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Zicht op het Woord

‘Op Uw zaligheid wacht ik, HEERE’.
(Genesis. 49:18)

Uw
zaligheid
Ds. L. Treur

W

e ontmoeten hier Jakob waar hij afscheid
neemt van zijn zonen. Hij weet dat hij
spoedig zal sterven. Het valt op dat hij
niet bang is om te sterven, nee, in alle
rust verkondigt hij zijn zonen wat er in de
toekomst gebeuren zal. En dan midden in deze verkondiging
spreekt hij onze tekstwoorden uit: ‘Op Uw zaligheid wacht ik,
HEERE'.
Hoe kan Jakob dit in alle rust uitspreken? Wel lezer, hij wist
wat de Heere in het verleden tot moeder Rebekka gesproken
had toen zij zwanger was van de tweeling Ezau en Jakob:
‘Twee volken zijn in uw buik en de meerdere zal de mindere
dienen.’ Deze woorden zijn altijd met zowel Rebekka als Jakob
meegegaan. Tijdens zijn geboorte hield Jakob al de hiel (verzenen) van Ezau vast, alsof hij toen al het belang zag van als
eerste geboren te worden en zo het recht op de eerstgeboortezegen te hebben. Later vroeg Jakob aan Ezau: ‘Verkoop mij op
dezen dag uw eerstgeboorte’, waarop Ezau antwoordde: ‘Zie,
ik ga sterven; en waartoe mij dan de eerstgeboorte?’ Wat zien
we hier al de wereldse gedachte: Ik ga sterven, wat heb ik dan
aan mijn eerstgeboorterecht, dood is toch dood? Is dat ook uw
gedachte? Zegt u: nee, wij weten toch beter. Jawel, maar leeft
u daarnaar? Is het werkelijkheid in uw leven geworden, eens
moet ik sterven, wie weet hoe spoedig? Sterven is God ontmoeten en hoe zou dat ooit vanuit mijzelf kunnen?
Bent u al net als Jakob zo bezig met dat ene nodige? Jakob
wist van de belofte aan zijn vaders gegeven en zocht wat God
beloofd had toe te eigenen. En u, heeft u en heb jij de belofte
die de Drie-enige God bij uw doop sprak al mogen toe-eigenen? Heeft u de Borg en Zaligmaker Jezus Christus al nodig
gekregen? Pleit u al onverdiend op Gods belofte, denkend aan
uw doop? Mag u door genade en wedergeboorte de Heiland

toe-eigenen als uw Levensvorst? Dan weet u van een geestelijk Pniël, waar de HEERE met u worstelde gelijk Jakob, en
waar u als een smekeling bad: ‘Ik zal u niet laten gaan, tenzij
dat Gij mij zegent’.
Maar zelfs na Pniël kon Jakob niet op zichzelf roemen. Nee,
ook hij moest belijden: alle roem is uitgesloten, ondanks dat
hij toch oprecht mocht zeggen: ‘Ik heb alles.’ Nee, hij heeft
geen verwachting van zichzelf. En u? Hoor wat Jakob, door
de Heilige Geest gedreven, mag belijden: ‘Op Uw zaligheid
wacht ik, HEERE.’ Op Uw zaligheid, niet die van Jakob. Zijn
zaligheid is niets vanuit hem, nee, dan was het voor eeuwig
verloren. Maar, het is toch: niets uit ons, alles uit Hem! Daarom beleed Jakob hier: Op Uw zaligheid! Wie is die Uw? Dat
horen we in het Hebreeuwse woord ‘zaligheid’. Jakob zegt
letterlijk: Op Uw ‘jesjoea’, daar horen we de naam Jozua en
Jezus in. Waarvan later de engel tegen Jozef zegt: ‘Gij zult Zijn
Naam heten JEZUS, want Hij zal Zijn volk zalig maken van
hun zonden.’ Hem verwacht Jakob, Op Uw zaligheid, op U,
Jezus, wacht ik, HEERE.
Hij mocht het geloven dat de Heere Jezus uit de hemelse zaligheid naar deze aarde zou komen, om mensen die de rampzaligheid verdiend hebben, te verlossen. Naar deze zaligheid,
naar deze Zaligmaker ziet Jakob uit, op Hem, de HEERE, de
Verbondsjehova, Die het beloofd heeft en ook doen zal, wacht
hij. Daarom kon hij zijn beenderen rustig neerleggen tijdens
het sterven en gelovig verwachtingsvol uitkijken naar die dag
om eeuwig bij Hem te zijn.
En u lezer, mag u het belijden: Zalig Hij die, in dit leven, Jakobs God ter hulpe heeft? ‘Want deze God is onze God; Hij is
ons deel, ons zalig lot, door tijd noch eeuwigheid te scheiden;
ter dood toe zal Hij ons geleiden.’
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Wilt u personeel aannemen,
maar heeft u geen kennis van de
personeels- en salarisadministratie
die u moet voeren?

zien
u graag
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van pers
ste
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Bij Bakker PSA ontzorgen wij werkgevers en
zelfstandig ondernemers als het gaat om
Personeels- en Salarisadministratie.
Wij verzorgen voor u onder andere:
de salarisverwerking (maand of 4 weken);
de aangifte loonheffingen;
de pensioenadministratie;
de arbeidscontracten;
de cao-wijzigingen.

U kunt met al uw vragen m.b.t. personeels- en salarisadministratie bij ons terecht!

Voor uw
ambtskleding
en
twee- of driedelig kostuum.
Bel voor een afspraak,
wij komen graag naar u toe!

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

REKENVOORBEELD: U betaalt uw werknemer € 12.50 per uur.
Via een uitzendbureau betaalt u een tarief variërend tussen € 23,75 tot € 32,50.
Op uw eigen loonlijst kost deze werknemer u slechts ca. € 20.

Persoonlijke, Servicegerichte Aandacht
Wij leveren maatwerk en staan voor persoonlijke contact. Dit betekent voor u dat
wij kijken wat u nodig heeft en wat bij uw organisatie past en dit alles met één vast
contactpersoon. Zo kunt u blijven doen waar u écht goed in bent; ondernemen!

IMKERSWEG 26 | WEZEP
WWW.BAKKERPSA.NL | INFO@BAKKERPSA.NL | 038 - 3030276
NEEM NU VRIJBLIJVEND CONTACT OP VOOR MEER INFORMATIE OF EEN OFFERTE.

Help Enock
aan eten en Bijbels
onderwijs!

Enock uit Malawi is zes jaar.
Zijn ouders zijn overleden
aan HIV/aids. Een oudtante
zorgde voor Enock, zijn
zusje en twee broertjes.
Maar zij is erg ziek geworden. Stichting Stéphanos
helpt kinderen als Enock met
voedsel, kleding, medische
zorg en (Bijbels) onderwijs.

Stipdonk 16
5715 PC Lierop

€15,00
voor

Toine Daelmans: 0492 54 55 77

geeft u al
3 kinderbijbels!

Ralf van Veghel: 06 460 656 21

Maak uw bijdrage over op
IBAN NL74 RABO 0335 3074 50
t.n.v. Stichting Stéphanos
of doneer online!
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info@daelmans.com
www.stephanos.nl

www.daelmans.com

Zicht op diaconaat

Landelijke actie
van de HHJO nodigt
ook diakenen uit!
Ds. J. Joppe

maar collecteren, wat in de eredienst
van een dagboekje of iets lekkers
Bij de landelijke actie
zichtbaar is. Neem als diaken maar
bij de ouderen en gehandicapten
‘Wie goed doet, goed
een collectezak met de letter D mee
van de gemeente. Wat zou het mooi
naar zo’n avond en leg uit wat er met
zijn als bij het gereedmaken van
ontmoet’, diaconaat
het diaconale geld gebeurt en wat de
deze attenties ook jongeren worden
voor en door jongeren,
verdere taken van een diaken zijn. Wat ingeschakeld. Misschien kunnen ze
doet de diaconie bijvoorbeeld voor
samen met een diaken ook meehelpen
die de HHJO in
jongeren in de gemeente die verslaafd
bij de bezorging hiervan. Ook in
samenwerking met
zijn of andere problemen hebben?
het omzien naar gehandicapten
Vooral
moet
aan
de
orde
komen
wat
en ouderen kunnen jongeren een
de generale diaconale
de jongeren in het diaconaat zelf
dienende taak vervullen.
commissie (GDC) en met kunnen betekenen, want ook voor hen
geldt de opdracht die de Heere Jezus
Blijvend
stichting Ontmoeting
na de gelijkenis van de barmhartige
Van harte hoop ik dat de samenwerking
in 2018 en 2019
Samaritaan geeft: ‘Ga heen en doe gij
tussen de leidinggevenden van het
desgelijks.’
jeugdwerk en de diakenen niet alleen
organiseert, worden
beperkt blijft tot deze actie, maar dat
niet alleen de jongeren
Praktisch
het onze blijvende aandacht heeft hoe
Er zijn veel voorbeelden te bedenken
we jongeren leren om te zien naar de
uitgenodigd om mee
hoe jongeren praktisch betrokken
naaste in nood dichtbij en ver weg.
kunnen worden bij het diaconaat. Voor Probeer als diaconie ieder jaar iets te
te doen, maar ook de
de Kerst zijn de meeste diakenen druk bedenken waarbij de jongeren van de
diakenen.
met het gereed maken en bezorgen
gemeente worden ingeschakeld.
In verschillende gemeenten heeft
de leiding van de jeugdvereniging al
contact opgenomen met de diaconie
om samen na te denken over hoe de
jongeren uit de gemeente betrokken
kunnen worden bij het diaconaat. Als
die contacten nog niet gelegd zijn, is
het goed dat de diakenen zelf contact
zoeken met de leidinggevenden.

Bewustwording
De meeste jongeren weten niet wat
het diaconaat allemaal inhoudt.
Het is daarom nodig dat er een stuk
bewustwording komt. Het is leerzaam
als een diaken op een club- of
verenigingsavond aan de jeugd van
de gemeente komt vertellen dat een
diaken veel meer doet dan alleen
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Psychisch lijden
in de kerk

Een op de vier Nederlanders heeft last van een psychische
aandoening. Dat betekent dat ook in de kerkelijke
gemeenten veel mensen te maken hebben met psychisch
lijden. Aan welke problematiek kun je dan denken? Hoe
werkt psychische problematiek door in de relatie met de
Heere? En wat betekent dit voor de omgang met en zorg
voor elkaar binnen de gemeente?
Hanneke Schaap-Jonker en Wies van Stralen

Iedereen voelt zich weleens een periode minder goed of gedraagt zich weleens anders dan normaal. Vaak gaat
dit vanzelf weer over. Maar soms houden deze gevoelens langere tijd aan of
is het afwijkende gedrag kenmerkend
voor een persoon. Er kan dan sprake
zijn van een psychische aandoening.
Psychische problematiek kent allerlei
vormen. Zo komen stemmingsstoornissen, zoals depressie en angst, veelvuldig voor. Een depressie kan herkend
worden aan somberheid, lusteloosheid, besluiteloosheid en gevoelens

van schuld en wanhoop. Angststoornissen kunnen zich op verschillende
manieren uiten: door paniekaanvallen,
fobieën, overmatig piekeren en/of
dwangmatig handelen.
We kennen ontwikkelingsstoornissen, waarvan autisme en ADHD de
belangrijkste zijn. Autisme (of ASS)
betekent dat iemand moeite heeft met
het aanvoelen van sociale situaties en
mensen. De persoon vindt het lastig
om te communiceren en kan moeilijk
met veranderingen omgaan.
ADHD kenmerkt zich door concentra-

tieproblemen, hyperactiviteit en impulsiviteit. Wie hieraan lijdt, kan vaak
slecht stilzitten en luisteren.
Er zijn ook mensen die te kampen
hebben met hechtingsproblemen.
Iemand kan negatieve overtuigingen
over zichzelf en/of de ander (‘Ik ben
niet de moeite waard’, ‘Anderen zijn
niet te vertrouwen’) ontwikkeld hebben door moeizame of negatieve ervaringen met de ouder of verzorger in
de eerste levensjaren. Deze negatieve
overtuigingen uit het verleden zijn
dan bepalend voor iemands gedrag in
het heden zonder dat de persoon zich
daarvan bewust is. Mensen met een
borderlinepersoonlijkheidsstoornis
(BPS) hebben vaak hechtingsproblemen. Ook bij andere persoonlijkheidsstoornissen kan hiervan sprake zijn.
Mensen kunnen verslaafd zijn aan
allerlei middelen, zoals alcohol en
drugs. Iemand is verslaafd als hij of zij
meer en langer gebruikt dan de bedoeling was en als er pogingen gedaan
worden om te minderen zonder dat
deze succesvol zijn. Ook treden er bij
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In het voorjaar organiseerde de
generale diaconale commissie
in samenwerking met Eleos
een cursus over het omgaan
met psychische nood in de
gemeente. Tijdens die cursus
voor ambtsdragers bleek dat er
veel psychisch lijden in de kerk
voorkomt. Aan het Kennisinstituut christelijke ggz,
onderdeel van Eleos en De
Hoop, hebben we gevraagd
wat we als kerkelijke gemeente
voor mensen met psychische
klachten kunnen betekenen.

een verslaving onthoudingsverschijnselen op als het middel niet meer gebruikt wordt.
Tenslotte noemen we de groep mensen die te maken heeft met psychotische aandoeningen, zoals schizofrenie.
Deze mensen kunnen verward zijn
doordat ze niet meer weten wat werkelijkheid is en wat niet. Soms horen
ze geluiden of stemmen die andere
mensen niet kunnen horen. Ook zijn
ze vaak achterdochtig.

Geloofsworstelingen
Een psychische ziekte grijpt diep
op het leven van mensen in en kan
gevolgen hebben voor geloven en
geloofsbeleving. Negatieve gevoelens
als somberheid, angst en boosheid
werken vaak door in de relatie met de
Heere en hoe deze ervaren wordt. Ook
worstelen mensen soms met vragen
als: ‘Waarom ben ik zo?’ en ‘Waar is
God in deze situatie?’
Bij een depressieve stoornis overheerst
vaak het gevoel van somberheid. Er
kan ook weinig gevoeld worden in het
contact met de ander, waardoor mensen zich geïsoleerd voelen. Mensen
trekken zich vaak terug, wat het gevoel van eenzaamheid en verlatenheid
versterkt. Iemand met een depressie
voelt zich dan door mensen en door
God in de steek gelaten. Ook bij de
borderline persoonlijkheidsstoornis
(BPS) kan het gevoel verlaten te zijn

door God een rol spelen. Angst om
verlaten te worden door anderen is
een symptoom van BPS, en speelt
vaak ook ten opzichte van de Heere.
Mensen met psychische klachten
kunnen bang zijn om verkeerd te
doen en angst voor straf ervaren, bijvoorbeeld wanneer ze lijden aan een
dwangstoornis of fobie. Wie van zichzelf geen fouten mag maken (bijvoorbeeld uit onvermogen om met kritiek
en veroordeling om te gaan), zal bij
de Heere God vaak ook voortdurend
op zijn hoede zijn uit angst om iets te
doen wat door Hem wordt afgekeurd.
Psychische klachten kunnen er de
oorzaak van zijn dat mensen zich
schuldig voelen ten opzichte van de
Heere. Voor mensen met AD(H)D
kan het moeilijk zijn om met aandacht de Bijbel te lezen, waardoor zij
zich tekort voelen schieten. Wanneer
mensen met stemmingsstoornissen
‘Wees niet bevreesd’ of ‘Verblijd u in
de Heere’ in de Bijbel lezen, en niet
weten hoe ze aan deze oproep gehoor
moeten geven, kan dat ook voelen als
falen of zelfs ongehoorzaamheid.

Zorg voor elkaar binnen de
kerkelijke gemeente
Voor iemand die worstelt met een psychische ziekte, is acceptatie van groot
belang. Elk leven is door God gegeven
en daarom waardevol. Ook een psychische stoornis hoort bij de gebroken
werkelijkheid, net als diabetes of een
hartkwaal. Behandeling, medicatie en
sociale steun kunnen helpen om de situatie dragelijk maken. Maar het leven
is niet maakbaar. De stoornis houdt
soms een leven lang aan.
Als iemand met psychische klachten
negatieve gevoelens ervaart ten opzichte van God, dan kan het helpen
om samen te begrijpen waar die vandaan komen. Voor het pastoraat is het
belangrijk om door te vragen waar de
gevoelens van bijvoorbeeld angst of
verlatenheid mee te maken hebben,
Zeggen ze inderdaad iets over de Heere
of hebben ze meer te maken met de
persoon zelf?

Het is belangrijk om geloof en gevoel
goed van elkaar te onderscheiden.
Iemand die weinig van God en Zijn
nabijheid voelt, kan denken dat God
hem verlaten heeft. Deze gedachte
brengt mensen meestal dieper in de
put. Het is belangrijk om te onderzoeken of wat iemand voelt, overeenkomt met wat de Bijbel hierover zegt.
Iemand die worstelt met gevoelens
van angst, kan deze verwarren met de
Bijbelse ‘vreze des Heeren’. Echter, de
vrees voor God zoals die in de Bijbel
beschreven wordt, is iets anders dan
angst voor God. Vrees voor God heeft
te maken met ontzag, overgave en
vertrouwen.
Het is heel bemoedigend voor mensen
met psychische problemen om troost
en herkenning te zoeken in de Bijbel.
David, Job en ook Jezus Zelf kenden
als geen ander het gevoel verlaten te
zijn door God. God noemt het zwakke
sterk. Ook als wij dat niet zo voelen.
Dr. Hanneke Schaap-Jonker is
psycholoog en theoloog en werkt
als rector van het Kennisinstituut
christelijke ggz (Kicg), onderdeel van
Eleos en De Hoop ggz.
Wies van Stralen is eveneens verbonden
aan het Kicg.

Voor iemand
die worstelt met
een psychische ziekte,
is acceptatie van
groot belang.
Elk leven is door
God gegeven en
daarom waardevol.
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Hoe lief hebt ú de zondag?
Wij beschouwen de zondag als een rijke zegen. We zouden, uit eerbied
voor Gods instellingen, de rustdagviering graag op alle terreinen van
het leven in ere hersteld zien. Daarom zien wij het als onze taak en
roeping om onze medemens te wijzen op het gebod van de Heere
inzake de wekelijkse rustdag.

Word vandaag nog lid en geef zo blijk dat u de doelstelling van de vereniging onderschrijft
en de zondagsrust en zondagsheiliging u alles waard is. Al vanaf 1 euro per jaar bent u lid van
onze vereniging! U kunt zich opgeven via info@verenigingzondagsrust.nl of door te bellen
naar (0317) 61 43 98. Ons kantoor is bereikbaar op werkdagen tussen 9.00 en 16.00 uur.
Fred. van de Paltshof 15 3911 LA Rhenen T. (0317) 61 43 98 F. (0317) 61 60 44 E. info@verenigingzondagsrust.nl IBAN NL98INGB0000878628

–

Vind een christelijke partner

Sinds 1986

Relatiebureau Samen Verder
bemiddelt al ruim 30 jaar
succesvol bij het vinden van
een christelijke partner.
Tel: 088-130 34 00
Vraag gratis
een brochure aan.

www.samen-verder.nl
8

Party
Party -- Boerderij
Boerderij

‘‘ T
T H
HO
OF
F VA
VA N
N H
HO
OE
EN
NK
KO
OO
OP
P
Sfeervol
Sfeervol

feesten
óf moderne stijl!
feesten inin authentieke
authentieke óf moderne stijl!

• officiële trouwlocatie • bruiloft • receptie • bedrijfsfeest
•• officiële
• bruiloft
• receptie
• bedrijfsfeest
40 - 275 trouwlocatie
personen • terras
• ruime
parkeergelegenheid
• 40 - 275 personen • terras • ruime parkeergelegenheid
Hoenkoopse Buurtweg 27, Oudewater,
Hoenkoopse
Buurtweg 27, Oudewater,
T 0348 – 56
12 75, www.hofvanhoenkoop.nl,
zondag gesloten
T 0348 – 56 12 75, www.hofvanhoenkoop.nl, zondag gesloten

Rond het

levenseinde
Sterven is zeker. Wanneer weten we niet.
Hoe evenmin. Behalve als we denken te
kunnen kiezen. Maar we weten niet wat we
kiezen. Omdat we geen idee – meer – hebben
wat sterven is. Over ons levenseinde moeten
we tijdig nadenken en spreken.
Dr. R. Seldenrijk

Jong en oud
Oude mensen en zelfs kinderen sterven (Mark. 10: 13-16 | Luk. 7: 11-17 |
8: 40-56). Wordt een kind ‘ernstig defect’ geboren of wordt het ernstig ziek,
dan mag het meestal ook niet blijven
leven. Kunnen artsen wel vaststellen
dat een kind met ernstige aandoeningen lijdt? Zijn ouders voldoende toegerust om de verschijnselen van hun kind
goed te interpreteren? Het is echter
onmogelijk vast te stellen of zo’n baby
ondraaglijk lijdt.
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Indrukwekkend
werk
Drukwerk maakt indruk. Door onze jarenlange ervaring weten wij van Drukkerij AMV
dat als geen ander. Steeds meer ondernemers en organisaties kiezen voor AMV. Met
een team creatieve vormgevers, printers en drukkers zijn we onze opdrachtgevers graag
van dienst. Indrukwekkend van concept tot eindproduct.

www.drukkerij-amv.nl

HudsonTaylor

Helpt
?
u mee

Te vondeling gelegd

Home of Love ontfermt zich over hen
Maak uw gift over op NL56 RABO 0347 3760
t.n.v. Hudson Taylor / SBHC te Dordrecht.
U kunt ook via www.hudsontaylor.nl doneren.

www.hudsontaylor.nl
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Daarom moeten we levensbeëindiging
bij pasgeborenen voorkomen. Zeker
als ouders hun eigen leed zwaarder
nemen dan de zorg voor hun kind.
Als het kind onbehandelbare pijn zou
hebben – dat is geen bewust lijden,
omdat dit bewustzijn afwezig is – is
zogeheten palliatieve sedatie mogelijk .
Het kindje wordt in diepe slaap gehouden, waardoor het geen pijn ervaart en
de natuurlijke dood wordt afgewacht.
Niet lijdelijk, maar bij de Vader van alle
barmhartigheid (2 Kor. 1: 3-4).
De beschermwaardigheid van het leven
is hier zeer mee gediend (Gen. 9: 6).
Wie er – bijvoorbeeld bij ongewenste
zwangerschap – aan twijfelt wanneer
die begint, mag weten dat embryologie
en Bijbel hierin overeenstemmen: vanaf de conceptie (Ps. 51: 7 | 71: 6 | 139:
13-16 | Luk. 1: 41-45).
Er is een tegenstrijdige ontwikkeling.
In een zoektocht naar onsterfelijkheid
willen we de 969 jaar van Methusalem
evenaren (Gen. 5: 25-27). Maar anders dan Jakob (Gen. 49: 18 | 29-33)
vinden ‘normale’ oude mensen hun
leven van eenzaamheid en verveling
‘voltooid’. Leven is leren omgaan met
verlies. Ouderdom kan gepaard gaan
met kwetsbaarheid. Als ons geheugen
stoort, we niet meer kunnen plannen,
we van doen krijgen met desoriëntatie
en als taal en gedrag sneuvelen.

Kwetsbaarheid en
levenseinde
In onze kwetsbaarheid hebben we God
en elkaar nodig (Jes. 41: 10 | Rom. 8:
26 | Gal. 6: 2). ‘Ik zal heel goed voor u
zorgen’ dringt de euthanasievraag terug.
Misverstand ook rond versterven.
Het is een natuurlijke stervensproces
dat we niet zelf doen, maar ons overkomt (vgl. Job 14: 7-12 | Jud. vs. 12).
De betreffende persoon sterft niet
omdat hij bewust niet eet en drinkt,
maar hij eet en drinkt niet omdat hij
sterft. Laten wij het begrip ‘natuurlijkheid’ afstoffen en opwaarderen.
De dood komt. Voor iedereen. Dan
is de beste dood nog altijd de dood
die – wanneer we oud en van dagen
zijn verzadigd (Gen. 25: 8 | 35: 29 |

Job 42: 17) – ons overkomt: als we in
Christus sterven (Openb. 14: 13).
Ook de hoge leeftijd kent zijn bloei
(Ps. 90: 10 | 92: 13-16 | Jes. 46: 3-4).
De grootste zegen is om ook nog in de
ouderdom God te dienen. Om daarin
vruchtbaar te zijn. Dit houdt niet in dat
we altijd ‘jong blijven’. Dit doelt op de
frisheid in een gevorderde leeftijd, zoals bij Mozes (Deut. 34: 7). In dit perspectief is het gebed van de oude dichter van Psalm 71 opvallend. Hij wordt
niet meer serieus genomen. ’t Gaat

Stel het gesprek
over het levenseinde
niet uit,
bereid het goed voor
en geef ruimte
aan het uiten van
heftige emoties.

gelukkig niet om de eer van de dichter
op zichzelf. Nee, maar hij wil dat God
wordt geprezen. Dat Gods daden het
brandpunt en centrum worden van zijn
nakomelingen. Úw sterkte verkondigen
(Job 19: 25 | Ps. 71: 17-18 | 78: 4, 7).
Stel het gesprek over het levenseinde
niet uit, bereid het goed voor en geef
ruimte aan het uiten van heftige emoties. Ontkenning is een fase van rouwverwerking. Laat de betrokkene eventueel zelf samenvatten wat is besproken.
Sterven betreft niet alleen de stervende,
maar ook de familie eromheen.
De grootste angst gaat over het alles
definitief te moeten loslaten. Angst
voor het onbekende. Angst om alles
wat zich in je leven heeft afgespeeld
(Job 13: 9 | Ps. 130: 3-4).) De meeste
mensen willen thuis sterven: regel dan
tijdig de mogelijkheid daartoe.

Hoop als christelijke
deugd
Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt
dat seculiere artsen minder zorgvuldig
omgaan met het leven. De dood wordt
aangedragen als oplossing voor steeds
meer problemen en aandoeningen. Dat
doen we op basis van zelfbeschikking
of autonomie. Die gedacht komt van
Immanuel Kant. Maar hij bedoelde dat
helemaal niet als doen wat we willen!
’t Is volgens hem een illusie dat ‘autonome’ mensen kunnen beslissen dat
hun leven is ‘voltooid’. De discussie
werkt als reclame op koopgedrag. De
zelfgekozen dood is onmogelijk. Zelfs
in doodsnood kun je niet over je dood
heen kijken. Hoe authentiek je wens
ook is, je kunt je authentiek vergissen.
Doden is nooit barmhartig en daarom
geen oplossing. Tragische problemen
moeten we leren verdragen.
Het blije sterfbed is een mythe en
doodgaan is geen feestje: alle vijanden
komen onder de voeten van Christus
(1 Kor. 15: 26 | 54-58 | Openb. 20:
13-15 | 21: 4-5). Met Zijn slotakkoord
Tetelestai (voltooid, volbracht)! voltooide Hij heel het werk Hem opgedragen
om de gebroken kosmos te herstellen
(Joh. 3: 16 | 19: 30 | Rom. 8: 38-39)!
Wie in Hem is begrepen, zal met Hem
eeuwig leven (1 Kor. 15: 50-58).
Hoop is een van de drie christelijke
deugden (1 Kor. 13: 13). Hoop op
Gods toekomst verandert ons heden.
Als die ontbreekt, worden mensen
cynisch, sceptisch, levensmoe en roepen ze dat hun leven is ‘voltooid’. Ons
wordt gevraagd God in Christus na te
volgen (1 Kon. 18: 21 | Joh. 8: 12 | 1
Petr. 2: 19-25). Die liefde-opdracht
(Deut. 6: 5 | Lev. 19: 18 | Mark. 12:
28-34 | Joh. 13: 31-35) maakt barmhartig en vergevingsgezind: ‘Hoe kan ik
een naaste zijn?’ (Matth. 6: 12 |
Luk. 10: 37 | Gal. 6: 2).
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Zicht op opleiding en vorming

Leven als pelgrim
dr. R. van Kooten

Geen pelgrim maar
vreemdeling
Voor dit themanummer werd mij de
titel aangereikt ‘Leven als pelgrim’.
Dit vraagt om correctie. Als u op de
website https://www.statenvertaling.
net/concordantie/ (16-10-2018, RvK)
het woord ‘pelgrim’ intypt, krijgt u als
zoekresultaat ‘sorry, niets gevonden’.
Als u hetzelfde doet op de website van
de Herziene Statenvertaling bij Woordzoeker https://herzienestatenvertaling.
nl/teksten/ krijgt u als resultaat dat bij
Psalm 120 tot en met 134 het opschrift
‘een pelgrimslied’ is. Tevens Amos 8:14,
waar ‘en de pelgrimstocht naar Berseba
leeft!’ niet positief vermeld wordt.
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Hoe kan dat? Van Dale geeft als definitie van pelgrim: ‘1. Bedevaartganger,
iemand die naar een andere plaats reist
om daar zijn devotie te doen.’ Verder
wordt vermeld dat het beeld vaak
figuurlijk wordt gebruikt met de gedachte aan het leven als een reis. Zo is
het beeld ons bekend van het leven als
pelgrim. Dit beeld is toch niet zo goed
en te zeer verbonden met het vroegere
Roomse leven, waarbij men letterlijk op
weg ging naar een heilige plaats.
De Bijbel zelf gebruikt in Hebreeën
11:13 een ander beeld: ‘Deze allen zijn
in het geloof gestorven, de beloften
niet verkregen hebbende, maar hebben

dezelve van verre gezien, en geloofd,
en omhelsd, en hebben beleden dat zij
gasten en vreemdelingen op de aarde
waren’.
Dit beeld is trefzeker. Het geeft aan dat
wij op deze wereld zijn, maar niet van
deze wereld. Het woord ‘gast’ (Gr. xenos)
heeft als eerste betekenis 1. Vreemd,
uit den vreemde gekomen; 2. Vreemde,
vreemdeling; 3. Gast. Het woord vreemdeling (Gr. parepidèmos) heeft als betekenis ‘voor enige tijd vertoevend’. Het
werkwoord betekent tijdelijk als vreemdeling op een plaats vertoeven. Beide
woorden versterken elkaar omdat ze
allebei de notie van vreemdeling hebben.

Met de aartsvaders gasten
en vreemdelingen
Wat vreemdeling zijn inhoudt, laat het
leven van de aartsvaders zien. Hun
leven vormt een illustratie bij deze
aanduiding. Zo komen we ook bij de
kern van het leven van een christen.
Een pelgrim gaat bewust naar een bepaalde plaats en trekt door de wereld
heen zonder zich af te laten leiden. Hij
laat zich nergens ophouden, alleen om
te slapen en te eten. Het land waar hij
doortrekt heeft geen functie. Dit zou
inhouden dat een christen de wereld
de wereld laat. Het leven van iedere
dag heeft geen functie, het gaat om het
aankomen op de heilige plaats.
Dit is met een vreemdeling anders. Die
verkeert voor een bepaalde tijd bewust
in het buitenland, bijvoorbeeld om daar
zaken te doen of ontwikkelingswerk
te verrichten. Het betekent allereerst
dat hij een burger is van een ander

De gelovigen zijn
geroepen om in deze
wereld het licht te
reflecteren van Hem
Die het licht van de
wereld is
vaderland en van dat land een paspoort
heeft. Dit geldt ook van de ware christen. Die is door genadige levendmaking
met Christus onderdaan geworden
van het Koninkrijk der hemelen. Het
Koninkrijk is in hem gekomen en hij is
het Koninkrijk binnengegaan.
Dit is geen uitwendig iets, maar een
principiële innerlijke vernieuwing. Het
raakt je wezen en vormt en doortrekt zo
je denken. Trek het beeld maar door.
Je kind gaat voor stage naar het buitenland. Je hoopt dat het daar een goede
tijd heeft. Een fijn kosthuis, een goed
bed, goed eten, een leerzame stageplek, fijne collega’s. Bovenal hoop je
dat hij daar leeft uit wat hij thuis heeft
meegekregen. Dat je kind leeft met
de Heere. In onze tegenwoordige tijd
ligt dit wat anders, maar alle eeuwen
daarvoor was je echt weg. Je had geen
mobiel, geen telefoon, geen skype, et
cetera. Je hoopte niet dat je kind wegkwijnde van heimwee, maar tegelijk
hoopte je dat het bleef beseffen: mijn
wortels liggen elders. Je hoopte dat je
kind toch geregeld aan thuis dacht en
naar huis verlangde en ook werkelijk
weer naar huis zou terugkeren.

De betekenis van dit leven
Het beeld van de gasten en vreemdelingen doet recht aan de verschillende aspecten van het leven van een christen.
We hebben een taak op deze aarde. De
Heere Jezus zegt tegen de discipelen
dat de gelovigen het zout van de aarde
zijn en het licht voor de wereld. Gods
kinderen hebben de functie op deze
wereld het bederf tegen te gaan met
hun spreken, met hun trouw, met hun
transparantie, met hun woorden en met

hun daden. Als het goed is, worden de
gesprekken op de afdeling anders als de
christen binnenkomt. En tevens zijn de
gelovigen geroepen om in deze wereld
het licht te reflecteren van Hem Die
het licht van de wereld is.
En lees het slot van de brieven van
de apostelen maar door, daar gaat het
steeds over het concrete leven om
vriendelijk te zijn, het kwade te overwinnen door het goede et cetera. Dit
geheim bepaalt je denken en leven. Je
hebt een diep besef dat je bestemming
elders is. Je thuis is boven. Dat stempelt
je. Ik denk bijvoorbeeld aan 1 Korinthe
7:29-31: 29 Maar dit zeg ik, broeders,
dat de tijd voorts kort is; opdat ook die
vrouwen hebben, zouden zijn als niet
hebbende; 30 En die wenen, als niet
wenende; en die blijde zijn, als niet
blijde zijnde; en die kopen, als niet
bezittende; 31 En die deze wereld gebruiken, als niet misbruikende; want de
gedaante dezer wereld gaat voorbij.
We zijn dankbaar voor iedere dag en
voor alle zegeningen, maar we beseffen
heel diep dat dit het tijdelijke leven is
en dat we op een dag door de Koning
naar huis geroepen worden om altijd
bij de Heere te zijn. Maar zolang we
hier zijn, zijn we geen pelgrims met
oogkleppen op die door de wereld trekken, de wereld de wereld latende, maar
gasten en vreemdelingen die leven voor
de Koning, door de Koning en uit de
Koning tot eer van Zijn Naam en tot
heil van onze naaste.

We zijn
geen pelgrims
met oogkleppen op
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Zicht op de vrouwenbond

Bondsdag 2018

Wet en Evangelie
Om negen uur komen de medewerkers voor de opening
bij elkaar in een zaal van de nieuwe Bethelkerk te
Lunteren. De 2e presidente mw. A. Rijken-Ubak leest
Johannes 1:1-18, met de nadruk op het 17e vers:
'Want de wet is door Mozes gegeven, de genade en de
waarheid is door Jezus Christus geworden.' Daarna
vraagt ze de Heere om een zegen over deze dag.
C.B. Hovestad-Stoffer

Om half elf beginnen we deze 10e
Bondsdag van de Hersteld Hervormde Vrouwenbond met het zingen van
Psalm 103 vers 4. De 1e presidente
mw. N. Schalkoort-Zijderveld heet
alle bezoekers van harte welkom in
het bijzonder de beide sprekers van
vandaag: ds. J.L. Schreuders en ds.
F. van Binsbergen. Zij zullen het thema
van deze dag ‘Wet en Evangelie’ in hun
referaten verder uitwerken. Ook is er
een hartelijk welkom voor de beide
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musici van deze dag: Ton Burgering en
Wouter Schalkoort. Verder worden de
afgevaardigden van de synode, de commissies en bonden binnen de HHK,
de vertegenwoordigers van de andere
Vrouwenbonden, de schrijvende pers,
dhr. Bruinekreeft, onze fotograaf en
mw. Schreuders hartelijk begroet.
In de middagvergadering hoopt dhr.
H.A. ter Maaten de opbrengst van onze
actie voor het Seminarie in ontvangst
te nemen.

Ds. Schreuders leest Exodus 24:1-17
en gaat ons voor in gebed. Zijn referaat
heeft als titel: ‘Mozes, de middelaar
van het Oude verbond’.
Wie aan Mozes denkt, denkt aan de wet.
We denken dan ook aan de betekenis van
de wet van Mozes. We zien in het leven
van Mozes drie perioden van veertig jaar.
Hij leidt samen met Aäron het volk van
Israël uit Egypte. Hij mocht het volk,
door eigen schuld, niet in het beloofde

genadeverbond. Maar Gods wet strandt
op de zondige aard van de mens. En
brengt ons zo de dood aan. Ze kan ons
niet verlossen, maar drijft ons uit naar
Christus. Onder het Oude verbond lag
de wet onder het verzoendeksel. Bij het
Nieuwe verbond is de wet door Christus
vervuld. Bloed van stieren en bokken
kan de zonde niet wegnemen, dat kon
alleen het bloed van Christus gestort op
Golgotha. De wet is door Mozes gegeven.
De genade en waarheid is door Jezus
Christus geworden.

land brengen. Bij de berg Horeb zien
we Mozes als middelaar optreden. God
spreekt tot Mozes en Mozes spreekt Gods
woorden tot het volk.
Hij ontvangt ook de stenen tafelen met
daarop de tien geboden. Mozes heeft ook
3 ambten: als profeet is hij de stem van
God, als koning richt hij het volk en
als priester bracht hij de offers, voordat
Aäron als hogepriester werd gezalfd. Ook
daarin lijkt hij op Christus.
Heel sterk zien we het middelaar zijn van
Mozes als hij pleit voor het volk bij de
zonde met het gouden kalf. ‘Delg mij uit
Uw boek’ vraagt hij dan aan de HEERE.
De wet wordt ook wel de wet van Mozes
genoemd. De wet heeft een duidelijke
taak met het oog op het Evangelie. Hij
is onze tuchtmeester tot Christus. Er
is de zedelijke wet (de tien geboden)
en de ceremoniële wet (de tabernakel
en de offeranden). De oorspronkelijke
bedoeling van de wet was om het volk
in dankbare gehoorzaamheid aan de
Heere te laten leven. Ze behoort tot het

Na dit indringende referaat zingen we
Psalm 106 vers 11, 12 en 13 en wordt
er gecollecteerd voor de onkosten van
deze dag. Tijdens het muzikale intermezzo van orgel en piano luisteren we
naar Psalm 19 vers 4 en 6 en het lied
‘O Heer’ die onze Vader zijt’.
Mw. Rijken bedankt ds. Schreuders
voor zijn referaat en heeft nog verschillende mededelingen. Ds. Schreuders
dankt de Heere voor deze ochtendvergadering en vraagt een zegen voor
de maaltijd. We zingen daarna Psalm
19 vers 4 en 6. In de pauze is er de
ontmoeting met elkaar en kan er volop
gekocht worden bij de verkoopkramen.
De opbrengst hiervan is voor de zending van de HHK.
De middagvergadering beginnen we
met het zingen van psalm 2 vers 6 en
7, waarna ds. Van Binsbergen Matthéüs 3:1-17 leest en een zegen vraagt
over deze middag. Onder het zingen
van Psalm 32 vers 1 en 6 wordt de
collecte gehouden voor de zending van
de HHK.

Van de
redactie
A. Rijken-Ubak

I

n deze bijdrage het verslag van
onze 10e Bondsdag. We kijken
terug op een mooie dag in de
nieuwe kerk van Lunteren. Zoals
gewoonlijk wordt de Bondsdag
aan het begin van het seizoen
gehouden. Het ging deze dag over
Mozes als middelaar van het oude
verbond en Christus als Middelaar
van het nieuwe verbond. Het
onderwerp sloot mooi aan bij ons
Bijbelstudieboekje over Mozes waar
dit seizoen de meeste verenigingen
mee bezig zijn.
Ondertussen is het verenigingsleven al weer in volle gang en zien
we uit naar de Kerstdagen. Heel
veel verenigingen hopen dan ons
Kerstdeclamatorium te gebruiken.
Het heeft als onderwerp: 'Jezus, de
beloofde Immanuël' naar aanleiding
van de bekende tekst uit Jesaja
7:14 'Daarom zal de Heere Zelf
ulieden een teken geven: Zie, een
maagd zal zwanger worden, en zij
zal een Zoon baren en Zijn Naam
IMMÁNUËL heten.'
IMMÁNUËL, volgens de
kanttekeningen betekent deze
naam: 'God met ons, waar God
en waar Mens, Die de mensen
weder met God verzoenen, ja, als
verenigen zal.' De Heere geve dat
deze IMMÁNUËL ook voor ons
geboren is in de stal van Bethlehem
en dat we in het geloof uit mogen
zien naar Zijn tweede komst.
We wensen u goede en gezegende
Kerstdagen en een voorspoedig
2019!

Alle data: Deo Volente
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Daarna krijgt ds. Van Binsbergen het
woord voor zijn referaat: De Middelaar
van het Nieuwe Verbond.
Ons uitgangspunt is Matthéüs 3. Dit
gedeelte voert ons mee naar de grens
van het oude en nieuwe verbond. De
Middelaar van het Nieuwe verbond
komt tot Zijn voorloper, Johannes, die
de weg voor Hem bereidt. Toen kwam
Jezus, hiermee wordt de komst van Jezus
verbonden met de oordeelsprediking van
Johannes: Bekeert u! Maar Jezus komt
niet om te oordelen, maar om gedoopt te
worden! De doop van Johannes was een
zichtbare wijze van een totale bekering
en daarom weigert hij om Jezus te dopen.
Hij had geen zonden te belijden en
evenmin bekering nodig. Maar Jezus
is juist gekomen om alle gerechtigheid
te vervullen. Gods oordeel wendt zich
naar deze Ene, Die zich tussen God en
mens opstelt. Daarom moet Hij gedoopt
worden, omdat Hij tot zonde gemaakt
is. Christus stierf als Middelaar, zodat er
door het geloof vrede met God mogelijk
is. Dat Jezus de Messias als het Lam Dat
de zonde wegdraagt hier in het water
ondergaat, is een slag in het gezicht van
de Farizeeërs en Schriftgeleerden. Zij
meenden de doop niet nodig te hebben
als Abrahams zaad! Toen kwam Jezus en
Hij moest komen. Johannes zei: ‘Die na
mij komt, is vóór mij geworden, want
Hij was eer dan ik.' De Middelaar van
het Nieuwe verbond. Hij is priester en
lam tegelijk. Meer dan Mozes is hier. Al
onze ongerechtigheid heeft God op Hem
doen aanlopen. Zo erg is het met mij,
dat God, eer Hij de zonde ongestraft liet,
deze strafte aan Zijn eigen lieve Zoon!
De straf die ons de vrede aanbrengt, was
op Hem. De doop van Jezus glinstert als
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de rijkdom van de plaatsvervanging. Hij
voor mij, omdat ik anders de eeuwige
dood had moeten sterven. Wie Hem
verwerpt, zal in de dag van het oordeel
door God worden verworpen. De
Nederlandse Geloofsbelijdenis verwoordt
dit treffend in artikel 26. Bij zijn
wederkomst op de wolken is deze Redder
ook de Rechter. Dan roept Zijn bloed
om wraak! Ga daarom niet aan Hem
voorbij!
Na dit leerzame referaat luisteren we
naar het tweede muzikale intermezzo
van Ton Burgering en Wouter Schalkoort. Zij spelen op piano en orgel de
verzen 3, 8 en 17 van Psalm 119 en
het lied ‘Vaste Rots van mijn behoud’.
Ds. Schreuders en ds. Van Binsbergen
beantwoorden de binnengekomen
vragen.
Het woord is nu aan onze penningmeesteresse mw. W.G. van Vlastuin-Wiersma die samen met mw. A.
van Ark-van der Steeg de opbrengst van
het project voor het Seminarie aan dhr.
Ter Maaten overhandigt.

De verenigingen hebben totaal
€ 17.500,00 bij elkaar gebracht.
Dhr. Ter Maaten bedankt de dames voor
hun inzet. Onder Gods zegen komt deze
opbrengst de gemeenten weer ten goede
als de studenten straks in hun ambt als
predikant mogen dienen.
Mw. Schalkoort bedankt alle medewerkers aan deze dag. In het bijzonder de
dames van de vrouwenvereniging uit
Lunteren. De eerste keer in de nieuwe
kerk is toch altijd spannend!
Het belangrijkste van deze dag was
het onderwijs vanuit de Bijbel: Wet en
Evangelie. De Bijbelse lijn vanuit het
Oude Testament naar Christus in het
Nieuwe Testament. Neem het gehoorde mee, overdenk het en bewaar het in
uw hart. Ze wenst alle verenigingen en
regionale verbanden Gods zegen voor
het nieuwe vergaderseizoen.
Na het zingen van de verzen 2 en 11
van Psalm 103 besluit ds. Van Binsbergen deze dag met dankgebed en wenst
ons allen wel thuis.

Uit de verenigingen

Vrouwenvereniging
‘Wees een zegen’
te Hoevelaken,
Nijkerkerveen e.o.

We mochten als Vrouwenvereniging
ons 12,5 jarig jubileum gedenken.
Dit hebben we gevierd met een high
tea en een fotoquiz, waarbij alle jaren
van de vereniging nog weer even voorbij kwamen.

L. van Plaggenhoef,
1e voorzitster

Wij zijn dankbaar voor de tijd waarin we
samen bezig mochten zijn met het lezen

50 jaar Hersteld
Hervormde
Vrouwenvereniging
'Wees een zegen'
te Elst (Utrecht)
R. van de Beek-Roks,
presidente

Op 15 oktober 2018 bestaat de Vrouwenvereniging uit Elst (Utr.) 50 jaar.
Wij herdenken dit feestelijk op 18
oktober. Deze avond begint net als 50
jaar geleden met het zingen van Psalm
43: 3 en het lezen van Psalm 143
waarbij toen de nadruk op vers 8 lag.
Ook lezen we Genesis 12:1-3 omdat

de naam van onze vereniging daaruit
afkomstig is. De meditatie gaat dan
ook over 'Wees een zegen…'.
Deze avond zijn er vier jubilarissen,
twee leden zijn 12 ½ jaar lid, een lid
35 jaar en het oudste lid is vanaf de
oprichtingsvergadering, met een onderbreking van een kleine twee jaar,
altijd lid geweest. Er worden herinneringen opgehaald, oud-bestuursleden

en bestuderen van Gods Woord. Als
aandenken kregen we een fotoboekenlegger waarop de tekst staat uit Genesis
12:2, waar de naam van onze vereniging
vandaan komt: 'En Ik zal u tot een groot
volk maken, en u zegenen en uw naam
groot maken; en wees een zegen.'

vertellen wat er vroeger op de vereniging gebeurde en men kan fotoalbums
inzien.
Met z’n allen gaan we op de foto voor
in de kerk en daarna worden ze door
de leiding van het jeugdwerk verrast
met een nieuwe voorzittershamer met
inscriptie. De vorige, uitgeleende hamer was namelijk na een kamp spoorloos verdwenen.
De avond is te kort voor al hetgeen op
het programma staat, maar aan de koffie of thee en het gebak, de hapjes en
het drankje zijn we wel toegekomen.
De avond wordt afgesloten door Psalm
72: 10 en 11 te zingen, waarna de
oud-presidente eindigt met dankgebed
en ons wel thuis wenst.
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Bijbelstudieboekje
Vrouwenvereniging

‘De Wingerd’
uit Gameren herdenkt haar

seizoen
2018-2019

50-jarig jubileum
H. van der Linden-Kuijntjes
secretaresse

Al die tijd mocht het Woord gelezen
en onderzocht worden en mochten
we goede en fijne avonden met elkaar
hebben.
Op 18 oktober 2018 staan we hier in
het bijzonder bij stil.
De presidente, mw. A. Rijken-Ubak,
opent de avond met een hartelijk welkom aan de leden en in het bijzonder
aan ouderling F.C. van Weelden, die
namens de kerkenraad aanwezig is,
en aan haar man. Vervolgens leest ze
Psalm 90.
Ds. A.C. Rijken houdt een meditatie
uit het boekje van de Bijbelstudie wat
dit keer gaat over Mozes voor Farao en
de plagen van Egypte.
Ter bemoediging spreekt de Heere tot
Mozes: ‘Ik zal zijn die Ik zijn zal.’
‘Ik ben de getrouwe, de onveranderlijke.’
Dit is een bemoedigend woord voor
zowel Mozes als voor ons.
De Heere blijft getrouw tegenover onze
ontrouw.
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Na de pauze met gebak leest mw.
J. van der Ende-Gravesteijn een gedicht over 50 jaar verenigingsleven.
Er worden deze avond ook een
vijftal trouwe leden gehuldigd.
De presidente spreekt hen toe en
overhandigt aan de jubilarissen
een prachtig boeket bloemen.
Het zijn de volgende dames:
Mw. N. Oost-Alblas, 50 jaar lid
Mw. H. Kerkhoff-Soer, 40 jaar lid
Mw. A. Smits-Hak, 35 jaar lid
Mw. C.J. Jonkers-van Amerongen,
35 jaar lid
Mw. M. Kiep-van Willigen, 25 jaar lid
Daarna besluit ouderling Van Weelden
de avond met dankgebed.
We kijken terug op een mooie avond,
ook al waren enkele dames, waaronder
een jubilaris, wegens ziekte helaas niet
aanwezig.

Er zijn nog een klein aantal exemplaren
van het boekje over het leven van
Mozes verkrijgbaar. Tevens is het
Bijbelstudieboekje over Esther nog te
koop. U kunt de boekjes bestellen bij:
a.rijken-ubak@solcon.nl |
Tel. (0418) 561287. De prijs is € 4,-per stuk voor leden en voor niet-leden
€ 5,-- Beide bedragen zijn inclusief
verzendkosten.

Va k a n t i e

Kom op vakantie in ons
Hooiberghuisje (2-6 p)
aan de rand van de
Grimberg nabij RIJSSEN.
burgemeestershooiberg.nl
Tel: 06-53715902.

Van de bestuurstafel
K. Leenheer-van Gent

Z

aterdag 6 oktober is de 10e
Bondsdag gehouden in de nieuwe
Bethelkerk te Lunteren.

Agenda
26 maart
Gameren:
Spreker:
Onderwerp:

Regioavond Zuid-Oost
ds. A.C. Rijken
Mediagebruik

2 april
Lunteren:

Huishoudelijke Vergadering

donderdag 3 oktober
Lunteren:

11e Bondsdag

Kopij voor het volgende blad kunt u voor 1 januari 2019 e-mailen
naar: a.rijken-ubak@solcon.nl Tevens kunnen de berichten voor
de website naar bovengenoemd e-mailadres gestuurd worden.
E-mail secretaresse HHV: cbhovestadstoffer@solcon.nl

We mogen terugzien op een goede dag,
waarin Gods Woord centraal stond.
Het thema van deze dag was: ‘Wet en
Evangelie’. In de morgenbijeenkomst
sprak ds. J.L. Schreuders over: ‘De
middelaar van het Oude Verbond’ en in
de middag sprak ds. F. van Binsbergen
over: ‘De Middelaar van het Nieuwe
Verbond’. Vanwege files en drukte
op de weg op doordeweekse dagen,
werd de Bondsdag voor het eerst op
een zaterdag gehouden. Uit de vele
reacties die wij van u ontvingen, bleken
de meesten van u toch de voorkeur te
geven aan de donderdag. Inmiddels
hebben we als bestuur besloten om, als
vanouds, de Bondsdag in 2019 weer te
houden op een donderdag, en wel op 3
oktober.
In november zijn de beide
Toerustingsdagen in Ridderkerk en
Elspeet gehouden.

Op alle bijeenkomsten zijn onze
bekende fotokaarten te koop!

Ds. L. Groenenberg sprak op de beide
dagen over het thema: ‘Eenzaamheid’.
We leven intussen in de Adventstijd en
gedenken de komst van de Middelaar
van het Nieuwe Verbond, de Heere
Jezus Christus. Hij is gekomen naar
deze aarde om te zoeken en zalig te
maken dat verloren was.
Gods Woord mocht ook dit jaar op onze
verenigingsmorgens en avonden weer
vele malen opengaan. Wat heeft het in
ons hart uitgewerkt? Mogen wij door
genade deze Zaligmaker kennen voor
eigen hart en leven? Zijn roepstem
komt nog tot ons: ‘Wendt u naar Mij
toe, wordt behouden, alle gij einden
der aarde; want Ik ben God en niemand
meer.'
We wensen u van harte Gods onmisbare
zegen toe op het Kerstfeest en in het
nieuwe jaar.
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Zicht op evangelisatie

Het communiceren
van de Bijbelse
Boodschap van
hart tot hart
Daar staan ze weer, de mensen
van het evangelisatieteam. In alle
vroegte hebben ze hun spullen
klaargelegd in de kraam. Hoe zal
het worden vandaag?
Ben van der Starre

Met elkaar hebben ze uit de Bijbel gelezen en gebeden om de werking van de
Heilige Geest. Zonder de aanwezigheid
van die Geest zal het niet gaan. Wat
altijd blijft, is drempelvrees. Hoe kom
je straks over de drempel van de feiten
en gevoelens van degene met wie je een
gesprek hebt, tot zijn innerlijke ruimte?
Laat die ander mij over de drempel die
toegang geeft tot zijn innerlijke ruimte?
20

Geeft de Heere mij vandaag gesprekken
van hart tot hart? Dat moet ons gebed
zijn bij alle pastorale gesprekken, zowel
bij huisbezoek als op de markt.
Met enige regelmaat lopen de mensen
langs de evangelisatiekraam. Het eerste
contactmoment ontstaat als de een de
ander recht in de ogen kijkt. Nu is het
belangrijk om goed op de non-verbale
communicatie van de ander te letten.

Draait de ander de ogen weg? Maakt
de ander een omtrekkende beweging?
Het is een spannend moment. De een
denkt: ‘Zal ik toegelaten worden?’ en
de ander denkt: ‘Laat ik hem toe?’ Je
raakt met elkaar in gesprek. De eerste
drempel is genomen. De ander doet zijn
verhaal. Je bent actief aan het luisteren.
Laat dat luisteren een brede trechter
zijn. Vanuit een open en brede insteek
vindt stap voor stap een neerdalen
plaats tot de innerlijke ruimte van de
ander. Je blijft scherp luisteren en je let
goed op de lichaamshouding.
Het gesprek is als een stroming in de
rivier. Probeer ook te ontdekken of er
nog een onderstroom is in de woorden
die je hoort. Luister goed naar de feiten en gevoelens. De onderstroom kan
namelijk precies het tegenovergestelde
zeggen van wat de inhoud van de woorden uitdrukken.
Je kunt ondertussen aanmoedigen meer
te vertellen door een knikje met je hoofd
of ‘hmm, hmm’ te zeggen. Parafraseer
regelmatig met: ‘Ik hoor van u dit en ik
hoor van u dat’. Maar dan komt het moment om te proberen over de drempel
van de innerlijke ruimte van de ander
te komen. Om te gaan spreken van hart
tot hart. Een vraag zou nu bijvoorbeeld
kunnen zijn: ‘Hoe kijkt u nu aan tegen
dat wat u is overkomen?’ Of: ‘Had u dat
ooit gedacht dat dit met u zou gebeuren?’ Het zijn de vragen die draaien om
de vraag naar de levensbeschouwing.
Op de landelijke evangelisatiedag D.V.
9 februari 2019 is er een workshop waar
verder wordt nagedacht over hoe je tot
een geslaagde communicatie komt en
wat helpt om over de drempel van de innerlijke ruimte van de ander te komen.
Van harte uitgenodigd!

Evangelisatie in
Roosendaal
Vanuit verschillende gemeenten in het zuidwesten
van ons land wordt in het Brabantse Roosendaal aan
evangelisatiewerk gedaan. Marinus en Anita van der Maas
zijn betrokken bij dit evangelisatiewerk. In het Zeeuwse
Oudelande sprak ik met hen over dit werk en wat hen drijft.
S.P. Schutte

Wie zijn ze?
Marinus en Anita horen bij de gemeente van Kruiningen. Vanwege de groei
van de gemeente komt die nu ook in
Goes samen en dat is nu hun plaats.
Ze wonen nu zo’n vijf jaar in het pittoreske dorpje Oudelande. Van huis uit
komt Marinus uit de gereformeerde gemeenten en komt Anita uit de RoomsKatholieke Kerk. In de tijd dat Anita
tot verandering kwam, is Marinus op

haar weg gekomen. Anita benadrukt de
onvoorstelbaar vele vragen die het geeft
als iemand die rooms-katholiek is, tot de
Bijbel en tot de God van de Bijbel wordt
getrokken. Marinus heeft daarin voor
haar een gids mogen zijn.

Waarom evangeliseren in
Roosendaal?
De vraag is gesteld: waarom in Roosendaal? In Oudelande en directe omgeving

zijn ook velen die buiten de waarheid
leven. Waarom dan naar het verre
Roosendaal om te evangeliseren?
Dat blijkt voor hen alles te maken te
hebben met de levensweg die ze hebben
afgelegd. Ze benadrukken het belang
om ook de rooms-katholieke medemens
op te zoeken met het Evangelie. Juist als
je ze kunt verstaan in de manier waarop
ze omgaan met God, zoek je hen op.
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Vanuit verschillende Zeeuwse gemeenten is deze nood ook gezien. Er is toen
overleg geweest tussen de verschillende
reformatorische kerken. Met de bedoeling om niet in elkaars vaarwater te
gaan zitten. Samen met St. Maartensdijk (waar al geëvangeliseerd werd in
Roosendaal) en Nieuwe-Tonge is dit
verder gegaan.

Wat gebeurt er?
Er wordt één keer in de maand op zaterdagmiddag gefolderd bij een van de
grotere winkelcentra. Behalve folders
worden inmiddels ook Bijbels aangeboden. Ze staan op een plek waar veel
mensen langskomen.
Dat levert elke keer weer verschillende
ervaringen op:
• Afwijzing
• Ongeïnteresseerdheid
• Aannemen van een folder, maar
verder niets zeggen alstublieft
• Belangstelling
Er zijn is belangrijk. Er regelmatig zijn
is nog belangrijker. Zo was er bijvoorbeeld een man die al eens langsgelopen
was. Op een gegeven moment kwam
hij terug en vroeg om een Bijbel. Nee,
verder geen gesprek alstublieft. Op zo’n

moment weet je dat je er niet voor niets
staat. De Heere zal dan met Zijn Woord
wel doen wat Hem behaagt.
Voor de toekomst hopen ze dat het
mogelijk wordt om een Bijbelcursus te

houden. Om zo mensen rondom Gods
Woord samen te brengen. Tevens zien
ze uit naar een kerk in Roosendaal waar
de Statenvertaling op het hart gebonden
wordt!
Roosendaal is een van oudsher overwegend rooms-katholieke stad. Wat betekent dat voor het Evangelisatiewerk?
Vanuit haar eigen achtergrond vraagt
Anita er aandacht voor dat roomse
mensen zo goed als niets weten van de
Bijbel. In de kerk gaat het nooit over de
Bijbel maar is er een vastklampen aan
tradities, beelden enzovoort. Tegelijk
voelen deze mensen zich wel christenen en denken ze dat het met hen
wel goed komt. Dat maakt ze moeilijk
benaderbaar. Daarnaast wordt het verschil tussen rooms en protestants echt
als mijlenver ervaren. Een atheïst staat
in de beleving dichterbij hen dan een
protestant. Het is nodig om dat goed te
beseffen als je in een stad als Roosendaal werkt.
Jullie hebben het een en ander verteld
over jezelf en het werk in Roosendaal.
Kun je samenvattend nog een paar kernzaken meegeven aan de lezers?
Beiden benadrukken: Volhouden is
belangrijk. Ook als er niet direct vrucht
komt. Het is Gods werk en Hij staat
voor Zijn eigen werk in. Dat geeft rust.
Daarnaast doen kerkleden die bij de
waarheid zijn opgegroeid, er goed aan
zich te realiseren hoe ontzettend bevoorrecht ze zijn. Doordat ze kennis

Roosendaal
Roosendaal is een stad in WestBrabant en telt ruim 67.000
inwoners. De stad vervult
een belangrijke regionale
vestigingsfunctie voor bedrijven.
Ook op winkelgebied is de gemeente
het centrum voor een ruime
omgeving. De kerkelijke kaart van
Roosendaal laat zien dat een groot
deel van de inwoners op papier tot
de Rooms-Katholieke Kerk behoort.
Er is een gemeente van de PKN
en een Evangelische gemeente.
De onkerkelijkheid is groot. De
dichtstbijzijnde reformatorische
kerken bevinden zich op 25
kilometer afstand op Tholen.

hebben van de Bijbel en van jongsaf
daaruit onderwezen zijn. Hou deze rijkdom niet voor jezelf, of je nu bekeerd
bent of onbekeerd.
Tot slot: vaak wordt gezegd: ‘Dat kan ik
niet.’ En dat klopt. Wij kunnen het ook
niet. Maar de Heere roept ons er toe op
en dan mag het toch gedaan worden.
Dan hebben mensen verschillende
gaven, maar dan is er altijd wel een mogelijkheid om ook aan het evangelisatiewerk bij te dragen.

Evangelisatiedag D.V. 9 februari 2019
Breng het Woord, waar het niet meer wordt gehoord.
Bethelkerk, De Haverkamp 1 in Lunteren
Aanvang 10:00, kerk open vanaf 9:15

Met een hoofdlezing door evangelist Jan Bayense uit Kerkrade en daarnaast een
gevarieerd workshopprogramma. Nadere informatie vind u op de website:

www.evangelisatiehhk.nl
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Hartelijk welkom

Zicht Op Zending
• • • • • • • • •• • ••• ••• • •

Patons zorgen
en vreugde

•

• • •• •

ZENDING HERSTELD HERVORMDE KERK

G eb o g e n k ni e

ën

Licht voor
Schaduwland

Project Suriname
Uitgezonden werkers:
• Fam. Ds. A. Meuleman
(zendingspredikant)
• Marijke van der Plaat
(kinderwerkster)

Project Malawi
Uitgezonden werkers:
• Fam. H.C. Ju
(organisatiedeskundige)
• Fam. C.J.P. van der Bas
(zendingspredikant)

Post Suriname:
Postbus 1459,
Paramaribo, Suriname

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

F O C U S

W. de Kloe

Gebogen knieën
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Terugblik op zendingsdag

Gods werk gaat door, maar zijn wij daar ook bij betrokken? Of
gaat het ons voorbij en zullen wij straks omkomen in het oordeel?
Met die indringende vragen opende ds. W. M. Mulder, de nieuwe
voorzitter van ZHHK, de zendingsdag. Velen waren opgekomen
om te luisteren naar het Woord van God en naar het getuigenis
van de beide zendingspredikanten.

GEBED
Ds. Oorschot sprak over het
belang van het gebed. De Heere
Jezus trok Zich vaak terug om
alleen te zijn met Zijn Vader. Hij
leerde ons ook het volmaakte
gebed. Ds. Pieters stelde dat het
gebed op alle mensen gericht
mag zijn. Iedereen is welkom bij
God. Dat mag overal verkondigd
worden: Hij is het, Die ons Zijne
vriendschap biedt… Maar de
reikwijdte van het gebed kent
nog een ander aspect: je moet
niet veel aan de Heere vragen, je
mag álles aan Hem vragen!
ZENDELINGEN
De beide zendingspredikanten
vertelden van hun werk in
Malawi en Suriname. Ds. Van der
Bas beloofde de aanwezigen, net
als bij zijn uitzending, om dagelijks te bidden voor de gemeenten, de predikanten en de ambtsdragers in Nederland. En vervolgens vroeg hij zijn gehoor om
dat ook voor hem te doen en

ZI CH T
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voor het werk in Malawi. Want
zonder de Heere Jezus kunnen
wij niets doen (Joh.15:5). Het
belangrijkste deel van het zendingswerk vindt plaats in
Nederland, daar waar in de binnenkamer de Heere gesmeekt
wordt om Zijn zegen over het
werk.
CULTUURVERSCHILLEN
Ds. Meuleman liet ons zien hoe
cultuurverschillen het doorgeven van de Bijbelse boodschap
bemoeilijken. Het is erg belangrijk dat je de
mensen
begrijpt, dat je
weet wat hen
beweegt. Om
vervolgens
daarop aan te
sluiten in
gesprekken en
in de prediking.
In Suriname kunnen de meeste mensen de Bijbel
niet lezen. Op school leren ze
Nederlands. Thuis spreken ze
hun eigen taal: Sranantongo.
Daardoor is het voor hen erg

moeilijk om de Bijbeltaal te
begrijpen. Ds. Meuleman is nu
bezig met een vertaalproject van
de Kijk- en Luisterbijbel. Hij
hoopt daardoor het Woord dichter bij de mensen te brengen.
OPROEP
’s Middags werd alle zendingswerkers toegezongen: “en dat
Uw Geest hun ware wijsheid
leer’”.
Wat moet dat bemoedigend zijn,
te weten dat er zo met je meegeleefd wordt en zo voor je gebeden wordt.
Zo mochten we,
na een rijk
gezegende dag
weer naar huis
gaan, met de
dringende
oproep van de
voorzitter om
het onderwijs
van deze dag mee
te dragen in de binnenkamer.
Om het bij die God neer te leggen, waarvan de psalmdichter
zingt dat Hij “nimmer mij heeft
afgewezen, noch mijn gebed

Belangrijk
dat je de
mensen begrijpt
en weet wat hen
beweegt.

D ECEM B ER
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gehoor ontzeid”. Met veel huiswerk gingen we naar huis. Maar
niet ongetroost. Want van de
Heere mogen we grote dingen
verwachten. .
n
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I N Z I C H T

Ds. C.J.P. van der Bas

Onbeantwoorde vragen
Op de zendingsdag van zaterdag 15 september jongstleden
bleven twee vragen onbeantwoord. De eerste vraag betreft
het beroepingswerk en het invullen van preekbeurten in
Malawi. De andere vraag heeft betrekking op de kerkelijke
kaart van het land. Welke kerken zijn hier zoal en zijn er
mogelijkheden tot samenwerking?
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PREEKBEURTEN
Op het ogenblik zijn er elf predikanten aan de RPC verbonden. Veertien
studenten voltooien het laatste stadium van hun studie. Ze gaan inmiddels voor in een aantal gemeenten
van de kerk en doen daar ook bijna
alle werk van een predikant. Maar… er
zijn ruim tweehonderd kerkgebouwen, waarin gemeenten samenkomen, verspreid over een afstand van
ruim negenhonderd kilometer! De
vervoersmogelijkheden zijn zeer
beperkt. De meeste (aanstaande) predikanten beschikken over een fiets,
sommigen over een motor. Ofwel: een
predikant of aanstaande predikant
gaat uitsluitend voor in die gemeen-

ten die hem toevertrouwd zijn. Er
bestaat eigenlijk geen praktische
mogelijkheid voor het vervullen van
een preekbeurt in een van de
gemeenten van een collega-predikant.
BEROEPINGSWERK
Een aantal moeilijkheden is hier te
overwinnen. Er bestaan weinig tot
geen mogelijkheden voor kerkenraden om zich biddend een indruk te
vormen van studenten en predikanten, wanneer er een vacature ontstaat. Er zijn geen preken te beluisteren via internet, geen opnames van
kerkdiensten. Er is geen financiële en
praktische mogelijkheid om elders
ZI CH T

een student of predikant te gaan
horen. Daarom wordt tot op heden
ter synode besloten, welke student of
predikant aan welke classis of aan
welk deel van een classis wordt toegewezen. Dat gebeurt in biddend opzien
tot de HEERE. Studenten en predikanten overwegen vervolgens biddend of
er een wettige verhindering is om
deze roep vanuit de synode als een
roep van Godswege te beschouwen.
Op basis daarvan komt men tot een
besluit voor Gods aangezicht. Tot op
heden is er nog geen ‘betere’ weg
gevonden om op een Bijbels gereformeerde manier invulling te geven aan
het beroepingswerk. Ook dit element
van het kerkenwerk alhier vraagt uw
en ons gebed.
ANDERE KERKEN
De kerkelijke kaart is in Malawi heel
gevarieerd. Er is een kerk die is ontstaan vanuit Schots en Zuid-Afrikaans
zendingswerk, de Church of Central
Africa Presbyterian: de CCAP. Deze
kerk is in belijdenis verwant aan de
kerk die we ondersteunen. Hoe daar
in de praktijk gestalte aan wordt
gegeven, is me tot heden goeddeels
onbekend. Er bestaat geen vorm van
samenwerking met deze kerk of met
gemeenten daarin.
Andere kerken of groepen zijn baptisten en pinkstergemeenten. Met name
de laatste groep maakt grote opgang
in Malawi. Voorgangers uit die kring
die zich voorstaan op gebedsgenezing
en spreken in tongen, betitelen zichzelf als profeet en weten grote groepen volgelingen om zich heen te verzamelen. Naar we vrezen wordt aan
hun hoorders alleen welvaart en
gezondheid in dit leven voorgespiegeld. Van deze pinkstergroeperingen
gaat een grote zuigkracht uit. Dat
gaat ook (jonge) leden van de RPC
niet voorbij. Draagt u, draag jij de
jongeren van de gemeenten hier op in
het gebed?
n
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V I S I E

Ds. W. Pieters

Patons zorgen en vreugde (4)
Op het eiland Aniwa, waar Paton zijn werk doet, zijn
veel mensen tot geloof gebracht. Tot nog toe preekte
de zendeling in de open lucht, maar nu er in korte
tijd zoveel nieuwe gelovigen bij zijn gekomen, vindt
hij het tijd voor een kerk en een school.
Hij vraagt de jonge christengemeente dit te realiseren,
omdat hij denkt dat het niet
zíjn werk moet zijn, maar
iets van de gemeente zelf.
Het duurt niet lang of het
idee is werkelijkheid
geworden. Maar… juist in
dát seizoen is er zo’n zware
wervelstorm, dat de kerk
met de grond gelijk wordt
gemaakt! Hoe kan God dat
laten gebeuren, vraag je je
dan af... Maar dat is niet wat
de christenen op Aniwa vragen. Zij zeggen: ‘Laten we
niet huilen zoals jongens
over een gebroken pijl en
boog, maar laten we sterk
zijn en een nog steviger kerk
bouwen voor Jehova!’ Deze
tweede kerk is inderdaad zo
stevig, dat hij vele wervelstormen doorstaat.
SACRAMENTEN
Nu het gemeenteleven steeds meer vorm krijgt –
in een gebouw, kerkdiensten zoals men ze in het
westen gewend is, Bijbelstudie – wil Paton ook
graag de sacramenten gaan bedienen. Hij zou heel
graag met zijn medegelovigen het brood willen
breken en de wijn willen drinken, tot Christus’
gedachtenis. Maar omdat hij weet vanuit de Bijbel
dat iemand dan gedoopt moet zijn, hoort hij eerst
deze stap te nemen. Zo start Paton belijdeniscatechisatie. Aan het eind van het seizoen wordt
voor het eerst Heilig Avondmaal gehouden. De
deelnemers worden voorafgaand hieraan
gedoopt. Wat een gezegend en indrukwekkend
moment! Later schrijft Paton over deze dienst: ‘Ik
denk als ik het ooit in heel mijn aardse leven heb
mogen zeggen, dat ik nu de gezegende woorden
mocht uitspreken: “Jezus in het midden!”’
D ECEM B ER
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ONDERWIJS
Zoals gezegd, wil Paton ook graag een schooltje.
Omdat de inheemse bevolking niet kan lezen of
schrijven, moet het onderwijs dáár beginnen.
Op de zendingsschool worden degenen die wel
kunnen lezen, opgeleid om deze vaardigheid ook
aan anderen te leren. Elke ochtend komen de
dorpelingen anderhalf uur samen om met elkaar
de Bijbel te leren lezen. Vroeg, want als de zon
aan de hemel staat, moeten ze naar hun akkers
om te zorgen voor hun dagelijks voedsel.
Het is bijzonder om te merken hoe iedereen die
een gelovige wordt, zelf meteen ook evangelist
wordt. Zo iemand kan het niet laten om het
Evangelie aan anderen te vertellen, en het is ook
zichtbaar in zijn gedrag. Zo wordt een nieuwe
gelovige een stralend licht in het Koninkrijk van
God. Een mooi voorbeeld daarvan is hoofdman
Nerwa. Hij was een sterke tegenstander van het
Evangelie. Hij maakte Paton belachelijk, en
noemde hem een leugenaar. Maar God wil dat
ook hoofdman Nerwa onderdaan van Zijn
Koninkrijk wordt. Via de kinderen uit zijn dorp
hoort hij toch steeds weer stukjes van de blijde
boodschap. Zo wordt hij langzaam maar zeker
overgehaald. Als de Heere hem echter eenmaal
voor Zijn dienst heeft ingewonnen, is zijn omkeer
ook volledig: hij brengt zijn dagen door met het
lezen van de Bijbel, zet zich in om zijn vriend
ook te winnen voor Christus, en wordt zelfs
onderwijzer in het schooltje van zijn dorp! Vlak
voor zijn dood roept Nerwa de jongemannen van
het dorp bij elkaar: ‘Ik sterf als een gelukkige en
zal bij Jezus zijn. Wie van jullie neemt mijn plek
in op de dorpsschool en wie van jullie zal opstaan
voor de Heere Jezus?’ Op zijn sterfbed probeert
hij nog het Licht door te geven!
LEVENSEINDE
Zendeling Paton heeft met verwondering en
blijdschap mogen meemaken dat op de vele
eilanden van de Nieuwe Hebriden het
christendom werd geplant. Hij heeft een
veelbewogen zendingsleven achter de rug, met
zorgen, teleurstelling en verdriet, maar ook
was er heel veel vreugde, dankbaarheid en
bemoediging. Op 82-jarige leeftijd overlijdt deze
knecht van God en mag hij de plek innemen die
zijn Heere Jezus voor hem heeft gemaakt in
Zijn heerlijkheid.
n
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Gebedspunten

gebed gedenken is
Het zendingswerk in uw
n voor zendingsvan groot belang. Bidde
er dan alleen
werkers is namelijk me
oen! Paulus roept
meeleven; het is meed
n te strijden in de
immers op om met he
Mee te strijden,
gebeden (Rom. 15:30).
vrijmoedigheid geeft,
opdat de Heere helpt,
elie schenkt, en
opening voor het Evang
Heere zijn loop
opdat het woord van de
4:3; 2 Thess. 3:1).
hebbe (Ef. 6:18,19; Kol.
Bidt u mee:
orbereidingen voor
• om wijsheid bij de vo
med Presbyterian
de synode van de Refor
rdt gehouden in
Church of Malawi die wo
D.V. december 2018.
dat zij actief zullen
• voor lokale mensen zo
n de gemeente in
worden in het werk va
Powakka.
e snel zullen
• dat Albertine en Marijk
wennen in Suriname.
bij het lesgeven en
• voor hulp en wijsheid
kinderwerk in
het opstarten van het
Suriname.

Verjaardagen
De komende periode zijn de volgende zendingswerkers of hun
gezinsleden jarig:
01-12 ds. A. Meuleman
Zendingspredikant Suriname
14-12 Albertine Mourik
Onderwijsvrijwilligster Suriname
03-01 Mevr. M. van der Bas-van Voorthuijsen
Malawi
13-03 Waldo Meuleman (2018)
Suriname
26-03 Ds. C.J.P. van der Bas
Zendingspredikant Malawi
30-03 Mark Meuleman (2011)
Suriname
U kunt hen verblijden met een kaartje. De adresgegevens zijn als
volgt:
• Post Malawi: PO Box 626, Zomba, Malawi (Central Africa)
• Post Suriname: Postbus 1459, Paramaribo, Suriname
Op onze site kunt u de verjaardagslijst raadplegen en downloaden.

Dankt u mee voor:

• de gemeente in Powakka die na
het verlof van
ds. Meuleman in goede welstand
mocht worden
aangetroffen.
• Ds. Van der Bas die zijn werk aan
de Bijbelschool en
voor de RPC na zijn verlof weer moc
ht hervatten.
• de veilige aankomst van Alberti
ne Mourik en
Marijke van der Plaat in Suriname.
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Zendingsmiddag en -avond Kesteren
De kinderen van de Hersteld Hervormde Gemeente in Kesteren hebben
hard gewerkt voor het zendingswerk in Malawi. Dat werd beloond met
een prachtige presentatie van mevrouw Van der Bas over het werk
aldaar. Tijdens de zendingsmiddag mochten Joëlle van Dijke en
Harmen de Heus het mooie bedrag van € 363,90 aan de dominee
en zijn vrouw overhandigen. We sloten de middag af door met
elkaar heerlijke pannenkoeken te eten. Wat was het fijn met elkaar!
Dank je wel, kinderen! ’s Avonds werd in de gemeente nogmaals
verteld over het zendingswerk in Malawi. We mochten die avond
€ 1353,45 afzonderen voor de zending. We danken de dominee en zijn
vrouw heel hartelijk voor hun inzet tijdens deze middag en avond en
wensen hun Gods zegen op hun arbeid!

nkomst
D.V. zaterdag
15 december 20
18 wordt er
een informatie
bijeenkomst be
legd met
als thema: ‘Roe
ping, een noo
dzaak!?’
Deze dag zulle
n er twee lezi
ngen worden
gehouden, do
or ds. B.D. Bou
man en
drs. G. Nieuwen
huis. De bijeen
komst is
bedoeld voor
iedereen die
betrokken en/
of geïnteressee
rd is in het ze
ndingswerk.
Voor meer info
rmatie verwijs
ik u graag
naar de websi
te: www.hhk.
nl/zendingsbijeenkomst.
De bijeenkom
st zal plaatsvinden in de za
al van het kerk
elijk
bureau in Veen
endaal. In verb
and met de
lunch stellen
we het op prijs
dat u zich
aanmeldt via
de website of
door te
bellen met bu
reau zending:
0318-505541.
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S P E C T R U M

Lina*

Licht voor Schaduwland
‘Het volk dat in duisternis wandelt, zal een groot licht zien;
degenen die wonen in het land van de schaduw des doods,
over dezelve zal een licht schijnen.’ (Jesaja 9:1)

VOORBEREIDING
Na jaren van voorbereiding, training
en een tweede reis naar Azië, ben ik
afgelopen zomer vanuit mijn
gemeente uitgezonden naar
Noordoost-Azië, waar ik nu in een
buurland eerst de taal aan het leren
ben. Ik ben op het moment volop
bezig met de taalstudie en maak
plaatselijke vrienden om zo meer en
meer de Aziatische cultuur en
gewoontes te leren kennen en begrijpen. Zodra ik de taal onder de knie
heb, hoop ik Schaduwland zelf binnen
te gaan. Waarschijnlijk zal dat als ontwikkelingswerker of taaldocent zijn.
In de komende tijd zal ik de verschillende mogelijkheden, in overleg met
de organisatie via welke ik ben uitgezonden, onderzoeken. Aangezien
Schaduwland op dit moment zeer
moeilijk te bereiken is, proberen mijn
collega’s en ik het land binnen te
komen als professionele werkers,
zodat we persoonlijke contacten kunnen opbouwen om op die manier binnen persoonlijke relaties te kunnen
getuigen van de Hoop die in ons leeft.
Met een hartelijke groet vanuit
Noordoost-Azië, Lina

Beste mede HHK-er,
Mijn naam is Lina* (30 jaar), lid van
een Hersteld Hervormde Gemeente.
Sinds mijn vroege jeugd heeft de
Heere het zendingswerk op mijn hart
gelegd en terwijl ik opgroeide heb ik
altijd belangstelling en een verlangen
gehad om in het buitenland te dienen
‘waar de nood het hoogst is’. Dat
onbestemde verlangen werd meer
concreet nadat ik mijn studie psychologie afgerond had en was begonnen
te werken als psycholoog.
ROEP
Tijdens een conferentie werd ik
opnieuw bepaald bij de Grote
Opdracht uit Mattheüs 28 (‘Gaat dan
henen…’) en toen kon ik die roep niet
meer negeren. Een reis van 5 jaar
voorbereiding was begonnen. Na een
D ECEM B ER

20 18

-

GERO EPEN

oriëntatiereis naar Noord- en
Zuidoost-Azië plaatste de Heere heel
duidelijk één land in Noordoost-Azië
op mijn hart. Dit land is een communistisch land waar het verboden is
een christen te zijn en waar de leiders
worden aanbeden als goden. Zoals in
de koptekst weergegeven, wandelt
ook dit volk in duisternis en wonen zij
in een land van de schaduw van de
dood. Maar wat een belofte staat er
in de tekst! Dat volk zal een groot
licht zien, een licht zal over hen schijnen! Welk ander licht kan dat zijn dan
het Licht van het evangelie, van de
komst van Jezus Christus? Het is mijn
gebed en verlangen om getuige te
zijn van de vervulling van die belofte
ook voor dit volk. Naar aanleiding van
deze tekst heb ik de naam
‘Schaduwland’ gekozen als schuilnaam voor dit land.
TOT

GE T U I GEN

GEBEDSVERZOEKEN:
- Bid voor Schaduwland en haar inwoners, dat zij het Licht van het evangelie mogen zien en ontvangen.
- Bid voor geopende deuren om het
land binnen te komen nadat mijn
taalstudie zal zijn afgerond.
- Bid voor de veiligheid van mij en
mijn collega’s, maar vooral voor de
lokale christenen die onder hevige
vervolging leven.
n
*Om te voorkomen dat mijn werk in
Schaduwland (of erger: collega’s of
lokale contacten) in gevaar wordt
gebracht, worden er schuilnamen
gebruikt.
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Maarten
Ds. C.J.P.
van Kramer
der Bas

Onbeantwoorde
Nieuwe bureaumanagervragen
stelt zich voor
lange vacante
het breedjongstleden
moderamen vaneen
de student
generale
synodeteeen
OpNa
deeen
zendingsdag
van periode
zaterdagheeft
15 september
of predikant
gaan

horen. Daarom wordt tot op heden
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bureaumanager
zending kunnen
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in de persoon
van besloten,
Maarten
Kramer.
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ter synode
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student of
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aanstuurt,
commissie
ondersteunt
in de beleidsvoorbereiding
en deen predikanMalawi.
De andere
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betrekking
op de kerkelijke
tot de HEERE. Studenten

ten overwegen vervolgens biddend of

contacten
met
de zendingscommissies
in Nederland
Wij
hebben
aan
kaart
van het
land.
Welke kerken zijn hier
zoal en zijnonderhoudt.
er
er een
wettige
verhindering
is om

deze roep vanuit de synode als een
roep van Godswege te beschouwen.
Op basis daarvan komt men tot een
besluit voor Gods aangezicht. Tot op
Graag wil ik mij aan u voorstellen. Mijn
zendingsbureau.
In deze
is het
heden is er nog
geenweken
‘betere’
weg
naam is Maarten Kramer. Samen met
mij opgevallen
hoeveel
werk
er gedaan
gevonden om
op een
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Het eeuwigblijvende Woord
De Bijbel, het Woord van God, is eeuwigblijvend!
Het Woord van God is dus niet aan een tijd gebonden; het
is ook niet aan een plaats gebonden. Het is het middel dat
de Heere wil gebruiken om zondige mensen tot bekering
te brengen. Onze doelstelling is het verspreiden van
Bijbels in nauwgezette vertalingen over de gehele wereld.
Al voor € 2,50 per jaar kunt u ons werk steunen.
U ontvangt dan vier maal per jaar het mooie, informatieve
blad StandVastig, met daarin ook een speciale rubriek
voor de kinderen.

Energie
voor kerken
Bedankt voor uw deelname!
Ruim 3.500 kerken en kloosters doen al
zeven jaar mee met het inkoopcollectief
Energie Voor Kerken.
Dankzij uw deelname kopen we gezamenlijk
voordelig groene energie in bij Greenchoice,
de energie ever n ier v n et o e tief

Uw voordelen

• Scherpe groene ene
rgietarieven
(100% Nederlandse win
d en gas:
o d t nd rd erti ten
• Uitstekende contrac
tvoorwaarden
• Transparante dienstver
lening
ptim e persoon i e ser
vi e

Steunt u ons werk ook?
U kunt u opgeven als donateur via de homepage van ons
website door een briefje of telefoontje naar ons, of door
een e-mail aan: jhaalboom@gbs.nl. Elke nieuwe donateur
ontvangt naar keuze een set met kaarten van historische
kerkgebouwen of een afzonderlijke uitgave van het
Johannesevangelie in de Statenvertaling (voor eigen
gebruik of voor verspreiding).

Nijverheidstraat 21
Postbus 168 - 4140 AD Leerdam
T (0345) 61 01 55
GBS handleiding donauteurswerving 2018 .indd 4
E info@gbs.nl

www.gbs.nl
09-07-2018 15:25:09

Ook interesse?
unt m nde i s inst ppen in et o e tief
i voor meer inform tie op Energievoorkerken.nl
of neem ont t op met
on oer v n e em ns onsu t n
oer e em ns onsu t n n
T: 030 767 01 21
et o e tief nergie oor er en is een initi tief v n
in samenwerking met energie adviesbureau Hellemans
onsu t n

Belastingaangifte voor
Predikanten
De V.V.I stelt zich al 40 jaar ten doel:
Israël helpen met de verpleging van alle bevolkingsgroepen,
ongeacht afkomst en overtuiging.

Giften graag op NL97INGB0003885840

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

www.verplegingvoorisrael.nl

•
•
•
•
•
•

Specialisa�e in predikanten en kandidaten
Ook voor partner en gezin
Maximale a�rekposten
Doe-het-zelf mogelijkheid
Studiedagen voor predikantsvrouwen
Hypotheekadvies
033 - 887 1000

www.belastingaangiftevoorpredikanten.nl
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Het adres voor uw project - meubilair en benodigdheden
Stationsweg 406 | 3925CG Scherpenzeel | 033-2048900
www.horecaplaats.nu | info@horecaplaats.nu

Accountancy Detachering
Advies
Accountancy
Detachering

Advies

Gratis
Betrokken
financiële
accountant
analyse
van
voor
de mkbDe full service financiële
dienstverlener met een
uw bedrijf?
nieuwe, frisse kijkondernemer

• Onze adviseurs hebben jarenlange
ervaring in het MKB
• gespecialiseerd in startende
ondernemingen (actieve
(speciaalbegeleiding
tarief)

op uw zaak!

met aantrekkelijke starterskorting)

Waalbandijk 13
T 0344 - 64 61 91
4051
Ochtenis gratis en geheel
F 0842vrijblijvend!
- 25 85 28
• 1eCJ
gesprek

E info@waasdorpAA.nl
I waasdorpAA.nl

CHRISTELIJKE BEGRAFENISONDERNEMING




Voor een persoonlijke en betrokken begeleiding
bij het verzorgen van alleen begrafenissen
P.H. (Peter) van der Leer
T 0318 - 526641
M 06 - 46376232

Autisme Coaching
Susiane
•
•

Coaching in de thuissituatie voor alle leeftijden
Coaching in een groep door
middel van een Workshop

Bel vrijblijvend 06-37184149
www.AutismeCoachingSusiane.nl
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E info@phvanderleer.nl
W www.phvanderleer.nl

HELPT U ÉÉN VAN ONZE BEWONE

RS?

Met € 20,- per maand helpt u hen aan :
voeding, kleding, therapie en verbandmiddelen
WWW.JEMIMA.NL / financiele-adoptie

Zicht op evangelisatie

Woorden van leven in de
schaduw van de dood
Het Woord des levens en de tijding van de dood
Op het eerste gezicht lijkt er misschien geen voor de
hand liggend verband te zijn tussen het thema van dit
nummer en het onderwerp evangelisatie.
dr. P.C. Hoek

Bij nader inzien blijkt daar echter
wel nadrukkelijk sprake van te zijn.
Evangeliseren is immers niets anders
dat het Evangelie betuigen. En als dat
ergens nodig en geboden is dan is het
in de schaduw van de dood; daar waar
het levenseinde zich aandient of - en
daar richten we ons in deze bijdrage
met name op - als dat levenseinde
gekomen is. We denken in dit artikel
in kort bestek na over het Woord des
levens dat klinkt, boven de tijding van
de dood uit, zowel in de rouwdienst
als in persoonlijke contacten met hen
die rouw dragen.

aantal voorwaarden aan de overdenking ervan, of op zijn minst verscherpt
het een aantal voorwaarden die ten
diepste altijd gelden. Ik benoem er
drie. Om te beginnen zal de Bijbelse
boodschap op een toegankelijke wijze
gebracht moeten worden.
Daarbij is te denken aan eenvoudig
taalgebruik, waarbij we zoeken naar
duidelijke bewoordingen, neergelegd
in korte zinnen. Wat de inhoud van
de boodschap aangaat: hoe belangrijk
is het dat de kern van het Evangelie,
de boodschap van zonde en genade in
eenvoud, eerlijkheid én heerlijkheid
naar voren wordt gebracht. Het kan

Onder het Woord
Vermoedelijk zal elke voorganger en
elke kerkganger het wel herkennen:
het gevoel dat een rouwdienst in
bepaalde opzichten iets heeft van
evangelisatiewerk. Het gehoor is in de
regel divers. Onder de familieleden,
bekenden of collega’s van de overledene bevinden zich mensen die niet
of niet meer kerkelijk betrokken zijn.
Er zijn zelfs wel rouwdiensten waarbij
dat voor het merendeel van de aanwezigen geldt. Als voorganger in de
dienst kun je het soms al wat aflezen
aan de onwennige, gereserveerde,
belangstellende maar soms ook afwijzende houding die je bij hen gewaar
wordt. Al liggen hier nadrukkelijk ook
vergissingen op de loer.
Het feit dat een (groot) deel van ons
gehoor, anders dan in de zondagse
erediensten, niet vertrouwd is met het
Woord, stelt naar mijn besef wel een

Ons spreken moet in
overeenstemming zijn
met ons doen.
toch niet zo zijn dat onze medemens,
die misschien bij hoge uitzondering
met de Bijbelse boodschap in aanraking komt, deze niet vatten kan omdat
de inhoud verhuld wordt in ingewikkelde exegetische gedachtegangen,
complexe dogmatische constructies
of in de nevel van een taal die enkel
ingewijden verstaan. Laten we in de
derde plaats beseffen hoe wezenlijk
het is dat we bewogen zijn met hen
die ons horen. En dat die bewogenheid ook merkbaar is in de wijze
waarop we tot die ander naderen en
hem en haar aanspreken.

Ontmoetingen
Dat laatste geldt natuurlijk in persoonlijke ontmoetingen niet minder.
Het is de vraag die aan die ontmoeting voorafgaat. Een ontmoeting,
bijvoorbeeld als we op bezoek gaan bij
een rouwdragende naaste, waar we
misschien geweldig tegenop zien. Is
er bewogenheid met hem of haar? Als
we zoeken naar een open deur, als we
zoeken een goed woord van de Heere
te spreken, is de gezindheid waarmee
dat gebeurt zó belangrijk. Treed je op
die ander toe als iemand die het beter
weet? Als iemand die de ander komt
vertellen hoe het zit en hoe het moet?
Of is er de bereidheid om ons werkelijk bij die ander te voegen in het leed,
zijn of haar verdriet te proeven in de
hoop iets van het Woord des levens
bij hem of haar achter te kunnen
laten? Misschien staat hij of zij heel
afwachtend tegenover u, gereserveerd
of zelfs vijandig. Laat in alle gevallen
maar blijken dat je niets meer of beter bent. Integendeel. Om werkelijk
naast iemand te komen en eenvoudig
te belijden wat het is om te schuilen
bij Hem, Die in Christus een genadig
God is. Daar komen geen grote woorden aan te pas. Geef liever stem aan
de verwondering dat Hij het verlorene
zoekt én dat er in de grootste smarten
geen betere Trooster is dan Hij!
Echter voor we met die ander over de
Heere spreken, zullen we Hem over
de ander spreken. In het gebed tot
God, Die opent en niemand sluit, Die
sluit en niemand opent.
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advertentie

NIEUWE

UITGAVEN

DS. G. KATER

Graven in een goudmijn
DS.
D. ZOET

De vijf thema’s van de
Dordtse Leerregels.
Speciaal voor jongeren
n

Bouwen
legt de auteur deze
en bewaren
vijf thema’s van
Nehemia, biddend
werkzaam in de
dienst van God.

de Dordtse
Leerregels
uit. Dat
doet hijj
God gaat door met Zijn
vanuit twee invalshoeken:
werk,
Wat zegt de Bijbel? en:
ook in de
Wat zegt dit jou?
21e eeuw.
Door Christus,
paperback
de Meerdere van
33129438
Nehemia, zorgt hij
92 blz.
voor herstel van Zijn
€ 9,90
dienst en de opbouw
van Zijn Kerk.
gebonden | 33129278
268 blz. | € 24,90
AL ONZE UITGAVEN ZIJN OOK IN UW BOEKHANDEL VERKRIJGBAAR

Elke ondernemer of DGA
krijgt de puzzel een keer voor zich!
•
•
•
•
•
•
•

Koop of verkoop van een bedrijf of van aandelen
Bedrijfsopvolging door familie of derden
Conflicten tussen aandeelhouders
Participatie door en uittreding van aandeelhouders
Samenwerking of beëindiging daarvan
(Her)structurering en (her)financiering
Waardering van een bedrijf of van aandelen

Bij deze ingrijpende situaties staan wij naast u als professionele,
betrouwbare en betrokken adviseur, met oog voor de belangen van
uw bedrijf, van uzelf en van uw familie.
Neem voor een vrijblijvend gesprek contact op met
Drs. J.P. (Jan Pieter) van Ree RA RV

Rhenen • (06) 53 80 54 44 • www.revenue-consultants.nl
Tel. (030) 637 34 34
Elzenkade 6 - Houten
Postbus 150, 3990 DD Houten E-mail: boeken@hertog.nl

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

Partner van ProMissie - Adviseurs voor familiebedrijven

Ook benieuwd naar onze
collectie vloertegels?
VLOERTEGELS EN WANDTEGELS | MEER DAN 1.000 SOORTEN
PROFESSIONEEL ADVIES | VAKKUNDIG GELEGD
VLOERVERWARMING | ALTIJD SCHERPE PRIJZEN

BESCHERM JOODSE KINDEREN TEGEN TERREUR!
BEZOEK OOK ONZE
TEGELOUTLET
Grote voorraad vloertegels,
wandtegels en tegellijmen.

www.tegeloutletkroon.nl

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

Zicht op kerkelijk bureau

Blijmoedig geven
Nadenken over uw nalatenschap
In deze uitgave van Zicht op de
kerk staat het thema ‘Rondom het
levenseinde’ centraal. Het bepaalt ons
bij de vergankelijkheid van dit leven.
Daarbij is het goed om na te denken over
hoe verschillende zaken na het sterven
afgehandeld dienen te worden. Juist
omdat door het zorgvuldig vastleggen
van uw laatste wil u blijk geeft wat
belangrijk voor u is.

N

adenken over een testament is
niet het gemakkelijkste onderwerp. Tegelijk is het een geruststellend idee om te weten dat alles
van tevoren goed geregeld is en dat u
heeft nagedacht over de verdeling van
uw vermogen.
Het opnemen van (een van de onderdelen van) de Hersteld Hervormde
Kerk in uw testament is waarschijnlijk
niet een beslissing die u zomaar neemt.
Natuurlijk wilt u zich vooraf goed laten
informeren over de besteding van het
geld, het opstellen van een testament
en de afwikkeling van uw nalatenschap.
Daarom zijn er twee contactpersonen
die van harte bereid zijn om uw vragen
te beantwoorden en advies en informatie kunnen geven. Het betreft de
ouderlingen C. Kruijning (Hasselt) en
A.C. Lokker (Ouddorp). Leden van de
Hersteld Hervormde Kerk kunnen via
het kerkelijk bureau contact opnemen
met een van de contactpersonen en
vragen aan hen stellen.

De contactpersonen luisteren wat
uw persoonlijke wensen zijn en wat u
aanspreekt binnen de kerk. Dat kan
de zending zijn of wellicht vindt u de
opleiding van predikanten erg belangrijk. Er kunnen ook vragen zijn over
legaten en schenkingen. Wat zijn de
voor- en nadelen hiervan en hoe zit
het met aanvaarding en verwerping
van een nalatenschap? De Hersteld
Hervormde Kerk en haar onderdelen
hebben een ANBI-status (Algemeen
Nut Beogende Instelling). Dat betekent dat als u de Hersteld Hervormde
Kerk of een van haar onderdelen (bijv.
zending, opleiding, jeugdwerk etc.)
daarvan in uw testament opneemt,
zij daarover geen erfbelasting hoeft
af te dragen aan de Belastingdienst.
Datzelfde geldt voor de plaatselijke
gemeente. Wat u nalaat aan de kerk
wordt op deze wijze geheel besteed
aan het doel dat u voor ogen stond.
Gezien de teerheid van het onderwerp
waarover gesproken wordt, is het voor
de leden van de kerk belangrijk dat zij
met vrijmoedigheid hierover kunnen

C. Kruijning

A.C. Lokker

spreken. Dat kan alleen als er een wederzijds vertrouwen mag zijn tussen de
gesprekspartners. Beide contactpersonen willen graag vertrouwenspersoon
zijn. De inhoud van de gesprekken
wordt niet gedeeld met anderen. Als
ambtsdrager hebben zij te maken met
het ambtsgeheim.
Nu we nog in het heden der genade
zijn, worden we opgeroepen om te
doen wat onze hand vindt om te doen
met betrekking tot onze nalatenschap
en dat om de achtergeblevenen na ons
sterven daarover niet in het ongewisse
te laten. Dat geldt te meer voor ons
geestelijk leven. Want bij de HEERE
zijn uitkomsten, zelfs tegen de dood!
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Va c a t u r e s

Huize Winterdijk is een
woonzorgcentrum dat
huisvesting en zorg
combineert en gaat uit
van de Gereformeerde
Gemeenten in Nederland.
Er werken ruim 130
enthousiaste medewerkers.
Binnen onze organisatie
zijn er op korte termijn
vacatures voor:

Verpleegkundigen (niveau 4 en/of 5)
Verzorgenden IG

m/v

voor (min.) 3 tot (max.) 32 uur per week
Wat ga je doen?

Als Verpleegkundige en/of Verzorgende IG coördineer en voer je (soms) complexe
zorgtaken- en verpleegkundige interventies uit binnen het zorgproces. Je signaleert factoren die van invloed
zijn op de gezondheid en het functioneren van cliënten en speelt daarop in. Je maakt deel uit van een team
binnen de sector zorg en adviseert, ondersteunt en coacht collega’s om de zorginhoudelijke prestaties te
verbeteren. Daarnaast ben je betrokken bij het indicatieproces van de cliënten.

Wat bieden wij je? Huize Winterdijk stimuleert de ontwikkeling van medewerkers door middel van
scholing. Zo worden Verzorgenden IG in de gelegenheid gesteld om bij gebleken geschiktheid de opleiding tot
Verpleegkundige te volgen. Voorts bieden wij het lidmaatschap van de V&VN en de inschrijving in het V&VN
register aan. Daarnaast een goed salaris conform de cao VVT, waarbij Verpleegkundigen worden ingeschaald
in schaal 45 en Verzorgenden IG in schaal 35, een aantrekkelijk Meerkeuzesysteem Arbeidsvoorwaarden en
bieden desgewenst bemiddeling in het vinden van woonruimte aan. Wij hechten meer waarde aan inzet en
motivatie dan aan leeftijd.

Huize Winterdijk
Winterdijk 8
2801 SJ Gouda
0182 680000
info@huizewinterdijk.nl
www.huizewinterdijk.nl

Wat vragen wij van je? Enkele jaren werkervaring in de zorg en/of het thuiszorgmodel is een pré om
deze functie goed te kunnen uitoefenen. Je bent in het bezit van een diploma MBO- en/of HBO verpleegkunde
en in het bezit van een geldige BIG registratie of Verzorgende IG. Kennis van (psycho) somatische- of (psycho)
geriatrische ziektebeelden en de daaraan verbonden zorgbehoeften. Kennis van de zorgvisie, het zorgproces,
de werkorganisatie rond de cliënt en de administratieve richtlijnen en protocollen. Tevens ben je bij voorkeur
(belijdend) lid van een van de reformatorische kerken.
Inlichtingen? Of wil je solliciteren? Meer informatie over de functies is verkrijgbaar bij mevrouw
Lianne Dammers, zorgmanager, telefoon 0182-680022. Wil je solliciteren? Op www.huizewinterdijk.nl kun je een
sollicitatieformulier vinden en/of solliciteer voor D.V. 31 december 2018 schriftelijk. Ons adres: Huize Winterdijk,
Winterdijk 8, 2801 SJ te Gouda t.a.v. de afdeling HR.

MEEDENKEN is onze Passie

ASAV Hef- en Hijstechniek B.V.
Uw partner voor
Kranen en takels
Hijsgereedschap
Maatwerk
Keuringen
Inspecties
Onderhoud
NEN3140

WWW.ASAV.NL
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ASAV Hef- en Hijstechniek B.V.
Hertzstraat 13a
6716 BS Ede
tel. 0318-655675
www.asav.nl
info@asav.nl
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Herrie in de kerk
Dienen of boventoon?
Het gaat nog weleens mis. Een organist die zich voor de
dienst ergert aan de luid pratende gemeente. Een aantal
gemeenteleden die op eigen houtje bovenstem gaat zingen.
Of gemeentezang waarin de flanken in een verschillend
tempo zingen. Langzaam maar zeker bouwt bij de organist
de frustratie zich op. Tot het moment dat het teveel wordt:
de organist gooit de handdoek in de ring. Had het zover
moeten komen? Was dat echt de enige oplossing?

Wat:

HHK-organistendag
‘Herrie in de kerk:
dienen of boventoon?’

Wanneer: D.V. zaterdag 26
januari 2019
Wie:
Steef Post,
Wouter Schalkoort,
Arjan Versluis en
ds. A.A.F. van de Weg
Waar:
Kerkgebouw
'De Fontein',
Overste J.M.
Kolffstraat 1 in Kesteren

De HHK-organistendag 2019 staat in
het teken van de frustraties die zich
kunnen ophopen op de orgelbank.
Het kan zomaar misgaan. Organist en
kerkenraad liggen niet op één lijn en er
ontstaan conflicten. Soms sluimert er
een onderhuidse veenbrand die ooit tot
uiting moet komen. Wat te doen?
Het programma van de organistendag
wordt in twee delen opgesplitst. Allereerst neemt ds. Van de Weg ons mee
naar wat Gods Woord zegt over het dienen van de gemeente. Wat houdt dat

in? Welke weg wijst de Bijbel aan? In
het eerste deel focussen we op de gesteldheid van het hart van de organist.
In het tweede deel neemt mediator
Steef Post ons mee naar de weerbarstige praktijk. Hoe voorkómen kerkenraad
en organist samen dat het misgaat? En
als het misgaat, wat dan?
Tijdens de organistendag stellen we
ons als organisten ook de vraag: handelen wij wel altijd verstandig? Zijn we
echt als een die dient? Of voeren we
graag de boventoon? Om deze kant te
belichten presenteert de Werkgroep
Eredienst & Organist een denkbeeldig
gezin. Hoe beleven vader, moeder en
de drie kinderen in verschillende leeftijden muziek? En is de organist zich
hier altijd bewust van? Dit gezin nemen we de komende jaren mee in het
programma van de organistendag.
Een HHK-organistendag kan niet zonder een inspirerende en enthousiaste
organist. Dit jaar is Arjan Versluis,
organist in Sliedrecht, te gast. In zijn
geheel eigen stijl begeleidt hij op het
Steendam-orgel van de Hersteld Hervormde Gemeente te Kesteren de sa-

menzang, verzorgt hij improvisaties en
geeft hij in een interview iets weer van
zijn ervaringen met dit onderwerp.

Foto afkomstig van www.orgelsite.nl

Ingrediënten
- Improvisaties en samenzang
begeleiding door Arjan Versluis
- Meditatie en Bijbelstudie door
ds. A.A.F. van de Weg
- Column door Wouter
Schalkoort
- Lezing over bemiddeling door
Steef Post, mediator
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vakanties

ONZE WINTERREIZEN

Kleinwalserdal

Tarrenz

OOSTENRIJK/

OOSTENRIJK

DUITSLAND

vrijdag 1 februari t/m
vrijdag 8 februari

maandag 4 februari t/m
zaterdag 9 februari

Vakantie
Verhuur
Vakantie
Vakantie
Verhuur
in
Vakantiewoningen
Verhuur
in
Vakantiewoningen
in
Vakantiewoningen
Vakantie
Zeeland?
Verhuur
Zeeland?
Zeeland?
in
Vakantiewoningen
Vakantie

Verhuur
Vakantiewoningen

Verhuur
Zeeland?
Boek nu
Boek
nuvia
via
bluegreenholiday.nl

in
Zeeland?
Mooie

Vakantiewoningen
bluegreenholiday.nl
Boek nu via
vrijdag 15 februari
t/m vrijdag 22 februari

maandag 25 februari
t/m zaterdag 2 maart

LechdalTirol
OOSTENRIJK

Feldkirch

OOSTENRIJK/ZWITSERLAND

Meer informatie op onze website

Margrietstraat 30, 4401 EZ Yerseke | Tel.: 0113-573681

s

Mob.: 06-22296733 | info@burgtours.nl | www.burgtours.nl

ds 1995
in

bluegreenholiday.nl
Boek
nu via
Mooie
bluegreenholiday.nl
vakantieverbijven in
vakantieverbijven
Mooie
het rustieke
Zeelandin
vakantieverbijven
in
het
rustieke
Zeeland
Mooie
Boek
nu
via
het
rustieke
Zeeland
Yerseke
vakantieverbijven
in

bluegreenholiday.nl
info@bluegreenholiday.nl
het
rustieke Zeeland
www.bluegreenholiday.nl
Yerseke
Telefoon
0113-750711
info@bluegreenholiday.nl
Yerseke

www.bluegreenholiday.nl
info@bluegreenholiday.nl
Yerseke
Mooie
Telefoon
0113-750711
www.bluegreenholiday.nl
info@bluegreenholiday.nl
Telefoon 0113-750711 in
vakantieverbijven

Te huur luxe vakantiebungalow 2-4 personen
www.bluegreenholiday.nl
Nog beschikbaar kerstdagen-jaarwisseling
Geniet in fijne fiets-/ wandelomgeving
Telefoon 0113-750711
2 slaapkamers, 2 badkamers, heerlijke haard

het rustieke Zeeland

Ook verhuur voor langere tijd, keuze uit:
Eekhoorn - Fazant - Vos - Vlinder - Kikker

Christelijke
vakantieparken

Tot 35% korting!

onsvakanties.nl/lindner
0184 - 422 000
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TE HUUR: Compleet uitgeruste vakantiewoning in
Wateren (DR)op ruim
(1400m2) perceel grond.
Voor liefhebbers van privacy,
natuur, wandelen en fietsen.
www.boshuisjewateren.nl

Onze site: www.twentehuisjes.nl
mail: familie.meinders@yahoo.com
Of bel even 0541-626578 / 06-39609666

Yerseke
info@bluegreenholiday.nl
www.bluegreenholiday.nl
Telefoon 0113-750711
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Werkgroep
homoseksualiteit
Binnen de Hersteld Hervormde Kerk is inmiddels enkele
jaren de werkgroep homoseksualiteit actief. Omdat we
ons maar al te zeer bewust zijn van gevoeligheden rondom
dit onderwerp, hebben we de eerste jaren min of meer
anoniem geopereerd.

W

ij wilden er vooral zijn
voor hen die worstelen
met vragen rondom het
thema homoseksualiteit. Omdat we
nu ook naar buiten treden met een
rapport dat in november 2018 gepre
senteerd is aan de generale synode
van onze kerk, lijkt het ons goed om
iets te vertellen over onze werkgroep.
De werkgroep is indertijd opgericht
omdat er niet alleen pastorale vragen
leven op dit terrein, maar vaak ook
heel praktische vragen. Er zijn jonge
ren die worstelen met hun seksuele
gerichtheid en die zich afvragen wat
de Bijbel daarover zegt en er zijn ou
ders die zich afvragen hoe ze hiermee
om moeten gaan. Wat kunnen ze wel
toestaan en waar liggen de grenzen?

Wat is het doel van de
werkgroep?
De werkgroep wil binnen de Hersteld
Hervormde Kerk aandacht vragen
en begrip kweken, voor jongeren en
ouderen, die ‘seksueel anders gericht’
zijn.

Zij treedt in contact met deze jonge
ren en ouderen door het organiseren
van besloten bijeenkomsten. In deze
bijeenkomsten wil zij door middel
van Bijbelstudie en onderlinge ge
sprekken een helpende hand bieden
en op deze wijze in liefde en bewo
genheid meeleven en meedenken.
Ook als de relatie met de ouders,
predikant of kerkenraad verstoord
is geraakt, kunnen we hulp bieden
of eventueel doorverwijzen naar een
vertrouwenspersoon.
We richten ons ook op ouders en an
dere familieleden die geconfronteerd
worden met een ’coming out’ van
hun familie- of gezinslid. Voor hen
beleggen we besloten contactdagen.
Bijeenkomsten waar Bijbelse voor
lichting en onderlinge gesprekken
centraal staan. Inmiddels hebben we
verschillende bijeenkomsten gehad
met ouders en familieleden. Bijeen
komsten die - gezien de reacties - in
een behoefte hebben voorzien.
Een andere doelstelling is om voor
lichting/toerusting te geven aan

ambtsdragers door middel van bij
eenkomsten met een ter zake kundig
spreker over dit onderwerp.
Op D.V. 26 januari 2019 is er op
nieuw een bijeenkomst voor ouders
en/of familieleden die kinderen en/of
familieleden hebben met een homo
seksuele gerichtheid.
Nadere mededelingen over deze bij
eenkomst zullen gedaan worden via
het landelijk Kerkblad.

De werkgroep
Ds. K.J. Kaptein
Ds. W. Schinkelshoek
Mw. G. Grootendorst
Mw. A. Kwakernaak
Tot medio september 2018 maakte
ds. R.P. van Rooijen deel uit van
deze werkgroep. Omdat hij zich in
zijn werkzaamheden moest beperken,
is hij teruggetreden. Op dit moment
is er één vacature binnen de werk
groep.
werkgroephomoseksualiteit@hhk.nl
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vacatures

uw
Laat over
zorg è HRMd
aan cialist!
spe

Doet u waar u goed in bent?
Laat u professioneel ontzorgen op HRM-gebied met een
toekomstgerichte blik. Wij zorgen voor de juiste persoon op
de juiste plek, met groei en bloei van uw mensen. HRM-as-aService is de totaaloplossing als het om uw mensen gaat. Zo
kunt u weer doen waar u goed in bent. Kijk op onze website
www.ecmdialoogbv.nl of bel 0525 - 66 16 97 voor meer
info of een kennismakingsgesprek!

EDUCATIE

COACHING

Wil jij je talenten inzetten binnen ons bedrijf?
Kijk op www.profielnorm.com voor actuele
vacatures.

MANAGEMENT

advertenties

Trouwplannen?
Trouwen doe je in de Parel!

De Parel
Talmastraat 9
3371 VG Hardinxveld-Giessendam

0184 - 61 25 70
info@deparel.nu
www.deparel.nu

De Steenrots biedt beschermd wonen
voor (jong)volwassenen met een
psychiatrische aandoening, gericht op
herstel en deelname aan de samenleving.
Wij zijn een kleinschalige zorginstelling op
reformatorische grondslag.

Woonvorm De Reling, Katwijk (ZH) biedt 24 uurszorg. Een
open en vertrouwde sfeer geeft ruimte om uiting te geven
Stopper 84x60mm.indd
aan 1de christelijke geloofsovertuiging.
De Steenrots biedt beschermd wonen
met een
psychiatrische aandoening, gericht op
herstel en deelname aan de samenleving.
• op de groep met een gezamenlijke
en woonkamer
Wij zijn eenkeuken
kleinschalige
zorginstelling op
reformatorische
grondslag.
• in een studio, waar men kan terugvallen op de groep
voor wonen:
(jong)volwassenen
De bewoners van De Reling

• in een appartement met een hoge mate van zelfstandigheid

Woonvorm De Reling, Katwijk (ZH) biedt 24 uurszorg. Een
open en vertrouwde sfeer geeft ruimte om uiting te geven
aan de christelijke geloofsovertuiging.
De bewoners van De Reling wonen:

• op de groep met een gezamenlijke keuken en woonkamer
• in een studio, waar men kan terugvallen op de groep
• in een appartement met een hoge mate van zelfstandigheid

Meer
weten? Neem contact op met Ria van der Leer.
Meer weten? Neem contact op met Ria van der Leer.
071
071 763
763 0800
0800 // info@steenrotskatwijk.nl
info@steenrotskatwijk.nl
www.steenrotskatwijk.nl
www.steenrotskatwijk.nl
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Wie goed doet,
5
goed ontmoet
AGENDA
19 JANUARI
TOERUSTINGSDAG
LEIDINGGEVENDEN
LUNTEREN

CONFERENTIE 23+
12-15 april 2019
MOEDER-DOCHTERDAGEN
1-2 mei 2019
VADER-ZOONSURVIVAL
1-3 mei 2019

9 MAART
JONGERENDAGEN 16HOEVELAKEN
23 MAART
JONGERENDAGEN 16ROTTERDAM
30 MAART 2019
KINDERAPPEL
GENEMUIDEN EN
SOMMELSDIJK
6 APRIL 2019
KINDERAPPEL
KESTEREN EN PUTTEN
Meer info en aanmelden
www.hhjo.nl
VOOR ALLE DATA GELDT:
DEO VOLENTE

••••••••••••••••••••••••••••••••
•••••••••••••••••••••••••••••
•••••••••••••••••••••••••
ED VAN HELL

DE NIEUWE LANDELIJKE ACTIE
IS VAN START GEGAAN!
Dit jaar gaat de opbrengst van de landelijke actie naar de
generale diaconale commissie, Ontmoeting en de HHJO. De
GDC zet de opbrengst in om materiaal te ontwikkelen rondom
jeugddiaconaat.
Ontmoeting besteedt de opbrengst aan het Cliëntenfonds.
De HHJO ontwikkelt van de opbrengst van de actie digitale
platforms voor jongeren en iedereen rondom jongeren. Lees
in deze ‘Zicht op Jongeren’ meer over de landelijke actie ‘Wie
goed doet, goed ontmoet. Diaconaat voor én door jongeren.’
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Tabitha wilde
anderen helpen

12-

Door: Hanneke de Kat
Denk eens terug aan de laatste keer
dat je iemand hielp. Misschien deed je
wel boodschappen voor je oma of opa.
Die ander was daar vast heel erg blij
mee. Als je iemand kunt helpen, word
je daar zelf ook blij van. Herken je dat?

deed zoveel voor hen! De Heere zorgt ervoor

In Handelingen 9 komen we een vrouw te-

Voor Tabitha was niets te veel. Ze stond klaar

gen die heel veel voor andere mensen doet.

voor andere mensen. Doe jij dat ook? De Hee-

Ze heet Tabitha. Veel van haar tijd gebruikt

re vraagt van ons om anderen te helpen als

ze om kleren te maken voor andere mensen.

dat nodig is. Hij wil dat ook zegenen. Dan doe

De mensen die ze daar mee helpt, houden

je iemand anders een plezier en kun je er zelf

van Tabitha.

ook blij van worden. Maar weet je wat dan nog

dat Petrus naar Joppe komt. Dat is de stad
waar Tabitha woont. Petrus spreekt tegen
Tabitha en de Heere zorgt ervoor dat zij daardoor weer levend wordt. Wat een groot wonder. En wat zijn de mensen in Joppe weer blij!

veel mooier is? De Heere ziet het ook heel
Daarom zijn ze ook zo verdrietig als Tabitha

graag! Door klaar te staan voor een ander dien

sterft. Hoe moet het nu verder? Deze vrouw

je ook de Heere. Doe jij dat graag?
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Actieproducten
landelijke
actie HHJO
en GDC

Door: Jacoline de Vree-Roon

Een manier om onze naasten te
dienen, is medeleven tonen in
tijden van vreugde en verdriet.
MRJN (www.marjantekent.nl)
ontwierp vijf ansichtkaarten
rondom het thema ‘dienen’. In
het pakje zit een beterschaps-

kaart, een felicitatiekaart voor
een huwelijk, een opkikkertje,
een kaart ter gelegenheid van
de (her)bevestiging van een
ambtsdrager en een kaart met
de tekst ‘Dient den HEERE met
blijdschap’.

Actieproduct 1:
Pakje met vijf
verschillende
ansichtkaarten

Dit actieproduct is te bestellen
via het bestelformulier op de
actiewebsite.
Verkoopprijs:

€ 5,00

Heb jij er al over
nagedacht hoe je geld
in gaat zamelen voor de
landelijke actie?
Organiseer een gezellige pannenkoekenmaaltijd, plan een autowasdag of
ga voor een fietsmarathon. Wil je het
minder groots aanpakken? Kies er
dan voor om actieproducten te verkopen, die speciaal voor deze landelijke
actie ontwikkeld zijn.

Actieproduct 2:
Magneet met
actielogo en -slogan
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In het actielogo is zichtbaar gemaakt
waar het tijdens de landelijke actie om
gaat: twee helpende handen omvatten
mensen die elkaar ontmoeten. Want…
wie goed doet, goed ontmoet! Om te
zorgen dat deze boodschap zichtbaar
is en blijft in veel huizen, zijn er magneten te koop waarop het actielogo en
de slogan zichtbaar zijn. Leuk voor op
de koelkast, bij een bureau of op een
andere zichtbare plaats in huis.

De magneten zijn te bestellen
via het bestelformulier op de
actiewebsite.
Verkoopprijs:

€ 0,50

16-/16+

Actiewedstrijd
Sta jij er weleens bij stil dat er mensen in jouw omgeving zijn die in (stille)
nood verkeren? Misschien is iemand eenzaam. Of er is financiële nood
ontstaan. Het kan ook zijn dat iemand in jouw buurt in psychische nood
verkeert. Hoe dan ook, er zijn mensen in jouw nabijheid die jouw hulp goed
kunnen gebruiken. Graag stimuleren de generale diaconale commissie,
Ontmoeting en de HHJO jou om samen met jongeren uit je gemeente een
diaconaal project op te zetten. Doe mee aan de actiewedstrijd en win samen
een van de mooie ervaringsprijzen!

Opdracht
1. Bedenk een diaconaal project voor jullie
2.
3.
a.

b.

4.

kerkelijke gemeente of woonplaats.
Maak een voorlopige begroting.
Zoek contact met de diaconie van jullie
kerkelijke gemeente.
Leg uit dat jullie meedoen met de
actiewedstrijd van de HHJO. Jullie
diaconie wordt ingelicht over deze
wedstrijd.
Vertel welk idee er bij jullie is ontstaan,
laat de voorlopige begroting zien en
informeer welk budget beschikbaar is om
jullie project te ondersteunen.
Werk het diaconale project verder uit.

Stuur vóór D.V. 1 maart 2019 het volgende
naar actie@hhjo.nl:
• Het uitgewerkte plan inclusief begroting;
• De aanbeveling van jullie diaconie;
• Een duidelijk, origineel filmpje van jullie
diaconale project.

a. Verwerk de aanvullende ideeën
b. Maak de begroting definitief.
c. Bedenk hoe een eventueel gat in de
5.
a.
b.
6.

begroting gevuld kan worden. Denk aan het
inschakelen van sponsors en dergelijke.
Maak een duidelijk, origineel filmpje van
(het idee van) jullie diaconale project.
Breng in beeld wat jullie van plan zijn.
Maak duidelijk waarom jullie project
relevant is voor jullie kerkelijke gemeente/
woonplaats.
Laat de diaconie van jullie gemeente
een aanbeveling schrijven voor jullie
diaconale project.

Prijzen
1. Een verzorgd dagje uit met cliënten van
Ontmoeting
2. Een straatwandeling door één van de
steden waar Ontmoeting werkzaam is
3. Een creatieve activiteit op een locatie
van Ontmoeting

Voorselectie en stemronde
Tussen 1 en 8 maart 2019 vindt de eerste selectie plaats. Deze selectie wordt gemaakt
door de generale diaconale commissie, Ontmoeting en de HHJO. Hierbij wordt onder
andere gelet op de relevantie en originaliteit van de ingestuurde projecten. Op de
HHKdient-dag op D.V. 9 maart 2019 wordt de publieksstembus geopend. Tot D.V. 23 maart
2019 kan er online gestemd worden op een voorselectie van de projecten. Op D.V. 30
maart worden de drie winnaars online bekend gemaakt.
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Gekomen om te dienen
Wat doet Ontmoeting voor werk?
‘Kwetsbare mensen die de verbinding met zichzelf en hun omgeving zijn kwijtgeraakt, worden
door Ontmoeting ondersteund. Dit doen we in
een proces van ‘vinden’ en ‘verbinden’. Zo ontstaan er echte ontmoetingen waardoor mensen
zichzelf leren accepteren en leren participeren
in de samenleving. We gaan daarbij uit van hun
mogelijkheden en behoeften.’

Welke mooie, onvergetelijke ervaring
wilt u graag delen?
‘Het aantal onvergetelijke ervaringen blijft
door de jaren heen groeien. Soms zijn gebeurtenissen onvergetelijk, omdat er een bepaalde
dreiging in lag. Andere keren is een gebeurtenis
onvergetelijk, omdat het mij diep raakte of
omdat ik diepe lessen ontving van de ander.
Enkele weken geleden liep ik met iemand door
de stad. Van anderen had ik al gehoord dat ze
de man een beetje eng vonden, omdat hij er zo
slonzig en verwaarloosd uitzag. Zijn haren zijn
wat verwilderd, zijn handen vuil en zijn kleren
zijn versleten. Overigens, hij stinkt nooit.
Ik vroeg hem of ik een persoonlijke
vraag mocht stellen, waarop hij
antwoordde: ‘Jazeker, jij wel.’ Ik
vroeg hem toen waarom hij er
zo slonzig uitzag. Hij stopte en keek
me recht in mijn ogen aan en zei: ‘Dat
is mijn bescherming,
mijn harnas. Zo houd ik
mensen op afstand.’ We
keken elkaar een poosje
aan en ik zei: ‘Ik snap
je.’ Wat was de les die ik
meenam? Wij kijken vaak
tegen het uiterlijk aan,

Ed van Hell is
directeur bij
Ontmoeting.
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maar kunnen ons daardoor schromelijk vergissen in de medemens. Daarover doorpratend
zei hij tegen me: ‘Ed, ik zou er ook graag netjes
uit willen zien, maar ik durf het niet. Dan hoor
ik ook bij al die nette mensen en dat ben ik
niet.’ Opnieuw stof genoeg tot nadenken. By
the way, ik weet dat deze man zeer trouw uit
zijn Bijbel leest.’

U schreef een boekje over ‘Dienen’.
Waarom heeft ‘dienen’ uw hart?
‘Als ik heel direct antwoord geef, ga ik zeggen:
‘Omdat dit het hart van Jezus is.’ Jezus is in
deze wereld niet gekomen om gediend te worden. Als dat zo zou zijn, zou ik het snappen.
Immers, God moet gediend worden. En dan
komt Gods Zoon in deze bizarre wereld en zegt
Hij dat ‘de Zoon des mensen niet is gekomen
om gediend te worden’. Dat vind ik al een
groot wonder. Waarom is Hij dan wel gekomen? ‘Om te dienen.’ Een christen, in de betekenis van ‘een volgeling van Christus’, vraagt:
‘O, Zoon, maak ons Uw beeld gelijk.’

Welke actietip geeft u door aan
jongeren?
‘Oefen jezelf om je dienstbaar op te stellen.
Dit doe je door vragen aan de ander te stellen,
zodat je de ander steeds beter begrijpt. Anders
gesteld: je oefent je in dienstbaarheid door oprechte belangstelling voor de ander te hebben.
Een prachtig oefengebied is door uit je
comfortzone te breken.
Iedere christen heeft volgens Ed van
Hell de opdracht om te dienen, in
navolging van Christus. In het boekje
‘Dienen in Bijbels licht’ geeft Van Hell
christenen raad en tips om dienstbaar
te zijn. Elk hoofdstuk begint met een
praktijkvoorbeeld, waarin de auteur
ervaringen rondom Ontmoeting deelt.

Verkoopprijs: € 8,95.

Ouders

‘Wie goed doet, goed ontmoet!’
In de slogan van de nieuwe
landelijke actie komen twee
doelen samen: diaconaat en
Ontmoeting. Ed van Hell en ds.
J. Joppe vertellen meer over
Ontmoeting en over de generale
diaconale commissie.

Wat is de taak van de GDC?
‘GDC’ is de afkorting van generale diaconale
commissie. Dat is een landelijke commissie van
onze kerk die zich bezighoudt met de vorming
en toerusting van diakenen. We doen dat door
toerustingsdagen of cursussen voor hen te
organiseren. Ook ondersteunt de GDC diaconieën. Als een diaken op diaconale vragen zelf
geen antwoord weten, kunnen ze bij de GDC
terecht. Verder verleent de GDC diaconale hulp
in binnen- en buitenland. Je kunt dan bijvoorbeeld denken aan de voedselhulp in Malawi of
de noodhulp na de aard- en zeebeving op Sulawesi. Voor deze hulp wordt in de gemeenten
gecollecteerd en de GDC zorgt ervoor dat het
geld op de juiste wijze besteed wordt.’

Wat is uw mooiste ervaring met het
werk van de GDC?
‘Een bezoek aan Malawi in 2017 was mijn mooiste ervaring. Ieder jaar gaat er veel diaconaal
geld naar Malawi, waar veel arme mensen
wonen. Tijdens de reis in 2017 heb ik de grote
armoede met eigen ogen gezien, maar ook de
grote dankbaarheid van de mensen voor de
mais en andere hulp die ze van ons ontvangen.’

Waarom is jeugddiaconaat volgens u
belangrijk?
‘We zeggen vaak: ‘Jong geleerd is oud gedaan’.
Dat geldt ook voor het diaconaat. Als jongeren
al jong leren om de naaste in nood te helpen,
hoop ik dat ze later deze Bijbelse opdracht niet

zullen
vergeten.’

Welke mooie
ervaring heeft u
met het werk van
Ontmoeting?
‘Als GDC hebben we onlangs
de locatie Epe bezocht. Na een
rondleiding hebben de bewoners,
vooral ex-gevangenen, een heerlijke
maaltijd voor ons klaargemaakt en samen
met ons gegeten! Aan tafel hadden we goede
gesprekken met hen.’

Welke actietip geeft u mee aan
jongeren?
‘Naast het organiseren van een maaltijd voor
ouderen, alleenstaanden en gehandicapten in
de zaal van de kerk kun je als jongeren ook een
maaltijd klaarmaken en die op bestelling bij
hen thuis bezorgen. Een ‘tafeltje dek je-plusservice’ omdat je op het bezorgadres ook meeeet en tegelijk een gesprek kunt hebben!’

Ds. J. Joppe is voorzitter
van de generale
diaconale commissie.
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Steun het
Bijbelwerk in
Tel Aviv

VOOR UW ASBEST
SANERING EN
NIEUWE BEPLATING

Elsenerstraat 44
7461 DP RIJSSEN
T (0548) 52 03 04

In Tel Aviv komt wekelijks een groep
studenten bijeen om samen de Bijbel
te bestuderen. Helpt u deze
Bijbelstudies mogelijk te maken?
Wij zijn afhankelijk van uw gift
o.v.v. Bijbelwerk
NL91 RABO 0395 219 582

Eddy Brons
(06) 1314 3100
eddy@bhvdakwand.nl

Of bezoek de webshop:
www.boekenhuisrijssen.nl

Evangelisatie-onderwijs
-wezenzorg-voedinggezondheid in Malawi
www.irs.nu

"Wie vertelt
haar wat

genade
echt is?"

- Honger op veel plaatsen
- Uitbreiding onderwijs
- Uitzending nieuwe veldwerker
NL57 RABO 0161 4855 02 t.n.v. Stichting Timotheos
www.timotheos.nl
voorlichting@timotheos.nl - 06-19318847
Va k a n t i e

IRS stelt gemeenten en
individuele christenen in
Europa in staat de rijkdom
van het Evangelie te delen
met de rooms-katholieke
medemens.

Help mee de vreugde

van het Evangelie door
te geven. Uw gebed en
gift zijn nodig!

Bij een gift van
€ 25 of hoger
krijgt u de cd van
het groot Reformatiekoor gratis!
Bestellen kan ook
via www.irs.nu

Het Groot

Reformatiekoor

Colofon
Locatie:

Registrant:

Vleugel:
Opname, editing en mastering:
Ontwerp:

Catalogusnummer:
Uitgave:

Sint-Joriskerk te Amersfoort

Cees het Jonk

Yamaha

STH-records, Dolph Thierry

Cees van der Steldt

ICM CD 216039

INTERCLASSIC MUSIC, THOLEN
T 0031 166 604228
E info@interclassicmusic.nl
www.interclassicmusic.nl

Reformatiekoor is partner van Refo500

o.l.v. Martin Zonnenberg
Joost van Belzen: vleugel
Peter Wildeman: orgel
Marjolein de Wit: fluit
Laura Krale: trompet
Marco Hoorn: solist

Het Gastenhuis
in Westervelde (nabij Norg)
is een vrij gelegen, gezellig en
comfortabel familiehuis.

IBAN NL57 RABO 0387
0057 49 o.v.v. reformatiegift

deel de vreugde van
het Evangelie
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-Nieuw chalet (mei 2018)
-Kindvriendelijk
-Geschikt voor 6 personen
-Moderne keuken
-Heerlijk tuinset
-Kindvriendelijk park voor alle leeftijden
(Camping Olmenveld, Serooskerke)
-Wasserette aanwezig
-Receptie met restaurant

Meer informatie? Stuur ons een e-mail:
chaletvandamme@gmail.com

Prachtig uitzicht en geweldige
wandel- en fietsomgeving.
4 tot 12 pers. 0621716056,
www.gastenhuis.nl
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Door: Alien Timmerman

Mama helpen met taart bakken. Papa helpen in de
tuin. Een boodschapje doen voor je oma. Word jij
ook zo blij van helpen? En wat fijn als iemand jóu
even helpt. Bijvoorbeeld bij het opruimen van je
knutselspullen of je duplotrein, of als je gevallen
bent met je fiets.
De Heere vraagt van jou en mij om
anderen te helpen, ja lief te hebben!
De Heere wil allereerst dat je Hem
liefhebt. En daarnaast ook dat je álle
kinderen en mensen om je heen net zo
lief hebt als jezelf. Dat is makkelijk als
iemand je vriendje is. Maar moeilijk als
iemand je vriendje niet is. En hoe moet
dat eigenlijk bij iemand die je helemaal
niet kent?
In Malawi wonen veel mensen die je
waarschijnlijk niet kent. De mensen
zijn er vaak arm en kennen de Heere
niet. Hoe kun je tóch iemand helpen
die zo ver weg woont? Je kunt niet
even met de auto of op je fiets naar
Malawi! Het is zelfs wel 16 uur reizen

met het vliegtuig. Dat is nog langer dan
jouw dag! Ik vroeg het aan Seth Zaaijer
uit Kesteren. Lees maar mee:
1. Help jij wel eens iemand?
Ja... als mijn vriendje op het plein
gevallen is.
2. Wat doe je dan?
Dan probeer ik hem rechtop te tillen en naar de juf te brengen.
3. Hoe kun je iemand helpen die de
Heere niet kent én ver weg woont?
Ik neem zendingsgeld mee naar
school zodat arme mensen eten en
Bijbels kunnen kopen.
4. Waarom vind jij helpen belangrijk?
Wij moeten van de Heere elkaar
helpen.

Doe opdracht
Knip of teken een groot (rood) hart.
Schrijf daarin namen van mensen
die het moeilijk hebben. Bid een
week lang voor deze mensen. Denk
aan mensen uit jullie gemeente,
mensen in de gevangenis, christenen die vervolgd worden, vluchtelingen, mensen zonder huis, mensen
die honger hebben, mensen in armoede, mensen in oorlogsgebieden.
Bidden voor mensen helpt je om
met de ogen van de Heere Jezus
naar anderen te kijken.
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Samen nadenken

over opvoeding
binnen de gemeente

DOOR
STEVEN MIDDELKOOP

Profiel:
Naam:
Werk:

drs. Jan Kloosterman
directeur Havo/VWO
Jac. Fruytier

Opvoeders weten zich dagelijks
verantwoordelijk voor de vorming van hun
kinderen. De HHJO ondersteunt gemeenten
door middel van opvoedingsavonden met een
inhoudelijk doel en een praktische spits. Drie
HHJO-sprekers geven vanuit hun ervaring
inzicht in hun overtuigingen en aanpak.

jongeren is er ruimte om te luisteren
naar elkaars vragen en kun je met
elkaar meedenken. Ook is het mogelijk elkaar te bemoedigen en samen
te bidden om Gods zegen.

Scholengemeenschap

Kinderen: 4

WAAROM IS TOERUSTING RONDOM
OPVOEDING BELANGRIJK BINNEN
DE GEMEENTE?
‘Opvoeden is mooi en moeilijk. Voor
heel veel taken kun je in ons land
scholing of training volgen. Dat
geldt niet voor het opvoeden door
een vader of moeder. Iedere ouder
kan zonder voorbereiding gaan
opvoeden.
Opvoeden is een grote verantwoordelijkheid en bepaalt heel sterk het
leven van een mens. Omdat je veel
kunt leren van opvoedervaringen
van anderen is het goed om elkaar
te spreken rondom de opvoeding.
Dat geldt ook de Bijbelse opvoeding.
Als er open gesproken kan worden
over het opvoeden van kinderen en
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De belangrijkste opvoedtaak is om
kinderen tot Jezus te leiden. Dat
is voor elke ouder een onmogelijk
werk. In het diepe besef dat alleen
Gods Geest harten van kinderen
en jongeren verandert, moeten we
doen wat we kunnen. Als eerste is
daarvoor het dagelijks gebed nodig. Als tweede kun je kennis en
inzichten die er over opvoeden zijn,
gebruiken. Opvoeden kan daarom
heel goed een onderwerp van bezinning en gesprek zijn. Gezinnen
zijn tenslotte de bouwstenen van de
gemeente.’
WELKE ONDERWERPEN HEBBEN
DAARBIJ JOUW SPECIALE AANDACHT?
‘Het gaat over de praktijk van het
gebed, de verandering van het
hart en gedrag, Bijbellezen en het
gesprek.’

NOEM EEN MOOIE ERVARING VAN
EEN EERDERE OPVOEDINGSAVOND.
‘Als er openheid en vertrouwen
ontstaat is dat heel waardevol. Dat
gebeurt als je samen met andere
opvoeders in kwetsbaarheid deelt
wat mooi en wat lastig is in het
opvoeden. Dat geeft ruimte voor
bemoediging en hoop. De hoop
op God Die opvoeders kent en hun
werk wil zegenen omdat Hij vaders
en moeders als Zijn handen ziet.’

OPVOEDINGSAVOND PLANNEN
IN SAMENWERKING MET DE
HHJO KUNNEN KERKENRADEN
OPVOEDINGSAVONDEN
INPLANNEN. RONDOM THEMA’S
ZOALS:
- Gewetensvorming
- Huisgodsdienst
- Bidden en Bijbellezen met
kinderen
- Geloofsgesprek met kinderen
en tieners
- Omgaan met regels
- Seksuele opvoeding

Ouders

Profiel:
Naam:

drs. Annet van SteenselVan der Wulp

Werk:
orthopedagoog
Kinderen: 3

WAAROM IS TOERUSTING RONDOM
OPVOEDING BELANGRIJK BINNEN
DE GEMEENTE?
‘Veel opvoeders zitten met vragen,
ervaren onmacht of voelen zich onzeker. Opvoedingsvragen zijn complexer geworden. Het is waardevol
voor opvoeders als zij juist in hun
eigen gemeente anderen ontmoeten, die iets van hun kwetsbaarheid
als opvoeder durven laten zien. Het
luisteren naar elkaar en het samen
zoeken naar antwoorden geeft (h)
erkenning en verbinding.’

Profiel:
Naam:
Werk:

stud. A.J. Speksnijder
pastoraal werker,
catecheet

Kinderen: 2

Inplannen?

Stuur een e-mail naar
secretariaat@hhjo.nl.

WELKE ONDERWERPEN HEBBEN
DAARBIJ JOUW SPECIALE
AANDACHT?
‘Er komen verschillende thema’s
aan de orde, zoals het dienen van
de Heere met je gezin, hanteren
van regels en gezag, in contact zijn
en blijven met je kinderen, seksuele
vorming en online gedrag van jongeren.
Dit is zomaar een greep uit de onderwerpen. Als orthopedagoog
word ik meestal gevraagd een
praktisch opvoedkundig onderwerp
te bespreken. Alle thema’s worden
concreet uitgewerkt naar het dagelijks leven. De ervaring leert dat
de kern van elk thema meestal
terugkomt in twee ‘basisvragen’:
hoe vorm ik het geweten van mijn

WAAROM IS TOERUSTING RONDOM
OPVOEDING BELANGRIJK BINNEN
DE GEMEENTE?
‘Opvoeding is een mooie maar ook
moeilijke taak. Een grote verantwoordelijkheid is ons als ouders op
de schouders gelegd: onze kinderen
op te voeden in een tijd waarin
veel op ons afkomt. Maar vooral
ook onze kinderen op te voeden in
de ware kennis en vrees van God,
tot Zijn eer en tot hun zaligheid. Het
is waardevol om daar met elkaar
over na te denken, naar elkaar te
luisteren en samen te horen wat de
Heere ons hierover te zeggen heeft.’
WELKE ONDERWERPEN HEBBEN
DAARBIJ JOUW SPECIALE
AANDACHT?
‘Bijzondere aandacht heeft voor mij
het onderwerp ‘gezinsgodsdienst’.
Het ware te wensen dat elk huis een
kleine kerk is. Dan zal de Heere dat
huis zegenen en dat zal ook haar
uitwerking hebben in de gemeente
en in de kerk.’

kind? En: hoe geef ik mijn kind
ruimte om ‘gezond’ zelfstandig te
worden, terwijl het ook kaders en
grenzen nodig heeft?’
NOEM EEN MOOIE ERVARING VAN
EEN EERDERE OPVOEDINGSAVOND.
‘Een avond is voor mij geslaagd als
er openhartige gesprekken ontstaan
tussen de opvoeders onderling. Dit
is meestal wel het geval. Op een
van de avonden ontmoette ik een
ouder echtpaar zonder kinderen. Zij
voelden zich ook verantwoordelijk
voor de kinderen van de gemeente en wilden op deze manier hun
betrokkenheid tonen. Het was bijzonder om te merken hoe zij jongere
opvoeders hun levenservaring konden meegeven.’

NOEM EEN MOOIE ERVARING VAN
EEN EERDERE OPVOEDINGSAVOND.
‘Het is fijn om te merken als mensen zijn opgescherpt aangaande
de grote verantwoordelijkheid die
ze als ouders hebben, niet in de
laatste plaats als het gaat om de
godsdienstige opvoeding. En als dít
hen vervolgens aanspoort om hier
ernst mee te maken. Nee, dit is niet
maakbaar. Wij zullen niets tot stand
brengen als de Heere het niet geeft.
Dat moet ons in de eerste plaats
heel afhankelijk maken. Opdat we
vragen of de Heere ons getrouw
maakt en volharding geeft. Want
we kunnen ons op een ernstig moment voornemen om een (nieuw)
begin te maken, maar het is ook
belangrijk om daarin te volharden.
Biddend of de Heere onze inspanningen wil zegenen aan de harten
van onze kinderen. Opdat ze zichzelf leren kennen als verloren en tot
Hem de toevlucht leren nemen.’
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