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ok wij, als Vrouwenbond, participeren

Morgen – is voor ons verborgen.
Morgen dat weet God alleen.
En geen sterveling, geen één,
kan ook maar een dag of uur,
blikken in Gods raadsbestuur.
Morgen – is voor ons verborgen.
Is het vreugde of ongeval?
Ach, wij weten niet met al
wat de dag van morgen geven
of wat hij ons nemen zal.
Morgen – is voor ons verborgen.
Zal ons hart te bloeien staan

MORGEN

in het nieuwe blad Zicht op de kerk!
We hopen dat velen van u zich

opgeven voor een abonnement op dit blad om
ook als vrouwen van onze kerk met elkaar mee
te leven, hetzij landelijk, regionaal of plaatselijk.
Daarom verzoeken wij u vriendelijk om
verslagen van uw regionale bijeenkomsten of
‘stukjes’ van uw plaatselijke vereniging, indien
mogelijk met een foto, te mailen. Misschien is
het een idee om bijvoorbeeld een interview te
sturen met een moeder en dochter die allebei
op een vereniging zitten of een ouder lid dat
nog steeds elke bijeenkomst bijwoont. Of een
jonger lid dat net begonnen is en waarom. Wij
zien uw bijdrage graag tegemoet!

met Gods weelden overlaan?

We zijn een nieuw jaar ingegaan en we weten

Zullen we over Gods hoogten

niet wat dit jaar ons zal brengen. Dat weten we

of ook door Zijn diepten gaan?

zelfs niet voor de dag van morgen. Eén ding
weten we wel: de Heere regeert. Dat we dan, in

Morgen – is voor ons verborgen.
U en ik, wij weten niet
wat de dag van morgen biedt.

een onzekere wereld, in een wereld vol zorgen,
bij Hem de toevlucht zouden mogen zoeken.
Dat wensen we een ieder van u toe.

Maar Hij, die ‘t heelal omspant
houdt ook ‘morgen’ in Zijn hand.

Het bestuur van de Hersteld Hervormde
Vrouwenbond wenst u van harte Gods

Berendien Meijer–Schuiling
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onmisbare zegen toe voor het jaar 2021!

BIJBELSTUDIEBOEKJE

Openbaring geeft een beschrijving van ‘de

In het voorjaar van 2021 verschijnt er namens

dingen die haast geschieden moeten’. De tijd

de Vrouwenbond weer een nieuw Bijbelstu-

die we op aarde hebben is kort, de eeuwigheid

dieboekje. De titel is: De Alfa en de Omega

oneindig. Het boek laat ons zien hoe de strijd

n.a.v. Openbaring hoofdstuk 1 t/m 3. Het boek

tussen het vrouwenzaad en het slangenzaad

zicht o p de k e r k

AGENDA
zal eindigen in de overwinning door de Heere Jezus

20 april 2021, Lunteren

Christus. Het is een moeilijk boek om te verstaan,

Huishoudelijke Vergadering

daarom doen we er goed aan om het biddend te
bestuderen. In de eerste drie hoofdstukken lezen

7 oktober 2021, Lunteren

we de brieven die Johannes moest schrijven aan

13 Bondsdag

Op alle
bijeenkomsten

e

de zeven gemeenten in Klein-Azië. Maar niet alleen

zijn onze bekende

aan de zeven gemeenten toen, maar zeker nu ook

11 november 2021, Elspeet

aan ons. We doen er goed aan om dit persoonlijk

Toerustingsdag voor alle leden

fotokaarten
te koop!

en als kerk en gemeente ter harte te nemen. ‘Zalig
is hij, die leest en zijn zij die horen de woorden

18 november 2021, Ridderkerk

dezer profetie, en die bewaren hetgeen in dezelve

Toerustingsdag voor alle leden

geschreven is; want de tijd is nabij’ (1:3).
MEDEDELINGEN
Het Bijbelstudieboekje van dit seizoen over het

over het leven van Mozes en Esther verkrijgbaar.

leven van David is nog steeds te koop. De prijs is

De prijs van beide boekjes is € 4,- per stuk. U kunt

€ 4,- voor leden en voor niet-leden € 5,-. Bovendien

ze via ondergenoemd e-mailadres bestellen. Alle

is er nog een aantal exemplaren van het boekje

bedragen is inclusief verzendkosten.

Kopij voor dit blad en bestellingen voor Bijbelstudieboekjes kunt u mailen naar: a.rijken-ubak@solcon.nl
Tevens kunnen de berichten voor de website naar bovengenoemd e-mailadres gestuurd worden.
E-mail secretaresse Hersteld Hervormde Vrouwenbond: cbhovestadstoffer@solcon.nl

U I T DE KE R K E N D E G E M E E N TE N

COLLECTE D.V. ZONDAG 17

op de laatstgenoemde

(beginnende) predikanten

JANUARI A.S. – DIACONALE

projecten: met het oog op

toerusten voor het werk

PROJECTEN MALAWI

de lange termijn probeert

binnen onze gemeenten.

Op D.V. zondag 17 januari

de generale diaconale

Een van de activiteiten die

2021 staat op het landelijke

commissie sinds 2018/2019

COV jaarlijks organiseert is

rooster een collecte voor

in samenwerking met de

de Winterconferentie.

diaconale projecten Malawi.

RPC de landbouwmethoden

Vorig jaar was dat op 2 en

Dit land werd de afgelopen

structureel te verbeteren.

3 januari in Mennorode te

jaren geteisterd door

Daartoe ondersteunt zij

Elspeet. Ruim 70 studenten,

overstromingen en honger.

projecten voor de verbouw

kandidaten en beginnende

Al lange tijd ondersteunt

van zoete aardappelen

predikanten kwamen bijeen

de generale diaconale

en maïs.

voor toerusting en onderlinge

commissie projecten van

ontmoeting. Het thema van

de Reformed Presbyterian

COV

de conferentie was ‘New

Church (RPC) in Malawi.

De commissie opleiding

Calvinism’.

De opbrengst van deze

en vorming (COV) is

In verband met de

collecte is bestemd voor

verantwoordelijk voor de

beperkte mogelijkheden

het jaarlijks uitdelen van

opleiding tot predikant aan

tot samenkomen zal de

voedsel aan gemeenteleden

het seminarie aangesloten

conferentie dit jaar geen

en voor landbouwprojecten.

bij de VU in Amsterdam.

doorgang vinden.

Een korte toelichting

Daarnaast wil de commissie

zi c ht o p de k er k
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