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Gelezen……
‘Waarom altijd dat kruis? Omdat het de werkelijkheid is van mensen die met Christus gekruisigd zijn. Elke dag ergeren zij zich, net
als God, aan ‘dit volk’, te beginnen bij zichzelf. En elke dag hebben ze pijn als mensen vinden dat er in de wereld nog niet genoeg
geleden is en er dus nog een schepje bovenop doen. Je kunt eraan voorbij praten en eraan voorbij zingen. Maar dan ben je wel
wereldvreemd. God is niet wereldvreemd. Mensen die Hem kennen, zijn dat ook niet.’
dr. A. van de Beek in ‘Altijd dat kruis’
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HET WOORD VOORAF

De volken zullen God loven
1 Een psalm, een lied, voor de koorleider, bij snarenspel.
2 God zij ons genadig en zegene ons;
Hij doe Zijn aangezicht over ons lichten.
3 Dan zal men op de aarde Uw weg kennen,
onder alle heidenvolken Uw heil.
4 De volken zullen U, o God, loven;
de volken zullen U loven, zij allen.
5 De natiën zullen zich verblijden en juichen,
omdat U de volken rechtvaardig zult oordelen;
de natiën op de aarde zult U leiden.
6 De volken zullen U, o God, loven;
de volken zullen U loven, zij allen.
7 De aarde heeft haar opbrengst gegeven;
God, onze God, zegent ons.
8 God zegent ons
en alle einden der aarde zullen Hem vrezen.

“EEN GEBED VAN ISRAËL”
Op zondagmorgen 6 januari, de eerste zondag van het jaar begon dominee
J. Niesing met de woorden uit psalm 4 “Wie zal ons het goede doen zien?”
Het antwoord wat David in psalm 4 geeft op deze vraag, lezen we ook in
psalm 67 vers 2 “Hij doe Zijn aanschijn over ons lichten”, het is een citaat uit
de Aäronitische zegen, die we kunnen vinden in Numeri 6.
Psalm 67 is bij ons niet zo heel bekend, ook weer niet heel onbekend, maar
in de Joodse traditie is deze psalm juist heel bekend. In de liturgie van het
wekenfeest wordt psalm 67 dagelijks, vlak voor het avondgebed gelezen,
zeven weken lang. Vanaf Pesach tot Sjavoeot, van Pasen naar Pinksteren,
zouden wij zeggen.
Als we het opschrift van de Psalm niet meerekenen dan heeft psalm 67 zeven verzen, het middelste vers is vers 5 en dit vers wordt omgeven door
twee identieke verzen, vers 4 en 6, die elk 26 letters tellen. Het getal van
JHWH. De God van het verbond. Vers 5 is dus de kern, we lezen daar: “De
natiën zullen zich verblijden en juichen, omdat U de volken rechtvaardig zult
oordelen; de natiën op de aarde zult U leiden”.
Als we de Hebreeuwse grondtekst raadplegen, dan zien we dat de inhoud
van Psalm 67 (zonder het opschrift) uit 49 woorden bestaat. Het verwijst,
volgens de Joodse uitleg, naar de 49 dagen tussen het eerste Pasen bij de
uittocht uit Egypte en de gave van de wet tijdens het Pinksterfeest bij de
Sinaï. Het Wekenfeest was in de joodse traditie voornamelijk een oogstfeest, dat is ook wel enigszins terug te lezen in vers 7. Maar het ziet ook op
de grote volkerenoogst. Het gaat in psalm 67 namelijk ook over: heidenen,
volken en natiën. De Israëlieten, het Joodse volk, zijn de eerstelingen van
de grote volkerenoogst die zal volgen. Uitgerekend op het Joodse Sjavoeot,
wordt de Heilige Geest uitgestort en worden grenzen van Israël doorbroken. De wereldzending is van start gegaan, vanuit Jeruzalem en de volken
zullen de boodschap van de God van Israël horen en er zal grote menigte
(die niemand tellen kan) tot geloof komen uit alle volken, talen en natiën
(Openb.7:9).
De boodschap voor het Joodse volk van toen
In de Joodse traditie is de Psalmbundel verdeeld in vijf boeken. Deze verdeling in het boek der Psalmen is bewust gekozen om herkenning op te roepen
met de Thora, de vijf boeken van Mozes en om op deze manier het belang

en het gezag van de inhoud van de Psalmen te vergroten. Psalm 67 is ondergebracht in het tweede boek (Ps. 42-72), met als thema: Nieuwe perspectieven op Davids vlucht. Zoals het thema van dit tweede boek al doet
vermoeden vinden we in dit tweede boek voornamelijk liederen die gekenmerkt worden door worsteling en strijd. Maar hoe meer we het einde van
dit tweede boek naderen, hoe meer lofliederen en dankpsalmen we tegenkomen. Om dan vervolgens af te sluiten met de woorden van Psalm 72: “Geloofd zij de Heere God, de God van Israël; Hij doet wonderen, Hij alleen. Geloofd zij voor eeuwig Zijn heerlijke Naam; laat heel de aarde met Zijn heerlijkheid vervuld worden. Amen, ja, Amen. (Ps.72:18 en 19).
Dat is een prachtig slot van dit tweede boek. Mooi ook, omdat ondanks alle
pijn verdriet en moeite die de dichter (waarschijnlijk David) van deze Psalm
om zich heen zag, bij zichzelf en bij het volk Israël er toch ook altijd hoop en
verwachting is bij de God van Israël. Deze God blijkt altijd te zijn: de Almachtige, de Betrouwbare, een Toevlucht, een Rots om in te wonen. Een God
van heil, van genade, van volkomen zaligheid.
Ik noemde in het voorbijgaan even de naam van David, de meeste uitleggers
denken dat David de dichter van Psalm 67 is. Enkele manuscripten van de
Septuaginta hebben namelijk wel de toevoeging “van David”.
Deze Psalm is een gebed om de zegen van God, er wordt gebeden of Gods
genade en zegen zo zichtbaar zal worden in het leven van Israël, dat de hele
wereld de God van Israël zal gaan erkennen. Dat is ook het doel van Gods
verkiezende liefde voor Israël, opdat de God van Israël, door Israël heen de
wereld zal bereiken met Zijn genade en Zegen.
In het Bijbelboek Jesaja wordt Israël “de knecht van de Heere” genoemd.
Het volk Israël had de grote opdracht om zo dicht bij de Heere te leven, dat
Gods zegen en genade als een licht gezien en verspreid zou worden, opdat
de heidenvolken de heerlijkheid van de God van Israël zouden gaan erkennen. En vele volken zullen zeggen: “Kom, laten wij opgaan naar de berg van
de Heere, naar het huis van de God van Jacob; dan zal Hij ons onderwijzen
aangaande Zijn wegen, en zullen wij Zijn paden bewandelen. Want uit Sion
zal de wet uitgaan, en het woord van de Heere uit Jeruzalem” (Jes.2:3). Dat
was het doel en de opdracht van het volk Israël. Die wens klinkt ook door in
de inhoud van Psalm 67. “Dan zal men op de aarde Uw weg kennen, onder
alle heidenvolken Uw heil” (Ps.67:3).
Helaas heeft Israël deze roeping veelal niet waar gemaakt, en heeft de wijngaard Israël juist stinkende vruchten voortgebracht (Jes.5: 1t/m4).

Maar in de toekomst zal Israël alsnog aan deze roeping gehoor gaan geven,
als het volk tot geloof en bekering zal komen. Want Paulus zegt in Romeinen
11: Als dan hun val…, de verwerping van de Heere Jezus en hun ongeloof,
zoveel zegen heeft gebracht voor de heidenvolken, zegen in de zin van dat
het evangelie vanuit Jeruzalem de wereld is over gegaan, hoeveel te meer
als zij tot bekering zullen komen. Als Israël straks tot bekering zal komen,
dan zal dat zegen betekenen voor de wereld. De profeet Zacharia voorspelt
deze zegen voor de wereld op een treffende manier: “In die dagen zal het
gebeuren dat tien mannen uit alle talen van de heidenvolken, vastgrijpen,
ja, de punt van de mantel van een Joodse man zullen zij vastgrijpen, en zeggen: Wij gaan met u mee, want wij hebben gehoord dat God met u is”
(Zach.8:23).
De boodschap voor ons vandaag
Wat is de boodschap voor ons vandaag? God zij ons genadig en zegene ons,
dat is de eerste wens van dit gebed. Daarin proeven we iets van het verlangen van de dichter. Het is immers allerminst vanzelfsprekend dat God ons
genadig is. Door onze zonden hebben we Gods toorn verdiend. Het is een
verlangen naar genade, dat ontstaat in het diepe besef van schuldig te staan
tegenover deze Almachtige en Heilige God. Juist als wij onze zondigheid,
onze onreinheid en onze ongerechtigheid gaan inzien en belijden dan wordt
het wonder van Gods genade en van Gods zegen des te groter. Het besef
van verloren te liggen in zonde en schuld, doet ons te meer verlangen naar
Gods genade. Daarom zegt de dichter: “God zij ons genadig en zegene ons;
Hij doe Zijn aangezicht over ons lichten” (Ps.67:2). Het is een wens een gebed, opdat God al de lof en de eer zal ontvangen van ons behoud.
Hij doe Zijn aangezicht over ons lichten. Ik dacht bij de voorbereiding van
deze Psalm: Wat is het verschil? Kunnen we dat benoemen? Als God Zijn
aangezicht over ons doet lichten, of… als Hij dat juist niet doet. Wat is het
verschil? Weten we dat? Kennen we dat? Is het niet juist kenmerkend voor
onze tijd, dat het geestelijke leven zo vlak en zo flauw kan zijn. Weten we
nog van het verschil, het verschil van Gods nabijheid, dat ons hart vervuld
is van liefde tot de Heere Jezus, of dat ons leven met de Heere maar een
beetje voort kabbelt. Dat we geestelijk gezien niet koud zijn een ook niet
heet, maar lauw.
Laten we onszelf onderzoeken. Brand ons hart van liefde en ijver voor de
Heere en Zijn dienst? Staan wij in vuur en vlam van oprechte liefde tot de

Heere Jezus? Is dat ons leven? Laten we met de dichter meebidden: God zij
ons genadig en zegene ons; Hij doe Zijn aangezicht over ons lichten.
Als God Zijn vriendelijk aangezicht over ons doet lichten, dan zal er iets van
Gods heerlijkheid aan ons gezien worden. Zoals het gezicht van Mozes glinsterde en straalde toen hij dichtbij God geweest was op de berg Sinaï. Zo zal
ook ons leven een leesbare brief van de Heere zijn, als wij met wandelen.
Als Hij Zijn aangezicht over ons doet lichten.
Dan zal men op aarde Uw weg kennen. Als wij in ons gezin, in onze omgeving, aan onze naasten gaan vertellen wie de Heere voor ons geworden is
en uit welke nood en ellende de Heere Jezus ons verlost heeft, dan zal dit
getuigenis vrucht dragen. Dan zal dat tot zegen zijn. Maar als onze mond,
mijn mond….. dicht blijft en niet spreekt over Gods genade en redding in de
Heere Jezus Christus, hoe zal de wereld om ons heen dan Gods weg leren
kennen? Hoe zullen zij in de Heere Jezus geloven als zij niet van Hem gehoord hebben?
“Hoe liefelijk zijn de voeten van hen die vrede verkondigen, van hen die het
goede verkondigen” (Rom.10:15). Dat is de roeping van Gods verbondsvolk
Israël, maar ook de roeping van ons, die als wilde takken zijn ingeënt, in dat
verbond van God met Israël. Als wij die roeping serieus nemen, ja, dan zal
men op de aarde de weg van de Heere leren kennen. Of zijn we misschien
veel te druk met andere dingen om aan deze roeping toe te komen? God zij
ons genadig en zegene ons.
Vers 5 de kern van deze psalm verwoord Gods leiding en wereldbestuur.
Zoals God Zijn volk Israël leiding geeft en de weg wijst, zo bestuurt God ook
heel de wereld, ook al zien wij van dat wereldbestuur vaak maar weinig.
Toch mogen wij er op vertrouwen dat alle dingen moeten meewerken aan
Gods plan en doel met de wereld. Ook al zijn Gods wegen soms veel hoger
dan onze wegen en soms raadselachtig voor onze waarneming, toch mogen
wij ten volle geloven dat Hij de Opperste Wijsheid is. De Heere Jezus zegt in
Mattheüs 28: Mij is gegeven alle macht in hemel en op de aarde.
Telkens weer moeten we en mogen we ons verblijden en verheugen in de
God van Israël. En ik besef…. dat ik dat altijd te kort en te weinig doe. Geloofd en geprezen zij de Heere, de God van Israël, Die trouw houdt en eeuwig leeft. De volken zullen U , o God loven. Elke knie zal zich buigen en elke
tong zal belijden dat Jezus Christus de Heere is, tot heerlijkheid van God de
Vader (Fil.2:10 en 11).
C. van Sligtenhorst

DE BIBLIOTHEEK
De bibliotheek houdt woensdags, zowel in de middag als op de avond, een
uitleenuur en wel van 15.00-16.00 uur en van 19.00-20.00 uur.
Op de bovenetage van gebouw Maranatha is de bibliotheek gevestigd. Iedereen betaalt per boek € 0,25 per week.
Ook zijn er postzegels van Woord en Daad te koop, voor normale tarief
elders, 1 velletje voor € 8,70 per 2019.
Welkom!
NIEUWE BOEKEN VOLWASSENEN
Tessa Afshar: De dief van Korinte
Ariadne is zestien jaar als zij wegvlucht van haar
moeder en haar tiranniserende grootvader in
Athene naar haar vader in Korinte. Daar komt ze tot
ontdekking dat haar vader steelt van rijke en corrupte inwoners van die stad. Ze zet alles op spel als
zij haar vader hierin gaat helpen. Als het geheim
ontdekt wordt hangt haar leven aan een zijden
draadje. Durft ze te vertrouwen op de joodse rabbijn Paulus met zijn radicale boodschap waar Ariadne vraagtekens bij zet.
Tamera Alexander: Kerst op Carnton
Aletta Prescott, een alleenstaande weduwe woont
met haar zes jarige zoon in een huis waar de bank
hun huis dreigt te ontnemen nu ze zwanger is en ook
nog is ontslag krijgt van haar naaiwerk in de fabriek.
Dan ontmoet en sluit Alletta in deze zo benarde toestand vriendschap met een gewonde soldaat. Kapitein Jake een zuidelijke scherpschutter die door zijn
verwondingen moeilijk zijn beroep kan uitoefenen.
Zijn identiteit en vaardigheden verliest hij. Dan
wordt hij voor een lokale veiling voor vrouwen gevraagd waar hij toch uiteindelijk op in gaat. Waar hij
zelfs meer voor één persoon gaat voelen.

Gemma Liviero: Scherven van hoop
Drie personen die in de Tweede Wereldoorlog hun wegen kruisen. Een Naziarts , een joodse vrouw en een klein meisje. Elsi woont met haar moeder en
zusje in het getto in Lodz in Polen. Haar moeder die zwanger was geraakt
van een Duitse soldaat wekte een miskraam op. Elsi sluit zich met gevaar
voor eigen leven bij een verzetsgroep aan om het regime te saboteren. De
Duitse nazi-officier Wilhelm werkt als arts in het getto. Daar gaat zijn geweten knagen als hij zich ook bezig houdt met abortussen. Dan krijgt hij een
positie als arts in Auschwitz waar hij getuige is van de gruwelen en probeert
vanaf dat moment juist veel levens te redden. De tienjarige Mathilde wordt
bij haar Roemeense familie weggehaald en in een Lebensborn-kliniek geplaatst. Daar krijgt ze te maken met de wrede Frau Haus die haar tot een
perfect Arisch meisje maakt. Mathilde’s juiste uiterlijk maar haar opstandige karakter brengt haar in groot gevaar. Samen vechten deze drie mensen
voor een nieuw bestaan.
Julie Thomas: 3. Levi’s strijd
dl. 1. De jongen de viool en de meester
dl. 2. Rachels verzet
In 1938 moet de joodse Levi Horowitz Duitsland ontvluchten. De muzikale talenten en zijn niet-Joodse uiterlijk worden opgemerkt door de Britse geheime
dienst. Waar hij gevraagd wordt om voor hen te spioneren in Berlijn. Hij krijgt de naam Hauptmann Werner Schneider. Zijn pianospel valt goed in de smaak bij
de nazi’s. Werner wordt uitgenodigd om in het buitenverblijf voor Adolf Hitler te spelen. Zodat hij in zijn
positie het verloop van de oorlog kan beïnvloeden. Levi’s familie weet niet
anders dan dat hij in Londen is. Decennia later horen de nabestaanden van
zijn heldendaden en komt het geheim dat Levi al die tijd meedroeg aan het
licht.

Gelezen……..
‘Zoals Jezus het ziet, is vasten alleen een uiting van een honger naar
God. Zo niet, dan is het waardeloos.’
John Piper in ‘Honger naar God’

WHATSAPP GROEP
Naar aanleiding van een vraag, gesteld op de laatst gehouden
jaarvergadering, heeft de kerkenraad nagedacht over een
WhatsApp groep voor onze gemeente. In de kerkenraadsvergadering van december 2018 is besloten om deze WhatsApp
groep op te gaan zetten.
Het doel van deze WhatsApp groep is om berichten die niet
kunnen wachten tot de afkondigingen in de eredienst en de gemeente aangaan op een snelle en eenvoudige manier te verspreiden. Alleen beheerders van de WhatsApp groep zullen berichten (kunnen) plaatsen. Reageren op elkaar is niet mogelijk,
dit om het beheersbaar te houden.
Ieder lid van de gemeente van 16 jaar of ouder kan zich voor
deze WhatsApp groep aanmelden. Dit doet u door een email
met uw naam en telefoonnummer te versturen naar whatsapp@hervormdvinkeveen.nl. Voor vragen kunt u terecht bij
Jaap van der Velde (jr.) en Krijno Verbruggen.

STROOPWAFELACTIE
Noteer het vast in uw agenda: D.V. vrijdagavond 5 april en zaterdagochtend 6 april zullen de overheerlijke Goudse Siroopwafelen weer bij u aan
de deur verkocht worden. Deze actie zal dit jaar gehouden worden voor
'Kinderhulp Afrika'. Deze christelijke organisatie ziet om naar de meest
kwetsbare kinderen in Uganda, de Weeskinderen. Ze bieden deze kinderen onderwijs, onderdak, geestelijke en medische verzorging. Voor
deze actie hebben we weer veel vrijwilligers nodig om langs alle deuren
te verkopen. We hopen weer dat u mee wilt helpen!

DE COMMISSIE OUDERENBEZOEKWERK
Graag willen wij u iets meer vertellen over de commissie “Ouderenbezoekwerk”. Binnen onze Hervormde Gemeente Vinkeveen is dit een vrij “jonge”
commissie, opgezet voor de ouderen in de gemeente. De commissie ouderenbezoekwerk is in oktober 2016 van start gegaan.
De opzet was om alle gemeenteleden van 75 jaar en ouder te bezoeken. De
insteek is omzien naar elkaar. In de praktijk blijkt dan dat de ene oudere nog
zeer actief is en zelf er nog op uit gaat, maar de andere oudere heeft duidelijk minder mogelijkheden en is soms meer aan huis gebonden. Daarbij is
het ook een gegeven dat de een meer contacten heeft aan familie en/of
bekenden en een ander op meer afstand woont van familie of kennissen.
Een enthousiast team van bezoekers gaat bij alle ouderen van 75 jaar en
ouder langs en informeert of regelmatig bezoek gewenst is.
De bezochte oudere en de bezoeker stemmen samen af of en hoe vaak bezoek gewenst is. Ook de invulling van het bezoek kan variëren. Het is mooi
om te horen, nu we een paar jaar draaien, hoe de bezoekjes worden ingevuld en door de tijd heen ook steeds meer vorm gaan krijgen.
Zo zijn er bezoekjes waar hele fotoboeken worden doorgewerkt, of verschillende spelletjes worden gespeeld. Maar ook een wandeling in de buurt of
een bezoekje aan een tuincentrum, we hoorden al van verschillende invullingen.
Dat is nu het mooie van deze bezoekjes, mensen stemmen samen af wat zij
kunnen doen aan een gezellige invulling van het bezoek. De kern is en blijft,
oog en oor hebben voor elkaar.
Inmiddels hebben wij 26 personen die de bezoeken afleggen. Om het voor
iedereen enigszins overzichtelijk te houden willen we niet teveel bezoekadressen aan één persoon koppelen. Daarom is het altijd mooi als iemand
zich weer opgeeft om deel te nemen aan dit mooie en dankbare werk.
Heeft u of heb jij ook interesse om als bezoeker deel te nemen aan het ouderenbezoekwerk in gemeente meld je aan via ouderenbezoekwerk@hervormdvinkeveen.nl.
De coördinatie van deze commissie ligt in handen van Arthur Burggraaff en
Hans van der Vliet. Een keer per jaar, in het voorjaar, komen we als commissie bij elkaar om de ervaringen met elkaar te delen.
»»

Soms nodigen we een spreker uit die op de een of andere manier een link
heeft met het ouderenbezoekwerk, zodat we kunnen leren van anderen.
oven alles kunnen we dit werk alleen maar doen door de liefde van onze
Heere Jezus Christus, Die ook eens omzag naar het verlorene, naar ons, en
ons met liefde tegemoet kwam. Wij mogen, in het geloof, nu die liefde van
Hem delen met de mensen die op ons pad komen, waaronder de ouderen
in onze gemeente. Alleen in de liefde van Christus kunnen wij onze naasten
liefhebben en werkelijk naar elkaar omzien. De liefde van God brengt ons
tot de liefde voor elkaar en zo komt de liefde van God in ons tot haar doel.
Laat uw licht zo schijnen voor de mensen, dat zij uw goede werken zien en
uw Vader, Die in de hemelen is, verheerlijken. (Matt. 5:16)
Met vriendelijke groet,
Arthur Burggraaff en Hans van der Vliet

De Nederlandse Patiënten Vereniging, afdeling De Ronde Venen, hoopt
woensdag 3 april 2019 haar jaarvergadering te houden.
Het onderwerp voor deze avond is: ‘Eenzaamheid, zien en gezien worden’
De spreker van deze avond is dhr. F. van Holten, manager NPV- Dichtbij.
We willen u hartelijk uitnodigen om bij deze avond aanwezig te zijn.
De jaarvergadering wordt gehouden in gebouw ‘Maranatha’, Herenweg 207
te Vinkeveen.
We willen om 20.00 uur beginnen, vanaf 19.45 uur staat de koffie klaar.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het secretariaat;
Helga Kroese tel: 0297-261533
derondevenen@afdeling-npvzorg.nl
of via de website
www.npvzorg.nl/de-ronde-venen

“DRAAGT ELKANDERS LASTEN”
Draagt elkanders lasten
op deez’ aardse reis.
Draagt elkanders lasten
niet om loon of prijs;
niet om eer te winnen,
noch door drang of wet,
maar alléén uit liefde
en in stil gebed.
Draagt elkanders lasten!
’t Maakt u de eigen licht.
Samen ’t kruis te torsen,
mindert zijn gewicht.
Samen ’t leed te dragen
sterkt de liefdeband.
Wat alléén zou vallen
houdt verbonden stand.
Draagt elkanders lasten!
Doet dit dragen pijn?
Nee, wanneer wij zwakken
zelf gedragen zijn.
Wat de lieve Heiland
hier geleden heeft,
komt zijn volk ten goede,
daar ’t hun draagkracht geeft.
Draagt elkanders lasten!
Draagt ze met geduld:
In de ware liefde
is Gods Wet vervuld.
Kleinen, ja verzochten
ziet de Heiland aan:
Wat wij doen aan dezen,
is aan Hem gedaan.

ZENDINGSCOMMISSIE VINKEVEEN
Vanuit de zendingscommissie
van Vinkeveen willen wij U
graag op de hoogte brengen
van wat er het komende seizoen op de planning staat.
Op zaterdag 6 april hopen wij
een Open Doors avond te houden met een spreker van Open
Doors.
Op dinsdagavond 16 april hopen we mannenkoor Conforza
te mogen ontvangen in Gods
huis.
U bent allen van harte uitgenodigd om deze avonden in Gods
nabijheid mee te maken.
Verdere informatie vindt U in
Ons Kerkblad over de avonden.
Ook willen we U danken voor Uw gulle gaven en hebben daardoor het afgelopen jaar 3 projecten financieel mogen ondersteunen.
1. Familie Klaasse inmiddels gearriveerd in Colombia.
2. Ds. Germán Suárez: zet zich in voor de kinderen in de sloppenwijken van
Bogotá te Colombia. Onder zijn leiding zijn er 2 opvanglocaties gestart waar
kinderen na school terecht kunnen en waar ze een gezonde maaltijd krijgen.
3. Ismaël in Namibië: Ismaël heeft 13 jaar in de gevangenis gezeten, is daar
tot geloof gekomen en studeert nu theologie. In de vakanties van zijn huidige
werk gaat Ismaël terug naar de gevangenis om zijn voormalige gevangenen
te bezoeken en om met hen het Evangelie te delen.
Het zendingsechtpaar heeft €5.500,- gekregen.
De andere 2 projecten hebben ieder €1.000,- mogen ontvangen.
Nogmaals onze dank voor Uw gulle gaven en we hopen op een heel mooi
zendingsjaar met mooie samenkomsten en Gods zegen om de gaven goed te
besteden.

door Debora de Haan
Naar aanleiding van het gesprek dat ik had met dhr. en mw. Oudshoorn van
Donkereind ben ik nu op pad gegaan voor een fijn gesprek met Henk en Ria
Oussoren. Ja, ik mocht Henk en Ria zeggen, anders klinkt het zo oud. Voor
mij zijn het eigenlijk de ouders van mijn oude schoolvriendinnetje, gek hoe
dat dan in de loop van de jaren kan veranderen.
Ik ben op pad gegaan met de vraag: Hoe gaat het nu met Christiaan
(inmiddels 32 jaar) in Canada en hoe leven jullie toe naar de reis van D.V.
eind april richting Canada?
Henk en Ria hebben een prachtig gezin, Marco, Sylvia, René en Christiaan.
Marco is getrouwd en woont met zijn gezin in Amersfoort, Sylvia is ook
getrouwd en woont met haar gezin in Kamerik en René is ook getrouwd en
woont met zijn vrouw en dochtertje naast Henk en Ria op de Demmerikse
Kade.
‘Heel fijn om haar te zien opgroeien zo naast ons….’
En als er dan foto’s tevoorschijn komen zien we een prachtig meisje met
bolle wangen! De jongste van de hele familie maar een echt meisje lekker
fel, weet wat ze wil.
Als we het zo over het gezinsleven hebben merk ik op dat Christiaan dan wel
erg ver weg woont. Niet zomaar even een kopje koffie of een warme prak
mee eten of gewoon een praatje kunnen maken met elkaar. Toch, zo zegt
Henk, gaat het aardig goed! Hij is inmiddels ook al weer ruim twee jaar weg,
en je kunt tegenwoordig het vliegtuig pakken, bellen, mailen enzovoorts,
maar toch….
Een poos terug waren we met het gezin op Texel, iedereen was mee gegaan,
een prachtige tijd! Alleen Christiaan was er niet, dat was wel vreemd, niet
compleet.
Ria: Christiaan heeft toen een plannetje gemaakt; hij zou op de maandag
om 18:00 uur bellen! Niemand wist van dit plan af, zelfs Henk niet, alleen ik.
Normaal eten we nooit zo laat en de kleinkinderen werden ongeduldig, die

wilden heel graag met elkaar naar de ondergaande zon gaan kijken op het
strand….
Ik heb toen een app gestuurd naar Christiaan, het was al nagenoeg 18:00
uur, wanneer hij nu zou bellen want dan gingen wij aan tafel.
Eenmaal aan tafel ging de mobiele telefoon af en daar was Christiaan in
beeld aanwezig, prachtig om dan zo bij elkaar te zijn! We hebben het even
heel gezellig gehad maar je moet dan toch de telefoon weer “ophangen”.
De kleinkinderen wilden nog naar het strand, samen naar de ondergaande
zon gaan kijken, zo leidden ze je weer snel af en kun je weer overgaan tot
de orde van de dag! En we genieten dan ook echt van de kinderen om ons
heen.
Hoe was het dan met bijvoorbeeld de Kerstdagen, zo zonder Christiaan
dichtbij? Was mijn volgende vraag.
Eigenlijk ging dat op een zelfde manier, we hebben weer gebeld, met beeld
erbij, de mobiele telefoon boven de pannen gehouden en zo laten zien wat,
en hoe we gingen eten. En we konden op deze manier laten zien dat het ook
gezellig was maar hem daarbij wel misten…
Christiaan is juist een echte familieman, zoekt de gezelligheid op, is gek op
lekker eten, was altijd echt aanwezig en dat missen we wel. Hij is ook degene
die altijd alles haarfijn in de gaten heeft, naar de ander omziet, een hele
fijne zoon die wij alle geluk gunnen.
Wat wij ook wel erg missen is de hele periode van zijn verkering. Hij leert
zijn vriendin kennen, maar wij niet. Een heel stuk van zijn leven maak je niet,
zichtbaar, mee. Dat je aanstaande schoondochter zich komt voorstellen of
komt mee eten of een verjaardag meeviert; dat gaat gewoon niet. We
hebben haar maar één keer gezien…. Maar ze is zo aardig en ontzettend lief.
En geeft veel om onze Christiaan, zorgt voor hem! Hoe dankbaar kun je dan
als ouders zijn!
Maar toch, zo ver weg, zo mijmerde ik tussendoor…. ‘k zou er zelf niet aan
moeten denken, zei ik tegen Henk en Ria. Waarop Henk antwoordde dat hij
dat wel snapte maar toch; je gunt je kind alle geluk! Wij zien dat hij dat heeft
gevonden in Canada met zijn lieve vriendin en ontzettend zorgzame
schoonfamilie.
Ook is de weg die hij is gegaan, richting Canada een weg die geleid is door
de Heere God, zo ervaren wij dat zeker wel! Bijzonder hoe Christiaan daarin
geleid is, wonderlijk.

Christiaan wil zich vestigen in Canada, hoe is dat verlopen? Moest ook hij
een bepaalde “inburgeringscursus” doen? Vroeg ik aan Henk en Ria, je mag
toch niet zomaar Canada in?
Zeker, vooral de Engelse taal moest hij machtig zijn. Maar de jongelui van
tegenwoordig spreken best goed Engels. En Christiaan spreekt net zo
makkelijk Engels als Nederlands, dus dat ging heel goed!
Allemaal achten haalde hij. Moest een gesprek houden met iemand en nog
andere testen, maar die heeft hij allemaal erg goed afgelegd.
En hij had ook al direct een baan… Kon eigenlijk kiezen uit drie werkgevers,
dat zegt veel over zijn goede inzet en over de indruk die hij heeft
achtergelaten!
Inmiddels is Christiaan al weer twee en een half jaar in Canada, wat vliegt
de tijd. Ook zijn rijbewijs heeft hij daar opnieuw moeten halen. Als hij nu uit
België kwam of Duitsland had dat niet nodig geweest, maar nu wel. Dat zijn
dan van die bepaalde regels waar je je aan moet houden. En gelukkig heeft
hij dat ook gehaald.
Wat ook dankbaar maakt is dat Christiaan een hele prettige baan heeft
gevonden. Hij werkt nu bij een bedrijf dat de opbouw van vrachtwagens
maakt, dus het frame en het zeildoek daaromheen. Hij heeft het er erg naar
zijn zin.
Het is een slimme jongen, vooral als het om computers gaat.
Hij deed hier in Nederland veel tekenwerk bij het bedrijf waar hij werkte. Hij
verwacht dat dat in de toekomst ook zo zal gaan in Canada, maar nu is het
nog erg veel handwerk. Toch wil zijn nieuwe werkgever dat hij dat ook daar
gaat oppakken. Dat gebeurt nu ook al, hij heeft het erg druk. Niet iedereen
is bekwaam in computertekenen voor in de bouw/vrachtwagen wereld, en
hij gelukkig wel!
Christiaan werkt zich er makkelijk tussen, een gezellige en behulpzame
jonge man, die voor zijn werkgever en anderen klaarstaat met raad en daad!
Wij missen dat stiekem ook hoor, zijn computerwerk. Ongemerkt deed hij
veel voor ons. Tegenwoordig nog hoor, vanuit Canada doet hij nog veel voor
ons, en als we vragen hebben staat hij altijd klaar om ons, online, te helpen.
Op mijn vraag of Christiaan hen mist, kunnen ze beiden antwoordden, ja dat
denken we wel. Hij voelt op afstand haarfijn aan of er iets is, zoekt geregeld
contact en vind het fijn om met pa en ma te spreken. Maar, zo zegt Henk,
nu zijn we in de gelegenheid elkaar te bellen, te mailen, te videobellen en

eventueel kunnen we een vliegtuig pakken en gaan we erheen, maar hoe
zal dat in de toekomst gaan?
Als we duidelijk ouder zijn, minder mobiel misschien…..
Dan zal het gemis nog meer voelbaar zijn. Er niet meer heen kunnen gaan
wanneer je wil, dat zal lastig zijn. Misschien mogen ze ook kinderen krijgen,
die zien we dan ook niet zo vaak, dat zijn van die lastige dingen waar je af
en toe aan denkt! Want hoe zal de toekomst van Christiaan en zijn
toekomstige vrouw Katrina zijn?
De vriendin van Christiaan (31 jaar) werkt in de zorg, al jaren als
verpleegkundige. Ook zij werkt veel uren. Het is wel duidelijk anders dan in
Nederland. Lange dagen van 12 uren en dan drie dagen achter elkaar, op de
medium care.

Toch weten we dat ook Christiaan en zijn Katrina, en hun toekomst, alleen
ligt in de handen van de Hemelse Vader! We mogen ze allebei daar
neerleggen, Hij zorgt! En dat is zeker waar…
We leven nu toe naar de bruiloft van 04-05-2019.
Wij hopen er in april al heen te gaan en dan daar te blijven tot eind mei. Op
deze manier genieten we volop van alle gebeurtenissen rondom de bruiloft
en leren we de gastvrije familie daar ook goed kennen. We hopen er met
een hele groep heen te gaan vanuit Nederland, bijna de hele familie!

En de bedoeling is ook om daar familie te gaan bezoeken, waaronder een
oude oom en tante. Rondgaan in de weide omtrek, de natuur bewonderen
en wat al niet meer. We voelen ons daar erg welkom, zo fijn!
Nu is het echt toeleven naar de grote dag van Christiaan en zijn Katrina
(Jonkman), vol verlangen daar naar toe en dankbaar zijn voor het geluk van
je kinderen.
We zien niet op tegen de reis, het is ver, lang vliegen, maar ook daarin weten
we dat God ons leid, voor ons zorgt. In vol vertrouwen op Hem gaan we op
weg….
Als ik hier dan aan denk, denk ik aan het lied dat we al jong hebben
aangeleerd.
“Wat de toekomst brenge moge,
mij geleid des Heeren hand.
Moedig sla ik dus de ogen,
naar het onbekende land….
Leer mij volgen zonder vragen;
Vader wat U doet is goed!
Leer mij slechts het heden dragen,
met een rustig, kalme moed”
Wij wensen jullie een hele goede en door God gezegende tijd in het verre
Canada met elkaar!
Rest mij nog de laatste vraag: wie willen jullie uitnodigen voor het volgende
gesprek en wat willen jullie hem of haar vragen?
Graag willen we vragen aan mw. Gré Mulckhuyse en mw. Jeanette van de
Ruitenbeek hoe ze de gastvrije maaltijden hebben opgezet. Hoe verlopen
de maaltijden, zijn het fijne ontmoetingen en is er animo voor?
Het adres is:
Christiaan en Katrina Oussoren-Jonkman
26 Main St.N
st. George, ON INO
P.O.Box 347 Canada

SAVE THE DATE!
In de eerste week van de zomervakantie,
van 22 t/m 28 juli 2019, wordt er weer een
Vakantie Bijbel Week gehouden!
Het weekthema is dit jaar SchatRijk.
Tijdens deze week willen we rand- en buitenkerkelijke kinderen en tieners (en hun
ouders) in aanraking brengen met God en
Jezus door het Evangelie te vertellen en
door voor te leven wat ons met hulp van
de Heilige Geest door de Bijbel is bekend
geworden.
Door het vertellen van een Bijbelverhaal, gesprekjes in kleine groepjes en
door verschillende andere activiteiten als knutselen, (buiten)spelletjes en
samen eten, worden kinderen en tieners door christenen op het spoor gezet van God en de Bijbel. Al deze onderdelen zijn erop gericht iets van de
liefde van Jezus Christus door te geven.
Om deze dagen goed te laten verlopen hebben we heel veel vrijwilligers
nodig die deze dagen of een gedeelte daarvan willen helpen. Het gaat om
taken als bijv. kinderen helpen in de tent, taarten en/of pannenkoeken bakken, prijzen verzamelen voor de bazaar, een groepje begeleiden tijdens de
spelletjesmiddag.
Wilt u hier meer over weten neemt u dan gerust contact met de commissie
op via email vbw@hervormdvinkeveen.nl
Als u zich al op wilt geven mag dit natuurlijk ook alvast, t.z.t. komen er ook
nog verschillende uitnodigingen/oproepen.
De VBW commissie

Gelezen…..
‘Een reis naar Israël en de Palestijnse Gebieden heeft doorgaans maar
één probleem: er blijft nog zoveel over om te zien en je wilt daarom nog
een keer terug.’
ds. Piet van Midden in ‘Israël en de Palestijnse Gebieden’

PUZZELEN

WIJ ZULLEN HOREN EN DOEN
In de Bijbel staan vele gebeurtenissen waarover wij ons verwonderen. Wij
zingen er ook van:
“De steen die door de tempelbouwers, verachtelijk was een plaats ontzegd,
is tot verbazing der beschouwers van God ten hoofd des hoeks gelegd ! Dit
werk is door Gods alvermogen, door de Hand van de HEERE alleen geschied.
Het is een wonder in ons ogen, wij zien het, maar doorgronden het niet”
(Ps. 118 : 11 berijmd).
Dat niet doorgronden, niet begrijpen, is mij ook overkomen. Momenten in
de Bijbelse geschiedenis, welke ik niet direct als een wonder herkend heb.
Natuurlijk heb ik het altijd als bijzonder ervaren hoe God er in voorzien heeft
dat de nakomelingen van Jakob de slavernij in Egypte hebben overleeft. Uit
het meermalen terugverlangen door de Israëlieten naar de vleespotten van
Egypte, gedurende de tocht door de woestijn, kan men afleiden dat een
vorm van assimilatie in Egypte had plaats gevonden. Het verlangen van het
volk naar een zichtbaar aanwezige god, en de eis aan Aaron om een gouden
kalf te maken, de god Apis, is daar ook een voorbeeld van.
Het is verwonderlijk dat de ouders van Mozes, Jochebeth en Amram, de geloofskracht hebben ontvangen om hun pasgeboren zoon niet te offeren aan
de god van de Nijl.
Alle Israëlitische jongetjes
moesten geofferd worden
aan de krokodilgod Sobek.
Sobek of Sebek is een god uit
de Egyptisch mythologie.
Het is de god van de vruchtbaarheid en van het water.
De rivier de Nijl is ontstaan
uit zijn zweet.
Als bijgeval komt de dochter
van de farao een ritueel bad
nemen in de heilige rivier de
Nijl.
Dit rituele bad moet haar
vruchtbaar maken om een

zoon te baren. Met Mozes, aan het water onttrokken, ontvangt zij een zoon,
is haar beleving.
Religie en rituelen worden echter onderworpen aan de Almacht van JWHW,
de HEERE.
Deze geschiedenis is dus al verwonderlijk, maar de verwondering stijgt. Omdat wij achter de geschiedenis staan lijkt het bijna vanzelfsprekend dat deze
man, Mozes geroepen wordt om woordvoerder te zijn voor God en stamgenoten. Zoals bekend verondersteld mag worden werd Mozes in de woestijn geroepen tot deze opdracht.
Met verbazing constateer ik dat ik in al de jaren dat ik de Bijbelse geschiedenis van Israël heb gelezen, het wonder niet heb gezien wat hier in de
woestijn gebeurde. Waarschijnlijk werd ik afgeleid door het brandende
braambos. Ik heb het braambos zien branden, ik heb mij erover verwonderd
dat het hout niet verteerde, maar de uitleg was voor mij dat het vuur de
aandacht van Mozes moest trekken. Te eenvoudig !
Het brandende vuur dat niet doofde, was het ingrijpen van God in de menselijke geschiedenis. Het vuur van de Geest dat niet wordt gedoofd. Het
doet mij denken aan hetgeen in Handelingen 2 wordt beschreven: “en aan
hen werden tongen als van vuur gezien, die zich verdeelden en het zat op
ieder van hen”. Er werd een begin gemaakt met een definitieve verandering
in de wereldgeschiedenis.
Te midden van alle wildgroei van goden en diensten aan goden, welke een
totale degeneratie in moraliteit veroorzaakte, greep God in. Hij maakte Zich
bekend als: “Hij Die er altijd bij is”. JHWH. HEERE is Zijn Naam.
Mozes kreeg niet alleen de opdracht om de Farao de opdracht te geven de
Israëlieten te ontslaan uit de lichamelijke slavernij, maar daarbij de opdracht de nakomelingen van de twaalfstammen uit de mentale en morele
slavernij van Egypte te leiden.
God begint de nakomelingen van Abraham, Izak en Jakob te transformeren
tot een volk met een opdracht. De opdracht is niet van tijdelijke aard en ook
niet voor een regionale omgeving. De opdracht is tijdloos en wereldwijd,
“maak Mijn Naam bekend onder de volken.”
Mozes heeft een begin gemaakt, onder de leiding van de Geest, om de
stammen van Israël om te vormen van een stammenstructuur tot een een-

heid. Om één volk te zijn met een gezamenlijke opdracht. Daarvoor werden
de stammen wel veertig jaar in de woestijn in afzondering gehouden.
Plaats en tijd vallen samen als de stammen zijn aangekomen bij de Horeb in
de Sinaï woestijn. Daar ontvangt Mozes uit handen van God de tien geboden.
Als Mozes het volk confronteert met de opdracht en de voorwaarden van
de opdracht van de Tiengeboden, antwoord het volk: “Wij zullen HOREN en
DOEN”. Dit is een cruciaal moment in de wereld geschiedenis geworden. De
Tiengeboden werden de grondwet voor toen en daar, voor nu en hier. Een
wet als basis voor ethiek en moraal, om de mens op moreel niveau te brengen en te houden.
Als Mozes heeft gepleit bij God om verzoening voor de grote zonde van de
Israëlieten voor de verering van het gouden kalf, de god Apis, dan vraagt
Mozes aan God: “Wat zijn Uw plannen met dit volk ?”
Mozes verkeert in ernstige geloofstwijfel. “Is God nog met ons ? “Als U niet
meegaat, laat ons dan niet alleen gaan ?”
God stelt Mozes gerust. Ik zal er zijn. Dan vraagt Mozes om zekerheid: “Laat
mij toch Uw Majesteit zien?”
God gaat maar ten dele in op het verzoek van Mozes: “Mijn aangezicht zul
je niet zien, Ik bescherm jou met mijn hand. Je zult Mij van achteren zien”.
God beschermt Mozes tegen Zichzelf.!
In een commentaar las ik als uitleg: God openbaart zich in daden en acties.
God laat een spoor achter. God laat het achterste van zijn beleid zien. Dat
moet Mozes en ons vertrouwen geven.
Eeuwen gingen voorbij waarbij de opdracht van Israël nauwelijks over de
grens ging. Incidenteel. Het dienstmeisje van Naäman. Daniël en zijn vrienden, Nehemia. om maar enkelen voorbeelden te noemen. Geforceerd ging
de opdracht de grens over met de Babylonische ballingschap. Opdat Wijzen
uit het Oosten zouden weten dat er een ster in Jakob, Israël, op zou gaan.
Eeuwen later grijpt God opnieuw in, in de wereld geschiedenis: Een maagd
wordt zwanger!
Bij een klein volk, aan de rand van het politieke wereld gebeuren, wordt in
een afgelegen provincie in een klein dorp, een jongetje geboren. Kan uit
Nazareth iets goed komen ?

Dit jongetje wordt Immanuel genoemd, God met ons. Zijn ouders noemen
hem Josjuha, Jezus. Hij is de Christus. Hij wordt de Overste van de koningen
van de aarde.
Opnieuw krijgen mensen de opdracht: “maak Mijn Naam bekend onder de
volken.”
Het is niet zo eenvoudig voor 12 volgelingen, vissers van beroep, om de opdracht te beantwoorden met: “wij zullen horen en doen”
Toch is de opdracht aangenomen, dankzij HET VUUR dat niet dooft.
Eeuwen later kwamen er mensen uit Engeland,
nakomelingen van de Galaten. De Kelten. Zij hadden van de opdracht gehoord en hebben de opdracht overgenomen. Met de Romeinse troepenmacht zijn ze naar Wales en Ierland gereisd. Willibrord en Bonifatius brachten het Heil naar Nederland, naar Utrecht. Ludger, de zoon van een
adellijke Friese familie, die christen geworden
was, heeft in de Vechtstreek het evangelie verkondigd en verschillende parochies gesticht. In
de Hervormde kerk van Loenen aan de Vecht is
op een sluitsteen een afbeelding te zien van Ludger. In Nieuwer Ter Aa werd
een kapel gebouwd. De eerste mensen in Demmerik, Vinkeveen mochten
de blijde boodschappen voor het eerst horen in 1328 in deze kapel in Nieuwer Ter Aa.
Sindsdien klinkt elke zondag in de kerken in de Ronde Venen de opdracht:
“maak Mijn Naam bekend onder de volken.”
Aan ons het antwoord!
Naschrift:
Het is een wonder in mijn ogen, ik zie het wél, maar doorgrondt het niet!
(Psalm 118 : 11)
Bronnen:
De BIJBEL
Goden van Egypte,
Reizen door de Tora (Rob Cassuto)
Breukelen en omgeving tussen 400 en 1200 (A.A. Manten)
Het leven van Sint Ludger (Ludo Jongen)
P.A. van Golen

GEMEENTEAGENDA D.V.
April
1 20:00 Aannemingsavond

1 18:30 Avondklanken

1 20:00 Wees een Zegen

1 19:00 Bibliotheek en postzegelverkoop WenD

2 09:30 Ouderenbijbelkring

5 11:00 Zondagsschool Samuël

3 15:00 Bibliotheek en postzegelverkoop WenD

6 20:00 Wees een Zegen

3 18:30 Avondklanken

8 15:00 Bibliotheek en postzegelverkoop WenD

3 19:00 Bibliotheek en postzegelverkoop WenD

8 18:30 Avondklanken

3 19:30 NPV

8 19:00 Bibliotheek en postzegelverkoop WenD

5 18:00 Stroopwafelactie

12 11:00 Zondagsschool Samuël

6 09:00 Stroopwafelactie

15 15:00 Bibliotheek en postzegelverkoop WenD

6 17:30 Open Doors-avond

15 18:30 Avondklanken

7 11:00 Zondagsschool Samuël - oefenen Pasen

15 19:00 Bibliotheek en postzegelverkoop WenD

8 20:00 Bijbelkring

15 19:30 Kerkenraadsvergadering

9 09:30 Vrouwen rond de bijbel

22 15:00 Bibliotheek en postzegelverkoop WenD

9 19:30 Belijdeniscatechisatie

22 18:30 Avondklanken

10 10:00 Seniorenochtend

22 19:00 Bibliotheek en postzegelverkoop WenD

10 15:00 Bibliotheek en postzegelverkoop WenD

26 11:00 Zondagsschool Samuël -afsluiting seizoen

10 18:30 Avondklanken

26 20:00 Zingen bij het orgel

10 19:00 Bibliotheek en postzegelverkoop WenD

29 15:00 Bibliotheek en postzegelverkoop WenD

10 19:30 Kerkenraadsvergadering

29 18:30 Avondklanken

10 20:00 De Laatste Eer - Jaarvergadering

29 19:00 Bibliotheek en postzegelverkoop WenD

11 19:45 Ouderenbezoekwerk

Juni

11 20:00 Streekvergadering Herv. Zondagsscholenbond

5 15:00 Bibliotheek en postzegelverkoop WenD

14 11:00 Zondagsschool Samuël - oefenen Pasen

5 18:30 Avondklanken

15 20:00 Wees een Zegen
16 10:00 Passage

5 19:00 Bibliotheek en postzegelverkoop WenD
12 15:00 Bibliotheek en postzegelverkoop WenD

16 20:00 Paasconcert mmv Chr Mannenkoor Con Forza 12 18:30 Avondklanken
17 11:30 Gastvrije maaltijd

12 19:00 Bibliotheek en postzegelverkoop WenD

17 15:00 Bibliotheek en postzegelverkoop WenD

12 19:30 Kerkenraadsvergadering

17 18:30 Avondklanken

19 15:00 Bibliotheek en postzegelverkoop WenD

17 19:00 Bibliotheek en postzegelverkoop WenD

19 18:30 Avondklanken

17 20:00 Mannenvereniging

19 19:00 Bibliotheek en postzegelverkoop WenD

24 15:00 Bibliotheek en postzegelverkoop WenD

20 19:30 Censura Morum

24 18:30 Avondklanken

20 20:45 Bezinningsuur Heilig Avondmaal

24 19:00 Bibliotheek en postzegelverkoop WenD

26 15:00 Bibliotheek en postzegelverkoop WenD

28 20:00 Zingen bij het orgel

26 18:30 Avondklanken

Mei
1 15:00 Bibliotheek en postzegelverkoop WenD

26 19:00 Bibliotheek en postzegelverkoop WenD
30 20:00 Zingen bij het orgel

PREEKROOSTER
Datum Tijd
7-apr
14-apr

Voorganger

Bijzonderheden

09:30 uur prof. H. van den Belt (Woudenberg)
18:30 uur

ds. J.T. Maas

09:30 uur

ds. J.T. Maas

18:30 uur

ds. M. van de Ruitenbeek (Wilnis)

Belijdenisdienst

19-apr 19:30 uur

ds. J.T. Maas

Goede Vrijdag

09:30 uur

ds. J.T. Maas

1e Paasdag

18:30 uur

ds. L.W. Smelt (Voorthuizen)

21-apr

22-apr 09:30 uur
28-apr
5-mei

Paasviering door de jeugd

18:30 uur

ds. W.P. Emaus (Urk)

09:30 uur prop. J.P. Lensen (Oldebroek)
18:30 uur

ds. J.T. Maas

09:30 uur

ds. J.T. Maas

18:30 uur

ds. C.J. Overeem (Zegveld)

09:30 uur

ds. J.T. Maas

18:30 uur

ds. H.J. Lam (Werkendam)

09:30 uur

ds. A. van de Meer (Zeist)

18:30 uur

ds. J.T. Maas

30-mei 09:30 uur

ds. J.T. Maas

12-mei
19-mei
26-mei

2-jun
9-jun

2e Paasdag

09:30 uur prop. E. Bogert (Driebruggen)

09:30 uur

ds. J. Niesing (Kesteren)

18:30 uur

ds. J.W. Hooydonk (Kockengen)

09:30 uur

ds. J.T. Maas

18:30 uur

ds. J. ter Maten (Kamerik)

Kerk- en schooldienst

Hemelvaartsdag

1e Pinksterdag

10-jun 09:30 uur

ds. J.T. Maas

2e Pinksterdag

09:30 uur

ds. J.T. Maas

Voorbereiding H. Avondmaal

18:30 uur

ds. T.C. de Leeuw ('s Grevelduin Capelle)

09:30 uur

ds. J.T. Maas

Viering Heilig Avondmaal

18:30 uur

ds. J.T. Maas

Nabetrachting H. Avondmaal

09:30 uur

ds. J.T. Maas

18:30 uur

ds. M. Noorderijk (Zetten-Andelst)

16-jun
23-jun
30-jun

ROOSTER MARIA-OORD
7-apr Ds. P. Oskamp
19-mei Dhr. G. Strubbe
21-apr Dhr. J. Schoenmaker 2-jun Dhr. Van Hilten
5-mei Ds. J.T. Maas
16-jun Mevr. B. vd. Oord
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Thailand, het ‘Land van de Glimlach’, zo lezen we op de vakantiewebsites.
Met verjaardagen tref je vaak wel een paar mensen die er zijn geweest en
hoog opgeven over de vriendelijke bevolking, de witte zandstranden, de
tropische jungle, de heerlijke Thaise keuken en metropool Bangkok.
We zijn sinds enkele jaren betrokken bij zendingswerk in Zuidoost-Azië,
doordat de GZB vroeg sponsor te worden van kerkplantingsprojecten, die
de GZB in samenwerking met OMF (Overseas Missionary Fellowship) ondersteunt.
95% van de Thai is boeddhist, maar veel meer nog is de cultuur van het land
doordrenkt van het animisme. Voorouderverering en het brengen van offers in tempelhuisjes zijn dagelijkse kost. Met het gunstig stemmen van honderden geesten door middel van goede werken en offers hopen de Thai bonuspunten te verdienen voor het hiernamaals.
Dankzij GZB en OMF worden zendelingen toegerust en ondersteund om in
Thailand het Evangelie uit te dragen. Voor de Thai is het een enorme bevrijding en ommekeer in hun leven als ze tot geloof in Jezus Christus komen.
Dat wij daar als sponsors een financieel steentje aan bijdragen, is natuurlijk
een goede zaak. Maar wat weten we nou -buiten de vakantieverhalen omvan het leven in Thailand? Waar zijn de zendelingen mee bezig, wat maken
ze mee, hoe zien de levens van onze Thaise broeders en zusters eruit en hoe
beleven zij hun geloof? Wij kregen de kans om dat van dichtbij mee te maken. De GZB nodigde ons uit voor een zendingsexpeditie voor ondernemers
naar Isaan, een district in het noordoosten van Thailand.
We zijn met Joyce en Gerrit Bout (ondernemers) en Tim Verduin (GZB coördinator zuidoost Azië) naar Thailand gegaan om de zendingswerkers te ontmoeten op de plaats waar ze werkzaam zijn. De eerste kennismaking met
elkaar was in Driebergen bij de GZB om ons voor te bereiden op reis en wat
meer achtergronden van Thailand te leren.
We vertrokken maandagmiddag 9 juli van Schiphol en kwamen de volgende
dag rond 10 uur aan in Bangkok. Daar werden we opgewacht door Reinout
(zendingswerker GZB). Hij zou deze reis onze tolk gids en chauffeur zijn. We
hebben vele km gereden en vele uren met elkaar in de auto gezeten. Dat
was nooit saai, Reinout vertelde onderweg vele verhalen over het land/gewoonte/belevenissen.
We hebben verschillende zendingswerkers bezocht, eerst Pho Od en zijn
vrouw Me Dam mogen ontmoeten, hij is nu leider van de kerk in Yang

Sisurath (daar is Reinout met gezin
kerkplanters geweest) en nu hun
huis beschikbaar hebben gesteld
voor de zondagse kerkdiensten.
Pho Od is dagelijks bezig met evangelisatiewerk samen met zijn
vrouw. Ze verdienen de kost door ‘s
morgens steentjes te slijpen voor
sieraden. Dit doen ze thuis en
daarna gaan ze er op uit. Hij verteld
in de ontmoeting hoe hij tot geloof
is gekomen samen met zijn vrouw.

Pho Od en zijn vrouw Me Dam

Ook hebben we in Na Dun het zendingsechtpaar Gerjo en Ewout Koning met
3 jonge kinderen bezocht. Zij wonen hier 3 jaar en hebben weinig contact
met mede christenen. De contacten met de lokale bevolking om te kunnen
evangeliseren verlopen moeizaam. Voor hun was het een bemoediging met
bezoek uit Nederland. Samen koffie drinken met eigen gebakken koekjes uit
Nederland, en hun verhaal doen
.
In Khon Kaen bezoeken we Christina Sutter
(Zwitserse), zij heeft met een collega
Namphy Ministry opgezet (noodhulp ongewenste zwangerschappen) en we bezoeken
ook een kindertehuis waar we Angela
(Australische) ontmoeten. Ze is als een moeder voor de kinderen die door hun moeder
zijn afgestaan. Sion is zo’n jongetje, hij is 2
jaar geleden afgestaan door zijn moeder, en
Bij Angela in kindertehuis met
met tussenkomst van Reinout hier in dit kinSion op de arm van Reinout
dertehuis zijn plaatsje heeft gevonden.
Als laatste zijn we bij Sijmen en Annelies geweest
die wonen in Manchakhiri, zij zijn kerkplanters.
Daar zijn we met gemeenteleden op pad geweest
om te evangeliseren op zaterdag ochtend, in de
middag zijn de vrouwen Annelies, Joyce en Greet
een vrouw Naán die in een dorpje verderop woont
gaan bezoeken, zij is de enige christen in het dorp

Bij Naán

wat voor haar niet makkelijk is. Ook hebben we daar de kerkdienst op zondag mee
gemaakt. Dat was ook heel bijzonder om te
horen wat een Bijbelkennis deze jong gelovigen al hebben. De dienst werd afgesloten
om samen te eten. De gemeenteleden hadden allemaal eten meegenomen, wij
hadden stroopwafels uit Nederland, die lagen tussen het Thaise eten in op de grond.
We zaten allemaal op de grond met het eten.

Evangeliseren

Bij Reinout en Arenda in Bangkok hebben we de avond voor ons vertrek met
elkaar gesproken over de vele indrukken die we deze week hebben meegemaakt, zij ook over hun terug keer in 2019 naar Nederland.
Wat we gezien hebben in Thailand, is hoe de zendingswerkers werken en
leven, het is belangrijk dat Tim (de coördinator GZB) de zendingswerkers
opzoekt in het veld, om ze te ondersteunen en te bemoedigen en de contacten met hen onderhoud.
Ook een les die we vanuit Thailand hebben meegekregen, is: Ben je bereid
Gods werk te doen, waar en hoe dan ook? Ben je beschikbaar?
Ewoud en Gerjo,
Sijmen en Annelies, Reinout en
Arenda, Christina,
Angela, Pho Od en
Me Dam en andere
Thaise broeders en
zusters
hebben
daar ja op gezegd.
Zij zijn geroepen
om Gods werk in
Gemeenteleden bij sijmon met groen shirt staande
Thailand te doen.
Maar ook thuis of elders in de wereld is er veel te doen in Gods wijngaard.
Het gaat er maar om dat je aan de Heere vraagt: wat wilt U dat ik doen zal,
waar wilt U mij een taak geven?
Wij zijn de GZB dankbaar dat we een stukje zendingswerk van dichtbij hebben mee mogen maken.
Daan en Greet Kroese

Mutaties ledenbestand dec. t/m feb.
dhr. A.J. Treffers
mw. S. Muntslag-vd Velde
dhr. C. Voortman
dhr. R.N. Oudshoorn
dhr. J.W. Hoogendoorn
mw. K.K. van Dorp
dhr. J. van Dulken
dhr. J.D. van Selm
dhr. S. ten Haken
dhr. G.J. van Selm
dhr. G. van der Ster jr.

Arkenpark de Plashoeve 19
overleden d.d. 21 jan 2019
Baambrugse Zuwe 163
uitgeschreven
Baambrugse Zuwe 67
overleden d.d. 20 dec 2018
Centaur 42
uitgeschreven
Cuilensmeer 22
uitgeschreven
Donkereind 41
verhuisd naar Mijdrecht
Herenweg 223
overleden d.d. 22 dec 2018
Heulweg 109
overleden d.d. 23 dec 2018
Maria-Oord
verhuisd vorig adres: Kleine Meer 75
Oude Ijsbaan 137, Delft
voorkeurlid geworden
P. v. Schravendijkstraat 15, Ter Aar verhuisd naar Alphen a/d Rijn; en
voorkeurlidmaatschap opgeheven
mw. A.F. van Teeseling-Roussou Talingenlaan 21
overleden d.d. 31 januari 2019

ALPHA-CURSUS
Afgelopen maanden heb ik samen met een groep van zeven jongeren de
Alpha-cursus gevolgd. Een vriendin had ik daarvoor uitgenodigd en zij kwam
samen met haar vriend. Ik was dankbaar dat mijn neef ook aanwezig was.
Op de avonden zijn wij op zoek gegaan naar de kern van ons christelijk geloof.
Dit alles in overeenstemming met Gods Woord. Op de avonden lazen wij Bijbelgedeeltes om ons in bepaalde onderwerpen te verdiepen. Tussendoor
was er altijd ruimte om vragen te stellen. Ab Smit nam de leiding om deze
vragen te beantwoorden en hij zocht daarbij Bijbelteksten en/of voorbeelden op. Deze gestelde vragen waren niet altijd eenvoudig te beantwoorden,
maar van zijn uitleg heb ik veel kunnen leren. Het kan lastig zijn om het christelijk geloof aan niet-kerkelijke mensen uit te leggen, maar deze avonden
hebben mij ook veel opgeleverd.
Het is wonderlijk om de Heilige Geest te zien werken. In het begin wilde ik
graag zelf het licht aansteken, maar wij kunnen niemand bekeren. Het is de
Geest die werkt in de harten van mensen. Het enige wat ik kon doen was
bidden om de Heilige Geest en Hem deze bijzondere mensen toevertrouwen.
Ds. Maas preekte laatst over de tekst uit Johannes 1 vers 43: “En hij leidde
hem tot Jezus”. Daartoe zijn wij geroepen en ik heb mijn lieve vriendin aan
Zijn voeten gebracht. Hij laat Zich openbaren in Zijn Woord.
Mirjam Oussoren

DE ALLERLAATSTE BESTEMMING….
De reis door het leven vanaf je geboorte totdat je oud geworden bent, is al een
hele reis geweest. En nog ben je niet uit gereisd, want de laatste reis van elk mensenkind, oud of jong, staat voor de deur. Als we moeten instappen voor de allerlaatste bestemming. <>
Hoewel je van jongs af weet, dat je vanuit dit leven verhuizen moet, lijkt het of het
niet zo goed tot ons mensen doordringt wat of het betekent te moeten verhuizen
naar een altijd durende verblijfsplaats. Dat is zo met ons mensen geworden, nadat
wij het paradijs moesten verlaten. De Bijbel geeft veel waarschuwende voorbeelden. Ook Jan Luyken besefte dit, en maakte in de 17e eeuw etsen met gedichten
over de traagheid van de mens, als het over het bouwen van zijn geestelijk huis
gaat. Zo dichtte hij “Mijn levenschip”.
De vlijt ontziet geen lijfsgevaren
In t’ houten hol, op wilde baren,
Waar de afgrond naar het leven gaapt;
Maar spreekt men van het eeuwig leven,
Waarnaar men bovenal moet streven,
Het is of de vlijt des mensen slaapt.
Voor het aardse hebben we alles over. Maar voor onze eeuwige toekomst lijkt het
vaak of wij aan handen en voeten gebonden zijn.<>
We maakten een bootreis. Al kabbelend over het water kwamen we in gesprek
met een vrouw. We wisselden wat van gedachten. Mooi als je dan op het geestelijke uitkomt, en je van elkaar de laatste ernst aanvoelt. We overdachten dat, hoewel je dagelijks het Levendmakende Woord in handen hebt, het verdrietig is dat
het Woord toch vaak geen blijvend beslag op je legt. <>
In de gelijkenissen die de Heere Jezus uitsprak, wil Hij ons de weg van de Zaligheid
leren. In Lukas 8 vertelt Hij de gelijkenis van de Zaaier. In vers 14 komen wij bovenstaand beeld vaak tegen. Er zijn veel dingen in het leven van jonge en oude mensen, die het vrucht dragen van het zaad tegenhouden, het zelfs doen verstikken.<>
De Heere Jezus leert bidden: verlos ons van ons boze hart, van de wereld, van de
duivel. Naar wie zouden we dan beter kunnen vluchten dan naar de Heere Jezus,
die ook tot ons spreekt door deze gelijkenis. En vragen of Hij ons brengen wil op
de eeuwige weg. Dat is de weg naar Hem toe. Alle andere wegen zijn wegen waarin
we omkomen in een eeuwige nacht. Hij zegt het zelf: “Ik ben de Weg, de Waarheid
en het Leven! Wie Mij vindt, die vindt het Leven!”
G. Kroese

Avondklanken
Om de twee weken is er op de kerkradio en via internet het verzoekprogramma Avondklanken te horen. Gemeenteleden kunnen hier voor
elkaar een gezang of Psalm aanvragen.
Hier vindt u een formulier waarmee u een lied kunt aanvragen.

Aanvraagformulier Avondklanken
Ik wil graag voor de volgende persoon een lied
aanvragen:
Naam….....………………………………………..
Lied/Psalm………………………………………..
Uw naam………………………………………….
Reden/wens/bemoediging…………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
U kunt uw verzoeken ook gewoon op een papier, telefonisch of via de
mail inleveren. Uw aanvragen graag uiterlijk de vrijdag voor de uitzending inleveren bij:
Gerrie Schreurs, Donkereind 15a, her.ger.schreurs@hetnet.nl, Tel
264286 of Ab Smit, Klijne Meer 80, ab.smit@casema.nl, Tel 261007

