
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leidraad 
 

JAARGANG 18 NUMMER 3 – SEPTEMBER 2019 

CONTACTBLAD VAN DE HERVORMDE GEMEENTE VINKEVEEN 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Voor u gelezen……
 
‘Als we dit (belang van verbond en kinderdoop) opgeven of niet meer helder 
zien, getuigt dat niet alleen van „goddeloze ondankbaarheid” maar leidt dat 
ook tot „een soort geremdheid om kinderen op te voeden tot een vroom leven. 
Het is immers geen geringe stimulans voor ons om hen op te voeden in op-
rechte godsvrucht en gehoorzaamheid aan de Wet, wanneer we bedenken dat 
zij direct na hun geboorte al door God als Zijn kinderen beschouwd en erkend 
worden. Laten we daarom Hem onze kinderen opdragen, die Hij een plaats ver-
leent in Zijn gezin en onder Zijn huisgenoten, dat wil zeggen: onder de leden 
van de kerk” (Institutie IV.16.32).’ 
 
Bart Jan Spruyt, die Calvijn citeert in het Reformatorisch Dagblad van 5 juli 2019 
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ds. J.T. Maas 
 
In de gemeente van Christus kennen we de dankbare verwondering dat we 
mogen leren leven van genade. Steeds opnieuw beseffen we dat de ge-
meente niet van ons is. Dat wij het niet maken en dit niet het project is van 
de kerkenraad of een groep enthousiastelingen. Kerk wil letterlijk zoiets 
zeggen als: ‘wat van de Heere is’. Dat geeft ontspanning. Juist ook aan het 
begin van een nieuw seizoen. Hij is de Alpha en de Omega. De Eerste en de 
Laatste. Het draait in de kerk om Christus. Om het kruis. Dat geheim geeft 
ons hoop. Maakt ons ook volkomen afhankelijk. Van de hulp van Gods Hei-
lige Geest. We kijken in verwondering op naar een God Die verkiest, Die 
wonderlijke wegen wil gaan met zondige mensen. Boven verwachting zelfs. 
 
Als thema voor de seizoensopening maken we dankbaar gebruik van het 
HGJB-materiaal. Het thema is dit jaar: Kom, doe mee! dit komt op uit Nehe-
mia 2. Kom, doe mee, dat willen we ons van harte laten gezeggen, maar niet 
zonder datgene wat hiervoor geschreven staat in ons achterhoofd te hou-
den. We willen elkaar oproepen om mee te doen, maar niet de fout maken 
te vervallen in activisme. Dat is dodelijk vermoeiend en het bouwt de ge-
meente niet op. Het is activistisch om te denken dat het van ons afhangt. 
Van ons rennen en vliegen. Nee, we doen ons werk in de gemeente in het 
voortdurende besef dat ‘als de Heere het huis niet bouwt, alles tevergeefs 
is (Ps. 127)’. En ook dat wanneer de liefde ontbreekt, alle werk in de kerk 
hol klinkt en zinloos is (1 Kor. 13).  
 
In het Bijbelboek Nehemia gaat het over de wederopbouw van het Beloofde 
Land, in het bijzonder van Jeruzalem. Rijke geschiedenis gaat eraan vooraf. 
Alles is begonnen bij de verkiezende liefde van een heilig God. Zijn trouw is 
van generatie op generatie zichtbaar. Maar het ongeloof is groot en de pijn 
die de Heere daarvan heeft is voelbaar. De gevolgen zijn groot. Alles ligt in 
puin. Het volk is niet trouw gebleken en gebleven. Gods volk moet boeten 
middels de ballingschap in Babel. Toch laat de Heere Zijn uitverkorenen niet 
los. Nehemia merkt het handelen van God op. Zo komt er een nieuw begin. 
Dat begint met de terugkeer naar Jeruzalem en naar het vertrouwen op 
Gods beloften. Zo komt de beweging van wederopbouw op gang. Rondom 

HET WOORD VOORAF 



de startzondag zullen we hier meer over horen. Voor nu leggen we de vinger 
bij de kerntekst, Nehemia 2: 17: ‘Toen zei ik tegen hen: U ziet de ellende 
waarin wij verkeren, dat Jeruzalem ver-
woest ligt, en zijn poorten met vuur ver-
brand zijn. Kom, laten wij de muur van 
Jeruzalem opbouwen, zodat wij niet 
langer een voorwerp van smaad zijn.’ 
Kom! Kom, doe mee! Bouwen, Jeruza-
lem opbouwen. De geschiedenis leert 
ons; samenwerken is nodig. Opbouwen 
willen wij ook leren, in ons geval mag 
dat zichtbaar worden in de gemeente. 
Daar is iedereen bij nodig. We kijken 
naar het goede wat de Heere gegeven 
heeft. Tegelijk laten we ons er ook aan 
ontdekken waar ellende is, dingen stuk 
zijn, er gaten geslagen zijn. Ook in het 
gemis. De doorwerking van de zonde laat zich voelen, ook in ons hart, in het 
midden van de gemeente. We hebben het steeds nodig gewezen te worden 
op verzoening, op heling, op de genade Gods in Christus Jezus. 
 
Meedoen dus. Daar willen we de nadruk op leggen. Daarin klinkt het appèl 
van het verbond door. Ook het belang van de gemeenschap. Kom, doe mee! 
De woorden over meedoen komen op uit de Schrift. In dit Woord vooraf wil 
ik concreet enkele belangrijke zaken noemen waarin we elkaar oproepen 
om mee te doen, mee te bouwen en je te je laten aanspreken door de God 
van het verbond. De God die recht heeft op uw en jouw leven! 
 
Doe mee, in de erediensten 
Gemeente-zijn heeft een kern, dat is de bediening van de verzoening, de 
verkondiging van het Evangelie, dat is Christus. Christus is onder ons in Zijn 
Woord. Daarom is het van het grootste belang mee te doen in de eredien-
sten, ’s morgens en ’s avonds. Het zijn twee momenten op de Dag des Hee-
ren die ons geschonken zijn. Laat dat –tenzij dit werkelijk niet mogelijk is- 
het voornaamste zijn op zondag, de dienst aan Gods Woord. Wanneer we 
daar slordig in zijn of niet het goede voorbeeld in geven, dan zal het effect 
schadelijk zijn. In ons eigen leven met de Heere, maar ook in de volgende 
generatie. Laat dit topprioriteit hebben!  



Doe mee, op catechese en in het kring- en verenigingswerk 
We zijn gezegend met een prachtig verenigingsgebouw met de veelzeg-
gende naam ‘Maranatha’. Wie deze Leidraad, en in het bijzonder de agenda, 
doorneemt, weet dat er veel mogelijkheden zijn om elkaar te ontmoeten, 
onderwijs te ontvangen en elkaar op te scherpen in de dienst aan God. Doe 
mee! Wees trouw op de catechese en stimuleer uw kinderen daar van harte 
in. Denk eens na over het volgen van belijdeniscatechese. Bezoek een van 
de Bijbelkringen of doe mee op de verenigingen. Meedoen is meer dan aan-
wezig zijn. Dat is je voorbereiden. Er biddend mee bezig zijn, de stof verwer-
ken. Daar wil de Heere Zijn zegen aan verbinden. Sommigen mogen al vele 
jaren meedoen in het leiding geven, dat maakt dankbaar. Misschien over-
komt het u of jou dit jaar ergens voor gevraagd te worden. Ook dan dring ik 
aan; doe mee! We hebben iedereen keihard nodig. 
 
Doe mee, catechisanten uit Waverveen 
De kerkenraad van de Hervormde gemeente Waverveen heeft het verzoek 
ingediend of hun jongeren vanaf dit seizoen catechisatie bij ons mogen vol-
gen. Dit gaat om zo’n 8 jongeren in de leeftijd van 12-20 jaar. Deze jongeren 
verlangen er naar om samen met leeftijdsgenoten catechese te volgen, en 
de ouders verlangen dit voor hun kinderen. Als kerkenraden hebben we hier 
zorgvuldige gesprekken over gevoerd. Onze houding is open, we heten de 
jongeren graag welkom. Tegelijk beseffen we dat dit invloed heeft op het 
gemeente-zijn in Waverveen, iedereen is zich dit bewust. In dit Woord 
vooraf wil ik benadrukken; doe mee, jongeren uit Waverveen, welkom! Bij 
Nehemia lezen we over gaten in de muur van Jeruzalem. Daar moest ik aan 
denken wanneer we ontwikkelingen als deze zo heel dichtbij zien komen. 
Daardoor  beseffen we dat er steeds meer gaten in het kerkelijk landschap 
zichtbaar worden. Een en ander is immers helaas niet los te zien van de 
ontkerkelijking die ons land in de greep heeft. Nehemia’s klacht klinkt ook 
hierin: U ziet de ellende waarin wij verkeren. Dat grijpt des te meer aan 
omdat het onze gemeente niet voorbij gaat. Nochtans willen we blijven 
bouwen en zo investeren in jongeren. 
 
Doe mee, in het verkiezen van ambtsdragers 
Dit najaar gaan we als gemeente op zoek naar vier nieuwe ouderlingen, 
waarvan twee ouderling-kerkrentmeesters. We vragen uw betrokkenheid 
op het proces van de verkiezingen. Laat het ons gebed zijn dat we nieuwe 
broeders vinden mogen die vervuld zijn met de Heilige Geest en de be-
geerte hebben God en Zijn gemeente trouw te dienen in het ambt. 



Doe mee, in gebed! 
Nog veel zou ik kunnen noemen, maar ik eindig met de oproep mee te doen 
in gebed. Het is zo nodig mee te bidden in de erediensten, tijdens kring-
avonden, zoals de gebedskring, en blijf ook thuis in gebed gaan. De Heere is 
een hoorder der gebeden. Hij laat Zich verbidden. Laten we Hem aanlopen 
als een waterstroom. Laten we Hem de eer geven die Hem toekomt. Laten 
we bidden, opdat we als gemeente opgebouwd worden in het allerheiligst 
geloof. Opdat er mensen tot waarachtige bekering komen. Bid voor de ker-
kenraad, voor kosters, gastvrouwen en –heren, organisten, voor mij als pre-
dikant, voor de zieken, voor hen die zorgen kennen. Bid om de doorwerking 
van de Heilige Geest. Voor jongeren en ouderen. Maar ook voor de jonge 
gezinnen, voor ouders die tieners hebben op te voeden, voor de mensen 
die aan de ene kant voor hun opgroeiende kinderen zorg hebben, en aan de 
andere kant voor hun soms hulpbehoevende ouders. Doe mee in gebed, in 
het gebed om de komst van de Heere Jezus Christus in heerlijkheid. Zou Hij 
dit seizoen Zijn voeten zetten op de berg Sion, onze Heiland? Laat het ons 
gebed zijn! 
 

  

 

Voor u gelezen……. 
 

‘De Bijbel is het boek van de kerk. Niet in die zin dat de kerk de Bijbel be-
paalt; het is eerder andersom. Maar Christus is het midden van de Schrift 
én Hij is het nooit zonder zijn gemeente. (…) Wie de Schrift leest en zich laat 
lezen door de levende God, is geplaatst in het verband van de christelijke 
gemeente. Anders mis je de clou van de Schrift.’ 

Dr. Arnold Huijgen in ‘Lezen en laten lezen’ 



  

Kleurplaat 



 
Het is een zeer grote genade dat wij de Bijbel ontvangen hebben, de open-
baring van God en van Zijn Evangelie. Door de Bijbel leren we God kennen, 
maar we leren ook wie wij mensen zijn. We gaan inzien dat wij zondaren, 
vijanden van God zijn en dat wij gered moeten worden van het verderf. 
Maar we lezen ook van onze Verlosser, die in onze plaats de straf gedragen 
heeft, Die sterven moest vanwege mijn zonden. Die ook begraven is, Die 
ook opgestaan is. Door het geloof in deze Verlosser, Jezus Christus, zijn wij 
verlost van de straf, van het verderf. Er is maar Eén Weg om te ontkomen: 
Jezus Christus, door het geloof in Hem.  
Daarom is het noodzakelijk om de Bijbel te lezen, te onderzoeken, zodat wij 
al onze hoop op Hem stellen.  
Mogen wij weten van deze verlossing en de Heere Jezus Christus kennen als 
mijn Verlosser, dan willen we niets anders meer dan Hem volgen en Dienen. 
Als wij Hem kennen kan het niet anders dan dat wij Hem liefhebben. Als wij 
Hem liefhebben, doen we Zijn geboden. We willen niet anders…  
Waar vinden we Zijn geboden, in Zijn Woord! Daarom is het voor ons de 
noodzaak van ons hart geworden om Zijn Woord te onderzoeken. Om Hem 
nog beter te leren kennen, om te leunen op Zijn beloften en om te weten 
en te willen wat Hij wil.  
We doen dit allereerst persoonlijk, in ons dagelijks leven en in ons gezin, 
maar daarnaast ook in onze kerkelijke gemeente. Dankbaar zijn we voor de 
verkondiging van Zijn Woord in de erediensten. Maar ook voor de verschil-
lende kringen/verenigingen, die elk op een bepaald tijdstip bijeenkomen 
om met elkaar Bijbelstudie te doen, om als gemeenteleden elkaar te onder-
wijzen in het Woord van God.  
 
In Nehemia 8 lezen we hier ook van. Hier een paar teksten uit Nehemia 8: 
 
Toen de zevende maand aanbrak en de Israëlieten in hun steden waren, ver-
zamelde heel het volk zich als één man op het plein dat voor de Waterpoort 
ligt; en zij zeiden tegen Ezra, de schriftgeleerde, dat hij het boek moest bren-
gen met de wet van Mozes, die de HEERE Israël had geboden. 
Ezra, de priester, bracht de wet voor de gemeente, zowel mannen als vrou-
wen en al wie wat zijn verstand betrof in staat was ernaar te luisteren, op 
de eerste dag van de zevende maand. 
Hij las daaruit voor, voor het plein dat voor de Waterpoort ligt, vanaf het 
morgenlicht tot de middag, ten overstaan van de mannen, de vrouwen en 
van hen die wat hun verstand betrof in staat waren ernaar te luisteren.  

Bijbelkring 



De oren van heel het volk waren gericht op het wetboek.  
 
Jesua, Bani, Serebja, Jamin, Akkub, Sabbethai, Hodia, Maäseja, Kelita, Aza-
ria, Jozabad, Hanan, Pelaja en de Levieten onderwezen het volk in de wet, 
en het volk stond op zijn plaats. 
Zij lazen uit het boek voor, uit de wet van God, gaven uitleg en verklaarden 
de betekenis, zodat men de voorlezing begreep. 
En Nehemia (hij was Zijne Excellentie, de stadhouder), Ezra, de priester en 
Schriftgeleerde, en de Levieten die het volk onderwezen, zeiden tegen heel 
het volk: Deze dag is heilig voor de HEERE uw God. Rouw dan niet en huil 
niet. Heel het volk huilde namelijk toen ze de woorden van de wet hoorden.  
 
Toen ging al het volk weg om te eten en te drinken, om uit te delen en grote 
vreugde te bedrijven, want zij hadden de woorden begrepen die men hun 
bekend had gemaakt. 
 
Ook als Bijbelkring komen we bij elkaar om met elkaar Gods Woord, de Bij-
bel, te onderzoeken. Wat zou het mooi zijn als ook wij met deze zin de avon-
den en het seizoen mogen afsluiten, in vreugde want zij hadden de woorden 
begrepen. 
Elk winterseizoen behandelen we een 
Bijbelboek, of een bepaald Bijbelge-
deelte, een Bijbels thema of volgen 
we een persoon uit de Bijbel. We ko-
men meestal 10 keer per seizoen, op 
maandagavond, bij elkaar. 
 
Dit seizoen behandelen we, aan de 
hand van Bijbelstudies van Ds. M. van 
Campen, het Bijbelboek Nehemia.  
Nehemia is een niet heel erg bekend, 
maar toch heel mooi, Bijbelboek. Het 
heeft een heel mooie, belangrijke 
boodschap, ook juist voor deze tijd.  
Nehemia was een man van vertrou-
wen en volharding, van ootmoed en 
leidinggeven, van gebed en van wer-
ken. Biddend en werkend mocht hij voor grote betekenis zijn voor de we-
deropbouw van het vervallen Jeruzalem. Beide in geestelijk en in letterlijk 
opzicht was de stad in verval. Nehemia mocht een middel in de hand van 



God zijn om deze stad weer op te bouwen en terug te brengen tot het die-
nen van de HEERE.  
We hopen dat er veel gemeenteleden samen met ons zich willen verdiepen 
in dit Bijbelboek. Om zo samen naar het Woord van God te luisteren, elkaar 
te onderwijzen, elkaar te vermanen en te vertroosten en elkaar te bemoe-
digen. 
 
Gespreksleiders van de Bijbelkring zijn Frans Voskuil en Antoon Smit. We 
beginnen om 20.00 uur in gebouw Maranatha, we eindigen rond 22.00 uur. 
 
Hierbij de planning voor het komende seizoen (D.V.): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

16-sep Inleiding en Bijbelstudie 1 Nehemia een man van gebed Nehemia 1

7-okt Bijbelstudie 2  Een gedurfd bezoek Nehemia 2: 1-10

28-okt Bijbelstudie 3 Een machtige belijdenis Nehemia 2: 11-20

18-nov Bijbelstudie 4 Bouwen doen we samen Nehemia 3

9-dec Bijbelstudie 5  Waar God Zijn kerk bouwt… Nehemia 4

13-jan Bijbelstudie 6 Sociale gerechtigheid Nehemia 5: 1-13

3-feb Bijbelstudie 7  Verrassend onderwijs Nehemia 8: 1-13

24-feb Bijbelstudie 8  Het verbond vernieuwd Nehemia 10:1 en 28-39

16-mrt Bijbelstudie 9  De rustdag in ere Nehemia 13:15-22

6-apr Bijbelstudie 10  Het huwelijk in ere Nehemia 13: 22-31

TERUGBLIK VBW 2019 
 
Als VBW commissie mogen we terugkijken op een hele 
mooie week. Alle activiteiten zijn goed verlopen, on-
danks het extreem warme weer. Er mochten vele kin-
deren naar de tent komen om het Evangelie te horen 
door middel van de Bijbelverhalen met het thema 
SchatRijk! 
De week mochten we met elkaar afsluiten met een 
welkomstdienst in onze kerk, waar we nog een aantal 
liederen mochten zingen samen met onze muzikanten 
en na afloop elkaar ontmoeten op het kerkplein. 
We willen alle medewerkers en gemeenteleden be-
danken die deze week mogelijk hebben gemaakt!  
Hartelijke groet, 
 
Joop van Selm, Deborah Maas, Corina van Sligten-
horst, Marjolein Smit, Kyra Smit en Helga Kroese 
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SchatRijk! 

VBW 2019 



 
 
 
De vakantietijd is aangebroken, onze zondagsschool heeft op zondag 26 mei 
het seizoen afgesloten met een gezamenlijke broodmaaltijd. 
Wij, de leiding, kijken terug en zijn dankbaar dat de kinderen zo trouw ons 
zondagsschooluur bezochten en dat we hen mochten vertellen en onder-
wijzen vanuit het Woord van God. Dankbaar, maar ook zeer belangrijk werk, 
zeker ook in de tijd waarin we nu leven. 
We kijken om die reden ook vooruit, en zien er naar uit om weer met het 
nieuwe seizoen te beginnen. Op zondag 15 september hopen we weer star-
ten.(Informatie over de groepen vindt u op de website van onze gemeente.) 
 
Afgelopen jaar hebben de kinderen geld opgehaald voor het project van de 
landelijke Zondagsscholenbond, door geld in het spaarpotje te doen dat ze 
thuis hebben staan. De opbrengst hiervan was € 451,00 en is bestemd voor 
Roma kinderen in Oekraïne, een project van St. Hulp Oost-Europa. 
Ieder jaar kiest de Zondagsscholenbond een project uit en onze plaatselijke 
zondagsschool deed hier altijd trouw aan mee. Maar dit jaar willen we als 
zondagsschool meedoen met het HGJB-project van de jeugdclubs, waar ook 
al enkele andere verenigingen van onze gemeente aan meedoen. Dit pro-
ject start in het voorjaar van 2020, maar we vragen de kinderen vanaf het 
begin van het seizoen al te gaan sparen voor dit project. Later in het seizoen 
hopen we wat meer te kunnen vertellen over dit project en over de acties 
die wij hiervoor zullen gaan doen. 
In het begin van dit stukje wees ik er al op dat wij als leiding dankbaar zijn, 
dit zijn we omdat er niets mooier is dan kinderen te vertellen over de Heere 
God en hen te wijzen op de Heere Jezus, in de hoop dat zij Hem ook leren 
kennen als hun Verlosser, de enige Weg ten leven. 
We mogen ons werk doen in afhankelijkheid van de Heere en iedere keer 
weer bidden om Zijn zegen op ons werk. Maar gemeente, we willen u vra-
gen of u ons allen wilt opdragen in gebed en vragen om wijsheid en liefde 
voor ons als leiding, maar vooral ook om de kinderen van onze gemeente 
voortdurend in uw gebed te gedenken! 
 
Namens de leiding: Debora de Haan, Anne-Wil de Haan, Jos Rijneveld, Nico-
Jan de Haan, Sara-Maria Smit, Corine Leeflang, Margret van Kreuningen,  
Esmee van Kreuningen, Celine Leeflang, Marjolein Smit, Mirjam Oussoren, 

 
Ria van der Vliet  

Zondagsschool Samuël 



 
 

Toegegeven, je moet er wel vroeg je bed 
voor uit… maar we nodigen iedereen van 
harte uit om bij de start van de gemeen-
tereis naar Israël aanwezig te zijn. Op 
dinsdag 17 september om 03.45 uur ver-
zamelen we in gebouw Maranatha. Na 
een kort moment, waarin we de God van 
Abraham, Izak en Jakob om een zegen 
vragen over de reis, stappen we als groep 

de bus in waarmee we gezamenlijk naar Schiphol rijden.  
 
We zouden het erg leuk vinden wanneer u en jij ons komt uitzwaaien! 
 
In Israël hopen we onze reis te beginnen in het Zuiderland, in de Negev-
woestijn. We overnachten daar zelfs een keer in tenten bij de bedoeïen. 
Komend vanuit de woestijn bezoeken we Masada, drijven we in de Dode 
Zee, en gaan langs Jericho óp naar Jeruzalem. In Jeruzalem maken we de 
start van de sjabat mee, bezoeken we de Klaagmuur en nog zoveel meer 
indrukwekkende plaatsen, zoals Getsémané. Ook de zondag brengen we 
door in de stad Sion. Daar willen samen we de Naam van de Heere groot 
maken. Na een bezoek in Bethlehem eindigen we de reis in het Noorden 
van het Beloofde Land. Varen op het meer van Tiberias, ook daar samen de 
Bijbel lezen en zingen van Gods trouw, we zien er naar uit! Op woensdag 25 
september vliegen we Deo volente eind van de middag terug naar Amster-
dam waar we ca. 22.00 uur op Schiphol hopen te landen. We zien uit naar 
een geestelijk opbouwende en tegelijk heerlijk ontspannen gemeentereis! 
 

 

  

Uitzwaaimoment Israëlgangers 



 
Het is maandagavond kwart voor acht, de eerste dames komen binnen, ha-
len een kopje koffie of thee en gaan zitten, gezellig met elkaar pratend. On-
dertussen komen steeds meer dames binnen, het duurt niet lang of in de 
zaal klinkt een geroezemoes. Om acht uur komt hier een eind aan, de avond 
wordt geopend door de voorzitter, die iedereen van harte welkom heet. De 
avond van de vrouwenvereniging is begonnen….. 
Een avond waarop we met elkaar zingen, bidden, een Bijbelgedeelte lezen 
en met elkaar de vragen hierbij behorend bespreken in groepjes. De vragen 
staan in het blad “De Hervormde Vrouw”, uitgegeven door de vrouwen-
bond, en hebben betrekking op het Bijbelgedeelte, maar gaan ook over hoe 
we als vrouwen in deze tegenwoordige tijd om moeten gaan met bepaalde 
thema’s en situaties die in het Bijbelgedeelte naar voren komen. 
Het ‘ziekenschrift’ komt ter sprake; zijn er nog gemeenteleden die we een 
kaart kunnen sturen, vanwege ziekte, geboorte, jubileum etc.? En wie van 
de dames wil dit de komende maand verzorgen. Gelukkig er is een dame 
bereidwillig. Kunnen we nog zieken of oudere dames bezoeken, gemeente-
leden waarvoor we voorbede kunnen doen? Allemaal zaken die er op een 
avond naar voren kunnen komen… 
Misschien denkt u/jij: ik zou ook weleens een avond willen meemaken. Nou 
weet dat u/jij van harte welkom bent! Dit seizoen behandelen we de brie-
ven van Paulus aan Timotheüs. Wij, het bestuur, zien er naar uit om met 
elkaar dit best wel prikkelende Bijbelboek te behandelen! Kom gerust langs! 
Hieronder staan de data waarop Wees een Zegen bij elkaar komt: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

VROUWENVERENIGING WEES EEN ZEGEN 

Bestuur Wees een Zegen: Helma Leeflang, Ada de Graaf, Corina van Sligtenhorst, 
Cootje Belo en Ria van der Vliet 

Bijeenkomsten Wees een Zegen D.V. seizoen 2019/2020

23-sep-19 Bijbelstudie 01

14-okt-19 Bijbelstudie 02 Inzameling Voedselbank

4-nov-19 Bijbelstudie 03

25-nov-19 Bijbelstudie 04 Stamppotavond

16-dec-19 Kerstviering

6-jan-20 Bijbelstudie 05 Inzameling Voedselbank

27-jan-20 Bijbelstudie 06

17-feb-20 Bijbelstudie 07 Jaarvergadering

9-mrt-20 Bijbelstudie 08

30-mrt-20 Paasviering

20-apr-20 Bijbelstudie 09

11-mei-20 Bijbelstudie 10 Inzameling Voedselbank



 

EEN HELE BEVALLING 
 
“Ambulance  102, jullie zijn aanrijdend naar een Marokkaanse vrouw in ba-
rensnood, waar er heel veel paniek en geschreeuw in de tent is, omdat het 
familielid, wat verloskundige is, ineens niet beschikbaar is en er een ambu-
lance is gebeld vanwege de plotselinge nood. Er is nadrukkelijk gevraagd om 
dames, vanwege de cultuur. Hoewel ik het niet wilde beloven vanwege de 
paraatheid, heb ik wel mijn best gedaan om dames te vinden.” 
 
Ik bevestig het gehoorde verhaal CRM en we gaan ons scenario voorberei-
den. Wat gaan we aantreffen en wat verwachten we van elkaar, welke pro-
tocollen gaan we gebruiken. Ondertussen loods ik mijn ambulance door het 
drukke verkeer. Zo’n beginnende spits op vrijdagmiddag is dan niet handig. 
En uiteraard zijn er altijd mensen die denken nog wel even sneller te zijn of 
nog een manoeuvre te maken die niet voorspelbaar is. Al anticiperend ko-
men we door het drukste gedeelte en rijden we de straat in. Op het moment 
dat ik mijn auto in P-stand zet, wordt mijn en mijn collega haar deur al open-
getrokken en we worden bijna uit de auto getrokken, omdat zij vinden dat 
wij moeten opschieten. Echter zeggen wij altijd: Rust kan je redden. Geluk-
kig is politie ook snel ter plaatse met wat extra vrouwkracht, zodat wij uit-
eindelijk vrije doorgang naar de woning hebben. 
Op het moment dat wij binnen stappen, is er kennelijk juist een wee aan de 
gang en er wordt mee geleden (lees: mee geschreeuwd) door de kamer vol 
met vrouwen. Inmiddels weet ik dat in de mediterrane culturen de emoties 
gezamenlijk (voor ons) extreem beleefd en geuit worden. Mijn collega en ik 
wisselen een blik van verstandhouding, en ik weet wat ze bedoelt: We wil-
len ruimte. Dus ik roep, dan toch wel even blij met mijn harde zware stem: 
“Dames, wij willen graag ruimte om te werken. 2 familieleden mogen er bij 
blijven, de rest gaat nú naar buiten.” Ik weet dat ik op dat moment niet de 
aardigste zuster gevonden wordt, maar werkruimte is van essentieel belang 
in een hulpverlening. Met wat gemok en geschuifel wordt de kamer toch 
leger. Heb ik toch nog ergens invloed. 
 
Mijn collega en de rapid responder die ter plaatse is gekomen, helpen de 
barende vrouw met de nodige tips en tricks. Ik ben vooral bezig met het 
logistieke plan en de ketenpartners te laten doen waar zij goed in zijn. Mijn 
collega’s geven aan dat ze naar het ziekenhuis willen binnen nu en 10 mi-
nuten, vanwege de bijna volledige ontsluiting. Ik frons even, want ik zie het  

COLUMN 



al gebeuren dat ik zo bij aankomst in het ziekenhuis, de ambulance mag 
ontdoen van een plaatselijke bevalling op onze brancard. Daarnaast zie ik 
een aantal jurken over elkaar aan bij deze vrouw die waarschijnlijk niet ka-
pot geknipt mogen worden als het nodig is. Mijn collega ziet mij kijken en 
zegt lachend: komt goed zuster, ik gebruik het nu maar als droogdoek. 
Ik word ineens aan mijn shirt gegrepen en een van de familie leden zegt dat 
ik moet bidden. Dus ik zeg:” ik zal bidden tot mijn God voor een goede af-
loop.” En dat zijn geen loze woorden. Op zulke momenten voel ik mij ook 
klein en afhankelijk van mijn God.    
Ondertussen roep ik via mijn portofoon brandweer assistentie op, want 
mevrouw de trap af laten lopen, is geen mogelijkheid. Politie wordt op de 
hoogte gebracht dat de brandweer komt en dus de straat vrij gemaakt moet 
worden. Mevrouw wordt in ijltempo liggend af gehesen in de reddingsmand 
en wordt in de ambu geschoven.  
We gaan rijden met een vrouwelijke agent die zich ontpopt heeft als puf 
instructeur achter de barende vrouw en haar handen tot moes laat knijpen 
en mijn collega die aan het voeteneind zit. Deze laatste zit zonder veilig-
heidsriemen om, dus die moet ik nu goed in de gaten houden, ik roep dus 
bij elke stuurbeweging naar achter en probeer daarbij ook de barende 
vrouw te overstemmen. Mooie uitdaging. Een van de familieleden zit bij mij 
voorin en prevelt hardop haar gebeden. 
Het gaat gelukkig allemaal goed onderweg. Ik zie het ziekenhuis al opdoe-
men in de verte. Ik geef het laatste beetje gas… Maar dan…. Ik zie de laatste 
drempel over het hoofd, waar ze achterin allemaal van schrikken en niet op 
bedacht zijn, middenin de perswee, maar mijn vrij directe remmen is de 
juiste beweging om het kind naar buiten te laten komen. Het verlossende 
gehuil van een baby is het antwoord op mijn verontschuldiging: “sorry men-
sen, die drempel zag ik over het hoofd”.  
In het ziekenhuis aangekomen brengt mijn collega de familie en nieuw ge-
borene naar de desbetreffende afdeling. De kersverse moeder bedankt mij 
na Allah. Mijn mond gaat open om wat te zeggen, maar de brancard stuift 
al weg.  
 
In gedachten verzonken sta ik toch die ambulance schoon te dweilen. Soms 
is een vies klusje doen maar beter met je gedachten ergens anders. 
Mijn gedachten gaan naar mijn eigen woorden daar in huis en een klein ge-
sprek met het familielid dat ik geloof in een Drieenig God in de hemel. De 
God van de christenen. Maar… Ben ik wel genoeg getuige geweest? 

 »»»  



Was er een kans om ze over het christendom te vertellen? Of is dat sowieso 
al verloren zaak? Kan ik hieraan een voorbeeld nemen als iemand in mijn 
omgeving pijn doorstaat om zo intens tot mijn God te bidden? 
In de stilte van mijn hart dank ik Vader God voor dit nieuwe leven en de 
goede afloop.  
De ambu is weer schoon. Collega komt met een big smile terug: “Zuster, dat 
was een hele bevalling, die drempel was geniaal, is die Allah van hen toch 
nog ergens goed voor... 
Daar is nog wat uit te leggen, denk ik, als ik voorin de auto stap bij mijn 
collega en we ons gereed maken voor de volgende klus. 
 

Maura Petersen 
 

  

Deze vissers gebruiken een sleepnet om in het meer van Galilea allerlei 
soorten vissen te vangen. 
Jezus vertelt in Mattheüs 13: 47-50 een verhaal over het sleepnet. 
Zoek de tien verschillen tussen de plaatjes. 

PUZZEL 



  

Datum Tijd Voorganger Bijzonderheden

09:30 ds. J.T. Maas

18:30 ds. J.T. Maas

09:30 ds. G.J. Hiensch (Elst/Rhenen)

18:30 ds. J.T. Maas

09:30 ds. M. van der Zwan (Westbroek)

18:30 ds. M. Aangeenbrug (Apeldoorn)

09:30 ds. J.T. Maas

18:30 prop. G.A. van Ginkel (Maartensdijk)

09:30 ds. J.J. van Holten (IJsselstein)

18:30 ds. K. van Meijeren (Ede) IZB + o.v.b preekbespreking

14:30 ds. J.T. Maas Dankdag

19:30 ds. J.T. Maas Dankdag

09:30 ds. C.J. Overeem (Zegveld)

18:30 ds. J.T. Maas

09:30 ds. J.T. Maas Bediening Heilige Doop

18:30 ds. H.J. van der Veen (Sliedrecht)

09:30 ds. J.T. Maas Voorbereiding H. Avondmaal

18:30 ds. J.T. Maas Nabestaandendienst

09:30 ds. J.T. Maas Viering Heilig Avondmaal

18:30 ds. J.T. Maas Nabetrachting H. Avondmaal

09:30 prop. C.B. Westerink (Rotterdam)

18:30 ds. J.T. Maas

09:30 prof. A. de Reuver (Waddinxveen)

18:30 ds. J.E. de Groot (Ede)

09:30 ds. J.T. Maas

18:30 prop. Joh. van Eijsden (Driebruggen)

09:30 ds. J.T. Maas 1e Kerstdag

18:30 Kerstfeestviering Jeugd

26-dec 09:30 ds. H.G. van der Ziel (Waarder) 2e Kerstdag

09:30 ds. M. van de Ruitenbeek (Wilnis)

18:30 ds. A. Simons (Montfoort)

31-dec 19:00 ds. J.T. Maas Oudjaarsdag

29-dec

10-nov

17-nov

24-nov

1-dec

8-dec

3-nov

6-nov

15-dec

22-dec

25-dec

6-okt

13-okt

20-okt

27-okt

PREEKROOSTER 4E KWARTAAL 2019 

6-okt ds. T. Wielsma 1-dec dhr. G. Strubbe

20-okt ds. P. Oskamp 15-dec mevr. B. vd. Oord

3-nov ds. G. Vlijm 25-dec dhr. G. Strubbe

17-nov ds. P. Ravensbergen

ROOSTER MARIA-OORD 



  

GEMEENTE-AGENDA D.V. 
Datum Tijd Onderwerp Datum Tijd Onderwerp

1-okt 09:30 Ouderenbijbelkring 13-nov 19:00 Avondklanken

1-okt 19:30 Belijdeniscatechisatie 13-nov 19:00 Bibliotheek en postzegelverkoop WenD

2-okt 15:00 Bibliotheek en postzegelverkoop WenD 13-nov 19:30 Kerkenraadsvergadering

2-okt 19:00 Avondklanken 17-nov 11:00 Zondagsschool Samuël

2-okt 19:00 Bibliotheek en postzegelverkoop WenD 18-nov 18:45 Catechisatie

2-okt 20:00 Kerkenraadsvergadering (extra) 18-nov 20:00 Bijbelkring

6-okt 11:00 Zondagsschool Samuël 19-nov 20:30 Belijdeniscatechisatie

7-okt 18:45 Catechisatie 20-nov 11:30 Gezellige maaltijd 

7-okt 20:00 Bijbelkring 20-nov 15:00 Bibliotheek en postzegelverkoop WenD

8-okt 09:30 Vrouwen rond de Bijbel 20-nov 19:00 Avondklanken

8-okt 19:30 Belijdeniscatechisatie 20-nov 19:00 Bibliotheek en postzegelverkoop WenD

9-okt 10:00 Seniorenochtend 21-nov 20:00 Gemeenteavond

9-okt 15:00 Bibliotheek en postzegelverkoop WenD 24-nov 11:00 Zondagsschool Samuël

9-okt 19:00 Avondklanken 25-nov 18:00 Wees een Zegen

9-okt 19:00 Bibliotheek en postzegelverkoop WenD 25-nov 18:45 Catechisatie

9-okt 19:30 Kerkenraadsvergadering 26-nov 19:30 Belijdeniscatechisatie

13-okt 11:00 Zondagsschool Samuël 27-nov 15:00 Bibliotheek en postzegelverkoop WenD

14-okt 18:45 Catechisatie 27-nov 19:00 Avondklanken

14-okt 20:00 Wees een Zegen 27-nov 19:00 Bibliotheek en postzegelverkoop WenD

15-okt 19:30 Belijdeniscatechisatie 28-nov 19:30 Censura Morum

16-okt 11:30 Gezellige maaltijd 28-nov 20:45 Bezinningsuur Heilig Avondmaal

16-okt 15:00 Bibliotheek en postzegelverkoop WenD 2-dec 18:45 Catechisatie

16-okt 19:00 Avondklanken 3-dec 09:30 Ouderenbijbelkring 

16-okt 19:00 Bibliotheek en postzegelverkoop WenD 3-dec 19:30 Belijdeniscatechisatie

16-okt 20:00 Jaarvergadering 4-dec 15:00 Bibliotheek en postzegelverkoop WenD

23-okt 15:00 Bibliotheek en postzegelverkoop WenD 4-dec 19:00 Avondklanken

23-okt 19:00 Avondklanken 4-dec 19:00 Bibliotheek en postzegelverkoop WenD

23-okt 19:00 Bibliotheek en postzegelverkoop WenD 8-dec 11:00 Zondagsschool Samuël

27-okt 11:00 Zondagsschool Samuël 9-dec 18:45 Catechisatie

28-okt 20:00 Bijbelkring 9-dec 20:00 Bijbelkring

29-okt 19:30 Belijdeniscatechisatie 10-dec 09:30 Vrouwen rond de Bijbel

30-okt 15:00 Bibliotheek en postzegelverkoop WenD 10-dec 19:30 Belijdeniscatechisatie

30-okt 19:00 Avondklanken 11-dec 10:00 Seniorenochtend 

30-okt 19:00 Bibliotheek en postzegelverkoop WenD 11-dec 15:00 Bibliotheek en postzegelverkoop WenD

31-okt 13:30 Werkgemeenschap predikanten PKN 11-dec 19:00 Avondklanken

3-nov 11:00 Zondagsschool Samuël 11-dec 19:00 Bibliotheek en postzegelverkoop WenD

4-nov 20:00 Wees een Zegen 11-dec 19:30 Kerkenraadsvergadering

5-nov 09:30 Ouderenbijbelkring 15-dec 11:00 Zondagsschool Samuël

5-nov 19:30 Belijdeniscatechisatie 16-dec 18:45 Catechisatie

7-nov 19:00 Bibliotheek en postzegelverkoop WenD 16-dec 20:00 Wees een Zegen

10-nov 11:00 Zondagsschool Samuël 17-dec 19:30 Belijdeniscatechisatie

11-nov 18:45 Catechisatie 18-dec 11:30 Gezellige maaltijd

12-nov 09:30 Vrouwen rond de Bijbel 18-dec 15:00 Bibliotheek en postzegelverkoop WenD

12-nov 19:30 Belijdeniscatechisatie 18-dec 19:00 Avondklanken

13-nov 10:00 Seniorenochtend 18-dec 19:00 Bibliotheek en postzegelverkoop WenD

13-nov 15:00 Bibliotheek en postzegelverkoop WenD 22-dec 11:00 Zondagsschool Samuël



 
 
 
 
 
 
 
Naar aanleiding van het gesprek dat ik had met Gré Mulckhuyse en Jeanette 
van de Ruitenbeek, ben ik vanavond uitgenodigd bij Mariska Boellaard. ‘k 
Werd op pad gestuurd met de vraag of Mariska iets zou willen vertellen over 
haar bijzondere reis naar Bosnië. En dat wilde Mariska maar al te graag…. 
Met een glas fris in de hand, op de bank aan de Futenlaan, stak Mariska van 
wal! Wie is Mariska eigenlijk? 
Mariska Boellaard, 20 jaar, zeer meelevend met onze “Springplank”, woont 
aan de Futenlaan, dochter van Jan en Margo Boellaard. 
Ze gaat naar de PABO in Utrecht, wil heel graag kleuterjuf worden en is hard 
op weg om die droom werkelijkheid te laten worden. 
Ze gaat met heel veel zin naar school en kijkt ook uit naar de stage die er 
aankomt. Heerlijk met de kleine kinderen knutselen, dingen aanleren. Voor 
mij klinkt het als een grote oefening in geduld, 
maar bezig zijn met de jonge kinderen geeft wel 
heel erg veel plezier! 
 
Op mijn vraag hoe ze er nu eigenlijk bij kwam om 
deze reis te gaan doen, daar zover weg in Bosnië, vertelde Mariska dat deze 
aanbieding op school aangeboden werd. 
Net zoals vorig jaar, je moet je inschrijven op een lijst en dan is het “vol is 
vol”, het is dus zaak dit zo snel mogelijk te doen anders is de kans mee te 
kunnen voorbij!  
Het was mij ontschoten, maar Mariska is nu dus al twee keer naar Bosnië 
geweest, nog specialer dus en nog mooier om er nu eens wat meer over te 
horen. Elk jaar gaan er ongeveer vijftig jongeren van onze school, het Mar-
nix college in Utrecht, naar Bosnië. Daar gaan al deze jongeren een week 
lang helpen om een school op te knappen. 
 
We zijn op zaterdag vertrokken met de bus naar Bosnië en een week later 
weer naar huis teruggekeerd. 
Deze hele week lang zaten we daar in een hotel op een 20 minuten rijden 
vanaf de school. Het hotel stond in een skigebied alleen lag er natuurlijk 

door Debora de Haan

Heerlijk met de kleine 

kinderen knutselen, 

dingen aanleren. 



geen sneeuw meer, we konden wandelen maar hadden daar eigenlijk ook 
helemaal geen tijd voor. 
Eenmaal aangekomen in Bosnië delen we de groep in vieren, er is ook lei-
ding aanwezig. Dat zijn ook vier jongeren van de groep. Zij begeleiden de 
vier groepen en zorgen dat er materialen aanwezig zijn. 
Wij, als scholieren, weten van te voren niet welke werkzaamheden we moe-
ten gaan verrichten.  
Dat is nogal wat, straks moeten jullie rioleringswerk gaan doen, was mijn 
antwoord. 
Maar na een vrolijke lach kon Mariska vertellen dat dat niet hoefde! Voor-
namelijk schilderwerk en laminaat-
vloeren leggen was onze taak. Ook 
nog best pittig als je dat nog nooit 
hebt gedaan!  
 
Vooral vorig jaar heb ik heel veel 
geschilderd, zo vertelde Mariska 
verder, maar dit jaar had ik mijzelf 
opgegeven voor het maken van 
foto’s en dat gaf wat meer afleiding 
en dat was wel zo prettig! 
 
We hebben nu met elkaar wat lo-
kalen opgeknapt, de leerlingen wa-
ren dan in andere lokalen onderge-
bracht want er was wel gewoon les 
natuurlijk. 
Een aantal van onze groep hebben 
ook nog les gegeven, geen taal of 
rekenen maar meer les in vloggen ( leuke filmpjes maken met een mo-
biel/camera van alledaagse activiteiten), of muziekles, social media, enz 
enz. 
Zelf heeft Mariska geen les gegeven, wel veel contact gehad met de leer-
lingen. Contact is wel wat moeilijk want de Engelse taal is niet heel bekend. 
Het was ook een primary school, wat wil zeggen dat de leerlingen nog jong 
zijn, van zes tot veertien jaar ongeveer. Met gebaren en wat simpel Engels 
was het wel te doen. 
We hebben daar op school gegeten, tussen de middag, maar de leerlingen 
waren daar eigenlijk niet bij. De lunch deden wij als groep met elkaar. Het 



avondeten deden we op weg naar het hotel in een restaurantje, het hotel 
was hier niet op ingesteld. 
Een maal aangekomen terug in het hotel hadden we met elkaar een soort 
werkoverleg, een evaluatie van de afgelopen dag en we bespraken dan wie, 
wat ging doen de volgende dag. 
 
Met elkaar hebben we vier lokalen opgeknapt, geschilderd en laminaat ge-
legd. Het is allemaal heel erg mooi geworden. 
De school was een zogenoemde staatsschool, we waren dus wel aan voor-
schriften gebonden. 
De muren moesten, tot 1,20 meter hoogte be-
handeld worden met terpentine zodat het 
schoon gehouden kon worden. Daarboven 
moest alles wit. We mochten wel op bepaalde 
plekken een muurtekening maken. 
Zo hebben we in het wiskunde lokaal een wis-
kundig model op de muur moeten schilderen, dat wilde de leraar graag. De 
wens was er wel om de lokalen zo te maken dat je kon zien welk vak er 
gegeven werd in dat bewuste lokaal. 
Gelukkig zijn de mensen er erg zuinig op, we hebben vorig jaar de lokalen 
bekeken die we het jaar daarvoor hebben gedaan en die zagen er nog zo 
prachtig uit. 
Mooi om te zien dat je deze mensen heel blij kunt maken! 
 
Hoe komen jullie aan al die materialen was mijn vraag… 
Deze reis kost ons zelf €400,-, dat moeten we bij elkaar brengen door spon-
soring. Daar worden alle kosten van betaald. Alles wat we meer inbrengen 
is verschrikkelijk welkom. 
We kopen daar lesmateriaal, waar ze ook om vragen van, dat is heel hard 
nodig! Boeken, schriften, pennen, en wat al niet meer. 

Toen er nog geld overbleef aan het eind van deze week 
hebben wij als groep een goede bestemming voor dit 
bedrag gezocht. We besloten dit bedrag te doneren aan 
een vakantiehuis voor gehandicapten kinderen! Het was 
ook wel erg confronterend om zoveel armoede te zien. 
Niet eens zozeer aan de kinderen maar wel aan de hui-

zen en de omgeving. Huizen kapot geschoten door oorlogsgeweld, slechte 
wegen en nog meer van dit soort grote zorgen. Lastig om het je voor te 
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stellen als je het nog nooit met eigen ogen hebt gezien, wat een verdriet 
voor al die mensen, angstig ook. 
En dan komen wij; van alle gemakken voorzien. 
We kunnen, bij wijze van spreken, kopen wat we willen; chips, nieuwe mo-
biel, fietsen, of noem maar op. Het maakte ons dankbaar voor wat we heb-
ben. 
Het is voor alle betrokkenen een bijzondere reis geweest, kinderen in Bos-
nië hebben een mooie leerplek gekregen en wij hebben dankbaarheid ge-
leerd. 
 
Nu al twee keer meegegaan, ik hoop volgend jaar 
nog een keer mee te kunnen. Het ligt aan mijn 
nieuwe stage plek. Zij moeten vrijstelling geven om 
mij te kunnen laten gaan, dit alleen als het niet in 
een vakantieperiode valt natuurlijk. Maar meestal komt dat wel goed, ik zou 
héél graag nog een keer mee gaan! 
Tegen die tijd zal Mariska zichzelf weer melden in Ons Kerkblad voor spon-
soring! We weten nu dat alles wat we zullen sponsoren op een hele goede 
plek terecht komt en als een jongere, meelevende “Springplanker” dit werk 

wil doen in haar eigen vrije tijd, dan kunnen wij toch 
niets anders dan haar, en de kinderen in Bosnië, een 
helpende hand bieden. 
 
Waar Mariska ook om vraagt is gebed, voor haar maar 
juist ook voor al die kinderen in Bosnië die zulke ar-
moede kennen! 

Laten wij dan als een biddende gemeente om dit werk heen staan. 
 
Ik moest tijdens het schrijven van dit stukje denken aan een oud kinderlied: 

“Dit is Mijn gebod, dat gij elkander liefhebt, 
  en uw blijdschap wordt vervuld”. 

Het maakt dankbaar te geven en óm iemand te geven, laten we dat niet 
vergeten! 
 
Een laatste vraag aan Mariska: Aan wie wil jij, welke vraag stellen?  
Mariska wil graag aan Céline Mur vragen hoe haar reis naar Curaçao is ge-
weest.  

Kun je daar iets meer over vertellen Céline?  

Het maakt dank-
baar te geven en 
óm iemand te ge-
ven, laten we dat 
niet vergeten! 

Laten wij dan als 
een biddende ge-
meente om dit 
werk heen staan. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
NIEUWE BOEKEN VOLWASSENEN 
 
Joy: De vrouw die C.S. Lewis liefhad 
 
C.S. Lewis: De afschaffing van de mens 
 
C.S Lewis: De grote scheiding 
 
Lody Schneider: De Koningin van Scheba en het lied van Salomo 
Een oude mysterieuze geschiedenis over een reis die de Koningin van 
Scheba ondernam en het verblijf van haar in Jeruzalem. Uit Yemen, met een 
enorm grote karavaan met goud, wierook, mirre en edelstenen beladen, om 
in naam van Aron de zonnegod de confrontatie met de koning Sálomo van 
Israël aan te gaan. Er zijn heftige conflicten onderweg met roversbenden en 
boeiende gesprekken met Salomo in zijn paleis. De Koningin van Scheba is 
erg fel gekant tegen Asaf de opperzangmeester. Met een bijzondere belofte 
keert ze uiteindelijk weer huiswaarts.    
 
Nadine Wojakovski: Twee keer bidden voor het slapen gaan  

Is een ontroerend verhaal dat gebaseerd is op waarge-
beurde belevenis van Renate’s moeder. Een docu-ro-
man over verlies geduld en wonderen. 
Het is 1942 als in Amsterdam een joods éénjarig meisje 
Renate met behulp van het verzet op een schuiladres 
ondergebracht. Zowel haar ouders en Renate overleven 
de oorlog. Renate keert nadat ze door een christelijk 
echtpaar liefdevol is opgevangen naar haar biologische 
ouders die ze niet meer herkent. 
  

De bibliotheek is te vinden op de bovenetage van gebouw Maranatha 
en houdt woensdags zowel de middag als de avond een uitleenuur van 
15.00-16.00 uur en van 19.00-20.00 uur. 
Jong en oud kunnen de boeken voor €0, 25 per week komen lenen. 
Bij mevr. M. Leeflang en ook hier kan je Woord en Daad postzegels 
kopen voor hetzelfde tarief elders. Welkom! 

DE BIBLIOTHEEK 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
Met grote dankbaarheid mogen we terug kijken op een mooie Open Doors 
avond die plaats heeft gevonden op 06-04-2019. Oud gemeentelid Mark heeft 
vol passie mogen spreken over wat er in Noord Korea speelt en wat een offers 
Christen zijn daar teweeg brengt. Eens temeer besef je dan hoe dankbaar wij 
mogen zijn dat wij in Nederland in vrijheid voor ons Geloof samen mogen komen. 
De avond heeft €1160,- opgebracht. 
Op 16-04-2019 heeft mannenkoor Conforza een mooie zangavond verzorgd. De 
opbouw van de liederen was mooi op weg naar Pasen. De meditatie van ds. Maas 
en het samenspel met het mannenkoor was indrukwekkend en mooi. Deze 
avond bracht €960,- op. Mede dankzij alle sponsoren hebben we deze avonden 
mogen realiseren. Dank jullie wel allemaal, want door jullie zijn alle giften in zijn 
geheel naar de goede doelen gegaan. 
Op 25 mei zijn de kaartensets voor Stichting Friedenstimme uitgereikt. Wij ho-
pen dat velen een bemoediging hebben gestuurd naar andere Christenen in Rus-
land die niet in vrijheid mogen uitkomen voor hun Geloof in Jezus Christus.  
Het laatste nieuws van Johan en Astrid Klaasse. Inmiddels heeft het gezin een 
huis gevonden dat als thuis voelt. Werpen de Spaanse lessen hun vruchten af in 
de communicatie. De eerste grote presentatie heeft het echtpaar gehad eind 
maart tijdens de landelijke assemble vergadering die 1x per 2 jaar plaats vindt. 
IPCSR Iglesia Presbiteriana en Colombia Sinode Reformada. Hier komt een af-
vaardiging uit de verschillende kerkprovincies bij elkaar. Volgens henzelf was de 
presentatie meer een voordracht, maar ook een enorme uitdaging om zichzelf 
voor te stellen en de plannen voor een nieuwe gemeente in een rijkere buurt 
van Medellin op te overleggen hoe dit aan te pakken en op te starten. Het hoort 
een vorm te worden die bij de cultuur in deze wijk past. Arm en rijk samen te 
brengen in het Geloof. De kinderen hebben hun draai op school en in de omge-
ving al aardig gevonden. Zijn inmiddels gewend aan het schooluniform en spor-
tuniform. Reizen met de schoolbus van huis naar school en terug. Beginnen zich 
al goed thuis te voelen in de cultuur. 
Wij wensen een ieder Gods hulp, kracht, liefde en Genade toe namens de zen-
dingscommissie van Vinkeveen. 

Zendingscommissie nieuws 

 
Voor u gelezen…. 



“Wat geweldig dat jullie als ge-
meente jaarlijks deze actie hou-
den! We zijn ontzettend dank-
baar dat wij, als Kinderhulp 
Afrika, dit jaar jullie gekozen 
doel mochten zijn. Met het op-
gehaalde bedrag hebben wij in-
middels heel veel schoolboeken 
kunnen kopen voor de kinderen 
op onze school in Namugongo, 

Oeganda. Op de foto’s kunt u de blijde gezichten van hen zien. Nogmaals 
heel hartelijk dank voor deze waardevolle donatie! Hartelijke groet, Mathijs 
Piet (voorzitter en oprichter) www.kinderhulp-afrika.nl” 
Nogmaals heel hartelijk dank voor jullie gift! 

Hartelijke groet,  

FINANCIEEL OVERZICHT 2018

Comité verenigingsgebouw

Dit betreft de periode 1 oktober 2017 t/m 30 september 2018

inkomsten uitgaven

Beginsaldo bank 469€             Kosten afscheid e.d. 84€                

Rente 3€                 St. Sleutelbloem 5.000€          

Stroopwafels 5.000€         Kerkproject HGJB 1.000€          

Rommelmarkt 4.309€         Kerkbeheer 13.000€        

Oud papier 9.469€         

Eindsaldo bank 166€              

Totaal 19.250€       totaal 19.250€        

Stroopwafels

Ondanks een iets tegenvallende verkoop van de stroopwafels hebben we

toch nog € 5.000,00 kunnen overboeken naar stichting De Sleutelbloem.

Zij waren hier bijzonder blij mee, aangezien ze op dat moment bezig waren

met een grote verbouwing.

Oud papier

Tesamen met S.V. Hertha wordt nu maandelijks het oud papier opgehaald. 

In de periode september 2017 t/m juli 2018 was dit in totaal 270.000 kg.

Ons aandeel in deopbrengst is 55%.

Daarnaast ontvingen we van de gemeente De Ronde Venen nog een 

nabetaling van € 2.000,00 over het 4e kwartaal 2016, aangezien we toen 

nog geen oud papier konden ophalen.

Als comité willen we alle medewerkers bedanken die geholpen hebben 

deze prachtige resultaten te behalen.

Bovenal willen we onze Heere God bedanken dat Hij ons heeft bijgestaan 

met dit werk en dat iedereen is bewaard en gespaard.

Stroopwafelactie 

http://www.kinderhulp-afrika.nl/


  

 

Voor u gelezen……. 
 
‘Zondaar worden voor God is een bevindelijk kenmerk van het goede soort: 
dan krijgt men het pak van Bunyans Christen op de rug. Het is ook bevinding 
als dit pak wordt afgenomen.’ 

Drs. L. Vroegindewey (1901-1969) in ‘Wat wij geloven’ 



Korte overdenkingen, voor de kerkdienst, naar aanleiding van Psalmregels 
uit de te zingen Psalmen, welke aangegeven zijn op het Psalmbord. 
Op korte afstand van de Vinkeveense stromen zingen we in de kerk de lie-
deren Sions. Het bedroefde, door eigen schuld weggevoerde volk uit Ps. 137 
kon uit treurigheid niet zingen. Daarom hadden zij de harpen niet nodig en 
hingen zij ze aan de wilgen. Zij konden niet zingen: “O Heer, die al mijn blijd-
schap in U vindt”. Het leek meer op “het behoeftig volk in hunne noden, in 
hun ellende en pijn, gans hulpeloos...” Maar er komt redding! “Wacht op de 
Heer, houd moed”. Wij leven nog in vrijheid. Wij hoeven onze harpen nog 
niet aan de wilgen te hangen uit treurigheid, omdat we verdrukt worden. 
Maar triest, we hoeven ze ook niet te gebruiken buiten de kerk. Er is nie-
mand die vraagt, buiten de kerk: “Zing voor ons eens één van de liederen 
Sions”. 
Wij mogen de liederen Sions uit volle borst meezingen. Hoe blij kunnen we 
zondags zingen: “Laat ons verheugd, van zorg ontslagen, Hem roemen die 
ons blijdschap geeft”. Of zoals Ps.122: “Ik ben verblijd wanneer men mij 
Godvruchtig opwekt…” Is dat wel zo? Het stemt wel tot nadenken over on-
nadenkend zingen. God loven met de mond, maar ons hart, is dat vaak niet 
vol van andere dingen? 
In de Psalmen laat de Heere ons zien dat Hij met ons te doen heeft. Hij wil 
in Ps. 124 de duivelse strik losmaken. “En wij zijn vrij geraakt”! 
Het rijke Evangelie dat we horen in Ps. 87 over de stad van God, Sion. Wat 
voor een Heere hebben wij dat Hij ons het eeuwige heil gunt! Dat klinkt 
door in Ps. 87 over Gods vaststaande zekerheden. Zo vast als de bergen 
rond Jerusalem. Deze zekerheid is een eeuwigdurende zekerheid, tegen-
over een onzekere wereld, die bralt dat ze het ware geluk geeft. 
Het rijke van Ps. 87 is dat de Heere, vanuit een wereldzee van mensen, Zich 
niet alleen verblijdt over degenen uit Israël, het uitverkoren volk, die zalig 
worden. Maar dat Hij de stad Sion meer bemint, omdat Hij wil dat er uit de 
buitenstaande massa van mensen ook zullen zijn die zalig worden. “Want 
deze en die is daar geboren”. 
Dat geeft ons moed om Hem te zoeken. Ps. 40:8 “Die naar U zoeken t' elken 
stond” Elk uur van de dag. Want bij U Heer “is vergeving, altijd bij U ge-
weest”. Want “Gods vriendelijk aangezicht, heeft vrolijkheid en licht, voor 
al oprechte harten”. Hoe wordt ik oprecht? Onmogelijk bij mensen. Maar 
door Christus zijn bij God alle dingen mogelijk. De liederen Sions zijn voor 
ons net zo kostbaar als voor de weggevoerde Joden in Psalm 137. Eerder 
kan ik buiten mijn rechterhand, dan buiten de liederen Sions.  

G. Kroese 

De liederen Sions 



 
Ieder jaar wordt door de Joden, aan het einde van de Seider, de Pesach maaltijd 
deze wens uitgesproken. Hieruit spreekt een groot verlangen van de Joden naar het 
einde van de diaspora. De wens om te mogen wonen in een stad van vrede. VREDE ! 
RUST ! Vrede met God ! Rust in geloven en beleven ! 
 
Zondag 2 juni 2019 was het een feestdag in Israël, in het bijzonder in Jeruzalem. 
“Yom Yerushalaim 2019”. Op de Joodse kalender valt de dag elk jaar op 28 Iar. 
Op deze dag herdenken de Israëli’s dat Jeruzalem in de Zesdaagse oorlog in 1967 
werd heroverd op de Jordaanse troepen. Jeruzalem was weer een Joodse stad. 
Op deze dag wordt ook de verovering en verwoesting van Jeruzalem door 
Nebukadnezar en door de Romeinen herdacht. 
Jeruzalem kent als één van de oudste steden van de wereld een lange geschiedenis 
van Vrede en Oorlog. Verwoesting en wederopbouw. 
 
In de Bijbel komt Jeruzalem voor het eerst op schrift samen met Abram en de bij-

zondere koning en hogepriester Mel-
chizedek. Zijn naam betekent: De Ko-
ning is rechtvaardig. 
Als de koning rechtvaardig is moet 
het wel vrede geven in de stad. 
Daarom draagt de stad de naam SA-
LEM.  
 
Melchizedek is tevens hogepriester 
van de Allerhoogste God. De naam 
suggereert dat in die tijd nog een 
Pantheon aan lagere goden gediend 
werd. 
Abram draagt de tiende af aan Mel-
chizedek ten behoeve van de dienst 
aan de Allerhoogste God. 

Bij de ontmoeting van Melchizedek en Abram wordt brood en wijn geserveerd. 
Op de berg Moria zal een altaar gestaan hebben waar werd gebeden en geofferd 
aan de Allerhoogste God. Izaak heeft dit altaar ook van nabij gezien. 
Het is in de tijd van de intocht in Kanaän, als wij opnieuw over Jeruzalem horen. De 
stad heeft dan nog de naam van de stamvader van de Jebusieten. 
Jebus is een nakomeling van Cham en zijn zoon Kanaän. 
In het boek Jozua, hoofdstuk 9 vormen de Jebusieten samen met onder anderen de 
Hethieten en Amorieten een bondgenootschap tegen de Israëlieten. 
 
Als de Israëlieten, de twaalf stammen, in het land Kanaän aankomen en zich door 
de jaren heen een plaats veroveren in het land, vormen zij een soort stammen-fe-
deratie. Een bondsregering rondom hun verbondsgod JHWH. 

“Volgend jaar in Jeruzalem” 



Een theocratie, waarbij  de functie van volksvertegenwoordiger, leider, wordt uitge-
oefend door de Richter.  
De Bijbel vertelt onomwonden dat de Israëlieten zich niet houden aan de wetgeving 
welke zij als grondwet hebben aangenomen in de jaren dat zij in de woestijn ver-
keerden: De tien geboden. “wij zullen horen en doen”. 
De Richters werden geconfronteerd met geloofsafval en regelmatig invallende plun-
derraars uit de omringende landen. 
Bijna gelijktijdig met de intocht van de Israëlieten aan de oostkant van Kanaän, kwa-
men in het westen stammen aan land van landzoekers, welke bekend staan als de 
“Zeevolken”. Farao Ramses III wist de invasie van deze volken in Egypte te voorko-
men. Op de kusten van Kanaän ondervonden zij geen weerstand. In de Bijbel krijgen 
zij de naam Filistijnen. Zij vormen een statenbond met de steden Ashkelon, Asdod, 
Gaza, Ekron en Gath. Samen met de Amelekieten in de Sinaï woestijn vormden zij 
een grote bedreiging voor de agrarische gemeenschappen van de Israëli’s. 
 
Koning Saul, de eerste koning van Israël, krijgt van Samuël de opdracht de overge-
bleven Hyksos en Amelekieten, die zich gevestigd hadden in de Sinaï-woestijn, aan 
de grens met Egypte in Auvaris, aan de rivier van Egypte, definitief te verslaan. Ko-
ning Saul verovert Auvaris. Hij krijgt hiervoor echter weinig waardering, maar het is 
van groot belang geweest voor de stabiliteit en ontwikkeling van Israël onder koning 
David. Het gaf David de militaire mogelijkheid zich te concentreren op de bevrijding 
van Judea van overgebleven vijandige stadstaten. De Jebusieten in Jebus werden 
verslagen. Er kwam opnieuw een koning die rechtvaardig was. De naam van de stad 
kon worden gewijzigd in: “Stad van Vrede, Yeru Shalaim” 
 
Enkele honderden jaren hadden de Hyksos de macht in handen in Egypte. Als bijge-
val kwamen juist in die periode ook de Israëli’s door honger gedreven naar Egypte. 
Het lijkt er dan op dat de Israëli’s door de Egyptenaren worden verdacht van heulen 
met de vijand. Jozef is dan onderkoning in het rijk van de Hyksos. De Farao’s Kamose 
en Ahmose uit Boven Egypte (het huidige Soedan) weten de Hyksos te verdrijven. 
In de Bijbel breekt dan in Egypte de periode aan van: “De farao die Jozef niet heeft 
gekend”. Egypte was onder de Hyksos militair verzwakt. Het duurde vele jaren voor 
Egypte weer een militaire mogendheid van betekenis werd. 
Voor Israël breekt een periode aan van rust voor opbouw, werkgelegenheid en wel-
vaart. De vesting Jebus, na de verovering wordt het de stad van David, wordt uitge-
breid met een grote nieuwbouwwijk. 
Als koning David overlijdt kan hij terugzien op een rijk gezegend leven. Van schaap-
herder tot vredevorst over een welvarend land. Maar meer nog. De herdersvorst, 
de Psalmdichter David: “De man naar Gods hart”. 
De jongste zoon van David, Salomo wordt koning van een groot rijk. Hij bouwt ver-
der aan Jeruzalem, hij bouwt een paleis. Hij omringt zich met een uitgebreide hof-
houding. Hij bouwt een tempel voor de Allerhoogste God, JHWH, HEERE, op de berg 
Moria. Al deze activiteiten kosten geld. Veel geld. De belastingdruk is enorm. 
 



Salomo overlijdt en zijn zoon Rehabeam volgt hem op. 
De bevolking lijdt onder de be-
lastingdruk. Vooral de Israëli’s 
van de 10 stammen beleven de 
belastingdruk als een betaling 
aan de twee stammen. Zij bevra-
gen koning Rehabeam over zijn 
voornemen van beleid. 
“Mijn pink zal dikker zijn dan 
mijn vaders lendenen”. Dit ant-
woord is reden voor de tien 
stammen, het noorden van Is-
raël, om zich los te maken van 
Juda en Benjamin. “Terug naar 
uw tenten Israël” 
Voortaan lezen we van Israël en Judea.  
De koning is niet langer rechtvaardig. De geschiedenis is duidelijk. 
 
Egypte heeft zich hersteld van de onderdrukking van de Hyksos. Boven en beneden 
Egypte zijn verenigd en vormen één natie. 
De rivier de Nijl levert jaarlijks de vruchtbare kleilaag. Economisch en militair groeit 
Egypte en de farao’s beginnen aan de uitbreiding van invloed in de regio te werken 
en aan uitbreiding van het grondgebied, om ook in het buitenland belasting te kun-
nen innen.  
 
Als Israël is verzwakt door de scheuring van het land van de tienstammen en de 
twee stammen, acht Farao Sjesjonk, de Bijbelse Sisak, de tijd rijp om Juda binnen te 
vallen. 
Het paleis en de tempel worden geplunderd, het tempel meubilair en de gewijde 
voorwerpen worden meegenomen naar Egypte. 
Uitgebreid worden afbeeldingen van de tempelschatten gebeiteld op de gloriemuur 
van Karnak in Egypte. 
 
In het jaar 597 v.Chr. wordt Jeruzalem ingenomen door de Babylonische koning 
Nebukadnezar. Een deel van de bewoners wordt gevangen weggevoerd naar Baby-
lon. 
Als in 587 v.Chr. Jeruzalem opnieuw in opstand komt worden de overgebleven Isra-
eli’s in ballingschap gevoerd. Jeruzalem wordt geplunderd en verwoest. De tempel 
afgebroken. 
In het jaar 445 v.Chr. krijgt Nehemia in zijn functie van gouverneur van Juda, toe-
stemming van Artaxerxes, koning van Perzië, om Jeruzalem en de tempel te herbou-
wen. 
Jerzalem wordt in 330 v.Chr. ingenomen door de Grieken. Dan is vooral het gevaar 
van religieuze kant groot. Het Griekse denken, het Hellenisme, de filosofie is een 



reële bedreiging voor het geloof in JHWH, de HEERE. Onder het bewind van Ptole-
maeus I, koning van Egypte, wordt de TENACH, het Joodse Testament in het Grieks 
vertaald. De Septuagint. 
 
In 63 v.Chr. begint de Romeinse tijd. Jeruzalem wordt ingenomen door Pompeius. 
Judea wordt een vazalstaat van Rome. Namens de Romeinen wordt Judea gere-
geerd door de Herodianen. In het jaar 66 (na Chr.) begon de eerste Joodse opstand. 
De opstandelingen worden verslagen door Vespasianus en Titus. De stad wordt ver-
woest en de tempel in brand gestoken. Alleen de Westelijke muur van het Tempel-
complex bleef staan. 
In het jaar 135 verovert de Jood Bar Kocba de stad en bouwt een tempel. Dit is 
tegen de wens van de Romeinse keizer Hadrianus. Hij heroverde de stad en bouwde 
een tempel gewijdt aan Jupiter. De naam Jeruzalem wordt gewijzigd in Aelia Capi-
tolina. Het wordt voor de Joden verboden in de stad te komen. Pas in het jaar 438 
wordt dit verbod opgeheven door keizerin Licinia Eudoxia van het Byzantijnse rijk. 
Jeruzalem blijft aandacht vragen in de geschiedenis.  
 
De Islam, de Christenen, de Politiek, de Joden. Allen hebben al tweeduizend jaar 
bemoeienis met de stad.  
In de Eerste wereldoorlog stond Turkije, het Ottomaanse rijk, aan de zijde van Duits-
land. De Engelsen en de Fransen hebben toen het Midden Oosten bevrijd van de 
Ottomanen. Het Ottomaanse rijk ging ten onder. Engeland kreeg Israël en Jordanië 
in beheer.  
Op 22 maart 1946 werd Trans-Jordanië zelfstandig. Het huidige Jordanië met de 
Westelijke Jordaanoever. Het overige van Palestina bleef onder controle van de Brit-
ten. 
 
Op 14 mei 1948 proclameerde David Ben Goerion de onafhankelijkheid van Israël. 
In 1967 werd Jeruzalem door de Israëlische strijdkrachten veroverd op de Jordaanse 
troepen. Na 1900 jaar is Jeruzalem weer een stad voor Israëli’s. Jeruzalem is een 
struikelblok voor de volkeren. 
 
Bid om vrede voor Jeruzalem, laat het goed gaan met hen die u liefhebben. 
Laat vrede binnen uw vestingwal zijn, rust in uw burchten. 
Omwille van mijn broeders en mijn vrienden spreek ik nu: Vrede zij in u! 
Omwille van het Huis van de HEERE onze God, zal ik het goede voor u zoeken. 

Psalm 122 : 8 – 9. 
 
Bronnen: 
De Bijbel 
Alle de werken van Josephus Flavius 
Het wereldrijk der Farao’s, Bob Tadema Sporry 
Geschiedenis van Israël, Dr. J. Buitkamp 

P.A. van Golen  



 

Mars voor het Leven 

 
 
Elk jaar worden er, alleen al in Nederland, circa 30.000 (!) kinderen in de 
moederschoot het leven ontnomen. Zij zullen nooit het levenslicht zien om-
dat zij ongewenst zijn…. 
Dertigduizend kinderen per jaar….. Om een beeld te krijgen van hoeveel 
kinderen dat zijn? Dat is gelijk aan het inwonertal van plaatsen als Leusden 
of Boxtel of Hendrik-Ido-Ambacht. Eerlijk gezegd, lopen de rillingen je over 
de rug, huilt je hart en staan de tranen in je ogen, als je denkt aan zoveel 
slachtoffers. En dat elk jaar weer! 
Stichting Schreeuw om Leven is een christelijke pro-life organisatie, die zich 
bezig houdt met het levensbegin en levenseinde. Gods Woord, de Bijbel, is 
de basis waaruit zij werken. Er is Hulp is de hulpverleningsafdeling die vrou-
wen en meisjes helpt bij een ongewenste zwangerschap en na een abortus. 
 
Ook dit jaar wordt weer de Mars voor het Leven gehouden, dit jaar voor de 
27e keer, op  

D.V. zaterdag 16 november 2019 
 
Dit jaar vanuit de Jaarbeurs in Utrecht. Allereerst is er een inhoudelijk pro-
gramma met samenzang en sprekers. Aansluitend is de Stille Mars voor het 
Leven door de stad. 
U/jij wordt van harte uitgenodigd deze Mars voor het Leven mee te lopen. 
Het is goed om samen op te staan voor hen die geen stem hebben. Om sa-
men op te staan voor het Leven…. 
Wilt u / wil jij deze datum alvast noteren in de agenda. Het is onze hoop en 
gebed dat velen in Nederland hiervoor zullen opstaan en dit ongeboren le-
ven een stem willen geven. 
 
Daarnaast (en bovenal) wordt uw/ jouw gebed gevraagd voor het jonge le-
ven in de moederschoot dat bedreigd wordt. Maar ook voor de vrouwen en 
meisjes die ongewenst zwanger zijn en een oplossing zoeken. Ook vragen 
wij uw en jouw gebed voor de organisaties en stichtingen zoals Schreeuw 
om Leven, die elke dag weer mogelijkheden zoeken om vrouwen en meisjes 
te helpen. Het gebed en de stille tocht, van harte aanbevolen. We zien uit 
naar een hoge opkomst!  

Voor vragen of informatie kunt u terecht bij Hans van der Vliet.  

https://schreeuwomleven.nl/


Avondklanken 
  
Een nieuw winterseizoen staat weer voor de deur. Ook dit jaar hoopt het 
team van Avondklanken elke twee weken een verzoekprogramma te ma-
ken. 
Voor D.V. woensdag 4 sept.  maken Winy, Mies en Krijno het eerste pro-
gramma van seizoen 2019-2020. De volgende uitzendingen zijn op: 
18 sept., 2okt., 16 okt., 30 okt., 13 nov., 27 nov., 11 dec. 
In de tussenliggende weken krijgt u een muziekprogramma aangeboden. 
Op woensdagavond van 18.30u-19.30u kunt u dat rechtstreeks beluisteren 
via de kerkradio. Heeft u de uitzending gemist dan is er de mogelijkheid 
om op www.hervormdvinkeveen.nl terug te luisteren. 
 De programmamakers vinden het erg fijn als u voor de verzoeken zorgt. 
Het is  leuk voor de luisteraars als ze merken dat er aan hen gedacht wordt. 
  
Verzoeken kunt u op verschillende wijze indienen. 
Per mail (via het contact formulier op de website van hervormdvinke-
veen.nl) per briefje of per telefoon bij Ab Smit of Gerrie Schreurs. 
We zien uit naar uw reacties!! 
 

  
 
Zoek je uitdagende dagbesteding?  
De Sleutelbloem kan weer deelnemers plaatsen 
Leerwerkcentrum De Sleutelbloem is er voor jong en oud met een psychi-
sche beperking, een verslaving of moeilijkheden thuis of op school. Doordat 
we recent hebben verbouwd,  kunnen we weer extra deelnemers plaatsen. 
We bieden dagbesteding en schooltrajecten in Autotechniek, Houtbewer-
king, Metaaltechniek, Keuken, Dierverzorging en Groen. 
We hebben dagelijks vervoer vanuit Alphen, Nieuwkoop en Woerden. 

Zoek je zinvol vrijwilligerswerk?  
De Sleutelbloem is op zoek naar Vrijwilligers 
Leerwerkcentrum De Sleutelbloem is er voor jong en oud met een psychi-
sche beperking, een verslaving of moeilijkheden thuis of op school. 
We zoeken vrijwilligers die onze bus kunnen rijden, helpen met de activitei-
ten of meerdere keren per week een paar uur kan vrijmaken voor één of 
meerdere deelnemers. Heb je een luisterend oor, heb je inlevingsvermogen 
en ben je lekker praktische ingesteld dan ben je bij ons welkom. 
Verder zoeken we handige vrijwilligers die één of meerdere keren per week 
een paar uur kunnen vrijmaken om onderhoud en klussen te doen aan onze 
gebouwen en machines. Ben je handig dan kan je zo bij ons aan de slag. 
Geïnteresseerd? Kijk op www.de-sleutelbloem.nl of bel 0172-409143.  

http://www.de-sleutelbloem.nl/


Avondklanken 
 

Om de twee weken is er op de kerkradio en via internet het verzoek-

programma 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 uit-

zending 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 
  

mailto:her.ger.schreurs@hetnet.nl
mailto:ab.smit@casema.nl


 

 


