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Psalm 72 
 
David is aan het einde van zijn leven gekomen en schrijft zijn laatste lied. 
Vers 20: Hier eindigen de gebeden van David, de zoon van Isaï. Zijn laatste 
psalm draagt de koning op aan de zoon, die hem is opgevolgd. Je zou 
daarom dit lied een geestelijk testament kunnen noemen. 
 
Ik kan me voorstellen dat David ook zijn eigen leven overziet. De momenten 
waar hij de HEERE heel dichtbij ervaarde en de momenten waarin zijn gees-
telijk leven zo vertroebeld was, zijn beenderen wegteerden onder zijn jam-
merklachten. Hij ziet duidelijk voor ogen de momenten dat hij op de HEERE 
zag en de momenten dat hij op zichzelf zag. Zo begint David zijn gebed met 
een verzuchting: “O God”. Hij weet wat hijzelf tekort kwam, waar het fout 
ging in zijn leven. Het is alsof hij verzucht: “O God, laat dat toch niet met 
hem gebeuren.” Hij weet wat een koning nodig heeft, elke koning, ook de 
zoon die hem nu opvolgt, Salomo. 
 
Geef de koning Uw recht en de gerechtigheid aan de zoon van de koning. 
David bidt om recht en gerechtigheid, recht en gerechtigheid zijn de funda-
menten van Gods troon (Ps. 89:15). Het is Davids gebed dat Salomo een 
theocratisch koning zal zijn, d.w.z. een koning die in al zijn daden, de deug-
den van God weerspiegelt. David bidt om datgene wat elke koning in zijn 
ambt het hardste nodig heeft; rechtvaardigheid en gerechtigheid. David 
spreekt uit ervaring. Alleen een rechtvaardige en godvrezende overheid kan 
een volk pas tot echte zegen zijn. Het is alsof David God smeekt: “Heere, 
geef hem toch, wat hijzelf en zijn volk nodig hebben”. Het is de roeping van 
iedere gelovige persoonlijk en van iedere gemeente om trouw te bidden 
ook voor “koningen en allen die hooggeplaatst zijn” (1 Tim. 2:2). 
 
Direct aansluitend aan deze tekst in 1 Tim. 2: 2 volgt: “opdat wij een rustig 
en stil leven zullen leiden, in alle godsvrucht en waardigheid”. Het welzijn 
van het hele volk heeft zijn basis in het recht en de gerechtigheid, de ge-
noemde fundamenten van Gods troon.  
Wij hebben in onze dagen, en soms vanuit de Schrift gezien terecht, heel 
wat commentaar op hen die ons land / onze plaatselijke gemeente leiding 
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moeten geven. Maar bidden wij wel genoeg voor hen? Persoonlijk moet ik 
daarin zeker schuld belijden, en moet ik tot mijn schaamte zeggen dat het 
niet met grote regelmaat gebeurt. Het zou dagelijks een plaats moeten heb-
ben in mijn gebed.  
In zijn geestelijk testament laat David het ons / mij duidelijk horen: “God 
moet het geven, maar het volk moet er wel om vragen”. Daar is zegen, waar 
Gods Woord het hoogste gezag heeft. 
 
David bidt hier voor zijn zoon Salomo die tot koning gezalfd is. Hij vraagt 
aan de Heere of Salomo rechtvaardig zal regeren naar Gods wet. David ver-
wacht grote dingen van deze koning. Hij zal het volk regeren met gerechtig-
heid. Vooral ziet hij om naar mensen die het moeilijk hebben. De kinderen 
van de armen zal hij verlossen en de onderdrukker zal hij verbrijzelen (vs. 
4). De regering van deze koning zal rijke zegen met zich meebrengen. Hij zal 
heersen van de zee tot aan de zee en van de rivier tot aan de einden van de 
aarde (vs.8). Als we de geschiedenis van koning Salomo vergelijken met 
psalm 72 moeten we zeggen dat van Davids gebed niet alles verhoord is. 
Heeft David dan toch teveel verwacht van zijn zoon? Nee, David zingt hier 
ook van een andere Zoon, Davids grote Zoon. De meerdere Salomo, De 
Heere Jezus Christus.  
 
Bij de voorbereiding moest ik denken aan de woorden van David opgete-
kend in 2 Sam. 23: 1-5 waar staat: 
En dit zijn de laatste woorden van David. David, de zoon van Isaï, spreekt; 
de man die hoog is opgericht, spreekt, de gezalfde door de God van Jakob, 
en lieflijk in psalmen van Israël. De Geest van de HEERE heeft door mij ge-
sproken, en Zijn woord is op mijn tong. De God van Israël heeft gezegd, de 
Rots van Israël heeft tot mij gesproken: Er komt een Heerser over de men-
sen, een Rechtvaardige, een Heerser in de vreze Gods. 
Hij is als het licht van de morgen, wanneer de zon opgaat, een morgen zon-
der wolken: als de glans na de regen, die groen laat opkomen uit de aarde. 
Hoewel mijn huis zo niet is bij God, heeft Hij mij toch een eeuwig verbond 
gesteld, in alles geordend en bewaard. 
Voorzeker, daarin is al mijn heil en al mijn vreugde, hoewel Hij het nog niet 
laat opkomen. 
 



In de Heere Jezus Christus is wel alles wat in deze psalm staat in vervulling 
gegaan. Hij kan mensen die het moeilijk hebben en armen echt helpen. 
Want Hij is meer dan Salomo. Hem is gegeven alle macht in hemel en op 
aarde. Daarom hebben we het niet van David of Salomo te verwachten 
maar alleen van deze meerdere Salomo, onze Heere Jezus Christus, en van 
Hem alleen.  
 
Zijn naam zal voor eeuwig blijven (vs 17). Dat is niet de naam van Salomo. 
Die naam zal vergeten worden. Maar de Naam van de meerdere Salomo 
niet! De Naam van de Heere Jezus zal voortgeplant worden, van kind tot 
kind, de generaties door. Hoelang? Zolang de zon er is, tot de maan er niet 
meer is. Hoe de duivel ook van alles probeert om die Naam uit te roeien, hij 
zal daarin niet slagen. Kijk maar naar de zon. De zon is een teken dat Zijn 
Naam zal voortgeplant worden. Zolang de zon er is, moeten er nog mensen 
bekeerd worden. God trekt nog, Hij roept nog, Hij voegt nog steeds kin-
deren toe aan Zijn gemeente. We mogen dat steeds weer zien bij de doop 
van jonge kinderen, waarin hij tegen elk kind zegt: “Ik wil jou tot een God 
zijn”.  
 
Het koningschap van Salomo is ten einde. Salomo zelf beantwoorde niet in 
alle opzichten aan zijn roeping. Hij heeft, naast vele goede dingen, ook nogal 
wat kwaad gedaan. In zijn tijd sluipt de afgoderij Jeruzalem al weer binnen. 
Nee, Salomo was niet volmaakt. Volmaakt is er maar één koning ooit ge-
weest en dat is Hij nog: Christus. En hij sprak tot Zijn discipelen en ook tot 
ons: “Mij is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde. Ga dan heen, 
onderwijs al de volken, hen dopend in de Naam van de Vader en van de 
Zoon en van de Heilige Geest, hun lerend alles wat Ik u geboden heb, in acht 
te nemen. En zie, Ik ben met u al de dagen, tot de voleinding van de wereld.  
 
We moeten elkaar wijzen op die Ene Naam die onder de hemel gegeven is 
door welke wij moeten zalig worden. Zijn Naam moet eeuwig eer ontvan-
gen. 
De zon is er nog. Het kan nog. Het is nog steeds genadetijd.  

 

Hans van der Vliet 

  



 

 
Vanuit de zendingscommissie van Vinkeveen 
willen wij U graag op de hoogte houden over 
het zendingsechtpaar en hun kinderen. 
Johan en Astrid zijn nog steeds in onzeker-
heid over wanneer ze van start mogen gaan 
in Aruba. Op 18 mei horen ze vanuit Aruba 
meer over hun status. 
Op de website kunt U alles blijven volgen wat 
betreft het zendingsechtpaar, maar ook de 
bezigheden in onze eigen gemeente.  
Dank- en bid punten voor het zendingsechtpaar: 
We danken voor de leerzame voorbereidingstijd die Johan en Astrid bele-
ven. En de rust bij de kinderen nu het langer gaat duren. 
We danken voor steun van uit familie, vrienden en kerkelijke gemeenten. 
We willen vragen HEER; voor een goede doorgang van de visum aanvraag. 
Ook dat hun huis in Rijnsburg een goede bestemming krijgt. 
Dat zij een huis krijgen op Aruba waar zij zich thuis kunnen voelen. 
Voldoende mensen voor ondersteuning financieel en in gebed. 
Een goede overtocht naar de nieuwe woon en werkplek. 

Zendingscommissie Vinkeveen. 
 
WOORD EN DAAD POSTZEGELS 
 
Verkrijgbaar in velletjes van 10 stuks voor € 8,30 per vel, d.i. de zelfde prijs 
als op het postkantoor. De postzegels zijn mooi om te gebruiken op kaarten 
voor bijvoorbeeld: huwelijk, geboorte, zakenrelaties, enz. 

* in de bibliotheek, elke woensdagmid-
dag van 15.00 tot 16.00 uur en 's 
avonds van 19.00 tot 20.00 uur. 
* bij Marijke Leeflang, Kerklaan 67 
*door overmaking van € 8,30 (of veel-
voud) op bankrekeningnummer 
NL85INGB0001395872 t.n.v. M.C. Leef-
lang-Pauw. U krijgt dan de zegels thuis-
bezorgd (in Vinkeveen). Voor ieder ver-

kocht velletje ontvangt Woord en Daad € 1,00. Mooi meegenomen toch?  

NIEUWS VAN DE ZENDINGSCOMMISSIE 



 

Op een zomerse avond treffen Jos Rijneveld en ik elkaar om een fijn 
gesprek te hebben naar aanleiding van de vraag van Joost van Selm. 
 
Jos Rijneveld, geboren in Woerden op 22-11-1991, maar altijd woonachtig 
in Vinkeveen, is een gezellige gesprekspartner. Jos is opgegroeid in 
Donkereind, zo vertelt hij. 
In zijn jonge jaren ging hij met zijn ouders en broers mee naar de Her-
vormde kerk in Wilnis, en daar ook naar de zondagsschool. Wel zat hij in 
Vinkeveen op de Basisschool en club. Hij had daar een fijne hechte vrien-
dengroep, van wie hij er nog steeds veel ziet. 
 
Eind 2005 zijn Jos en zijn ouders in de Hervormde kerk in Vinkeveen gaan 
kerken, voor Jos geen probleem, zijn vrienden zaten ook hier. Hij beleeft een 
fijne tijd met Gerben Mulckhuyse, Arian stolk, Reinier den Hertog en ook 
Johan Kroese en nog veel anderen. Na de lagere schooltijd gaat zijn weg 
richting het Driestarcollege in Gouda, VMBO-Kader. 
Ook daar heeft hij het naar zijn zin. 
 
Na de Driestar volgt Jos MBO Makelaardij/ bouwkunde en HBO Bouwkunde. 
Op zijn huidige werkplek, voor mij onbekend terrein maar wel interessant, 
zit hij ook op zijn plek! Na 3 jaar bij UBA Bouw gewerkt te hebben heeft hij 
de switch gemaakt naar een makelaar in Woerden. Na zijn HBO heeft hij 
aansluitend 's avonds en zaterdags: KRMT oftewel: Kandidaat Register 
Makelaar Taxateur gevolgd en behaald. Over een vervolgstudie voor 
Register Taxateur denkt hij stevig na. 
 
Bijna drie jaar geleden leerde hij Mirjam Oussoren kennen, een fijne warme 
relatie ontstaat en samen zoeken ze de catechisatie, Springplank en 
dergelijke op. 
 
Dit brengt ons dan ook bij de vraag van Joost van Selm: hoe heb je de tijd 
beleefd van het nemen van de beslissing belijdenis-catechisatie te gaan 
volgen tot en met het moment van belijdenis doen? 
 
Jos vond het een moeilijke vraag om zomaar te beantwoorden…. 
Het is niet zomaar een moment geweest van: nu is het onderhand wel tijd! 
We hebben heel bewust samen, Mirjam en ik, gesproken over onze toe-
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komst en soort kerkgemeenschap. Waar ligt onze toekomst, hoe willen wij 
dat invullen maar het belangrijkste: hoe wil God dat wij dit invullen?! 
 
Je gaat tenslotte niet op belijdenis-
catechisatie omdat je een bepaalde 
leeftijd hebt, maar het is vooral 
een serieuze grote stap in je 
geloofsleven die wij heel graag 
samen wilden zetten. Jos had 
vooral ook veel twijfels. Veel 
‘ja maars’, noemde Jos dat. 
Toch werd het voor Jos heel 
duidelijk: Je moet het ook 
willen zien; verhard u niet 
maar laat u leiden… Hoe 
wonderlijk kan het dan gaan in 
het leven. Wat hij vooral heel 
moeilijk vond waren alle vragen 
rondom het Heilig Avondmaal.  
 
Jezelf beproeven en onderzoeken is heel hard nodig, maar dat brengt nu 
juist twijfel en strijd met zich mee. Op één van die belijdeniscatechisatie 
avonden lazen we samen: “ons zelf doorgronden door almaar te graven en 
het zoeken in jezelf is helemaal niet de opdracht. Dat leidt tot twijfel, het 
gaat erom dat je gelooft en groeit in 
zelfkennis, door het groeien in de kennis van 
Jezus Christus. Juist dat leidt tot meer strijd 
tegen de zonde en toewijding aan God.” 
Geen mens, niemand, is het vanuit zichzelf 
waard, gast te zijn aan de tafel van Christus. Juist daarom is het zo enorm 
belangrijk te zien op de Hemelse Vader! 
Ik mocht leren inzien dat Zijn dood juist redding bracht, en Zijn lichaam en 
bloed geven het eeuwige leven doordat Hij voor onze zonden is gestorven. 
Als je dat gelooft, dan is het alsof je Zijn lichaam eet , en Zijn bloed mag 
drinken. Dan is Hij in je en hoor je echt voor altijd bij Hem! (zie Joh. 6 vers 5 
en 56). Doe dat tot Zijn gedachtenis, Hij, Jezus, nodigt je uit aan Zijn tafel! 
In dat geloof mocht ik belijdenis doen. 
En dat samen met mijn Mirjam, hoe dankbaar zijn we daar samen voor. 

Juist daarom is het zo 

enorm belangrijk te zien 

op de Hemelse Vader! 



De belijdeniscatechisatie was een fijne tijd. Elke dinsdag kwamen we bij 
elkaar, de groep met ds. Maas. Eerst leer je de groep wat beter kennen; we 
weten wie, wie is, maar hoe ben je en waar sta je, hoe sta je zelf in het geloof 
enzovoorts. Het bewust gaan nadenken over hoe jij zelf in je geloofsleven 
staat doet veel met je. Er samen in verder groeien is zo mooi en waardevol 
voor je relatie.  
 
Dan komt het moment van daadwerkelijk belijdenis doen…. 
Met elkaar hebben we daar naartoe geleefd. Als groep hadden we het goed, 
we kennen elkaar. 
De dienst zelf was ook erg persoonlijk, dat was fijn. 
En als je de zegen van God krijgt terwijl je geknield 
ligt voor Hem is dat heel indrukwekkend. Het voor 
Zijn aangezicht knielen en Zijn zegen krijgen deed 
allemaal heel erg veel met mij. Vooral de dankbaarheid richting God 
overheerst, dat ook ik deze stap mocht zetten. Dat ook ik met al mijn twijfels 
voluit JA mag zeggen tegen Hem. 
 
En dan nu verder op de weg die voor ons ligt, samen met Hem, ondanks de 
twijfels die er altijd zullen zijn. Dat zal best weleens lastig worden, toch mag 
ook ik dan opkijken naar de Hemelse Vader die altijd naar mij omziet. 
Terugzien naar de belijdenisdienst die we beleefden en dankbaar zijn voor 
dat wat God ons geeft. 
 
O Heere, heb dank dat U mijn ogen hebt geopend, 
dat ik U zien mag in Uw volle heerlijkheid. 
Zoals U door de wereld ging, de mensen dopend 
en lerend van de weg tot zaligheid.  
 
O Heere, heb dank dat ik met mijn hart U kennen mag, 
dat door Uw Geest en Woord U in mij werkt. 
Zodat niet slechts mijn oog, maar ook mijn hart u zag,  
en dat U dagelijks mijn geloof versterkt. 
 
O Heere, leer mij Uw Naam voor mensen te belijden 
en leg Gij zelf Uw Woord steeds in mijn mond. 
Leer mij mijn leven aan Uw liefdesdienst te wijden, 
uit dankbaarheid, op grond van Uw verbond. 
       >>>>>> 

Vooral de dankbaar-

heid richting God 

overheerst… 



Jos, er rest nog één of eigenlijk twee laatste vragen, 
Wie zou je willen uitnodigen voor het volgende gesprek? 
En welke vraag zou je dan willen stellen? 
 

Johannes en Hanna: Hoe zijn jullie tot de grote beslissing gekomen 
om Eraylin in jullie gezin op te nemen? 
 

  

Mutaties ledenbestand van maart - mei 2018

mw. M. Oussoren Achterbos 64 belijdenis d.d. 25 mrt 2018

mw. M.C. Meijer-Oosterom Achterbos 99 ws overleden d.d. 19 april 2018

dhr. C.A. Looij Baambrugse Zuwe 136 voorkeurlid Wilnis geworden

dhr. R. de Graaf Centaur 32 nieuw binnengekomen lid

fam. Kok-van Amstel (3 pers.) Centaur 54 binnengekomen, voorkeurlid Wilnis geworden

dhr. A.J. Stolk Dodaarslaan 37 verhuisd naar Delft
dhr. J. Rijneveld Donkereind 42 belijdenis d.d. 25 mrt 2018

mw. N. van Selm Donkereind 7 belijdenis d.d. 25 mrt 2018

Chloë Oussoren Herenweg 210 geboren d.d. 23 mrt 2018

Chloë Oussoren Herenweg 210 gedoopt d.d. 13 mei 2018

dhr. K.J. van der Kolk Herenweg 69 A0110 uitgeschreven als lid

mw. P. Zadelhof-Verhoef Kerkelanden 26 verhuisd naar Wilnis

mw. A.E.M.R. Koolmoes Kerkelanden 59 verhuisd; vorig adres Demmerik 92d

dhr. P.C. van Schaik Kerklaan 25 voorkeurlid Baambrugge geworden

mw. N.S.M. Petersen Kleiburg 817, 1104EA A'dam nieuw binnengekomen lid

mw. M.J. Smit Klijne Meer 80 belijdenis d.d. 25 mrt 2018

mw. R. Smit Klijne Meer 80 belijdenis d.d. 25 mrt 2018

dhr. J.J.P. Booij Lange Meer 2 uitgeschreven als lid

mw. E.M.W. van Kreuningen Loopveltweg 146 belijdenis d.d. 25 mrt 2018

mw. L.M.B. Verweij Scholeksterlaan 100 verhuisd naar Wilnis

dhr. L. Verweij Talingenlaan 9 overleden d.d. 8 mei 2018

fam. Stevens-Stroeve (2 pers.) Zwanenhof 8 verhuisd; vorig adres Heulweg 93



NIEUWE BOEKEN VOLWASSENEN: 
 
Els Florijn: novelle Zeeglas 
 
Tricia Goyer: Gewaagde ontsnapping 
(deel 2 uit serie De goede strijd; deel 1 Ver-
borgen moed) 
Andrew de broer van de Amerikaanse 
Amity Mitchell die privélerares is, gaat in 
op het verzoek om naar Praag te komen en 
hem te helpen Joodse kinderen te laten 
ontsnappen uit Tsjecho-Slowakije. Haar 
werkgever Clark volgt Amity naar Praag om 
haar weer terug te laten komen. Het loopt 
anders. Clark helpt haar, de Joodse kin-
deren veilig naar Engeland te brengen. Zal 
het hun lukken om aan het gevaar van de 
Duitsers te ontkomen als zij onschuldige le-
vens proberen te redden?   
 
Marianne Grandia: Onder Zijn vleugels 
Riemke piekert wat af over haar gezond-
heid. Zal het een ernstige kwaal zijn. Angst 
of God haar wel hoort. Waarom God de 
één wel geneest en de ander niet. Jim 
knapt de kapel in het bos op en verblijft tij-
delijk in het dorp waar hij Riemke ontmoet. 
Hij voelt dat het niet goed met haar gaat. 
Ze zijn eigenlijk vreemden voor elkaar. Zal 
Jim haar kunnen helpen? 
 
Kristen Heitzmann: 1. Ik wist het wel 
Grace Evangeline is schrijfster en streeft 
erna om haar nieuwste roman als musical 
op Broadway te krijgen. Met Devin Bres-

sard als producer. Devin vindt de romans die ze geschreven heeft maar 

DE BIBLIOTHEEK 
 
De bibliotheek is iedere 
woensdagmiddag van 
15.00-16.00 uur en in de 
avond van 19.00-20.00 uur 
open. Welkom! 
Op de zolder van het ver-
enigingsgebouw is de biblio-
theek gevestigd. U/jij be-
taalt voor boeken, dus ie-
dereen groot en klein , 
€ 0,25 per week. De vakan-
tiemaanden juli en augus-
tus zijn we ‘s middags ge-
sloten. Wel is de bieb ‘s 
avonds een half uur langer 
open die periode. Van 
19.00-20.30 uur. 
Postzegels van Woord en 
Daad te koop! Verkoop bij 
Mevr. M. Leeflang aan huis: 
Kerklaan 67 tel: 263647. Als 
u/ jij het bedrag van aantal 
velletjes overmaakt op 
nr:.NL85INGB0001395872, 
dan worden ze alleen in 
Vinkeveen bij u/ jou thuis 
bezorgd! Maar ook weer tij-
dens de bieb uitleentijden 
te koop! Velletje van 10 

stuks kost € 8,30. 



matig. Toch moeten ze samenwerken en komt het tot een climax. Niet al-
leen zijn waardigheid maar ook de professionaliteit staan op spel. Dan ver-
andert hun strijd over wie er gelijk heeft in een onbedwingbare passie. 
 
Francine Rivers: Het meesterwerk  

Roman Velasco is een succesvolle schilder hij heeft al-
les wat zijn hart begeert. Anoniem maakt hij ’s nachts 
de straten onveilig als graffitiartiest The Bird. Deze 
roekeloze uitlaatklep kan hij echt niet missen. Alleen-
staande Grace Moore is op zoek naar een baan. Dan 
krijgt ze een baan als assistent bij Roman waar ze tel-
kens op het punt staat om ontslag te nemen. Wat het 
ook is ze blijft omdat het de eenzaamheid is wat Ro-
man uitstraalt?  
 

B.J. Hoff: De dokter van Mount Laurel 
De alleenstaande dokter Daniël vestigt een dokterspraktijk in Mount Lau-
rel. De schooljuffrouw Serena beantwoordt niet zijn liefde. In een mijn-
stadje gaat hij voor één dag in de week helpen. Vele mede inwoners zijn 
daar niet content mee. Addie Rose een dochter van een mijnwerker heeft 
een gave om voor anderen te zorgen. Gaat zij voor de functie als receptio-
niste, als verpleegster, of misschien meer dan dat? 
 
NIEUWE KINDERBOEKEN: 
 
I. v.d. Beek 
Serie Mees en Tijn:  
Op jacht in het ziekenhuis  
En de campingdief 
 
A. Burghout 
deel 9 Tim en Tor: Heibel op de Galibier 
 
Serie van Piet Storm: 
Gaat door het vuur 
 
B. Kasse 
De jongste opa van de wereld 
Deel 8 uit serie: Tijs en Jasmijn 



R. Kalkman  
De eerste vonk 
De laatste slag 
 
H. Marsman 
Niels en de deal met de misdaad 
 
H. Mijnders 
Blut 
Onderste boven 
Ervandoor! 
 
F. v.d. Poel 
Dolfi, Wolfi en de gemaskerde man 

B. Raaf 
Bardo en Bumper 
 
Roland Westland 
Beroofde bejaarde in Oostgaarde 
Levensgevaar in Schollevaar 
 
B. Wiersema 
Smons spectrum: 
Verdwijning in Barcelona 
Zilverroof in Zadar 
Mensenjacht op Mallorca 
Uitbarsting op Lanzarot

 

  
 

COMITÉ VERENIGINGSGEBOUW 
 
Een aantal weken terug was het weer tijd voor de stroopwafelactie. Vrijdag-
avond 18.00 uur stond de eerste groep vrijwilligers al klaar om langs alle hui-
zen te gaan in de nieuwbouw. Geweldig hoeveel jonge mensen er ook mee 
wilde helpen deze avond! Heel wat lege dozen kwamen er terug die avond. 
Ondanks dat een aantal wijken toch aardig lang is bezig geweest is alles voor-
spoedig verlopen. Ook de volgende ochtend werd er vanaf 9.00 uur ’s mor-
gens op de deurbel gedrukt bij de Vinkeveners en de Waverveners om deze 
heerlijke stroopwafels te verkopen. Het was ontzettend leuk om te zien hoe 
er werd samengewerkt en hoe de vrijwilligers van verschillende wijken elkaar 
hielpen met het verkopen van de stroopwafels! Via deze weg willen we jullie 
daar dan ook hartelijk voor bedanken. Dankzij jullie hulp kunnen we het 
mooie bedrag van 5000 euro schenken aan Stichting ‘De Sleutelbloem’.  
De voorbereidingen voor de rommelmarkt worden ook alweer getroffen.  
Wilt u de datum hiervan, D.V. 8 september,  vast in uw agenda zetten?  
Als u al begonnen bent met de ‘voorjaarsschoonmaak’ in uw huis en leuke 
spulletjes voor de rommelmarkt bent tegengekomen, mag u deze brengen  
bij familie Oussoren op de Demmeriksekade 15. Wel graag na een belletje: 
0297-263955. 
Hartelijk dank, namens het Comité Verenigingsgebouw.  
 



HGJB/GZB project: tussenstand al ruim 
7500 euro! 
 

“Open je Ogen” is het GZB/HGJB diaconale project van seizoen 
2017/2018, samen in actie voor de kerk van Egypte. 
De kerk in Egypte is een oude kerk. Ze bestaat al zo’n 2000 jaar en is dus 
ouder dan de kerk in Nederland! Ondanks verschillende culturen en tradi-
ties zijn we één in Jezus Christus!  
Het christendom in Egypte bestaat al eeuwen, maar tegelijk staat geloven 
en kerk-zijn de laatste jaren onder druk. We kennen allemaal de aangrij-
pende beelden van bloedige aanslagen op christenen en kerken in Egypte. 
Aanslagen vinden gelukkig niet dagelijks plaats, maar heel vaak ervaren 
christenen wel dat ze tweederangs burgers zijn. Ze worden bijvoorbeeld 
gediscrimineerd en voor bepaalde studies en beroepen nauwelijks toege-
laten. Gelukkig zijn er in Egypte nog steeds mogelijkheden voor de kerk. 
Onder de huidige president Sisi is het vooralsnog duidelijk beter geworden 
voor christenen. Tegelijk blijft het in de praktijk vaak moeilijk om een 
nieuwe kerk te bouwen. De armoede gaat Egypte ook niet voorbij. 
In onze gemeente zijn al veel mensen op verschillende manieren actief be-
zig om geld te verzamelen. We mogen dankbaar zeggen dat het tot nu toe 
heel succesvol is. Geweldig om te zien hoe kinderen vol overgave van alles 
doen om hun steentje bij te dragen! Hierbij een op-
somming van de acties: 
 
Club 1 heeft met de kluskaarten lekker geklust!  
Club 2 heeft met ‘talenten vermeerderen’ zich su-
per ingezet. 
Club 3 hield een geslaagde filmavond. 
De gezellige High Tea van ‘Vrouwen rond de Bijbel’ 
bracht ook een mooi bedrag op. 
Van Comité Verenigingsgebouw een gift gekregen. 
De kerkenraad organiseerde een gezel-
lige BBQ. De Springplank sloot hier bij 
aan met het prijzen festival van de appel-
tjesboom………. 

Geerlof (club 1) heeft 

met zijn actie taarten 

bakken veel geld op ge-

haald voor het project! 



  
 
Op zaterdag 21 april jl. verzorgde de kerkenraad een geweldige barbecue voor het 
project “Open je ogen”.  
Mede door het fraaie voorjaarsweer en de grote opkomst is het een groot succes 
geworden. Er was voor ieder wat wils. 
Nieuw was dit jaar de verse vis die met liefde bereid werd door de dominee. Voor 
de kinderen was er een leuk springkussen. 
Aan het begin van de avond haalden we als gemeente de wandelaars van de ‘Dom 
tot dam loop’ in. De dappere wandelaars van club 4 (en een aantal gemeenteleden) 
haalden een bedrag op van € 783.80 
Naast de gezellige maaltijd was er de welbekende appeltjesboom, die georgani-
seerd werd door de Springplank. Allerlei prijzen waren er te winnen. Van lekkere 
cakes tot vazen, tot zelfs een konijn met hok. 
De appeltjesverkoop leverde het mooie bedrag van €700,00 op. 
De barbecue-avond leverde het prachtige bedrag op van € 1.739,30 
We kijken terug op een gezellige, zonnige, goed verzorgde avond. 
Geweldig dat we dit hebben kunnen doen voor de medechristenen in Egypte! 



En Club 4 liep, versterkt door een aan-
tal dappere gemeenteleden de spon-
sorloop van de Dom van Utrecht naar 
de Dam van Maranatha. 

Zaterdag 5 mei was er in onze kerk een bevrijdingsconcert. Ook hier was, 
net als bij de thema preek waarmee we de actie startte, de collecte voor 
het HGJB/GZB project Open je Ogen. 
 
Zaterdag 9 juni staat de RABO-fietstocht Iedereen is van harte welkom! Er 
zijn routes uitgezet van 12, 30 en 100 km door de regio. U kunt o.a. starten 
tussen 9 en 14 uur bij het Rabokantoor in Mijdrecht. Deelnemers nummer 
6! Aan het eind van de rit levert iedereen zijn stempelkaart, met de beno-
digde stempels in. Rabobank Rijn en Veenstromen stort vervolgens een 
vast bedrag per deelnemer (12 km = € 7,50, 30 km = € 15,- en 100 km = € 
35,-) op de bankrekening van de diaconie. Hoe meer mensen er mee doen, 
hoe meer geld we verdienen. Dit kan oplopen tot maximaal € 1.500,- 
Vrouwenvereniging Wees een Zegen, heeft nog een gezellige dag te goed, 
zij zijn uitgenodigd op D.V. maandag 11 juni voor een Egyptische Lunch in 
Loenen. 
We danken iedereen voor deze mooie initiatieven en kijken uit naar de 
nog komende activiteiten. 
Informatie: www.diaconaalproject.nl    www.hervormdvinkeveen.nl 
 

  

Fiets u gezellig mee? 

RABO FIETSTOCHT 9 JUNI 

http://www.hervormdvinkeveen.nl/agenda/dag/09-06-2018/agenda.html
http://www.diaconaalproject.nl/
http://www.hervormdvinkeveen.nl/


 

  

 
Het is maar een paar stappen van 
geen zondag naar geen God. 

J.C. Ryle 

PREEKROOSTER
1-jul 09.30 uur ds. A.A.W. Boon (Papendrecht)

18.30 uur ds. G.H. Vlijm (Nieuwer ter Aa)

8-jul 09.30 uur ds. J.T. Maas - Bediening Heilige Doop

18.30 uur ds. J.T. Maas

15-jul 09.30 uur ds. J.T. Maas 

18.30 uur prop. C.G. Bok (Putten)

22-jul 09.30 uur ds. J.T. Maas - Afsluiting VBW

18.30 uur ds. P.G. Oskamp (Waverveen)

29-jul 09.30 uur ds. K.C. Kos (Ede)

18.30 uur ds. G.J. Hiensch (Elst/Rhenen)

5-aug 09.30 uur prop. H.J. Teeuwissen (Huizen)

18.30 uur ds. J.P. Ouwehand (Beekbergen GZB)

12-aug 09.30 uur ds. M.F. van Binnendijk (Rotterdam)

18.30 uur ds. H.G. van der Ziel (Waarder)

19-aug 09.30 uur prof. J. Hoek (Veenendaal)

18.30 uur ds. J.T. Maas

26-aug 09.30 uur ds. J.T. Maas - Voorbereiding Heilig Avondmaal

18.30 uur ds. G.H. Vlijm (Nieuwer ter Aa)

2-sep 09.30 uur ds. J.T. Maas - Bediening Heilig Avondmaal

18.30 uur ds. J.T. Maas - Nabetrachting Heilig Avondmaal

9-sep 09.30 uur ds. J.T. Maas - Bediening Heilige Doop

18.30 uur ds. J. Blom (Ridderkerk)

16-sep 09.30 uur ds. J.T. Maas - Opening winterwerk

18.30 uur ds. A. Jonker (Putten)

23-sep 09.30 uur prop. C.B. Westerink (Nunspeet)

18.30 uur ds. J.T. Maas 

30-sep 09.30 uur ds. J. Westland (Putten)  

18.30 uur ds. J.T. Maas



 

 

  

GEMEENTE AGENDA
Juli 29-8 19:00 Bibliotheek

4-7 19:00 Bibliotheek 30-8 19:30 Censura Morum

11-7 19:00 Bibliotheek 30-8 20:45 Voorbereidingskring

15-7 11:00 Koffie drinken na de dienst September

17-7 10:00 VBW ochtend 5-9 15:00 Bibliotheek

17-7 19:00 VBW bazaar 5-9 19:00 Bibliotheek

18-7 10:00 VBW ochtend & spelletjesmiddag 8-9 09:00 Rommelmarkt

18-7 19:00 Bibliotheek 12-9 15:00 Bibliotheek

19-7 10:00 VBW ochtend & theatermiddag 12-9 19:00 Bibliotheek

19-7 19:00 VBW tieneravond 12-9 19:30 Kerkenraadsvergadering

20-7 10:00 VBW ochtend 15-9 13:00 Gemeentedag

20-7 18:00 VBW BBQ-slotavond 17-9 18:45 Start Catechisatie

22-7 11:00 Koffie drinken na de dienst 17-9 20:00 Wees een Zegen

25-7 19:00 Bibliotheek 19-9 15:00 Bibliotheek

29-7 11:00 Koffie drinken na de dienst 19-9 19:00 Bibliotheek

29-7 20:00 Zingen bij het orgel 21-9 19:00 Club 1, 2 en 3

Augustus 21-9 20:15 Club 4

1-8 19:00 Bibliotheek 23-9 11:00 Zondagsschool Samuël

5-8 11:00 Koffie drinken na de dienst 24-9 18:45 Catechisatie

8-8 19:00 Bibliotheek 26-9 15:00 Bibliotheek

12-8 11:00 Koffie drinken na de dienst 26-9 19:00 Bibliotheek

15-8 19:00 Bibliotheek 28-9 19:00 Club 1, 2 en 3

19-8 11:00 Koffie drinken na de dienst 28-9 20:15 Club 4

22-8 19:00 Bibliotheek 30-9 11:00 Zondagsschool Samuël

26-8 20:00 Zingen bij het orgel 30-9 20:00 Zingen bij het orgel

ROOSTER M ARIA-OORD
1-jul ds. G. Vlijm 19-aug Dhr. J. Schoenmaker

8-jul E. Speet 26-aug E. Speet

15-jul Dhr. J. Schoenmaker 2-sep Ds. J. de Jong

22-jul E. Speet 9-sep E. Speet

29-jul vervalt 16-sep Ds. A. van den Berge H. Avondmaal  

5-aug Dhr. A. van Hilten 23-sep E. Speet

12-aug E. Speet 30-sep vervalt



DE ONTMOETING IN DE SPIEGELZAAL 
 
Mijn vrouw en ik hadden nog enkele vrije dagen tegoed en hebben deze 
dagen besteed aan een leerzame vakantie met een cultuurreis. De reis 
bracht ons in musea, kerken en paleizen in Oostenrijk, Hongarije en Tsje-
chië. 
De meeste indruk maakte op mij het bezoek aan de stad Melk, in Oostenrijk. 
Hoog op een heuveltop op de oever van de schönen blauen Donau bevindt 
zich het Benedictijnerklooster Stift Melk. Gebouwd als kasteel voor een lo-
kale graaf is het nu in gebruik door monniken die er een museum en een 
universiteit runnen.  

De inrichting van het kasteel is overdadig. Prachtig en zeer kostbaar inge-
richte ontvangst ruimten. Een bibliotheek met zeer oude in leer gebonden 
boeken. De eeuwen keken op mij neer. Maar ook hedendaagse theolo-
gische werken, vertelde de bibliothecaresse. 
Een Kapel met een preekstoel in goud. Als symbool voor de Woordverkon-
diging heeft dat wel wat, maar de Bijbelse verhalen met de afbeeldingen in 
goud, zouden mij teveel afleiden. 
Bijzonder was ook de afbeelding met goud overtrokken waarmee verteld 
wordt dat de apostelen Petrus en Paulus elkaar de hand reiken na hun me-
ningsverschil over kosjer eten. Paulus maakt daarvan melding in zijn brief 
aan de Galaten, hoofdstuk 2 vers 11 e.v. 
 
De reden waarom dit bezoek op mij, tot op nu een indruk heeft nagelaten 
is de ontmoeting in de spiegelzaal met mijzelf. De introductie vond plaats in 
een portaal, een verbinding tussen twee ontvangstruimten. De wanden van 
het portaal waren bekleed met spiegels. Op het moment van betreden van 



het portaal ging een gong, op datzelfde moment verscheen op de wanden 
de tekst: “Abbildung Gottes”. 
Enigszins onthutst trad ik terug in de grote zaal. Was deze tekst voor mij 
bedoeld ? En inderdaad bij het opnieuw binnengaan in het portaal weer de 
gong en de tekst. De tekst was voor mij bestemd. 
Na enige aarzeling liep ik door en betrad ik een grote zaal. De wanden van 
deze grote zaal waren ook bekleed met spiegels. Ik was alleen in de grote 
zaal met vele afbeeldingen van mijzelf. Naar voren kijkend keek ik mijzelf 
aan en tientallen gezichten keken terug, links en rechts en van achteren. 
 
Abbildung Gottes! Naar Gods beeld en gelijkenis. 
 
Sindsdien heb ik huiswerk. 
Ik heb de Bijbel er op nagelezen, waarin dit begrip voor het eerst wordt be-
schreven. Er was een eerste mens, die zo werd omschreven. Het bleek niet 
houdbaar, of toch wel? Zijn wij mensen nog steeds een afbeelding van God? 
In de Bijbel staan karakters van veel mensen beschreven. Zij geven een 
beeld van de mensheid.  
Eén mens is zeker de beelddrager van God. Onze Heiland Jezus Christus. 
In het Woord van God wordt Jezus de Nazarener herkend en erkend als de 
mens zoals God hem heeft bedoeld. 
 
In de Joodse canon wordt het Bijbelboek JOB, gerangschikt onder de Wijs-
heid literatuur. Het is een boeiend boek om te lezen. 
Tussen de regels door wordt de samenleving van de tijd waarin het boek is 
geschreven zichtbaar. Bijvoorbeeld: Een boer ziet aan het gedrag van zijn 
vee dat slecht weer op komst is. Zo’n opmerking geeft het signaal af dat het 
boek Job is ontstaan in een agrarische omgeving. 
Ethische vraagstukken als verzorging van vreemdelingen, weduwen en 
rechtspraak komen aan de orde. 
Er wordt verteld hoe ijzer wordt gewonnen en verwerkt. Mannen hangen 
aan touwen in mijngangen. 
De ijzertijd begint in het Midden Oosten in de tijd dat het volk Israël via de 
Jordaan het land binnentrekt. Bijna in die zelfde tijd bereiken de zeevolken 
de kusten van Egypte en Kanaän. Deze zeevolken komen gedreven door een 
volksverhuizing vanaf de Zwarte zee en zoeken huisvesting in het Midden 
Oosten. Zij introduceren het ijzer in Kanaän. Einde van de bronstijd. 
 



Mijn eigen interpretatie van het boek Job is een leermodel, waarin uitge-
breid wordt nagedacht en gesproken over de mens geschapen naar Gods 
bedoeling. Zichtbaar zijn als het beeld van God. 
Brengt de wet de mens tot deze bedoeling, zoals de vrienden van Job be-
weren, of leidt God ons door Zijn Geest door genade naar Zijn bedoeling, 
waarop Elihu zijn betoog heeft gebouwd?  
 
Het boek is op te delen in een aantal disputen. 
Het gesprek tussen God en Satan, waarvan wij op bijzondere wijze getuigen 
zijn. De eerste indruk die dit gesprek achterlaat is een vorm van gericht. 
God stelt Job als voorbeeld, de oprechte mens zoals door God bedoeld. 
Satan twijfelt aan de motieven van Job. De strijd om het gelijk begint met 
het lijden van Job. 
Het gesprek met Job en zijn vrouw. Een harde conclusie van zijn vrouw. Vol-
tooid leven? Een gelovig aanvaarden is de reactie van Job. Loof de HEERE 
want Hij is goed, ook in het kwade! 
Begrijpelijk is de conclusie van de vrouw van Job, ook zij verloor haar kin-
deren, ook zij deelde in de zorgen om haar man. 
De aantijgingen van de vrienden van Job. 
Heel opvallend zijn dit allen Edomieten, die blijk geven bijzonder goed de 
Thora te kennen. Zij proberen Job tot belijden van zonden te dwingen. Het 
lijden van Job is voor hen duidelijk een straf voor zonden. Wellicht uit eigen 
ervaring geven zij Job voorbeelden van diverse overtredingen en tekortko-
mingen. Job weigert dit oordeel van de vrienden te aanvaarden. 
 
Plotseling komt Elihu in beeld. Zijn naam betekent: Jaweh is God. 
Hij stelt zich voor als een jonge spreker. Maar anders als de vorige sprekers 
haalt hij geen detail wetteksten uit de Thora aan, maar berispt hij zowel de 
vrienden als Job, dat zij niet hebben nagedacht. 
Elihu constateert dat Job God uitdaagt omdat hij volhoudt dat hij geen wet-
ten overtreden heeft en toch wordt gestraft. Job verwijt God onrechtmatig 
te handelen. 
In de hoofdstukken 34 t/m 37 beschrijft Elihu de grootheid van God in Zijn 
werken in de schepping. Elihu neemt het op voor het recht van God en eist 
van de vrienden en van Job dat zij tot inkeer komen. Recht en Verzoening 
worden in veel situaties door Elihu beschreven. Maar in alles wat mensen 
kan overkomen is het verkeerd om God ter verantwoording te roepen is het 
standpunt van Elihu. 



Samenvattend kan men stellen dat Elihu als verkondiger van het Woord van 
God optreedt en door zijn spreken gezag krijgt. 
 
Na de redenen van Elihu wordt Job ook door God op zijn gedrag aangespro-
ken. Dan volgt in prachtige beeldende taal beschreven de grote werken van 
God in de schepping. Job erkent de aanklacht en belijdt schuld: “Daarom 
veracht ik mijzelf en ik heb berouw.”  
God geeft Job opdracht zijn vrienden het kwaad dat zij hebben bedreven te 
vergeven en voor hen te bidden. Dan kan God hen genadig zijn en hen ver-
geving schenken. 
De ontmoeting met mijzelf, alleen met talloze afbeeldingen in de spiegel-
zaal spreken mij aan en geven mij huiswerk om daarover door te denken. 
Hoe ziet God mij?? 
De ontmoeting in de spiegelzaal brengt mij naar psalm 139. 
Met de psalmist bid ik: 
HEERE U doorgrondt en kent mij. U kent mijn zitten en mijn opstaan.  
U begrijpt van verre mijn gedachten. U onderzoekt mijn gaan en mijn liggen.  
U bent met al mijn wegen vertrouwd. 
Al is er nog geen woord op mijn tong, zie HEERE U weet het alles. 
U sluit mij in van achter en van voren. U legt Uw hand op mij. 
Dit kennen, het is mij te wonderlijk, te hoog, ik kan er niet bij. 
 
P.A. van Golen 

 

 
 

De taak van de prediker is zijn eigen 
meningen te minimaliseren en de 

waarheid van God over te brengen: 
Bijbeluitleg dus vooral. 

John Piper 
  



  



 
“Want wij zijn Zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus 
om goede werken te doen, die God van tevoren bereid 
heeft, opdat wij daarin zouden wandelen.” (Efeze 2:10) 
 
De roeping van ons leven 
Een Bijbeltekst die je stof tot nadenken geeft. Een mooie Bijbeltekst 
ook. Maar ook een Bijbeltekst waarin eigenlijk naar voren komt dat 
we machteloos staan. Na vandaag hoop ik dat we allemaal dit stukje 
Bijbel in ons hoofd geprent hebben, de rest van ons leven. 
Ik ga proberen het stukje voor stukje te behandelen, zo is het voor 
iedereen te volgen. “Want wij zijn Zijn maaksel,” wat ik als eerste 
lees is natuurlijk dat wij door God geschapen zijn. Hij heeft ons be-
dacht en ons op de wereld gezet. Echter is er nog iets anders aan dit 
stukje wat mij veel meer aanspreekt. Namelijk het bezittelijk 
woordje: Zijn. Wij zijn van God. Hij heeft ons niet alleen gemaakt, 
we zijn daardoor ook Zijn bezit geworden. Nu klinkt bezit best nega-
tief maar bij God betekent het dat Hij jouw Vader is. En volgens mij 
is er niets fijner dan dat te weten. Je mag nu weten dat je van Hem 
bent. Je hoeft niet te twijfelen of je er wel bij hoort. God zegt het 
hier zelf! 
“Geschapen in Christus Jezus om goede werken te doen,” wij zijn 
niet zomaar geschapen. God geeft ons een doel voor in dit leven. 
Wij mogen goede werken doen. Nee het is niet zo dat wij zalig wor-
den door goede werken te doen. Helemaal niet zelfs. Maar het geeft 
wel een teken af aan de buitenwereld. Met goede werken mogen 
we de mensen laten zien wat voor een goede God wij hebben! Dat 
God veel liefde geeft, naar mensen omziet. Juist op deze manier wil 
God ons inzetten om te werken aan Zijn Koninkrijk! 
“Die God van tevoren bereid heeft, opdat wij daarin zouden wan-
delen.” Hier zien we dan de machteloosheid. Wij kunnen niet bepa-
len wat we gaan doen. Maar is het wel machteloosheid? Luisteren 

COLUMN 



naar jouw vader is geen kenmerk van machteloosheid. Dat heet ge-
hoorzamen. Zo mogen wij ook luisteren naar onze Hemelse Vader. 
Het leuke aan dit laatste stukje is dat we vaak niet weten wat het is. 
We komen er langzaam achter door keuzes in ons leven. En natuur-
lijk kan het zo zijn dat je het al ver van tevoren weet, maar dat het 
nog niet de tijd is om alles uit te voeren. Zo heb ikzelf het verlangen 
om te zingen, te spreken van onze God. En wie weet heb jij het-
zelfde! Maar weet ook dat God iedereen op een andere manier in-
zet. Misschien ben je goed met kinderen of juist met ouderen. Mis-
schien vind je het mooi om er te zijn voor vluchtelingen. Zoek ernaar 
wat God voor jou in gedachten heeft. Ik weet zeker dat het iets heel 
moois is! 

Nico-Jan de Haan (Snippenlaan 19)  
 

 

 

Lintje 
 
Op donderdag 26 april heeft Ria van der Vliet -Smit uit handen van de 
burgemeester en koninklijke onderscheiding ontvangen. Ze werd benoemd 
tot lid in de orde van Oranje Nassau. Dit gebeurde in een plechtige 
bijeenkomst in de Dorpskerk van Abcoude. Ria ontving deze onderscheiding 
o.a. voor veertig jaar zondagsschool, het 
beheren van het kerkelijk bureau, haar 
bijdrage aan 'Ons Kerkblad ' en ander 
vrijwilligerswerk. Na een mooie toespraak 
door de burgemeester spelde hij de 
onderscheiding bij Ria op. Een mooie blijk 
van waardering voor iemand die het ook 
verdient om eens in het zonnetje gezet te 
worden. Niet dat Ria hier naar streefde om 
door de koning onderscheiden te worden, 
want zoals ze zelf zei: ik deed dit in dienst van 
de Koning der Koningen en hoop Die Koning 
nog lang te dienen. 
  



Woord en Daad koffie 
 
Gun uzelf en uw gasten een kop smaakvolle koffie. Koffie met een goed ver-
haal en een aangename nasmaak: Koffie met hart en ziel. Neem de tijd om 
deze nieuwe melange te proeven. Speel met de verhouding: wellicht is de 
koffie iets sterker of iets zachter dan u gewend ben. Pas de hoeveelheid 
koffie aan tot u de juiste smaak te pakken hebt, het is de moeite waard!  

Filterkoffie €5,85 
Een pareltje van onze koffiemees-
ters: de snelfiltermaling. De selec-
tie Nicaraguaanse bonen geven 
deze melange karakter en een bij-
zonder rijke smaak. Koffie met 

een aangenaam milde afdronk. 
Bonen €6,85  
De geur van versgemalen kof-
fie. Koffiebonen op z’n best. 
Deze geheel eigen bonenkoffie 
wordt gekenmerkt door zijn 
donkere, volle ondertonen, te 
danken aan de rijke bodem van Nicara-
gua. Puur genieten voor de echte liefheb-
ber. 

PAC: een betrokken partner  
PAC zet zich in voor een betere toekomst van Nicaragua, sa-
men met lokale ondernemers. De koffieboeren die onder-
steund worden door PAC zijn daar hét voorbeeld van. Zij 

hebben als midden- en kleinbedrijf een sleutelpositie in de economische 
groei en ontwikkeling van het land. PAC stimuleert de boeren verantwoor-
delijkheid te nemen en geeft doelgericht onderwijs.  
Fair Trade  
Eerlijke koffie: de koffieboer heeft er baat bij, maar u net zo 
goed. Het arbeidsproces voldoet aan duidelijke voorschriften, 
die de kwaliteit van de koffie waarborgen, en de boer ontvangt 
een gegarandeerde eerlijke minimum prijs én een Fair Trade-premie. Met 
deze premie worden o.a. wegen verhard, bruggen gebouwd en kerken on-
dersteund.  

Deze koffie is te koop bij 
Winy van Selm. U kunt deze 
koffie na een telefoontje of 
email, bij mij afhalen of laten 
bezorgen. De koffie is niet 
heel erg goedkoop maar u 
steunt er een goed doel 
mee! Ook leuk om aan ie-
mand cadeau te doen.  
Winy van Selm  
Donkereind 7  
3645TC Vinkeveen  
Email: jvanselm@solcon.nl  
Tel: 0297-261515 



 

 

De reisgids en de Bijbel 
 

Een reisgids kwam op weg een Bijbel tegen, 

ze zaten samen in een weekendtas. 

De reisgids was een tikkeltje beduimeld, 

de Bijbel of hij pas gebonden was. 
 

‘Zeg’, sprak de reisgids aarz’lend tot de Bijbel 

-en uit zijn stem klonk zachtjes een verwijt- 

‘jij blijft zo nieuw ondanks het vele reizen, 

terwijl ik bijna zienderogen slijt… 
 

Ze moeten mij natuurlijk veel gebruiken. 

Op mijn gegevens kun je altijd aan, 

de mens zegt waar hij heen wil reizen, 

ik geef vertrek- en halteplaatsen aan’. 
 

Toen sprak de Bijbel, en hij zuchtte even: 

‘Ik ben de mensen niet zo naar de zin. 

‘k Wijs wel de weg, maar, wat zij lastig vinden: 

bij mij staan er geen aankomsttijden in!’ 

 

 



 


