
Diaconaat

Evangelisatie

Jeugdwerk

Opleiding en vorming

Vrouwenbond

Mannenbond

Kerkelijk bureau

februari 2013  |  Jaargang 4  |  Nr. 2

Leden
informatieblad

v a n  d e  H e r s t e l d  H e r v o r m d e  K e r k



 3  Meditatie

 4 Generale diaconale commissie 

 8 Commissie opleiding en vorming

 10 Commissie evangelisatie

 14  Mannenbond

 16 Vrouwenbond

 21  Kerkelijk bureau

 23 Commissie jeugdwerk

Inhoud

Doelstelling:
 Het ledeninformatieblad van de 

Hersteld Hervormde Kerk verschijnt 
viermaal per jaar. Met deze uitgave 
heeft de HHK het doel om haar leden 
te informeren. 

 
Uitgave:
 Jaargang 4 (2013) nummer 2 

ISSN: 1879-4564
 
Uitgever:
 Kerkelijk bureau 
 Hersteld Hervormde Kerk
 Vendelier 51-D
 3905 PC  Veenendaal
 (0318) 50 55 41
 bureau@hersteldhervormdekerk.nl 
 
Eindredactie:
 Ds. R.W. Mulder - scriba 
 breed moderamen generale synode 
 Ds. J. Joppe
 generale diaconale commissie
 Dhr. B. Noteboom 
 directeur kerkelijk bureau 
 Mw. J. Kwakkel 
 secretaresse kerkelijk bureau 

Redactie:
 Dhr. P. van Bezooijen  

commissie evangelisatie
 Dhr. S. Middelkoop  

commissie jeugdwerk
 Dr. G.C. van Leerdam  

commissie opleiding en vorming
 Mw. A. Rijken - Ubak  

Hersteld Hervormde Vrouwenbond
 Dhr. K. van den Herik
 Hersteld Hervormde Mannenbond
 Mw. J. Kwakkel  

Kerkelijk bureau   

Advertenties:
 Plaatsingsmogelijkheden, 

advertentierichtlijnen en -tarieven 
zijn op te vragen bij het kerkelijk 
bureau. U kunt uw advertentie-
materiaal aanleveren via bureau@
hersteldhervormdekerk.nl. 

 
Vormgeving en druk:
 Drukkerij Verloop te Alblasserdam
 www.verloop.nl

Colofon

Deze uitgave is gedrukt op papier dat het keurmerk van 
de Forest Stewardship Council (FSC) mag dragen. Bij dit 
papier is het zeker dat de productie niet tot bosvernietiging 
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Misschien is het een vraag die ook bij u opkomt. Bijvoor-
beeld wanneer u uw leven eens overziet. Als u terugkijkt 
naar wat geweest is, om u heenkijkt naar alles wat nu 
speelt en vooruitkijkt naar dat wat u verwacht dat komen 
zal. Dan kan de vraag zomaar opkomen: ‘wie zal ons het 
goede doen zien?’ 
Het is David die hier aan het woord is. Hij is in nood. En 
velen kijken hem aan en zeggen: ‘Wie zal ons het goede 
doen zien?” Wie zijn die velen? Mogelijk zijn dat Davids 
metgezellen, die dat nu wel eens van hem willen weten. 
Wellicht kijken ze hem verwijtend aan. Wat bedoelen 
ze met die vraag? Wat is goed? Voor David is het goede 
ten diepste alleen de Heere Zelf. Dat blijkt wel uit het 
vervolg. Maar dat was niet het doel van de vragenstel-
lers. Die zien meer op voorspoed in dit leven, zo blijkt 
uit de tegenstelling in vers acht tussen de oogsttijd en 
de vreugde die de Heere geeft. Zij zeggen tegen David: 
‘Anderen hebben het goed, en wij? Wie zal ons het goede 
doen zien?’ Wat is voor u ten diepste goed? Als het leven 
maar wat voortkabbelt; u wat geluk voelt; gezond bent; 
de orderportefeuille gevuld is? Kortom: met iets buiten 
en boven de Heere? Is dat het dan? Dan leidt dat ‘goede’ 
ons naar het eeuwige verderf. Zoekt toch eerst het Ko-
ninkrijk van God.
David weet geen andere weg dan met die vraag tot de 
Heere te gaan. Daarmee belijdt hij tegelijk dat hij het 
(werkelijk) goede niet heeft, niet kan maken en al hele-
maal niet kan geven, maar hij weet ook Wie dat wel kan! 
Als we horen wat David verder bidt, dan zijn dat beken-

de woorden. Ze komen uit de priesterzegen: ‘De HEERE 
verheffe Zijn aangezicht over u en geve u vrede.’ David 
wil zeggen: Als het over goed gaat, dan is het pas wer-
kelijk goed wanneer de HEERE Zijn aangezicht in gunst 
toewendt. Kan dat tot ongehoorzamen, die zich iedere 
dag van de Heere afwenden? Tot schuldigen, die onder 
het oordeel van de Heere liggen? Is dat uw vraag, omdat 
dat voor u werkelijkheid is? Hoor eens tot Wie David bidt. 
Hij gebruikt de verbondsnaam: HEERE. Genade alleen! 
God heeft Zelf de weg van de zaligheid gegeven. Denk 
aan de offers in Davids tijd. Daarom alleen kon de pries-
terzegen klinken. De offers die toen gebracht werden, 
wezen heen naar de beloofde Zoon van David. Hij hing 
aan Golgotha’s kruis. En daar was voor de Middelaar geen 
gunstrijk aangezicht van de Vader. De Vader wendde Zijn 
aangezicht af… Daar was voor Hem alleen de Rechter, 
alleen oordeel. Opdat in Hem en om Hem zondaren de 
zegen van het gunstrijk aangezichtvan de Vader kunnen 
ontvangen. Let erop, dat is voor David geen vanzelf-
sprekendheid. Natuurlijk kende hij de woorden van de 
priesterzegen. Maar dat werd voor hem een gebedswor-
steling. Hij maakt die zegenwoorden tot Zijn gebed. Kent 
u dat worstelen aan Zijn genadetroon? Met alles wat er 
van buiten en van binnen tegen u ingebracht wordt en 
met alles wat u aanklaagt. Zijn gunst onwaardig, maar 
toch Hem Zijn eigen Woord voor te houden. Zijn Woord 
tot ons gebed te maken. Voor het eerst en -wanneer de 
HEERE Zijn aangezicht verbergt- weer opnieuw. In het 
besef dat u het zelf niet hebt, niet zelf kunt maken en 
ook niet geven. Maar Hij kan dat wel. En Hij wil het ook. 
Verhef Gij… Dat was het allerbelangrijkste voor David. 
Ook voor u? Omdat Hem te missen zo bitter is. Wie Hem 
werkelijk nodig kreeg, zal Hij horen! Omdat Hij HEERE is 
en vasthoudt wat Hij begon. Verhef ook over mij het licht 
van Uw aangezicht, HEERE, want dat is werkelijk goed en 
geeft werkelijk vreugde. 

Hardinxveld-Giessendam, ds. A. Kos

‘Velen zeggen: Wie zal ons het goede doen zien?  
Verhef Gij over ons het licht Uws aanschijns, o HEERE’ 

Psalm 4:7

Zoekt toch 
eerst het 
Koninkrijk 
van God

Meditatie
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Generale diaconale commissie

te schuiven. Haïti staat voor de uitdaging van het bouwen 
van meer dan 400.000 huizen in de komende tien jaar om 
het tekort aan woningen aan te pakken. Daarbij is het be-
langrijk om voor ogen te houden dat de bouw van huizen 
een verantwoordelijkheid van de mensen zelf is.

Huizenbouw project 16x6
Vorig jaar werd er door Woord en Daad gerapporteerd 
dat het huizenbouwproject 16x6 met als doel om in 
16 wijken van Port-au-Prince 1.000 huizen te bouwen 
de meeste kans van slagen had. Met dit project kun-
nen de problemen in de zes grootste tentenkampen 
aangepakt worden. Woord en Daad doet dit project in 
samenwerking met o.a. de overheid en UNOPS (Unité de 

Door de aardbeving in Haïti op dinsdag 12 januari 2010 
zijn er destijds ongeveer 1,5 miljoen Haïtianen, een zesde 
deel van de bevolking, dakloos geworden. Een ramp dus 
met een enorme omvang. Nog steeds wonen er grote 
groepen Haïtianen in tentenkampen. In de dagen na de 
aardbeving kwamen er al snel verschillende hulpacties 
op gang. In veel gemeenten is er voor de noodhulp en 
wederopbouw van Haïti gecollecteerd. De GDC (generale 
diaconale commissie) heeft de gelden doorgegeven aan 
Woord en Daad, ten bate van noodhulp en wederop-
bouw van Haïti. 

Voortgang wederopbouw
Periodiek ontvangt de GDC van Woord en Daad een 
voortgangsrapportage over de geboden hulp. Samen 
met de plaatselijke partnerorganisaties heeft Woord en 
Daad zich eerst gericht op de eerste nood. Van de ruim 
€ 440.000 die door de gemeenten bij elkaar gebracht is 
voor de nood in Haïti, is meer dan de helft inmiddels be-
steed aan deelprojecten. 

Een ander deel was bestemd voor de huizenbouw  
(€ 215.600). Het huizenbouwprogramma verliep veel 
trager dan gepland. Het grootste probleem is en blijft de 
eigendomsrechten van de grond. In Haïti is geen goed 
geregistreerd kadaster zoals in Nederland. Tevens werken 
de regering en de lokale autoriteiten niet echt mee. Aan 
de andere kant is onmogelijk om alles op de overheid af 

We vragen u 
de bevolking 
van Haïti te 
gedenken in  
uw gebeden.

Aardbeving 2010
Verantwoording noodhulp aan Haïti

4



Construction de Logement et de batiments Public). Er is 
een goede samenwerking tussen de diverse partijen die 
ook financieel betrokken zijn. Met de uitwerking van dit 
plan is echt een doorbraak gekomen. Het is na alle strub-
belingen een grote stap voorwaarts. In december is een 
begin gemaakt, waarbij in drie wijken 50 huizen worden 
herbouwd.

De herbouw wordt gedeeltelijk mogelijk gemaakt door 
de mensen die in tenten wonen, geld te geven om met 
behulp van dit geld een huurhuis te vinden en gedeelte-
lijk door herstel van bestaande wijken. De toekomstige 
bewoners zijn mensen van wie het huis was ingestort en 
niet meer gerepareerd kon worden. 
Afhankelijk van het type huis betalen de mensen ook een 
eigen bijdrage van gemiddeld 500 USD (United States 
Dollar). In de komende twee maanden zal dit project 
verder ten uitvoer worden gebracht. De totale kosten per 
huis liggen tussen 15.000 en 16.000 USD. Hiervan wordt 
5.000 USD door Woord en Daad bijgedragen.

Financiën
Onderstaande tabel geeft de kosten per huis weer.

Hieronder is de financiering in beeld gebracht.

Financiële bijdrage HHK via het GDC
De totale financiering door Woord en Daad is 250.000 
USD (€ 193.264). Het bedrag, dat via de GDC beschikbaar 
is gesteld voor huizenbouw, is dus nu grotendeels be-
steed. Na afloop van de bouw van deze eerste 50 huizen 
zal het huizenbouwprogramma verder ontwikkeld wor-
den. Het restant van de bijdrage wordt in de volgende 
fase besteed.

Gebed
Haïti was voor de aardbeving in 2010 voor velen van ons 
een onbekend land. Door de aardbeving in 2010 is Haïti 
en haar bevolking meer onder onze aandacht gekomen. 
We vragen u de bevolking van Haïti te gedenken in uw 
gebeden en de Heere te vragen of de wederopbouw zijn 
voortgang mag hebben, en dat de uitbreiding van Gods 
Koninkrijk ook onder de inwoners van Haïti mag plaats-
vinden.

H. Compagner en G. Vos

Bouw van huizen in de wijk Morne Hercule

Omschrijving Bedrag
Bouwrijp maken 3.000 – 4.000 USD 
van de grond  (afhankelijk van het 

gebied)
Bouwkosten 12.000 USD

Totale kosten per huis 15.000 – 16.000 USD

Omschrijving Bedrag
Wereldbank 6.000 USD
UNOPS 4.000 – 5.000 USD
Woord en Daad 5.000 USD

Totale bijdrage per huis 15.000 – 16.000 USD

Omschrijving Bedrag in €
Bijdrage van Diaconaat HHK 215.600
aan huizenbouw
Bedrag besteed 193.264

Nog te verantwoorden 22.336
bijdrage

Wijken Aantal
Morne Hercule 19 huizen
Nerette 6 huizen
Morne Lazer 25 huizen

Totaal 50 huizen
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a d v e r t e n t i e

Er is een brug…Er is een brug…
…tussen het verlies 

van een dierbare en 
de verzorging van 
een waardig afscheid
voor mensen die wensen dat een begrafenis 
verzorgd wordt op een wijze die in overeen-
stemming is met hun leven.

Wij kunnen u van dienst zijn op weg naar een
waardig afscheid.

• Uitgaande van onze christelijke levens -

overtuiging verzorgen wij alleen begrafenissen.

• U kunt te allen tijde een beroep op ons doen,

ongeacht waar u woonachtig bent.

• Wij zijn dag en nacht telefonisch bereikbaar.

BEGRAFENISONDERNEMING VAN DER SLUYSBEGRAFENISONDERNEMING VAN DER SLUYS
Telefoon 038 - 33 12 7 34  
Mobiel 06 - 20 96 45 58

Leendert en Agatha van der Sluys

Boek een

vakantie!

CHALET, BUNGALOW 
OF KAMPEREN

Vakantiegenoegen op 
maat. Toplocaties in de 
natuur én in de eigen 
Casa Familia sfeer! 
Wie dat ervaart, wil 
elk jaar weer.  

Extra lage jubileumprijzen

Salland/Holten!

Casa Familia

Voorthuizen
Kieftveen 30-b
Holten/Rijssen
Vianenweg 160

www.casafamilia.net

Info: 0342-47 83 80

Ds. J. van Rossem
Dhr. D.J. Schouten
Ds. W. van Vlastuin
Ds. H. Zweistra

Wij bevelen het werk van Stéphanos van harte aan!

Over Stéphanos
Stichting Stéphanos 

is een interkerkelijke 

stichting. Het doel van de 

stichting is het helpen lenigen  

van de diaconale nood in Malawi. 

In het bijzonder door hulp  

aan weeskinderen  

en diaconale  

projecten. 

Ds. L. Groenenberg
Ds. A. den Hartog
Ds. L.M. Jongejan
Ds. J. Joppe

Stichting Stéphanos 
Postbus 1136

 3860 BC Nijkerk 
tel. 033 - 245 62 22 
www.stephanos.nl

Over Stéphanos
Stichting Stéphanos 
is een interkerkelijke 
stichting. Het doel van de 
stichting is het helpen lenigen 
van de diaconale nood in  
Malawi en Zambia. In het  
bijzonder door hulp aan  
weeskinderen en  
diaconale  
projecten. 

In Malawi en Zambia 
wonen miljoenen wees-
kinderen. Door ziektes 
als  HIV/aids en malaria 
zijn veel kinderen hun 
ouders kwijtgeraakt. Hun 
toekomst is zeer onzeker.

Stéphanos helpt wees-
kinderen met voedsel, 
kleding, (Bijbel)onderwijs, 
medische zorg en op-
voeding. 

Geef weeskinderen in Malawi 
en Zambia toekomst!

Uw bijdrage is meer 
dan welkom op 
banknr. 33 53 07 450 
t.n.v. Stéphanos, Uddel

Wilt u ons helpen? 

Zonder voldoende vrijwilligers kan de Oase niet van start! Als je een hart 
hebt voor anderen, kun je veel voor hen betekenen. Spreekt het doel van 
de Oase je aan? Wil je een steentje bijdragen of een spilfunctie vervullen 
als vrijwilliger? Meld je dan op onze website aan als gastheer/vrouw of als 
vrijwilliger voor facilitaire ondersteuning (van tuin tot keuken). Wat je bij 
ons gaat doen, is afhankelijk van wat je kunt en wilt. Al ben je ‘maar’ enkele 
uren per week beschikbaar voor vrijwilligerswerk, jouw talent is veel waard.

Aankomend voorjaar gaat in Ouddorp het diaconaal gastenhuis de Oase 
open. Een oase voor mensen die lichamelijk of psychisch aan rust toe 
zijn. Onze gasten worden begeleid door deskundige hulpverleners, be-
trokken vrijwilligers en een pastoraal werker.

gezocht: Vrijwilligers

Hazersweg 81, 3253 XE Ouddorp
info@diaconaalgastenhuisdeoase.nl

www.diaconaalgastenhuisdeoase.nl

De Oase is een initiatief van de Gereformeerde Gemeenten, Hersteld Hervormde 
Kerk, Gereformeerde Gemeente in Nederland en Oud Gereformeerde Gemeenten 
in Nederland.

Meer weten of aanmelden?
Kijk dan op www.diaconaalgastenhuisdeoase.nl bij ‘vrijwilligers’ en 
vul het aanmeldingsformulier in. Voor meer informatie over het vrij-
willigerswerk: Suzanne den Breejen-de Groot, telefoon 085-4898886. 

Als je anderen een 
oase biedt, doe je 
dankbaar werk.
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In een kerkelijke gemeente zijn er vaak verschillende 
vormen van bezoekwerk. Naast het pastorale huisbezoek 
van predikanten en ouderlingen, de bezoekjes van dia-
kenen, gaan ook vrijwilligers op pad om gemeenteleden 
te bezoeken. Wat is het belangrijk dat tijdens al deze be-
zoeken de diaconale antenne niet ontbreekt. Op bezoek 
gaan met een diaconale antenne betekent dat men weet 
wat armoede in ons land inhoudt en wat dit betekent 
voor betrokkenen. Armoede kunnen we tegenkomen 
bij mensen die langdurig te maken hebben met een 
kwetsbare situatie, waarin perspectief ontbreekt op ver-
betering. De problemen zijn het grootst bij éénouderge-
zinnen, langdurig werklozen en (gedeeltelijk) arbeidson-
geschikten, chronisch zieken, mensen met een handicap, 
alleenstaande ouderen met alleen AOW en allochtonen. 
De kans om te lijden aan verarming is minder als men te 
maken heeft met een goed sociaal netwerk, lage woon-
kosten en helpende handen in de directe omgeving.

Gemeenteleden willen en durven vaak hun armoede-
probleem niet bekend te maken. Pas als er vertrouwen 
groeit in het contact, kan men besluiten om zich te uiten 
over het voortdurende gebrek aan financiële middelen, 
waardoor het dagelijkse leven beheerst wordt. Armoede 
opsporen staat of valt met zo’n vertrouwensrelatie.
Bij het op bezoek gaan, is het winnen van vertrouwen 
onmisbaar. Daarnaast draait het vooral om de houding 
van de bezoeker. Goed toegerust zijn, een uitnodigende 
houding, oprechte interesse en aanvaardend kunnen 
luisteren vormen de kern van een diaconale antenne en 
zorgen ervoor dat de zorgen op tafel komen. 

Zelf om hulp vragen is voor de meeste mensen die in stil-
te lijden aan verarming, een brug te ver. Diakenen kun-
nen ervoor zorgen dat ze zichtbaar en goed bereikbaar 
zijn. Dit vraagt om continue berichtgeving, bijvoorbeeld 
een vast katern in de kerkbode met informatie welke 
diaken gebeld kan worden.
Een diaconie schreef ooit een open brief aan al haar ge-
meenteleden. De boodschap was: ‘U bent onze ogen en 
oren’. Er werd een beroep gedaan op elk gemeentelid om 
het omzien naar elkaar waar te maken. Juist in het gewo-
ne dagelijkse leven zijn er aanknopingspunten om met 
elkaar in gesprek te raken. Over de vreugdevolle momen-
ten, maar ook over de zorgen. 
Laten we in deze financiële crisistijd omzien naar elkaar, 
ziende op de grote Diaken, de Heere Jezus Christus, Die 
werkelijk omzag naar armen en ellendigen.

Ds. J. Joppe

generale diaconale commissie Hersteld Hervormde Kerk

Voorzitter Ds. J. Joppe | Woudenberg | Tel. (033) 2000190
Secretaris Vacature
  diaconaat@hersteldhervormdekerk.nl
Leden H. Smits, Barneveld
  G. van Kooten, Veenendaal
  G.J. Meerkerk, Nieuw Lekkerland
  A. Voogd, Ouddorp
  G. Vos, Nederhemert
  A.P. van Wageningen, Ede
  H. Compagner, Zwolle
Financieel adviseur E. Boeve, Garderen
Bankrekeningnummer 3420.70.347 
  t.n.v. generale diaconale commissie In
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Repatriëring 
familie Van Bragt

Zoals u al eerder hebt kunnen lezen is besloten 
dat de heer A.W. van Bragt met zijn gezin terug-
komt naar Nederland. Dit besluit is met name 
ingegeven door de financiële situatie van de Ze-
nding van de Hersteld Hervormde Kerk op dit mo-
ment. Het is de bedoeling dat hij zijn werkzaam-
heden vanuit Nederland gaat voortzetten. Het 
werk van de heer Van Bragt is voor een groot deel 
diaconaal van aard. Daarom is besloten dat hij ook 
voor de Generale Diaconale Commissie zal gaan 
werken. Zo kan zijn kennis en ervaring breder 
ingezet worden dan alleen voor de projecten op 
het zendingsveld. De GDC hoopt hier voordeel 
van te hebben. 

Een diaconale 
antenne
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Commissie opleiding en vorming

Na enkele ‘blikken in het onderwijs’ die enkele collega’s u en jullie in de rubriek heb-
ben gegeven, wil ik in deze bijdrage een blik gunnen in het onderzoek. Het gaat dan 
om het onderzoek dat mij de afgelopen jaren heeft bezig gehouden en waarvan de 
resultaten in een studie zullen worden neergelegd. Niet zonder reden noteren we 
boven het stuk ‘Fundamenteel’. 

Een sieraad 
voor een 
theoloog

hem drukken. Na vijftien jaar predikant te zijn geweest 
in Renesse en Noordwelle wordt hij in 1678 hoogleraar 
in Utrecht, waar hij naast Van Mastricht de opvolger van 
Voetius wordt.

Bij het bestuderen van de teksten heb ik mij met name 
gericht op de Godsleer en dan vooral de kennis, de wil 
en de macht van God. Bij theologen als Leydecker – ik 
zou hem als een gereformeerd scholasticus willen ty-
peren – zijn dat de delen van de geloofsleer waarin de 
fundamentele beslissingen vallen, die bepalend zijn voor 

Fundamenteel

Voorwerp van onderzoek is de theologie van Melchior 
Leydecker (1642-1721). Om te beginnen stel ik hem kort 
aan u en jullie voor. Melchior Leydecker is afkomstig uit 
een vooraanstaand Middelburgs geslacht. Hij groeit er 
op in het geestelijke klimaat van de Zeeuwse Nadere 
Reformatie. Na zijn jeugdjaren, waarin hij zijn vorming 
krijgt aan de Latijnse School in Middelburg, gaat hij als 
vijftienjarige jongen naar Utrecht om daar theologie te 
studeren. Hij blijft er drie jaar, om daarna nog twee jaar in 
Leiden de studie te vervolgen. Uit zijn studietijd zijn het 
met name Voetius en Hoornbeeck die een stempel op 
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Commissie opleiding en vorming Hersteld Hervormde Kerk

Voorzitter Ds. P. den Ouden, Katwijk
  Tel. (071) 30 30 006
Secretaris Dr. G.C. van Leerdam, Kesteren
  Tel. (0488) 48 36 48
  gcvanleerdam@solcon.nl 
Leden Dr. R. Bisschop, Veenendaal
  Ds. L.W.Ch. Ruijgrok, Poortvliet
  Prof. dr. ir. W. de Vries, Veenendaal
Bankrekeningnummer 1414.58.062 t.n.v. opleiding 
  Hersteld Hervormde Kerk

  www.hersteldhervormdseminarie.nl In
fo
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het geheel van hun theologie. Bij de analyse van de drie 
genoemde eigenschappen van God gaat het in dit on-
derzoek dan met name om de vraag hoe Leydecker daar 
inhoud aan geeft én wat dat betekent voor de schepping 
en de mens. Vanuit de leer van God worden de lijnen 
doorgetrokken naar de verkiezing, de voorzienigheid, de 
leer van de mens en de leer van Christus. 

Ik kan mij zo voorstellen dat iemand die het voorgaande 
leest, bij zichzelf denkt: ‘Waarom is iemand die geacht 
wordt praktische vakken te geven zo in de weer met deze 
‘oude’ theologie?’ Ik kan mij die vraag goed indenken. Het 
is ook zeker de bedoeling om na het afronden van dit 
onderzoek onderwerpen ter hand te nemen die nadruk-
kelijk wel op het vlak van de praktische theologie liggen. 
Toch lijkt het mij van groot belang, niet in het minst voor 
onze studenten, dat het fundament van de theologische 
vorming in de eerste plaats in het Woord gelegd wordt, 
maar daarnaast zeker ook in de gedegen kennis van deze 
grondbeginselen van de oude gereformeerde theologie. 
Kortweg duid ik hiervoor enkele redenen aan.
Om te beginnen komen we onder de indruk van de theo-
logische diepgang van mensen als Melchior Leydecker. 
Het is goed om in vergelijking met dergelijke theologen 
onze eigen beperktheid te ervaren. Het zijn gidsen om 
tot meer diepte en scherpte te komen. Hun teksten zijn 
uitermate geschikt om ons meer oog voor theologische 
finesses te leren. De ‘omgang’ met deze denkers opent 

je oog voor de vluchtigheid die moderne en modieuze 
theologie vaak kenmerken. 

Daarnaast is de katholiciteit van deze theologen tot le-
ring. Leydecker geeft er blijk van goed bekend te zijn met 
een diversiteit aan auteurs, zowel uit de vroege kerk en 
de middeleeuwen als uit de tijd van de reformatie en zijn 
eigen eeuw. Hij wilde ook nadrukkelijk de theologie be-
oefenen, staande in de bedding van de kerk der eeuwen. 
Dit zicht op de brede traditie van de christelijke theolo-
gie maakt het belang van je eigen theologische doen en 
laten behoorlijk wat betrekkelijker. Zo beleefden zij dat 
zelf ook. Hun theologie is er een van een reiziger. Het is 
theologie van onderweg. Want wij kennen ten dele. En 
dat maakt bescheiden. Een sieraad voor een theoloog.

Hoevelaken, drs. P.C. Hoek
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Commissie evangelisatie

‘Geen ding is 
bij de Heere 
onmogelijk’

Het Bijbelhuis
Vanaf februari 2012 is evangelist Korving werkzaam in het Bijbelhuis in Den Helder. 
Op deze pagina leest u zijn ervaringen. 

Geachte lezers, op het moment is het jaar Anno Domini 
2013 alweer enkele weken oud. Met diverse projecten 
heeft het Bijbelhuis zich in het afgelopen jaar gepresen-
teerd. Daar ik me bij aanvang voor een onmogelijke taak 
vond geplaatst, dacht ik vaak: Hoe zal dat gaan? Nu, te-
rugkijkend op het afgelopen jaar kunnen we alleen maar 
stil en verwonderd de Heere danken. We hebben ervaren 
dat ‘geen ding bij de Heere onmogelijk is’ (Lukas 1:37).
We zijn de Heere dankbaar dat met een Bijbelstudie 
gestart kon worden. Begonnen met één vrouwelijke 
geïnteresseerde is de Bijbelstudie uitgegroeid tot negen 
trouwe, gemotiveerde, ‘hongerige’ cursisten. Je hebt 

het gevoel na anderhalf uur Bijbelstudie een achturige 
werkdag gehad te hebben. Zo intensief is dit werk. De 
cursisten trekken als het ware alles uit je. Enkele cursis-
ten wonen ook geregeld de zondagse kerkdiensten in 
de Hoogstraat bij. Na de kerkdienst worden zij door ons 
thuis opgevangen en praten onder genot van een kopje 
koffie en/of maaltijd door over de preek.

Als oud-marineman zijn er ook contacten met de Ko-
ninklijke Marine gelegd. Zo is de vlootpredikant van de 
Mijnendienst en het Marine Duikbedrijf diverse malen in 
het Bijbelhuis op bezoek geweest. Ook is het fijn om een 
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studente van het Koninklijk Instituut voor de Marine te 
begeleiden. Als zij in Den Helder is, gaat zij met ons naar 
de kerk en op maandag bezoekt zij ook de catechisatie. 
Het is mooi te zien hoe de Heere in het jonge leven werkt. 

Omdat het Evangelie ook aan kinderen verteld moet 
worden, hebben we in augustus een VakantieBijbelWeek 
(VBW) gehouden. Gezien het enthousiasme van de kin-
deren tijdens en na de VBW is, na evaluatie, besloten 
een werkgroep kinderevangelisatie te vormen. Deze 
werkgroep heeft de haalbaarheid van een maandelijkse 
kinderclub in het Bijbelhuis onderzocht. We zijn dankbaar 
dat, gelet het aantal aanmeldingen voor assistentie, deze 
kinderclub in januari 2013 op een maandelijkse basis is 
gestart. Iedere tweede zaterdag van de maand zal in het 
Bijbelhuis de kinderclub worden gehouden.Tijdens het 
uitdelen van de uitnodigingen op donderdag na kerst ga-
ven de kinderen aan graag naar de kinderclub te komen.

In de zomermaanden van juni tot en met augustus wordt 
in Den Helder op iedere dinsdag de zgn. Juttersmarkt 
gehouden. Marktkramen staan door het winkelcentrum 
opgesteld. Ook het Bijbelhuis had een kraam voor die pe-
riode gehuurd en het Bijbelhuis was geopend. Op straat 
werd het winkelend publiek aangesproken en doorver-
wezen naar het Bijbelhuis. Zo heeft na het bezoek aan de 
kraam zich een nieuwe bijbelcursist aangemeld. Ook een 
winkeleigenaresse aan de kraam contact gezocht voor 
een gesprek. In dat gesprek heb ik naar haar geluisterd 
en ik heb haar gewezen op de grote Heelmeester, Jezus 
Christus.

Sinds augustus bezoek ik ook het AsielZoekersCentrum 
(AZC). Dit AZC in Den Helder is de laatste fase voor de uit-
geprocedeerde asielzoeker. Hier wacht men op terugkeer 
naar het thuisland. De twee christelijke families die we 
bezoeken, hebben de Armeense en Pakistaanse nationa-
liteit. In het Russisch en het Engels wordt met deze men-
sen gesproken. We luisteren, adviseren, mediteren, en 
bidden met elkaar. Eenvoudig werk, maar het stemt tot 
dankbaarheid en het geeft moed om door te gaan, als je 
hoort van deze mensen hoe zij naar het bezoek uitzien. 
Wij zijn de enigen die aandacht aan hen besteden!
Het Urkerkoor Oud-Hallelujah heeft in de zomer geas-
sisteerd gedurende de evangelisatie campagne ‘Land in 
Zicht.’ Vervolgens waren zij ook bereid om voor een Kerst-
evangelisatie samenzang naar het Nieuwe Diep over te 
komen. Deze samenzangavond in de kerk aan de Hoogs-
traat had als thema ‘Onmogelijk wordt mogelijk’ waarin 
de evangelist de meditatie verzorgde. In het kleine kerkje 
waren die avond gemeenteleden, bijbelstudie cursisten 
en enkele nieuwsgierigen samengekomen. Na afloop 
kon onder het genot van koffie en cake (verzorgd door 
de vrouwenvereniging) worden nagepraat.
Een week voor Kerst werden we gebeld door een cha-
ritatieve instelling die ons voor een kerstproject geld 
wilde doneren. Daar zeg je natuurlijk geen nee tegen. 

Van het geld van de donatie zijn (luxe) levensmiddelen 
aangeschaft, daarbij zijn een Bijbel, een dagboekje en 
ander evangelisatiemateriaal gevoegd en zo werden 
kerstpakketten samengesteld. Met stichting Terwille is 
contact gezocht en heb ik hen geïnformeerd over het 
plan om aan hun patiënten een kerstpakket uit te reiken. 
Deze stichting heeft zich sinds november 2012 in Den 
Helder gevestigd.Zij heeft Gods Woord als richtsnoer en 
biedt hulp aan verslaafden (van welke aard dan ook). 
Voor een kerstsamenzijn hebben we hun patiënten, som-
mige bijbelcursisten en de twee families van het AZC in 
het Bijbelhuis uitgenodigd. Na het gebruik van koffie en 
kerststol werd een meditatie gehouden en hebben we 
gebeden. Hierna reikte de voorzitter van de werkgroep, 
Alex Post, de kerstpakketten uit. Gezien de vele positieve 
reacties van zowel ontvangers als de begeleiders, is het 
voor herhaling vatbaar.

We spreken via deze weg onze dank uit aan alle vrijwilli-
gers en de leden van de werkgroep evangelisatie en kin-
derevangelisatie voor hun onmisbare inzet. Ja, terugkij-
kend kun je dan alleen de Heere danken en wordt je stil 
van verwondering hoe God hier in het Bijbelhuis werkt.

Evangelist Willem J. Korving

Voor de zaterdag kunnen we nog vrijwilligers ge-
bruiken!
Het is een mooie gelegenheid om bijvoorbeeld 
één keer per kwartaal met een groepje vanuit de 
gemeente naar Den Helder te komen. Ook JV’s zijn 
welkom. Tevens biedt dit een ideale gelegenheid 
om ervaring op te doen die u mogelijk ook in uw 
eigen gemeente kunt gebruiken. 
Behalve als gastheer/gastvrouw in het Bijbelhuis, 
wordt er ook op straat gefolderd en geëvangeli-
seerd. 

U kunt zich als groep of enkeling bij de voorzitter 
(Alex Post) van de werkgroep aanmelden. Schroom 
niet met hem in contact te treden, hij zal u graag te 
woord staan voor verdere invulling. Contactgege-
vens Alex Post: alexpost@zonnet.nl.

Gezocht:
Vrijwilligers voor de 
zaterdag in het Bijbel-
huis in Den Helder
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 Hogedijkseweg 18 - 4041 AW - Kesteren - T: (0488)-48 43 50 - F: (0488)-48 49 24
                        info@medicalllifesupport.nl - www.medicalllifesupport.nl

AED • EHBO/BHV/CCV Opleidingen • EH/BHV artikelen • Verbandkofferservice

Medicall Life Support

Nu als complete set:  € 1.595,-- 
excl. btw (€ 1690,70 incl. btw)

Defibtech Lifeline 
AED set

+ Safeset 
+ elektroden 
+ wandkast 
+ ophangbeugel, 
samen € 1.920,--

2002 ~ 2012  al 10 jaar uw partner in Hulpverlening

Wilt u op de hoogte blijven van onze activiteiten, schrijf u in voor de nieuwsbrief op onze website

Centrum voor:
     *  Reanimatie en AED opleiding
     *  BHV-EHBO + Eerste Hulp aan kinderen 
     *  CCV certificering
     *  Maatwerk trainingen voor Kerken
     *  Herhalingstrainingen 

a d v e r t e n t i e

NIEUW!

NIEUW!

NIEUW!

wat kunnen wij 
voor u betekenen?

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

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

HYPOTHEKEN OP MAAT,  VERANTWOORD ÉN VOORDELIG! 

Anthonie Fokkerstraat 2
3772 MR  Barneveld
(0342) 42 16 53 I info@vanommeren-fa.nl I www.vanommeren-fa.nl

• Hypotheken • F inancier ingen • Pensioenen • Sparen

We geven het toe: het is als starter op de huizenmarkt in deze 

tijd niet gemakkelijk om een hypotheek te krijgen. Maar wie 

zegt dat dat voor jou geldt? Laten we je situatie eens bekijken. 

In een persoonlijk overleg bieden wij je graag een verantwoorde 

en voordelige oplossing. Bel ons over de laagste rentetarieven, 

fi scaal aantrekkelijk afl ossen of fi nancieren zonder verzekering.

ter moet je Als start
an goedetoch va
komen?huize 

FINANCIEEL ADVIESBUREAU
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Dit is een dagboekje speciaal ontworpen voor niet-
gelovige kinderen. Het is ongedateerd en bestaat uit 
52 thema’s waar elke dag een stukje Bijbeltekst en een 
uitleg bij staat. Het is mooi om als geschenk te geven of 
bijvoorbeeld aan het einde van een vakantiebijbelweek 
of kinderclub mee te geven.  Het is ontworpen door de 
landelijke werkgroep jeugdevangelisatie uitgaande van 
de Gereformeerde Gemeenten. 

U kunt het dagboekje bestellen voor € 5,-

Bestellingen kunt u per e-mail of telefonisch plaatsen bij 
het kerkelijk bureau van de Hersteld Hervormde Kerk
Vendelier 51-D
3905 PC  Veenendaal
Tel. 0318-505541
E-mail: depot.evangelisatie@hersteldhervormdekerk.nl

De werkgroep ‘materiaal’ van de commissie evan-
gelisatie heeft de afgelopen periode een enquête 
gehouden onder alle gemeenten van de Hersteld 
Hervormde Kerk.

De bedoeling van deze enquête was om te inven-
tariseren wat de behoefte is op het gebied van 
evangelisatiemateriaal en voor welke activiteiten 
specifiek evangelisatiemateriaal wordt gezocht en 
gebruikt.

De gemeenten die de enquête hebben ingevuld 
en teruggestuurd, willen wij hartelijk danken voor 
het meedenken en meeleven met het evangelisa-
tiewerk.

- Ongeveer 40% van de gemeenten heeft gerea-
geerd. 

- Van deze gemeenten is ca. 60% actief met evan-
gelisatie. 

- 63% van de gemeenten heeft behoefte aan 
door de commissie evangelisatie ontwikkeld 
materiaal.

- Er zijn veel tips binnengekomen voor thema’s 
voor nieuwe folders. 

- Ook voor de lay-out en het taalgebruik zijn nut-
tige tips binnengekomen. 

- Diverse gemeenten hebben aangegeven te wil-
len starten met kinderevangelisatie en kunnen 
daar wel hulp bij gebruiken. 

- Ook blijkt er veel behoefte te zijn aan toerusting 
op evangelisatiegebied, zowel praktisch als in-
houdelijk. 

We hopen met Gods hulp aan de slag te gaan met 
het ontwikkelen van evangelisatiemateriaal. 

Via onze website www.evangelisatiehhk.nl kunt u 
het materiaal inzien en de ontwikkelingen volgen.

Dagboekje: ‘Wat lees je in de Bijbel?’

Enquête evangelisatie
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HERSTELD HERVORMDE MANNENBOND

Wij leven in 
een wereld die 
als vaderloos 
kan worden 
bestempeld.

Terugblik Toogdag 
en ledenvergadering 
oktober 2012

Op zaterdag 27 oktober 2012 te Lunteren, opent om 9.30 uur ds. J.C. den Toom 
(voorzitter) de Ledenvergadering met het laten zingen van Ps. 79 vers 4 en 7, gebed 
en het lezen van Psalm 27. ‘Eén ding heb ik van den HEERE begeerd, dat zal ik zoeken: 
dat ik al de dagen mijns levens mocht wonen in het huis des HEEREN, om de liefelijkheid 
des HEEREN te aanschouwen, en te onderzoeken in Zijn tempel.’ (Ps. 27: 4) 

Impressie Ledenvergadering
Het eerste doel waartoe David begeerde zijn leven lang 
in het huis des Heeren te mogen wonen, was om de 
liefelijkheid des Heeren te aanschouwen. Maar hij laat er 
een tweede op volgen, namelijk om te onderzoeken in 
Zijn tempel. Het is David niet alleen te doen om te zien, 
maar ook om te onderzoeken. En iemand die nog wil 
onderzoeken staat niet op het standpunt, dat hij alles 
weet. Hij wil dus blijven onderzoeken en dat onderzoek 
moet plaats hebben in Gods tempel. Om te onderzoe-
ken in Zijn tempel. Ja, daar moet het ons om te doen 
zijn als wij behoren tot de woonstede Gods, als we dus 
huisgenoten Gods zijn geworden. Of kent u niet iets 
van dat zitten aan de voeten des Heeren, van dat drin-
ken van het water des levens uit de fontein des levens? 

Hebt u dan nooit iets gezien van die liefelijkheid van de 
schatten van Gods genade, die in Christus zijn? ‘Maar ‘t is 
mij goed, mijn zaligst lot, Nabij te wezen bij mijn God; ‘k 
Vertrouw op Hem geheel en al, den HEER’, Wiens werk ik 
roemen zal.’ 

De voorzitter merkt op dat de Mannenbond een jaar 
geleden (2011) is opgericht met nul leden, en dat Anno 
Domini 2012 er 46 verenigingen lid zijn met totaal dui-
zend leden. De dank hiervoor zijn we verschuldigd aan 
de Heere God. Verder merkt de voorzitter op dat vandaag 
ook de Toogdag van de Hervormd Gereformeerde Man-
nenbond (PKN) wordt gehouden. Met nadruk merkt de 
voorzitter op dat dit berust op een misverstand en dat 
we daar D.V. volgend jaar rekening mee zullen houden.  
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In de vacature van dhr. W.M.J. Muije (classis Midden) is 
dhr. E.J. Diepeveen uit Rhenen gekozen, en in de vaca-
ture van dhr. J. Smit (classis Noord) dhr. A.J. Beekman 
uit Rijssen. Anno januari 2013 kan worden gemeld dat 
beide gekozen bestuursleden hun verkiezing hebben 
aangenomen. Een bijzonder woord van dank wordt ge-
richt aan beide scheidende bestuursleden: dhr. W.M.J. 
Muije en dhr. J. Smit. Dhr. J. Smit is vanwege ziekte niet 
aanwezig. Beiden hebben zich van harte ingezet voor de 
totstandkoming van de Mannenbond. Namens de ver-
gadering bedankt de voorzitter hen voor hun hartelijke 
betrokkenheid en grote inzet en wenst ze van harte Gods 
onmisbare zegen toe in hun kerkelijke leven, gezinsleven 
en persoonlijk. 

Voor het boekjaar 2011 is de enige bron van inkomsten 
de collecte op de oprichtingsvergadering d.d. 20 okto-
ber. Alle gemaakte kosten zijn betaald door de Hersteld 
Hervormde Kerk. Daar er geen zicht op inkomsten en 
uitgaven was, is voor het boekjaar 2012 geen begroting 
opgesteld; het innen van de contributie is in het vierde 
kwartaal 2012 gedaan. De jaarrekening 2011 en de begro-
ting 2013 worden door de vergadering ongewijzigd vast-
gesteld. De contributie wordt vastgesteld op € 2,= per lid 
per jaar. De penningmeester wordt decharge verleend.

Overeenkomstig artikel 17 van de statuten konden door 
bij de Bond aangesloten verenigingen voorstellen inge-
diend worden. Er zijn geen voorstellen ontvangen. De 
algemeen adjunct dhr. E. Muis, sluit om 10.30 uur de ver-
gadering met het laten zingen van Psalm 133 vers 1 en 3 
en gebed. 

Toogdag 2013
De Toogdag gaat standaard gehouden worden op de 
derde zaterdag van oktober. Voor 2013 betekent dit: 
zaterdag 19 oktober te Lunteren. Het thema is: ‘Verant-
woord vaderschap’. De referaten worden gehouden door 
ds. H. Zweistra uit Nederhemert en ds. P.C. Hoek uit Hoe-
velaken. Voor alle data geldt: Deo volente.

Verantwoord vaderschap. Wij leven in een wereld die als 
vaderloos kan worden bestempeld. Eeuwen en eeuwen 
waren er patriarchale patronen. Zo was het in kerk, staat 
en maatschappij, en ook het christelijke gezin. Vader 
Smijtegelt schreef: ‘God is best, maar wij houden Hem 
voor het lest.’ Wij zouden in die lijn mogen stellen, dat 
God onze Vader, best is, maar wij houden Hem voor de 
rest. De onverklaarbare rest. Geldt dit ook voor onze 
kinderen? Groeien ze op als de verloren zoon, dolende 
in hun ‘eigen’ wereld? Zoeken vele compensatie voor 
wat zij missen of tekort gekomen zijn? De verhouding 
vaderkind is een Goddelijke ordinantie, terstond met de 
schepping gegeven. Op de vader ligt iets van de majes-
teit Gods, en het kind heeft achter de vader God te zien, 
aan Wie het eer heeft toe te brengen. ‘O Zoon, maak ons 
Uw beeld gelijk.’ Deze grondlijn kan rechtstreeks worden 

Hersteld Hervormde Mannenbond (HHM)

Voorzitter J.C. den Toom, Oldebroek
 Tel. (0525) 71 20 72
Secretaris K. van den Herik, Opheusden
 Tel. (0488) 44 27 49
 mannenbond@hersteldhervormdekerk.nl
Algemeen adjunct E. Muis, Putten
Penningmeester D. van de Graaf, Streefkerk
Leden: A.J. Beekman, Rijssen
 N. de Bree, Kesteren
 E.J. Diepeveen, Rhenen
 A.J. Doorn, Nieuwe-Tonge
 J.D. van Vugt, Wijk en Aalburg
 
Bankrekeningnummer 1191.47.181 t.n.v. Hersteld Hervormde
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doorgetrokken naar de kerkelijke gemeente. Naarmate 
de maatschappelijke en geestelijke druk op hét christelij-
ke gezin toenemen, vraagt dit meer van het vaderschap. 
De aardse en de Hemelse dragen dezelfde wonderscho-
ne naam. Maar zegt de catechismus niet dat wij van de 
hemelse majesteit Gods niet in aardse termen mogen 
denken? Laat staan dat de Hemelse Vader een surrogaat 
zou kunnen of mogen zijn voor liefde en zorg van een 
aardse vader. Is het niet onuitsprekelijk rijk en wonder-
lijk dat Christus een grond heeft gelegd in het gebed, 
namelijk dat God onze Vader door Christus geworden 
is? ‘Want, schoon ik zelfs van vader en van moeder verlaten 
ben, de HEER’ is goed en groot; Hij is en blijft mijn Vader en 
Behoeder;’ 

‘Ik daag u voor de vlekkeloze majesteit Gods. Voor Hem 
liggen al uw wegen open en bloot. Ik klaag u aan met 
het geweld van Gods Woord, dat u de schuldige bent. Gij 
zijt die man en die vrouw! Opdat u doorstoken met het 
zwaard van het Woord Gods, zou ophouden met Lot in 
uw stoel te pruttelen over de jeugd van tegenwoordig 
en over de manieren van jongens en meisjes tegenwoor-
dig, die fel te haten en fel te laken zijn. Wee die jongens 
en die meisjes, die zich naar lichaam en ziel verderven. 
Maar ik moet u hebben, ik moet u uit die stoel hebben. 
De klacht over uw kinderen klinkt vals, want ze is niet 
gemengd met de aanklacht van uzelf voor Gods troon. 
Lot weigerde zichzelf te doorsteken. Hij weigerde al de 
vossen, ook die kleine die de wijngaard bederven, te 
vangen. Dat is een werk van God. Daarom pleit ik niet al-
leen bij u, maar pleit ik ook bij God om Zijn Geest, opdat 
die Geest voor deze en gene - ik hoop voor u allen - dit 
Woord als een zwaard gebruike. Want het wonderlijke is, 
dat het aanklagend geweld van het Woord van God er op 
uit is, niet om u te verderven, maar om u uit uw vadsige, 
akelige rust te halen en u als een goddeloze voor zijn 
voeten neer te leggen. Hoort wat God zegt: De goddelo-
ze verlate zijn weg en de ongerechtige man zijn gedach-
ten; en hij bekere zich tot de HEERE. Want God vergeeft 
menigvuldig.’ (ds. G. Boer 1919-1973)

K. van den Herik | secretaris 
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De macht van de 
moderne media

Toerustingsdagen 2012

Leer mij, o God van zaligheden,
Mijn leven in Uw dienst besteden

Van de redactie
Voor alle data geldt: Deo Volente. 
In deze bijdrage brengen wij u verslag uit van onze toe-
rustingsdagen in Ridderkerk en Elspeet. We zien terug 
op goede dagen, waarop we gewezen werden op de 
grote macht van de sociale media.
Tevens stellen we u de kandidaat-bestuursleden alvast 
voor. Dit met het oog op de bestuursverkiezing op onze 
eerstvolgende huishoudelijke vergadering.
Het voorjaar nadert weer en het verenigingsseizoen 
loopt langzaam ten einde. We wensen u nog goede bij-

eenkomsten toe. Dat het tiende vers van Psalm 143 bij 
voortduur onze bede mag zijn, ook en juist met betrek-
king tot het gebruik van de sociale media:

Leer mij, o God van zaligheden,
Mijn leven in Uw dienst besteden;
Gij zijt mijn God, vat Gij mijn hand;
Uw goede Geest bestier’ mijn schreden,
En leid’ mij in een effen land.

A. Rijken-Ubak
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VERSLAG VAN DE TOERUSTINGSDAGEN VAN DE 
HHV GEHOUDEN OP DINSDAG 13 NOVEMBER 2012 
IN RIDDERKERK EN OP DINSDAG 20 NOVEMBER TE 
ELSPEET

De macht van de moderne media
Op 13 en 20 november 2012 zijn er bij elkaar ongeveer 
280 dames naar Ridderkerk en/of Elspeet gekomen voor 
de Toerustingsdagen van de Hersteld Hervormde Vrou-
wenbond. In Ridderkerk heeft mw. A. Rijken-Ubak de 
leiding en in Elspeet mw. N. Schalkoort-Zijderveld. 
Na een kort openingswoord leest de spreker voor de 
beide dagen, ds. R. van de Kamp, Efeze 2:1-10 en gaat 
ons voor in gebed. Hij begint zijn referaat over het onder-
werp ‘De macht van de moderne media’ met een treffend 
voorbeeld uit de praktijk die deze macht illustreert. Een 
leerling die zijn afgenomen mobieltje niet kan missen, 
vraagt aan zijn mentor: ‘Mag ik hem dan niet even vast-
houden… even maar?’ Verliefd op zijn contactdoosje. 
Hoe moeten we met de moderne media omgaan? Ook 
wij gaan er dagelijks mee om. Maar op welke manier ge-
bruiken we deze media! Een broodmes ervaart niemand 
als gevaarlijk, totdat het als wapen gebruikt wordt..! Aan 
het gebruik van de moderne media zitten een aantal ge-
varen. Dus niet de moderne media zelf de schuld geven, 
maar wat doen wij met: films (dvd’s),spelletjes, verkeerde 
informatie op internet en met de sociale media zoals 
Facebook en Twitter? De ontwikkelingen op het gebied 
van de moderne media gaan steeds sneller. Ds. Van de 
Kamp brengt de gevaren die ons bedreigen in een aantal 
categorieën onder. Hij noemt achtereenvolgens: concen-
tratieverlies, infobesitas, inname van de oorpoort en ver-
vaging van de grens tussen schijn en werkelijkheid. 
-  De vermindering van concentratie ontstaat wanneer 

wij ons niet meer echt verdiepen in, nadenken over en 

bezinnen op bepaalde onderwerpen. Nieuwe informa-
tie wordt dan ook niet meer overdacht en omgezet in 
kennis, die nodig is om te staan in dit leven.

 De moderne media zijn vluchtig. Er wordt zoveel aan-
geboden en wat moet je dan kiezen?

 Wat is betrouwbaar en niet strijdig met Gods Woord? 
Dit vraagt om doordenking! Komen we daar aan toe? 
Zien we het gevaar?

-  Infobesitas. Obesitas is zwaarlijvigheid. Het ontstaat 
door een combinatie van te veel eten en te weinig 
bewegen. Bij infobesitas communiceert en ontvangt 
iemand zoveel informatie, dat hij of zij het niet meer 
kan verwerken. Toch wil men niets missen. Door het 
gebruik van een laptop, IPad of smartphone kunnen 
we overal en altijd online. De gevolgen van infobesitas 
kunnen zijn: slaapproblemen en burn-out.

-  Over de bedreiging van de oorpoort lezen we in het 
boek van John Bunyan ‘De Heilige Oorlog’, waar het 
gaat over de strijd om de stad Mensenziel. Diábolus, de 
satan, neemt de stad in door een aanval op de oog- en 
oorpoort. In Romeinen schrijft Paulus dat het geloof is 
door het gehoor! Het Woord horen en gehoorzamen. 
Het gesproken woord wordt steeds vaker verdrongen 
door het beeld.

-  De grens tussen werkelijkheid en schijn wordt steeds 
vager. Wij hebben onze eigen identiteit of persoon-
lijkheid. Ook voor de Heere! Door de moderne media 
kan ik een andere identiteit (dus: ziel) aannemen. Op 
internet kan Second Life worden gespeeld met daarin 
een vermenging van de werkelijkheid en de schijn-
wereld. De moderne media hebben een belevingscul-
tuur gebracht, waarin beelden en schijnwerkelijkhe-
den de sensitiviteit voor het verstaan van het woord 
verminderen en de werkelijkheid van het leven wordt 
gedevalueerd.

Ridderkerk
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Vrouwenbond

Tijdens de middagbijeenkomsten wordt het onderwerp 
in groepjes besproken, waarna er een levendige plenaire 
bespreking volgt. Na het zingen van de verzen 8 en 9 
van Het gebed des Heeren worden deze leerzame dagen 
door ds. Van de Kamp met dankgebed besloten.

C.B. Hovestad-Stoffer

Van de bestuurstafel
De agenda van de vergaderingen van het landelijk be-
stuur van de HHV is altijd boordevol met bespreekpun-
ten. Een belangrijk punt dat ieder jaar terug komt is de 
huishoudelijke vergadering.

Dit jaar hopen we deze te houden op 18 april in Lunte-
ren. Op deze dag legt het bestuur verantwoording af 
naar de leden van de Bond over het door haar gevoerde 
beleid. Gelijktijdig richten we onze blik ook naar de 
toekomst, want op deze vergadering zal er ook een be-
stuurswisseling plaatsvinden. 

Mw. E.C. Meuleman-de Jong is aftredend en stelt zich, 
gezien haar leeftijd, niet herkiesbaar.

We mogen twee nieuwe kandidaten aan u voorstellen: 
mw. G. de Jager-van de Pol en mw. P. Joppe-de Waard.

Aftredend is onze penningmeesteresse mw. E.M. Me-
laard-Keijzer. De financiën van onze Bond zijn bij haar in 
heel goede handen. Het landelijk bestuur is dankbaar 
en blij dat zij zich herkiesbaar stelt. Volgens de statuten 
moet er een dubbeltal gevormd worden. Als tegenkandi-
daat wil mw. J. Kieviet-de Visser fungeren.

We hopen dat de Heere ons allen de nodige wijsheid 
en bekwaamheid wil geven, zodat het werk van de HHV 
onder Gods zegen verder mag gaan.

N. Schalkoort-Zijderveld

 Dit alles heeft grote gevolgen. De zonden nemen toe. 
Maar de zonden maken scheiding tussen de Heere 
en onze ziel, zodat we steeds verder bij Hem vandaan 
drijven en ons hart verharden. Ook de verblinding voor 
de zonden neemt steeds meer toe. Is het ons tot nood 
en schuld, ook ten aanzien van onze jongeren?

 Met deze opsomming van de gevaren en de tekening 
van de tijd waarin we leven wil ds. Van de Kamp ons 
toch niet naar huis laten gaan. Hoe moeten wij er mee 
omgaan? Door mediaopvoeding? Het is goed om re-
gels te stellen. Dat hebben we allemaal nodig. Maar leg 
wel het waarom daarvan uit. Als voorbeeld voor een 
goede regel noemt hij de zondag. Laat het een echte 
rustdag zijn. Ook van de moderne media! 

 Maar wat is vooral belangrijk?
-  Gewetensvorming! Ons geweten kan alleen maar goed 

worden gevormd door het ontdekkende en overtui-
gende werk van de Heilige Geest. Dan gaat zonde 
zonde worden. Daar ligt de bescherming! Als wij weten 
wat zonde is voor eigen hart en leven, dan gaat het 
door het hart snijden als Gods geboden worden over-
treden. Dan wordt de zonde bitter.

 Wat hebben we verder nodig? 
-  Begrip voor de sociale leefwereld van onze jongeren 

waarin de moderne media zo’n belangrijke rol spelen. 
Sturen we hen ook bij? Daar kan niemand buiten?

-  Contact is voor iedereen belangrijk. Niets gaat er bo-
ven een echte vriend van vlees en bloed. Daar kunnen 
virtuele vrienden niet tegen op! Jongeren zoeken vol-
wassen ouderen, met wie zij zich kunnen identificeren. 

De predikant besluit zijn referaat met Efeze 2. Wat is 
nodig voor mensen, die dood zijn door de misdaden en 
de zonden? Distantie? Regels? Mediaopvoeding? Dat 
ook, ‘Maar God, Die rijk is in barmhartigheid, door Zijn 
grote liefde waarmede Hij ons liefgehad heeft, ook toen 
we dood waren door de misdaden, heeft ons levend 
gemaakt met Christus’. Die liefde kan het hardste en het 
meest verslaafde hart verbreken. Straalt u die liefde ook 
uit? Daar kan geen Facebook enzovoort tegenop!

Elspeet
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Bestuursverkiezing

“Mijn naam is E.M. Melaard-Keijzer, 56 jaar oud, opge-
groeid in Stellendam en sinds mijn huwelijk in 1985 
woon ik in Middelharnis. Samen hebben wij drie 

zonen gekregen, waarvan er inmid-
dels een is getrouwd. Daarnaast ben 
ik presidente van de avondkring van 
vrouwenvereniging ‘Matthanja’ te 
Middelharnis / Sommelsdijk, en presi-
dente van het regiobestuur in de regio 
Zuid-West. Vanaf de oprichting van de 
HHV in 2009 mag ik met veel vreugde 
in het landelijk bestuur de taak van 
penningmeesteresse vervullen.”

“Ik ben mw. J. Kieviet-de Vis-
ser, 55 jaar oud, opgegroeid 
in Oostkapelle en woon 

sinds mijn huwelijk in Sommels-
dijk. In 1979 ben ik getrouwd 
en we mochten twee kinderen 
ontvangen. Inmiddels mogen wij 
ook genieten van een kleindoch-
ter. Sinds 2005 ben ik bestuurslid 
van de avondkring van vrouwen-
vereniging ‘Matthanja’ te Middelharnis / Sommelsdijk, eerst 
als algemeen adjunct en sinds 2012 als secretaresse.”

“Ik ben mw. G. de Jager-van de Pol, geboren op 27 no-
vember 1972 in Ede. Na de basisschool en de MAVO 
heb ik in Veenendaal in de dames- en herenconfectie 

gewerkt en in Ede bij een baby- en kinderspeciaalzaak. 

Na ons huwelijk in 1994 zijn wij 
in Lekkerkerk gaan wonen. We 
mochten samen vijf kinderen, nu 
in de leeftijd van 5 tot 17 jaar, uit 
de hand van de Heere ontvangen. 
Ik ben sinds de oprichting lid van 
de vrouwenvereniging ‘Hadassa’ in 
Ouderkerk aan den IJssel en secre-
taresse van het regiobestuur in de 
classis West. Toen kwam de vraag 

van het landelijk bestuur of zij mij op een dubbeltal mocht 
plaatsen. Na deze roep voor Gods aangezicht neer te heb-
ben gelegd, mocht ik mij hieraan niet onttrekken.”

“Geachte lezers, ik mag me 
aan u voorstellen, omdat ik 
op het dubbeltal sta voor de 

komende bestuursverkiezing. Ik 
ben in 1964 geboren in Middelhar-
nis en heb daar op de lagere en 
middelbare school gezeten. Na ‘De 
Driestar’ ben ik het onderwijs inge-
gaan. Toen onze oudste geboren 
is, ben ik fulltime huisvrouw gewor-
den. Wij woonden toen in Rouveen. 
In 2000 is mijn man predikant geworden in Sirjansland, 
waarna Sint-Maartensdijk volgde en nu wonen we in Wou-
denberg. Uit Gods hand ontvingen we negen kinderen van 
wie we er één aan Hem terug moesten geven. Zowel in Sir-
jansland als in Sint-Maartensdijk maakte ik deel uit van het 
bestuur van de vrouwenvereniging, als eerste en als tweede 
presidente.”                                                               P. Joppe-de Waard

Voor onze zieken 
‘Myosotis’
Wie in een oud poëziealbum bladert vindt er vast en 
zeker versjes die eindigen met: ‘Vergeet mij niet’. Tussen 
al die rijmpjes staan soms heel waardevolle wensen van 
ouders, grootouders, meesters en juffen. De bladzijden 
zijn meestal rijk versierd met plaatjes. Dan zie je ineens 
in een hoekje nog een krabbeltje met: ‘Vergeet mij niet!’ 
Een kind is al bang om vergeten te worden..!

In Kampen staat een verpleeghuis met de naam ‘Myo-
sotis’. Een vreemde naam denkt u. Toch zit er een diepe 
betekenis achter. Myosotis is het Latijnse woord voor ‘ver-
geet mij niet’. Wie achter de deuren van het gebouw kijkt, 
begrijpt de naam. Maar wie er moet verblijven beleeft 
de werkelijkheid! Uitgeschakeld. Weg van huis en haard. 
Voor altijd…? Wie denkt er nog aan mij?
‘Kom je gauw weer eens?’ Herkennen we deze vraag? 
Ook de niet-uitgesproken vraag die u soms leest in de 
ogen?‘ O, vergeet mij toch niet nu ik hier hulpbehoevend 
en alleen ben. Vergeet mij vooral niet nu ik alles niet 
meer zo goed kan volgen en mijn levenshuis langzaam 
wordt afgebroken. Lieve mensen om mij heen, bedenk 
toch dat ik juist nu, in deze levensfase, uw aandacht, ge-
bed en liefde zo hard nodig heb!’

Op verschillende plekken in de vrije natuur vinden we 
het vergeet-mij-nietje. De Myosotis. Ze zijn er in allerlei 
variaties. Ze groeien aan de slootkant, in het moeras, in 
het bos en in de bermen. Vaak staan ze op schaduwrijke 
plekken en vallen de kleine blauwe bloempjes nauwelijks 
op, of worden ze overwoekerd door grovere vegetatie. 
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Hersteld Hervormde Vrouwenbond (HHV)
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26 februari
Regioavond Zuid-Oost in ’s-Grevelduin en Vrijhoeve 
Capelle
Spreker: ds. W.M. van der Linden
Onderwerp: Het nieuwe Bijbelstudieboekje

21 maart
Regioavond Zuid-West in Ouddorp
Spreker: RMU
Onderwerp: De plaats van de economie in een  
christelijk gezin

4 april
Regioavond Noord in Hollandscheveld
Spreker: ds. J.C. den Toom

11 april
Regioavond Midden-Oost in Opheusden
Spreker: ds. R. van de Kamp
Onderwerp: Zijn getuige zijn, ten koste van alles?!

16 april
Regioavond Noord-Veluwe in Elspeet
Spreker: ds. H.J. van Marle
Onderwerp: ‘Wat betekent het leven uit de opstanding 
van Christus?’

18 april
4e huishoudelijke vergadering in Lunteren

15 mei
Regioavond West in Waddinxveen
Spreker: ds. K. ten Klooster
Onderwerp: Het Bijbelstudieboekje van Abraham

3 oktober
5e Bondsdag in Lunteren

Kopij voor het volgende blad en voor de website kunt u 
voor 18 maart 2013 e-mailen naar: a.rijken-ubak@solcon.nl A
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Toch is de Myosotis er. God heeft ze geschapen en Hij 
onderhoudt ze met Zijn regen en dauw. Hij geeft dit 
bloempje een eigen plek.

Zo is het ook met de zieken en hulpbehoevenden in onze 
gemeente en in de samenleving om ons heen. Hebben 
wij oog voor hen? Staan wij voor hen klaar?
De HEERE vergeet Zijn kinderen niet! Lees maar in Jesaja 
44:21b: ‘Israël, gij zult van Mij niet vergeten worden.’ De 
God, Die u geschapen heeft wil ook uw Helper en Ver-
losser zijn. Hij onderhoudt het vergeet-mij-nietje en zou 
Hij dan Zijn kinderen vergeten? ‘Kan ook een vrouw haar 
zuigeling vergeten, dat zij zich niet ontferme over den zoon 
haars buiks? Ofschoon dezen vergaten, zo zal Ik toch u niet 
vergeten. Zie, Ik heb u in de beide handpalmen gegraveerd; 
uw muren zijn steeds vóór Mij’ (Jes.49:15 en 16). De Heere 
vergeet de Zijnen nooit! De dichter van Psalm 9:18 zingt:

Nooddruftigen vergeet God niet,
Noch laat hen eind’loos in ’t verdriet; 
t Ellendig volk mag op Hem wachten;
Hij zal hun hoop niet steeds verachten.

E.C. Meuleman-de Jong

Uit de regio’s 
Verslag regiobijeenkomst van vrouwenverenigingen 
in de classis Noord-Veluwe gehouden op 1 november 
2012 in Elspeet
Mw. A.C. van Ark - van de Steeg (presidente) heet een 
ieder hartelijk welkom. Na het zingen van Psalm 98 de 
verzen 1 en 4 gaat ds. Joh. Post voor in gebed. Het on-
derwerp van deze morgen is ‘Onderweg naar het nieuwe 
Jeruzalem’.

Noodzaak om wakker te zijn
Zijn we wakker? Weten we waar naartoe we op weg zijn? 
Zijn we onderweg naar het nieuwe Jeruzalem? Zijn we al 
onderweg? 

Vol verlangen
Als het goed is, zijn wij onderweg naar het nieuwe Je-
ruzalem. Zien we al reikhalzend uit naar die dag?We 
mogen dan weten dat alle dingen nieuw gemaakt zullen 
worden. Dan mogen we altijd bij Hem zijn. Dan mogen 
we thuis zijn.

Vrees
We kunnen vreugdevol uitzien naar die dag. Hoe vaak 
leeft de vraag niet in ons hart: Het is een blij vooruitzicht, 
maar zullen we daar wel komen? We moeten buiten blij-
ven als we de Heere niet persoonlijk kennen. Als we de 
Heere uit genade kennen, dan mag ons uitzicht zijn dat 
we binnen mogen komen. Verwachten wij een nieuwe 
hemel en aarde waarop gerechtigheid woont?
Ds. Post besluit de bijeenkomst met gebed.

J. Beeke-Groenendijk/secretaresse



Kerkelijk bureau

Oorspronkelijk was het de bedoeling dat de doelgroep 
van de bibliotheek zou bestaan uit docen-ten, studenten, 
kandidaten en predikanten. Van dit standpunt was men 
op het moment dat de catalogus werd gepubliceerd 
echter al teruggekomen. In de toelichting op het gebruik 
van de bibliotheek, voorafgaand aan de catalogus, is dan 
ook reeds vermeld dat de mogelijkheid voor belangstel-
lenden bestaat om boeken op het kerkelijk bureau in te 
zien of een of meerdere exem-plaren te lenen. 
In de praktijk is gebleken dat de interesse van met name 
studenten niet groot is. De oorzaak hiervan is dat ze te 
allen tijde gebruik kunnen maken van de universiteits-
bibliotheek. Deze biblio-theek bevat uiteraard een veel-
voud van de boeken die in de bibliotheek van de HHK 
aanwezig zijn. 
De doelgroep ‘belangstellenden’ heeft echter ook nog 
niet echt de weg naar de bibliotheek gevonden. Vandaar 
dat we in dit artikel opnieuw op deze kwestie willen at-
tenderen.
 
Hoewel de omvang van de bibliotheek nog steeds be-
scheiden is, is het aantal geregistreerde boeken inmid-
dels toch weer behoorlijk gestegen. In de bibliotheek 
is dan ook reeds heel wat leerzame leesstof aanwezig, 
waarop een beroep kan worden gedaan.

Klik voor de inzage van de catalogus op de website van 
de Hersteld Hervormde Kerk, vervolgens op ‘bibliotheek’ 
en ten slotte op ‘hier’ aan het eind van de toelichting.
 
We spreken de wens uit dat de bibliotheek in de toe-
komst een nuttige functie zal vervullen.

Het bovenstaande is bestemd om de lezers van dit blad 
te interesseren voor de bibliotheek. Graag willen we u 
opwekken om eens naar Veenendaal te komen en eens 
een kijkje in de bibliotheek te nemen. Gelijktijdig kunt u 
dan natuurlijk eens een boek uitzoeken om mee te ne-
men en te lezen.
Vervolgens willen we uw aandacht vragen voor een an-
dere kwestie. Er is op dit moment dringend behoefte aan 
uitbreiding van ons bibliotheekteam met een vrijwilliger 
die handig is in het gebruik van een computer. Zijn of 
haar taak zal bestaan uit het invoeren van de gegevens 
van ter beschikking gestelde boeken in het computersy-
steem. We zien met belangstelling uit naar een positieve 
reactie en zijn uiteraard bereid om aanvullende informa-
tie te verstrekken.

De bibliothecarissen
H. van Huffelen en C.A. Sloof.

Veel leesplezier 
toegewenst!

Het is al weer enige tijd geleden dat we in het Ledeninformatieblad aandacht heb-
ben besteed aan de bibliotheek. In het nummer van februari 2012 deelden we u mee 
dat aan het hoofdmenu van de website van de HHK een submenu ‘bibliotheek’ was 
gekoppeld. Onder dit submenu was op dat moment een catalogus met de titels van 
zo’n 3.500 boeken opgenomen.

Bibliotheek
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De werkgroep ‘Militairen HHK’ nodigt u en jou weer van 
harte uit om onze jaarlijkse contactdag voor militairen bij 
te wonen.

Het thema voor deze contactdag is 
“geestelijk verzorgd of bezorgd”

Ds. M. Boersma vertelt over geestelijke verzorging in de 
krijgsmacht; een Urker marinier verhaalt over uitzender-
varingen en een HHK-predikant mediteert
over  geestelijke bezorgdheid. 

Voor wie?
- Alle actief dienende militairen van alle krijgsmacht-

onderdelen.
- Alle veteranen (Indiëgangers, alle deelnemers aan mili-

taire VN, NAVO, WEU of Multi National Force-missies tot 
heden).

- Familieleden en/of achterban van huidig uitgezonden 
militairen of militairen die zich voorbereiden op uitzen-
ding.

- Alle nabestaanden van omgekomen en/of veronge-
lukte militairen tijdens uitzending of  in vredestijd.

Waarom?
Om een ‘hand en een voet’ te zijn voor elke individuele 
militair, veteraan en zijn of haar achterban. Militairen die 
ver van huis deelnemen aan missies kunnen te kampen 
hebben met hun emoties of geestelijk trauma. Een (ge-
loofs)gesprek, een luisterend (geestelijk)oor en het delen 
van ervaringen met collega militairen, -veteranen of ach-
terban uit de eigen kerk kan van grote waarde zijn. Kort-
om: uw en jouw aanwezigheid wordt op prijs gesteld!

Waar?
Echos Home ‘de Schakel’
Leuvenumseweg 68; 3852 AS  Ermelo
Telefoon 0341  552830

ECHOS Home-beheerster, Marieke Potappel heet u alvast 
van hartelijk welkom en zij hoopt velen te treffen tijdens 
de gezamenlijk de lunch. 

Contact
Graag opgeven voor deze contactdag bij: Kerkelijk 
Bureau HHK te Veenendaal, bureau@hersteldhervorm-
dekerk.nl ; telefoon 0318 – 505541 of secr. H. Engels te 
Hoogeveen  0528 – 264599, harmengels@kpnplanet.nl. 

De kerkenraden worden hartelijk uitgenodigd eveneens 
mededeling te doen van deze contactdag veteranen, mi-
litairen en hun ‘achterban’, in hun gemeentelijke kerkblad 
of orgaan.

De werkgroep militairen HHK
- Ds. J. den Boer, predikant HHK op Urk,  

oud legerpredikant en veteraan, vz;
- H. Engels, ouderling en vz kv HHG Hollandscheveld, 

veteraan, secr;
- C.D. van Bennekom, Hardinxveld-Giesendam;  

ouder van een militair;
- Sgt R. (Reina) Koetsier, Elspeet, IDGO;
- Kpl1 M. (Marleen) van Rhijn, Dronten,  

43 Gemechaniseerde Brigade;
- Kpl1 K. (Kees) van Rossum, Apeldoorn,  

11 Luchtmobiele Brigade.

Steun verlenen aan elkaar, betekent ook dat geen 
veteraan of militair bij deze bijeenkomst kan worden 
gemist!

Contactdag militairen
D.V.  zaterdag 23 maart 2013 | Echos Home ‘de Schakel’ in Ermelo
Welkom vanaf 10.00 uur. Aanvang 10.30 uur; einde ca. 14.30 uur.

Afstudeeropdracht

Ben jij student en vind je het leuk om je 
afstudeeronderzoek bij de Hersteld Hervormde Kerk 
te doen? 
• We zoeken een student die het een leuke 

uitdaging vindt om een praktijkgericht onderzoek 
te doen naar documentmanagement en het 
gebruik en de mogelijkheden van intranet. 

• Tekstschrijver gezocht! Vind jij het leuk om teksten 
te schrijven voor de website en studeer je media of 
communicatie? We zijn op zoek naar jou!

• Help jij ons met het maken van een 
fondsenwervingplan? Welkom!

Informeer naar de mogelijkheden! Contactpersoon: 
José Kwakkel, jkwakkel@hersteldhervormdekerk.nl.
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Bestuur Nevels 
over de heide

In het vorige Ledeninformatieblad heeft u kunnen lezen dat 
de commisie jeugdwerk zich gaat bezinnen op de cultuur 
waarin onze jongeren leven en hoe we daar als HHJO de ko-
mende jaren  beleid op zullen voeren.  Graag houden we u op 
de hoogte door middel van een aantal bijdragen in dit blad. 
Bezinning kost tijd en om die reden was er een hele zaterdag 
gereserveerd.

Welnu, 10 november was het zover. De voltallige comissie en 
beide jeugdwerkadviseurs vertrokken op deze nevelige zater-
dagmorgen naar een rustige locatie voor onze ‘heisessie’. 
Na een bezinnend gedeelte hebben we diverse programmaon-
derdelen doorlopen. Van een aantal wil ik u iets doorgeven.

Wat zien we als we naar onze jongeren kijken? Dat was de eer-
ste vraag die op ons afkwam!  We hoeven het RD  maar open 
te slaan en de zorgen komen op ons af. Geen enkel probleem 
om die lijst over te nemen en aan te vullen. 
Maar... wat zien we nu werkelijk?  Kijken 
we niet met een gekleurde bril? Is ons 
zicht wel helder? Een greep uit onze lijst 
met observaties: jongeren leven in een 
dynamische en continu wisselende  wereld, 
een veelheid aan externe factoren, onder 
andere social media beïnvloedt hun doen 
en laten,  rusteloosheid, prestatiedrang, 
maar ook... Jongeren worden als oprecht 
ervaren, zijn in hoge mate enthousiast en abso-
luut bereid tot luisteren.

Hoe zien de jongeren ons, ouders, en leidinggevenden? Jonge-
ren zijn op zoek naar  identificatiefiguren. Zijn we dat werkelijk 
in ons spreken en in ons doen en laten? Kunnen jongeren 
werkelijk bij ons terecht? Is er ruimte voor een echt gesprek? Of 
proberen we krampachtig jong te blijven? Willen we graag op 

onze jongeren lijken? Dynamisch, sportief en hip? Ik geloof niet 
dat jongeren op zulke identificatiefiguren zitten te wachten. 
Wat willen we bewaren binnen de HHJO? De Bijbel en de Drie 
Formulieren van Enigheid zijn en blijven onze basis. Uiteinde-
lijk is het Gods Woord dat door middel van de Heilige Geest in 
de harten van jongeren kan werken. Het vele goede dat mag 
plaatsvinden binnen de clubs, JV’s, conferenties, appeldagen 
enzovoort willen we vasthouden. Hierbij zijn we wel geroepen 
om continu naar verantwoorde vormen te zoeken om zo onze 
jongeren aan te spreken en in contact met hen te blijven.

Hoe kunnen we ouders en verenigingen ondersteunen in de 
opvoeding en vorming? Het blijkt dat er op bepaalde punten 
verlegenheid bestaat. Hoe maken we omgang met social media 
bespreekbaar? Hoe geven we op een goede manier invulling aan 
een gesprek over seksuele voorlichting? En ouders, let wel: We 
kunnen dit niet delegeren aan school of club. Dit begint thuis!

Zomaar een greep uit de vele zaken die 
besproken zijn. Gaandeweg onze heisessie 
leken we steeds minder zicht te hebben 
op de materie. Maar onder leiding van één 
van onze commissieleden is er een helder 
overzicht ontstaan van de speerpunten die 
binnen het nieuwe beleidsplan centraal 
zullen staan.

Onderweg naar huis bleek dat de nevels in 
de natuur ook opgetrokken waren. Hoewel gematigd  waren er 
zonnestralen te zien. Dan klinkt Psalm 119: 9 ‘En dat Uw Geest 
mij ware wijsheid leer’, mijn oog verlicht’, de nevels op doe kla-
ren.’ Deze wijsheid hebben we als commissie nodig en wensen 
we iedereen toe die een taak heeft voor onze jongeren.

J. van Zijtveld (Secretaris)

Kadervormingsavonden
• 6 maart te Hardinxveld-

Giessendam/Sliedrecht

• 12 maart te Tholen

• 19 maart te Zwolle

• 21 maart te Nederhemert

• 27 maart te Ede

 
 

Jongerendag 16-
23 maart 2013 te Hoevelaken

Bijbelstudieconferentie 19+
• 22-25 maart te Bennekom

• 24-27 mei te Bennekom

Bijbelstudieconferentie 16+
1 tot 3 mei 2013 te Ermelo

Kinderappel 12-
• 6 april te Genemuiden

• 20 april te Middelharnis-

• Sommelsdijk

• 11 mei te Putten

 
Hemelvaartsappel
9 mei te Lunteren

Huwelijksconferentie
22 juni te Noordeloos

Voor alle data geldt: 

Deo Volente
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12-Aan 
wie/Wie 

vraag jij het?

Soms zit je boordevol met vragen. Waar is de hemel 
en waar is de hel? Kan God alles zien en horen? Wat is 
een nieuw hart en hoe kan ik dat krijgen? Misschien 
ken jij deze vragen ook. Op sommige vragen krijg je 
geen antwoord. Er zijn dingen die je niet met je ver-
stand kunt begrijpen. Die kun je alleen geloven met 
je hart. 
 
Naar wie ga jij met zulke vragen toe? Naar je ouders, een 
oudere zus of je opa? Of durf je zulke vragen te stellen als 
er huisbezoek komt? Doen hoor! Bid bovenal de Heere 
om antwoorden. Aan Hem mag je alles vragen.

In Jozua 4 lezen we dat de kinderen met vragen naar 
hun vaders moeten gaan: ‘Wat betekenen de stenen bij 
Gilgal?’ De vaders moeten antwoord geven. Zij vinden 
dat ook niet makkelijk. De stenen wijzen op een groot 
wonder: er kwam een pad door de Jordaan. Wie kan dat 
begrijpen? Dat kun je alleen maar geloven. God vertelt 
wel wát de vaders moeten zeggen. Weet je waarom? 
Iedereen moet weten hoe machtig de Heere is. Iedereen 
moet Hem leren dienen. Ook jij!

Joke Meijer-Voortman

In het blad ‘Kind & Evangelie’ gaan we in op jouw vra-
gen. Dit kinderblad bestaat al heel lang en wordt op 
verschillende zondagsscholen uitgedeeld. Je kunt het 
lezen voor maar €12,95 per 
jaar. Iedere maand staan er een 
Bijbelvertelling in en twee vrije 
verhalen. Je kunt ook zelf aan 
de slag met puzzels en een 
knutselpagina. Verder worden 
er brieven van kinderen be-
antwoord. Het paasnummer, 
zomernummer en kerstnum-
mer van ‘Kind & Evangelie’ is 
extra dik. 

Wil je meer informatie? 
Vraag een proefnummer aan. 

Het adres is: 
Hervormd Bondsbureau
Beatrixstraat 20a
3862 DB Nijkerk 
telefoon: 033-245 66 99 
e-mail: Bondsbureau@filternet.nl

Jaargang 67 - nummer 1 januari 2013

Bijbel-

verhaal

Lekker 
lezen

Even kijken bij 
de ambulancepost 

in Rotterdam

Fijn puzzelen

? ? ?
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16-

Samen met Adam willen we als God zijn. Het zelf regelen. 
Laat me los Heere, ik kan het zelf wel! We laten ons lokken 
door de duivel, die zacht in ons oor fluistert: ‘Je leeft maar 
één keer joh. Als God je wil hebben dan komt dat later wel. 
Geniet. Laat je niet vastbinden door al die regeltjes. Kom, 
leef!’ Ondertussen wikkelt de duivel ons in zijn zwarte macht 
en trekt ons steeds verder bij God vandaan. Van God los. Vrij 
van God, gebonden door de duivel. Verloren. 

Vriend, als je je lekkere leventje hier en nu wilt behouden, 
dan verlies je het eeuwig. Als je hier je leven verliest, be-
houdt Hij je eeuwig. Dan kom je door genade thuis! Buig en 
bid: ‘Wees mij zondaar genadig.’ Het bloed van Jezus Chris-
tus, Gods Zoon reinigt van alle zonden! Geloof je dat? 

Steven Middelkoop (senior jeugdwerkadviseur)

Mag ik  dan  

niets? 
Ik kan het toch ook niet helpen dat ik in 
een christelijk gezin geboren ben? Als 

ik bij de buren was geboren had ik 
dat gedoe niet. Nu moet ik alles en ik 

mag niks. Ik koos er toch niet voor 
om gedoopt te worden? Ik koos er 
toch niet voor om naar de kerk te 

gaan? Ik kan het toch niet hel-
pen dat ik naar een refoschool 

moet? Denk je nou echt dat ik 
het leuk vind om uit de Bij-
bel te lezen? Ik begrijp er 

niets van. Echt helemaal 
niets. Ik ben dat vrome 
gedoe zat, spuugzat. 

Ik kap ermee. Het 
is mij best. Als ik 

achttien ben...
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a d v e r t e n t i e

Timotheos Foundation in Malawi is een diaconaal project dat uitgaat van leden 
van de Reformed Presbyterian Church. De Stichting Werkcomité Malawi onder-
steunt een aantal van deze projecten in Malawi.

Stichting Werkcomité Malawi 
Postbus 1, 7951 AA  Staphorst 

www.timotheos.nl

Stichting Werkcomité Malawi 

Comité van aanbeveling: mevr. S.M. Aleman-van Herpen, Elspeet | ds. A.T. van Andel, Montfoort | prof. dr. A. Baars, Woudenberg | 
ds. G. Beens, Kootwijkerbroek | ds. J. van Belzen, Urk | dr. R. Bisschop, Veenendaal | ds. J.G. Blom, Loon op Zand | ds. J. den Boer, Urk | 
ds. A.J. Britstra, Doornspijk | drs. T. Dorresteijn, huisarts te Ederveen | dr. W. Fieret, Woudenberg | ds. E. Hakvoort, Norwich | 
prof. dr. W.J. op ‘t Hof, Urk | ds. A.C. Uitslag, Urk | ds. A. Vlietstra, Katwijk aan Zee | mr. L. Vogelaar, Elspeet

• Onderwijs
• Wezenzorg
• Zorg voor voeding en gezondheid
• Evangelisatie 

Timotheos investeert in:

Adopteer een student  € 20,-  p/maand

Adopteer een (wees)kind  € 12,50 p/maand

Meld u aan als donateur, schenk een gift 

op banknummer 1614.85.502 
t.n.v. Stichting Werkcomité ‘Malawi’

help de allerarmsten!!!
“EEN ROEP UIT MALAWI”

TALENS
Een klasse variant Talens in hout

Uw partner in houtzaken voor:

Houtindustrie | Meubelindustrie
Interieurbouw | Timmerbedrijven
Scheepsbetimmering

Van rondhout tot op maat gezaagd:

Europees eiken | Amerikaans eiken
Essen | Iepen | Beuken | Acacia | Kastanje
Esdoorn | Noten | Elzen | Linde | Kersen
Douglas gebinte | Eiken gebinte

Talens-Houthandel
Mr. J.B. Kanlaan 2 Staphorst (Punthorst)
T 0529 481440 F 0529 481610
I www.talenshout.nl E talens@talenshout.nl

Al 50 jaar in hout!

Talens:Opmaak 1 07-09-2011  12:13  Pagina 1

HERVORMDE KERK
H E R S T E L D

HERVORMDE KERK
H E R S T E L D

HERVORMDE KERK
H E R S T E L D

HERVORMDE KERK
HERSTELD

HERVORMDE KERK
H E R S T E L D

HHK002-BPP-VPP.indd   1 22-12-2008   12:59:59

Het kerkelijk bureau zoekt ter 
ondersteuning van het secretariaat een

Kijk voor meer informatie op de website 
www.hersteldhervormdekerk.nl 

Secretaresse 
(fulltime)

RST Zorgverleners biedt ook kraamzorg en huishoudelijke hulp

“Fijn dat ik nog thuis
kan blijven wonen” Ve
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Verpleging en verzorging door medewerkers 
met een reformatorische identiteit, dat is 
een vertrouwd idee. Meer informatie? 
www.rstzorg.nl of bel 0342 - 42 23 24.

26



16+
          Bestaat 

Godwel? 
Veel jongeren (en ouderen!) worstelen met de vraag of God wel 
bestaat. Waaruit merk je nu dat God bestaat? Een vraag die je 
aan kan vliegen en vooral bij de HEERE vandaan kan houden. 
Luister – na Gods Woord en na Zijn kinderen – eens naar mensen 
die luidruchtig God ontkennen of moedwillig belasteren.

Naast een bange Balak en een vijandige Bileam (die uiteindelijk over 
Gods daden aan Zijn volk moest profeteren), noem ik een vijand 

van God in het Nieuwe Testament: Herodes. De wijzen komen. 
Jeruzalem staat op z’n kop. De leiders van de ‘kerk’ kennen de 
Bijbel, maar blijven koud. Herodes neemt Christus’ geboorte 
echter ‘bloedserieus’!
En wat dacht je van Jacobus 2:19: ‘Gij gelooft, dat God een enig 
God is; gij doet wel; de duivelen geloven het ook, en zij sidde-

ren.’ Jakobus neemt ons mee naar het rijk van satan. Hij zegt 
dat ook de duivel gelooft dat God bestaat ... en hij en zijn enge-

len sidderen. Vol afgrijzen horen ze Gods kinderen zingen over 
de komst van de Heere Jezus op de wolken. Razernij maakt zich 

meester van de hel, wanneer Gods dienaren preken over de dag 
waarop elke knie zich voor de HEERE zal buigen. Satan sid-

dert! Dit doet hij trouwens verder nérgens voor! Vermijd 
niettemin het domein van de slang! Bid daarentegen om 
de Heilige Geest: Hij zal je – door het Woord – laten zien 
dat God écht bestaat!

Leo de Kluijver

Column...
Vorig jaar werd een Poolse deathmetalgroep vrijgespro-
ken; ze waren in 2007 aangeklaagd omdat ze tijdens een 
concert de Bijbel hadden verscheurd. De zanger riep zijn 
fans op de verscheurde delen van het ‘leugenachtige 

boek’ in brand te steken. Vanwaar zoveel haat, 
als God niet zou bestaan? Atheïsten zijn 
intens druk te bewijzen dat God níet 
bestaat; satanisten zijn krankzinnig be-
zig God te vervloeken. Alleen al aan die 
activiteit in de duisternis kun je – naast 
het onfeilbaar Woord van God – weten 
dat God wel degelijk bestaan moet!
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Mam, waar is de 

hemel? Praten met je 

kind, hoe?

‘Maar waar is oma nu, mama?’ De driejarige 
Jantine heeft veel vragen sinds haar oma 
enkele weken geleden gestorven is. Soms 
zomaar onder het spelen klinkt er een 
opmerking of vraag uit haar mond. Over 
het lichaam van oma dat onder de grond 
ligt. Of waar de hemel is. 

Al op jonge leeftijd stellen kinderen levensvragen.  Een  
tweejarige die zich afvraagt waar je naar toe gaat na het 
sterven, is geen uitzondering. Kinderen zijn van nature 
nieuwsgierig. Vanaf het moment dat ze geboren zijn, 
proberen ze te begrijpen wat er om hen heen gebeurt. 
Het gesprek tussen ouder en kind speelt daarin al snel 
een voorname rol.  Praten met je kind is dan ook van 
groot belang, zeker over godsdienstige zaken. Het helpt 
kinderen in het omgaan met de dingen van het leven en 
ook de dingen na dit leven. Met het voeren van gesprek-
ken leer je een kind zijn eigen gedachten te ordenen en 
te verwoorden. 

Er kan een aanleiding voor een gesprek zijn, zoals in 
het voorbeeld van Jantine. Maar het is ook niet gek om 
eens op een bewuste manier een gesprek te beginnen. 
Als het maar een open gesprek is, waarvan de uitkomst 
niet van te voren vastligt en samen gezocht wordt naar 
antwoorden. Een rustige plek en vertrouwde sfeer is 
hierbij van belang. Het kind moet zich veilig en op zijn 
gemak voelen. Als er op het moment van de vraag geen 
gelegenheid is voor een echt gesprek, kun je met je kind 
afspreken er later op terug te komen, bijv. ‘vanavond na 
het eten’. Laat je kind voelen dat je zijn vragen serieus 
neemt! Sommige vragen lenen zich ook prima voor een 
gesprek met het hele gezin, bijvoorbeeld naar aanlei-
ding van het gelezen Bijbelgedeelte.
Kinderen vinden het vaak lastig hun gedachten 
goed onder woorden te brengen. Of ze geven ant-
woorden waarvan ze denken dat ouders die graag 

Ouders

horen. Probeer met een enkele vraag het gesprek op 
gang te houden. Herhaal het antwoord en vraag of je 
het goed hebt begrepen. Probeer ook te peilen en te 
verwoorden welke emoties een rol spelen. Vooral oudere 
kinderen kunnen zich hiervoor schamen, zij willen in elk 
geval niet huilen… Durf ook je eigen emotie te tonen en 
te benoemen, juist ook als jullie meningen niet overeen-
stemmen. Bijvoorbeeld: ’Ik vind het wel moeilijk, maar 
ben blij dat je het gewoon eerlijk zegt.’
Het is belangrijk dat we de vragen, die kinderen hebben, 
ook koppelen aan het gebed, zodat zij merken dat ze 
met hele concrete dingen bij de Heere terecht kunnen. 
Iets waarvoor ze bang zijn, een zieke opa of oma, maar 
ook dankbaarheid voor het fijne verjaardagsfeestje. Hier 
kan ook voor gebeden worden. Door het voorbeeld van 
de ouders leren kinderen die dingen te verwoorden. Bij 
oudere kinderen kun je bepaalde thema’s koppelen aan 
Bijbelstudie; het gaat niet om mijn of zijn mening, maar 
om wat de Bijbel hierover zegt.
Tot slot: spreek niet alleen met je kind(eren) over God, 
maar ook met God over je kind(eren)!

Gerbrand de Jong (jeugdwerkadviseur)
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• Neem de ander serieus. Wil je werkelijk een dialoog 
hebben, dan moet je elkaar serieus nemen. Een tiener 
voelt dat je hem of haar serieus neemt, wanneer je 
doorvraagt op het onderwerp dat ze aansnijden. Je 
toont interesse, je bent bereid om met de ander mee te 
bewegen. Dat voelt goed. 

• Stel de ander op zijn of haar gemak. Wees aardig. Mis-
schien is dat wel de belangrijkste tip die we elkaar kun-
nen geven in de omgang met tieners. Gewoon vriende-
lijk, open en veilig. Dat straal je als het goed is uit, van 
binnen naar buiten. 

• Luister naar wat de ander zegt. Ieder heeft een eigen 
manier van vertellen. De een is omslachtig en gedetail-
leerd, terwijl een ander aan enkele hoofdlijnen genoeg 
heeft. Neem de tiener zoals hij is en pas je aan. Luister 
dus toegewijd en accepteer de manier waarop de ander 
dit vertelt. Interrumpeer dus niet onnodig, dring niet 
aan tot versnellen en trek niet hardop tussentijds con-
clusies.  

• Geef de ander ruimte om bij te komen. Na een inspan-
nend gesprek heeft een tiener ruimte nodig. Spanning 
moet er uit. Geef de tiener de kans spanning kwijt te 
raken, bijvoorbeeld door actief mee te doen aan een 
spel. 

Communiceren met tieners 
vraagt om afschakelen. Terug 
naar de basis, in totale acceptatie 
van de ander. Dan krijg je verbin-
ding, komen ze los; en kun je ze 
krijgen waar je ze maar hebben 
wil. 

Steven Middelkoop (senior jeugdwerkadviseur)

Luisteren is niet hetzelfde als zwijgen of niet praten. Het 
is een actieve bezigheid die in de eerste plaats gericht 
is op het horen wat de ander bezighoudt. Volwassenen 
denken soms dat tieners alles al weten, door hun grote 
handigheid op het internet. Huub Nelis zegt in zijn boek 
‘Puberbrein’: ‘Al lijken jongeren van nu misschien we-
reldwijzer, veel basale zaken zijn hetzelfde als vroeger.’ 
De meeste dingen zijn nieuw voor hen. ‘Het brede kader 
om informatie kritisch te beoordelen is bij jongeren nog 
in ontwikkeling. Ze weten niet meer dan volwassenen, 
ze weten het hooguit sneller door de manier waarop ze 
georganiseerd zijn. Kennis zit in hun netwerk verweven, 
doordat ze continu met elkaar in contact staan en ver-
halen uitwisselen. Jongeren krijgen status bij hun leef-
tijdsgenoten door in hun netwerken zoveel mogelijk de 
eerste te zijn met interessante nieuwtjes, leuke filmpjes 
en relevante informatie over koopjes of artiesten.’ Dit wil 
echter niet zeggen dat ze deze wereld werkelijk doorzien 
en kunnen duiden. Daarvoor zijn volwassenen nodig. 

Dr. Martine F. Delfos geeft via enkele algemene com-
municatievoorwaarden, richting aan het gesprek 
met tieners. 
• Ga respectvol met de ander om. Respect voor 

iemand hebben betekent nog niet dat je zijn of 
haar gedrag goedkeurt, maar wel 
dat je de ander 
als volwaardig 
behandelt. Dit 
voelen pubers 
haarfijn aan. 

‘Lieke, ga even rustig zitten.’ 

Leidinggevende Joke legt een hand op 

de schouder van Lieke die een traan uit 

haar oog pinkt. ‘Volgens mij ging er even 

iets mis tussen jou en Petra, klopt dat?’ 

Vraagt ze als Lieke haar neus heeft 

gesnoten en rustig is gaan zitten. ‘Petra 

kan zo gemeen doen, bah!’ stuift de 

normaal gesproken zeer gelijkmatige 

Lieke op. ‘Vertel eens,’ klinkt Jokes 

rustige stem. 

Leidinggevenden

Praten met pubers
       op de club

Wil je werkelijk  

een dialoog hebben,  

dan moet je elkaar 

serieus nemen.

Communiceren  
met tieners vraagt 
om afschakelen.
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Dominee Kaptein, fijn dat u wilt meewer-
ken aan dit interview. Hoelang bent u eigenlijk voorzit-
ter geweest van de commissie jeugdwerk?
Ik ben eind 2004 door de noodsynode benoemd als voor-
zitter en de eerste officiële vergadering van de commis-
sie jeugdwerk werd gehouden in februari 2005. Er waren 
uiteraard al veel voorbereidende werkzaamheden in 2004 
verricht. 

U bent dus bij elkaar zo’n acht jaar actief geweest als 
voorzitter. Hoe kijkt u terug op deze periode?
Ik heb het als een groot voorrecht ervaren om mij in te 
zetten voor het werk onder onze jongeren. Samen met 
andere mensen van het eerste uur hebben we aan de 
HHJO mogen bouwen en daarbij hebben we zeker ook de 
zegen van de Heere ervaren. Dit wil niet zeggen dat altijd 
alles maar vanzelf ging. We hebben ons ook wel eens af-
gevraagd hoe het verder moest. Maar juist daarom mag er 
nu ook grote dankbaarheid zijn, als we zien hoeveel werk 
er verzet wordt door onze jeugdwerkadviseurs, het on-

dersteunend personeel 
en de vele vrijwilligers.

In al die jaren dat u 
predikant bent, hebt u 
jongeren leren kennen. 
Wat is voor u het mooie 
in de omgang met jon-
geren?

Jongeren geven voortdurend signalen af. Als we die seri-
eus nemen, valt er veel met jongeren te bereiken. Je hoort 
vaak zeggen: de jeugd van nu is veel opener. Veel opvoe-
ders zien dat als een bedreiging, maar het biedt anderzijds 
ook juist kansen. Bovendien kijk ik vooral naar jongeren 
met het oog op Psalm 105 vers 5: ‘God zal Zijn Waarheid 
nimmer krenken, maar eeuwig Zijn verbond gedenken.’ 

Wat heeft u vooral vreugdevol gestemd?
Met name de eerste jongerendag was ronduit indrukwek-
kend. Na alle narigheid rondom de scheuring van 2004 
was het voor jongeren een oase om samen te komen in 
Amersfoort. Samen rondom het Woord van God en dan 
met elkaar nadenken over vragen die hén bezig houden. 
Die workshops zijn het meest in trek, die gaan over gees-
telijke vragen! Dat moet ons toch te denken geven!

Welke dingen vragen in de toekomst de aandacht?
De macht van een digitale wereld wordt steeds sterker 
en onze jongeren weten vaak heel goed wat er te koop 
is. Nooit eerder waren onze jongeren zo goed bereikbaar 
voor het influisteren van de boze dan vandaag de dag. 
Vroeger waren we ze kwijt als ze thuis wegliepen, nu zijn 
we ze kwijt als ze alleen op hun kamer zitten. Elke van-
zelfsprekendheid verdwijnt en wij als opvoeders moeten 
beseffen dat het werkelijk aankomt op bekering en een 
leven met de Heere. Dát moet meer en meer onze aan-
dacht hebben.

Heeft u nog adviezen voor dominee Kos, die na u het 
voorzitterschap op zich mag nemen?
Zorg dat de HHJO op Bijbelse wijze jongeren de weg blijft 
wijzen. Doe dat op een gezonde manier, eerlijk en door-
tastend, dat vragen jongeren. Geestelijk onderwijs ge-
grond op Schrift en belijdenis is noodzakelijk. Blijf fris en 
aansprekend voor jongeren, doe niet onnodig ouderwets 
maar pas tegelijk op voor populisme. Probeer álle ge-
meenten erbij te betrekken en luister goed naar dat wat 
ambtsdragers en ouders bezighoudt.

Wilt u de lezers van dit blad nog wat meegeven als u 
terugdenkt aan de afgelopen jaren?
Op heel veel momenten ging de Schrift open. De Heere 
komt erop terug. Wat deden we ermee? Hebben we de 
Christus al leren kennen als Zaligmaker? Niets is erger dan 
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op die grote zaligheid geen acht slaan. Zoek de Heere, Hij 
laat Zich nog vinden. Hij belooft het in Zijn Woord. Denk 
maar aan Psalm 81 vers 12 (berijmd).

Dominee Kos, fijn dat ook u mee wilt wer-
ken aan dit interview. U bent de nieuwe voorzitter van 
de commissie jeugdwerk. Wilt u, ter kennisgeving, iets 
over uzelf vertellen?
Ja, dat wil ik, ik ben getrouwd en vader van vier kinderen 
in de leeftijd van 3 tot 11 jaar oud. Sinds augustus 2010 
ben ik predikant. Daarvoor ben ik ruim vijf jaren advocaat 
geweest. We zijn dankbaar dat de Heere het gaf, dat we 
een plek mochten ontvangen in Hardinxveld-Giessendam 
en Sliedrecht, in de mooie Alblasserwaard. 

Wat spreekt u aan in jongeren?
Jongeren hebben mijn hart, binnen de gemeente, maar 
ook daarbuiten. Niet dat ze boven anderen binnen de ge-
meente staan, maar juist jongeren zitten in een cruciale 
levensfase, waarbij belangrijke keuzes gemaakt moeten 
worden. Het is nodig naast jongeren te staan met al hun 
vragen. Ze kunnen zo heerlijk open zijn, ongedwongen 
ook en direct. Soms ook tegendraads of onverschillig, 
maar wat kan daarachter schuil gaan! En: wat is er dan 
beter om in alles samen de Heere aan te roepen om Zijn 
genade en leiding?

Hoe kijkt u aan tegen al het werk dat gedaan wordt 
binnen de kerk onder de jongeren?
Er is ontzettend veel gebeurd in de afgelopen jaren. De 
hele organisatie moest vanaf het begin worden opge-
bouwd. Dankbaarheid past als we zien wat er gebeuren 
mag binnen de HHJO en daarbuiten. 

Wat moet volgens u het doel van het jongerenwerk zijn? 
Natuurlijk zoeken we naar wegen om jongeren te berei-
ken. Dit geldt voor een ieder, als leider van een tienerclub, 
maar ook als commissie jeugdwerk. We ondersteunen ou-
ders, ambtsdragers en leidinggevenden waar nodig. Maar 
in dat alles moeten we beseffen dat wij, met onze jonge-
ren, op weg zijn naar de eeuwigheid. Dat geeft een grote 
verantwoordelijkheid. Het gaat erom dat zij tot Christus 
geleid worden, geworteld zijn in Schrift en belijdenis. Dat 
zij hun vaste grond mogen vinden in het Woord van God. 

En dat de taal van de belij-
denis niet op afstand staat, 
maar echt vertolkt wat in 
het hart leeft. Daarover 
met onze jongeren te mo-
gen spreken geeft vreug-
de, in het bijzonder als je 
daar in hun leven wat van 
mag zien. 

Welke punten gaan bijzondere aandacht vragen de ko-
mende tijd?
Gelukkig is er al een goed beleid uitgezet de afgelopen 
tijd. Het bestaande werk moet gecontinueerd worden en 
- waar nodig - uitgebreid. Dat betekent dat we als HHJO 
blijven inzetten op de aandachtsgebieden die al functi-
oneren: naast natuurlijk de jongeren zijn dat ook ouders, 
leidinggevenden en ambtsdragers.

Wat wilt u de (jeugdige) lezers van het LIB meegeven 
met het oog op de toekomst?
Wat er staat in 1 Johannes 2:17: ‘En de wereld gaat voorbij 
en haar begeerlijkheid; maar die den wil van God doet, 
blijft in der eeuwigheid’  en daarom: ‘Zoekt den Heere 
terwijl Hij te vinden is; roept Hem aan terwijl Hij nabij is’ 
(Jesaja 55: 6). 

Ewald Kloosterman
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