
Zicht op de vrouwenbond

B
ij de Amish wordt nogal eens 
Romeinen 12:5 aangehaald: 
‘Alzo zijn wij velen één li-
chaam in Christus, maar 

elkeen zijn wij elkanders leden.’ De 
Amish willen God dienen door hun 
naaste te helpen. Een Amish werd 
eens door een toerist gevraagd of hij in 
God geloofde. ‘Ik kan je wel van alles 
vertellen, maar vraag het maar aan mijn 
buren’, antwoordde de man. 

Ook de Amish zijn, net als de Menno-
nieten, Wederdopers. Hun theologie is 
duidelijk anders en die wijzen wij als 
kerk af. Zo houden wij bij voorbeeld, 
op grond van Gods Woord, aan de 
kinderdoop vast. Dat neemt niet weg 

dat ze, wat levensstijl betreft, wel eens 
tot een voorbeeld kunnen zijn. 
  
1693: Ontstaan Amish
Zwitserland vervolgt tijdens de 16e 
en 17e eeuw de Mennonieten. Deze 
zogenaamde ‘Swiss Brethren’ over-
leven door in afgelegen gebieden te 
gaan wonen en daar zelfvoorzienend 
te leven. Tegen het einde van de 
17e eeuw beweert Jacob Ammann, 
een ouderling uit Erlenbach (kanton 
Bern), dat veel Mennonieten te we-
relds worden. Hij dringt aan op een 
terugkeer naar de voetwassing en 
op een eenvoudige en uniforme kle-
dingstijl. Bovendien moeten de man-
nen een baard dragen. Wederdopers 

In deze bijdrage staat, naast de gebruikelijke rubrieken, het tweede deel 
over Noord-Amerika. Dit, net als het eerste deel, naar aanleiding van en 
tevens naar de volgorde van een reis. Deze keer gaat het met name over 
de Amish en de stad New York. De Amish leven in een gemeenschap met 
vaste opvattingen. Zo houden ze de wereld op afstand, dit in tegenstelling 
tot de Mennonieten. De gemeenschap is heel belangrijk. Je kunt er, als 
individu, in elk opzicht altijd op terugvallen. Voor de Amish geldt dat een 
tarwekorrel belangrijker wordt naarmate het zijn identiteit verliest in 
een brood en een enkele lap stof wordt mooier in de context van een quilt. 

Noord-Amerika
Amish en de stad New York

A. Rijken-Ubak

Shipshewana, Indiana
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willen geen controle van de staat over 
de kerk en ten gevolge daarvan kun-
nen ze nu ook de mácht van de staat 
niet gebruiken om orde te houden... 
Daarom wil Ammann de zgn.’Mei-
dung’ in praktijk brengen: het mijden 
van leden die in de ban zijn gedaan. 
Dat besluit is de belangrijkste reden 
voor de splitsing van 1693 en dus voor 
het ontstaan van de Amish.  
Ze gebruiken nog steeds Meidung, 
wanneer iemand de regels van de ge-
meenschap niet naleeft, maar de ver-
schillende meningen daarover hebben 
geleid tot vele splitsingen binnen de 
Amish gemeenschap.

Amish in Pennsylvania, 
Indiana en Ohio 
De leider van de Quakers, William 
Penn (1644-1718), nodigt niet alleen 
de vervolgde Mennonieten uit om naar 
Pennsylvania te komen, zoals we in 
de vorige bijdrage zagen, maar ook de 
vervolgde Amish. Daar zullen ook zij 
in alle rust en vrede kunnen wonen. 
Vanaf 1737 reizen verschillende Amish 
naar Amerika om zich met name in 
Pennsylvania te vestigen.

In 1838 worden de laatste overgeble-
ven Indianen uit de plaats Shipshewa-
na in Indiana verdreven.
In 1840 gaan vier Amish mannen uit 
Pennsylvania op zoek naar nieuw land. 
Ze komen in Goshen terecht. Ze zijn 
onder de indruk van de grootte van de 
bomen (een aanwijzing voor vrucht-
bare grond) en de vriendelijkheid van 
de kolonisten. Uiteindelijk vestigen 
ze zich in 1841 in Shipshewana. Dat 
ligt op zo’n 23 kilometer afstand van 
Goshen. 
Shipshewana is ook nu nog een echte 
Amishplaats. Telkens opnieuw klinkt er 
geratel en dan komt er weer een zwart 
koetsje aan... Ook in de omgeving van 
Shipshewana en in de staat Ohio rijden 
er veel buggy’s.

Leefwijze Amish
De Amish zijn ‘Plain People’ (gewone 
mensen) die hun geloof als fundament 
hebben. De Bijbel is hun richtsnoer 
voor het leven van elke dag. Ze kiezen 
voor eenvoud in alle dingen en voor 
gelijkheid: de een is niet belangrijker 
dan de ander. Hun stelregel is: ‘Een 
goede afscheiding geeft een goede ge-
meenschap.’ Ze trekken samen op, 
afgescheiden van de wereld. Geen 
elektra, want dan heb je verbinding 
met de buitenwereld en die is zedeloos 
en gewelddadig. Ze hebben geen tele-
visie, Twitter- of Facebookaccount. De 
meest conservatieve leden behoren tot 
de ‘Old Order Amish’. 

Elk district heeft een bisschop als 
hoofd van de gemeenschap. Hij sluit 
huwelijken en leidt begrafenissen. 
Bovendien zijn er een paar predikan-
ten en een diaken. Niemand van hen 
heeft een theologische opleiding. De 
kerkdiensten van de Amish zijn om de 
beurt bij de gemeenteleden thuis. Een 
diaken leest het Bijbelgedeelte en de 
predikant houdt een korte en daarna 
een lange preek uit het hoofd. De 
dienst duurt al gauw zo’n drie uur. Ze 
zijn tegen oorlog en geweld en roepen 
op tot bekering en navolging van Chris-
tus volgens de regels van de Bergrede. 

Amish hebben vaak een boerenbedrijf 
en zijn pioniers op het gebied van ge-
wasbeheer. Ze waren de eersten die 
veel van de technieken op het gebied 
van gewasbeheer, die tegenwoordig 
algemeen worden gebruikt, toepasten 
omdat ze gedwongen waren te overle-
ven op kleine onproductieve percelen 
in het 17e-eeuwse Europa. Door een 
grote verscheidenheid aan gewassen 
en vee te houden kunnen de Amish zo 
zelfvoorzienend mogelijk zijn. Ze vin-
den het genoeg als ze van de opbrengst 
kunnen leven en streven er niet naar 
om ‘rijk’ te worden. Ook vinden ze 

dat ze de grond niet mogen uitputten 
en dat ze goed voor de dieren en de 
gewassen moeten zorgen omdat alles 
aan God toebehoort. Een gemiddelde 
Amish boerderij is in het noorden van 
Indiana ongeveer 100 hectare groot, 
terwijl een gemiddelde niet-Amish 
boerderij een grootte heeft van zo’n 
260 hectare. 

Volgens de Amish moet een boerderij 
lijken op de Hof van Eden. Ze moet 
een weldadige ordelijkheid uitstralen. 
De huizen zijn eenvoudig en zijn vaak 
wit geverfd. Ze zijn meestal groot met 
twee verdiepingen en een brede veran-
da. De meubels zijn degelijk en gaan 
een leven lang mee. 

Bij boerderijen staan schuren. Bij de 
bouw van een schuur (barn raising) 
gaan alle mannen met elkaar aan de 
slag. Het grote werk gebeurt in één 
dag: Voor de middag staat het geraam-
te overeind en aan het einde van de 
middag zit het dak erop. De vrouwen 
maken ondertussen als dank een uit-
gebreide maaltijd klaar. Een Amish 
spreekwoord zegt: ‘Slechts weinig las-
ten zijn zwaar als iedereen meehelpt ze 
te dragen.’

De Amish proberen in harmonie te 
leven met de natuurlijke ritmes van de 
dag en de week en met de seizoenen 
van het jaar. Zondag is een dag van rust. 
In maart tappen ze sap af van de Maple 
tree (esdoorn). Daar maken ze siroop 
van, wat ze gebruiken als natuurlijk 
zoetmiddel. Dat deden de Indianen in 
vroeger tijden ook al. In deze maand 
worden er ook veilingen gehouden door 
boeren die met pensioen willen gaan. 
Dit zijn belangrijke zakelijke en sociale 
evenementen. September en oktober 
zijn extreem drukke oogstmaanden. 
Onderzoekers van de Northwestern 
University schrijven in het tijdschrift 
Science dat de Old Order Amish in 

Omgeving Shipshewana 
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Noord-Amerika, die bekend staan om 
hun eenvoudige leefwijze, langer leven 
en gezonder zijn dan gemiddeld. 

Bij de Amish betekent een plaats aan 
de tafel dat men erbij hoort. Maaltijden 
geven de gelegenheid om afspraken te 
maken voor de dag, zorgen te bespreken 
en gezinsbeslissingen te nemen. Een 
gemeenschapsmaaltijd hoort ook bij 
een kerkdienst, een bruiloft en een be-
grafenis. Een maaltijd wordt vaak aan-
geboden om ergens voor te bedanken. 
Eten is ook een middel voor wederzijdse 
hulp; degenen die extra eten hebben, 
delen dat met een ander in nood. 

Grote tuinen en boomgaarden zorgen 
bij sommige families voor maar liefst 
800 grote potten fruit en groenten per 
jaar. In de winkel gekochte mayonai-
sepotten worden vaak gerecycled als 
inmaakpotten. 
Gedurende hun leven kopen de Amish 
gemiddeld driemaal een buggy, wat 
weinig is vergeleken met niet-Amish 
die veertienmaal een andere auto 
kopen. Ze geloven dat auto’s ervoor 
zorgen dat mensen te vaak op pad zijn. 
Buggy’s houden mensen dichter bij 
hun gemeenschap en daardoor dichter 

bij God. Een Amish reist niet altijd met 
een buggy, maar ook met trein en bus 
of een gehuurd voertuig. Het besturen 
van een gemotoriseerd voertuig is ver-
boden. Ook fietsen de meeste Amish.

Kleding Amish
De Amish maken het grootste deel van 
hun kleding zelf. Hoewel de stijl van 
hoeden, jassen en jurken per gemeen-
schap varieert, is het principe gelijk: 
een christen moet er anders uitzien 
dan anderen. In het modebewuste 
Amerika kiezen de Amish bewust voor 
een scheiding tussen hen en de wereld. 
Mannen dragen ‘s zomers een strohoed 
en ‘s winters een zwarte hoed met een 
brede rand. Zo onderscheiden de Amish 
mannen zich van buitenstaanders. 
Een Amish man heeft twee soorten 
jassen: een korte werkjas en een nette 
langere jas. Hij gebruikt, in plaats van 
een riem, bretels om zijn broek op te 
houden.
Getrouwde mannen dragen een volle 
baard zonder snor.
Vrouwen dragen jurken in één kleur 
zonder patronen. Ze gebruiken ver-
schillende kleuren, maar de meest 
felle, met name rood, worden ver-
meden. De lengte van een jurk moet 
halverwege tussen de knie en de vloer 
zijn. Jurken mogen niet opzichtig, 
vormgevend of van zijde (te luxe!), zijn. 
Ook sieraden zijn niet toegestaan. Elke 
vrouw draagt een kapje op haar hoofd, 
zelfs baby’s. De vrouw staat onder 
de man en ze moet ook te allen tijde 
kunnen bidden. Dat is naar aanleiding 
van 1 Korinthe 11:2-16 waar onder 
andere staat: ‘Doch ik wil dat gij weet 
dat Christus het Hoofd is eens iegelijken 
mans, en de man het hoofd der vrouw 
en God het Hoofd van Christus ... Maar 
een iegelijke vrouw die bidt of profeteert 
met ongedekten hoofde, onteert haar 
eigen hoofd; want het is een en hetzelfde 
alsof haar het haar afgesneden was.’

Kinderen worden gezien als een ge-
schenk van God. Ze gaan vanaf hun 
zesde tot hun veertiende jaar naar 
Amish scholen (groep 1 t/m 8). Daar 
leren ze onder andere de Engelse taal, 
zodat ze zaken met niet-Amish kun-
nen doen. Thuis spreken ze namelijk 
alleen Pennsylvania Dutch, dat is niet 

afgeleid van het Engelse woord voor 
Nederlands, maar van Deutsch - Duits. 
De taal van de Amish wordt ook wel 
Deitsch genoemd. Na schooltijd leren 
de meisjes koken, bakken en naaien. 
Jongens leren het boerenwerk, vissen 
en maken speelgoed. Softbal, volleybal 
en basketbal zijn veel voorkomende 
sporten voor jongens en meisjes. 
Na de schooljaren wordt de vrien-
dengroep belangrijk. Rond hun 16e 
jaar krijgen jongeren gelegenheid om 
een tijd de wereld buiten de Amish 
gemeenschap te verkennen (Rum-
springa). Op die manier kunnen ze een 
bewuste keuze maken. Ongeveer 65% 
van de jongeren verleggen dan hun 
grenzen door het bezit van radio’s, het 
dragen van wereldse kleding, het bij-
wonen van films en zelfs het kopen van 
auto’s. Gemiddeld keert 90% daarvan 
‘vrijwillig’ terug. Als je niet terugkeert, 
word je vaak verstoten door je familie 
en de gemeenschap (Meidung). 

Bij terugkomst wordt de desbetref-
fende jongere gedoopt (18-22 jaar) en 
maakt dan voor de rest van het leven 
deel uit van een Amish gemeenschap. 
Dat betekent ook dat men zich houdt 
aan de zogenaamde ‘Ordnung’, die over 
privé, publiek en ceremonieel gedrag 
gaat. Deze richtlijnen zijn voor een 
groot deel mondeling overgeleverd, 
maar alle leden kennen de Ordnung 
van hun kerkdistrict. Sommige regels 

KLEDING
Niet gelijk aan de wereld maar 
naar Gods wil 

LAND
Wat we zaaien, zullen we 
ook oogsten 

VOEDSEL
Voedsel is een geschenk van 
God om van te genieten en te 
delen met degenen die hon-
ger hebben 

VERVOER
Een auto kan je sneller ergens 
brengen, maar in een buggy 
hoor en zie je meer onderweg

TIJD
Er is een tijd voor alles en een 
seizoen voor elke activiteit 
onder de hemel
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hebben een directe Bijbelse achter-
grond, maar andere niet. 

Amish trouwen jong en hebben vaak 
een groot gezin. Amish jongeren kiezen 
hun eigen partners. Onderlinge huwe-
lijken met andere Amish gemeenschap-
pen zijn gebruikelijk. Met het huwelijk 
komt ook de verantwoordelijkheid. 
Echtparen moeten voor het huwelijk 
worden gedoopt en lid van de Amish 
kerk worden. November en december 
zijn populaire maanden voor bruilof-
ten. Een bruid draagt een eenvoudige, 
nieuwe, zelfgemaakte blauwe jurk. 
De Amish kennen alleen het kerkelijk 
huwelijk en de kerkdienst is thuis! Na 
het huwelijk bezoeken ze, als een soort 
huwelijksreis, alle familieleden en dan 
ontvangen ze tegelijkertijd de huwe-
lijksgeschenken.
 
Amish vrouwen stellen hun gezin en de 
gemeenschap boven zichzelf. Ze heb-
ben geen betaalde baan, wel verkopen 
ze fruit en groente uit eigen tuin en niet 
te vergeten … quilts! Omstreeks 1870 
zijn er de eerste Amish quilts. Ze zijn 
eenvoudig en hebben donkere kleuren. 

Later komen er ook lichtere kleuren en 
versieringen. In elke quilt wordt met 
opzet een foutje aangebracht met als 
achterliggende gedachte dat alleen God 
volmaakt is. 

Tegenwoordig wonen de Amish in  
28 van de 50 Amerikaanse staten, met 
name in Indiana, Ohio en Pennsyl-
vania, en bovendien in de provincie 
Ontario in Canada. Eind 18e eeuw 
woonden er 500 Amish in Noord-Ame-
rika en ongeveer 5.000 aan het begin 
van de 20e eeuw en in deze tijd zo’n 
318.000. De populatie verdubbelt zich 
elke 18 à 20 jaar.

Fredon, New Jersey 
Vanaf de staat Ohio gaat de route 
dwars door Pennsylvania naar New 
Jersey. In december stond er in Neder-
land in de kranten dat er in Pennsylva-
nia plaatselijk ruim anderhalve meter 
sneeuw gevallen was! 

Het is bijzonder om in dat grote land 
Amerika ook mensen te ontmoeten 
die dezelfde waarheid belijden. Onder 
andere in Fredon is dat het geval. Daar 
woont een Nederlander met zijn Ameri-
kaanse vrouw, die in hun vrije tijd pre-
ken en andere kerkelijke lectuur vanuit 
het Nederlands in het Engels vertalen. 
Fredon betekent: plaats van vrijheid. 
Hun huis is, ongeveer 260 jaar gele-
den, over een waterput gebouwd. Dan 
konden de Indianen het drinkwater 
niet vergiftigen, die overigens van hun 
eigen grond verdreven waren...

Clifton, New Jersey
De Netherlands Reformed Congregati-

on (NRC)kerk van ds. L. Vogelaar staat 
in Clifton. Zijn vrouw, mw. A. Voge-
laar-van Amersfoort is de schrijfster 
van maar liefst 75 boeken.

De stad New York
De staat New Jersey grenst aan de 
staat New York. Ook de stad New York 
ligt in deze staat. In 1625 was het in 
Nederlandse handen en heette het: 
Nieuw-Amsterdam. In 1664 kwam het 
in Engelse handen. Koning Karel II 
van Engeland gaf het gebied aan zijn 
broer, de hertog van York. Dan wordt 
Nieuw-Amsterdam: New York. Het 
hedendaagse New York is de grootste 
stad van de Verenigde Staten. ‘The City 
That Never Sleeps’ oftewel ‘the Big Ap-
ple’ (waarschijnlijke betekenis: de stad 
met onbegrensde mogelijkheden).

De vijf stadsdistricten van New York 
zijn: Manhattan, Brooklyn, Queens, 
The Bronx en Staten Island. 
 
Staande op de oever van de rivier de 
Hudson is er een prachtig zicht op de 
skyline van New York met aan de rech-
terkant het nieuwe One World Trade 
Center. De zogenaamde architectoni-
sche hoogte is 1776 voet of omgere-
kend 541 meter. Die hoogte verwijst 
naar het jaar 1776, waarin de Ameri-
kaanse Onafhankelijkheidsverklaring 
werd ondertekend. Op diezelfde plaats 
in Manhattan stond eerst het World 
Trade Center met de Twin Towers, 
met 110 verdiepingen per toren. Het 
waren toentertijd in 1972 de hoogste 
gebouwen ter wereld. Ze waren een 
belangrijk onderdeel van New York en 
een symbool van de V.S. gelegen in 
het financiële hart van New York. De 
torens zijn verwoest op 11 september 
2001. Op deze gedenkwaardige dag 
vliegen terroristen met twee gekaapte 
passagiersvliegtuigen doelbewust de 
Twin Towers binnen. 
Aan het einde van de Avenue of the 
Americas is Central Park. Daar staan 

Een quilt met een duif uit de ark van 
Noach (Gen.8:11)

Tot zover de Amish puzzel!

Koetsjes Central Park

One World Trade Center bij avond
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Kopij voor het volgende blad kunt  
u voor 30 juli e-mailen naar:  
a.rijken-ubak@solcon.nl 

Tevens kunnen de berichten voor 
de website naar bovengenoemd 
e-mailadres gestuurd worden.

e-mail secretaresse HHV: 
cbhovestadstoffer@solcon.nl

veel koetsjes waar je de stad mee kunt 
verkennen. Deze koetsjes zijn bedoeld 
voor werelds vermaak. Dit in tegenstel-
ling tot die van de Amish. Zij proberen 
door middel van hun koetsjes dichter 
bij hun gemeenschap en daardoor 
dichter bij God te blijven.

Ontario, Canada 
Vanuit de staat New York komt men 
over de Queen Elizabeth Way in Cana-
da, in de provincie Ontario, waar ook 
veel Amish wonen. De Niagara Wa-
tervallen op de grens van Amerika en 
Canada zijn wereldberoemd.

St. Catharines, Canada
St. Catharines ligt aan de voet van het 
Ontariomeer. Daar staat ook een kerk 
van de Netherlands Reformed Con-
gregation (NRC), met als predikant 
ds. A.H. Verhoef. Zijn vrouw, mw. M.J. 
Verhoef-Vossebelt vertaalt zondags-
schoolboekjes van de Gereformeerde 
Bijbelstichting, die onder jongeren in 
Canada en Noord-Amerika verspreid 
worden. 

Diezelfde waarheid die we in de ‘Oude 
Wereld’ belijden hoorden we ook nog in 
de ‘Nieuwe Wereld’. Onder andere in 
onze contacten met de mensen van de 
TBS (zusterorganisatie GBS), de men-
sen in Fredon en de predikanten van de 
Netherlands Reformed Congregation 
(NRC). Dat geeft toch een verbonden-
heid, mocht het zijn een verbondenheid 
niet alleen voor de tijd, maar ook voor 
de eeuwigheid.

Alle data: D.v.    

Skyline New York

door het geloof in Christus Jezus. Het 
bloed van de Heere Jezus reinigt ons 
van al onze zonden, het is een daad 
van God, alles buiten onszelf. Hoe 
gaan wij in ons dagelijks leven om met 
Gods dag? En hoe is onze kerkgang? Is 
ons leven toegewijd aan de Heere? Zijn 
wij dode zondaren van binnen of leven-
de vruchten van geloof en bekering? 
Hij maakt ons zo dat wij de zonde gaan 
haten en vlieden en de zonde wordt 
dan van een lust tot een last. Dan krij-
gen wij een levensverandering en laten 
onze oude gewoonten gaan, zoals bij 
voorbeeld: geen sport meer op zondag. 
De heiligmaking hebben wij niet van 
onszelf, ons vlees wordt gekruisigd met 
Christus, de oude mens sterft af en 
gaat andere wegen zoeken. 'Een chris-
ten is een pelgrim, houdt uw wandel 
eerbaar onder de heiligen en jaag het 
goede na.' Een belangrijke vraag, die 
de dominee aan ons meegeeft naar 
huis, is: Bent u al een pelgrim en bent 
u al bekleed met de geestelijke wapen-
rusting?

A. Slingerland-van Mullem,  
secretaresse

Uit de Regio's
Verslag Regioavond Zuid-West op 
22 maart 2018 te Ouddorp 
De avond wordt geopend met het 
zingen van Psalm 118:7
De presidente, mw. E. Me-
laard-Keijzer, heet alle bezoekers harte-
lijk welkom. In het bijzonder ds. B.D. 
Bouman, die voor ons een lezing hoopt 
te houden over ‘Levensheiliging’. Mw. 
Melaard spreekt over de Bijbelstudies 
die we afgelopen seizoen mochten 
hebben op onze verenigingen: De 
Geestelijke Wapenrusting.
Ds. Bouman  leest 1 Petrus 1:13-2:18 
voor, waar de levensheiliging naar vo-
ren komt. Hij  beperkt de lezing tot 3 
punten.  1. Het belang van de levens-
heiliging 2. Wat houdt levensheiliging 
in? 3. Levensheiliging in de praktijk. 
Heilig leven is zoals 1 Petrus:15-16 
het verwoordt: 'Maar gelijk Hij Die 
u geroepen heeft, heilig is, zo wordt 
ook gij zelven heilig in al uw wandel; 
Zijt heilig, want Ik ben heilig.' De 
Catechismus verwoordt het zo mooi: 
de rechtvaardigmaking voor God en 
de vergeving van de zonden, verkregen 

Uit de verenigingen
Op dinsdag 16 januari vieren wij als 
vrouwenvereniging 'De Kandelaar' uit 
Kruiningen het 25-jarig bestaan van de 
vereniging. Gemeenteleden zijn uitgeno-
digd om dit jubileum met ons te geden-
ken. Ter gelegenheid van het jubileum 
leest mw. Van Weele de notulen voor van 
de oprichtingsvergadering op 26 januari 
1993. Zij vertelt ook het een en ander 
over het eerste verenigingsjaar. Janet 

Hoekman vertoont foto's van een aantal 
hoogtepunten uit het verenigingsleven 
van de afgelopen jaren. Mw. Vette leest 
een gedicht voor met als titel 'De Kan-
delaar' van Christien de Priester. Er zijn 
twee leden die ook 25 jaar lid zijn van de 
vereniging. De vrouwenvereniging telt 
op dit moment 29 leden.

A. van Vugt, secretaresse

12

mailto:a.rijken-ubak@solcon.nl
mailto:cbhovestadstoffer@solcon.nl


Van de bestuurstafel

N. Schalkoort-Zijderveld

Na de winter komt er een 
periode dat het vereni-

gingsleven stil ligt. Maar voor 
de vakantie aanbreekt moet er 
door de besturen van de vereni-
gingen altijd nog veel geregeld 
worden voor het nieuwe verga-
derseizoen.

Dit geldt ook voor het lande-
lijk bestuur van de Vrou-

wenbond. De voorbereidingen 
voor de Bondsdag zijn in volle 
gang. Op 6 oktober hopen wij 
onze 10e Bondsdag te houden  
in de nieuwe Bethelkerk te 
Lunteren. Het thema van de 
Bondsdag is: ‘Wet en Evangelie’. 
Ds. J.L. Schreuders uit Urk zal 
‘s morgens spreken over: ‘De 
middelaar van het oude ver-
bond’. Ds. F. van Binsbergen uit 
Schoonrewoerd spreekt in de 
middagvergadering over: ‘De 
Middelaar van het nieuwe ver-
bond’. Op de Bondsdag is ook 
de afsluiting van ons project 
voor het ‘Seminarie’. Veel vereni-
gingen hebben al geld overge-
maakt. Wij kijken ook uit naar 
uw bijdrage. 

Het nieuwe Bijbelstudieboek-
je 2018-2019 is klaar. Het 

gaat over ‘Het leven van Mozes’. 
Bestelt u het tijdig dan heeft u 
het ruim op tijd binnen.

De Toerustingsdagen zijn  
15 november in Ridderkerk 

en 22 november in Elspeet.  
Ds. L. Groenenberg uit 
Oud-Beijerland komt voor ons 
spreken over: ‘Eenzaamheid’.

Een gezegende zomer toege-
wenst.

Agenda
6 oktober (zaterdag) 
Lunteren:  10e  Bondsdag
Thema:  ‘Wet en Evangelie’ 
Spreker ‘s morgens:  ds. J.L. Schreuders
Onderwerp:  ‘De middelaar van het oude verbond’
Spreker ‘s middags:  ds. F. van Binsbergen
Onderwerp:  ‘De Middelaar van het nieuwe verbond’

15 november
Ridderkerk:  Toerustingsdag voor alle leden
Spreker:  ds. L. Groenenberg
Onderwerp:  Eenzaamheid 

22 november
Elspeet:  Toerustingsdag voor alle leden
Spreker:  ds. L. Groenenberg
Onderwerp:  Eenzaamheid 

29 november
Veen:  Regioavond Zuid-Oost
Spreker:  ds. L. Treur
Onderwerp:  Het leven van Mozes 

Op alle bijeenkomsten zijn onze bekende fotokaarten te koop!

Mededelingen 

Bijbelstudieboekje 
seizoen 2018-2019
Ons nieuwe Bijbelstudieboekje voor het komende 
seizoen 2018-2019 gaat over het leven van Mozes. 
Het is geschreven door verschillende (emeritus)
predikanten, op alfabetische volgorde, uit de 
Hersteld Hervormde Kerk. U kunt het boekje bestellen bij:  
a.rijken-ubak@solcon.nl | Tel. (0418) 561287 
De prijs is € 4,-- en voor niet-leden € 5,-- (incl. verzendkosten). 

01. Ds. H. Zweistra, Urk (Wijkgemeente Elim) - De geboorte van Mozes, een 
‘zoon’ van Farao’s dochter en zijn vlucht naar Midian 

02. Ds. G.T. van Appeldoorn, Melissant - Zijn roeping in de woestijn
03. Ds. G.J. van Asperen, Monster - ‘s Gravenzande - Mozes voor Farao en 

de plagen van Egypte
04. Ds. C.J.P. van der Bas, Zomba (Malawi) - Pascha en de uittocht uit 

Egypte
05. Ds. IJ.R. Bijl, Vriezenveen - Begin van de woestijnreis
06. Ds. F. van Binsbergen, Schoonrewoerd - Het leiderschap van Mozes 

betwist
07. Ds. G.J. Blankers, Bruchem - Water uit de rotssteen, overwinning op 

Amalek en de koperen slang
08. Ds. J. den Boer, Nieuwleusen - Mozes op de berg Sinaï
09. Ds. R.C. Boogaard, Soest - Het gouden kalf
10. Ds. P.D. van den Boogaard, Ederveen - Mozes als voorbidder: ‘Indien Uw 

aangezicht niet medegaan zal, doe ons vanhier niet optrekken’, Nieuwe 
stenen tafelen

11. Ds. B.D. Bouman, Stellendam - Mozes sterft en de verheerlijking op de 
berg
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