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Ds. Van Sligtenhorst gaat voor in ge-
bed en leest daarna Éfeze 6:10-20 en 
Openbaring 2:12-17. 

De 1e secretaresse mw. C.B. Hovestad- 
Stoffer leest de notulen van de Huis-
houdelijke Vergadering van 19 april 
2016 en het jaarverslag van 2016 van 
de Hersteld Hervormde Vrouwenbond. 

De 1e penningmeesteresse mw. Melaard 
geeft een overzicht van de �nanciële 
situatie over het boekjaar 2016 en de 
begroting voor het jaar 2017.

De kascontrolecommissie, bestaande 
uit de dames B. Tanis-Bom en W. 
Schipper-Vogelaar, hebben alles keurig 
in orde bevonden.

Hierna is er gelegenheid om vragen te 
stellen over de zojuist voorgelezen ver-
slagen en andere zaken betreffende de 
Vrouwenbond. 
Na het zingen van de verzen 16 en 17 
van Psalm 106 krijgt ds. Van Sligten-
horst het woord. 
Zijn referaat gaat over de derde Bijbel-

Van de 
redactie
A. Rijken-Ubak

Voor alle data geldt:  
Deo volente
In deze bijdrage onder 

andere een verslag van onze goed 
verlopen achtste Huishoudelijke 
Vergadering. We moesten, helaas, 
afscheid nemen van onze pen-
ningmeesteresse, mw. E.M. Me-
laard-Keijzer. We zijn blij en dank-
baar dat we een nieuw bestuurslid 
mochten begroeten en wel mw. W. 
van Vlastuin-Wiersma uit Wezep. 
Hartelijk welkom! 

We staan weer voor een nieuw 
seizoen met een nieuw Bijbelstu-
dieboekje over de geestelijke wa-
penrusting. Mede naar aanleiding 
van vragen een toelichting over de 
afbeelding die op de omslag staat: 
Op de houten toegangsdeur van 
de Ontmoetingskerk in Bedford 
(Engeland), waar Bunyan jaren-
lang aan verbonden is geweest, 
staan diverse afbeeldingen van zijn 
bekendste boek: De Christenreis. 
De betreffende afbeelding stelt 
Christen in paleis Liefelijkheid 
voor. Daar krijgt  hij van de dames 
Bescheidenheid, Voorzichtigheid, 
Godsvrucht en Liefde een harnas 
om zich te verdedigen. Dat slaat 
op de geestelijke wapenrusting 
waarover Paulus schrijft aan de 
gemeente van Éfeze: ‘Doet aan de 
gehele wapenrusting Gods, opdat 
gij kunt staan tegen de listige 
omleidingen des duivels. Want wij 
hebben den strijd niet tegen vlees 
en bloed, maar tegen de overheden, 
tegen de machten, tegen de geweld-
hebbers der wereld der duisternis 
dezer eeuw, tegen de geestelijke 
boosheden in de lucht.’

Onze wens en bede is dat we ook 
in dit nieuwe seizoen, goede en 
gezegende samenkomsten mogen 
hebben. Dat geve de Heere. 

De achtste Huishoudelijke Vergadering 
van de Hersteld Hervormde Vrouwen-
bond wordt geopend met het zingen 
van alle verzen van Psalm 93. Onze 
1e presidente mw. N. Schalkoort-Zij-
derveld heet alle aanwezigen hartelijk 
welkom.  In het bijzonder ds. M. van 
Sligtenhorst uit Achterberg die deze 
dag een inleiding verzorgt naar aanlei-
ding van het derde hoofdstuk van het 
Bijbelstudieboekje ‘De geestelijke wa-
penrusting’.

De bestuursverkiezing staat ook dit jaar 
weer op de agenda. De 2e secretaresse 
mw. P. Joppe-de Waard is aftredend, 
maar gelukkig weer herkiesbaar. De 
tegenkandidaat is mw. W. Schipper-Vo-
gelaar uit Oud-Beijerland. Zij wordt 
hartelijk bedankt voor haar bereidwil-
ligheid. Mw. E.M. Melaard-Keijzer, 
1e penningmeesteresse, is aftredend, 
maar stelt zich om gezondheidsredenen 
niet meer herkiesbaar. Hiervoor is het 
volgende dubbeltal opgesteld in alfabe-
tische volgorde: Mw. A. Bouman-Kop-
penaal uit Stellendam en mw. W. van 
Vlastuin-Wiersma uit Wezep.
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studie getiteld: ‘Tegenstander(s)’.  Hij 
doet dit aan de hand van Openbaring 
2, het gedeelte over de brief aan Pér-
gamum.

De gemeente van Pérgamum krijgt te 
doen met de tegenstanders uit Éfeze 6. 
Maar, ‘Ik weet waar gij woont’. De Heere 
is ervan op de hoogte. Een troost voor de 
gemeente. Maar zij en ook wij moeten 
de gehele wapenrusting aandoen, aange-
kleed worden met de kracht van Chris-
tus, door de Heilige Geest. In Pérgamum 
staat de troon van de satan. Waarom? 
Satans macht is hier ontzettend groot. 
Ántipas een gemeentelid wordt ver-
moord. Hij diende met heel zijn hart de 
Heere. Jezus noemt hem ‘Mijn getrouwe 
getuige’. Er is vervolging, maar de ge-
meente mag vasthouden en in het geloof 

volharden. Er is bijzondere genade voor 
nodig om vervolging te doorstaan. Chris-
tus heeft Zijn Kerk beloofd die genade te 
zullen geven. Hij weet dat de gemeente 
dicht bij de troon van satan woont. In 
Openbaring lezen we eenmaal van de 
troon van de satan, tweemaal van de 
troon van het beest, maar 37 keer van de 
troon van het Lam. We moeten niet naar 
de troon van satan staren, maar omhoog, 
naar de hemelse troon.
Bíleam en ook de leer van de Nikolaïe-
ten worden genoemd. Deze leer is ook nu 
nog springlevend. We zien steeds meer 
wereldgelijkvormigheid, afgodendienst, 
seksuele immoraliteit. Een verleiding 
voor hen die de Naam van Christus 

werkelijk liefhebben. Er moet gestreden 
worden, anders zal Christus dit zelf doen 
met het zwaard van Zijn mond.
Maar wie door het geloof strijdt, zal over-
winnen en eten van het hemels manna, 
dat verborgen is.
Nu verdrukking, straks eeuwige blijd-
schap.
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Na het zingen van Psalm 119 vers 3 
volgt de bestuursverkiezing. 

De 2e presidente mw. A. Rijken-Ubak 
heeft nog enkele mededelingen, waar-
na ds. Van Sligtenhorst  dankt voor de 
morgenvergadering en een zegen vraagt 
voor de maaltijd.

In de pauze is er volop tijd voor onder-
linge ontmoeting. 
De middagvergadering wordt geopend 
met het zingen van Psalm 43 vers 3. 
Ds. Van Sligtenhorst dankt de Heere 
voor de maaltijd en vraagt een zegen 
over de middagvergadering. 

Mw. Schalkoort deelt mee dat mw. Jop-
pe met algemene stemmen is herkozen. 
In de vacature van mw. Melaard is mw. 
Van Vlastuin gekozen.
Zij bedankt voor het in haar gestelde 
vertrouwen en hoopt met de hulp van 
de Heere haar taak te aanvaarden. Mw. 
Bouman wordt hartelijk bedankt voor 
haar bereidwilligheid om op het dub-
beltal te staan. 
De vragen van de Bijbelstudie worden 
in groepjes besproken, gevolgd door de 
plenaire bespreking. 

Ons nieuwe Bijbelstudieboekje voor het seizoen 2017-2018 gaat 
over de ‘De geestelijke wapenrusting’ en de indeling is als volgt:

01.    Ds. L.W.Ch. Ruijgrok        Strijd
02.    Ds. J.L. Schreuders           Opwekking en toerusting tot de strijd
03.    Ds. M. van Sligtenhorst   Tegenstander(s)
04.    Ds. J.P. Stoel                      De lendenen omgord
05.    Ds. L. Treur                        Borstwapen der 
   gerechtigheid
06.    Ds. P. Verhaar                   Geschoeide voeten
07.    Ds. A. Vlietstra                  Schild des geloofs
08.    Ds. P. de Vries                   Helm der zaligheid
09.    Ds. A.A.F. van de Weg     Zwaard des Geestes                                    
10.    Ds. A. van Wijk                  Hoe te strijden
11.    Ds. H. van der Ziel            De overwinning
      
U kunt het boekje bestellen bij: a.rijken-ubak@solcon.nl 
Tel. (0418) 561287 De prijs voor leden is € 5,50 en voor 
niet-leden € 6,50 (excl. verzendkosten)

Bijbelstudieboekje 
seizoen 2017-2018 

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

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 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.

de energieleverancier van het collecti ef.

Uw voordelen
• Scherpe groene energietarieven  (100% Nederlandse wind en gas:  Gold Standard certi fi caten)• Uitstekende contractvoorwaarden• Transparante dienstverlening• Opti male persoonlijke service

Stipdonk 16

5715 PC Lierop

 Toine Daelmans: 0492 54 55 77

 Ralf van Veghel: 06 460 656 21

info@daelmans.com

www.daelmans.com
De Smalle Zijde 22a • 3903 LP  Veenendaal • T: 0318-565128 • www.acekeukens.nl

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

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

Nederland. Met een uitgekiend
assortiment, aangevuld met

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

alledaagse keukens ontwerpen.
Keukens van hoge kwaliteit

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

DE KEUKEN-
SPECIALIST

VAN
MIDDEN-

NEDERLAND

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

Volg alle ontwikkelingen op 
Facebook en Twittter.

Speciale 
operati ekamer 
voor de 
moeder en 
kind afdeling.

doneer online: www.shaarezedek.nl 

T  0184-612632
M 06-51236636 (b.g.g)
E  info@shaarezedek.nl
I www.shaarezedek.nl
NL51 INGB 0004 2954 26
NL74 ABNA 0436 4270 60 
t.n.v. Sti chti ng Shaare Zedek
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Maar die den HEERE verwachten, zullen de kracht 
vernieuwen; zij zullen opvaren met vleugelen, gelijk de arenden.

Jesaja 40:31ª

Dauwdruppeltjes

Wie zijn het die de Heere verwachten? 
Dat zijn zij die door wedergeboorte en 
bekering Gods kinderen genaamd mo-
gen worden. Zij hopen en verwachten 
alles van de Heere. 
Soms zijn ze zo moedeloos en gaan ze 
gebukt onder zonden en zorgen. Dan 
is er niets meer van die verwachting in 
beoefening. De wereld en al zijn be-
geerlijkheden zijn dan zo verleidelijk. 
Maar dan zegt de Heere, die zullen de 
kracht vernieuwen. Juist dan hebben 
ze Zijn kracht zo nodig, om te strijden 
tegen het ongeloof en alles wat geen 
God en Christus is. Om het dan weer 
te mogen ervaren Wie God voor hen is 
en wil zijn.

Dan moeten ze leren van de arenden.
Een arend is een grote sterke vogel die 
heel snel en hoog kan vliegen, heeft  
grote vleugelen waardoor hij zich laat 
dragen op de wind. Deze vleugelen 
wijzen op de vleugelen van geloof en 
gebed. Als deze vleugelen gebruikt 

mogen worden, worden ze gedragen 
door de Heilige Geest.
Een arend gooit zijn jongen uit het 
nest om ze te leren vliegen. Als ze 
dan dreigen te pletter te vallen op de 
rotsen, vliegt de arend met grote snel-
heid naar beneden, schiet onder ze, en 
vangt ze op met zijn vleugels.
Zo doet de Heere het ook als zijn 
kinderen dreigen om te komen. Dan 
vangt Hij ze op.
Er zal er niet één verloren gaan van 
degenen die geschreven staan in het 
Boek des levens. Hij draagt ze op Zijn 
vleugelen steeds hoger, om aan het 
gevaar te ontkomen dat dreigt.
Daar kunnen we van leren, dat een 
mens ook na ontvangen genade altijd 
te weinig van de Heere verwacht. 
Maar, Hij heeft het beloofd, Ik zal bij 
u zijn, Ik begeef en verlaat u niet, al 
de dagen van uw leven. Is dit onze 
hoop en verwachting als wij door het 
dal der schaduwen des doods moeten 
gaan?

Uit vrije goedheid draagt Hij Zijn 
kinderen door deze aardse woestijn, 
naar het erfgoed daar boven, naar het 
Vaderlijk huis. Wat zal dat een thuis-
komen mogen zijn.
Dit heeft Christus verworven aan het 
kruis van Golgotha, voor degenen die 
de Vader Hem gegeven heeft.

Mag dit uw deel al zijn? Als dat niet zo 
is, zoek Hem dan nu, terwijl Hij nog 
te vinden is. Roep Hem aan terwijl Hij 
nabij is. Wij zijn nog in het heden der 
genade. Er is nóg tijd!

Ik blijf den HEER’ verwachten; 
Mijn ziel wacht ongestoord;
Ik hoop, in al mijn klachten,
Op Zijn onfeilbaar woord.
Mijn ziel, vol angst en zorgen,
Wacht sterker op den HEER’
Dan wachters op den morgen;
Den morgen, ach, wanneer?

A.C. van Ark-van de Steeg

Maar die den HEERE verwachten, zullen de kracht 

Dan zijn we gekomen bij het afscheid 
van mw. Melaard.
Mw. Schalkoort vertelt hoe we vanaf 
2009 samen gewerkt hebben ten dien-
ste van de Vrouwenbond. In goede 
harmonie en liefde. Hieraan komt nu 
voor mw. Melaard in verband met haar 
gezondheid een einde. We zullen haar 
missen. Haar ervaring op het gebied 
van de � nanciën, maar ook het onder-
linge contact, de goede harmonie en 
band die we met elkaar hebben. Ze 
ontvangt een prachtig boeket bloemen. 
Mw. Melaard spreekt haar dankbaar-
heid uit voor de goede tijd die ze gehad 
heeft in het landelijk bestuur. Ook de 
goede contacten met de verenigingen 
zal ze missen. Haar werk deed ze met 
liefde en ze dankt bovenal de Heere 

die haar de afgelopen jaren de kracht 
gaf om het te doen. We zingen haar en 

mw. Van Vlastuin de zegenbede van 
Psalm 134 vers 3 toe. 
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* 9 augustus 2017 * NR 23 * €4,50

* LEVEN MET EEN ANGSTSTOORNIS: THIJS DURFT HET HUIS NIET MEER UIT

* DOMINEE, DE PREEK DUURT TE LANG!

* HUWELIJK TUSSEN TWEE CULTUREN: IMA KOMT RUSTIG TE LAAT

Verliefd op 
een Peugeot 
uit 1955

”Ik vind het heerlijk om koffie
en gebak rond te brengen”

HENRIËTTE 
WERKT IN EENlunchroom

7/27/2017 3:57:18 PM

Wij laten je graag extra voordelig kennismaken met de vernieuwde Terdege.
Daarom bieden we je nu 4 nummers aan voor slechts € 9,95.

Bel 055-5390300 of ga naar terdege.nl/zicht

Verliefd op 
een Peugeot 
uit 1955

4x
terdege

voor 
€ 9,95

 THIJS DURFT HET HUIS NIET MEER UIT

Columns en 
artikelen met 
diepgang

Persoonlijke verhalen

Frisse 
vormgeving 
en prachtige 
fotografi e
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Dan is het tijd voor de presenta-
tie van het nieuwe project van de 
Vrouwenbond: het Seminarie van 
de HHK. De voorlichtster mw. M.A. 
Buitink-Heijblom vertelt iets over de 
werkzaamheden en de weg naar het 
ambt van predikant, en over de studie 
aan de VU te Amsterdam. Ze eindigt 
met de vraag: ‘Wat is de opleiding van 
predikanten u waard?’

Tenslotte bedankt mw. Schalkoort ver-

schillende mensen voor hun medewer-
king aan deze achtste Huishoudelijke 
Vergadering. Ze wenst ds. Van Sligten-
horst Gods zegen voor zijn werk in de 
gemeente van Achterberg en alle aan-
wezigen een goede en leerzame voorbe-
reiding voor het komende seizoen.

Na het zingen van Psalm 118 vers 8 
sluit ds. Van Sligtenhorst deze Huis-
houdelijke Vergadering met dankgebed 
en wenst allen een goede thuisreis.

Van de bestuurstafel

N. Schalkoort-Zijderveld

Na de rustperiode van de zomer 
gaat het verenigingsseizoen 

weer beginnen. Maar zelf kunnen 
wij niets beginnen. Daarom hebben 
we de leiding van de Heilige Geest 
nodig op alle bijeenkomsten van de 
verenigingen. Een zegen dat wij in 
alle vrijheid bij elkaar kunnen ko-
men om Gods Woord te onderzoe-
ken. Het nieuwe Bijbelstudieboekje 
over ‘De geestelijke wapenrusting’ is 
daarbij een goed hulpmiddel.

Het is ook heel �jn om elkaar 
weer te ontmoeten op 5 okto-

ber op de jaarlijkse Bondsdag. Het 
thema is ‘Zonder strijd geen over-
winning’. In de morgenvergadering 
zal ds. A. Vlietstra uit Katwijk aan 
Zee  spreken over ‘Strijdt gij om in 
te gaan’. In de middagvergadering 
spreekt ds. W.M. Mulder uit Wijk 
en Aalburg over ‘De overwinning 
door Hem’.

Op de Bondsdag start het nieu-
we project van de HHV voor 

het seminarie. In de Catechismus 
Zondag 38 vraag 103 gebiedt de 
Heere eerstelijk, dat de kerken-
dienst, of het predikambt, en de 
scholen onderhouden moeten wor-
den. Hier wordt allereerst bedoeld 
de scholen ofwel de universiteiten 
waar de predikanten opgeleid wor-
den. Ook dit belangrijke werk vraagt 
ons gebed en onze gaven.

Wij hopen u, zo de Heere het 
geeft, weer te ontmoeten op 

onze Bondsdag.

Agenda
5 oktober
Lunteren: Negende Bondsdag
Sprekers: ds. A. Vlietstra en ds. W.M. Mulder 
Hoofdthema: Zonder strijd geen overwinning
‘s morgens: ‘Strijdt gij om in te gaan’
‘s middags: ‘De overwinning door Hem’
Aanvang: 10.30 uur, vanaf 10.00 uur ontvangst 

met kof�e
16 november
Aalst: Regioavond Zuid-Oost
Spreker: kand. G.K. Terreehorst 
Onderwerp: ‘De geestelijke strijd’
Aanvang: 19.45 uur, vanaf 19.15 uur ontvangst 

met kof�e
16 november
Nieuwleusen: Regioavond Noord
Spreker: ds. J.L. Schreuders 
Onderwerp: ‘De Bergrede’
Aanvang: 20.00 uur, vanaf 19.30 uur ontvangst 

met kof�e
Op alle bijeenkomsten 

zijn onze bekende 
fotokaarten te koop!


