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Thema

H
et is op donderdagmorgen 

6 oktober al vroeg een 

grote bedrijvigheid bij de 

Bethelkerk in Lunteren. 

Vandaag wordt de 8e Bondsdag van 

de Hersteld Hervormde Vrou-

wenbond gehouden en om negen 

uur heet de 2e presidente mw. A. 

Rijken-Ubak alle medewerkers van 

harte welkom. Ze leest Mattheüs 

6:25-34 en vraagt de Heere om 

een zegen over deze dag. 

In een goed gevulde kerk beginnen 

we de Bondsdag met het zingen 

van Psalm 147 vers 1. 

De 1e presidente mw. N. Schal-

koort-Zijderveld gaat in haar welkomst-

woord in op het thema van deze dag: 

‘Gods voorzienigheid’. We vinden dit 

terug in zondag 10 vraag en antwoord 

27 van de Heidelbergse Catechismus. De 

titel van het referaat van ds. IJ.R. Bijl is 

dan ook ‘Gods Vaderlijke hand, terwijl 

ds. B.D. Bouman vanmiddag het vervolg 

‘In voor- en tegenspoed’ zal behandelen. 

Ze heet de beide predikanten en de da-

mes Bijl en Bouman van harte welkom.

Ton Burgering en Wouter Schalkoort 

verzorgen ook vandaag weer de muzika-

le omlijsting. 

Dhr. J. van Veldhuizen van stich-

ting Adullam Gehandicaptenzorg 

zal vanmiddag samen met cliënten 

van Adullam de opbrengst van het 

project ‘Uitbreiding Godsdienston-

derwijs Adullam Gehandicapten-

zorg’ in ontvangst nemen.

De volgende organisaties en com-

missies worden welkom geheten: 

Het breed moderamen van de 

generale synode van de HHK; de 

Hersteld Hervormde Mannenbond; de 

commissie evangelisatie, de commissie 
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zending en de commissie jeugdwerk, 

de afgevaardigden van de Vrouwenbon-

den van de Christelijke Gereformeerde 

Kerken en de Gereformeerde Gemeen-

ten, de Hervormde Vrouwenbond  en 

de Christenvrouw; dhr. J. Bruinekreeft, 

fotograaf en de luisteraars aan de kerk-

telefoon. 

Een hartelijk welkom aan de nieuwe 

vereniging ‘Hanna’ te Ooltgensplaat, 

die zich na de Bondsdag van vorig jaar 

heeft aangesloten.

Daarna leest ds. Bijl Esther 4 en vraagt 

een zegen over deze dag.

Zijn referaat heeft als titel: ‘Zijn Vader-

lijke hand’.

In het boek Esther komt Gods voor-

zienigheid duidelijk aan het licht. We 

vinden in de HC zondag 10 een mooie 

omschrijving hiervan. Alles wat in ant-

woord 27 naar voren komt is niet het 

gevolg van toeval, van menselijk hande-

len, maar komt voort uit Gods hand. Dat 

geldt niet alleen voor de uitverkorenen, 

maar voor alle schepselen. In de wereld 

vindt men zich zelf verantwoordelijk. 

Maar ook in de kerk hebben mensen 

steeds meer het gevoel dat zij zelf verant-

woordelijk zijn. Maar de Heere regeert. 

Alles valt onder Gods Vaderhand. Zelfs 

de mensen die niets van Hem willen we-

ten, ontvangen nog uit Zijn hand goede 

gaven. Ook al erkennen ze Hem niet als 

Vader, ze zijn ook geschapen door Zijn 

Vaderlijke hand. 

Die goede gaven hebben maar één doel, 

zoals Paulus zegt: ‘opdat de mensen de 

Heere zouden zoeken en vinden’.

Maar niet alleen het goede komt uit 

Gods Vaderhand, we lezen ook over 

droogte, ziekte en armoede. Dat dient 

hetzelfde doel. De Heere wil dit ge-

bruiken om te trekken, om de ogen te 

openen. Psalm 119 zegt: ‘ ‘t Is goed voor 

mij verdrukt te zijn geweest, opdat ik dus 

Uw Godd’lijk recht zou leren’. Het doop-

formulier zegt het zo: ’En alle kwaad van 

ons weren, of ten onzen beste keren wil’.  

We kunnen zondag 10 alleen maar 

belijden als we ook zondag 7 belijden. 

Waarin het gaat over een waar geloof. 

Dat is het stelligst weten en vaste ver-

trouwen dat ook mij om der verdienste 

van Christus’ wil vergeving van zonden 

geschonken is. Dan is er maar één troost 

en dat is de troost van zondag 1 van de 

Heidelbergse Catechismus. Dat is de 

troost in leven en in sterven.

Na dit leerzame referaat zingen we 

Psalm 33 vers 5 en 6 en wordt er gecol-

lecteerd voor de onkosten van deze dag. 

Pianist Ton Burgering en organist Wou-

ter Schalkoort laten ons nu genieten 

van een muzikaal intermezzo. Allereerst 

spelen ze Psalm 121 en daarna het lied 

‘Hoe groot zijt Gij’. 

Mw. Rijken heeft verschillende me-

dedelingen over onder andere het 

Bijbelstudieboekje en het Kerstdecla-

matorium.

Ds. Bijl dankt de Heere voor de mor-

genvergadering en vraagt een zegen 

Van de redactie
A. Rijken-Ubak

8e Bondsdag

In deze bijlage het verslag van onze 

8e Bondsdag. We kijken terug op 

een mooie dag waarop we weer veel 

bekende gezichten zagen. De beide 

referaten gingen over Gods voorzie-

nigheid en wel over Zijn Vaderlijke 

hand in voor- en tegenspoed. 

Dan denken we aan onze Heidel-

bergse Catechismus, waar de voor-

zienigheid Gods die almachtige en 

alomtegenwoordige kracht Gods 

genoemd wordt door welke Hij he-

mel en aarde, mitsgaders alle schep-

selen, gelijk als met Zijn hand nog 

onderhoudt, en alzo regeert, dat loof 

en gras, regen en droogte, vrucht-

bare en onvruchtbare jaren, spijze 

en drank, gezondheid en krankheid, 

rijkdom en armoede, en alle dingen, 

niet bijgeval, maar van Zijn Vaderlij-

ke hand ons toekomen. Zodat we in 

tegenspoed geduldig, in voorspoed 

dankbaar en voor het toekomende 

mogen vertrouwen op onzen getrou-

wen God en Vader. 

De Heere geve dat we dat als kinde-

ren mogen nazeggen. Dan zullen de 

woorden van het 3e vers van Psalm 

3 gelden:

Ik lag en sliep gerust, 

Van ’s HEEREN trouw bewust, 

Tot ik verfrist ontwaakte; 

Want God was aan mijn zij; 

Hij ondersteunde mij 

In ’t leed dat mij genaakte. 

Ik zal, vol heldenmoed, 

Daar mij Zijn hand behoedt, 

Tienduizenden niet vrezen; 

Schoon ik, van allen kant, 

Geweldig aangerand 

En fel geprangd moog’ wezen.

Voor alle data geldt: Deo Volente.
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voor de maaltijd. We eindigen deze 

morgenbijeenkomst met het zingen van 

Psalm 145 vers 6.

In de pauze is er volop tijd voor ont-

moeting en velen bezoeken de ver-

kooptafels in de grote zaal. Ook kan de 

presentielijst getekend worden.

Na de middagpauze wordt het program-

ma hervat met het zingen van Psalm 33 

vers 10 en 11. Ds. Bouman leest Job 1 

en dankt de Heere voor de maaltijd en 

Zicht op de vrouwenbond
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vraagt om een zegen voor de middag-

vergadering. We zingen Psalm 77 vers 4 

en 7 en tijdens dit zingen wordt er ge-

collecteerd voor het zendingswerk van 

onze kerk. Het referaat van ds. Bouman 

is getiteld: ‘In voor-en tegenspoed’. 

‘De HEERE heeft gegeven en de HEE-

RE heeft genomen; de Naam des HEE-

REN zij geloofd.’

Job was in erbarmelijke omstandigheden, 

toen hij deze woorden uitsprak. U kent 

de geschiedenis. Maar dit alles gaat niet 

buiten Gods voorzienigheid om. Voor- en 

tegenspoed uit Gods Vaderhand ontvan-

gen. Wat heeft dit nu te zeggen in de 

praktijk van het leven? In vraag en ant-

woord 28 van de HC lezen we het heel 

eenvoudig: Het betekent voor een gelovi-

ge ‘Dat wij in allen tegenspoed geduldig, 

in voorspoed dankbaar zijn mogen’.

Vanuit onszelf zien we vaak die goede 

gaven als iets vanzelfsprekends. Maar als 

we door genade overtuigd worden van 

onze zondige aard, dan komt alles in een 

ander licht te staan.

Dan mag er de verwondering zijn, we 

hebben het niet verdiend! Van tegen-

spoed weten de meesten wel. De moeiten 

en zorgen blijven Gods kinderen ook niet 

bespaard. De een meer dan de ander. 

De Heere is daarin vrij. De wereld weet 

moeilijk om te gaan met tegenspoed. 

Men noemt het soms het noodlot, of 

pech. Maar een christen die leeft vanuit 

Gods genade, mag in die tegenspoed 

weten, dat het niet zomaar is, maar dat 

het komt uit Gods Vaderhand. ‘Zouden 

wij het goede van God ontvangen en het 

kwade niet ontvangen?’  Dit betekent 

niet dat we niet onder tegenspoed en 

moeite gebukt mogen gaan. Want pijn 

blijft pijn en moeite blijft moeite. Maar 

we mogen met al die vragen bij die he-

melse Vader uitkomen.

Zijn nabijheid mag dan, temidden 

van alle smart en zorgen een Bron van 

vreugde zijn. En staat u nog buiten dit 

leven, dan zijn al deze gebeurtenissen 

roepstemmen tot geloof en bekering. 

Om zo in Hem, alle troost en hulp te 

ontvangen. En te leven bij wat uit Zijn 

Vaderhand tot ons komt.

Tijdens het tweede muzikale intermezzo luisteren we naar Psalm 123 en het lied 

’Groot is Uw trouw, o Heer’. 

Ds. Bijl en ds. Bouman beantwoorden de vragen die naar aanleiding van de beide 

referaten gesteld worden.
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Zicht op de vrouwenbond

Dan zijn we gekomen aan de afslui-

ting van ons project ‘Uitbreiding van 

het Godsdienstonderwijs bij Adullam 

Gehandicaptenzorg’. Mw. E.M. Me-

laard-Keijzer heeft een grote cheque bij 

zich, die door de cliënten van Adullam 

wordt uitgerold. Het totale bedrag van 

€ 17.750,00 komt tevoorschijn. We zijn 

dankbaar voor dit prachtige resultaat. 

Uiteindelijk wordt, door nagiften, het 

totale eindbedrag € 19.000,00.

Alle verenigingen worden door dhr. Van 

Veldhuizen hartelijk bedankt voor hun 

inzet.

Mw. Schalkoort bedankt alle mede-

werkers aan deze dag en vraagt aan het 

kostersechtpaar Rijswijk om naar voren 

te komen. 

Aan het eind van dit jaar stoppen dhr. 

en mw. Rijswijk met hun werkzaamhe-

den in de Bethelkerk. Veel werk is er 

door hen verzet voor de Bondsdagen. 

Vanaf het jaar 2007 toen de eerste 

Ontmoetingsdag werd georganiseerd 

tot nu toe voor deze 8e Bondsdag. Ook 

veel werk achter de schermen. Heel 

hartelijk dank daarvoor! Namens de 

Vrouwenbond ontvangen ze een dag-

boek en een bos bloemen.

Alle dames worden hartelijk bedankt 

voor hun aanwezigheid op deze Bonds-

dag. En aangespoord om de boodschap 

die we vandaag vanuit de Bijbel ge-

hoord hebben mee te nemen, te over-

denken en te bewaren in onze harten.

Ze wenst allen een goede thuisreis 

waarna ds. Bouman na het zingen van 

Psalm 56 vers 4 eindigt met dankge-

bed.

Opbrengst van de collecte voor de on-

kosten van de Bondsdag € 2600,03. 

Opbrengst van de collecte voor de  

Zending € 3583,07  

(incl. verkooptafels).
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18 april 
Elspeet:  Regioavond Noord-

Veluwe

Spreker:  ds. N. van der Want

15 mei 
Elspeet:  Huishoudelijke 

Vergadering Noord-

Veluwe

Agenda

Kopij voor het volgende blad kunt u voor 2 januari 2017 e-mailen naar: a.rijken-ubak@solcon.nl
Tevens kunnen de berichten voor de website naar bovengenoemd e-mailadres gestuurd worden.

e-mail secretaresse HHV: cbhovestadstoffer@solcon.nl

Op alle bijeenkomsten zijn onze 

bekende fotokaarten te koop!

Van de bestuurstafel

N. Schalkoort-Zijderveld

Dankbaar zijn we dat we velen 

uit het hele land mochten 

ontmoeten op de Bondsdag in 

Lunteren.

Het thema was: ‘Gods voorzienig-

heid’. In de morgenvergadering 

was het onderwerp: ‘Zijn Vader-

lijke hand’. In de middagverga-

dering: ‘In voor- en tegenspoed’. 

Veel onderwijs vanuit Gods Woord 

mochten wij ontvangen en ook de 

onderlinge band ervaren.

Tijdens de middagvergadering 

was er de afsluiting van ons pro-

ject: ´Uitbreiding Godsdienston-

derwijs Adullam Gehandicapten-

zorg´. Gods Woord op eenvoudige 

wijze doorgeven aan iedereen die 

de bijzondere zorg bij Adullam 

ontvangt. Het is een mooie op-

brengst geworden.  Met elkaar 

werd er € 19.000,00 bijeenge-

bracht. Bijzonder was het ook 

dat twee cliënten van Adullam 

het bedrag in ontvangst namen. 

Nogmaals hartelijk dank voor 

uw spontane inzet. Boven alles 

danken we de Heere, Die harten 

neigde om dit prachtige bedrag bij 

elkaar te brengen.

Komend voorjaar zijn er weer 

twee Toerustingsdagen en wel op 

woensdag 22 maart in Ridderkerk 

en op woensdag 29 maart in El-

speet. Als spreker is ds. P.C. Hoek 

uitgenodigd. Hij zal met ons na-

denken over het thema ‘Rondom 

het levenseinde’. Een belangrijk 

onderwerp, waar we allemaal, nie-

mand uitgezonderd, mee te maken 

krijgen. 

We wensen u gezegende Kerstda-

gen en een heilrijk 2017 toe.

Mededelingen
Bijbelstudieboekje 
seizoen 2016-2017

Ons 8e Bijbelstudieboekje gaat over 

het Bijbelboek Esther. U kunt het 

boekje nog tot 31 december bestel-

len bij: a.rijken-ubak@solcon.nl

Tel. (0418) 561287 De prijs voor 

leden is € 5,50 en voor niet-leden 

€ 6,50 (ex. verzendkosten)

22 maart 
Ridderkerk: Toerustingsdag 

voor alle leden 

Spreker: ds. P.C. Hoek 

Onderwerp: Rondom het levenseinde 

29 maart 
Elspeet: Toerustingsdag 

voor alle leden

Spreker: ds. P.C. Hoek 

Onderwerp: Rondom het levenseinde 

29 maart 
Ede:  Regioavond Midden/

Oost 

Spreker:  ds. M. van Sligtenhorst

Onderwerp:  ‘500 jaar Reformatie, 

wat heeft dat ons te 

zeggen.’   
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