ja, Bijbelstudie met anderen ervaar 
ik als verrijkend en verdiepend. Bij-
voorbeeld tijdens conferenties, maar 
ook met vrienden doe ik samen 
Bijbelstudie. Ik geef de voorkeur aan 
Bijbelstudie met leeftijdsgenoten. 
Je begrijpt elkaars belevingswereld. 
Je hebt elkaar ook nodig en je kunt 
elkaar zo tot een hand en een voet 
zijn. Dan wordt Romeinen 12 vers 4 
en 5, over één lichaam waar ieder-
een zo zijn eigen functie heeft, echt 
toepasselijk!

Wat heb je pas gelezen of ge-
leerd uit de Bijbel?
Pas las ik Psalm 84, dat is een groot 
lofl ied voor de Heere. Vooral vers 11 
sprak mij heel erg aan: “Want één 
dag in Uw voorhoven is beter dan 
duizend elders!” 1 dag in de aanwe-
zigheid van God is beter dan 1000 
dagen genieten van het werelds 
genot zonder God. Ik verwonder mij 
over de nederige gestalte van de 
dichter. Hij blijft liever op de dorpel 
van Gods huis (de nederigste plaats) 
dan te wonen in de ‘prachtige’ ten-
ten van de goddeloosheid.

Wanneer lees jij uit de 
Bijbel? 
Een vast ritme hebben voor 
Bijbellezen vind ik lastig. Ik probeer 
elke avond te lezen, maar na een 
dag werken en een avond studeren 
valt dat niet altijd mee. Op zulke 
dagen probeer ik mijn stille tijd 
anders in te vullen, door een Bijbel-
app te openen of online wat op te 
zoeken. Voor mij zijn het begin en 
het einde van de dag het meest 
geschikt voor stille tijd, omdat ik 
dan minder bezet ben met andere 
taken en gedachten.

ERIC HEIJKAMP UIT ELSPEET
19 JAAR

Welke boeken lees jij naast 
de Bijbel?
Naast de Bijbel lees ik met name 
praktische boeken, hiermee 
bedoel ik boeken over het 
christen-zijn en maatschappelijke 
vragen. Verhalende boeken 
met waargebeurde verhalen 
van christenen vind ik ook enorm 
leerzaam en bemoedigend. Met 
een Bijbelstudiegroep hebben wij 
ook een aantal boeken uit de serie 
‘Aan u geschreven’ doorgenomen. 
Dat zijn boeken met tekstuitleg over 
een Bijbelboek, heel leerzaam. 
Daarnaast luister ik elke dag tijdens 
het reizen naar mijn werk 1,5 uur 
een breed scala aan christelijke 
muziek, dat is ook een manier van 
stille tijd voor me geworden.

Welk gedeelte vind je 
moeilijk in de Bijbel?
Het boek Openbaring vind ik 
lastig. Ik ben best wel rationeel 
ingesteld en daarnaast ook nog 
een beelddenker. Bij een aantal 
gedeelten in Openbaring kan ik mij 
geen voorstelling maken, waardoor 
ik die Bijbelgedeelten ook moeilijk 
te begrijpen vind.
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Leidinggevenden 

Jij, 
de 
jongere 
& 
Bijbelstudie

Jij, 

jongere 

De planning voor het winterseizoen van de JV is 
gemaakt. De Bijbelstudies zijn ingedeeld en op het 

overzicht zie je welk Bijbelgedeelte jij met de jongeren 
mag behandelen. Je hebt een mooie taak; je krijgt 

de gelegenheid om jongeren mee te geven Wie God 
is, hoe Hij werkt en Wie Hij voor de jongeren wil zijn. 
Tegelijk ervaar je het misschien ook als een moeilijke 

taak. Want, hoe bereik je ze? Hoe krijg je ze betrokken? 
Hoe geef je de juiste boodschap mee?

 GERDINA VAN ASSELT 



4545

Stilte
Een goede voorbereiding is het halve werk. Dat 
geldt ook voor het leiden van een Bijbelstudie. De 
voorbereiding begint bij jou als leidinggevende. 
Neem ruim voordat de JV-avond plaatsvindt de 
ti jd om sti l te worden. Los te komen van alles wat 
er om je heen gebeurt en wat je bezighoudt. Het 
gebed om Gods aanwezigheid en Zijn zegen is 
daarbij onmisbaar. Neem in de sti lte Gods Woord 
tot je. Lees en herlees het. Stel jezelf vragen over 
het gelezen Bijbelgedeelte. Bedenk welke vragen 
de jongeren kunnen stellen. Zoek antwoorden en 
lees de uitleg bij het tekstgedeelte.

Kiezen
Focus aanbrengen vraagt om keuzes maken. Niet 
alles kan en hoeft  in één avond behandeld te wor-
den. Besef dat ook de Heere Jezus Zelf niet alles 
in één keer aan Zijn discipelen leerde. Dat zou te 
veel zijn. Ga op zoek naar de kerngedachte van 
het Bijbelgedeelte. Stel jezelf vragen. Wat wil God 
de jongeren door deze woorden leren? Waar ligt 
de nadruk op? Wat staat in dit Bijbelgedeelte in 
het middelpunt? Waar draait het om? Wat wil ik 
dat de jongeren in ieder geval meekrijgen? 

Werkvormen
Verandering van spijs doet eten. Het inzett en van 
verschillende werkvormen ti jdens een Bijbelstudie 
zorgt ervoor dat de jongeren langer betrokken blij-

ven. Ze ervaren meer ruimte voor eigen inbreng. 
Ook is de drempel om mee te doen in een kleiner 
groepje lager dan het antwoord geven in een grote 
groep. Stel open vragen. Stel vragen die voor de 
jongeren belangrijk zijn. Nodig ze uit hun gedach-
ten en knelpunten te delen. 

Hoofd, hart en handen
Iedereen is anders. Ook jongeren. Elke jongere 
heeft  zijn eigen manier van leren en onthouden. 
Kies daarom opdrachten die hoofd, hart en han-
den raken. Hoofdopdrachten zijn vooral opdrach-
ten waarin kennis wordt gedeeld, aandacht is voor 
bewustwording, refl ecti e plaatsvindt en inzicht 
wordt opgedaan. Het hart wordt aangesproken 
door opdrachten waarin het gaat om beleven, 
vertrouwen, betrokken zijn en kiezen. Gods bood-
schap vraagt vervolgens opvolging in ons hande-
len. Geef daarom concrete handvatt en mee voor 
het dagelijks leven. Varieer met doe-opdrachten. 
Veel jongeren leren door te doen. 
Jij als leidinggevende doet ertoe. Jongeren zoeken 
naar echtheid. Ook ti jdens de Bijbelstudie. Geef 
door wat jijzelf van de Heere hebt ontvangen. Aan 
liefde, aan genade, aan kennis en aan inzicht. Laat 
zien van Wie jij je afh ankelijk weet. Wees be-
trouwbaar en biedt de jongeren veiligheid. 
Je hebt een mooie taak! Misschien vind je het ook 
een moeilijke taak. Bedenk dat Gods werk door-
gaat. Ondanks ons.
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Misschien geen voor 
de hand liggende 
insteek bij dit thema. 
Maar ik weet dat er 

meer ouders zijn die, net als ons, dit 
kruis moeten dragen.

HET BEELD
Als ouders vind je het vreselijk als 
je kinderen moeite hebben met 
de dienst aan de HEERE. Als ze 
met tegenzin naar de catechese 
gaan en nukkig in de kerk zitten. 
Maar… waarom? Kun je een eerlijk 
antwoord geven op de vraag wát 
daar zo pijnlijk aan is? Komt die 
pijn vanuit de liefde tot de Heere? 
Of vanuit de schaamte voor wat 
mensen ervan zullen zeggen? Zijn 

kinderen niet vaak het ‘visitekaart-
je’ van de opvoeding? Hoe frustre-
rend is het dan als ze niet voldoen 
aan het beeld dat jij graag zou 
laten zien.

DE BELOFTE
Het zou kunnen zijn dat je kind nog 
een stap verder gaat en niet meer 
naar de kerk wil. Wat doe je dan? 
Je kind loopt met een belofte op 
zak! Hoe diepingrijpend is het dus, 
als je kind afhaakt! Nóg moeilijker 
wordt het, als de Heere jullie over 
dit kind eerder een speciale belofte 
gaf vanuit Zijn Woord, en juist dát 
kind haakt af! Hoe verwarrend is 
dit voor jullie geloofsleven. Dat 
dringt tot gebed, samen als ouders: 

‘HEERE, U bent de God van het 
verbond. Maar… hoe moet dat nu? 
Ons kind wil van U niet weten?!’

HET OPSTAND
Stel, je kind haakt af, omdat het 
zegt dat het God niet waarneemt. 
Hij of zij bidt, maar de Heere laat 
niets merken. Je slaat een arm om 
de schouder van je kind en stelt 
voor om samen te bidden. Korte tijd 
later vraag je hoe het is en je kind 
antwoordt: ‘Niks! God bestaat niet!’ 
Je probeert die visie te nuanceren, 
te accentueren dat de HEERE niet 
op commando reageert, maar dat 
Hij wel van hem of haar weet. ‘De 
HEERE heeft Zijn Naam aan jouw 
voorhoofd geschreven.’ Schouders 

‘Ik heb 
geen boodschap

aan God!’
Jullie hebben je gezin keurig op orde? 
De kinderen doen keurig mee, als je de 
Bijbel leest met Gods boodschap aan 
ons? Ze gaan netjes naar de kerk en de 
club? Maar wat als één van je kinderen 
‘geen boodschap meer aan God’ heeft?

DOOR LEO DE KLUIJVER
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worden opgehaald: ‘Dat denk je 
maar…!’ Een zucht naar de hemel: 
‘HEERE, U weet toch waar mijn kind 
mee worstelt? Breek door in deze 
mist van ongeloof! HEERE, hoor!’ 
Maar het blijft stil. Voelen jullie ook 
opstand van binnen?

DE KEUZE
Wat doe je dan? Ik schrijf dit artikel 
niet om perfecte antwoorden te 
geven, maar om herkenning op te 
roepen. Er wordt in onze kringen 
heel weinig over deze pijnlijke 
problematiek geschreven en ge-
sproken. Er ligt een zeker taboe op 
afgehaakte kinderen. Binnen het 
gezin, omdat ouders vaak bang 
zijn dat andere kinderen dit gedrag 
zullen overnemen. Maar ook naar 
buiten toe: wat zullen anderen er-
van zeggen? Mensen zijn vaak ge-
neigd een oorzaak te vinden voor 
zulk gedrag. En soms is die er ook. 
Als ouders een slordige levenswan-
del hebben en tussen godsdienst 
en dagelijks leven een grote dis-
crepantie laten bestaan, dan is de 
kans groot dat kinderen een eigen 
houding ontwikkelen. Maar dat is 
niet altijd de oorzaak. Als je 
als ouders bewogen bent met 
het eeuwig heil van je kinde-
ren en ook hun hart probeert 
te bereiken, dan nóg kan het 
zijn dat een of meer van je 
kinderen tóch anders kiest 
dan je hoopt.

DE REACTIE
Ik kan me levendig 
voorstellen 

dat er heftige reacties komen als je 
kind niet alleen ongeïnteresseerd 
raakt, maar zelfs welbewust een 
weg bij God vandaan inslaat. 
Boosheid, gezag en gezeglijkheid 
strijden om de eerste plek in je re-
actie. Je bent immers ouders met 
een Goddelijke opdracht? Je hebt 
niet zomaar wat beloofd bij het 
doopvont?! Er is misschien ook de 
neiging het dwarse gedrag van je 
kind te overbluffen. Meestal haalt 
dat niets uit. En als je grenzen te 
duidelijk aangeeft, loop je het risi-
co dat er een enorm gat zit tussen 
jouw uiterste grens en het leven 
van jouw kind. Wat dan?

DE DRUPPEL
Als ‘de druppel in de overvolle em-
mer’ dreigt, heb je twee mogelijkhe-
den. Of je laat hem overlopen, of je 
probeert de emmer toch voortijdig 
wat leeg te scheppen. Op dat mo-
ment moet je de lange termijn in de 
gaten houden. Als jouw kind geen 
boodschap meer aan God heeft, 
wees er dan van overtuigd 

dat God nog steeds 
een boodschap 

voor jouw kind heeft! 
Daarom moet de weg 
tussen Hem en het 
afgedwaalde schaap 
niet worden geblok-
keerd door ruzie en 

straf. Juist nú gaat je kind 
zien hoe jij met zulke dingen 

omgaat; het houdt je in de gaten! 
Als jullie zoveel van de HEERE hou-
den (en het kind ervaart daar naar 
eigen zeggen niets van), laat dan 

maar merken Wie de HEERE voor je 
is. Laat die zichtbare band met de 
Heere werken als een ‘druppel op 
een steen’!

DE HOUDING
Blijf jezelf en toon iets van jullie 
hemelse Vader in je dagelijks le-
ven, zoals Jezus dat deed tijdens 
Zijn rondwandeling. Niet prekerig, 
maar door je houding of een op-
merking, in liefde geplaatst. Het 
gaat op het scherpst van de snede 
soms, maar het is het waard. Want 
het kind moet niet jouw paadje 
bewandelen, maar weer met God 
in contact komen. Laat liefde regel-
matig voelen door een ‘hug’, een 
arm en een liefdevol woord, die je 
niet kunt geven als grimmigheid de 
toon zet. Zwijg niet, als een preek 
je heeft aangesproken. Wees niet 
gefrustreerd als het kind opstaat en 
wegloopt. Zeg niet gauw nog iets, 
waarmee je alles onderuit haalt. 
Laat het en bidt om een nieuwe 
kans. Laat satan geen grip krijgen 
op je frustratie. Niet jij kunt het hart 
van je kind breken, maar de Heili-
ge Geest. En Hij is er! Dus is er hoop! 
Dus is er werk aan de winkel, voor-
al door het gebed. En… kijk nog 
eens naar de andere kinderen (als 
je die hebt); stel jezelf de vraag: is 
het zo uitzonderlijk dat dit ene kind 
de Heere niet wil dienen of is het 
uitzonderlijker dat die anderen het 
wél willen? Overdenk wat genade 
is en hoe de Heere daarmee werkt! 
En leg de namen van je kinderen 
in Zijn handen. Dagelijks. Laat het 
gebed niet worden verstoord!

Ouders
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Wij zoeken enthousiaste en gedreven: 

Wijkverpleegkundige
Verpleegkundige in de wijk
Verzorgende niveau 3 (IG)

Op www.rstzorg.nl vind je meer informatie over deze 
vacatures en kun je direct solliciteren. Voor vragen kun 
je bellen naar 0342 - 40 54 65.

Wil jij je talenten inzetten binnen ons bedrijf?

Kijk op www.profielnorm.com voor actuele

vacatures.

Zaterdag 13.01.2018

MARCO DEN TOOM

NIEUWJAARS- 
CONCERT

Traditioneel

Grote of St. Laurenskerk Rotterdam

Meer info:
www.marcodentoom.nl

Spectaculair 
gastoptreden!

Special       guest!

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

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




