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D eze twee woorden kreeg ik mee voor de 
meditatie. Misschien herkent u het gevoel dat 
ik had. Wat bedoelen deze woorden en wat 
is hun verband? Wat is de bedoeling? Ik zag 

het niet en dat kan uiteraard aan mij liggen, maar wellicht dat 
meer lezers dit gevoel herkennen. 

In onze moderne tijd google je dan op dit woordenpaar en kijk 
je naar de resultaten. Het wordt dan duidelijk dat Google niet 
de gids is, die je nodig hebt, ook in deze kwestie niet. Eerst 
worden twee sites vermeld van verzekeringen voor zendelingen. 
Bijzonder. Het volgende zoekresultaat gaat over buitenlandse 
zendelingen die Nederland hebben ontdekt en bestempeld als 
zendingsland. Confronterend! Vervolgens gaat het over een 
artikel in het RD getiteld: ‘Als een zendeling naar de buurt 
kijken.’ Verootmoedigend! Tenslotte kwam ik uit bij de volgen-
de zin: ‘Een christen is OF een zendeling OF hij / zij is een 
zendingsveld. Een tussenweg is er niet’. Een tijdje lang zat ik 
naar mijn beeldscherm te staren en kauwde op de woorden. 
Ik hoop dat bij u en bij jou deze zin ook blijft hangen. Of…of. 
Geen tussenweg. Laten we even stil worden.

De afscheidswoorden van onze Heere Jezus komen in ge-
dachten. Handelingen 1:8: ‘Maar gij zult ontvangen de kracht 
des Heiligen Geestes, Die over u komen zal; en gij zult Mijn 
getuigen zijn, zo te Jeruzalem, als in geheel Judea en Samaria, 
en tot aan het uiterste der aarde’. Gij zult… ontvangen. Wat? 
De kracht van de Heilige Geest. Die zal… over u komen. En 
gij zult…. De discipelen ontvangen de Heilige Geest. Dat staat 
vast. En de uitwerking ook: ze zullen zendelingen zijn. Het 
zendingsveld gaat open en ligt voor hen. En het begint heel 
dichtbij… in de buurt zeg maar. In Jeruzalem. Nu niet de ge-
zelligste buurt. Een ronduit vijandige en gevaarlijke buurt. Dan 
kun je misschien nog beter in Judea of Samaria zijn… alhoe-
wel… Dat is ook een vijandige streek.

Gij zult… Dat klinkt niet als iets vrijblijvends. Dat is geen 
kwestie van: ergens voor gevraagd worden. Zou je het mis-
schien in overweging willen nemen om….? Nee. Het is een 
opdracht. Een opgave. Een bevel. Gij zult. Geen ontkomen 
aan. Geen tegenwerpingen. Geen excuus van een volle agen-
da of… Maar gehoorzamen. Gij zult. En tegelijkertijd klinkt 
er ook iets in wat een snaar raakt… er gaat iets zingen… 
namelijk: het is ook een belofte! De Heilige Geest ontvangen. 
En die Geest doet het! In mij en door mij en met mij. Zo 
word ik getuige. Wat zeg ik? Worden? Nee! Zo zijn wij getui-
gen. We worden geen zoutend zout. Maar we zijn het. Met de 
buurt als zendingsveld. Met het dorp als evangelisatieterrein. 
Met de collega’s op het werk, de medestudenten op de hoge-
school of universiteit, de andere moeders bij het schoolplein. 
Geleid door de Heilige Geest, de Geest van Christus, mag 
ik Zijn Naam verkondigen. En helpen verkondigen. Door te 
bidden voor evangelisatie en zending. Door het Joodse volk 
bij de Heere te brengen, pleitend op de beloften die nog open 
staan. Met financiële middelen en door mijn steun te laten 
blijken op welke manier dan ook. Maar het beste is: getuige 
zijn. Zijn Naam.

Getuigen gevraagd. Dat zijn mensen die het gezien hebben. 
Die ooggetuigen zijn. Van wie de ogen geopend zijn en die 
daarvoor willen lijden. Getuigen van wat of wie? Mijn getui-
gen, zegt de Heere. Niet ons geloof of onze ervaringen, ge-
voelens, denkbeelden, blijdschap en wat dies meer zij. Maar 
getuigen van Mij. Omdat we het…, nee, omdat we Hem gezien 
hebben. Zie het Lam van God, Dat de zonden van de wereld 
wegneemt. De lijdende Heere. De verhoogde Heere, gehangen 
aan een kruis (Johannes 3). En wie op Hem ziet, is genezen. 
En gaat getuigen.

Zendeling of zendingsveld? Een tussenweg is er niet! En de tijd 
is voorts kort. Totdat Hij komt.  

Zendingsveld 
of zendeling? 

ds. J.R. van Vugt

Zicht op het Woord

3



Hodson Taylor

advertentie

4

www.samen-verder.nl

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.
Sinds 1986

Vind een christelijke partner

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

BEZOEK OOK ONZE 
TEGELOUTLET

Grote voorraad vloertegels, 
wandtegels en tegellijmen.

www.tegeloutletkroon.nl

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

Steunt u 

ook dit  

project?
€50,- per 

uitgave 

(4 delen)

Of doneer via:

Handen vouwen, Toerusting bieden en Steun geven!

HudsonTaylor

www.hudsontaylor.nl 

Vertaling Matthew Henry 
gereed in het Chinees 

Maak uw gift over op NL56 RABO 0347 3760 29 
t.n.v. Hudson Taylor / SBHC te Dordrecht.

www.eavpraktijkholos.nl

Party - Boerderij 
‘ T  H O F VA N  H O E N K O O P

Sfeervol feesten in authentieke óf moderne stijl!

 • officiële trouwlocatie • bruiloft • receptie • bedrijfsfeest 
• 40 - 275 personen • terras • ruime parkeergelegenheid

Hoenkoopse Buurtweg 27, Oudewater, 
T  0348 – 56 12 75, www.hofvanhoenkoop.nl, zondag gesloten

Party - Boerderij 
‘ T  H O F VA N  H O E N K O O P

Sfeervol feesten in authentieke óf moderne stijl!

 • officiële trouwlocatie • bruiloft • receptie • bedrijfsfeest 
• 40 - 275 personen • terras • ruime parkeergelegenheid

Hoenkoopse Buurtweg 27, Oudewater, 
T  0348 – 56 12 75, www.hofvanhoenkoop.nl, zondag gesloten



5

We wilden tijdens deze visitatie in dit 
arme land enkele locaties bezoeken 
waar voedseluitdelingen hebben plaats-
gevonden en waar landbouwprojecten 
zijn opgestart die door de GDC met 
collecteopbrengsten vanuit de gemeen-
ten worden bekostigd. Vanwege de 
overvloedige regenval en de grote over-
stromingen in het zuiden, wilden we 
ook daar kijken wat we voor de mensen 
kunnen betekenen.

Vrijdagmiddag 22 maart zijn we ver-
trokken. Na een overstap in Wenen en 
Addis Abeba werden we op zaterdag-

middag 23 maart door de zendings-
werkers in Malawi: ds. en mw. Van 
der Bas en Erik en Margriet Ju op de 
luchthaven van Blantyre opgehaald en 
gebracht naar ons verblijf in Blantyre. 
Zondagmorgen hebben we een dienst 
in Thyolo bezocht waar ds. Kuntaja 
voorging. Ds. Van der Bas hield eerst 
een leerdienst over de Shorter Ca-
techism. Van de kerk waar we die zon-
dag waren, was door de overvloedige 
regenval de achterkant ingestort.

Maandag was een dag vol gesprek-
ken. Allereerst met de Synod Council, 

het moderamen van de synode van de 
RPC. We bespraken met hen de doel-
stellingen en het programma van de 
visitatie. De Synod Council heeft ook 
een aantal punten om ons deze week 
over te buigen. Na een heerlijke maal-
tijd in het huis waar de Synod Council 
vergadert, hebben we een gesprek met 
Wim Akster en Charles Paundedi van 
Timotheos Foundation. Uit dit gesprek 
blijkt dat een goede afstemming tussen 
Timotheos en de RPC over de voedsel- 
uitdelingen - waar en aan wie - heel 
belangrijk is. Momenteel helpt Erik Ju 
de RPC bij voedseluitdelingen die door 
de GDC worden bekostigd. Vervolgens 
hebben we een gesprek met Clifford 
van Stephanos Foundation gehad.

Dinsdag hebben we allereerst een 
veldbezoek aan Phalombe gebracht. 
Hier is een kamp met 412 gezinnen die 
uit 12 dorpen uit de omgeving van Pha-
lombe gevlucht zijn vanwege het water. 
Van sommigen is hun huis beschadigd 
of helemaal ingestort. Ze slapen daar in 
een school. 

GDC bezoekt 
rampgebied in 

Malawi

Zicht op diaconaat

Van zaterdag 23 t/m vrijdag 29 maart 2019 brachten ds. J. Joppe, 
diaken E.T. Draaijer en diaken H. Smits namens de generale 
diaconale commissie (GDC) een bezoek aan Malawi.

ds. J. Joppe
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Na wat toespraken, o.a. van leden 
van de RPC en de GDC, waarin een 
gedeelte uit Gods Woord gelezen 
werd, werden er 85 zakken mais van 
de vrachtwagen gehaald om verdeeld 
te worden onder de gezinnen van het 
kamp. Er werd nadrukkelijk gevraagd 
of wij in Nederland voor hen wil-
len bidden. 

Daarna bezochten we een kamp in 
Phaloni, bij de rivier Phalombe. Hier 
spraken we de mensen opnieuw toe 
en wezen hen op het Brood des Le-
vens. Vervolgens werden de resteren-
de zakken mais van de vrachtwagen 
gehaald om uit te delen aan de ruim 
500 mensen die gevlucht zijn vanwege 
de overstromingen in dat gebied. Daar-
na hebben we verschillende ingestorte 
en beschadigde woningen in het ramp-
gebied bekeken. Heel aangrijpend! Een 
oude vrouw wilde niet naar het kamp, 
maar in haar woning met ingestorte 
muur blijven!
 
Op woensdag gingen we eerst naar 
de noordelijk gelegen plaats Ntaja. 

Daar bezochten we enkele maisvelden 
van het project dat door Art of Charity 
begeleid en door de GDC bekostigd 
wordt. Op het ene veld stond de mais 
er beter bij dan op het andere. Met 
de betrokkenen hebben we gesproken 
over wat de oorzaak hiervan kan zijn. 
Vervolgens zijn we naar Namikango ge-
reden om te kijken hoe de sweet pota-
toes erbij staan. De stekken hiervan 

zijn door de GDC betaald. Deze zoete 
aardappelen staan er goed bij! Ook met 
de mensen van dit dorpje hebben we 
gesproken. Tijdens beide ontmoetingen 
mocht ook Gods Woord open gaan.

Donderdag bezochten we twee plaat-
sen waar voedseluitdelingen hebben 
plaats gevonden. Al vroeg vertrokken 
we naar het zuidwesten van Malawi 
om in Chikwawa leden van de RPC te 
spreken die van de GDC in januari en 
maart voedsel hebben gekregen. Deze 
voedseluitdelingen werden voor ons 
uitgevoerd door Timotheos Foundation. 
Daarom was Paundedi van Timotheos 
bij ons eerste bezoek aanwezig. On-
derweg passeerden we een schitterend 
berglandschap. Gekomen in de vallei 
van het zuiden zagen we de rivier de 
Shire, die enkele weken geleden ver 
buiten haar oevers is getreden. Dat 
geldt ook voor allerlei andere kleinere 
rivieren. We zagen onderweg waar wa-
ter had gestaan of nog stond. 
Bij aankomst zaten de mensen onder 
wat bomen op ons te wachten. Na de 
opening met gebed, Schriftlezing en 
meditatie, hebben we als GDC aan 
de mensen gevraagd om iets over hun 
persoonlijke noodsituatie te vertellen.   
Sommigen vertelden hun verhaal, wa-
ren dankbaar voor de hulp, maar gaven 
aan dat er meer hulp nodig is. Vervol-
gens wilden we met een boot het door 
de watersnood getroffen Makanga be-
reiken. Omdat de tocht naar dat eiland 
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te lang duurde, zijn we naar Nsanje 
gereden. Daar verblijven ook slachtof-
fers van de watervloed. Zij vertelden 
aangrijpende verhalen over hoe in de 
nacht het water kwam en hun huis ver-
woestte of beschadigde. Een vrouw liet 
ons haar huis zien waarvan een muur is 
ingestort. 
Onderweg naar Blantyre zagen we hoe 
men weer aan het werk ging als de on-
dergelopen akkers wat zijn opgedroogd.

Vrijdag hebben we in de morgen nog 
een bespreking met de Synod Council 

gehad over onze bevindingen. Daar 
hebben we een bedrag toegezegd om 
de voedselnood verder te lenigen en te 
kunnen helpen bij de wederopbouw.
Vanuit de GDC was reeds een voor-
schot verstrekt om de meest acute 
nood in de RPC-gemeenten te lenigen. 
Er is al maismeel uitgedeeld en een 
middel ter ontsmetting van het drink-
water. Dit omdat door de gedwongen 
verhuizing er vaak geen toegang is 
tot schoon drinkwater. Verontreinigd 
drinkwater kan onder andere leiden tot 
cholera. Omdat er veel stilstaand water 

is en mensen hun muskietennetten 
hebben moeten achterlaten is er ook 
een verhoogd risico op malaria.
Vrijdagmiddag zijn we op het vliegtuig 
gestapt naar Nederland. Daar mochten 
we zaterdagmorgen veilig landen. De 
Heere heeft ons bewaard en gespaard!
We mogen terugzien op goede ont-
moetingen en hebben gezien hoe 
het collectegeld voor Malawi op een 
verantwoorde wijze wordt besteed aan 
mensen in nood.
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Zijt altijd 
bereid 

ds. M.W. Muilwijk

Zicht op opleiding en vorming

Wat dacht u, toen u de titel boven dit artikel zag? Mogelijk 
dat u eraan dacht dat wij altijd bereid moeten zijn om 
te sterven; of om de Heere Jezus te ontmoeten bij Zijn 
wederkomst. De woorden boven dit artikel hebben te maken 
met evangelisatie. In dit artikel wil ik kort wat dingen 
aanstippen tot verdere overdenking. 
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Deze dingen raken ook aan de wijze 
waarop wij als docenten en studenten 
de plaats aan de VU innemen en hier 
wil ik in het slot ook enkele lijnen 
naar trekken.

Evangelisatie is een opdracht voor 
de christelijke kerk vanaf het eerste 
uur. Vlak voor Zijn hemelvaart geeft 
Christus aan de discipelen de opdracht 
om heen te gaan en de volken tot Zijn 
discipelen te maken (Matth. 28:19). 
Aan deze opdracht hebben de disci-
pelen gehoorzaamd en de Heere deed 
wereldwijd toe tot de Kerk, die zalig 
wordt. De verschillende gemeenten 
als zichtbare gestalten van deze Kerk 
worden vervolgens opgeroepen om 
licht vanuit het Licht der wereld te 
verspreiden in de omgeving waar zij 
christen zijn. 

Dit is de vervulling van de woorden 
van de Heere Jezus Zelf. Hij zegt tegen 
Zijn volgelingen in Matth. 5:14-16 dat 
zij het licht der wereld (moeten) zijn 
en niet verborgen kunnen blijven als 
licht der wereld. Paulus zegt tegen de 
gemeente van Filippi dat zij schijnen 
als lichten in de wereld (Fil. 2:15) en 
Petrus roept met de tekst, waarvan in 
bovenstaande drie woorden geciteerd 
zijn, de gemeenteleden op om altijd 
bereid te zijn om de hoop die in hen is, 
te verantwoorden. 

Hiervoor zijn twee dingen belangrijk. 
Om licht te kunnen zijn moeten we 
zelf in het Licht wandelen en van 
het Licht leven. De geschiedenis van 
de overspelige vrouw (Johannes 8:1-
12) laat dit zien. Zij ontkomt aan de 
rechtvaardige steniging, omdat de 
Heere Jezus gekomen is om Zelf aan 
het kruishout veroordeeld te worden. 
Daarom veroordeelt Hij haar niet, maar 
wijst haar wel de weg naar het leven: 
Hem als het Licht der wereld volgen. 
Zo heeft zij het licht van de genade 
in Christus ook aan anderen kunnen 
verspreiden. Deze geredde zondares 
werd het licht zelf niet, maar kon het 

Licht der wereld weerkaatsen. Dat 
is ten diepste evangelisatie: zoals de 
maan het licht van de zon weerkaatst, 
zo weerkaatst een geredde zondaar het 
licht der genade in Christus. In deze 
weg zegt Christus dat Zijn discipelen 
het licht der wereld zijn.

Evangelisatie is alleen mogelijk, wan-
neer we zelf ervan overtuigd en ernaar-
toe overgebogen zijn dat alleen de ge-
nade in Christus kan redden; dat alleen 
in de persoonlijke kennis van Christus 
hoop ligt. Want dan zijn we persoonlijk 
betrokken op de goede boodschap, 
omdat we de inhoud van deze goede 
boodschap- Christus en Die gekrui-
sigd- persoonlijk voor het hart kennen. 
Dat maakt ook gunnend naar de ande-
ren die op ons levenspad komen. Dit 

tekent ook de houding van het HHS 
aan de VU: geen afwijzing, omdat de 
VU haar wortels verlaten heeft, maar 
ootmoedige gunning, omdat ook wij 
alleen van genade kunnen leven.

Evangelisatie begint dan bij wie wij zijn 
en wat we doen. De belangrijke vraag 
is of de mensen om ons heen iets van 
Christus in ons ‘lezen’ of iets van ons-
zelf. Wat onze hoop is en waarvoor we 
leven, komt als eerste naar voren in het 
dagelijks leven. Wat merkt onze omge-
ving dat voor ons het meest belangrijke 
is? Wat merkt onze omgeving wat 
het is, waarvoor en waaruit we leven? 
Dat zijn confronterende vragen. De 

antwoorden op deze vragen beginnen 
met de vraag wat we willen dat onze 
naaste in ons leven ziet en ‘leest’. Deze 
wil begint in de binnenkamer. Iemand 
bad eens dat ieder die hem ontmoeten 
mocht die dag, iets van Christus in 
hem mocht zien. 

Zo mag het HHS ook aanwezig zijn 
op de VU. We moeten ervoor waken 
niet in het isolement te kruipen. Wan-
neer we aan de VU de gereformeerde 
theologie leren, onderwijzen, en beoe-
fenen, dat we deze dingen doen in het 
verlangen dat de glans mag afstralen 
op wie wij daar mogen ontmoeten. 
En dan gaat het niet om de gerefor-
meerde theologie op zichzelf, maar 
om Christus, Die het hart hiervan is. 
Het is niet altijd eenvoudig, wanneer 
het staan voor wat de Bijbel zegt en de 
gereformeerde theologie leert, ook een 
kritische houding inhoudt naar andere 
wereldbeelden aan de VU. De com-
motie rondom de Nashvilleverklaring 
is ook ons als docenten in verhouding 
tot deze andere wereldbeelden aan de 
VU niet voorbijgegaan. Toch zijn dit 
ook gelegenheden om verantwoording 
af te leggen van de hoop die in ons is 
en uit te leggen hoe deze visie staat in 
het geheel van de christelijke hoop. 
Daarom hebben we ook op dit punt uw 
gebed nodig om bereid te zijn van deze 
hoop te mogen getuigen. 

Hem als het Licht 

der wereld volgen. 

Zo heeft zij het 

licht van de genade 

in Christus ook 

aan anderen kunnen 

verspreiden. 
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Er gebeurt iets in het 
Seminarie
Als u nieuwsgierig bent wat er in het 
Seminarie plaatsvindt, dan is de open 
dag op D.V. 1 juni een uitgelezen kans. 
Het HHS zet haar deuren open om te 
laten zien wat er in het Seminarie ge-
beurt en hoe het onderwijs daar vorm 
krijgt. Deze open dag is niet alleen 
bedoeld voor (aankomende) studenten 
of kerkenraden; alle gemeenteleden 
zijn hartelijk welkom, van jong tot 
oud! Dit jaar is er ook een speci-
aal kinderprogramma.

Na de opening door prof. dr. W. van 
Vlastuin krijgt u als bezoeker de gele-
genheid om twee workshops te volgen. 
Deze workshops zijn afgestemd op 
u als belangstellende. De docenten, 
die aan het Seminarie verbonden 
zijn, hopen in hun workshop - een 
soort minicollege - stil te staan bij 
een bepaald onderdeel uit hun eigen 
vakgebied. Door het bijwonen van die 

minicolleges kunt u zelf een beetje 
meemaken wat er gebeurt in het Se-
minarie. U kunt er ook voor kiezen om 
mee te gaan met een rondleiding door 
de gangen van het gebouw; zo krijgt u 
op een andere manier een kijkje achter 
de schermen.

Deze open dag is een van de manieren 
waarop het HHS de achterban wil 
betrekken bij het reilen en zeilen van 
de opleiding. Voor u als bezoeker is het 
een ideale gelegenheid om te zien wat 
er gebeurt in het gebouw, en bij het 
HHS in het bijzonder; en dat is meer 
dan velen denken!

Er gebeurt iets met mij …
In alle vakken aan het Seminarie gaat 
het om het verstaan van de brede ver-
banden en de diepe grondtonen van 
het Woord. Die achtergrond is noodza-
kelijk in de opleiding van toekomstige 
voorgangers van de kerk. 
Tijdens de open dag zullen deze grond-
tonen ook doorklinken. Al doende kunt 
u zo zelf merken dat er tijdens en door 
de workshops iets met uzelf gebeurt; 
het betreft immers de meest wezenlijke 
zaken van het (geestelijk) leven.
Op deze wijze wil de open dag ook een 
aanzet tot bezinning zijn.  

Bij de open dag is er een speciaal kin-
derprogramma. Voor kinderen vanaf 
6 jaar zijn er speciale ‘kids-workshops’; 
kinderen tot 6 jaar kunnen een spelle-
tje doen, of een kleurplaat maken, en 
voor baby’s is er eventueel oppas (voor 
meer info en opgave, zie de website). 

Bent u benieuwd naar de gang van zaken bij het Hersteld 
Hervormd Seminarie (HHS)? Bezoek dan de open dag, die het 
HHS D.V. zaterdag 1 juni organiseert. Het thema ‘Hier gebeurt 
wat!’ zal op verschillende manieren uitgewerkt worden. Alle 
belangstellenden worden hartelijk uitgenodigd om naar het HHS 
te komen, om het zelf te zien en te ervaren. 

Hier gebeurt wat!

Programma
Vanaf 13.00 uur Ontvangst met koffie/thee
13:30 - 14.00 Opening 
14:15 - 14:45 Workshop ronde 1
14:45 - 15.30 Pauze; gelegenheid tot ontmoeting
15:30 - 16.00 Workshop ronde 2
16:15 - 16.30 Afsluiting 
+ 16:30 Einde 

Al doende 

kunt u zo zelf 

merken dat er iets 

met uzelf gebeurt.

Kinderprogramma
Kids-workshops 
(leeftijd t/m 10 jaar) - Hebreeuws-voor-kids
 - Grieks-voor-kids
 - Bijbelse quiz
Kids-workshops 
(leeftijd vanaf 11 jaar) - Hebreeuws-voor-kids
 - Grieks-voor-kids
 - Bijbelse quiz
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D.V. zaterdag 1 juni 2019

Ontvangst vanaf 13.00 uur,
programma tot +/- 16.30 uur
 
Vrije Universiteit
De Boelelaan 1105,
Amsterdam
 
Interessante workshops
Voor het aanmelden voor de workshops en
informatie over vervoer naar de VU
www.hhk.nl/seminarium

Hier
gebeurt 
wat!

Thema:

Wanneer

Tijd

Locatie

Info/aanmelden

OPEN DAG

Open Dag bezoeken
Wilt u weten wat er gebeurt aan het 
HHS? Bent u betrokken bij de oplei-
ding van toekomstige predikanten? 
Toon dan uw belangstelling en bezoek 
D.V. zaterdag 1 juni de open dag. 
Voor een goed verloop van die open 
dag is het nodig dat u zich aanmeldt en 
aangeeft welke workshop u wilt volgen. 
Deze aanmelding kan via het aan-
meldformulier op de website van HHS 
(www.hersteldhervormdekerk.nl/se-
minarium) of via het kerkelijk bureau. 
Wie meer wil weten over het HHS kan 
ook op die website terecht.

Overzicht workshops
Docenten Thema’s
Dr. P.C. Hoek In een goede preek…
Dr. J. van de Kamp Dopen wat in het doophuis komt?
Dr. R. van Kooten Harry en ik over boven en beneden
Drs. M.W. Muilwijk Reactie en tegenreactie
Mevr. T. Ouwendorp-de Visser (logopediste HHS) Van woord tot Woord
Dr. B.J. Spruyt Christelijk geloof en de moderne samenleving
Prof. dr. W. van Vlastuin Kennismaken met het Seminarium
Dr. P. de Vries De betekenis van het vierde Evangelie
Up a Tree (persoonlijke vorming) ‘Help-Hoera! Hier gebeurt iets met mij…’
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Bel 055-5390300 of ga naar terdege.nl/zicht

Even zitten op de bank of buiten in de zon. Inspiratie opdoen.
Geraakt worden, door woorden en door het Woord. Dat is Terdege. 

Ook genieten van Terdege? Lees ons magazine een half jaar 
voor € 35,- of ontvang 35% korting op een jaarabonnement.

 Geniet

van  

6 maanden

terdege
voor slechts

€ 35,-

terdege
elke twee weken

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 gewor-
den. Stichting Stéphanos 
helpt kinderen als Enock met 
voedsel, kleding, medische 
zorg en (Bijbels) onderwijs.

Maak uw bijdrage over op 
IBAN NL74 RABO 0335 3074 50

t.n.v. Stichting Stéphanos 
 of doneer online! www.stephanos.nl

voor 

€15,00
geeft u al 

3 kinderbijbels!

Help Enock
aan eten en Bijbels 
onderwijs!

Bekijk het eens
van de andere krant.

Nu twee weken gratis
inclusief RDmagazine

Ga naar rd.nl/zicht 

Deelnemers Landel i jke Zendingsdag D.V.  21 september 2019

www.kimon.nl

Het evangelie naar 

kinderen wereldwijd!

Maak uw gift over op 
NL57 RABO 0161 4855 02
t.n.v. Stichting Timotheos

Steun ons werk door donateur te worden vanaf € 5,00 per 
jaar. Wij informeren u graag over het werk in Malawi door u
4 keer per jaar het magazine toe te sturen. Kijk op de 
website voor meer informatie. 

Wezenzorg  –  Onderwijs  –  Evangelisatie  –  Voeding/Gezondheid 

 Een noodkreet uit Malawi::
‘Geeft u ons toekomst?!’



Zicht op de vrouwenbond

C.B. Hovestad-Stoffer

Huishoudelijke 
Vergadering en

Verenigingsseizoen 
2019-2020

Verslag van de Huishoudelijke Vergadering van 
de Hersteld Hervormde Vrouwenbond gehouden op 
2 april 2019 in de Bethelkerk te Lunteren
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W
e beginnen deze 
10e Huishoudelijke 
Vergadering met het 
zingen van Psalm 119 

vers 1 en 2. De 1e presidente mw. N. 
Schalkoort-Zijderveld heet ons allen 
hartelijk welkom. In het bijzonder 
ds. W.J. van den Brink uit Scherpen-
zeel-Renswoude-Elst die deze dag een 
inleiding verzorgt naar aanleiding van 
het eerste hoofdstuk van het nieuwe 
Bijbelstudieboekje over ‘De Algemene 
Zendbrief van de apostel Jakobus’. 

Mw. Schalkoort zegt in haar openings-
woord dat het een groot voorrecht is, 
dat wij in deze steeds veranderende 
wereld in alle rust samen mogen 
komen om vanuit Gods Woord onder-
wezen te worden en de belangen van 
onze Vrouwenbond te bespreken.
Dit jaar zijn de volgende bestuursle-
den aftredend, maar wel herkiesbaar: 
mw. A.C. van Ark-van de Steeg, 2e 
penningmeesteresse en mw. N. Schal-
koort-Zijderveld, 1e presidente. De 
tegenkandidaten zijn respectievelijk 
mw. R.M. Heldoorn-Heldoorn uit 
IJsselmuiden en mw. A. Maassen-Heij 
uit Lunteren. Beide dames worden 
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hartelijk bedankt voor hun bereidwil-
ligheid.
Ds. Van den Brink gaat voor in gebed 
en leest Jakobus 1:1-18.

De 1e secretaresse mw. C.B. Ho-
vestad-Stoffer leest de notulen van de 
Huishoudelijke Vergadering van 17 
april 2018 en het jaarverslag van 2018 
van de Hersteld Hervormde Vrouwen-
bond. 
De 1e penningmeesteresse mw. W.G. 
van Vlastuin-Wiersma geeft een over-
zicht van de financiële situatie van het 
boekjaar 2018 en de begroting voor 
het jaar 2019.
Hierna is er gelegenheid om vragen 
te stellen over de zojuist voorgelezen 
verslagen en andere zaken betreffende 
de Vrouwenbond. 
Na het zingen van Psalm 36 vers 3 
krijgt ds. Van den Brink het woord. 
Zijn referaat gaat over de eerste Bij-
belstudie getiteld: ‘De zegen van de 
geloofsbeproeving’. 

Jakobus stelt ons de vraag: Is mijn geloof 
een levend of een dood geloof? Ben ik 
een waar christen of niet?
Lees verder op de volgende pagina > 

Van de 
redactie
A. Rijken-Ubak

In deze bijdrage onder ande-
re het verslag van onze 10e 
Huishoudelijke Vergadering. 

We mogen terugzien op een mooie 
dag met een goede opkomst. Ds. 
W.J. van den Brink sprak over het 
eerste hoofdstuk van ons nieuwe 
Bijbelstudieboekje: ‘De Algemene 
Zendbrief van de apostel Jakobus’. 
We hopen en vertrouwen dat ook 
dit boekje zijn weg zal vinden naar 
de diverse verenigingen. Van harte 
aanbevolen!

Onze aftredende en herkiesbare 
bestuursleden hebben opnieuw uw 
vertrouwen gekregen. Daar zijn we 
dankbaar voor!

Inmiddels is het winterseizoen af-
gelopen en is het lente. Overal zien 
we uitspruitende bladeren en nieuw 
leven. Dat het zien van Gods schep-
ping ons mag brengen tot de bede 
om in een weg van geloof en beke-
ring het ‘oude’ leven af te leggen en 
een ‘nieuw’ leven aan te doen. Voor 
het eerst of bij vernieuwing.
Als de Heere dat geeft, dan kunnen 
we zingen met de dichter van  
Psalm 104:

Ik zal, zolang ik ’t 
levenslicht geniet,  
Gods mogendheid 
verheffen in mijn lied;  
Ik zal mijn God met 
lofgezangen eren,  
Terwijl ik nog op aarde 
mag verkeren.  
Mijn aandacht zal op Hem 
gevestigd staan, 
En met vermaak Zijn 
grootheid gadeslaan. 
Ik zal mij in den God 
mijns heils verblijden, 
En, dag op dag, aan Hem 
mijn psalmen wijden.

Voor alle data geldt: Deo Volente
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De eerste 18 verzen van Jakobus 1 zijn te 
verdelen in 4 punten: Verstrooiing, ver-
zoeking, verleiding en verlichting.
Jakobus was een broer van Jezus. Zijn 
broers geloven niet in Hem, maar Jezus 
zoekt in het bijzonder Jakobus op. Hij 
wordt een leider in Jeruzalem en is in 
het jaar 63 na Christus gestorven. Na 
het sterven van Stefanus zijn veel Joden 
op de vlucht geslagen. Aan hen schrijft 
Jakobus deze brief.
Hij schrijft hen dat ze blij moeten zijn 
met de beproeving. ‘Wetende dat de 
beproeving van uw geloof lijdzaamheid 
werkt.’ Lijdzaamheid staat hier voor 
volharding. 

God gebruikt de beproeving om het 
ware geloof te versterken. En als er 
moeite en verdriet is, mogen we Hem 
om wijsheid vragen. God geeft mild en 
overvloedig. 
Het is gevaarlijk als we bij zondige ver-
leidingen gaan denken, dat God daar-
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achter zit. 
Begeren is de bron van de zonde. Toege-
ven aan de zonde werkt de dood. 
Nooit kunnen we God de schuld geven 
van de eeuwige rampzaligheid.
Want God is Licht.
In vers 17 zegt Jakobus dat alle volmaak-
te gift van boven komt. Van de Vader der 
lichten. Van Hem komt het goede. Licht 
is het goede, duisternis is het kwade. Het 
licht van het Evangelie brengt het nieu-
we leven voort. Het is een zegen als we 
in dat Licht mogen wandelen. Bent u al 
een kind van dat Licht?

Na het zingen van Psalm 26 vers 2 
staat de bestuursverkiezing op de 
agenda. De stemmen worden in de 
pauze geteld.
De 2e presidente mw. A. Rijken-Ubak 
heeft nog enkele mededelingen, 
waarna ds. Van den Brink dankt voor 
de morgenvergadering en een zegen 
vraagt voor de maaltijd.
In de pauze is er volop tijd voor onder-
linge ontmoeting en voor het kopen 
van onze bekende fotokaarten. Het 
nieuwe Bijbelstudieboekje kan worden 
ingekeken en besteld. 

De middagvergadering wordt geopend 
met het zingen van Psalm 40 vers 2 en 
8, waarna ds. Van den Brink de Heere 
dankt voor de maaltijd en een zegen 
vraagt over de middagvergadering. De 
schriftlezing is Hebreeën 12:1-14.
Mw. Rijken deelt de uitslag van de be-
stuursverkiezing mee. De dames Van 
Ark en Schalkoort zijn met algemene 
stemmen herkozen. 
Mw. Van Ark bedankt, ook namens 
mw. Schalkoort, voor het in hun ge-
stelde vertrouwen. 

De vragen van de Bijbelstudie worden 
eerst in groepjes besproken. 
Daarna volgt er onder leiding van ds. 
Van den Brink een plenaire bespreking. 

Vervolgens krijgt ds. B.D. Bouman het 
woord. Hij vertelt ons aan de hand van 
enkele dia’s iets over het kinderwerk 
in Suriname. Dit is het project van de 
Vrouwenbond voor het komende ver-
enigingsjaar. Hij vraagt de verenigin-

gen om niet alleen met geldelijke hulp 
dit werk te steunen, maar om bovenal 
dit mooie, maar ook moeilijke werk 
aan de Heere op te dragen. 

Aan het einde van deze dag bedankt 
mw. Schalkoort verschillende mensen 
voor hun medewerking aan deze 10e 
Huishoudelijke Vergadering. In het 
bijzonder ds. Van den Brink. Ze wenst 
hem Gods zegen voor zijn werk in de 
gemeente van Scherpenzeel-Rens-
woude-Elst en voor de komende 
verhuizing naar Stellendam. Ook ds. 
Bouman wordt hartelijk bedankt voor 

zijn voorlichting over ons project. 
Het kostersechtpaar wordt hartelijk 
bedankt voor hun goede zorgen.

Mw. Schalkoort wenst alle aanwezigen 
een goede en leerzame voorbereiding 
voor het komende seizoen en vraagt 
tevens om gebed voor het werk van de 
Vrouwenbond.

Na het zingen van Psalm 67 vers 2 
en 3 sluit ds. Van den Brink deze 
Huishoudelijke Vergadering met dank-
gebed en wenst alle aanwezigen een 
goede thuisreis.
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Steun het
Bijbelwerk in 
Tel Aviv
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



Agenda

3 oktober
Lunteren: 11e Bondsdag

19 november
Werkendam: Regioavond Zuid-Oost 
Spreker ‘s morgens: ds. J. van Meggelen
Spreker ‘s middags: ds. J.C. den Ouden 
Onderwerp:  ‘De Algemene Zendbrief van  
 de apostel Jakobus’

Van de bestuurstafel

N. Schalkoort-Zijderveld

Het is lente en het vereni-
gingsleven komt in een 
rustige periode. Maar voor 

de vakantie aanbreekt moet er door 
de besturen van de verenigingen 
heel wat geregeld worden voor het 
nieuwe vergaderseizoen. 

Op de Huishoudelijke Vergadering 
is het nieuwe project van de HHV: 
‘Kinderwerk van de zending in Su-
riname’ gepresenteerd. Het is mooi 
wat er allemaal in Suriname ge-
daan wordt. Kinderen vertellen ook 
thuis wat ze gehoord hebben. De 
zendingsopdracht is ook voor kin-
deren. De zending is heel blij dat de 
HHV dit nieuwe project gestart is.

Het nieuwe Bijbelstudieboekje is 
ook klaar. Het gaat over ‘De Alge-
mene Zendbrief van de apostel Ja-
kobus’. We hopen dat ook deze Bij-
belstudie tot zegen zal zijn. Bestelt 
u het Bijbelstudieboekje tijdig dan 
hebt u het ruim op tijd binnen.

De voorbereidingen voor de Bonds-
dag zijn alweer begonnen. Deze ont-
moetingsdag van de Vrouwenbond 
hopen wij te houden op donderdag 
3 oktober in Lunteren.  Zet u deze 
datum alvast in uw agenda! Het 
thema van de Bondsdag is vastge-
steld naar aanleiding van ons nieu-
we Bijbelstudieboekje van de apostel 
Jakobus: ‘Geloof en werken’. Het 
onderwerp voor de morgenvergade-
ring is: ‘Gerechtvaardigd door het 
geloof’. In de middagvergadering 
het vervolg daarop: ‘En de vruchten 
daarvan’.

Een gezegende zomer toegewenst.

Kopij voor het volgende 
blad kunt u voor 29 juli 
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

Ons nieuwe Bijbelstudieboekje voor het komende seizoen 2019-2020 gaat 
over ‘De Algemene Zendbrief van de apostel Jakobus’. Het is opnieuw 
geschreven door verschillende (emeritus) predikanten, op alfabetische 
volgorde, uit de Hersteld Hervormde Kerk. 

01.   Ds. W.J. van den Brink:  Opschrift en zegen van de geloofsbeproeving
02.   Ds. A.J. Britstra:  Horen en doen
03.   Ds. D.J. Diepenbroek:  Geen aanzien des persoons
04.   Ds. N.A. Donselaar:  Dood geloof 
05.   Ds. B.A. Dubbeldam:  De zonden van de tong                                       
06. Ds. J.W. van Estrik  De wijsheid van boven
07.   Ds. C. Gielen:  Wereldsgezindheid 
08.   Ds. H. de Greef:  De onzekerheid des levens                  
09.   Ds. L. Groenenberg:  Wee over de onbarmhartige rijken
10.   Ds. A. de Groot:  Opwekking tot geduld
11.   Ds. W.F. ‘t Hart:  De kracht van het gebed

U kunt het boekje bestellen bij: 
a.rijken-ubak@solcon.nl | Tel. (0418) 561287 
De prijs is € 4,-- en voor niet-leden € 5,--  
Beide bedragen zijn inclusief verzendkosten.

Bovendien is er nog een aantal exemplaren 
van het boekje over het leven van Mozes 
verkrijgbaar. Het Bijbelstudieboekje over 
Esther is eveneens nog te koop. De prijs 
van beide boekjes is € 4,-- per stuk.  
U kunt ze via bovengenoemd e-mailadres 
bestellen.

Bijbelstudieboekje 
seizoen 2019-2020 

18

Op alle bijeenkomsten 
zijn onze bekende 
fotokaarten te koop!



Zicht op evangelisatie

Evangelisatie
in de rand van de kerk 

Ds. P. den Ouden

Teleurgesteld
Begrip tonen kan deuren openen. Bo-
vendien hebben we ook de hand in ei-
gen boezem te steken: er gaat echt veel 
mis in de kerk. Mensen haken soms af 
omdat ze pastoraal zijn verwaarloosd of 
een huisbezoek krijgen waarbij de ou-
derlingen meer als rechercheur dan als 
herder optraden. Ook is er het gevaar 
dat we een gemeente zijn van allemaal 
nette mensen, zodat aso’s zich niet op 
hun gemak voelen. Ook zijn er mensen 
verdwenen omdat ze van kerkmensen 
kwetsende opmerkingen te horen kre-
gen of bedrogen werden.
Het gebeurt ook dat mensen door sterf-
gevallen, ziekte of andere tegenslagen in 
het leven boos zijn geworden op God. 
Dat is zondig. Maar zo’n zondaar moet 
wel in zijn verkeerde boosheid worden 
opgezocht en in liefde worden terecht-
gebracht. 

Twee werelden
Ook een gevoel van vervreemding kan 
tot kerkverlating leiden. De preken zijn 
soms moeilijk en hebben weinig met het 

dagelijkse leven te maken. Laten wij ons 
realiseren dat veel jongeren en ouderen 
in twee werelden leven. De kloof tussen 
de wereld van de social media, klasge-
noten en collega’s en de kerk is heel 
groot. Het is moeilijk om tegelijk in die 
twee werelden te leven. Als we mensen 
weg zien glijden moeten we ze niet in de 
eerste plaats vermanen, maar hen laten 
voelen dat we hen in hun worsteling 
begrijpen.

Hoe bereiken we ze
1.  Allereerst 
 Hebben we in beeld om wie het 

precies gaat? Mensen sijpelen soms 
ongemerkt weg. Als ze niks horen, 
versterkt hen dat in hun gevoel: ‘ze 
missen me niet’.

2.  Huisbezoek 
 Soms is er een ouderling die de gave 

heeft om evangeliserend bezig te 
zijn, bruggen te slaan en de taal van 
de straat te spreken. Trouwens, in 
het algemeen: houd bij een huisbe-
zoek de Schriftlezing en het gebed 
kort en bondig, met een gewone 

stem en gewone woorden.
3.  Afhakers kunnen een ambtelijk 

bezoek als bedreigend ervaren, 
een soort politiebezoek. 

 Daarom werkt het soms beter om 
ze indirect te benaderen via familie, 
buren of collega’s. Dan ontstaat er 
spontaner een gesprek. Het is goed 
om de gemeente in de prediking 
nadrukkelijk toe te rusten en te leren 
dat op iedereen de verantwoordelijk-
heid rust om elkaar vast te houden. 

4.  Blijf meeleven met de niet- 
meelevenden. 

 Bij zorgen, ziekten en verliezen. Bij 
een geboorte, een jubileum. Toon 
vooral hartelijkheid. Zie hen niet 
alleen als bekeringsobjecten, maar 
ook als mensen die we niet afschrij-
ven. Pak de kans als ze ergens mee 
geholpen kunnen worden. 

5.  Randkerkelijken denken vaak 
dat het in de kerk vooral om 
regels gaat, die vooral met de 
buitenkant te maken hebben. 
Hoe komen zij aan die (onjuiste) 
beeldvorming? Ze voelen zich in 

Als wij mensen willen bereiken die van de kerk zijn 
afgedwaald, is het belangrijk om helder te hebben wat 
de redenen zijn waarom ze afgehaakt zijn. 
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een keurslijf geperst. Het is waar: 
de Bijbel staat ook vol regels. Maar 
de belangrijkste boodschap is toch 
dat Christus zondaren liefheeft. Dat 
moet hen allereerst duidelijk worden 
gemaakt. 

6.  Als mensen van de kerk zijn ver-
vreemd is de drempel om weer 
binnen te komen erg hoog.  
Een laagdrempelige avond rond 
Kerst en Pasen biedt een kans. Een 
korte, eenvoudige boodschap met 
Psalmen en liederen, mogelijk met 
instrumentale begeleiding en een 
pauze waarin men elkaar ongedwon-
gen kan ontmoeten, kan helpen om 

de eerste stap weer te zetten. Laat 
hen dan natuurlijk merken dat ze 
welkom zijn.

7.  Probeer randkerkelijken in te 
schakelen bij gemeente-activi-
teiten.  
Ze hebben het gevoel er niet bij te 
horen, ze weten niet zoveel en kun-
nen er niet over praten. Maar als 
we ze wat laten doen, geven we hen 
het gevoel dat ze er ook bij horen en 
gewaardeerd worden. Betrek ze bij 
een verkoping, rommelmarkt of iets 
dergelijks.

8.  Kring voor zoekers.  
Voor een heel aantal mensen zijn 

de Bijbel en de preek erg moeilijk. 
Mensen voelen zich dom en hulpe-
loos. Ze schamen zich daarvoor en 
blijven daarom weg. Maar als in een 
kring eenvoudig het Evangelie wordt 
opengedaan en er met elkaar open 
over gesproken kan worden, dan kan 
dat een steun in de rug zijn. Er zijn 
er blijkbaar meer die het niet alle-
maal begrijpen.

Het zijn maar eenvoudige tips en ze 
stellen misschien niet veel voor. Maar 
omdat we geloven dat de Heere kleine 
dingen kan gebruiken om grote dingen 
te doen, is het goed om ze biddend te 
gebruiken.

Evangelisatiedag 2019 
een terugblik

Op zaterdag 9 februari hielden we 
weer onze landelijke Evangelisatie-
dag. Hoofdspreker was deze keer 
evangelist Jan Bayense uit Kerkrade. 
Vanuit een ‘blik in de keuken’ van 
het evangelisatiewerk op een plaats 
waar de reformatorische prediking 
niet is te vinden, kregen we veel mee 
over de vragen rond evangelisatie. 
Hij benadrukte de noodzaak om ook 
in het evangelisatiewerk met twee 

woorden te blijven spreken: zonde 
en genade. Ook had hij nog het no-
dige huiswerk voor de kerk als ge-
heel: hoe gaan we om met evangeli-
satie in een kerkelijk niemandsland? 

In een heel aantal workshops werd 
nog verder gepraat over onderwerpen 
rond evangelisatie. Hoe evangeliseer 
je in de rand van de kerk? En waar 
de kerk al wel is? Wat te doen met 

moslims? Is een inloophuis een op-
tie? Hoe doe je dat nu eigenlijk: het 
Evangelie communiceren? 

Naast alle toerusting was er ook 
weer ruime gelegenheid tot ontmoe-
ting. De foto’s geven een indruk van 
deze dag. Komend jaar zal de Evan-
gelisatiedag, bij leven en welzijn, 
gehouden worden op zaterdag 15 
februari. 

Evangelist Jan Bayense aan het woord

Een bevlogen dominee C. Gielen in gesprek over 
evangelisatie waar de kerk al is

Een aandachtig gehoor

Dominee P. den Ouden met de zaal in gesprek over 
evangelisatie in de rand van de kerk
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Dit is een gebouw dat gehuurd wordt 
voor bijeenkomsten van het evangeli-
satiewerk en voor de kinderclub. Elke 
woensdagmiddag is er kinderclub. De 
club is van 14.30 tot 16.00 uur. Het 
doel van de club is om kinderen met 
de Bijbelse boodschap van zonde en 
genade in aanraking te brengen of hen 
er meer over te leren. Elke clubmiddag 
wordt begonnen met het zingen van een 
Bijbels lied en/of een Psalm en we bid-
den samen om de zegen van de Heere. 

Daarna luisteren de kinderen naar een 
vertelling uit de Bijbel en leren we ze 
een Bijbeltekst aan. De kinderen heb-
ben dan even pauze en genieten van 
drinken met iets erbij. Vervolgens gaan 
wij met het knutselwerkje aan de slag. 
Een moment waarbij de kinderen fijn 
aan het werk zijn en de medewerkers 
contact kunnen maken met de kinde-
ren. Aan het einde wordt afgesloten met 
zingen en gebed.

In de zomervakantie is er voor de kin-
deren een Vakantie Bijbel Week. Vier 
dagen achter elkaar van 9.30-12.00 uur 
wordt dan aan de hand van een Bijbels 
thema gewerkt en heeft het in grote 
lijnen de invulling als de kinderclub 
op woensdag. Dat is D.V. dit jaar in de 
tweede week van de zomervakantie. De 
maandag van de eerste vakantieweek 
wordt hiervoor huis aan huis gefolderd 
door vrijwilligers. 
Sinds 1 maart 2019 ben ik formeel voor 
één dag in de week aangesteld met het 
oog op het werk op de kinderclub. Daar-
bij word ik ondersteund door verschil-
lende vrijwilligers, die ook voor mijn 
komst, toen met kand. W.J. Korving, het 
werk op de kinderclub mochten doen. 

Mijn naam is Aaltje Spiker. Ik ben ruim 
25 jaar werkzaam als leerkracht op een 
school met de Bijbel in Staphorst, leef 
kerkelijk als belijdend lid mee met de 
HHG te Staphorst en ben daar betrok-

ken bij het plaatselijk jeugdwerk. Evan-
gelisatiewerk onder kinderen is nieuw 
voor mij. Ik geloof dat de Heere mij tot 
dit werk gebracht heeft. Het werk voor 
de kinderclub is iets waar ik erg naar uit 
zie. Tegelijkertijd voel ik ook dat wij in 
alle dingen afhankelijk zijn van de hulp 
van God. Het is mijn gebed dat de Hee-
re mij de kracht en wijsheid zou willen 
geven en dat Hij Zijn zegen over het 
werk zou willen schenken. Wilt u ook 
bidden voor het evangelistatiewerk in 
Den Helder? Wij hebben het Zaad van 
Gods Woord te strooien in het besef dat 
de Heere alleen de wasdom kan geven. 
Toch mag er ook verwachting zijn van 
de Heere. Hij zegt dat het Woord niet 
leeg tot Hem wederkeert, maar dat het 
doen zal hetgeen Hem behaagt en voor-
spoedig zal zijn waartoe Hij het zendt. 
In die verwachting hoop ik het werk te 
mogen doen.

Kinderevangelisatie 
in Den Helder

Kinderen in de leeftijd van 4 tot en met 12 jaar zijn 
van harte welkom in De Verkenningston aan de Prins 
Hendriklaan 13-15 in Den Helder. 

Aaltje Spiker
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Op het zendingsveld in Malawi 
wordt heel veel werk gedaan. 
Allereerst door ds. C.J.P van der 
Bas en de heer H.C. (Erik) Ju. 
Eriks taak bestaat daarin dat hij 
de Synod Council (breed mode-
ramen van de RPC-synode) 

ondersteunt door toerusting op 
het gebied van organisatie en 
leiderschap. Ds. Van der Bas 
geeft leiding aan de Bijbel school 
en onderwijst samen met dr. 
J.M. Jumbe en ds. N.K. Banda de 
studenten. 
Omdat de Malawiaanse docen-
ten beiden in dienst zijn van 
onze zending, voerden we ook 
met hen een functioneringsge-
sprek. Beide mannen doen met 
veel toewijding hun taak. Naast 
de opleiding van de studenten 
en toekomstige predikanten ver-
zorgt ds. Van der Bas ook cur-
sussen voor ouderlingen in de 
verschillende classes. Tijdens 

deze cursus worden de lokale 
ambtsdragers toegerust in het 
voorbereiden en houden van 
een preek. 
Dat deze toerusting broodnodig 
is, bleek tijdens een visitatiebe-
zoek dat we samen met de 
leden van de Synod Council 
brachten aan een classis in de 
omgeving van de stad Zomba. 
Tijdens dit bezoek bleek dat in 
de betreffende gemeente 
slechts één keer in de zes weken 
een predikant kon voorgaan. De 
andere weken waren ze aange-
wezen op de preken van de 
ouderlingen. 

Melodieën
Tijdens de gehele visitatie 
 hebben we drie keer een preek 
van een Malawiaanse predikant 
gehoord. Als visitatoren waren 
we daar oprecht verblijd mee. 
Het waren goed voorbereide 
preken waarin het Bijbels-
gereformeerde geluid duidelijk 
naar voren kwam. Het onderwijs 

F O C U S �  ds. W.M. Mulder

onafhankelijk van 
nederland verder?

Het�zendingswerk�is�niet�zinloos.�Integendeel,�zo�merkten�wij�tijdens�

ons�visitatiebezoek�aan�Malawi.�Paulus�schreef�het�ook�al�aan�de�

Korinthiërs:�‘Zo�dan,�mijn�geliefde�broeders,�zijt�standvastig,�

�onbeweeglijk,�altijd�overvloedig�zijnde�in�het�werk�des�Heeren,�als�

die�weet,�dat�uw�arbeid�niet�ijdel�is�in�den�Heere’�(1�Kor.�15:38).

Z i c h t  o p  Z e n d i n g  -  J a a r g a n g  1 3
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van de achterliggende jaren op 
de Bijbelschool heeft hieraan 
kennelijk mogen bijdragen. 
Ontroerend mooi is ook het 
 zingen in Malawi. Zoveel als 
mogelijk is worden er in de 
samenkomsten van de 
 gemeenten psalmen gezongen. 
Omdat veel van deze melodieën 
voor de mensen onbekend zijn, 
wordt er maar een beperkt 
 aantal gezongen. Daarom heeft 
mevrouw Van der Bas de 
 melodieën van alle psalmen op 
notenschrift gezet, zodat ze in 
de gemeenten gemakkelijker 
kunnen worden aangeleerd. 
Naast het kennisnemen van het 
werk van onze werkers, waren er 
ook ontmoetingen met de 
Synod Council. Op een open en 
constructieve manier hebben 
we met elkaar gesproken over 
de vragen die er leven in de RPC. 
Een belangrijke vraag is hoe de 
kerk op termijn zoveel mogelijk 
onafhankelijk van Nederland 
kan functioneren. Bijvoorbeeld: 
hoe kan de bekostiging van toe-
komstige predikanten op ter-
mijn door de RPC-gemeenten 
zelf plaatsvinden in plaats van 
door Nederland? Moeten we de 
predikanten naast een theologi-
sche opleiding ook een beperkte 
beroepsopleiding aanbieden, 
waarmee ze net zoals de apostel 
Paulus als tentenmaker het 
Evangelie kunnen gaan verkon-
digen? Vragen die een diepere 
doordenking verdienen.

overstroMing
Een bezoek aan de stichtingen 
Stéphanos en Timotheos is een 
vast onderdeel van de jaarlijkse 
visitatie. Het zijn Nederlandse 
organisaties waarmee wij nauw 
verbonden zijn. 
Kort nadat wij eind februari 
terugkwamen van de visitatie-
reis kwamen de eerste berichten 
binnen van grote overstromin-
gen in het zuiden van Malawi. 
Ondertussen wordt steeds dui-
delijker dat de (materiële) nood 
heel groot is. Juist in deze 
omstandigheden blijkt dat we 
als verschillende organisaties 
elkaar nodig hebben om de 
mensen in Malawi te kunnen 
bijstaan in zowel de geestelijke 
als de stoffelijke nood.

Huisbezoek
Ook dit jaar hebben we weer 
gemerkt hoe goed het is om als 
commissie zending kennis te 
nemen van de situatie ter plaat-
se. Om vanuit Nederland de zen-
dingsprojecten te kunnen 
besturen, is goede kennis van de 
plaatselijke situatie onontbeer-
lijk. 
Maar er is nog een andere 
reden. Hoe goed is het om als 
commissie aandacht en tijd te 
hebben voor onze uitgezonden 
werkers. Veel kun je tijdens een 
visitatiebezoek met elkaar delen. 
Zowel zegeningen als zorgen. 
Dat geldt wel bijzonder voor het 
huisbezoek dat we zowel bij ds. 
Van der Bas en zijn vrouw als 
ook bij Erik en Margriet Ju 
brachten. Om elkaar werkelijk te 
ontmoeten, van hart tot hart. 
Het wonen en werken in een 
ander land, met een eigen cul-
tuur, ver van eigen familie is en 
blijft – naast een gave – ook een 
opgave. Laten we hen niet ver-
geten in ons meeleven en onze 
gebeden. 

Net als alle andere werk in Gods 
Koninkrijk kan zeker ook het 
zendingswerk niet zonder 
gebed. Biddende werkers met 
een biddend thuisfront zijn 
onmisbaar. Bidden met ver-
wachting. Bidden met een 
belofte: ‘dat uw arbeid niet ijdel 
is in den Heere’. n

m e i  2 0 1 9  -  g e r o e p e n  t o t  g e t u i g e n
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T r a n S P a r a n T � B. Visser

Wie is bart visser?
Sinds�een�paar�maanden�ben�ik�lid�van�de�commissie�zending�

van�de�Hersteld�Hervormde�Kerk.�Mijn�eerste�indrukken,�

gebaseerd�op�een�aantal�vergaderingen,�zijn�echt�positief.�

Binnen�de�commissie�zending�ervaar�ik�een�grote�betrokken-

heid�op�de�zendingsgebieden�in�Suriname�en�Malawi.�

Betrokkenheid in het besef  
dat wij slechts mensen zijn en 
dat de Heere Zelf Zijn Kerk 
 verzamelt en waar ook ter 
wereld mensen uit de 
 duisternis trekt en plaatst in 
Zijn wonderbare licht. Ook 
betrokkenheid in het besef dat 
de leden van de commissie op 
grote afstand van de twee 
 zendingsgebieden hun 
 bijdrage leveren. De zendings-
werkers staan in het werkveld 
en het is onze vraag hoe wij 
hen zo goed mogelijk tot steun 
kunnen zijn. De onderlinge 
sfeer in de commissie zending 
is open en helder. Binnen de 
zendingscommissie heb ik 
 specifieke verantwoordelijk-
heid voor Suriname. Eind 
maart ben ik op een visitatie-
reis naar Suriname geweest 
om een beter beeld van de 
lokale situatie te krijgen. Het 
was een reis vol indrukken.

Toen mij vorig jaar werd 
gevraagd lid te worden van de 
commissie zending, raakte dit direct 
mijn hart. De Heere vergadert 
wereldwijd Zijn gemeente en wil hier 
mensen bij gebruiken. Wij, in 
Nederland, zijn een stukje van de 
wereldwijde kerk. Het gaat er hierbij 
wel om of wij heel persoonlijk 
 kunnen getuigen van het gelovig 
kennen van de Borg en Zaligmaker 
Jezus Christus. Dat is echt Gods gave, 
zoals Paulus dit zo kernachtig 
 verwoordt in de eerste tien verzen 
van Efeze 2. Dit is en blijft de kern 
van het evangelie.  Al sinds mijn 

jeugd heb ik belangstelling voor de 
zending. Ik las graag boeken over de 
zending en de geschiedenis van de 
kerk. Ook was ik in de jaren negentig 
in Hendrik-Ido-Ambacht betrokken 
bij de plaatselijke zendingscommissie 
van de zending Mbuma in Zimbabwe. 
Nu wonen we met ons gezin – we 
hebben drie getrouwde kinderen, vier 
kinderen thuis en zes kleinkinderen – 
in Elspeet en krijgt mijn liefde voor 
de zending gestalte binnen de 
 commissie zending van de HHK. 
Graag stel ik mijn ervaring de 

 komende jaren ter beschikking 
binnen de zending. De missie 
van de zending gecombineerd 
met een stukje bedrijfsmatig 
denken past goed bij mij en 
mijn dagelijks werk als 
 organisatie-adviseur, interim-
manager en mediator. Op  
mijn leeftijd (57 jaar) is het 
een extra zegen om 
 ervaringen te delen met 
 anderen en niet alleen met  
het werken gericht te zijn op 
het hier en nu. 

Als mij wordt gevraagd om in 
een paar woorden weer te 
geven wat mijn visie is op de 
zending, dan komen de 
 volgende woorden naar boven 
borrelen: toerusting en 
 theologische vorming van de 
kerk op het zendingsterrein. 
Dit is de richting die de HHK 
heeft gekozen met het zelf-
standig worden van de 
 plaatselijke kerk/gemeente als 
doelstelling voor de lange 
 termijn. Ik ervaar dit als een 

heldere doelstelling waaraan vragen 
rond diaconaat en organisatorische 
ondersteuning op een evenwichtige 
manier kunnen worden getoetst.  
Ook ervaar ik hierbij dat de praktijk 
vaak veel weerbarstiger is dan de 
theorie en dat echt wijsheid van de 
Heere nodig is. Wilt u hier ook om 
bidden? n

Z i c h t  o p  Z e n d i n g  -  J a a r g a n g  1 3
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Hem volgen is de enige keuze

voorrecHt
Wat fijn, mijn man is zendeling. Of juist niet: 
Help, mijn man is zendeling. 
Ik ben getrouwd met een dominee. Een dominee 
en zijn gezin wonen op de plaats waar de HEERE 
hem roept. Dat kan zijn op de Veluwe, in Zeeland, 
maar ook in Malawi in Afrika. 

Het is wel een voor-
recht dat je niet zelf 
hoeft te bepalen waar 
je gaat werken en 
waar je gaat wonen. 
Overal waar de HEERE 
je roept is je plaats. En 
overal is het goed om 
te wonen, want de 
HEERE is daar.
Overal is het mooi. In 
Nederland en in 
Malawi. Overal geeft 
de HEERE je een taak. 
In Nederland en in het 
buitenland. En het is 

een voorrecht om met mensen om te gaan. 
Allerlei mensen te ontmoeten en liefde van men-
sen te krijgen en liefde te kunnen geven. 
Maar het is vooral een voorrecht dat we het 
Woord van de HEERE mogen uitdragen. Niet 
alleen met de mond, maar ook in onze handel en 

wandel. Dat is in 
Malawi niet anders 
dan in Nederland.

opgave
Een dominee gaat 
waar de HEERE hem 
roept. Dat houdt in 
dat er nogal eens 
afscheid genomen 
moet worden van 
mensen aan wie je je 
bent gaan hechten. 
Dat is een opgave. 

Is je gezin nog jong, dan gaan ze mee, maar zijn 
de kinderen groot en zelfstandig, dan moet je ze 
loslaten. Dat geldt voor verhuizen in Nederland, 
maar nog meer voor verhuizen naar het buiten-
land. Je bent ver bij je familie vandaan. Dat is 
soms een opgave. Gelukkig kunnen we via de 
moderne media makkelijk contact hebben met 
het thuisfront.
Soms is het ook een opgave om mensen te 
 begrijpen. Als je in Zuid-Holland woont, ervaar je 
dat de mensen bepaalde gewoontes hebben die 
je niet kent. In Zeeland zijn er weer andere 
gewoontes dan in Utrecht of op de Veluwe. In 
Malawi zijn de gewoontes van de mensen nog 
weer heel anders dan je zelf gewend bent. 
En de spraak niet te vergeten. Op de Veluwe 
 spreken ze anders dan in Zeeland en Zuid-
Holland. En in Utrecht is het ook weer anders, 
maar het is allemaal nog een beetje Nederlands. 
In Malawi is het een heel beetje moeilijker om de 
mensen te verstaan en je verstaanbaar te maken. 
Een echte opgave.

opdracHt
Maar als de HEERE roept, doet Hij dat niet zomaar 
zonder meer. De Heere Jezus zei: ‘Niemand, die 
zijn hand aan den ploeg slaat, en ziet naar het-
geen achter is, is bekwaam tot het Koninkrijk 
Gods.’ ‘Volg gij Mij.’ Als die opdracht naar je toe-
komt, moet je gaan in een weg die misschien niet 
direct jouw keuze is, maar volgen is dan de enige 
weg. Gehoorzaam de HEERE volgen geldt voor een 
dominee en voor zijn vrouw in Nederland en in 
Malawi. Dan geeft de HEERE zegen. In je persoon-
lijke leven en in het werk dat je mag doen. 
Een dominee is een dienaar, een dienstknecht van 
de HEERE. En zijn vrouw mag volgen. In 
Nederland en ook in Malawi. n

Mevrouw Van der Bas V I S I E

Wonen�en�werken�in�een�land�met�een�andere�

natuur�dan�in�nederland.�Omgaan�met�hartelijke,�

vriendelijke�mensen�met�andere�gewoontes�dan�wij�

gewend�zijn.�Het�is�een�voorrecht,�soms�ook�een�

opgave,�maar�altijd�een�opdracht.

Uitzicht niet ver bij ons huis vandaan

Voorlezen uit de kinderbijbel  
bij een kerkje

Skypen met het thuisfront
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Prikkaarten kinderen
Regelmatig krijgen we op bureau zending de vraag of we mate-
rialen beschikbaar hebben voor kinderen die met een actie geld 
willen ophalen voor het werk van de ZHHK. Dit heeft ons aan 
het denken gezet en zo zijn we gekomen tot het ontwerp van 
een mooie prikkaart. Met deze prikkaart kunnen kinderen langs 
de deur gaan om geld op te halen voor het goede doel. Prikt u 
een ballon? Dan betaalt u het bedrag dat op de achterzijde van 
de ballon staat. Wilt u prikkaarten bestellen of meer informatie 
ontvangen? Neem contact op met bureau zending (info@zhhk.nl 
of 0318-505541). (Graag de afbeelding van de prikkaart plaatsen, 
zie bijlage)

Zendingsm
arkt

Op de markt tijdens de zendingsdag worden vele producten 

te koop aangeboden. U kunt bijvoorbeeld denken aan baby-

artikelen en speelgoed, en aan etenswaren zoals worst, eie-

ren, honing, bakmixen, stroopwafels, Chinese groene thee, 

snoeprollen en Wilhelmina Pepermunt. Ook worden er cd’s, 

nieuwe en tweedehands boeken, kaarten, sleutelhangers, 

cadeauartikelen en bloemen verkocht.

Ook zal er een tekenaar aanwezig zijn, voor het maken van 

persoonlijke portretten in eigen stijl.

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

13-05 Dhr. H.C. Ju Organisatiedeskundige Malawi
25-05 Mw H.A. Meuleman-Bongiovanni Suriname
08-06 Willem Meuleman (2009) Suriname
13-07 Mevr. S. M. van der Plaat Kinderwerkster Suriname 
29-07 Rick Meuleman (2014) Suriname
24-08 Mevr. M. Ju-Koningswoud Malawi

Ze zullen een kaartje natuurlijk erg waarderen! 
De adresgegevens zijn als volgt:
•  Post Malawi: PO Box 626, Zomba, Malawi (Central Africa)
•  Post Suriname: Postbus 1459, Paramaribo, Suriname

Op onze site kunt u de verjaardagenlijst raadplegen en  downloaden.

Gebedspunten

Het zendingswerk in uw gebed geden-

ken is van groot belang. Bidden voor 

zendingswerkers is meer dan alleen 

meeleven; het is meedoen! 
Bidt u mee:
•  Voor de mensen in Malawi die 

getroffen zijn door de overstromin-

gen en voor goede voortgang van 

hulpverlening.
•  Voor Albertine die in juli terug hoopt 

te komen naar Nederland, nadat ze 

een jaar de kinderen van dominee 

Meuleman les heeft gegeven.
•  Voor het zendingswerk in Suriname.

Vrijwilligers zendingsdagVoor de organisatie van de zendingsdag op zater-dag 21 september 2019 zoeken we nog vrijwilligers.We zoeken hulp voor:
• Catering
• Kinderprogramma
• Crèche
Vele handen maken licht werk, dus help mee! Je kunt je aanmelden via zendingsdag@zhhk.nl.

Bedankt!
Vanaf deze plek willen we de heer P. Vogelaar, onze trouwe redactievoorzitter, hartelijk bedanken voor het vele werk dat hij heeft mogen doen in de afgelopen jaren voor de ZOZ! In verband met zijn aanstaande afscheid van de commissie zending stopt hij als redactievoorzitter van ons blad. We wensen hem, samen met zijn vrouw, alle goeds en bovenal Gods zegen toe voor de toekomst!
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Vrijwilligers zendingsdag

•  Voor het zendingswerk in Suriname.
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van jeugdouderling tot 
base manager

Wij zijn allebei geboren in 
Ouddorp op Goeree-
Overflakkee. In 2007 zijn we 
getrouwd en verhuisd naar 
Middelharnis. Daar hebben 
we heerlijk gewoond en zijn 
we rijk gezegend met drie 
kinderen: Jesse (10), Lucas 
(7) en Ezra (5). 
De verhuizing naar de 
hoofdstad van Suriname 
kwam niet zomaar uit de 
lucht vallen, nee het is Gods 
leiding dat we hier nu zijn. 
Zo hebben we dat vanaf het 
begin ervaren en ook nu, 
nu we hier zijn, beleven we 
dat nog steeds. Paulina had 
al lange tijd een zendings-
verlangen. Bij Sjaak was dit 
anders, vooral omdat hij 
een taak had als jeugdou-
derling in de Hersteld 
Hervormde Gemeente te 
Middelharnis/Sommelsdijk en daar 
vooral op gericht was.

MaF 
Tot het moment dat tijdens het bij-
wonen van een presentatie van een 
MAF-echtpaar de Heere ook zijn hart 
aanraakte voor het werk in Zijn 
Koninkrijk buiten de landsgrenzen. Na 
dat moment werd het zendingsver-
langen gezamenlijk beleefd, maar het 
heeft nog een paar jaar geduurd voor 
het echt concreet werd. 
Als christen zijn we allemaal geroe-
pen om uit te gaan met het evangelie, 
dat weten we allemaal. Dat begint al 
heel dichtbij. Er zijn zoveel mensen 
die geen Bijbel hebben, laat staan dat 
ze weten wat er in staat en wat dit 

voor hen betekent. Maar geroepen 
worden om alles achter te laten en te 
vertrekken naar een ander land? Is dit 
echt voor ons? En wanneer ben je echt 
daarvoor geroepen? Dit soort vragen 
heeft ons best bezig gehouden. 
Gelukkig is er een Adres waar je zulke 
vragen kwijt kan. De Heere hoort en 
raakt nooit moe van onze vragen. En… 
zou Hij niet luisteren als Hij bereid-
heid proeft bij Zijn kinderen om Hem 
bekend te gaan maken? Zal Hij dan 
niet alles geven wat daarvoor nodig 
is? 
Zeker, er is genoeg op te noemen 
waardoor we het niet waard zijn, of 
waardoor we het niet zouden kunnen. 
Wat voor goeds is er in ons te vinden? 
Maar – en dat is een Goddelijk maar – 
Hij maakt alles nieuw! In Christus zijn 

we tot grote dingen in staat. Alleen in 
Zijn Naam kunnen we uitgaan, op 
Zijn Woord. 
Toen wij in nood zaten, het niet meer 
wisten en tot Hem vluchtten in 
gebed, sprak Hij met de woorden uit 
Jesaja 41:10: ‘Vrees niet, want Ik ben 

met u; zijt niet verbaasd, 
want Ik ben uw God; Ik 
sterk u, ook help Ik u, ook 
ondersteun Ik u met de 
rechterhand Mijner gerech-
tigheid.’

passie
Door MAF-Nederland zijn 
we uitgezonden vanuit 
onze thuisgemeente naar 
MAF-Suriname. MAF staat 
voor Mission Aviation 
Fellowship (zending, vliegen 
en kameraadschap). Deze 
drie zaken komen in het 
werk van MAF bij elkaar en 
worden door hun werkers 
met passie uitgedragen. 
Doordat de vliegtuigen van 
MAF op veel plaatsen in de 
wereld worden ingezet, 
worden mensen op de 

meest afgelegen plaatsen bereikbaar 
voor het evangelie, medische hulp en 
ontwikkelingsprojecten. 
MAF overbrugt afstanden door de 
lucht en zeker op medisch gebied is 
dit vaak van levensbelang. Bij MAF-
Suriname heeft Sjaak een taak als 
vliegbasis-manager (base manager). 
Dit is een coördinerende taak op de 
grond, vooral gericht op het reilen en 
zeilen op de vliegbasis. 
Buiten het werk bij MAF zijn er nog 
talloze mogelijkheden om mee te 
werken of om iets op te starten met 
als doel mensen te bereiken met het 
evangelie. Maar het eerste jaar zullen 
we ons vooral richten op het werk bij 
MAF, dat onze hoofdtaak blijft, en het 
settelen in onze nieuwe omgeving. n

Sjaak�en�Paulina�Breen-Both�verhuisden�in�januari�naar�

Paramaribo.�Hieronder�vertellen�ze�hoe�de�Heere�hun�weg�

naar�Suriname�leidde.

Sjaak en Paulina Breen-Both� S P E C T r U M
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Prikkaarten kinderen
Regelmatig krijgen we op bureau zending de vraag of we mate-
rialen beschikbaar hebben voor kinderen die met een actie geld 
willen ophalen voor het werk van de ZHHK. Dit heeft ons aan 
het denken gezet en zo zijn we gekomen tot het ontwerp van 
een mooie prikkaart. Met deze prikkaart kunnen kinderen langs 
de deur gaan om geld op te halen voor het goede doel. Prikt u 
een ballon? Dan betaalt u het bedrag dat op de achterzijde van 
de ballon staat. Wilt u prikkaarten bestellen of meer informatie 
ontvangen? Neem contact op met bureau zending (info@zhhk.nl 
of 0318-505541). (Graag de afbeelding van de prikkaart plaatsen, 
zie bijlage)
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nieuwe en tweedehands boeken, kaarten, sleutelhangers, 

cadeauartikelen en bloemen verkocht.

Ook zal er een tekenaar aanwezig zijn, voor het maken van 

persoonlijke portretten in eigen stijl.

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

13-05 Dhr. H.C. Ju Organisatiedeskundige Malawi
25-05 Mw H.A. Meuleman-Bongiovanni Suriname
08-06 Willem Meuleman (2009) Suriname
13-07 Mevr. S. M. van der Plaat Kinderwerkster Suriname 
29-07 Rick Meuleman (2014) Suriname
24-08 Mevr. M. Ju-Koningswoud Malawi

Ze zullen een kaartje natuurlijk erg waarderen! 
De adresgegevens zijn als volgt:
•  Post Malawi: PO Box 626, Zomba, Malawi (Central Africa)
•  Post Suriname: Postbus 1459, Paramaribo, Suriname

Op onze site kunt u de verjaardagenlijst raadplegen en  downloaden.

Gebedspunten

Het zendingswerk in uw gebed geden-

ken is van groot belang. Bidden voor 

zendingswerkers is meer dan alleen 

meeleven; het is meedoen! 
Bidt u mee:
•  Voor de mensen in Malawi die 

getroffen zijn door de overstromin-

gen en voor goede voortgang van 

hulpverlening.
•  Voor Albertine die in juli terug hoopt 

te komen naar Nederland, nadat ze 

een jaar de kinderen van dominee 

Meuleman les heeft gegeven.
•  Voor het zendingswerk in Suriname.

Vrijwilligers zendingsdagVoor de organisatie van de zendingsdag op zater-dag 21 september 2019 zoeken we nog vrijwilligers.We zoeken hulp voor:
• Catering
• Kinderprogramma
• Crèche
Vele handen maken licht werk, dus help mee! Je kunt je aanmelden via zendingsdag@zhhk.nl.

Bedankt!
Vanaf deze plek willen we de heer P. Vogelaar, onze trouwe redactievoorzitter, hartelijk bedanken voor het vele werk dat hij heeft mogen doen in de afgelopen jaren voor de ZOZ! In verband met zijn aanstaande afscheid van de commissie zending stopt hij als redactievoorzitter van ons blad. We wensen hem, samen met zijn vrouw, alle goeds en bovenal Gods zegen toe voor de toekomst!
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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?

PREEKBEURTEn
Op het ogenblik zijn er elf predikan-
ten aan de RPC verbonden. Veertien 
studenten voltooien het laatste stadi-
um van hun studie.  Ze gaan inmid-
dels voor in een aantal gemeenten 
van de kerk en doen daar ook bijna 
alle werk van een predikant. Maar… er 
zijn ruim tweehonderd kerkgebou-
wen, waarin gemeenten samenko-
men, verspreid over een afstand van 
ruim negenhonderd kilometer! De 
vervoersmogelijkheden zijn zeer 
beperkt. De meeste (aanstaande) pre-
dikanten 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-predi-
kant.

BEROEPinGSWERK
Een aantal moeilijkheden is hier te 
overwinnen. Er bestaan weinig tot 
geen mogelijkheden voor kerkenra-
den om zich biddend een indruk te 
vormen van studenten en predikan-
ten, wanneer er een vacature ont-
staat. Er zijn geen preken te beluiste-
ren via internet, geen opnames van 
kerkdiensten. Er is geen financiële en 
praktische mogelijkheid om elders 

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 toege-
wezen. Dat gebeurt in biddend opzien 
tot de HEERE. Studenten en predikan-
ten 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 gerefor-
meerde 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 ont-
staan 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 baptis-
ten 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 zich-
zelf als profeet en weten grote groe-
pen volgelingen om zich heen te ver-
zamelen. Naar we vrezen wordt aan 
hun hoorders alleen welvaart en 
gezondheid in dit leven voorgespie-
geld. 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

I N Z I C H T � Ds. C.J.P. van der Bas
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ZENDINGSDAG
ZHHK 2019

ZENDINGSDAGZENDINGSDAG
landelijke

Hoofdprogramma
Ochtend (10.00-12.00 uur)
• Meditatie: Iedereen een zendeling? 
 (ds. F. van Binsbergen)
• Muzikaal intermezzo
• De Surinaamse cultuur en religies
 ds. J. Martoredjo - directeur EST 

(Theologisch Seminarie in Suriname)

Middag (13.30-15.15 uur)
• Meditatie: Iedereen een zendeling!
  (ds. D. Zoet)
• Ervaringen op Theologisch Seminarie 
 in Suriname (dr. P.C. Hoek)
• Muzikaal intermezzo
• Forumgesprek 

jongerenprogramma -16

• Bijbelstudie, presentatie en spel
Aanmelden kan vooraf via de website

kinderprogramma
4-8 en 9-12 jaar

• Bijbel- en zendingsverhaal, zingen, 
knutselen, puzzelen en spelletjes

Wat nog meer?

• Grote info- en verkoopmarkt
(zie de website voor overzicht met 
aangeboden artikelen)

• Crèche
• Ontmoeting en gesprekken 

Locatie

Koninginneweg 1, Hoevelaken
Voldoende parkeergelegenheid 

en naast NS-station

MalawiSuriname

D.V. zaterdag
21 SEPTEMBER

I www.zhhk.nl   –   E info@zhhk.nl   –   T 0318 554212Meer info:

Ds. J. Martoredjo

Dr. P.C. Hoek

Iedereen een

zendeling!?
Iedereen een
thema:
Iedereen een

zendeling!?



Wat is zendingswerk?
In deze uitgave van Zicht op de kerk 
staat het thema ‘zendingsveld of zen-
deling’ centraal. Nu zijn de termen 
‘zending’ en ‘zendingswerk’ bij de mees-
te lezers wel bekend. Toch is het be-
langrijk om te beseffen waar het in de 
zending nu werkelijk om gaat. Er zijn 
namelijk allerlei activiteiten die onder 
de noemer van de zending worden ge-
noemd maar in wezen geen zendings-
werk zijn. 

De kern van het zendingswerk heeft 
alles te maken met de roeping van de 
apostelen. Daar is onze term ‘zendeling’ 
van afgeleid. Een apostel is letterlijk 
een ‘gezondene’. Een gezant. De apos-
telen werden door Christus geroepen 
én uitgezonden om in de naam van 
de drie-enige God het Evangelie te 
verkondigen onder alle volken. Dát is 
de roeping in het zendingswerk. Het 
Evangelie verkondigen. Zendingswerk 
is dan ook wezenlijk iets anders dan 
ontwikkelingswerk of diaconaal on-
dersteuningswerk, al moet daarbij wel 

opgemerkt worden dat dit werk wel tot 
nut van het zendingswerk gebruikt kan 
worden. Maar de eigenlijke taak van 
de zending is de verkondiging van het 
Evangelie. 

Dat is waartoe Christus Zijn discipelen 
duidelijk roept in Mattheus 28: ‘Gaat 
dan henen, onderwijst al de volken, 
dezelve dopende in den Naam des 
Vaders, en des Zoons, en des Heiligen 
Geestes; lerende hen onderhouden 
alles, wat Ik u geboden heb’. Hij spoort 
Zijn leerlingen aan om onder al de 
volken ‘discipelen’ te maken. In Lukas 
24 merkt Hij op: ‘En in Zijn Naam 
(moet) gepredikt worden bekering en 
vergeving der zonden, onder alle vol-
ken, beginnende van Jeruzalem’. Om 
daar kort voor Zijn hemelvaart bij op te 
merken: ‘En gij zult Mijn getuigen zijn’ 
(Hand. 2). 

Een algemene roeping tot 
het zendingswerk
Nu geldt deze roeping voor al Zijn 
gelovigen in het algemeen. Zij worden 

geroepen om met de hun geschonken 
gaven het zendingswerk mogelijk te 
maken en dat werk biddend te onder-
steunen. Dat is niet vrijblijvend. Nie-
mand minder dan Christus Zelf spoort 
Zijn gelovigen aan om ook anderen 
het Evangelie bekend te maken. Met 
het oog hierop kan gezegd worden dat 
Christus’ kerk een zendingskerk is. 
Als het geestelijk goed ligt in ons leven, 
dan is het ook ons verlangen dat ande-
ren dichtbij én ver weg dat leven met 
Christus gaan kennen. In die zin kun-
nen we spreken van de algemene zen-
dingsopdracht die Christus al Zijn ge-
lovigen geeft. Om zo het zendingswerk 
met hun gebeden, gaven en meeleven 
te bevorderen. Dat betekent echter 
niet dat iedere christen ook daadwerke-
lijk uitgezonden moet worden naar het 
buitenland. Daarvoor is een andere, 
een bijzondere roeping nodig. 

Een bijzondere roeping tot 
het zendingswerk
In deze roeping is het de Heere Die 
ons persoonlijk én nadrukkelijk roept 

Zicht op zendingswerk

Geroepen tot  
zending 
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om uit te gaan en andere volken in 
woord en daad het Evangelie bekend 
te maken. Zoals niet iedere christen 
geroepen wordt om de Heere in het 
ambt te dienen of docent op een Bij-
belschool te worden, zo wordt ook niet 
iedere christen tot deze bijzondere zen-
dingsopdracht geroepen. Maar om op 
het zendingsveld te kunnen arbeiden 
is deze bijzondere roeping wel nodig. 
Dan alleen is er de bereidheid alles te 
verlaten en Hem in Zijn weg te volgen. 
In tijden van aanvechting, moeite en 
beproeving is er de wetenschap Wie de 
weg tot het zendingsveld heeft gewe-
zen. Als Hij tot dat werk roept dan mag 
er ook verwachting van Hem zijn. Dan 
zal Hij daarin ook zorgen. 
Het kan een worsteling zijn of de 
Heere tot dit bijzondere zendingswerk 
roept. Als de Heere in het bijzonder 
tot het zendingswerk roept, dan zal 
daar een bijzondere bewogenheid met 
mensen in andere werelddelen gaan 
ontstaan. Dan worden zij als het ware 
op het hart gebonden. Die specifieke 
bewogenheid kent niet iedere christen.  
De één kent een bijzondere bewogen-
heid met jongeren. Een ander met 
gehandicapten. Maar als wij geroepen 

worden tot het zendingswerk zullen we 
in het bijzonder bewogen zijn met die 
landen en volken waar het Evangelie 
nog zo onbekend is. Dit verlangen gaat 
ook niet over. Het zal de ene keer ster-
ker zijn dan de andere keer. Maar het 
zal niet afnemen. Sterker nog, als de 
Heere tot dit werk roept, dan zal het 
verlangen alleen nog maar toenemen. 
Daarbij gaat de Heere ons vanuit Zijn 
Woord en door Zijn Geest steeds meer 
overtuigen dat Hij het is, die ons tot 
dit werk roept. Bepaalde gedeelten uit 
het Woord beginnen meer dan anders 
te spreken. Bepaalde vragen, mitsen en 

Binnenkort zal het jaarboek 2019 weer verschijnen. Dit jaarboek bevat het 
gebruikelijke jaaroverzicht waarin de belangrijkste kerkelijke zaken uit het jaar 
2018 zijn verwoord. Daarnaast vindt u er een veelheid van namen en contactge-
gevens in. Ieder jaar weer blijkt de uitgave in een behoefte te voorzien. Vanwege 
de wetgeving rondom de bescherming van persoonsgegevens is het kerkelijk 
jaarboek vanaf heden niet meer verkrijgbaar in de boekhandel. Via het kerkelijk 
bureau kunnen belanghebbenden het jaarboek wel verkrijgen. De prijs bij voor-
intekening is € 7,50. Na 1 juni a.s. is de prijs vastgesteld op € 8,95. U kunt het 
jaarboek bestellen via de website van de kerk: www.hhk.nl/jaarboek. Als we het 
jaarboek naar u toesturen, brengen we de verzendkosten in rekening.  

Korting op het  
kerkelijk jaarboek 2019 
 - maak gebruik  

 van de intekenprijs! 

Intekenprijs  
Tot 1 juni 2019
Na 1 juni 2019 € 8,95

Intekenprijs
7.50

Het jaarboek bestellen 
kan alleen via de website:

www.hhk.nl/jaarboek

Kwartaalkalender 
9 en 10 juni  Pinksterzendingscollecte 

21 juni    Vergadering generale synode

16 juni   Collecte fonds noodlijdende gemeenten en personen

7 juli   Landelijk jeugdwerk

1 september  Collecte opleiding predikanten

maren die worden opgeworpen, worden 
vanuit het Woord weggenomen zodat 
uiteindelijk maar één ding overblijft: 
‘Heere, wat wilt Gij dat ik doen zal?’
Er zijn veel, heel veel mensen die 
nog onbekend zijn met het Evangelie. 
Daarom is het gebed zo nodig opdat 
Zijn Koninkrijk worde uitgebreid, want: 
‘De oogst is wel groot; maar de arbei-
ders zijn weinige; bidt dan den Heere 
des oogstes, dat Hij arbeiders in Zijn 
oogst uitstote’ (Matth. 9:37-38).

Ds. B.D. Bouman
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Leerlingen
Verzorgenden IG
(Wijk)verpleegkundigen 
Vakantie-/oproepkrachten

Word jij mijn 
nieuwe collega?

App 
voor een baan

of stage
06 - 10 04 74 17

Kijk op werkenbijrstzorg.nl voor alle vacatures bij jou in de buurt. 

Elk leven is waardevol. 
Daarom verdient het 
aandacht, kwaliteit, 
professionaliteit 
en respect.

ASAV Hef- en Hijstechniek B.V. 
Hertzstraat 13a 
6716 BS Ede 
tel. 0318-655675 
www.asav.nl  
info@asav.nl  

WWW.ASAV.NL

Uw partner voor

Kranen en takels
Hijsgereedschap

Maatwerk
Keuringen
Inspecties

Onderhoud
NEN3140

ASAV Hef- en Hijstechniek B.V. 

MEEDENKEN is onze Passie

Vacatures

Advertenties

Wil jij je talenten inzetten binnen ons bedrijf?

Kijk op www.profielnorm.com voor actuele

vacatures.

De Steenrots biedt beschermd wonen 
aan (jong)volwassenen met een psychia-
trische aandoening, gericht op herstel en 
deelname aan de samenleving. Wij zijn 
een kleinschalige zorginstelling op refor-
matorische grondslag.

Meer weten? Neem contact op met Ria van der Leer.
071 763 0800 / info@steenrotskatwijk.nl

www.steenrotskatwijk.nl

Wij bieden 24 uurszorg aan de bewoners van locatie De Re-
ling (Katwijk ZH). In de open en vertrouwde sfeer is 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

 



Zicht op Israël

Meer zicht op Israël
In het vorige nummer hebben wij u verteld dat er meerdere 
werkgroepen zijn gevormd met de bedoeling in verschillende 
regio`s activiteiten te organiseren. Inmiddels hebben de leden 
van alle werkgroepen met elkaar vergaderd en zijn er plannen 
voor activiteiten gemaakt. 

Erik van Heteren, voorzitter werkgroep commissie Israël 

Regioavonden ds. D. Zadok 
en dochter Maayan
D.V. 14, 15 en 16 mei is ds. Zadok met 
zijn dochter in Nederland. Ds. Zadok is 
een Messiasbelijdende Jood en predi-
kant van de gemeente Chesed we Emet 
(Genade en Waarheid) te Kanot. Deze 
plaats ligt ten zuiden van Tel Aviv. Ds. 
Zadok komt vertellen over zijn werk als 
predikant onder overwegend seculiere 
en orthodoxe volksgenoten. Dochter 
Maayan komt vertellen over de periode 
dat zij in het leger diende. Het hoogte-
punt van haar diensttijd was voor haar 
het feit dat zij mogelijkheden kreeg om 
over haar God en Redder te spreken. 
De werkgroepen zijn dankbaar dat ds. 
Zadok met zijn dochter naar Nederland 
komt. De bijeenkomsten zijn bedoeld 
voor jong en oud.

De volgende data staan gepland:
Dinsdag 14 mei: in het kerkgebouw 
van de Hersteld Hervormde Gemeente 
te Putten, Henslare 2, gemeenteavond. 
Ds J. Kommerie uit Andelst-Zetten zal 
de opening verzorgen evenals de ver-
taling.
Woensdag 15 mei: in het kerkgebouw 
van de Ger. Kerk (Vrijgemaakt) te 
Wouterswoude, dit betreft een regio-
avond. Ds. H. de Greef zal de opening 
en het vertaalwerk verzorgen.
Donderdag 16 mei: in het kerkgebouw 
van de Hersteld Hervormde Gemeente 
te Boven- Hardinxveld, Nassaustraat 4. 
Dit betreft eveneens een regioavond, 
ds. B.D. Bouman verzorgt de opening 
evenals het vertaalwerk.
De aanvangstijd is 19.45 uur. Er wor-
den collecten gehouden voor het Evan-

gelisatieproject van ds. Zadok en voor 
de gaarkeukens die men daar wil gaan 
realiseren.
Tijdens deze avonden zal er ook een 
verkooptafel aanwezig zijn met Isra-
elproducten. De opbrengst hiervan is 
eveneens bestemd voor de projecten 
van ds. Zadok.

Vrienden van Dimona
D.V. zaterdag 13 juli zal in het kerk-
gebouw van de Hersteld Hervormde 
gemeente te Putten een middag 
gehouden worden met als thema: 
‘Vrienden van Dimona’. Deze middag 
zullen Albert en Esther Knoester uit 
Dimona komen vertellen over het in-
loophuis waar zij werkzaam zijn. De 
stad Dimona ligt in de Negev woestijn 
en telt ongeveer 40.000 inwoners. Er 
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is veel armoede in de stad en er is veel 
drank- en drugsgebruik. Desondanks 
mogen Albert en Esther ervaren dat 
de Heere werkt. De middag in Putten 
zal een interkerkelijk karakter hebben. 
Uiteraard is er tijd voor onderlinge 
ontmoeting.

De bijeenkomst begint om 13.30 uur. 
Er zal een collecte gehouden worden 
en er is een verkooptafel met Israël-
producten, waarvan de opbrengst be-
stemd is voor dit project.

Landelijke Israëlmiddag
In 2018 heeft op 23 juni de eerste 
Landelijke Israëldag plaatsgevonden. 
Omdat de bezoekers uit alle delen van 
het land komen, lijkt het ons goed om 
het dit keer op een middag te houden. 
Deze  middag wordt gehouden op D.V. 
zaterdag 14 september in de Hersteld 
Hervormde Kerk te  Ridderkerk. Het 
thema voor deze middag en de invul-
ling van het programma  is nog niet 
bekend, dit hopen wij u  via de web-
site  mee te delen.

Werkgroepen
Behalve bovenstaande gezamenlijke 
activiteiten van de werkgroepen zullen 
deze in eigen regio’s hun eigen activi-
teiten organiseren. Bijvoorbeeld con-
certen, lezingen en verkopingen.

Secretariaat werkgroepen
Indien u vragen heeft, of onze pro-
jecten financieel wilt steunen, bij-
voorbeeld door middel van een ver-
kooptafel met Israëlproducten op een 
gemeentedag of bij andere gelegenhe-
den, kunt u terecht bij de secretaresse 
van de werkgroepen: Margriet van den 
Berg. U kunt haar benaderen via het 
mailadres:  
info.israelcommissie@gmail.com.

Evangelieverkondiging  
in Israël

H
et zal een opmerkzame lezer opvallen dat boven dit artikel niet 
staat ‘Zending in Israël’ maar ‘Evangelieverkondiging in Israël’. 
Bewust is voor deze benaming gekozen. Omdat er principiële ver-
schillen zijn tussen zending aan heidenen en het brengen van het 

Evangelie aan het Joodse volk. De heidenen zijn totaal vervreemd van Gods 
Woord. De Joden geloven in de Tenach (Oude Testament), maar hebben ook 
de Talmoed, die voor hen goddelijk gezag heeft. De christenen geloven be-
halve in het Oude Testament ook in het Nieuwe Testament. Er is dus slechts 
sprake van een gedeeltelijke gemeenschappelijke basis. Wat evangelieverkon-
diging in Israël ook bemoeilijkt, is dat de kerk in zijn algemeen heeft gezegd 
dat de Joden Gods oordeel over zich hebben uitgeroepen toen zij zeiden: ‘Zijn 
bloed kome over ons, en onze kinderen’. Daarbij heeft de kerk in veel gevallen 
een kwalijke rol gespeeld ten aanzien van Joden. Zoals tijdens de regering van 
keizer Constantijn, de kruistochten, de inquisitie en de Tweede Wereldoorlog. 
Antisemitisme kwam en komt helaas nog veel voor onder christenen. Een 
rabbijn zei eens tegen mij: ‘Jullie christenen willen ons doen geloven in een 
kruis dat vaak op ons hoofd is stuk geslagen’. Voor een Jood die Christus aan-
neemt zijn de sociale gevolgen groot. Schokkend was het wat een jonge vrouw 
in Israël mij vertelde. ‘Mijn moeder had liever van me gehoord dat ik zwanger 
was of aan de drugs verslaafd, dan dat ik christen was geworden!’ Het is dan 
voor een ‘goj’ niet eenvoudig om een Jood met het Evangelie te benaderen. 
Wil men het Evangelie brengen onder Israël, dan is kennis van de cultuur en 
de grote diversiteit in opvattingen onder de vele stromingen erg belangrijk. De 
zendingsopdracht van de Heere Jezus luidt dat ‘in Zijn Naam gepredikt moet 
worden bekering en vergeving der zonden onder alle volken’, en Hij voegt 
daar nog aan toe: ‘beginnende van Jeruzalem’ (Luk. 24:27). Vanuit liefde tot 
de God van Abraham, Izak en Jakob en tot Zijn volk Israël mag de commissie 
Israël van onze kerk bijdragen aan het doorgeven van het Evangelie aan haar 
oudste broeder. Onder andere steunt zij het inloophuis in Dimona. Verder 
draagt zij bij aan projecten van messiaanse voorgangers en gemeenten. Een 
vooraanstaand messiaanse voorganger, Joseph Shulam, zei eens tegen mij: ‘De 
ergste vorm van antisemitisme is aan Israël te verzwijgen dat Jeshua (Jezus) is 
de beloofde Messias waar onze vaderen eeuwen lang naar hebben uitgezien’.

Ds. N. van der Want
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Cursus 
Bijbelse Toerusting
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Een cursus van drie jaar 
afgesloten, hoe heeft u die 
ervaren?
Heel leerzaam. Ik weet nog goed de 
eerste morgen dat gevraagd werd 
aan alle deelnemers: wat verwacht u 
van deze cursus? Er was vooral een 
zoeken naar verdieping. Die is er 
zeker geweest. Alle Bijbelboeken zijn 
behandeld met uitdagende vragen, 
constateringen en conclusies.  Ethiek 
met kwesties waar wij zo gemakkelijk 
omheen lopen, want je doet het te 
gemakkelijk af met:  ik weet het ook 
niet. Praktische theologie geeft een 
inkijkje in hetgeen een predikant 
tegenkomt in het pastoraat, maar 
ook hoe de kerk als organisatie wordt 
bestuurd. Kerkgeschiedenis omdat er 
heel veel over de ontwikkeling van de 
kerken en theologie te schrijven valt.  
En dan nog dogmatiek; niet een saai 
vak maar het laat zien hoe doordacht 
de gereformeerde theologie onder-
bouwd is. 

Welke mooie herinnerin-
gen aan de cursus heeft u?
Heel veel… Als groep kwamen we 
steeds dichter bij elkaar ondanks gro-
te meningsverschillen, dat was heel 
bijzonder.  Er staat een docent voor 
de groep die predikant is maar daar 
als theoloog staat. Ik bedoel: dan 
kunnen vragen meer open worden 
beantwoord. 
Een eye opener was voor mij het ad-
vies: lees het Bijbelboek eens als een 
aaneengesloten tekst zonder hoofd-
stuk of  andere onderverdeling. Laat 
eens op u inwerken hoe de tekst dan 
heel andere inzichten geeft. Ook had-

den we gesprekken met predikanten 
over situaties in het pastoraat waar zij 
ook zelf moeite mee hebben. Dat zijn 
oprechte zorgen over recente ontwik-
kelingen.  Wist u dat een predikant 
doorgaans wel acht uur of meer bezig 
is om een preek te schrijven? 

Wat heeft u geleerd?
Voor mij is waardevol te leren hoe 
je  een exegese over een Bijbelge-
deelte kunt doen. Begin niet gelijk 
met kanttekeningen, een Bijbel met 
Uitleg of een Studiebijbel maar door-
denk zelf eens een tekst en probeer 
te ontdekken wat deze zeggen wil. 
Ieder heeft zijn eigen achtergrond, 
kennis en beleving. Maar uitleg welke 
stappen je het best kunt zetten en de 
aanmoedigingen waren voor mij erg 
waardevol. Ook heb ik inzicht gekre-
gen in ontwikkelingen die binnen en 
buiten de kerk spelen. De gevolgen 
van de scheuring 2004 (wie zijn wij 
als HHK) of mediagebruik, ethische 
kwesties of principiële zaken. 

Waarom zou u de cursus 
bij anderen aanbevelen?
De cursus is in beginsel huiswerkvrij 
dus iedereen is welkom. De lessen 
behandelen onderwerpen die verdie-
pen, dat wil zeggen je kennis vergro-
ten, inzicht geven in ontwikkelingen. 
Men heeft het over blijvende scho-
ling voor iedereen in zijn beroep want 
daar verandert ook van alles.  Dan is 
het toch ook nuttig om op kerkelijk 
gebied een blijvende scholing te vol-
gen? Het is een zaterdagmorgen die 
je kwijt bent maar hoe nuttig is dat-
gene wat je anders doet ? Mag je over 

nadenken. En je kunt kennis met je 
omgeving delen of bespreken. Hoe 
verrijkend... Dat hoeft geen evange-
lisatie te zijn, maar de onderwerpen 
zijn aanleiding tot gespreksstof. We 
hebben de vrijheid en de mogelijk-
heid om openlijk met elkaar over de 
Bijbel te spreken, we moeten die mo-
gelijkheid niet onbenut laten. 

Iets voor u?
D.V. september 2019 start een nieuw 
cursusjaar van de Cursus Bijbelse 
Toerusting voor ambtsdragers én 
gemeenteleden. Deze cursus wordt 
eens per twee weken op zaterdag-
morgen gegeven in Garderen en 
Oud-Beijerland.
Tijdens deze driejarige cursus worden 
verschillende onderwerpen behan-
deld. Zo komt o.a. de inhoud van het 
Oude- en Nieuwe Testament aan de 
orde, het vak dogmatiek met o.a. de 
algemene openbaring, de bijzondere 
openbaring en het genadeverbond. 
Verder wordt lesgegeven in het vak 
ethiek, het omgaan met levensbe-
schouwelijke vragen in deze tijd. 
Daarnaast de kerkgeschiedenis vanaf 
de eerste christengemeente tot aan 
de kerk van vandaag en alle facetten 
van praktische theologie.
De cursus sluit goed aan op o.a. de 
belijdeniscatechese en geeft ant-
woord op veel vragen die in deze tijd 
op ons afkomen. Het is verder een 
goede aanzet voor de vorming van het 
geestelijk leven. Een vooropleiding 
voor het volgen van deze cursus is 
niet noodzakelijk.

Voor nadere informatie, deelname 
en aanmelding kunt u terecht bij de 
heer K. Snijder, Ringmus 26, 8271 
HE IJsselmuiden, tel. 038-3311449 
(buiten kantooruren) of via het 
emailadres cbt@kpnmail.nl.

Eén van de cursisten wil wel zijn ervaringen 
delen over de cursus Bijbelse Toerusting die hij 
dit seizoen heeft afgesloten. 



Regelmatig krijg ik tijdens lezingen 
de vraag of we Nederland nu als zen-
dingsland moeten beschouwen. Als 
we kijken naar de geschiedenis van 
ons land met zijn vele zegeningen, 
waar in bijna elk dorp en stad een 
kerkgebouw is te vinden. Is dat dan 
zendingsveld? Of zijn we een chris-
telijke natie die ongehoorzaam is aan 
haar God en heel bewust heeft geko-
zen om los van God te leven?
Zullen we om deze vraag beter te 
kunnen beantwoorden eens naar de 
praktijk van alledag kijken?

Het imago van Nederland
Regelmatig kom ik in diverse steden 
in ons land zendelingen tegen uit 
o.a. Ghana, Burundi, Kenia en zelfs 
China die gehoord hebben van de 
goddeloosheid van ons land. Zij wor-
den uitgezonden door een vaak kleine 
christelijke gemeenschap, om in het 
goddeloze Nederland het Evangelie 
te prediken. Broeders en zusters die 
hun leven hiervoor over hebben. Ons 
land staat wereldwijd bekend dat het 
voorop loopt in het promoten van 
normen en waarden die haaks staan 
op de Bijbel.

Ons leven als christenen
Onlangs hoorde ik nog een mooi 
getuigenis van een familie waar een 
ernstig zieke was. De familie kwam 
bij elkaar om een bidstond te houden 
om in de nood de Heere aan te roe-
pen. En… de Heere hielp door. Ver-

volgens getuigde de familie van Gods 
grote goedheid. Terwijl ik dit mooie 
getuigenis hoorde, besefte ik tege-
lijkertijd dat we dit zo weinig meer, 
ook onder christenen, horen. In 
bijvoorbeeld Afrika en Zuid-Amerika 
wordt God nog betrokken bij tegen- 
en voorspoed. God is helaas bij de 
meeste Nederlanders uit het denken 
verdwenen. In ons land denken we 
liever in oplossingen. We zoeken naar 
en spreken van goede specialisten, 
chirurgen en struinen het internet af 
naar nieuwe therapieën en medicij-
nen. Nederland zendingsland?

Je netwerk
Nog niet overtuigd? Spreek in je 
buitenkerkelijke netwerk maar eens 
iemand aan over zijn of haar kennis 
van de Bijbel. In negen van de tien 
gevallen zul je horen: ‘Er zal best wel 
iets zijn, maar je kunt nooit weten 
wat’. Zendingsland? Hoe je het wilt 
noemen moet je zelf maar weten, 
maar je zult in gesprek met de ge-
middelde Nederlander snel tot de 
conclusie komen dat er veel onwe-
tendheid in ons land is.

Afdalen
De vraag aan u/jou: Durf je af te da-
len in de duisternis van ons land om 
het licht van het Evangelie te ver-
spreiden? Kun je (en durf je) in een-
voudige woorden het Evangelie aan je 
naaste uit te leggen? Veel Nederlan-
ders worstelen niet met hun zonden, 

maar zitten wel bij de puinhopen van 
hun zondige leven. Durf je, zoals je 
Meester bij de Samaritaanse vrouw, 
af te dalen tot ongewone ontmoetin-
gen bij onze ‘seculiere waterputten’? 
Of laat je dit aan brother Ike, brother 
Gabriel, brother Janvier en sister 
Mary over?

Nederland,  
zendingsveld?!

Romeinen 1 vers 16: ‘Want ik schaam mij het 
Evangelie van Christus niet; want het is een kracht 
Gods tot zaligheid een iegelijk, die gelooft, eerst de 
Jood, en ook de Griek’.

Jan-Dirk Liefting

De landelijke commissie evan-
gelisatie wil uw/jouw gemeente 
graag ondersteunen met evange-
lisatiewerk d.m.v. lezingen, trai-
ningen en cursussen. Ook is het 
mogelijk om onder begeleiding 
van ervaren evangelisten prak-
tijkervaring op te doen. Neem 
voor meer informatie gerust 
contact met ons secretariaat op. 
Email: evangelisatie@hersteld-
hervormdekerk.nl. 

Cursus evangelisatie  
(op maat)
Interesse? Neem contact op!
www.evangelisatiehhk.nl   
E  evangelisatie@hhk.nl   
T  0318-505541 

evan gelisatie
cursus

HERSTELD HERVORMDE KERK EVANGELISATIE
CURSUS VAN TIEN MORGENS

Belangstelling
Voor meer informatie en het bespreken van de mogelijkheden kunt u contact 

opnemen met kerkelijk bureau (tel: 0318 - 50 55 41, email: evangelisatie@hhk.nl, 

www.evangelisatiehhk.nl). 

Bij minimaal 10 deelnemers is het mogelijk om de cursus in uw gemeente te verzorgen. 

Uiteraard wel in overleg en onderlinge afstemming ook met andere gemeenten die 

belangstelling hebben. 

evan gelisatie
cursus

toerusting op maat 
voor gemeenteleden 
in 3 of 4 avonden

HERSTELD HERVORMDE 
KERK EVANGELISATIE CURSUS OP MAAT

Wij hopen dat uw belangstelling is gewekt! 

Voor meer informatie, de kosten en het bespreken van de mogelijkheden kunt u 
contact opnemen met kerkelijk bureau (tel: 0318-505541, email: evangelisatie@hhk.nl). 
Voor meer informatie zie ook onze website: www.evangelisatiehhk.nl. 

Zicht op zending
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Energie 
voor kerken

Bedankt voor uw deelname!
Ruim 3.500 kerken en kloosters doen al zes 
jaar mee met het inkoopcollecti ef Energie 
Voor Kerken.

Dankzij uw deelname kopen we gezamenlijk 
voordelig groene energie in 
bij Greenchoice, de huidige 
energieleverancier van het 
collecti ef.

Ook interesse?
U kunt maandelijks instappen in het collecti ef. 
Kijk voor meer informati e op www.energievoor-
kerken.nl of neem contact op met Sonja Boer 
van Hellemans Consultancy: 030 767 01 21 / 
boer@hellemansconsultancy.nl

Het collecti ef Energie Voor Kerken is een initi ati ef van CIO-K 
in samenwerking met energie adviesbureau Hellemans 
Consultancy.

Uw voordelen
• Scherpe groene energietarieven  voor elektriciteit en gas
• Uitstekende contractvoorwaarden• Transparante dienstverlening
• Opti male persoonlijke service

 

www.villaweijpoort.nl 
Bijeenkomsten, zakelijk en 

privé. Nieuwerbrug. 
Midden in het Groene Hart 

van Holland.                                           
Laat u verrassen!   

 

 

 

 

 

Unieke vakanties
door heel Nederland

en daarbuiten

www.diskoffer.nl

 

MOOIWEER 
FIETSEN 

Dealer van: 

Oenenburgweg 114 | 8072 GM Nunspeet 

Oenenburgweg 114 | 8072 GM Nunspeet 
Tel: 0341-264505 | www.mooiweerfietsen.nl 

+ 
Ruim aanbod  
(elektrisch) 

tweedehands 
Leerbroekseweg 27
4245 KR Leerbroek
T 0345 54 94 33
E info@hartogriet.nl www.hartogriet.nl

•  Schoorsteenvegen en  
schoorsteenonderhoud

•  Leveren en plaatsen van 
dakramen en dakkapellen

• Complete levering rietgedekte 
   tuinkamers, carports, etc.

• Nieuwe rieten daken 
• Renovatie rieten daken 
• Onderhoud rieten daken 
• Algen- en mosbestrijding 
•  Isoleren van bestaande  

en nieuwe daken 

De veelzijdigste specialist 
voor uw rieten dak



Het kruis 
centraal in het 

jeugdwerk

VOOR ALLE DATA GELDT:
DEO VOLENTE

 
Meer info en aanmelden

www.hhjo.nl

‘ER MOET EEN LAM GESLACHT 
WORDEN TIJDENS DE JV-AVOND’. 

JONGERENWERK DRAAIT NIET PRIMAIR 
OM ‘HEN’, MAAR OM ‘HEM’. RONDOM 
HET KRUIS ROEPEN WIJ JONGEREN 

SAMEN, TOT HUN BEHOUD. 

GA JIJ DIT JAAR BELIJDENISCATECHESE VOLGEN? 
Ds. W. Pieters schreef een boekje voor jongeren die overwegen 
om belijdenis te doen, met als titel: Eerlijk antwoord. Ga jij dit jaar 
belijdeniscatechese volgen? Bestel dan dit boekje via de 
webshop (www.hhjo.nl/webshop). 
De HHJO ontwikkelt een serie 
boekjes voor jongeren over de 
Heilige Doop (ds. J.C. den Ouden), 
Belijdenis (ds. W. Pieters) en het 
Heilig Avondmaal (ds. A. Kos).

AGENDA
CONFERENTIE 18+ (NAJAAR)

15-18 november 2019

HUWELIJKSCONFERENTIE
oktober 2019

JONGERENDAG 16+
16 november 2019

CONFERENTIE 18+ (VOORJAAR)
20-23 maart 2020
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CHRISTUS BETEKENT GEZALFDE. IN DE BIJBEL WORDEN 
PROFETEN, PRIESTERS EN KONINGEN MET OLIE 

GEZALFD. JEZUS IS PROFEET, PRIESTER ÉN KONING. 

- THEMA -
‘Christus centraal’

Maak hierover de boekenlegger:
- Kleur de woorden en de 

plaatjes die bij elkaar horen 
dezelfde kleur.

- Knip de boekenlegger  
en het hart uit en kleur hem in. 

- Plak de boekenlegger op stevig 
papier en het hart op  
de achterkant.

Doe als een zendeling en geef het 
evangelie van ‘Christus’ door! Hoe? 
Geef de boekenlegger aan iemand 
die Christus óók mag leren kennen!  

Christus
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heb       jij
- - - - - d e- - - - -

HEERE
JEZUS

L I E F
?

12-

Maar luister eens mee. Petrus zegt dat hij niet bij de 
discipelen hoort! Petrus is bang dat hij ook zal worden 
gedood. Daarom zegt hij dat hij de Heere Jezus niet 
kent. De Heere Jezus weet ook wat Petrus zegt. Wat is 
Hij verdrietig!

Het is een aantal dagen na de opstanding van de Heere 
Jezus. Petrus en de andere discipelen zitten samen met 
de Heere Jezus bij de Zee van Tiberias. Ze eten met elkaar. 
En luister eens goed! De Heere Jezus stelt aan Petrus een 
vraag: ‘Petrus, houd je van Mij?’ Stel je eens voor, Petrus 
had de Heere zoveel verdriet gedaan! Wat zal Petrus 
gaan zeggen? 
Petrus zegt dat hij veel van de Heere Jezus houdt, ook 
al heeft hij veel verkeerde dingen gedaan. En jij? Als 
de Heere Jezus aan jou vraagt: houd je van Mij? Welk 
antwoord geef jij dan?

Door: Hanneke de Kat

Ben jij weleens heel boos op iemand geweest? Of 
verdrietig, omdat iemand iets lelijks zei tegen jou of 
over je vader of moeder? Meestal is het dan niet zo 
makkelijk om daarna weer aardig tegen de ander te 
doen. Of wel?

Zie je Petrus daar staan in de zaal van Kajafas? Hij heeft 
een plekje gezocht waardoor hij goed kan zien wat er 
met de Heere Jezus gebeurt, maar waar hij zelf niet zo 
snel opvalt. Toch spreekt een dienstmeisje hem aan. Ze 
vraagt: ‘Bent u ook niet één van de discipelen van de 
Heere Jezus?’
Wat zou Petrus zeggen? Hij houdt toch heel veel van de 
Heere Jezus? 
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Stipdonk 16

5715 PC Lierop

 Toine Daelmans: 0492 54 55 77

 Ralf van Veghel: 06 460 656 21

info@daelmans.com

www.daelmans.com

Nijverheidstraat 21 • Leerdam 
(0345) 61 01 55 | www.gbs.nl

Bijbels
met kanttekeningen,
in dundruk

Voor andere uitvoeringen 
en formaten, vraag onze 
catalogus. 
Of bezoek onze show-
room: ma. t/m vr.
8.30 tot 16.30 u.

Handzaam formaat (14,5 x 21,5 cm) 
Verkrijgbaar in diverse
uitvoeringen, met of zonder
Psalmen en formulieren.

Zonder Psalmen en formulieren
KTB33 zwarte leren toplaag,
 goudsnee, rits  m  72,00
KTB35 leer, goudsnee  m  77,50
Met Psalmen en formulieren
KTBS zwart kunstleer, kleursnee (schooleditie)

 flexibele kaft m  36,00
KTBSH als boven met harde kaft m  36,00
KTB40 zwart kunstleer, kleursnee m  62,00
KTB45 leer, goudsnee m 150,00
KTB47 leer, goudsnee, rits m 180,00

Alle
 bijbels

in Staten-
vertaling

www.abrahamse-ict.nl

Computer...
# problemen
# advies
# verkoop
# beheer
# hulp op afstand
# en overige ict-zaken# en overige ict-zaken
Bel of mail ons!

Akelei 16 | 3247 DD Dirksland
0187 70 10 15
info@abrahamse-ict.nl  

Stort uw gift op: 
NL 02 INGB 0000 320 666 

t.n.v. Stichting China

s t i c h t i n g c h i n a . n l

Steun voorgangers 
in China

 

 

Ontdek hoe helder en 
duidelijk de oudvaders de leer 

van de reformatie 
verwoordden. 

 

Aantrekkelijk en toegankelijk 
voor jong en oud ! 

Ook geschikt voor 
bijbel- en studieclubs. 

Cursussen Oudvaders 

Voor meer info bezoek onze site  
Of vraag een gratis brochure aan 

 Tel 0118 583025 / 0172 532796  
 

Accountancy   Detachering   Advies

• 1e gesprek is gratis en geheel vrijblijvend!

De full service financiële
dienstverlener met een

nieuwe, frisse kijk 
op uw zaak!

Gratis 
financiële

analyse van
uw bedrijf?

• Onze adviseurs hebben jarenlange 
ervaring in het MKB

• gespecialiseerd in startende
ondernemingen (speciaal tarief)

Waalbandijk 13     T 0344 - 64 61 91           E info@waasdorpAA.nl
4051 CJ Ochten                 F 0842 - 25 85 28           I waasdorpAA.nl

Accountancy               Detachering              Advies

Betrokken 
accountant 

voor de mkb-
ondernemer 

(actieve begeleiding
 met aantrekkelijke starterskorting)

Professionele christelijke hulp voor kinderen, jongeren en volwassenen
Gesprekslocaties bij u in de buurt

Veelal gereduceerde tarieven

www.stichtingdevluchtheuvel.nl /tel:  0113-213098

Samen
aan de slag

Betrokken en
vertrouwd

Breed aanbod van hulp bij relatie- en persoonlijke problemen
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‘Wat betekent het als iemand in je leven centraal 

staat?’ vroeg ik aan mijn zoontje van acht. Hij wist het 

niet, maar al pratend kwamen we er wel uit: ‘Dan is die 

persoon de allerbelangrijkste in jouw leven’. ‘Wie zou 

dat zijn in jouw leven?’ ‘De Heere Jezus natuurlijk!’

Bij wiskunde heb je misschien wel geleerd wat het 
middelpunt van een cirkel is. Dat is niet zomaar een stip, 
maar zo’n punt is pas middelpunt als het centraal staat in 

een vlak of cirkel. Een fietswiel bijvoorbeeld: het middelpunt is je 
as. Hoe belangrijk is zo’n as?! Als die as niet centraal staat, rijd je 
op een hobbelfiets.

Denk eens even mee: als dat wiel jouw leven is, wie of wat 
vormt dan die ‘as’ en bepaalt de balans en de snelheid waarmee 
je om die as draait?

Vormt de Heere Jezus die allesbepalende plek in jouw leven, 
waar alles om draait? Waar merk je dat aan? Wat mag Hij in jouw 
leven bepalen (pijl A) en wat is jouw reactie op Hem (pijl B)? Dat 
merk je bijvoorbeeld tijdens de preek of bij het zingen. Maar 
ook bij het bidden en Bijbellezen op je kamer. Wekt Zijn invloed 
verlangen naar Hem op?

Nog iets: die as draait even snel als het wiel. En als de as 
tegenstand ondervindt, levert dat dezelfde tegenstand op voor het 
wiel. In de Bijbel wordt nogal vaak gesproken over het lijden dat 
het volgen van Jezus met zich meebrengt. ‘Indien zij Mij vervolgd 
hebben, zij zullen ook u vervolgen…’, zei Jezus. Schrik je 
daarvan? Of heb je die ‘kostenpost’ ingecalculeerd? 

In dat beeld van het wiel en de as zit ook een vertroostend 
element: als je met je wiel tegen een stoeprand rijdt, krijgt de velg 
dezelfde klap als de as, al sta je daar misschien niet zo bij stil. Als 
je verdrukking ondervindt vanwege Jezus’ Naam, dan raakt dat 
ook Hem! Hij weet ervan en Hij beschikt over Zijn engelen om ze 
in te zetten om jou te beschermen, waar Hij het nodig acht.

Wat is het ondanks het lijden heerlijk als Hij centraal staat in 
jouw leven! Want dan zul je straks ‘rondom Gods troon’ staan, 
samen met diezelfde engelen. Dan staat Hij werkelijk en volmaakt 
centraal, in het middelpunt. En dat is écht de allerbeste plaats!

16-

Door: Leo de Kluijver 

Staat de 
HEERE JEZUS 

centraal 
in jouw leven? 

43



»
»advertentie

44

RAAKT DE KERN

GRATIS
PROEF DE WEEK
NU 4 WEKEN

WWW.DEWEEK.NL/ZICHT

INTERVIEWS,  MENINGEN EN ACHTERGRONDEN VANUIT CHRISTELIJK PERSPECTIEF

Reformatorisch Dagblad | blogs 

Reformatorisch Dagblad | informatie 

Reformatorisch Dagblad | magazines 

Reformatorisch Dagblad | evenementen 

Reformatorisch Dagblad | magazines 

Reformatorisch Dagblad | magazines 

Reformatorisch Dagblad | evenementen Naar Buiten

RD Evenementen

Dailytrend

Wegwijs

Digibron

Kits

Terdege

Reformatorisch Dagblad

Reformatorisch Dagblad | blogs 

Reformatorisch Dagblad | informatie 

Reformatorisch Dagblad | magazines 

Reformatorisch Dagblad | evenementen 

Reformatorisch Dagblad | magazines 

Reformatorisch Dagblad | magazines 

Reformatorisch Dagblad | evenementen Naar Buiten

RD Evenementen

Dailytrend

Wegwijs

Digibron

Kits

Terdege

Reformatorisch Dagblad

Ieder mens en iedere begrafenis is 
uniek en verdient zijn eigen zorg.

Daarom bieden wij bij Ichthus Uitvaartzorg u 
de mogelijkheid om de uitvaart naar uw eigen 

wensen in te richten. Neem contact met ons op 
en vraag naar de mogelijkheden.

Apeldoorn
� 055 204 1003

Nunspeet
� 0341 209 001

� Schopenhauerstraat 155
 7323 LW Apeldoorn 

� info@ichthusuitvaartzorg.nl
� www.ichthusuitvaartzorg.nl 

SPORKE N
NATUURS T E EN

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

Gespecialiseerd in:
• Familiemonumenten en urnenstenen
• Restauratie, inscripties,  

inkleuren van teksten

Familiemonumenten in graniet  
al vanaf € 2.200,-

Showroom/werkplaats:
Vennestraat 25, 2161 LE Lisse
Tel. 0252 - 429 024
info@sporkennatuursteen.nl
www.sporkennatuursteen.nl WWW.BONDTEGENVLOEKEN.NL/VRIEND

Ik bouw 
mee,

 jij ook?
Word vriend van 

de Bond!

EERBIED 

VOOR GOD EN 

RESPECT 

VOOR DE MENS.

Burg. Houtkoperweg 7    4033 BJ Lienden    

T 0344 745 104    M 06 19452290    

info@huibruijgrok.nl    www.huibruijgrok.nl

Juridisch advies en 
administratieve en 
praktische hulp bij:

• nalatenschappen
• testamenten
• erfbelasting
• executele en 
 conflictbemiddeling

T 0318 - 526641
06 - 46376232M

E info@phvanderleer.nl
W www.phvanderleer.nl

P.H. (Peter) van der Leer

Voor een persoonlijke en betrokken begeleiding 
bij het verzorgen van alleen begrafenissen 

CHRISTELIJKE BEGRAFENISONDERNEMING




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

Voor uw  
ambtskleding 

 en  
twee- of driedelig kostuum. 

 

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

VAN STAVEREN
Begrafenisverzorging

0172 23 33 38
Overal te ontbieden

Vrijblijvend het boekje ’Mijn laatste wens’
www.vanstaverenbegrafenisverzorging.nl

- Alphen aan den Rijn -








16+

Hoeveel jongeren zijn er actief in jullie gemeente?
De HHG in Breukelen heeft een kinderclub (kinderen van 6 tot 12 
jaar) een 16- en 16+ jeugdvereniging. Ongeveer 50 kinderen en 
jongeren zijn hier actief bij betrokken.

Zijn jullie in het verleden ook in actie gekomen voor de 
landelijke actie van de HHJO?
Tijdens de vorige actie is er een spreker geweest van Gevangenenzorg 
Nederland. Er is onder andere een gemeenteavond georganiseerd, 
een fietstocht en een muziekavond.

Welke acties voeren jullie dit jaar?
Op 15 maart jl. is er een speciale startavond georganiseerd voor de 
gemeente. Op deze startavond zijn de verschillende acties uitgelegd. 
Verder stond de avond in het teken van ontmoeting en gezelligheid 
rondom bordspellen.
De kinderen zijn aan de slag gegaan met een klussenkaart. Ze doen 
allerhande klussen en spreken hiervoor zelf een bedrag af met 
degene voor wie ze aan het werk gaan. Degene die het meest ophaalt 
krijgt een cadeautje. Daarnaast worden lege flessen ingezameld en 
verkopen ze rollen snoep. 
De jongeren van de 16- vereniging organiseren een geheime maaltijd. 
Gemeenteleden gaan bij elkaar eten, zonder van tevoren te weten 
wie bij wie over de vloer komt. Verder bakken zij taarten en cake en 
verkopen ze kaarten. 
De jongeren van de 16+ vereniging gaan een nacht opblijven en 
laten dat sponsoren. Ze organiseren een dienstenveiling en een 
gemeentedag waarop verschillende activiteiten zullen plaatsvinden.

Hoe zijn jullie op de ideeën gekomen voor de acties?
Een aantal acties is eerder al gedaan, zoals de klussenkaart. Op de 
website van de HHJO (www.landelijkeactie.nl) hebben we verschillende 
ideeën gevonden en tijdens een brainstorm met jongeren en 
leidinggevenden zijn ook ideeën naar boven gekomen.

Hoe proberen jullie kinderen en jongeren te betrekken 
bij het actievoeren?
De kinderen zijn al snel gemotiveerd. Zeker als er een beloning aan 
gekoppeld is. De jongeren proberen we vooral goed te betrekken bij 
het bedenken van de acties en de uitvoering daarvan. We laten ze 
dus vooral aan de slag gaan met dingen waar ze zelf enthousiast van 
worden.

Welke tip zou je andere gemeenten willen meegeven?
Doe het met elkaar en zorg voor goede onderlinge afstemming.  
Wees als leidinggevende een rolmodel en werk enthousiast mee! 
Dat motiveert!»

» »
Actie 

in 
beeld
DOOR HET HELE LAND 

VOEREN CLUBS EN 
VERENIGINGEN ACTIE 

VOOR ONTMOETING, DE 
GENERALE DIACONALE 

COMMISSIE EN DE 
HHJO. ZO STEKEN 

OOK DE KINDEREN EN 
JONGEREN VAN DE 

GEMEENTE BREUKELEN 
DE HANDEN UIT DE 

MOUWEN. IN GESPREK 
MET WILLEMIEKE 

BOONZAAIJER, 
LEIDINGGEVENDE BIJ  

DE KINDERCLUB.

DOOR: HENCO VAN EE
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Van Geenstraat 2, Putten | 0341 - 36 03 33 | 
Langestraat 64, Genemuiden | 038 - 385 51 71 
info@gordijnschuur.nl | www.gordijnschuur.nl

interieur!interieur!
completecomplete
Voor

het

PVC (trapbekleding), Tapijt, Gordijnen, Buitenzonwering

HBO-OPLEIDING  
THEOLOGIE

Heb jij interesse in een theologie opleiding 
op grond van Schrift en Belijdenis? 

Welkom op onze voorlichtingsavonden,
Voor opleidingen: DV 16 en 29 mei, 12 juni a.s.
Cursus Grieks: DV 15 mei en 12 juni a.s.
Locatie: gebouw Driestar Educatief te Gouda

We bieden de volgende opleidingsmogelijkheden: 
• Leraar Godsdienst/Levensbeschouwing
• Kerkelijk Pastoraal Werker
• Basisprogramma Hbo Theologie  

(uitsluitend theoretische vakken) 
• Praktijkvakken voor het Pastoraat  

(uitsluitend praktische vakken) 
• Post-hbo cursus Grieks

Kijk voor meer informatie op www.cgo.nu onder  
HBO-opleiding. Welkom!

Elzenkade 6 - Houten
Postbus 150, 3990 DD Houten

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

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

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

DS. J. WESTERINK

Wandelen met God
Leven als Henoch. 

In dit boek laat de auteur vanuit 
het leven van Henoch zien wat 

het geheim van een wandel 
met God is. Een leven door het 
geloof, in de soms weerbarstige 

realiteit van elke dag.
gebonden | 33129704

101 blz. | € 13,90

Z O J U I S T  V E R S C H E N E N

DS. J. JOPPE

Waarom een christen?
De auteur werkt de vraag 

naar het christen-zijn uit naar 
aanleiding van het onderwijs 

uit de Catechismus in vraag en 
antwoord 32. Van daaruit trekt 
hij lijnen naar de Bijbel en het 

hart van de (jonge) lezer.
gebonden | 33129643

124 blz. | € 12,90

Makelaardij - Vastgoedbeheer - Vastgoedmanagement
Langeweg 19b | 3245 KE Sommelsdijk | 06 12 32 59 20 / (0187) - 84 92 28 

www.LiVastGO.nl

9,5 WIDBM

Klanttevredenheid 2018

PUTTEN (GLD.)   •    WWW.GOORHUISMAKELAARDIJ.NL

Goorhuis Makelaardij uit Putten is een 
actieve makelaar in de aan- en verkoop 
van landelijk gelegen woningen,  
agrarische bedrijven en percelen. 

Bel 0341 360 786 (Rinus Goorhuis) voor 
een afspraak.

U wilt uw agrarisch

bedrijf verkopen?



Ouders/catecheten

Bovenstaande intro staat beschreven in de 
onlangs verschenen opvoedmodule Vul het 
kinderleven met het Woord. Jan en Beance 
Kloosterman werkten dezen module uit tot 
een praktische toerustingsavond voor ouders 
en opvoeders. In gesprek met hen laten ze zien 
wat hen drijft. 

Aanleiding voor het schrijven van deze op-
voedmodule is een tegemoetkoming aan 
vragen vanuit opvoeders. ‘Er wordt geworsteld 
met de vraag hoe je Bijbels onderwijs kunt 
vormgeven binnen het gezin. Het is van groot 
belang dat kinderen en jongeren leren luiste-
ren naar het Woord van God en Gods spreken 
leren gehoorzamen. Hoe zullen ze anders de 
boodschap van God kunnen ontvangen? Het 
geloof is immers uit het gehoor. Het Woord is 
blijvend actueel en biedt ook in een tijd met 
veel afleiding en verwarring houvast. Kinderen 
moeten leren dat het absolute gezag van Gods 
Woord vast staat en dat hun leven aan de 
Bijbel getoetst wordt.’

In gesprek 
met je kind: 

vul het met Zijn Woord 

‘Corine vergeet het moment waarop haar vader 
aan tafel uit de Bijbel las nooit. Dat gebeurde 
elke dag. Die woensdagavond was het echter 
anders. Na een paar verzen stokte de stem van 
haar vader. Ze hoorde aan zijn stem dat hij  
emotioneel werd. ‘Wat hier staat’, zo zei hij, 
‘gaat nu over mij. Uw vrucht is uit Mij gevonden. 
Omdat er in mij geen vrucht te vinden is.’ Corine 
merkte hoe krachtig het Woord kan spreken.’

Door: Gerdina van Asselt

In de opvoedmodule komen verschillende 
zaken aan bod. ‘Het gaat onder andere over 
leren luisteren naar het Bijbellezen en ook zelf 
leren Bijbellezen. Verder zijn er tips voor de 
praktijk van elke dag. Het stellen van vragen 
tijdens het Bijbellezen helpt bijvoorbeeld om 
gericht en met aandacht te luisteren naar het 
gedeelte dat gelezen wordt. Ook worden er 
voorbeelden van situaties gegeven die aankno-
pingspunten kunnen zijn om rond de Bijbel in 
gesprek te gaan. De toepassing naar de leefwe-
reld van nu is belangrijk. Dat moet aansluiten 
op het niveau van het kind of de jongere.’
Het onderlinge gesprek tussen opvoeders en 
kinderen komt in de opvoedmodule sterk 
naar voren. ‘Ouders hebben de verantwoor-
delijkheid om hun kinderen te onderwijzen. 
Het is van belang dat kinderen leren dat Gods 
Woord betrekking heeft op alle facetten van 
het leven. Het gesprek daarover, juist in de ge-
wone dingen van het leven, leert dat de Bijbel 
bij het gewone leven hoort. In de gesprekken 
moeten we de kinderen erop wijzen dat de 

Heere ons hart en leven vraagt. En dat Hij 
daarvoor wil geven wat we nodig hebben. We 
willen graag dat kinderen daarop gericht zijn.’
Met deze module hopen we dat opvoeders 
meer toegerust worden om met hun kinderen 
in gesprek te gaan. ‘Het beste wat je je kinde-
ren kunt geven is Gods Woord. Het is nodig 
dat kinderen er naar leren luisteren en dat ze 
erin blijven lezen. Het is de goudmijn en enige 
Bron waaruit praktische en geestelijke levens-
lessen te leren zijn. Het is hét middel waardoor 
de Heilige Geest werkt. Dat biedt hoop en 
geeft verwachting voor onze jongeren. Met 
Gods eigen Woord kunnen ze hun leven door 
en ook uit. Gods Woord houdt stand in eeu-
wigheid!’
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Met jongeren in gesprek
over de kern 

‘Het is zo moeilijk om te geloven. Hoe moet dat eigenlijk? 
Wanneer ben je nu écht bekeerd?’ Tal van vragen die 
kunnen leven. Niet alleen bij jongeren, maar ook bij 
ouderen. Het is een zegen als die vragen gesteld worden. 
Het biedt namelijk de gelegenheid om een gesprek te 
voeren. Dieper gezegd: het biedt de mogelijkheid om 
iemand op Christus te wijzen als de enige Verlosser en 
Zaligmaker. 

Door: Henco van Ee

Er kunnen veel vragen leven bij jongeren. 
Dat is heel gezond. Het hoort bij de ont-
wikkeling tot volwassenheid. In hun jonge 
leven vormen ze zich een mening over tal 
van onderwerpen. Niet in de laatste plaats 
over het geloof en de kerk. Welke ruimte 
bieden we hieraan en hoe reageer je op 
deze en andere vragen? Bijvoorbeeld in 
een pastoraal gesprek of tijdens de ca-
techisatie? 

Vraag van een jongeling
In de evangeliën treffen wij een jonge 
man aan die bij de Heere Jezus komt. Hij 
heeft ook een vraag: ‘Goede Meester, wat 
zal ik goeds doen, opdat ik het eeuwige 
leven hebbe?’ U kent de geschiedenis wel. 
De jongeling zegt vanaf zijn jonkheid alle 
geboden te hebben gehouden. De Heere 
Jezus geeft hem vervolgens de opdracht 
om alles te verkopen wat hij bezit. Dat gaat 
hem te ver en bedroefd vertrekt hij. De 
discipelen zijn er verslagen over. ‘Wie kan 
dan zalig worden?’ vragen ze aan Jezus. ‘Bij 

de mensen is dat onmogelijk, maar bij God 
zijn alle dingen mogelijk.’

Vanuit dat antwoord kunnen wij het ge-
sprek aangaan met jongeren. Het is de 
kern van het Evangelie. De onmogelijkheid 
die er aan onze kant is, wordt door God 
Zelf opgelost. Hij staat er voor in. Om 
die rijke boodschap te brengen gebruikt 
Hij mensen. Zo gebruikt Hij ook ouders, 
leidinggevenden, ambtsdragers of wat uw 
positie ook is ten opzichte van jongeren in 
uw omgeving.

Vertrouwen
Veel jongeren zeggen wat ze denken. Dat 
kan je overvallen. In sommige gevallen kan 
het zelfs zo zijn dat je met dezelfde twijfels 
of vragen zit. Dat kunnen praktische din-
gen zijn, maar ook geestelijke. We hebben 
de wijsheid niet in pacht als we volwassen 
zijn. Het is daarom goed om dit te benoe-
men. Zo ervaart een jongere dat je niet 
boven hem, maar naast hem staat. Op die 

manier ontstaat er vertrouwen. Vertrouwen 
ontstaat ook als je oprechte aandacht hebt 
voor de ander. In de meeste gevallen is een 
vertrouwensrelatie nodig om tot de kern 
te komen. Het is daarom belangrijk om 
daaraan te werken. Dat doe je door oog te 
hebben voor het hele leven van de ander. 
Bijvoorbeeld een gesprek over hoe het 
thuis, op school, stage of op het werk gaat, 
wat hij graag in zijn vrije tijd doet, welke 
interesses iemand heeft, enz. Probeer daar 
bij aan te sluiten. Laat vooral ook iets van 
jezelf zien. Wat zijn dingen die jou bezig 
houden? Wat doe jij graag in je vrije tijd? 
Om vervolgens af te kunnen steken naar 
de diepte, naar de kern.

Nieuwsgierigheid
Wat doet iemand die nieuwsgierig is? Juist, 
hij stelt vragen, vragen en nog eens vra-
gen. Een gezonde dosis nieuwsgierigheid 
zorgt ervoor dat je de ander beter leert 
kennen. Je stelt een vraag, luistert goed 
naar het antwoord. Om jezelf ertoe te 

48



Leidinggevenden/ambtsdragers

dwingen om goed te luisteren helpt het om 
het antwoord samen te vatten en te vragen 
of je het goed begrepen hebt. De ander 
wordt zo aangemoedigd om verder te ver-
tellen. Stop niet met vragen, vraag verder. 
Een voorbeeld. Een jongere vertelt je dat 
hij niet graag naar de kerk gaat. ‘O,’ denk 
jij, ‘hij zal het wel saai vinden. Het zal hem 
wel niet aanspreken.’ Je vraagt verder: ‘Hoe 
komt het dat je niet graag naar de kerk 
gaat?’ ‘Nou, als ik in de kerk zit, dan wordt 
het zo onrustig van binnen. Dan voel ik dat 
er iets moet veranderen in mijn leven.’ 

Een heel ander antwoord dan verwacht, 
nietwaar? Met doorvragen op een onder-
werp kom je vaak een laag dieper. Probeer 
de ander te begrijpen. Verplaats je in hem 
of haar. Schort even je mening en je oor-
deel op, dat kan later aan de orde komen. 
Zo kan de ander zich geven, is er sprake 
van vertrouwen en kun je samen tot de 
kern komen.

Bewogenheid
De Heere Jezus was oprecht bewogen met 
mensen, zonder onderscheid. Hij wilde de 
maaltijd gebruiken met hoeren en tollena-
ren. Hij weende over de inwoners van Jeru-
zalem. Hij weende toen Lazarus gestorven 
was. Hij was ook verontwaardigd, Hij was 
soms scherp in Zijn bewoordingen. Zo mo-
gen en moeten wij ook zijn richting jonge-
ren. Met bewogenheid, zonder onderscheid 
en waar nodig met scherpe bewoordingen. 
Als ze maar opkomen uit de Bijbel en met 
liefde gesproken worden. Met hun behoud 
op het oog!

Mogelijk bij God
Ondanks de vaardigheden om een effectief 
gesprek te voeren, kan het ervaren worden 
als ploegen op rotsen. We ervaren aan den 
lijve hoe onmogelijk het is om het hart te 
bereiken. Dat moet niet moedeloos maken, 
maar afhankelijk. In afhankelijkheid van 
Gods Geest mogen we op een ontspannen 
manier het gesprek voeren. Om zo wegwij-
zers te zijn naar Christus. In het besef dat 
alleen bij God alle dingen mogelijk zijn!
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Tijdens een toerustingsavond 
in de HHG te Doornspijk raak-
te mij wat een leidinggeven-
de opmerkte: ‘Er moet een 
Lam geslacht worden tijdens 
de JV-avond’. Hiermee raakte 
zij precies de kern waar het 
om draait bij kerkelijk jeugd-
werk. Jongerenwerk draait 
niet primair om ‘hen’, maar 
om ‘Hem’. Rondom het kruis 
roepen wij jongeren samen, 
tot hun behoud. 

Moraliseren
Wie met jongeren werkt, heeft de neiging 
om hen te behoeden voor tal van verlei-
dingen. Dit geldt zowel voor de offline 
wereld als de online werkelijkheid. Hier-
door vervalt jeugdwerk geregeld tot een 
ontmoeting waarbij slecht gedrag wordt 
afgewezen en goed gedrag wordt aange-

centraal 

Door: Steven Middelkoop

prezen. Wie hier druk mee is, verwacht 
te veel van menselijke inspanning. Daar 
moet een kruis doorheen. 

Mediteren
Dat we bij de toepassing van Bijbelverha-
len en Bijbelstudies geregeld niet verder 
komen dan wat praktische aanzetten 
voor een ‘goed leven’, toont persoonlijke 
geestelijke droogstand. Joseph Alleine 
(1634-1668) geeft aan: ‘Broeders, zou 
u eens willen weten waarom wij in het 
christelijk geloof zulke dwergen zijn, en 
waarom wij zo weinig groei vertonen? 
Hier is een belangrijke oorzaak: we ne-
men wel veel in ons op, maar we verwer-
ken zo weinig.’
De voorbereiding op een Bijbelvertelling 
of Bijbelstudie dient evenzoveel plaats 
te vinden in een leunstoel als aan een 
werktafel. Stil zitten en mediteren over 
wat er staat, brengt tot een verdiept 
inzicht in wat de Heere te zeggen heeft. 
Herkauwend nadenken, biddend de 
woorden te binnen brengen. Dat leert op 
Christus zien. Daarbij is de eerste zegen 
voor jezelf. Want wie de boodschap 
verkondigt, mag er zelf in delen. Joseph 

Alleine: ‘We zullen heel doeltreffend het 
welzijn van onze eigen ziel bevorderen, 
door te proberen de zielen van anderen 
te winnen’.

Kroongetuigen
Spreken over verleidingen in de wereld 
om ons heen kan alleen als we Christus 
daar tegenover stellen. De wet is immers 
tuchtmeester tot Hem. Buiten de verzoe-
ning door het bloed van de Zaligmaker 
liggen kinderen en jongeren onder het 
oordeel van God. We willen hen dus niet 
allereerst opknappen tot een beter leven, 
maar redden uit de vlam van het oordeel. 
Joseph Alleine: ‘De kwaal van de zonde 
is zo vreselijk, dat niets ons zal genezen 
dan de dood van Christus’.

Dit maakt dienen in het jeugdwerk tot 
een taak in eeuwigheidsperspectief. Wie 
Gods mond mag zijn in de verkondiging, 
mag spreken met de verwachting van 
vrucht door het vernieuwende werk van 
de Heilige Geest. Joseph Alleine: ‘Elke 
ziel die tot Christus wordt gebracht, is 
een edelsteen die in de kroon van Chris-
tus wordt gezet’.

Het kruis

in het jeugdwerk
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advertentie

In deze functie ben je medeverantwoordelijk voor de verkoop van onze producten. Je benadert 

en helpt klanten op een professionele en klantvriendelijke wijze. Je luistert naar wensen en 

creëert verkoopmogelijkheden, zowel in de showroom als op locatie. Je adviseert, inspireert 

en begeleidt klanten, stelt offertes en verkoopovereenkomsten op en zorgt voor een perfecte 

afwerking hiervan. Je bent in staat om met targets te werken, acquisitie te plegen en proactief 

mee te denken bij de verdere ontwikkeling van de verkooporganisatie.

Verkoopadviseur (Hoofddorp, Amersfoort & Velp)

Als monteur ben je dagelijks op locatie bij onze klanten om hun aankopen te monteren. Dit 

doe je meestal met één of meerdere collega’s. Als team draag je samen de verantwoordelijkheid 

voor het eindresultaat en zorg je ervoor dat de klant tevreden is met de oplevering. Voor dit 

gevarieerde werk zijn samenwerken en verantwoordelijkheidsgevoel belangrijke kernwaarden. 

Ons brede assortiment zorgt ervoor dat je vrijwel jaarrond verschillende producten opbouwt. 

Wil jij helpen om onze klanttevredenheid maximaal te houden door prachtige producten bij de 

klant thuis te monteren?

Montagemedewerker (Numansdorp & Velp)

Interesse?

Bel meteen: +31(0)186 655 990 of e-mail 

je motivatie en CV aan dhr. B. de Jong 

via vacature@blokhutvillage.nl. Meer informatie?

Kijk voor meer informatie over de vacatures 

op www.blokhutvillage.nl/vacatures

Wij bieden prima arbeidsvoorwaarden, doorgroeimogelijkheden binnen onze merken en 

vestigingen, doelgerichte opleidingen en een prettige werksfeer in een professionele omgeving. 

Ben jij op zoek naar een leuke en uitdagende baan?

Buitenverblijven
Tuinkamers

Veranda´s

Blokhutten
590,-
VANAF 1.399,-

VANAF 5.199,-
VANAF 849,-

VANAF
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advertentie

#datisdriestar

JONGEREN ZIJN 
HET WAARD OM 
IN TE INVESTEREN. 
Ton Willem Burger, student leraar economie en eigenaar kantoorboekhandel

www.driestar-hogeschool.nlOPEN  
AVONDEN

14 mei
•  pabo deeltijd
•  pedagogiek
•  masters
•  AD Pedagogisch Educatief 
    Professional

16 mei
•  lerarenopleidingen
    voortgezet onderwijs


