
Van de redactie
Voor alle data geldt: Deo Volente.

We kijken onder andere nog even met u terug op de  

Toerustingsdagen in Ridderkerk en Elspeet. Het waren 

mooie dagen over de zorg voor onze naaste.

In de meditatie over de gelijkenis van de Barmhartige 

Samaritaan ging het over naastenliefde in het algemeen. 

Daar kwam als opdracht tot een ieder van ons: Ga heen 

en doe gij desgelijks! Dat zal alleen kunnen als we eerst 

zelf Gods liefde in ons hart ervaren hebben.

Ja, ‘k weet het, U geheel te minnen, 

U boven al, mijn Heere en God, 

Met kracht, gemoed, verstand en zinnen, 

Is ’t eerst en tevens ’t groot gebod! 

Maar ‘k weet ook, dat mijn medemensen 

Te doen, te willen en te wensen 

Toerustingsdagen 
Ridderkerk 
en Elspeet

Een opdracht voor een ieder van ons: 

Ga heen en doe gij desgelijks!

HERSTELD HERVORMDE VROUWENBOND

Ontvangst Ridderkerk

Al wat mijn hart voor mij verlangt, 

Daaraan gelijk staat, God der goden, 

En dat aan deze twee geboden 

De hoofdsom mijner plichten hangt!

Dr. Seldenrijk sprak voornamelijk over de zorg aan oude-

ren. Het blijft een aangrijpend iets: geboren worden om 

te sterven. En sterven is God ontmoeten. Dat onze bede 

dan mag zijn: Heere, bekeer mij, zo zal ik bekeerd zijn!

Ook in het komende najaar willen we Toerustingsdagen 

houden, waarbij we u weer hopen te ontmoeten.  

Het seizoen loopt weer ten einde. We wensen u nog een 

paar goede verenigingsavonden toe! 

A. Rijken-Ubak
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Verslag van de toerustingsdagen van de HHV 

gehouden op dinsdag 15 november 2011 in Ridder-

kerk en op donderdag 24 november te Elspeet

De leiding in Ridderkerk is in handen van de 2e presi-

dente van de Hersteld Hervormde Vrouwenbond mw. A. 

Rijken-Ubak, terwijl de 1e presidente mw. N. Schalkoort-

Zijderveld deze taakin Elspeet ter hand neemt. 

Na een hartelijk welkom voor de aanwezigen en in het bij-

zonder dr. R. Seldenrijk, directeur van de Nederlandse Pa-

tiënten Vereniging, wordt er geopend met Schriftlezing en 

gebed. De Schriftlezing is uit Lukas 10 de verzen 25 - 37. 

De meditatie is gemaakt door mw. Rijken en gaat over de 

gelijkenis van de Barmhartige Samaritaan. Hierbij wordt 

onder andere het volgende genoemd:

‘Het is een schitterende gelijkenis, die iedereen aanspreekt. 

Kerkmensen, omdat die door alles heen Christus als de Bron 

van deze naastenliefde zien. 

Maar ook mensen die nergens aan doen, spreekt in deze 

gelijkenis het zuiver menselijke aan: het helpen van een 

medemens in nood. Iedereen vindt het gemeen als iemand 

beroofd wordt en daarna ook nog halfdood achtergelaten 

wordt. We zien in gedachten de priester en Leviet voorbij-

gaan en ze helpen niet! Dan het mooie van de Samaritaan; 

hij helpt wel.

Deze geschiedenis toont ons ook een rijke zegen van het 

geloof in Christus: In de Oudheid is het de gewoonte het 

zwakke te laten verdwijnen om plaats te maken voor iets 

sterkers en beters. 

Ongewenste kinderen doodt men, zwakken brengt men 

om. In die wrede wereld is het optreden van de Heere 

Jezus nieuw. Hij leert naastenliefde, ook voor zwakke en 

hulpbehoevende mensen. De gelijkenis eindigt met de 

woorden: Ga heen en doe gij desgelijks! 

God lief te hebben boven alles en onze naaste als onszelf! 

Vanuit onszelf zal dat nooit gebeuren. Daar zal de Heere 

aan te pas moeten komen. 

We zijn dit seizoen bezig met het Bijbelstudieboekje over 

Paulus. Hij werd gedreven door de liefde van Christus, de 

bron van alle naastenliefde. Dat onze bede dan ook mag 

zijn: Heere, wilt U ons in waarheid bekeren! Dan zullen 

we, of we nu jong zijn of al ouder, vruchten voortbren-

gen der bekering waardig! Dan denken we niet altijd en 

alleen in de eerste plaats aan onszelf, maar ook aan de 

ander. Dan hebben we ook zorg voor onze naaste! 

In de gelijkenis van de Barmhartige Samaritaan (Lukas 

10:25-37) gaat het om de vraag voor wie ik een naaste 

kan zijn. 

Als wij met moeite en tegenzin en met een liefdeloos 

hart hen die in nood zijn helpen, omdat we ons verplicht 

voelen en niet anders kunnen, dan zit er iets niet goed.  

Maar voor iemand die met liefde zijn naaste helpt, is het 

een vanzelfsprekendheid.  

De ware goede werken zijn onszelf niet bekend. Ze ken-

nen geen langdurig overleg, ze kosten geen innerlijke 

strijd. Dat we dan zo tot eer van God zouden mogen wer-

ken en tot heil van onze naaste.

En als Christus in de ure des gerichts van liefdedaden 

spreken zal, dan zullen de rechtvaardigen hoogst ver-

wonderd zijn. Maar dan zal Christus als Koning antwoor-

den en tot hen zeggen: ‘Voorwaar zeg Ik u, voor zoveel 

gij dit één van deze Mijn minste broeders gedaan hebt, 

zo hebt gij dat Mij gedaan.’

Dat dit ook tegen een ieder van ons eens gezegd zal mo-

gen worden!’

Na deze meditatie krijgt dr. Seldenrijk de gelegenheid 

om zijn referaat getiteld ‘Zorg voor de naaste’ te houden.

Dr. Seldenrijk heeft zijn referaat samengevat in vier 

hoofdpunten.

1. Het nieuwe ouder worden.

De Nederlandse bevolking verzilvert. Babyboomers zijn 

gewend met hun vingers te knippen en alles te krijgen 

wat ze willen. Ze hebben hun eigen waardepatroon. Veel 

15 november 2011: Toerustingsdag Ridderkerk 
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Vrouwenbond

‘Een christen moet altijd spreken 

over God, soms met woorden, 

soms met daden.’

Ridderkerk

Elspeet

Ridderkerk

Elspeet

Elspeet
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belangrijke aspecten van het ouder worden zijn niet 

eerder voorgekomen. Bij het begrip ouderdom geven we 

meer aandacht aan de kalenderleeftijd dan aan bijvoor-

beeld ‘praktische levenswijsheid’. Intussen is het twijfel-

achtig of zelfs jongeren wel goed af zijn met de commer-

cieel gemanipuleerde cultus van de jeugd. De belofte 

die hiervan uitgaat, is de beheersbaarheid van het leven; 

maar dat valt tegen.

2. Zorg, ouderen en technologie.

In de wereld waarin technologie een steeds belangrijkere 

rol speelt, moesten ouderen aanvankelijk het onderspit 

delven. Nieuwe technologieën vormen één van de stra-

tegieën om aan de dreigende kloof tussen vraag naar en 

beschikbaarheid van zorg het hoofd te bieden. Techniek 

zorgt voor communicatie, verruimt de zelfredzaamheid 

en houdt ouderen langer uit het zorgcircuit. Zijn de tech-

nologieën de toekomst van de zorg of de zorg van de 

toekomst?

3. Diacones en diakoon in de 21ste eeuw.

Diaconessen en diakonen doen werk dat sterk is verbon-

den met het diaconaat. Het is een omstreden vraag of 

het Nieuwe Testament ambtelijke diaconessen kent ( vgl. 

1 Tim. 3:8-11; 5:9-16). Spoedig ontwikkelt diaconessen-

werk zich ook tot verpleging van zieken, werk binnen de 

gemeente, jeugdwerk en zorg voor bejaarden. De man-

nelijke gelijken van deze diaconessen zijn de diakonen. 

Met het verdwijnen van de diakonen en vooral de diaco-

nessen is onze zorgsector ernstig verarmd. De gewone 

christenen van de eerste christengemeenten dienen ten 

voorbeeld. Er waren, zijn en blijven mensen voor wie wij 

geroepen worden een naaste te zijn. Ik denk aan de ge-

schiedenis van die vier vrienden en de verlamde man uit 

Lukas 5.

4. Respect, vertrouwen, zinervaring en veiligheid.

Naarmate een leefomgeving intelligenter is, komen we 

meer en meer op het terrein van morele waarden en nor-

men. Misschien is wel het ernstigste gevolg van de Ziekte 

van Alzheimer dat die ons indringende vragen stelt 

over de menselijke waardigheid en de zin van het leven. 

Augustinus houdt zich in zijn Belijdenissen nadrukkelijk 

bezig met de tijd, de manier waarop we ons bestaan uit-

strekken in verleden en toekomst. In onze tijd is de vraag 

naar zinvol ouder worden een actuele en belangrijke (vol-

tooid leven). Ook nu worden gedreven werkers gevraagd. 

Zo kunnen we ook ouderen helpen zich te verhouden tot 

de situatie waarin de laatste levensfase hen brengt.

Na de mededelingen is het tijd voor de lunchpauze, 

waarin ook de onderlinge contacten verstevigd worden. 

Na de pauze en opening met Schriftlezing en gebed, 

wordt de presentielijst gelezen. 

Een lid van de plaatselijke vrouwenvereniging sluit met 

een toepasselijk gedicht aan bij het onderwerp van deze 

Toerustingsdagen. 

Dr. Seldenrijk spreekt deze middag nog over de levens-

wensverklaring en over de vraag hoe vandaag de dag 

wordt aangekeken tegen de waarde van het mensenleven.

Tegenwoordig is alles gericht op levensverlenging. De 

techniek wordt de zorg, maar zorg moet menselijk blij-

ven. Het sociale contact is erg belangrijk. 

Vrijwilligerswerk mogen we, ouderen en jongeren, doen 

vanuit christelijk oogpunt. Het is een opdracht van de 

Heere. Draagt elkanders lasten en vervult alzode wet van 

Christus. De roeping komt tot ons, maar we mogen dit 

doen vanuit onze eigen mogelijkheden.

Wat is het belangrijk om met de ouderen te spreken, 

vooral over hun levenseinde. Maar ook te spreken met 

God over hen. De Heere zegt: ‘Ik ben Dezelfde, ook in uw 

ouderdom.’

Dr. Seldenrijk sluit zijn referaat af met de woorden van 

Augustinus: ‘Een christen moet altijd spreken over God, 

soms met woorden, soms met daden.’

Vragen/opmerkingen naar aanleiding van het referaat 

zijn o.a.: Wat zijn de overeenkomsten tussen het syn-

droom van Down en Alzheimer; de behandelmogelijk-

heid; weldadigheid bewijzen, vooral aan de huisgenoten 

van het geloof, en mag je mensen buiten de kerk dan 

passeren? Wat wordt verstaan onder mishandeling van 

ouderen en waarom levensbeëindiging? Wat wordt be-

doeld met een voltooid leven? Bevordert de secularisatie 

de zucht naar levensbeëindiging?

Mensen weten niet meer dat sterven God ontmoeten is. 

Gaat er niet veel te weinig getuigenis van ons als christe-

nen uit? 

Na het dankwoord en het zingen van Psalm 27 vers 7 

eindigt dr. Seldenrijk met dankgebed.

Opbrengst collecte Ridderkerk € 746,90

Opbrengst collecte Elspeet € 504,15

C.B. Hovestad-Sto&er

Van de bestuurstafel
U weet toch allemaal wel van ons project ‘Chifundo’, wat 

barmhartigheid betekent? Op de Bondsdag is het project 

o*cieel van start gegaan, door het onthullen van de 

mooie poster. Nu wij enkele maanden verder zijn mogen 

we ons verheugen over het prachtige bedrag dat we 

reeds ontvangen hebben. Er was op 31 december 2011 

al een bedrag bijeengebracht van € 9842,27 waarvan de 

collecte en de verkooptafels van de Bondsdag de eerste 

inkomsten waren. Daarna volgden vele giften van vrou-

wenverenigingen uit het gehele land. Er werden acties 

gehouden, er waren collectes bestemd voor Chifundo. 

Wat prachtig allemaal! Wij als bestuur zijn daar erg blij 

mee en dankbaar voor, dat u allen zich zo inzet voor ons 

project Chifundo. Wij hopen van harte dat ook die vereni-

gingen die nog niet zijn toegekomen iets voor dit project 

te doen, dit alsnog zullen doen. Het geeft zo’n dankbaar 
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gevoel om als vrouwen iets te mogen betekenen voor 

andere vrouwen en kinderen in Malawi. Het project gaat 

door, tot op de Bondsdag in 2012. Dan zal de opbrengst 

van het afgelopen jaar  worden bekend gemaakt. Even 

ter herinnering ons banknummer ING 5680899, graag 

met vermelding Chifundo.

E.M. Melaard-Keijzer

Uit de verenigingen
Vrouwenvereniging ‘Fébe’ uit Zuilichem/Brakel

Deze keer een vraaggesprek met mw. B.J. de Geus-van 

Vugt (82 jaar), die al 35 jaar lid is van vrouwenvereni-

ging ‘Fébe’.

Mw. De Geus, u bent al 35 lid, dus u kunt vast wel iets vertel-

len over de oprichting.

Er waren in onze gemeente 35 jaar geleden geen ker-

kelijke verenigingen. Toen ds. en mw. Hendriks in ons 

midden woonden, kwam daar verandering in. Er werd 

een oproep geplaatst in het kerkblad, of er belangstel-

ling was voor een vrouwenvereniging. De eerste keer, 20 

september 1976, kwamen er 45 dames bijeen. Er was dus 

voldoende belangstelling om een vereniging op te rich-

ten. Een week later werd de vrouwenvereniging o*cieel 

opgericht.

Hoe werd 35 jaar geleden de verenigingsavond ingevuld?

Er werd in de beginjaren door de leden zelf een inleiding 

gemaakt over een gedeelte van de Bijbel. De bespreking 

van het gehoorde was minimaal. Na de pauze werd er 

een gedicht of verhaal voorgelezen en er werd ook veel 

gezongen. Terwijl we naar een verhaal of gedicht luis-

terden, werd er gehandwerkt voor de verkoping of voor 

jezelf.

Is er veel verschil met de huidige invulling van de avonden?

Er is niet zo heel veel verschil met 35 jaar geleden. Alleen 

de inleidingen worden niet meer door de leden gemaakt, 

maar we gebruiken nu de Bijbelstudieboekjes die door 

de Bond uitgegeven worden. Het is aan de ene kant jam-

mer dat de leden geen inleiding meer maken, omdat het 

altijd erg leerzaam was om er één te maken. 

Hoe ervaart u de bespreking van de vragen die bij de Bijbel-

studie horen?

Ik vind de vragen vaak erg persoonlijk, maar toch kan 

het wel tot een goede bespreking komen. Het is weleens 

jammer dat de bespreking wat moeizaam verloopt.

Van die 35 jaar bent u 25 jaar secretaresse geweest. Hoe 

heeft u dat ervaren?

Dat heb ik ontzettend +jn gevonden. Ik ben met hart en 

ziel een verenigingsmens. En ik zit altijd met pen en pa-

pier klaar, dus het was voor mij geen opgave.

Wilt u tot slot nog iets meegeven aan andere vrouwenver-

enigingen?

De Bijbelstudies moeten het middelpunt zijn van de ver-

enigingsavond. En het omzien naar elkaar is ook heel be-

langrijk, niet alleen bij ziekte, maar meeleven met elkaar 

is altijd +jn om te ervaren. Het is een voorrecht dat we 

nog in vrijheid bij elkaar mogen komen als vereniging.

Uit de regio’s
Verslag regiobijeenkomst regio Zuid-Oost op 1 decem-

ber te Nederhemert-Noord.

De presidente mw. A. Rijken-Ubak heet een ieder harte-

lijk welkom en in het bijzonder ds. H. Zweistra.

Na de opening en Schriftlezing uit 2 Samuël 12:1-13 

houdt ds. Zweistra een referaat over ‘Schuld en verge-

ving in het pastoraat’. Pastoraat is het werk van de pre-

diker, om noden te beluisteren, niet oplossen. Pastoraat 

staat voor helen, bijstaan, begeleiden en oplossen. De 

problematiek is gigantisch groot en heel complex waar-

door een predikant vaak een maatschappelijk werker 

is. Schuld: dat is gevoelen aan een maat niet te kunnen 

voldoen. Er zijn diverse soorten schulden, onder andere 

juridische schuld en godsdienstige schuld. Schuld ge-

voelen: je raakt het nooit kwijt. Schuld toedekken is een 

a<eidingsmanoeuvre. Schuld belijden en mijnen is ons 

wezensvreemd. Vergeven is niet hetzelfde als vergeten. 

Aangedaan onrecht kan wel vergeven worden, maar 

hoeft niet vergeten te worden. Bent u al schuldenaar 

geworden? In uw gezin? In uw huwelijk?

Na de pauze beantwoordt ds. Zweistra de binnengeko-

men vragen helder en duidelijk. We zingen tot slot Psalm 

89 vers 8, waarna ds. Zweistra eindigt met dankgebed.

J. Kuijntjes-van Wijnen, secretaresse
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Mededelingen
Vanaf begin februari kunt u ons Paasdeclamatorium 

‘Door lijden tot heerlijkheid’ downloaden van onze 

website.

Gedrukte exemplaren, met een gekleurde omslag,zijn 

voor slechts € 1,-- per stuk (exclusief verzendkosten)

te bestellen bij: kmeuleman@solcon.nl

Bijbelstudieboekje seizoen 2012-2013 

Hieronder volgt de indeling van ons 4e Bijbelstudie-

boekje over het leven van Abraham.

01. Ds. L.W.Ch. Ruijgrok              

De roeping van Abram, zijn gaan naar het Beloofde 

Land, zijn verblijf in Egypte

02. Ds. B.Reinders    

Scheiding met Lot

03. Ds. A.C. Rijken   

Abram en Melchizedek

04. Ds. R.P. van Rooijen   

Belofte en O&er

05. Ds. A.J. Schalkoort   

Abram en Hagar (Ismaël)

06. Ds. J.L. Schreuders  

Abram - Abraham; verbond

07. Ds. M. van  Sligtenhorst 

De Heere met Abraham

08. Ds. J.G. van Tilburg  

Abraham als voorbidder

09. Ds. J.C. den Toom  

Abraham en Izak

10. Ds. P. Verhaar   

Abrahams geloof beproefd/O&er Izak

11. Ds. C.M. Visser          

Het sterven van Sara en het sterven van Abraham

U kunt het boekje bestellen bij: a.rijken-ubak@solcon.nl

Kopij voor het volgende blad en voor de website kunt u 
voor 26 maart 2012 e-mailen naar: 
a.rijken-ubak@solcon.nl
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15 maart

Regioavond Zuid-Oost in Aalst

Spreker: ds. J.L. Schreuders

Onderwerp: Het nieuwe Bijbelstudieboekje

22 maart

Regioavond Zuid-West in Ouddorp

Spreker: ds. L.W.Ch. Ruijgrok

17 april

Regioavond Noord-Veluwe in Doornspijk

Spreker: ds. A.J. Britstra

Onderwerp: De geestelijke wapenrusting

17 april

Regioavond Midden-Oost in Woudenberg

Spreker: ds. J. Joppe

Onderwerp: Eén ding is nodig

9 mei

Regioavond West

Spreker: ds. P. de Vries

Onderwerp: De orde van het heil

12 mei

Regiovergadering Noord in Rijssen

Spreker: ds. H. Lassche 

Onderwerp: Wederkomstverwachting
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