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Verleden en
toekomst
Het is met enige vertraging dat deze Leidraad verschijnt. Door omstandigheden was het niet mogelijk
om deze eerder uit te brengen. Maar nu is-ie er dan.
We worden in deze Leidraad meegenomen langs veel
dingen die in het verleden liggen. De diaconie laat de
jaarrekening zien van vorig jaar, u vindt verslagen van
een barbecue, van de rommelmarkt en meer van dit
soort zaken.
Christine Smit vertelt hoe ze graag een symbool van
het verleden wilde erven, maar hoe dit aan haar neus
voorbij ging. Ze kreeg krijgt er echter iets mooiers
voor terug: een oude Bijbel, die niet alleen een
herinneringen is aan het verleden, maar ook blijvend
actueel is.
Daar wijst ook de meditatie op. De besproken Psalm
96 wijst op Gods grote daden in het verleden. Niet
om ons met verleden alleen tevreden te stellen, maar
om onze ogen met dat verleden in gedachten op de
toekomst te richten, en zodat we onze hoop zouden
stellen op Hem die niet verouderd. Die gisteren en
vandaag Dezelfde is en tot in eeuwigheid.
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“Als we denken dat we volmaakt aan het
worden zijn, dan zijn we verre van volmaakt ”
R.C. SPROUL
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Psalm 96
TEKST J. VAN DE VELDE

D

eze Psalm is een loflied, het staat er ook boven geschreven.
We lezen deze Psalm ook bijna letterlijk terug in 1 Kronieken 16 vers
23-33. Nadat de Ark weer terug gehaald was uit het huis van ObedEdom, stelde David Levieten aan als dienaren van de HEERE, om Hem
te loven en te prijzen tijdens de tempeldiensten. Hier lezen we ook dat David een
Psalm gaf aan Asaf en zijn broeders om de HEERE te loven en te prijzen. Het
lijkt er toch zeer op dat dit er één van was. Maar er zijn meer Psalmen waar naar
verwezen kan worden.
Vers 3 is een vers wat eruit springt als we denken aan het werk van Zending en
Evangelisatie, er staat: Vertel onder de heidenvolken van Zijn eer, onder alle volkeren van Zijn wonderen.
Dit lijkt wel heel veel op de zendingsopdracht van Jezus in Mattheüs 28 vers 19:
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.
Maar het is ook een opdracht aan de Joden die op verschillende plaatsen wonen,
wel of niet in ballingschap. In de verzen 4-6 worden een heel aantal redenen aangereikt waarom de HEERE te loven en te prijzen is:
• De HEERE is groot
• Hij is ontzagwekkend boven alle volken
• De HEERE heeft de hemel gemaakt
• Majesteit en Glorie zijn voor Zijn aangezicht
• Macht en luister in Zijn heiligdom
En dan opnieuw een aansporing om de HEERE te loven en te prijzen in vers 7
t/m 9:
Er klinkt een oproep aan allen om naar Gods huis te komen en Hem daar al de eer
te brengen.
We worden opgeroepen ons neer te buigen, vol ontzag, voor de HEERE.
En dan in vers 10 lezen we waarom: Hij regeert, houdt de wereld stabiel en verschaft recht.
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In vers 11-12 lezen we wat de wens is in dit gebed: Laat alles God loven.
Je ziet hier veel parallellen met de profetieën in Jesaja.
Vers 11 vinden we terug in Jesaja 49:13, waar staat:
Juich, hemel, en verheug u, aarde, bergen, breek uit in gejuich, want de HEERE heeft
Zijn volk getroost, Hij zal Zich over Zijn ellendigen ontfermen.
En vers 12 komt terug in Jesaja 44:23, waar we lezen:
Zing vrolijk, hemel, want de HEERE heeft het gedaan! Juich, diepten van de aarde!
Breek uit, bergen, in gejuich, bossen en elke boom daarin!
Want de HEERE heeft Jakob verlost en Zich verheerlijkt
in Israël.

Laten ook wij
gehoor geven
aan deze
Psalm, en ons
neerbuigen voor
de HEERE

En dan komen we bij vers 13, hier wordt de reden
gegeven waarom dit loflied gezongen wordt:
Er wordt uitgekeken naar de Verlosser die zal komen
net als staat geprofeteerd in Jesaja 49.
Er zal een Verlosser komen om recht en waarheid te
spreken.
We kijken zo vooruit naar wat geprofeteerd wordt in
Openbaringen 19:11:
En ik zag de hemel geopend, en zie, een wit paard, en Hij
Die daarop zat, werd getrouw en waarachtig genoemd. En Hij oordeelt en voert oorlog
in gerechtigheid.
Laten ook wij gehoor geven aan deze Psalm, en ons neerbuigen voor de HEERE.
Een nieuw lied zingen voor de HEERE, over de grote daden die Hij onder ons
heeft gedaan, in Jezus Christus. De grote daden die Hij nu doet, door Zijn Geest.
Opnieuw zien hoe groot en machtig Hij is.
En met vertrouwen het leven in. Laten we er van delen. Het niet voor ons zelf
houden.
Met compassie en overtuiging God groot maken en mensen meenemen in de
lofzang op God.
In de wetenschap dat Hij komt. HEERE van hemel en aarde is Hij. Iedereen moet
Hem kennen!
De mentorcatechese is nog maar net begonnen, het eerste onderwerp was aanbidden. Deze Psalm is één grote aanbidding tot de Heere God, zijn grootheid wordt
hier bezongen.
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Jaarrekening
Diaconie2014
2014
JAARREKENING
DIACONIE
Verkort Overzicht
VERKORT OVERZICHT

Baten en Lasten
begroting
2014

baten
80

81
82
83
84
85

40
41
42
43
44
45
46
47
48
50
51
52

baten onroerende zaken

€
€
€
€
€
€
totaal baten (a) €

rentebaten en dividenden
opbrengsten uit stichtingen/kassen en fondsen
bijdragen levend geld
door te zenden collecten
subsidies en bijdragen

lasten
lasten kerkelijke gebouwen exclusief afschrijvingen
lasten overige eigendommen en inventarissen
afschrijvingen
pastoraat
lasten kerkdiensten, catechese, etc.
verplichtingen/bijdragen andere organen
salarissen
kosten beheer en administratie
rentelasten/bankkosten
Diaconaal werk plaatselijk

Diaconaal werk regionaal
Diaconaal werk wereldwijd

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
totaal lasten (b) €
totaal a - b €

53
54
56
57
58
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toevoegingen aan fondsen en voorzieningen
onttrekkingen aan fondsen en voorzieningen
streekgemeenten
aandeel in lasten federatie
overige lasten en baten

rekening
2014

rekening
2013

1.285
21.600
16.500
39.385

€
- €
€
845 € 1.308
€
- €
€ 16.860 € 16.387
€ 27.165 € 29.585
€
- €
€ 44.870 € 47.280

350
975
40
20
6.000
13.000
19.000
39.385

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

1.521
452
298
2.460
13.372
30.208
48.311

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

250
1.732
7.342
9.232
28.531
47.087

- € 3.441- €

193

€
€
€
€
€
totaal (c ) €

2.000
2.000

€
- €
€
- €
€
- €
€
- €
€ 7.570 €
€ 7.570 €

109
109

Resultaat €

2.000 € 4.129 €
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Balans
Balans per 31 december

2014

2013

activa
00
01
02
03
07
10
11
12

onroerende zaken
installaties en inventarissen
financiële vaste activa
beleggingen
voorraden
debiteuren
kortlopende vorderingen en overlopende activa
geldmiddelen
totaal

€
- €
€
- €
€
- €
€
- €
€
- €
€
- €
€ 10.075 € 5.478
€ 34.714 € 35.601
€ 44.788 € 41.079

passiva
20
21
22
23
24
25

reserves
fondsen
voorzieningen
hypotheken en leningen
crediteuren
kortlopende schulden en overlopende passiva

€ 42.022 € 37.893
€
- €
€
- €
€
- €
€
563 €
€ 2.204 € 3.186
totaal € 44.788 € 41.079

Saldi

Verslagjaar

nadelig
voordelig

€

Jaar

2014

€

2013

- €

4.129

€

-

302

BIBLIOTHEEK
NIEUWE BOEKEN
VOLWASSENEN
Gilbert Bordes:
Winterkinderen

In de winter in 1943 zitten zes franse kinderen

verborgen in een Pyreneënse grot.
Ze kijken machteloos
toe hun helpers te zien
omgebracht worden door
SS’ ers die deze kinderen
zouden helpen ontsnap-

pen. Ook blazen de Duitsers de hangbrug op. Dit
was de enige weg waar ze
konden ontsnappen naar
het dal. Samen moeten ze
kou, honger en wanhoop
trotseren en zitten als
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BIBLIOTHEEK
ratten in een val. Hun verschillende achtergronden,
geloof en karakter moeten
ze samen zien te bundelen
om samen de weg naar de
vrijheid te vinden.

Deeanne Gist:
Scherven brengen
geluk

In Chicago 1893 ziet
de sieradenmaker Louis
Tiffany kans om zijn
prachtige kunstproject een
indrukwekkende kapel van
gekleurd glas op de wereldtentoonstelling te kunnen
onthullen.
Tijdens een staking onder
glaswerkers vraagt hij
studentes van de kunstacademie om hem te helpen
om zijn object op tijd af
te kunnen krijgen. Flossie is in voor avontuur en
grijpt dit aanbod met beide
handen aan. Met de andere
meisjes werken ze zich een
slag in de rondte om dit
te realiseren. Wie of wat
zal de strijd van Flossie’s
hart winnen? Het najagen
van haar carrièredroom of
de interessante jongeman
die de kamer naast de hare
huurt?

Steven James:
Schaakmat

Bij een explosie op een ge-
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heime FBI-locatie komen
er zes mensen om. Patrick
Bowers een special agent
overleeft de aanslag net
aan. Patrick wordt mee gesleept in het verhaal van de
seriemoordenaar die hem te
na komt.
Aanwijzingen leiden naar
lang en diep gegraven
vergeten goudmijnen die
onder de chicste wijken van
de stad Charlotte in North
Carolina liggen. Giga zaak
en Patrick moet uiteindelijk
de meest dodelijke aanslagen ooit die het Amerikaanse grondgebied gekend
heeft zien te verijdelen.

Karen Kingsbury:
4.Band van Liefde
(samen onderweg)

Waarin familie Baxter
een vreugdevolle seizoen
tegemoet gaat in financieel
en gezinsuitbreiding komt
aan de orde bij Dayne en
Kathy Matthews. Bailey en
Connor gaan zich inzetten
voor de musical.
Maar dan ontvangt Bailey
tragisch nieuws over Cody
… John Baxters bruiloft
met Elaine maakt veel los
bij hemzelf en zijn kinderen. Ze verkopen hun
Baxterhuis waardoor ze een
bewogen periode afsluiten
in hun leven.

Elizabeth Musser: Aan
de andere kant van de
bergen.

Nadat Bobbie te horen
krijgt dat hij ongeneeslijke ziek is besluit ze met
haar nichtje Tracie terug
te gaan naar De Oase een
vluchtelingencentrum in
Oostenrijk waar ze gewerkt
heeft. Daar op de plek
waar zoveel herinneringen
liggen, worden ze gegrepen
door de nood van de vluchtelingen met name door
het verhaal van de Iraanse
Hamid. Het dochtertje dat
betrapt is met een bijbel en
vanaf dat moment het hele
gezin in gevaar is. Zal een
netwerk van hulpverleners
het gezin op tijd in veiligheid kunnen brengen ten
koste van wat?

Deon Opperman:
Donkerland

Het is 1838 in Zuid-Afrika
als Pieter de Witt van
zijn geboortegrond aan
de Kaapkolonie vertrekt
naar het oosten, nadat zijn
ouders door veedieven zijn
vermoord. Onderweg ontmoet hij een zwarte vrouw
die hij haar de Eerste
noemt.
Na een tocht vol ontberingen bereiken ze Tu-
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gela waar Pieter echt zijn
bestemming heeft bereikt.
Hier zal hij zijn eigen boederij zijn (plaas) bouwen.
Samen met de hulp van
Eerste slaagt Pieter erin
om Donkerland tot bloei
te brengen. Maar de prijs
die ze moeten betalen is
hoog!
Pieters nazaten ontdekken
na anderhalve eeuw wat
het is om Afrikaner te zijn.
Ze blijven altijd met hun
lot en afstammelingen van
Eerste verbonden.
Elke generatie’s krijgen
te maken met de strijd
tegenn de Zoeloes, de
Angeo-Boerenoorlog, de
Sowet-opstand en het
ontstaan van het Nieuwe
Zuid-Afrika…
Zo wisselen de schande
en de triomf elkaar op
Donkerland af van hun
geschiedenis.

Joel C. Rosenberg: Het
derde doelwit
De buitelandcorrespondent Collins voor The
New-York Times stort zich

op het verhaal. Gaat het
uitzoeken of de informatie juist is wat hij heeft
gehoord.
Een splintergroepering
ISIS van de Al-Qaida die
in Syrië inderdaad chemische wapens heeft. Wat is
hun doelwit Amerika of
Israël? Of is er een derde
doelwit? De Amerikaanse
president staat op het
punt het Midden-Oosten
te bezoeken is dit wel
verstandig gaat dit niet tot
conflicten en escalaties leiden. Heeft Collins invloed
effect voordat het te laat
is? Of zullen de terroristen
zich storten op het derde
doelwit om talloze mensen
tijdens die aanval uit te
schakelen?

Eline Rosenhart: Ik zal
verborgen zijn.
Gaat over twee vrouwen
die Hadassah heten. De
één wordt in de tijd van
het Perzische rijk meegesleurd wat niet voorzien
was en leert daar juist te
wachten op het goede mo-

De bibliotheek is iedere woensdagmiddag
van 15.00 tot 16.30 uur en in de avond van
19.00 tot 20.00 uur open. Welkom!
Op de zolder van het verenigingsgebouw
Maranatha is de bibliotheek gevestigd.
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ment om te handelen.
De andere Hadassah
vertrekt na de Kristallnacht
vanuit Hamburg naar Amsterdam met haar familie.
Dan probeert ze in de
tweede wereldoorlog met
een steeds wisselende identiteit in de voetsporen van
haar naamgenoot tijdens
en na de oorlog in de rol
waartoe zij zich geroepen
weet. Om uiteindelijk thuis
te komen in Erest Jisraël.

W. Schippers: Om de
Hornkamp

De heer Bruckhorn lukt
het niet om “Marenstein”
te kopen. Hij verbiedt
zijn pachters om diensten
van dr. Witstra gebruik
te maken. Maar Herman
Bruckhorn heeft ook
problemen met zijn trotse
spenderende vrouw. Zij besteedt veel geld aan kleding
en paarden. Maar ook aan
haar studerende zoon Johan in Leiden. Johan keert
ten goede als hij trouwt
met de gelovige opgewekte
vrouw Nellie Leeberg.

U/jij betaald voor boeken, CD’s etc. als
volwassenen en de jeugd 25 euro cent
per week. Kinderen van de basisschool
en daaronder mogen de boeken gratis
komen lenen!
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VERSLAG
Dit jaar bestaat de zondagsschool 125 jaar, en dit
hebben we samen met de kinderen gevierd door
met elkaar naar de Ark van Noach te gaan.

Met 125 jarige zondagssch
naar de Ark van Noach
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O

p zaterdag 6 juni
verzamelden we in
gebouw Maranatha.
Waar de bus ons op
kwam halen. Na een rit van
ongeveer een uur kwamen we
aan in Dordrecht waar we de
Ark al van ver zagen liggen.
Wat is het groot!!!.
Als je daar loopt begrijp je dat
het mogelijk was al die dieren
in de Ark. Na ongeveer 2 uur
de Ark te hebben bezichtigd
was het tijd voor de lunch. Die
mochten we in een gedeelte
van het restaurant gebruiken,
de commissie had voor ieder
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een zakje met broodjes een appel een
pakje drinken klaar gemaakt. Na het
eten was het alweer tijd om naar huis te
gaan, waar we om 3 uur aankwamen.
Na in gebouw Maranatha de dag te
hebben afgesloten met gebed kregen de
kinderen nog een ijsje.
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Een paar weken later hebben alle kinderen nog een mooie herinnering in de
vorm van een boekje gekregen .
Het was een mooie dag waar we allen
met veel plezier aan terug denken.

PREEKROOSTER
04 okt
11 okt
18 okt
25 okt
01 nov
04 nov
08 nov
15 nov
22 nov
29 nov
06 dec
13 dec
20 dec
25 dec
26 dec
27 dec
31 dec

09.30 uur
18.30 uur
09.30 uur
18.30 uur
09.30 uur
18.30 uur
09.30 uur
18.30 uur
09.30 uur
18.30 uur
14.30 uur
19.30 uur
09.30 uur
18.30 uur
09.30 uur
18.30 uur
09.30 uur
18.30 uur
09.30 uur
18.30 uur
09.30 uur
18.30 uur
09.30 uur
18.30 uur
09.30 uur
18.30 uur
09.30 uur
18.30 uur
09.30 uur
09.30 uur
18.30 uur
19.OO uur
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ds J.T.Maas
ds J.T.Maas
prop M.W.Westerink (Nunspeet)
ds J.T.Maas
ds M.Maas (Veenendaal
ds C. van Sliedregt
prop N.F.L.de Leeuw (Lienden)
ds J.T.Maas
ds J.T.Maas
ds W.Dekker (Oosterwolde)
ds J.T.Maas (Dankdag)
ds J.T.Maas (Dankdag)
prop C.G.Bok (Putten)
ds A.J.Sonneveld (Lopik)
ds J.T.Maas
prof H.van der Belt (Woudenberg)
ds D.G.R.A.Beekman (Noorden)
ds J.T.Maas (Nabestaanden)
ds J.T.Maas (Voorber.H.Avondmaal)
ds T.C.de Leeuw (s’Grevelduin Capelle)
ds J.T.Maas (Bed.H.Avondmaal)
ds J.T.Maas (Nabetr.H.Avondmaal)
ds J.T.Maas
ds M.J.van Oordt (Bodegraven)
ds J.van Dijk (Bennekom)
ds J.T.Maas
ds J.T.Maas
Kerstfeestviering jeugd
prop. A.J. Treur (Waverveen)
ds M.F.van Binnendijk (Rotterdam)
ds J.ter Maten (Kamerik)
ds J.T.Maas

ROOSTER MARIAOORD
4 oktober
18 oktober
1 november
15 november
6 december
20 december
25 december

ds G. Vlijm
ds P. Oskamp
mw B. van den Oord
dhr A. van Hilten
ds H. Tacken
mw B. van den Oord
ds. A. van den Berge
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GEMEENTEAGENDA
Dag Tijd Activiteit
Oktober
25 09:30 Kerkdienst
11:00 Zondagsschool
18:30 Kerkdienst
20:00	Zingen rond het
orgel
26 18:45	Catechisatie 12-15
jaar
19:45	Catechisatie 16 17 jarigen
20:45	Catechisatie 18+
jarigen
27 19:45	Belijdeniscatechisatie
28 15:00	Bibliotheek
18:30	Avondklanken
19:00 Bibliotheek
20:00	Mannenvereniging
29 20:00	Bezinningsavond
Kerkenraad
30 19:00 Club 1		
19:00 Club 2		
19:00 Club 3		
20:15 Club 4		
31 09:00	Oud papier ophalen
November
01 09:30 Kerkdienst
11:00 Zondagsschool
18:30 Kerkdienst
20:00 Preekbespreking
02 20:00 Wees een Zegen
03 19:45	Belijdeniscatechese
04 Dankdag		
14:30 Kerkdienst
19:30 Kerkdienst
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05
06

08

09

10

11

13

15

16

19:00 Bibliotheek
19:00 Club 1
19:00 Club 2
19:00 Club 3
20:15 Club 4
09:30 Kerkdienst
11:00 Zondagsschool
18:30 Kerkdienst
20:00 Gebedskring
18:45	Catechisatie 12-15
jaar
19:45	Catechisatie 16 17 jarigen
20:00 Bijbelkring
20:45	Catechisatie 18+
jarigen
09:30	Vrouwen rond de
bijbel
19:45	Belijdeniscatechisatie
10:00	Senioren ontmoetingsochtend
15:00 Bibliotheek
18:30 Avondklanken
19:00 Bibliotheek
19:30	Kerkenraadsvergadering
19:00 Club 1		
19:00 Club 2		
19:00 Club 3		
20:15 Club 4		
09:30 Kerkdienst
11:00 Zondagsschool
18:30 Kerkdienst
18:45	Catechisatie 12-15
jaar
19:45	Catechisatie 16 17 jarigen
20:45	Catechisatie 18+
jarigen

17
18

19
20

22

23

24

25

27

29

19:45	Belijdeniscatechisatie
15:00 Bibliotheek
18:30	kerkradio
muziek
19:00 Bibliotheek
20:00	Mannenvereniging
20:00	Consistorie overleg
19:00 Club 1		
19:00 Club 2		
19:00 Club 3		
20:15 Club 4		
09:30 Kerkdienst
11:00 Zondagsschool
18:30	Nabestaandendienst
18:45	Catechisatie 12-15
jaar
19:45	Catechisatie 16 17 jarigen
20:00	Wees een Zegen
Stamppotavond Bijbelstudie nr. 04
20:45	Catechisatie 18+
jarigen
19:30 Passage vrouwen
19:45	Belijdeniscatechisatie
15:00 Bibliotheek
18:30 Avondklanken
19:00 Bibliotheek
20:00 Gemeenteavond
19:00 Club 1		
19:00 Club 2		
19:00 Club 3		
20:15 Club 4		
09:30	Kerkdienst Voorbereiding H.
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30

Avondmaal
11:00 Zondagsschool
18:30 Kerkdienst
20:00	Zingen rond het
orgel
18:45	Catechisatie 12-15
jaar
19:45	Catechisatie 16 - 17
jarigen
20:00 Bijbelkring
20:45	Catechisatie 18+
jarigen

09

11

13
December
01 19:45	Belijdeniscatechisatie
02 15:00 Bibliotheek
18:30	kerkradio
muziek
19:00 Bibliotheek
03 19:30 Censura Morum
20:45	Voorbereidingskring
04 19:00 Club 1
19:00 Club 2
19:00 Club 3
20:15 Club 4
06 09:30	Kerkdienst - Bediening H. Avondmaal
18:30	Kerkdienst Nabetrachting H.
Avondmaal
07 18:45	Catechisatie 12-15
jaar
19:45	Catechisatie 16 - 17
jarigen
20:45	Catechisatie 18+
jarigen
08 09:30	Vrouwen rond de

14

15
16

18

bijbel
19:45	Belijdeniscatechisatie
15:00 Bibliotheek
18:30 Avondklanken
19:00 Bibliotheek
19:30	Kerkenraadsvergadering
19:00 Club 1
19:00 Club 2
19:00 Club 3
20:15 Club 4
09:30 Kerkdienst
11:00	Oefenen voor het
kerstfeest
18:30	Kerkdienst
20:00 Gebedskring
18:45	Catechisatie 12-15
jaar
19:45	Catechisatie 16 - 17
jarigen
20:00	Wees een Zegen
Kerstviering
20:45	Catechisatie
19+ jarigen
19:45	Belijdeniscatechisatie
15:00 Bibliotheek
18:30	kerkradio
muziek
19:00 Bibliotheek
20:00	Mannenvereniging
19:00	Club 1 Kerstviering
19:00	Club 2 Kerstviering
19:00	Club 3 Kerstviering
20:15	Club 4 Kerstvie-

20

21
22
23

25

26
27
30
31
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ring
09:30 Kerkdienst
11:00	Oefenen voor het
kerstfeest
18:30 Kerkdienst
20:00 Bijbelkring
10:30	Passage vrouwen
Kerstviering
15:00 Bibliotheek
18:30 Avondklanken
19:00 Bibliotheek
1e Kerstdag		
09:30 Kerkdienst
18:30	Kerstviering met de
jeugd
2e Kerstdag		
09:30 Kerkdienst
09:30	Kerkdienst
18:30 Kerkdienst
15:00 Bibliotheek
19:00 Bibliotheek
19:00 Oudjaarsdienst

Januari
02 09:00	Oud papier ophalen
03 11:00 Zondagsschool
04 20:00 Wees een Zegen
05 10:00 Passage vrouwen
Nieuwjaars receptie
06 18:30 Avondklanken
08 19:00 Club 1
19:00 Club 2
19:00 Club 3
20:15 Club 4
10 11:00 Zondagsschool
11 18:45	Catechisatie 12-15
jaar
19:45	Catechisatie 16 - 17
jarigen

15

POST UIT PERU

Flexibel zijn

Er wordt hard gewerkt aan het terreintje waarop de kerk moet verrijzen.

Het kerkje staat!

We zijn blij te kunnen melden dat het project inmiddels voor 100%
gefinancieerd is! Alle gevers en geefsters heel hartelijk dank!
DOOR FAMILIE KLEINBLOESEM

E

en klein deel van het projectgeld hebben we gebruikt voor
een tijdelijk kerkgebouwtje
(het materiaal willen we later
hergebruiken). Punt is dat we nog niet
kunnen beginnen met de definitieve
kerk. Het bestuur van de wijk wil na-

16

melijk binnenkort opnieuw de exacte
locatie van ieders terreintje bepalen;
ook dat van de kerk. Het zou dus
zomaar kunnen dat we over een paar
weken te horen krijgen dat ons terreintje iets ‘opschuift’. Verder is het zo dat
we een bepaald document (constancia
de posición) nog steeds niet in handen
hebben. Al maandenlang krijgen we te
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horen dat we het document over enkele zich laten dopen en aan hen geven we
weken krijgen, maar… het is nog steeds nu een soort van belijdeniscatechisatie
niet zover... In Peru gaat het overigens
(discipulado). Het is werkelijk bijzonvaak zo...
der om te zien en te horen wat de HeeWel werd ons aangeraden om alvast
re in de levens van deze mensen doet.
een simpele ‘modulo’ op
Ze leefden in de wereld,
het terreintje te plaatsen.
maar hebben de Heere
Je kon de
Een terrein dat braak
blijdschap en de Jezus liefgekregen! Hem
blijft liggen, verkoopt
willen ze voortaan voldankbaarheid
het bestuur van de wijk
gen. (We zullen er meer
aflezen van de
namelijk gerust weer
over schrijven in onze
gezichten, de
aan een ander. Vandaar
eerste keer in het volgende nieuwsbrief !)
dus het tijdelijk kerkgenieuwe kerkje…
bouwtje… Zie de foto’s.
Maar wat zijn de kinderen en de mensen die naar de diensten
komen hier al blij mee! Je kon de
blijdschap en de dankbaarheid aflezen
van de gezichten, de eerste keer in het
nieuwe kerkje…
Elke zondag hebben we eerst zondagsschool. Inmiddels komen er al zo’n 25
tot 30 kinderen! Daarna beginnen we
met de kerkdienst. Nieuw is dat we
tegenwoordig ook elke dinsdagavond
in Villa Maria zijn! Zes mensen willen

17

VERSLAG

Slotbarbecue
van club 3
De jongeren van club 3 hadden hun slotavond pas aan het
eind van de zomer. Maar dat was het wachten waard. Op
een prachtige avond gingen ze de plassen op en genoten
samen van een heerlijke barbecue. Een impressie in foto’s
18
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...Neuzen
in dezelfde
richting...

...Onderonsje
bij de
dames...

19

...Bakken en braden...

...Gezellig gesprek...

...Het water op...

20

LEIDRAAD HERVORMDE GEMEENTE VINKEVEEN

Oktober 2015

COMITÉ VERENIGINGSGEBOUW

Rommelmarkt

2015

Ook dit jaar werd er weer een rommelmarkt
gehouden. Op deze en volgende pagina’s
vindt u een beeldverslag.
21

...Nog even
voorbereiden...

...Laatste
instructies...

22

...Alles klaar voor de verkoop...
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...Kopje koffie
misschien?

23

HERINNERING

Het Kerkstoofje
DOOR ANNA CHRISTINA VAN GOLEN-KOSTER

M

ijn Opa, Jan Vulperhorst trouwde in 1911 kerkelijk in Nieuwer-Amstel met mijn Oma, Anna
Christina Louwen. Oma verhuisde naar Vinkeveen, en zij gingen wonen in het Achterbos.
Op zondag gingen zij gezamenlijk naar de oude hervormde
kerk.
( locatie achter het verenigings gebouw.)
In 1930 is de huidige kerk in gebruik genomen, waar het
gezin Vulperhorst een vaste plaats had op de achterste bank
in het midden.

Ik denk dat vanaf toen mijn Opa voor haar een
kerkstoof heeft aangeschaft, omdat in de nieuwe
kerk centrale
verwarming was en
in de stoof zijn géén
Maar dit stoofje
brandsporen aanwezig.
bleef alle zondagen
Met witte verf waren zijn
bij mijn Oma, op
initialen er opgezet J V P H.
haar vaste plaats,
( Jan Vul Per Horst ).
in vreugde en
Je zou denken, nou en ..…. Einde verhaal !

verdriet

Maar dit stoofje bleef alle zondagen bij mijn
Oma, op haar vaste plaats, in vreugde en verdriet. In blijde dagen als er een kind gedoopt

kon worden.
Bij de huwelijken van haar dochters en zonen. Bij de doop van de kleinkinderen
die daaruit voortkwamen. En bij verdriet bij het overlijden van twee van hun
jonge kinderen.

24
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In dankbaarheid als Opa en Oma samen aan het Heilig Avondmaal mochten
aangaan.
Ook de kleinkinderen trouwden en kregen kinderen. Trouw waren Opa en Oma
in de kerkgang. Begin jaren 50 werd Oma’s gehoor minder en kreeg zij een vaste
plaats vooraan in de kerk in het midden, recht voor de preekstoel. Totdat
zij door ziekte niet meer naar de kerk kon komen.
Zij overleed in 1964.
Zo leidt God de geslachten door de tijd naar Zijn eeuwigheid.
Het stoofje had geen eigenaar meer en ging van
vóór in de kerk, meer
naar achteren.
Tijdens de verschillende
renovaties en restauraties
Als kleindochter
verhuisde het stoofje naar
had
ik geen flauw
diverse onderkomens in
idee
dat de stoof
de opslag, totdat de kerk
nog
ergens
in de
weer ingericht werd en het
stoofje ergens neer werd
kerk stond
gezet.
Als kleindochter had
ik geen flauw idee
dat de stoof nog
ergens in de kerk stond.
Inmiddels was het in de afgelopen 80 jaar bijna
kerkelijk erfgoed geworden. Tijdens een schoonmaakmorgen in de kerk, was een vrijwilligster het helemaal zat met die stoof.
Volgens haar zeggen zaten “de jongelui” er mee te rommelen en dat leidde af van
de preek.
Het stoofje kwam in het portaal naast de consistorie terecht.
Tijdens onze werkzaamheden aan het kerkelijk archief zag ik het stoofje met
J V P H, Jan Vulperhorst staan.
In overleg met de kerkrentmeesters is het nu in mijn bezit, met veel dank !
Dit is een mooie herinnering aan mijn Grootouders en aan voorbijgaande tijden.
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COLUMN

Oude dingen m
DOOR CHRISTINE SMIT

inhouden; ik vroeg aan mijn moeder:
“Ma, als u die koffer weg wil doen, mag
ik hem dan hebben? Hij is zo leuk!” Mijn
moeder zei het juiste antwoord: “Nou, ik
heb hem nu nog zo lekker in gebruik, en
ik ben hem nog heel niet zat, maar als ik
hem weg doe, dan mag jij hem hebben”.

Ik houd van oude dingen. Ik heb bijvoorbeeld het hele servies van mijn oma;
dat heeft ze gekocht met bonnen want
ze trouwde in de oorlog. Ook staat er
bij ons in de kamer een bureautje dat
van opa Smit is geweest. Het is gemaakt
door de opa van mijn zwager Hans de
De confrontatie
Haan en compleet geresHet zal zo ongeveer 11
taureerd door mijnheer
jaar geleden zijn geweest
Oudshoorn uit het Velddat ik bij mijn broertje
huis. Een plaatje om te
binnenstapte en schrok…
Daar, om het
zien. Maar ze moeten wél
Daar, om het hoekje van
hoekje van de
een verhaal hebben want
de deur stond de hutkofdeur stond de
dat maakt het nog leuker,
fer… Ach…”Hij is leuk hè”,
vind ik.
zei hij, “die heb ik van pa
hutkoffer…
gekregen, hij moest wat
Ach…
De hutkoffer
dingen wegdoen want het
Mijn moeder had dat prepast niet in zijn nieuwe
cies zo. Een kastje , oude
huis. En zo heb ik wat van
schaatsen, een Zwitserse
ma…” “Hij is heel erg
koeienbel en nog veel meer antieke
leuk”, zei ik tegen mijn broer.
spullen stonden in de huiskamer. Zo ook
een grote bruine hutkoffer van oom Cor,
De worsteling
een broer van haar vader. Zo’n maatje
Dagenlang kon ik het maar niet kwijtra“Hugo de Groot boekenkist”. Mij moeder ken. Dat hij eigenlijk van mij was. Maar
bewaarde daar haar naaispullen in. En
wie was erbij dat mijn moeder dat zei…?
eens in de drie, vier maanden ging ie
Niemand. En mijn broertje was er zo blij
open en was het een dagje verstellen op
mee. En ik hou zo veel van hem. Maar
de naaimachine. Wat vond ik die koffer
die hutkoffer in combinatie met ma… Ik
leuk! Op een dag kon ik me niet meer
zou hem onder de trap zetten; wat zou
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met een verhaal
dat mooi staan… Het was een worsteling. Totdat ik het de Heere vroeg.
Het antwoord
Filippensen 2:3 Doe niets uit eigenbelang of eigendunk, maar laat in
nederigheid de een de ander voortreffelijker achten dan zichzelf.
Nu was ik eruit. De koffer blijft bij mijn
geliefde broer. En ik kreeg rust en blijdschap!

toch weg.” Zo bad ik in stilte. Ik zei nee.
“Wat vind je van de Statenbijbel van je
moeder?” vroeg pa. De Statenbijbel? Die
oude Bijbel met de prachtige gekleurde
platen? Die Bijbel waar ma snel even
de kanttekeningen bekeek om uitleg
te vinden? Waar tientallen briefjes en
aantekeningen van haar in zitten? Het
Woord dat me lief is geworden… En
óf ik die wilde hebben! “Maar pa, kan ik
Het Geschenk
dat wel aannemen?”
Een klein poosje later
vroeg ik hem. “Jij krijgt
De Statenbijbel? de Statenbijbel. En de
waren Antoon en ik eens
Die oude Bijbel standaard erbij.” Zo was
bij mijn vader en stiefmet
de prachtige zijn antwoord.
moeder op bezoek in
Schoonhoven. Het was
Een oude Bijbel met een
gekleurde
gezellig en toen we zo’n
nieuw verhaal
platen?
beetje aanstalten maakNu staat de Bijbel in
ten om weer naar huis te
onze huiskamer. En oud
gaan vroeg mijn vader of
is hij. Een oud Boek van
ik al wat van ma gekregen
Hem Die alle dingen
had. Daar was de hutkoffer weer op mijn nieuw kan en wil maken! Je hoeft het
netvlies… “Nee Heere, ik wil zo graag
Hem alleen maar te vragen… Wat houd
luisteren naar U, neemt U deze gedachte ik van oude dingen met een verhaal!

GELEZEN
“Wie reist door het landschap van de Bijbel, raakt van de weg af
zodra hij de heuvel, die Golgotha heet, uit het oog verliest”
WILLIAM PERKINS
27
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WISSELLIJST
DOOR: HARMKE DE LEEUW
LEEFTIJD: 3 JAAR
TITEL: HARMKE MET EEN DEUR EN EEN APPEL
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