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Gelezen……
‘Het belang van het vieren van de christelijke feesten wordt
weleens gebagatelliseerd door te wijzen op de soms heidense oorsprong en datum ervan. Wat betreft de Joodse
feesten was dat niet anders. Bovendien vieren we geen datum, maar een heilsfeit. Laten we de ijkpunten in onze
agenda die ons verbinden met Gods heilshistorische plan,
niet verkwanselen!’
Drs. Albert Groothedde in brochure 27 van de Gereformeerde Bond over
‘Feestvieren met Israël’

HET WOORD VOORAF

Vertrouwen op God
Een psalm van David, voor de koorleider.
1 Ik heb tot de HEERE de toevlucht genomen.
Hoe kunt u dan zeggen tegen mijn ziel:
Vlucht weg naar uw bergen, als een vogel!
2 Want zie, de goddelozen spannen de boog,
zij leggen hun pijlen op de pees
om in het donker te schieten op de oprechten van hart.
3 Voorzeker, de fundamenten worden omvergehaald!
Wat kan de rechtvaardige dan doen?
4 De HEERE is in Zijn heilig paleis,
de troon van de HEERE staat in de hemel;
Zijn ogen doorzien, Zijn blikken beproeven de mensenkinderen.
5 De HEERE beproeft de rechtvaardige,
maar Zijn ziel haat de goddeloze en wie geweld liefheeft.
6 Hij zal op de goddelozen valstrikken, vuur en zwavel doen regenen.
Een verschroeiende stormwind zal het deel van hun beker zijn.
7 Want de HEERE is rechtvaardig,
Hij heeft rechtvaardige daden lief.
De oprechten zullen Zijn aangezicht aanschouwen.

Psalm 11 - Vertrouwen op God
Het opschrift boven deze psalm in Herziene Staten Vertaling is “Vertrouwen
op God”, iets waar we elke dag bij worden bepaald als we zien op wat er
om ons heen gebeurt in het dagelijks leven.
Maar vertrouwen we echt in alles op God? Zeggen we dit heel makkelijk, of
is dit ook echt zo?
Als je hierover nadenkt kom je erachter dat je nergens anders op kunt vertrouwen dan op God. Ook als je achterom kijkt zie je dat God werkt, Hij is er
en Hij zorgt. Alleen in Zijn afhankelijkheid kunnen wij door het leven gaan.
Tijdens het maken van deze overdenking werd ik de laatste dagen in het
bijzonder ook met de woorden “Vertrouwen op God” bepaald bij het horen
van diverse liederen van Sela en met hierbij het besef dat zangeres Kinga
Ban is overleden. Hoeveel mooie liederen en getuigenissen heeft zij ons niet
nagelaten?
Maar wat zegt nu Psalm 11?
Deze eerste gedachten komen naar boven bij het lezen van het opschrift,
maar kloppen deze gedachten die naar boven komen met wat er staat in
deze psalm? Laten we naar de Psalm kijken.
David werd verschillende keren gedwongen om te vluchten voor zijn veiligheid. Als Gods gezalfde koning was hij niet gevrijwaard van onrechtvaardigheid en haat van anderen.
David werd door koning Saul achtervolgd (1 Samuël 18-31) en ook in de dagen dat zijn zoon Absalom tegen hem opstond (2 Samuël 15:14). In beide
gevallen vluchtte David, maar niet alsof alles verloren was. Hij wist dat God
de leiding had. Hoewel David uit wijsheid moeilijkheden vermeed, ging hij
toch ook niet angstig voor zijn problemen op de loop. Maar we lezen dat
David juist niet op de vlucht slaat, dus naar alle waarschijnlijkheid is deze
psalm gedicht tijdens de gevaarlijke revolutie van Seba, toen bleef David
juist in Jeruzalem (2 Samuël 20: 1-22).
David lijkt in vers 1 te spreken tegen hen die hem aanraadden voor zijn vijanden op de vlucht te slaan. Davids geloof stond in sterk contrast met de
angst van zijn raadgevers. Zij zeggen vlucht als een vogel naar de bergen.
Maar geloof in God weerhoudt ons ervan om de hoop te verliezen en helpt
ons om de angst te weerstaan. Davids raadgevers waren bang, omdat zij
alleen de angstaanjagende omstandigheden zagen. David was getroost en

vol goede moed, omdat hij wist dat God groter was dan alles wat zijn vijanden hem konden aandoen. Dit zien we ook terug in Psalm 7 vers 11 “Mijn
schild is bij God, Die de oprechten van hart verlost” en in Psalm 16 vers 1
“Bewaar mij o God, want ik heb tot U de toevlucht genomen”.
Maar wat is er nu aan de hand? De goddelozen liggen op de loer als jagers
(vers 2). Ze spannen hun boog, en leggen de pijlen op de pees, klaar om te
schieten. David wordt dus bedreigd. Mensen die God niet kennen, hebben
het op hem gemunt. Niet alleen op David, maar in het algemeen ‘op de oprechten van hart’. Het gaat om wie proberen te leven zoals God dat wil. Zij
zijn het doel, zij moeten worden geraakt. En het wordt David niet makkelijk
gemaakt, want deze jagers schieten in het donker.
Ze verstoppen zich. Dus het is nog niet zo makkelijk om te ontdekken wie
het nou precies zijn en wanneer ze toeslaan. Ze liggen in een hinderlaag, en
zijn verborgen voor hen die niet goed opletten.
In vers 3 en 4 lezen we over het fundament. Als de grond (het fundament)
onder je voeten dreigt weg te zinken en je je zou willen verstoppen, bedenk
dan dat God nog steeds alles in handen heeft. Zijn macht kan door niets
worden belemmerd. Zijn troon staat in de hemel. Hij ziet alles, er gebeurt
niets zonder dat Hij het weet en toelaat. Als je zou willen weglopen, ren dan
naar God. Hij zal op Zijn tijd rechtvaardigheid en goedheid op aarde herstellen.
Hebben wij oog voor de machten die ons proberen te raken? In het hart, in
de ziel? Ze liggen in het verborgene, om in het donker te schieten op de
oprechten van hart. Dat is een gevaar dat je dus niet zomaar opmerkt. Maar
ze kunnen je grondig kapot maken. Ze schudden aan de fundamenten van
deze wereld. En ze schudden aan de fundamenten van je leven. Voor je het
weet, worden de fundamenten omvergehaald.
Als er steeds aan je wordt getrokken door mensen om je heen, die allemaal
dingen van je willen en van je verwachten, als er aan je wordt getrokken
door de media, die je allerlei meningen proberen op te opleggen, als er aan
je wordt getrokken in het diepst van je wezen door geheimen, door oude
zonden, door angsten, door ziekte, door neerslachtigheid….. Wat kun je dan
nog doen?
David krijgt dezelfde vraag voor de kiezen: ‘Wat kan een rechtvaardige in
zo’n situatie nog doen?’

Zijn raadgevers adviseren hem op de vlucht te slaan. Stilstaan is opgeven en
vechten heeft geen zin meer. Ik las hier bij het maken van de inleiding een
stuk over dat dit inderdaad is wat veel mensen doen: vluchten. Als ze het
moeilijk vinden om mee te doen in de maatschappij, of als het leven pijn
doet, grijpen ze naar allerlei middelen. Maar waarvoor? En voor hoe lang?
Als je op de vlucht slaat, dan moet je aan de gang blijven. Je kunt je bijvoorbeeld storten op je werk of hobby om maar weg te zijn van andere problemen. Je kunt elke avond op de bank hangen en televisie of series kijken, om
maar niet te hoeven praten over je zorgen.
Het is allemaal vluchtgedrag. Maar David slaat niet zomaar op de vlucht. Hij
denkt er niet aan om weg te gaan. Hij weet dat de Heere hem zal beschermen, want dat heeft Hij David beloofd. David wist wat komen zal hij wist
van de belofte van de komst hij wist dat er een Heerser zal komen over de
mensen, een Rechtvaardige (2 Samuël 23: 2-3). We lezen ook in Handelingen 2 vers 23 over David “Ik zag de Heere altijd voor mij, want Hij is aan mijn
rechterhand, opdat ik niet zou wankelen.”
In vers 5 en 6 lezen we dat God de rechtvaardigde beproefd.
God vrijwaart gelovigen dus niet van moeilijke omstandigheden, maar stelt
rechtvaardigen en goddelozen op de proef. Bij sommigen werkt Gods beproeving als een louterend vuur, terwijl het voor anderen als een vernietigende oven is. De beproevingen en uitdagingen die op je weg komen, moet
je niet negeren. Het zijn kansen om te groeien in geloof.
God had de steden Sodom en Gomorra met hun omliggende dorpen om
hun grove zonden met vuur en zwavel verwoest (Gen. 19:24-28). Dat werd
later het symbool van de hele zware straffen van de Heere (Amos 4:11). Zo
zal Hij alle kwaadaardige mensen een vreselijk lot laten ondergaan. Binnenkort zouden ook de vijanden van David dat merken. Bij een schroeiende
wind dachten ze in Israël aan de oostenwind uit de woestijn. Deze wind verschroeit de plantengroei, en maakt het gehele gebied erg warm. De beker
waarover gesproken wordt in vers 6 heeft betrekking op een oud gebruik
waarbij de huisvaders iedere huisgenoot zijn drank toedeelde en inschonk.
God geeft de goddelozen zelf wat hun toekomt. Wij hoeven dit niet te doen.
Deze Psalm eindigt met “De Heere is rechtvaardig”. Ja God is rechtvaardig
in Zichzelf!

Maar wanneer is een mens rechtvaardig voor God? In Romeinen 3 vers 2324 lezen we:
Want allen hebben gezondigd en missen de heerlijkheid van God, en worden
om niet gerechtvaardigd door Zijn genade, door de verlossing in Christus Jezus.
Zolang er kwaad in deze wereld is, zolang er kwade mensen zijn, worden
goede mensen verdrukt.
En staan ook gelovigen onder druk. Want deze wereld is gebroken, en gebrekkig. En er zijn veel gevaren. Ons geloof wordt op de proef gesteld. We
lopen gevaar, meestal onbewust, en waarschijnlijk veel vaker dan we vermoeden. Er wordt op ons geschoten, er wordt gericht op ons hart, op onze
ziel. Wat moeten wij dan doen? Wij moeten onze toevlucht zoeken bij God.
Wij moeten vluchten naar het kruis, naar de plaats waar is afgerekend met
alle angst en narigheid. Vluchten naar Christus, die ons kent. Die je angst
kent en je verdriet. Want die heeft Hij ook gehad.
Om terug te komen op het begin van deze overdenking, die eindigde met
de vraag of de gedachten die naar boven kwamen bij het lezen van het opschrift ook terugkwamen bij het bestuderen van deze Psalm, daarop kan ik
volmondig ja zeggen. In deze Psalm worden we gewezen om ons heil bij God
te zoeken en niet te luisteren naar alle meningen en aardse raadgevingen
om ons heen. We moeten en mogen vertrouwen op onze God die rechtvaardig is en het beste met ons voor heeft. Hij ziet ons en is er als wij het
niet meer weten.
Wij mogen weten dat wij bij hem mogen komen met al onze zorgen, vragen
en verdriet.
Hij wil ons troosten als een moeder, zoals we zondagmorgen tijdens moederdag mochten horen. Maar ook, zoals we diezelfde dag in de avonddienst
hoorden, moeten we onze blik op Hem houden en ons niet laten afleiden
door op zij te kijken naar allen die ons van Hem af willen houden.
Zo kunnen we met vertrouwen zeggen dat God mee gaat de toekomst in.
Hij weet wat komen zal. Hij zal er zijn!!

J. van der Velde jr.

INTERVIEW
door Ab Smit
Voordat Ds. Simons in januari 2005 zijn intrede deed was Pieter van de
Beukel als pastoraal werker in onze gemeente werkzaam. Wij als familie
Smit hebben hele mooie en goede herinneringen aan deze periode. Zo
kwam het dat ik me afvroeg hoe het met Pieter zou gaan. Via, via ben ik
aan zijn adres gekomen. Hij woont tegenwoordig in de USA en wel in New
York in de wijk Brooklyn.
Natuurlijk wilde ik weten hoe het met hem gaat en wat hij precies in New
York doet. Daar hij in onze gemeente gewerkt heeft en velen van u hem
dus ook kennen leek het me leuk om Pieter en zijn vrouw Alike via de mail
te interviewen en dat in de Leidraad te plaatsen. Hier het resultaat.
Beste Pieter en Alike, allereerst hoe gaat het met jullie?
Het gaat gelukkig goed met ons. Het is leuk en fijn om zo weer eens contact
te hebben met de gemeente in Vinkeveen. Ik heb nog altijd goede
herinneringen aan Vinkeveen.
Hoe is het jullie vergaan nadat Pieter zijn werkzaamheden in Vinkeveen
moest stoppen?
Hebben jullie kinderen? Zijn jullie direct naar New York vertrokken?
Nadat het werk als pastoraal werker in Vinkeveen afliep omdat de gemeente
weer een eigen predikant had, heb ik eerst mijn theologie studie afgerond.
In februari 2009 zijn Alike en ik getrouwd. We hebben inmiddels drie
kinderen, geboren in drie verschillende werelddelen. Channah (9) is in Israël
geboren, Boaz (7) in Nederland en Yoel (3) hier in Amerika. Direct na ons
trouwen hebben wij eerst ruim twee en een half jaar in Israël gewoond.
Eerst hebben we een half jaar meegeholpen in hostel-evangelisatie in “de
Shelter” in Eilat, het zuidpuntje van Israël. Daarna heb ik (Pieter) ruim twee
jaar in Jeruzalem voor het Israëlisch Bijbelgenootschap gewerkt.
Wat is het wat jullie naar New York bracht?
We zijn in New York terecht gekomen omdat we ons op het spoor van werk
onder het Joodse volk gezet wisten, maar na twee en een half jaar geen
lange termijn visum voor Israël meer konden krijgen. New York en in het
bijzonder het stadsdeel Brooklyn heeft de grootste Joodse gemeenschap

buiten Israël. (Alleen in Brooklyn wonen al meer dan een half miljoen Joodse
mensen). Er was hier voor ons een open deur om te komen werken met de
organisatie Life in Messiah. We wonen en werken hier inmiddels bijna zeven
jaar.
Kunnen jullie in het kort vertellen wat jullie missie inhoud?
De missie van Life in Messiah luidt “Sharing God’s heart for the Jewish
people” (Gods hart delen voor het Joodse volk). Dat betekent allereerst dat
we geloven dat God een speciale liefde heeft voor het Joodse volk en we
geloven dat wij geroepen zijn om dát lief te hebben wat God liefheeft. Ten
tweede willen we de kerk herinneren aan Gods liefde voor het Joodse volk.
Als laatste vooral willen we delen over de liefde van God in Jezus de Messias
mét zijn eigen volk.
Nog wat persoonlijker is onze “roepingstekst” “Troost, troost mijn volk, zegt
uw God” (Jesaja 40:1). Dat is een opdracht om de boodschap van troost te
brengen aan het Joodse volk en dat is de boodschap van de Messias die
stierf voor de zonden van Zijn volk (Jesaja 53).
We wonen en werken hier in Brooklyn in “Immanuel House”. Dat is een plek
waar we groepen kunnen ontvangen voor onderwijs en toerusting, maar
ook een basis voor evangelisatie. We houden hier ook twee keer per maand
op vrijdagavond een “Shabbat dinner”, een open Sabbats maaltijd met een
bijbelstudie. Zelf proberen we ook zoveel mogelijk het goede nieuws van
Jezus de Messias te delen en onder de aandacht te brengen. Dit doen we
zowel door direct evangelisatiewerk, als ook door te proberen relaties met
mensen op te bouwen en daardoor te delen wat we geloven.
De laatste jaren proberen we ons met name te richten op ultra-orthodoxe
Joden, waarvan er heel veel zijn in Brooklyn. Dit is een ontzettend snel
groeiende groep die vrijwel onbereikt is met het evangelie en ook heel
moeilijk te bereiken is. Het voelt soms als het zoeken naar manieren om een
ommuurde stad binnen te komen.
Hebben jullie daar ook een baan?
Bovenstaande is ons werk.
Is er een mogelijkheid om jullie te volgen?
Ja, je kunt op de hoogte blijven van ons werk via onze digitale nieuws brief,

die ongeveer één keer per twee maanden verstuurd wordt. Je kunt je
daarvoor aanmelden via: avandenbeukel@lifeinmessiah.org
Willen jullie nog iets tegen de gemeente zeggen?
Bid alsjeblieft voor het Joodse volk. (Romeinen 9:1-5, Romeinen 10:1-3) Er
is grote geestelijk
nood, al wordt dat
door veel orthodoxe
Joden niet zo ervaren.
Zonder
Jezus
de
Messias is ook een
ernstig religieuze Jood
verloren. Bidt specifiek
voor bijzonder werk
van de Heilige Geest,
zodat ultra-orthodoxe
Joden in Jezus hun
Messias zullen vinden.
Bidt voor openingen
voor het evangelie
onder Joodse mensen
in
Brooklyn.
We
zouden ook graag
willen vragen om
gebed voor ons om te
volharden in ons werk.
En: laten we nooit
vergeten dat Jezus zelf
een Jood was en dat
onze God trouw blijft aan Zijn beloften. Daarom zal het Joodse volk voor
altijd een centrale plek innemen in Gods koninkrijk.
Hartelijke groet aan iedereen in Vinkeveen!
Pieter & Alike, Channah, Boaz en Yoel

VBW 2019 : Helpt u mee?
Van D.V. dinsdag 23 juli t/m zondag 28 juli
is er weer VBW in Vinkeveen. Om dat te laten slagen hebben we ook uw hulp nodig!
Er zijn erg veel activiteiten die gedaan moeten worden, bijv. meehelpen in de tent,
taarten bakken voor de bazaar, maar ook
pannenkoeken bakken voor de kinderen,
knutselwerkjes voorbereiden en nog veel
meer.
Als u mee wilt helpen kunt u zich aanmelden via de website:
http://vbwmedewerker.hervormdvinkeveen.nl. Of via het formulier dat uitgedeeld is bij de kerk. Ook kunt u natuurlijk een van de commissieleden
aanspreken.
Voor een van de knutselwerkjes hebben we héél veel knopen en kralen nodig. Wilt u helpen sparen? U kunt deze inleveren in een doos die staat onder
de trap van gebouw Maranatha.
Naast alle praktische hulp kunnen wij dit werk natuurlijk niet doen zonder
uw gebed!
Alvast bedankt voor uw hulp en voorbede.
De VBW commissie: Joop van Selm, Deborah Maas, Corina van Sligtenhorst,
Kyra Smit, Marjolein Smit en Helga Kroese

Mutaties ledenbestand van maart t/m mei 2019
dhr. J. Blonk

A.H. Kooistraat 7, Nieuwveen

uitgeschreven

dhr. B.A. Oudshoorn

Centaur 40

nieuw binnengekomen vanuit Waverveen

mw. A.E.M.R. Koolmoes

Demmerik 92d

verhuisd; vorig adres Kerkelanden 59

dhr. J.L. Catsburg

Kievitslaan 46

overgeschreven naar Waverveen

mw. N.S.M. Petersen

Kleiburg 817, Amsterdam

belijdenis d.d. 14 april 2019

fam. Wortel-Lubberts (2 pers) Loopveltweg 51

uitgeschreven

dhr. D.T. v. Egmond

Midrethstraat 71, Mijdrecht

voorkeurlidschap opgeheven

mw. P. de Haan-Groot

Uitweg 13

overleden d.d. 24 april 2019

mw. J. van der Most-de Haan Uitweg 19
mw. M. Oudshoorn-Kamper

overleden d.d. 13 maart 2019

Utrechtseweg 299, Amersfoort verhuisd; vorig adres Herenweg 211 ws

Kleurplaat

Leerwerkcentrum De Sleutelbloem

Zoek je een leuke plek voor dagbesteding?
De Sleutelbloem kan weer mensen plaatsen.
Leerwerkcentrum De Sleutelbloem is er voor jong en oud met een psychische beperking, een verslaving of moeilijkheden thuis of op school.
Doordat we recent hebben verbouwd, hebben we weer ruimte in de dagbesteding: Autotechniek, Houtbewerking, Metaaltechniek, Keuken, Dierverzorging en Groen.
We hebben dagelijks vervoer vanuit Alphen, Nieuwkoop en Woerden.
Geïnteresseerd? Kijk op www.de-sleutelbloem.nl of bel 0172-409143.
Na een grote verbouw en nieuwbouw gaat de autogarage is de Sleutelbloem open. Onze ervaren werkplaats
begeleiders staan klaar om samen met
onze deelnemers uw auto met zorg te
onderhouden en vakkundig te repareren.
In onze autogarage kunt u terecht met
uw privé auto, bedrijfsauto of wagenpark voor: APK keuring, onderhoud,
reparaties, winter- en zomerbanden.
Waarom uw auto bij ons:
 Goede prijs en we zijn duidelijk over de kosten vooraf.
 Kwaliteit door vakkundig en ervaren werkplaats begeleiders uit het
“vak”.
 U geeft deelnemers de kans het auto vak te leren in een vertrouwde
omgeving.
 U steunt hiermee het werk op de Sleutelbloem.
 De Sleutelbloem verdient hiermee extra inkomsten.
 Leenauto indien nodig.

Wij zouden het zeer op prijs stellen
als we uw auto mogen onderhouden of repareren. U steunt hiermee
het werk op de Sleutelbloem.
De Sleutelbloem is er voor kwetsbare mensen, die vastlopen in een
psychische beperking, een verslaving, of moeilijkheden thuis, op
school of op het werk.
Voor informatie of een afspraak kunt u ons bellen of mailen.
Hartelijke groet,
Garage Team
Leerwerkcentrum de Sleutelbloem
Ing. J. Nysinghweg 13A | 2432 CB Noorden
info@de-sleutelbloem.nl | www.de-sleutelbloem.nl | 0172-409143
IBAN NL68RABO0322822203 | Kvk 69095612 | BTW NL.857731403.B.01

Een hartelijke groet van broeder Gert van Selm
De heer Gert van Selm heeft onze
Hervormde Gemeente vele jaren gediend als ouderling.
Hij woont nu in Woerden in “De
Thuynen”, Park Oudeland 63 E, 3443
AH, Woerden.
Hij heeft het naar zijn zin.
Zondagmorgen luistert hij naar de
kerkdienst. Meestal de dienst uit
Woerden, maar de samenkomsten
uit onze kerk kunnen ook door hem
beluisterd worden.
Als voorbeden worden gedaan voor
bewoners van de verzorgingstehuizen denk ik ook altijd aan Gert van Selm.
Samen waren wij ook huisbezoekbroeders.
Een hartelijke groet retour in de vorm van een kaart, zou hem goed doen.
P.A. van Golen

COLUMN
Beste lezers,
Even voorstellen, ik ben Daniël de Haan, kom uit het mooie Vinkeveen en ik
ben 19 jaar jong.
Via mijn tante ben ik te horen gekomen over stichting Linquenda. Zij was
een aantal keer naar Roemenië gegaan, om daar mensen te helpen. Steeds
kwam zij met mooie, maar ook droevige verhalen terug, over hoe slecht
sommige mensen het daar hebben. Dit heeft mij, maar ook ons hele gezin
erg geraakt. Sindsdien hebben wij ook een sponsorgezin in Roemenië, die
wij doormiddel van geld te doneren, kunnen helpen met voedsel en andere
middelen die mensen erg hard nodig hebben.
De verhalen zijn mij heel erg bij gebleven en ook het gevoel dat ik graag
wilde helpen. Met mijn tante heb ik dit besproken en dit leidde uiteindelijk
tot een datum waarop wij naar Roemenië gingen! Erg mooi maar ook stiekem heel erg spannend.
Op 6 mei 2019 was het dan zover. Op de vroege maandagmorgen vertrokken wij richting Oudewater, om vanaf daar, door te gaan naar Eindhoven. Nog steeds vond ik het erg spannend, want de andere 2 reisgenoten
kende ik nauwelijks. Het is ook lastig een situatie in te schatten als je er nog
nooit geweest bent. Dit viel gelukkig erg mee! We waren echt een topteam
met z’n vieren.
Het was maandag een lange reisdag, met enige vertragingen voordat we
eindelijk aankwamen op ons slaapadres in Arad. Na heerlijk gegeten te hebben en we het busje hadden opgehaald, hebben we ’s avonds de week ingepland, en de gezinnen doorgenomen.
Elke avond hebben we de auto ingepakt met voedselpakketten, aardappels
en wasmiddelen. Omdat wij nog een aantal mooie extra sponsoren hadden,
konden we voor elk gezin nog fruit en groente halen, als extra! Dit deden
wij in de ochtend. Met ons mee ging een tolk die ons kon helpen te communiceren met de gezinnen. Dit deden wij 4 dagen lang. In het huis waar
wij verbleven zijn we erg goed verzorgd!
Op zaterdag zijn we weer teruggereisd. Het voelde ook weer goed om naar
huis te gaan. Het was een erg mooie indrukwekkende week!
Persoonlijk vond ik de week heftiger dan verwacht. Je weet niet wat je in
kan schatten. Het bleek na de week dat de hulp die we geven echt nodig is,
blijf dus vooral doneren! Het was een vermoeiende week, maar ook erg »»

goed om te doen. Met de groep was alles in goede harmonie verlopen, ik
heb nagedacht over verbeterpunten maar kon die echt niet vinden. Ik hoop
door de hulp die de stichting geeft, het steeds beter gaat met het land.
Bedankt voor het lezen!
Groetjes uit Vinkeveen,
Daniël de Haan

VOEDSELBANKACTIE
Afgelopen Biddag mochten we als gemeente producten inzamelen voor de
voedselbank van de gemeente De Ronde Venen. Aan u en jullie werd gevraagd om producten mee te nemen naar de kerk, en deze in te leveren
onder de toren. We zijn als Diaconie dankbaar voor de vele producten die
we hebben mogen inzamelen! Dankzij uw en jullie bijdrage hadden we ongeveer 6 kratten vol, en nog een paar tassen. Bij de voedselbank waren ze
er erg blij mee. Een mooi gebaar, om op deze manier iets te mogen doen,
iets tastbaars, voor onze naaste in ons dorp, en onze gemeente De Ronde
Venen. Hartelijk dank voor uw en jullie bijdrage! We zullen als Diaconie deze
actie voort zetten, om met Bid en Dankdag een inzamelingsactie te houden.
Wilt u het werk van de voedselbank, de vele vrijwilligers die daar werken,
maar ook de mensen die daar komen om voedsel te halen, gedenken in uw
gebed?

Gelezen…….
‘Kind zijn van de levende God betekent verkeren
met een verterend vuur’
Dr. A. van de Beek in ‘De kring om de Messias’

»

DE BIBLIOTHEEK
De bibliotheek is iedere woensdagmiddag open van 15.00-16.00 uur en ‘s
avonds van 19.00-20.00 uur. Welkom!
Op de zolder van gebouw Maranatha is de bibliotheek gevestigd. Iedereen
betaalt per boek € 0,25 cent per week.
Ook zijn er Woord en Daad postzegels te koop, voor het normale tarief van
€ 8,70. Bij mevr. M. Leeflang aan de Kerklaan 67 zijn de postzegels ook te
verkrijgen. Geld overmaken en laten thuisbezorgen (in Vinkeveen) is ook
mogelijk!

NIEUWE BOEKEN VOLWASSENEN
Mesu Andrews: Dochter van Jesaja
Ishma wordt door Israëlische soldaten meegenomen naar Samaria, nadat haar familie voor haar
ogen is vermoord. Daar komt ze terecht in het
huishouden van de profeet Jesaja. Hij neemt haar
als dochter aan en noemt haar Zibah wat ‘tot
vreugde van de Heer’ betekent.
Ze trekt de aandacht van de prins Hizkia en haar
liefde voor hem brengt haar weer terug in het verleden, wat ze eigenlijk achter zich had willen laten. In een land dat afgoden aanbidt, leidt God
Zijn mensen door de profeten terug naar Hem.
Vertrouwen Ishma en Hizkia volledig op Hem en
durven ze zich over te geven aan de Heere?
Kristen Heitzmann: Bruid van de bergen
Desi Brennan verlangt naar vrede. Volledige vrijheid van
slaven en indianen. Daarom botst het met de rijke nieuwkomer Remy die nog steeds slaven voor hem laat werken
en vindt dat de indianen thuishoren in reservaten. Dan
helpt hij Desi’s familie na een overval door bandieten en
kijkt zij met andere ogen naar hem en groeien ze steeds
meer naar elkaar toe. Een grote schok is het voor Desi als
Remy terugkeert van een lange reis met een kersverse
bruid aan zijn zijde. Toch sluit ze vriendschap met de jonge

bruid Violet. Dan stort na een onverwachts bericht Desi’s wereld in. Is ze de
belangrijkste mensen nu voorgoed kwijt?
Karen Witemeyer: Op het eerste gezicht
Evangeline Hamilton is op jonge leeftijd wees geworden. Ze is in het bezit van twee ogen die niet bij elkaar passen. De ene helderblauw en de ander warmbruin. Evangeline moet vechten om haar weg te vinden in een wereld die haar voortdurend afwijst.
Maar de steun van één persoon kan al genoeg zijn
om het oordeel van de mensen van zijn kracht te beroven, en Evangeline heeft er twee –Seth en Zach,
wezen, net als zij, die ze nu als haar broers beschouwt. Dan als haar familie wordt bedreigd, wordt
ze verliefd en dat is haar beste verdediging.
Laila Ibrahim: De eerste krokus
In Virginia in 1837 wordt Elizabeth meteen na haar geboorte in de armen
van Mattie gelegd, de slavin. Zij zal met liefde dit meisje verzorgen. Terwijl
ze haar eigen pasgeboren zoontje, die ze erg mist, heeft moeten achterlaten
in de slavenverblijven. Hoewel Lisbeth een bevoorrecht leven leidt, voelt ze
zich vaak eenzaam, zeker in het gezelschap van haar dominante moeder en
afwezige vader. Ze voelt zich echt thuis met Mattie in de levendige slavenkwartieren. Lisbeths groeiende afkeer van slavernij dwingt haar te kiezen
tussen haar familie en haar overtuigingen. Maar ook Mattie maakt een
keuze die haar leven voorgoed zal veranderen. Beide vrouwen zijn op zoek
naar vrijheid en waardigheid, maar tegen welke prijs?
Steven James: Openingszetten
De kannibaal Jeffrey Dahmer teisterde door de misdaden
jarenlang de stad Milwaukee. Na zes jaar krijgt de stad
weer opnieuw te maken met ontvoeringen en afschuwelijke moorden. De politie denkt aan een Dahmer-copycat.
Het slachtoffer werd ook gevonden in dezelfde steeg. Rechercheur Patrick Bowers vermoedt dat dit meer is dan
een ode aan de kannibaal. Stuk voor stuk verwijzen de misdaden naar de grootste macabere moordenaars. Het onderzoek loopt uit op een nachtmerrie van manipulatie, wreedheid en terreur.

door Debora de Haan
Naar aanleiding van het fijne gesprek dat ik had met Henk en Ria Oussoren,
ben ik op pad gegaan naar de Herenweg om samen met Gré Mulckhuyse en
Jeanette van de Ruitenbeek te gaan praten over de gastvrije maaltijden die
zij organiseren. Een leuke vraag aan twee gezellige dames, dus met veel zin
keek ik uit naar deze avond! En het werd ook een hele fijne avond, zo kan ik
vertellen….
De vraag van Henk en Ria was: hoe komen jullie bij deze maaltijden en hoe
loopt het nu, kortom, vertel er eens iets over!
Het was niet lastig hierover te vertellen, een prachtig initiatief wat
voortvloeide uit een wens van Gré Mulckhuyse, zo verteld ze.
Ergens in het voorjaar van 2017, zo vertelt Gré Mulckhuyse, kreeg ik het idee
om eens iets te gaan doen voor de ouderen in onze gemeente.
Ik sprak regelmatig mensen die het eigenlijk best lastig vonden om zo vaak
alleen te zijn. En dan met name het alleen moeten eten is dan moeilijk…
Ik dacht, kan ik hier iets mee doen, het is zo confronterend dat mensen het
zo moeilijk hebben, zich zo alleen voelen en dat binnen onze gemeente!
Daardoor kwam ik op dit idee: misschien is een gezamenlijke warme
maaltijd iets voor deze doelgroep. Een gezellige maaltijd met mensen uit de
gemeente. Want hoe fijn is het om samen aan een mooi gedekte tafel te
eten en te genieten van het moment.
Maar om dit alleen op te pakken is best veel dus heb ik Jeanette gevraagd
hoe zij over mijn plan dacht, en of ze mij misschien hiermee wilde helpen.
We kennen elkaar al via de vrouwenvereniging en we bezoeken samen
mensen, dus we hadden al een heel goed contact samen.
Toen wij beiden zo enthousiast waren hebben we een brief opgesteld en
deze gestuurd naar de vrouwenvereniging, gewoon om eens te polsen hoe
zij over ons plan dachten, en of ze natuurlijk mee wilden helpen.
Iedereen was eigenlijk direct enthousiast, zo fijn! En ook gaven mensen zich
al op om mee te helpen. Ook Ada de Graaf wilde graag helpen. Zij had een
kennis die dit al deed in Kockengen, zodoende is Jeanette al eens met Ada
daar gaan kijken hoe het daar in zijn werk ging. Dat ging anders als wij het

voor ogen hadden, toch was het goed om te zien hoe de sfeer daar was en
dat dit initiatief dus erg goed werkte.
Toen dus eigenlijk alle mensen om ons heen zo blij en enthousiast werden
van ons plan, moesten we het wel concreet gaan maken. Dan komt er nog
best wat op je af hoor, het was een heleboel geregel.
Eerst een brief schrijven naar de kerkenraad met ons idee, wat zij ervan
vonden en of we gebruik mochten maken van gebouw Maranatha. Gelukkig
was dat direct geregeld, ons plan werd goedgekeurd.
Toen nog met de beheerders van Maranatha in gesprek, of ze ons wilden
helpen om dit idee verder uit te werken. Zij hebben, samen met de
dominee, gekeken welke woensdagen er vrij waren in Maranatha, zodat wij
eventueel al konden gaan plannen.
Wat zijn we, tot op de dag van vandaag, Jaap en Tea van der Velde enorm
dankbaar voor hun tomeloze, trouwe inzet. Onvoorstelbaar wat zij allemaal
voor ons regelen, dat mag best eens gezegd worden!!
Maar als dan alles goedgekeurd is, dan komt er nog meer om de hoek kijken
wat gedaan moet worden. Er moesten gastvrouwen gevraagd, en niet te
vergeten de koks. Dat viel nog niet helemaal mee, er zijn nog steeds koks
(let op mannen of vrouwen!) erg welkom om te koken voor deze ochtenden!
U kunt zich altijd aanmelden!
Ook vonden wij het mooi als de koks allemaal warmhouddozen en schalen
konden gebruiken. Die hebben we toen allemaal aangeschaft. Zo kunnen de
koks thuis koken en alles warm meenemen naar
Maranatha, zodat de gasten een heerlijke warme
Een volle zaal,
maaltijd kunnen gebruiken.
daarvoor zijn we
Het heeft dus wel, al met al, een half jaar
ook zo dankbaar!
voorbereiding gehad om dit allemaal uit te denken
en te regelen, want nadat het allemaal in kannen en kruiken was, zijn we
gestart in oktober 2017!
Een volle zaal, daarvoor zijn we ook zo dankbaar!
En wat hebben we genoten die eerste keer, nu nog natuurlijk, maar als je
begint met zo’n maaltijd en je ziet dat alle gasten het zo naar hun zin
hebben, dan geniet je daarvan. Weet je, je ziet dan zoveel gelukkige mensen
om je heen, en misschien waren we zelf wel het meest gelukkig!

De hele zaal is keurig netjes en gezellig ingericht, de tafels heel stijlvol gedekt
met nette tafellakens en er hangt een knusse, huiselijke sfeer.
Op mijn vraag hoe deze ochtenden verlopen vertellen beide vol
enthousiasme verder.
We beginnen met een lekker glaasje fris; sap of iets anders, met een klein

borrelhapje erbij. Dan druppelen zo alle gasten binnen en is er al direct een
heleboel gezelligheid.
Zo rond twaalven komen dan de koks met de warme maaltijden binnen, en
zetten de spullen klaar bij “hun” tafel. Wat ook nog gezegd mag worden is
dat de gasten niet weten wie er voor ze kookt. Zo houden we de verrassing
er ook in, en elke keer zit je dan bij een andere kok. Wel zo leuk voor de kok
en de gasten dachten wij….
Als iedereen dan is voorzien van een glas drinken, verzorgd door de
gastvrouwen, dan opent Jaap van der Velde de maaltijd.
Meestal zingen we een lied of psalm en we lezen een gedeelte uit Gods
Woord, waar Jaap iets over verteld. Dan volgt een gebed en kan de maaltijd
beginnen.
Heel huiselijk dus. Ook fijn dat het zo kan in alle vrijheid, de maaltijd
beginnen met Gods Woord. Daar zijn we dankbaar voor.
Toen Jaap zo ziek was en geopereerd moest worden heeft Daan Kroese de
opening van de maaltijd op zich genomen. Hij was er bij, samen met Greet,
hen zijn we ook dankbaar voor hun inzet hierin!

Na de opening gaan de deksels van de pannen en kan er gegeten worden.
Het is elke keer weer mooi om te zien hoe de gasten reageren op wat er
gekookt is door de kok van hun tafel. Wat er gekookt wordt, is helemaal de
keus van de kok zelf. Je bent dus niet gebonden aan, bijvoorbeeld stamppot.
Je mag koken wat je wilt, zo houden we het voor iedereen leuk en
afwisselend. Het mooie is, is dat de ene tafel dan bv, Italiaans eet en de
andere tafel een Hollandse pot krijgt opgediend. Maar iedereen eet graag
en gezellig én lekker mee!
Vooraf krijgt iedereen een kom lekkere verse soep, dan de hoofdmaaltijd en
een lekker dessert! Meestal nog eigengemaakte appelmoes of stoofpeertjes
erbij, net welk seizoen het is! Na afloop nog een kopje koffie met iets lekkers
erbij.
Hoeveel gasten komen er nu eigenlijk bij deze gastvrije maaltijden, was mijn
vraag.
We willen eigenlijk de hele zaal vol, zo vertellen Kan er altijd
beiden, er zijn dan ongeveer 32 gasten. Dit is wel wel iemand bij!
inclusief de 4 koks en 2 gastvrouwen.
Toch wel een hele groep zo al met al, vier tafels met acht personen, het zit
altijd vol. Meestal zelfs overboekingen maar de ervaring leert dat er ook
weleens mensen afbellen dus dan kan er altijd wel iemand bij!
Er zijn zelfs gasten die gewoon het hele seizoen “vol boeken”, dat is zo mooi
vinden wij. Ook dit zegt ons dat het gewoon als heel erg fijn ervaren wordt.
Het bied de gasten gezellige uren met elkaar, je eet niet alleen, en je hebt
veel gezelligheid op deze manier.
Ook kun je veel delen met elkaar tijdens de maaltijden, vooral tijdens het
eerste seizoen zijn er best wat oudere gemeenteleden weggevallen, mensen
die we missen. Intens verdrietig is dat telkens weer.
Maar wat ons ook opvalt is dat het lastig is om bepaalde mensen over de
drempel te krijgen. Dat is zo jammer want het zijn van die fijne ochtenden
met elkaar. En waar dat nu toch in zit….. er is geen leeftijdsgrens, je mag ook
gerust iemand meenemen.
Ook is iedereen van buiten onze kerkelijke gemeente welkom, het initiatief
ligt natuurlijk wel bij onze gemeente.
Ook is de invulling van de ochtenden wel zo dat er duidelijk een opening en
sluiting is waarin Gods Woord centraal staat maar een ieder is welkom!! Dat
willen we toch met klem duidelijk maken.

We hebben zelfs een auto die de gasten eventueel kan ophalen en na afloop
weer naar huis kan brengen. Dus als gasten zelf niet in staat zijn om naar
gebouw Maranatha te komen dan kunnen we dat ook allemaal regelen.
Alles in tot in de puntjes verzorgd.
Wel vragen we van alle gasten een bijdrage, €10,- per persoon. Dat is bijna
niets als je ziet wat je er allemaal voor krijgt; een vullend programma, veel
gezelligheid en een volle, misschien zelfs overvolle, maag.
Dit maakt het natuurlijk ook heel makkelijk om gewoon nog eens een keer
op te scheppen en extra van te genieten, je hebt er tenslotte voor betaald.
Van deze bijdrage worden de ingrediënten betaald van de maaltijden maar
ook de schalen en tempexdozen om de maaltijden in warm te houden en te
vervoeren enz. enz.…Op deze manier komen we financieel precies uit, we
hoeven ook geen winst te draaien natuurlijk.
De gastvrije maaltijden zijn op de woensdagen, van oktober tot april zo
ongeveer. We beginnen na de opening van het winterwerk en gaan dan door
tot april. En het is dus voor iedereen mogelijk zich op te geven voor deze
hele gezellige maaltijden.
En met klem vraag ik het nogmaals ook zijn we op zoek
naar nieuwe koks! Man of vrouw dat maakt niets uit.
Vindt u, of jij, het fijn om anderen te verwennen meld
u/je dan gerust aan. En ik spreek uit eigen ervaring, het is echt heel fijn om
hierbij te mogen en kunnen helpen! U/jij kunt dan gewoon even bellen met
Gré Mulckhuyse, tel: 06 573 421 15 /0297-265157 of Jeanette van de
Ruitenbeek tel 06 149 482 31 / 0297-261438.
Rest mij nog de laatste vraag:
Wie nodigen jullie uit voor het volgende gesprek?
Wij willen graag Mariska Boellaard vragen hoe zij haar reis heeft ervaren
naar Bosnië. Kun je ons er iets meer over vertellen?
Na een fijn gesprek en een paar lekkere kopjes koffie en een glas fris ging ik
weer huiswaarts, met de volgende gedachte in mijn hoofd:
Wat mogen we dankbaar zijn voor zulke gemeenteleden die omzien naar de
ander!
“Zegen hen waar ze in geloof voor leven.
Zegen hen waar ze hoop en liefde geven.
Zegen, om de ander tot zegen te zijn.
O God, zegen hen, tot in eeuwigheid!”

PREEKROOSTER
Datum
7-jul
14-jul
21-jul
28-jul
4-aug
11-aug
18-aug
25-aug
1-sep
8-sep
15-sep
22-sep
29-sep

Tijd
Voorganger
09:30
ds. A. Simons (Montfoort)
18:30
ds. J.T. Maas
09:30
ds. J.T. Maas
18:30
ds. A.D. Goijert (Nijkerk)
09:30
ds. W.C. Meeuse (Sliedrecht)
18:30
ds. J.T. Maas
09:30
ds. J.T. Maas
18:30 prop. C.G. Bok (Putten)
09:30
dr. J. Kommers (Harderwijk)
18:30
ds. K.C. Kos (Lunteren)
09:30
ds. G. Lustig (Zeist)
18:30
ds. H.G. van der Ziel (Waarder)
09:30
ds. B. den Butter (Huizen)
18:30
ds. J. Belder (Harskamp)
09:30
ds. P.H.C. Kleinbloesem (Goudswaard)
18:30
ds. A.A.W. Boon (Papendrecht)
09:30
ds. J.T. Maas
18:30
ds. J. Westland (Putten)
09:30
ds. J.T. Maas
18:30
ds. J.T. Maas
09:30
ds. M.F. van Binnendijk (Stadskanaal)
18:30
ds. J.T. Maas
09:30 prop. J.J. de Haan
18:30 prop. A.J.R. Treur (Vinkeveen)
09:30
ds. J.T. Maas
18:30
ds. P.G. Oskamp (Waverveen)

Bijzonderheden

Afsluiting VBW

Voorbereiding H. Avondmaal
Viering Heilig Avondmaal
Nabetrachting H. Avondmaal

Opening winterwerk

ROOSTER MARIA-OORD
7-jul Ds J. Hooydonk
18-aug Mw. R. Bos-Waagmeester
21-jul Dhr. G. Strubbe
1-sep Dhr. A. van Hilten
4-aug Dhr. K. Kersbergen 15-sep Ds. A.A. van den Berge-Geudeke

Gelezen……..
‘De Geest drukt graag een stempel op je leven’
Ds. L.W. Smelt in ‘Gedreven door de Geest’ – Vijftigdagentijd

GEMEENTE AGENDA D.V.
Datum
3-jul
10-jul
17-jul
23-jul
24-jul
24-jul
25-jul
26-jul
28-jul
31-jul
7-aug
14-aug
21-aug
25-aug
28-aug
4-sep
4-sep
4-sep
5-sep
5-sep
7-sep
11-sep
11-sep
11-sep
15-sep
16-sep
17-sep
18-sep
18-sep
22-sep
23-sep
25-sep
25-sep
28-sep
30-sep

Tijd Onderwerp
19:00 Bibliotheek en postzegelverkoop Woord en Daad
19:00 Bibliotheek en postzegelverkoop Woord en Daad
19:00 Bibliotheek en postzegelverkoop Woord en Daad
10:00 Vakantie bijbel week
19:00 Bibliotheek en postzegelverkoop Woord en Daad
10:00 Vakantie bijbel week
10:00 Vakantie bijbel week
10:00 Vakantie bijbel week
20:00 Zingen bij het orgel
19:00 Bibliotheek en postzegelverkoop Woord en Daad
19:00 Bibliotheek en postzegelverkoop Woord en Daad
19:00 Bibliotheek en postzegelverkoop Woord en Daad
19:00 Bibliotheek en postzegelverkoop Woord en Daad
20:00 Zingen bij het orgel
19:00 Bibliotheek en postzegelverkoop Woord en Daad
15:00 Bibliotheek en postzegelverkoop Woord en Daad
19:00 Bibliotheek en postzegelverkoop Woord en Daad
20:00 Bijeenkomst gemeentereis Israel
19:30 Censura Morum
20:45 Bezinningsuur Heilig Avondmaal
09:00 Rommelmarkt/verkoopdag
15:00 Bibliotheek en postzegelverkoop Woord en Daad
19:00 Bibliotheek en postzegelverkoop Woord en Daad
19:30 Kerkenraadsvergadering
11:00 Zondagsschool Samuël
20:00 Bijbelkring
03:45 Verzamelen gemeentereis Israël
15:00 Bibliotheek en postzegelverkoop Woord en Daad
19:00 Bibliotheek en postzegelverkoop Woord en Daad
11:00 Zondagsschool Samuël
20:00 Wees een Zegen
15:00 Bibliotheek en postzegelverkoop Woord en Daad
19:00 Bibliotheek en postzegelverkoop Woord en Daad
13:00 Gemeentedag - opening winterwerk
18:45 Start Catechisatie

En het geschiedde in die dagen . . .in Israël
(850 v.Chr. – 300 v.Chr.)
In onze dagen verspreiden berichten zich met de snelheid van het licht.
Zowel over goede als kwade berichten ontvangen wij binnen het uur informatie. Waar in de wereld berichten zijn ontstaan en of het goede dan wel
kwade berichten zijn.
In de tijd tussen 800 voor het begin van de jaartelling en 300 voor de geboorte van Christus duurde het maanden voor een gebeurtenis als bericht
de toen bewoonde wereld rondom had bereikt.
De Nabateers, Edomieten uit o.a. de steden Petra in Jordanië en Avdat in de
Sinaï, onderhielden met hun transportonderneming met kamelen een verbinding tussen het Tweestromenland, Eufraat en Tigris en Egypte. Zij waren
degenen die behalve vracht ook berichten transporteerden.
Via deze kanalen hoorden ook de profeten Jona, Amos en Hosea van de
groeiende militaire macht van de Assyriers.
In het jaar 841 v.Chr. is in het Tien-stammen rijk van Israël, Jehu in opdracht
van de profeet Elisa gekroond tot koning.(2 Koningen 9)
De profeet Elisa kreeg ook van God de opdracht om Hazaël tot koning van
Syrië te zalven. Elisa huilt als hij deze opdracht uitvoert.(2 Koningen 8: 7-14)
Hij voorzag het kwaad dat Hazaël zou aanrichten in Israël.
De wisseling van de macht in Israël gaat met heel veel moordpartijen gepaard. Jehu heeft de macht in Israël overgenomen en neemt dan het besluit
om Assyrië om militaire bijstand te vragen, tegen het opdringere gedrag van
koning Hazaël van Syrië. Door de interne politieke ontwikkelingen in Israël,
zag Hazaël de koning van Syrië, een mogelijkheid om uitbreiding van zijn
grondgebied te realiseren, ten koste van Israël. Zijn oproep vindt gehoor in
Assyrië. Salmanasser III komt Jehu te hulp, maar wel tegen een hoge prijs.

Op een zwarte
obelisk staat Jehu
afgebeeld, die diep
gebogen een financieel eerbetoon brengt aan
Salmanasser III.

De profeten constateerden bij hun volksgenoten een dubbel gedrag in moraal, ingegeven door het navolgen van afgoden en de daarbij behorende rituelen. Vuuroffers waarbij zelfs kinderen het slachtoffer waren, machtsmisbruik waar vooral jonge meisjes het slachtoffer van waren en corruptie.
Het belangrijkste kwaad, het negeren van het gezag van het Woord van God.
De profeten voorzagen een reactie van de God van hun vaderen, JHWH, en
hoorden een opdracht.
“Zo zegt de HEERE de God van uw vaderen. Gij zult geen andere goden voor
mijn aangezicht hebben, nog hen dienen.”
Dit Woord hield een liefdevolle terechtwijzing in, maar ook een dreiging van
gekwetste liefde.
Als Jona de opdracht krijgt van God om de bewoners van Ninevé, de hoofdstad van Assyrië het oordeel aan te zeggen, tenzij zij zich bekeren, heeft Jona
daar grote moeite mee. Hij weigert zelfs tot uitvoering over te gaan.
De profeten Amos en Hosea worstelen ook met de maatregelen die zij voorzien.
Hun woorden en daden worden niet gehoord en niet begrepen.
De dreiging wordt duidelijk zichtbaar op het politieke toneel in het Midden
Oosten in het jaar 745 voor Chr.
Tiglath Pilezer wordt koning van
Assyrië. Hij is een organisator.
Hij herstelt het gezag in Assyrië,
maar ook bezoekt hij de omringende landen om ook daar de
naamsbekendheid van Assyrië
weer te herstellen. Hij eist betaling van de opgelegde belastingen en bij vertraging of weigering van betalingen komt hij het
hoogst persoonlijk halen. Dit
wordt staand beleid in Assyrië.
Dit beleid gaat gepaard met
grof geweld.
e
In het 2 boek van de koningen hoofdstuk 17, lezen we dat Hosea in het jaar
732 v.Chr. koning van Israël wordt.
Hij doet wat slecht is in de ogen van de HEERE.
Hij is geen voorstander van het betalen van belasting en besluit de farao van

Egypte, Sjesonk I, om hulp te vragen tegen Assyrië. Dit besluit valt niet goed
bij koning Salmanasser V en hij komt verhaal halen bij Hosea. Koning Hosea
wordt gevangen genomen. Samaria wordt ingenomen en de bewoners worden in ballingschap gevoerd naar Medië.
Tussen de regels door is in het Bijbelboek Koningen te lezen, dat het gewone
volk geweldig te lijden had onder de verplichting van de belastingheffing.
Ook de belastinggaarders namen hun deel van de opbrengst. De ontevredenheid zal geleid hebben tot weerstand tegen de financiële onderdrukking.
Uiteindelijk leidt de weerstand tot een officiële opstand als het volk weigert
te betalen. Dan komt Assyrie het geld halen. Wordt Samaria ingenomen en
het volk weggevoerd.
In 2 Koningen 17 : 22 lezen we uitgebreid wat de werkelijk reden was van de
ballingschap.
De Israëlieten wandelden overeenkomstig alle zonden van Jerobeam, die hij
gedaan had. Zij weken daar niet van af.
De koning van Assyrië bracht mensen uit Babel, uit Chuta, uit Avva, uit Hamath en Sefarvaïm en liet hen in de steden van Samaria wonen in plaats van
de Israëlieten.
De Israëlieten uit het Tienstammengebied worden verspreid over het Midden Oosten en verspreiden zich verder.
Wonderlijk, dat ruim 2.500 jaar later Joden (Israëlieten) van over de hele
wereld immigreren naar de staat ISRAEL.
Of mogen wij constateren dat de God van Israël TROUW IS AAN ZIJN VERBOND MET ABRAHAM, IZAK EN JAKOB ?
De profeet Maleachi voorzag dat de God van het verbond met Israël, in het
straffen voor de zonden, een zegen meegeeft: Maleachi 1 : 11
“Want van waar de zon opkomt tot waar hij ondergaat, zal Mijn Naam groot
zijn onder de heidenvolken: in elke plaats zal aan Mijn Naam een reukoffer
gebracht worden en een rein graanoffer.
Voorzeker, Mijn Naam zal groot zijn onder de heidenvolken, zegt de HEERE
van de legermachten.”
P.A. van Golen
Bronnen:
De Bijbel
De Profeten; Abraham Joshua Heschel
Aan Babylonstromen; Dr. M.A. Beek
Geschiedenis van oude culturen; K. Gutbrod

Woord en Daad Producten
Gun uzelf en uw gasten een kop smaakvolle koffie. Koffie met een goed verhaal 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 koffiemeesters: de
snelfiltermaling. De selectie Nicaraguaanse bonen geven deze melange karakter en een bijzonder rijke smaak. Koffie met een aangenaam milde afdronk.

Bonen €6,85
De geur van versgemalen koffie. Koffiebonen op z’n best. Deze geheel eigen bonenkoffie wordt gekenmerkt
door zijn donkere, volle ondertonen,
te danken aan de rijke bodem van Nicaragua. Puur genieten voor de echte liefhebber.
Nu ook Woord en Daad postzegels te koop. Velletje 10
stuks: €8,30. Verkrijgbaar elke
woensdag bij onze bibliotheek
of thuis bij Marijke Leeflang. U
kunt het contant betalen of
overmaken. U krijgt ze dan
thuisbezorgd (in Vinkeveen).
Marijke Leeflang
Kerklaan 67
3645ET Vinkeveen
Tel: 0297-263647
Bank: NL85INGB0001395872

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
iemand cadeau te doen.
Winy van Selm
Donkereind 7
3645TC Vinkeveen
Email: jvanselm@solcon.nl
Tel: 0297-261515

PAC: een betrokken partner
PAC zet zich in voor een betere toekomst van
Nicaragua, samen met lokale ondernemers.
De koffieboeren die ondersteund 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 verantwoordelijkheid 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 ondersteund.

Kijk eens naar de plaatjes.
Ze horen allemaal bij het ‘leven’.
Ook de oplossing van de rebus gaat over het ‘leven’.
Kun je uitzoeken wat hier staat?
De Heere Jezus zegt dit over Zichzelf in Johannes 11: 25

……………..…………………..……………………
...………………………….…………………………

Verslag Ring Breukelen
Kerk 2025
Binnen de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) is in de achterliggende jaren
een heel proces in gang gezet om de structuur toe te rusten op het teruglopend ledental in PKN en de krimpende gemeentes. Dit proces noemen we
Kerk 2025.
Daarbij heeft de uitwerking van Kerk 2015 grote gevolgen voor de classicale
structuur van de PKN. Het aantal classes is verminderd van 74 naar 11 en
niet langer vaardigt elke (wijk)kerkenraad van een gemeente een ambtsdrager af. De insteek van de verandering is om meer ruimte voor het wezenlijke
van een classis te scheppen: "(geestelijke) ontmoeting via het geloofsgesprek, omzien naar elkaar en een verantwoord bestuur".
Op dit moment is ambtsbroeder Kees Leeflang van de Hervormde gemeente
Waverveen de vertegenwoordiger in de Ring Breukelen in de Classis Utrecht.
Bijgaand een kort verslag van de 2e Ring bijeenkomst binnen de Ring Breukelen op 20 maart jl.
Op 20 maart jl. was er de tweede bijeenkomst van de ring Breukelen binnen
de classis Utrecht. De bijeenkomst werd gehouden in kerkgebouw “Postwijck” van de Gereformeerde Kerk te Baambrugge. Een plek met een boeiende geschiedenis, zo bleek ook uit het programmaboekje dat alle bezoekers kregen.
De bijeenkomst werd geopend door broeder Harmen Hoogenhout. Hij ging
in op de woorden van Jezus: “Maar niet zoals ik wil, maar zoals U wilt”. In
zijn meditatie maakte hij duidelijk dat onze weg soms anders kan lopen dan
wij hopen of verwachten, maar dat als het Gods weg is, het de goede weg
mag zijn.
Het is één van de doelen van deze bijeenkomsten dat we wat meer te weten
komen over wat er in onze (kerkelijke) omgeving speelt. Daarom was er
eerst een uitwisseling over wat er speelt in de verschillende gemeenten in
onze voormalige classis Breukelen.
Daarna gaf dr. Stefan Paas zijn lezing. Hij ging in op vier punten, die ook te
vinden zijn in zijn boek “Vreemdelingen en Priesters”. Allereerst maakte hij
duidelijk dat het ‘romantische’ beeld van een grote actieve kerk niet klopt.
Betrokkenheid bij de kerk kan op verschillende manieren vorm krijgen,
maar uit zich, ook vroeger al, lang niet altijd in kerkbezoek.

Als tweede punt ging hij in op de reactie van kerken op de kerkverlating. Dit
kan een ontkennende reactie zijn, maar ook een paniekerige reactie. Hij gaf
daarbij aan dat de zendingsdrang van kerken niet instrumenteel moet zijn,
alsof je daarin een doel moet halen. Dr. Paas pleitte ervoor om vreugde te
vinden in het doen van dingen zonder doel, om niet! Hij verbond dit met de
lofprijzing aan God. Als christenen God verheerlijken, zeggen zij: “Er is er
Eén die nergens goed “voor” is. Hij is gewoon goed. Punt”. Lofprijzing is belangeloos, “om niet”. Zo mogen we alle dingen van God doen “om niet”,
met dankbaarheid.
Daarna ging hij in op de ballingschap. Dit was een geloofscrisis voor het volk
Israël, omdat de beloften geen werkelijkheid leken te worden. Zij kwamen
terecht in een situatie van vreemdelingschap, een situatie die herkenning
oproept in onze tijd.
Als laatste werd het beeld van het priesterschap naar voren gebracht. Als
gelovigen zijn we een minderheid, net zoals de priesters ook altijd een minderheid waren. Priesters bemiddelen tussen God en mens in twee richtingen. Ze onderwijzen en zegenen. Ze zijn geroepen om er te zijn voor een
ander.
Na de bespreking in vier groepen was er nog gelegenheid om vragen te stellen aan dr. Paas. Het bleek dat het beeld van de priester veel herkenning,
maar ook vragen opriep.
Hij gaf daarna nog een aantal dingen mee: Doe de dingen omdat ze goed
zijn in zichzelf en richt je niet op het resultaat. Laat het werk in de kerk doen
door mensen die daar vreugde aan beleven. Probeer goed te zijn, zoals God
goed is. Het gaat om de lofprijzing van deze God. Maak werk van betekenisvolle relaties, maar doe dat niet om daar een bepaald doel mee te bereiken.
De boeiende avond werd afgesloten met het zingen van “Beveel gerust uw
wegen” en het gezamenlijk bidden van het “Onze Vader”.
De volgende ringbijeenkomst is op D.V. 30 oktober in Loosdrecht. Daar zal
onze classispredikant ds. Trinette Verhoeven spreken over haar tot dan toe
opgedane ervaringen.
Voorts is afgesproken dat in 2020 de ringbijeenkomsten georganiseerd zullen worden door de Protestantse Wijkgemeente “De Ark” te Maarssenbroek (voorjaar) en de Hervormde Gemeente te Wilnis (najaar).
Ds. G.J. Codée.

Maria Durand
Vakantie, Zuid-Frankrijk: Als we in de buurt komen van Aiques–Mortes dan
denken we aan Maria Durand, die om haar geloofsovertuiging 38 jaar gevangen heeft gezeten in de toren van Constance. Dit omdat zij niet geloofde
dat de R.K kerk van toen, met al de heiligen en tradities zalig maakt, maar
dat alleen het reinigende bloed van Jezus Christus zaligmakend is.
Er was wel een mogelijkheid om uit de kerker te komen. Maar dan moesten
de gevangenen de Heere Jezus, als de enige verlosser van de zonden, verloochenen. Om de verleiding naar de vrijheid te weerstaan, kraste Maria
Durand in de muur van de kerker het woord “resister” (weersta). Dit deed
zij om zichzelf en de andere geloofsgevangenen te bemoedigen, om vol te
houden.
Als wij de kerker bezoeken en daar, of in gedachten thuis, ons een voorstelling van het lijden van deze Hugenoten maken is het wellicht nuttig nodig
onszelf in zo’n situatie te plaatsen. De tonelen in de wereld veranderen razend snel. Als gelovig gemeentelid kiezen we uiteraard voor Jezus Christus,
en niet voor Allah en Mohammed. Maar als armoede, gevangenschap, martelingen, om de hoek kijken, wat doen we dan als de leden van deze gemeente, als we uiteengedreven worden, en alleen de keus moeten maken?
De Heere Jezus zei: “Ze hebben Mij gehaat, ze zullen ook u haten. Ze hebben
Mij vervolgd, ze zullen ook u vervolgen.” De voorspelling van de Heere Jezus
ging al heel snel na de Pinksterdag in vervulling. Miljoenen mensen zijn, en
worden, om de naam van Jezus, dood gemarteld. Wat heeft deze mensen
bezield om hun vrijheid op te geven en verschrikkelijke dingen te moeten
ondergaan voor een man die aan een kruis gestorven is?
Het geheim ervan moet de liefde van Jezus zijn, die in hun hart gekomen is.
Deze liefde is sterker dan de dood. De ware liefde is een verborgen heilgeheim. Deze liefde geeft Hij onverdiend. Het is als de schat in de akker, waar
je zelf biddend naar moet zoeken. Als je die schat vindt, dan vind je de echte
liefde. Want wie Mij vindt, die vindt het Leven, de Parel van Grote Waarde.
G. Kroese

COMITÉ VERENIGINGSGEBOUW
Een aantal weken terug was het weer tijd voor de stroopwafelactie. Vrijdagavond 18.00 uur ging de eerste groep mensen al op pad het dorp in om de
heerlijke stroopwafels te verkopen. Wat fijn om ook dit jaar weer te zien
hoeveel jonge mensen, en kinderen van de club wilden meehelpen! Aan de
lege dozen zagen we direct dat de actie goed verliep. Ook de volgende ochtend werd er vanaf 9.00 uur ’s morgens 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! Nieuw dit jaar was de verkoop bij de Jumbo. Vier enthousiaste vrijwilligers hebben
hier uren gestaan en zij
hebben maar liefst 15 dozen verkocht! Uiteindelijk
waren er nog stroopwafels
te weinig en konden we
nog een nabestelling doen.
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 ‘Kinderhulp Afrika’.
De voorbereidingen voor de rommelmarkt worden ook alweer getroffen.
Wilt u de datum hiervan, D.V. 9 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.

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

Ik geloof in de Heilige Geest…..
Geheel vervuld te worden van de Geest
vanuit die volheid verder te gaan leven
voor Hem, Die al je zonden wil vergeven,
Die al je ongerechtheid geneest;

en zó doorstraald te worden van Zijn licht
dat mensen door die glans tot Christus komen
zó Gods genade door je voelen stromen
dat alles anders wordt: op Hem gericht.
Gods stormwind door je hart te voelen gaan,
zodat je twijfels worden weggeblazen,
en je aan ’t werk gaat, in een blij verbazen
dat uit de dood het Leven kon ontstaan!
Nel Benschop

