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Leidraad
CONTACTBLAD VAN DE HERVORMDE GEMEENTE VINKEVEEN

Wat de Geest van heiliging betreft, is met kracht bewezen dat
Hij de Zoon van God is, door Zijn opstanding uit de doden,
namelijk Jezus Christus, onze Heere.
Romeinen 1:4
Graftuin in
Jeruzalem

Voor u gelezen

‘Pasen is het feest van de
morgenstond der eeuwigheid’
Dr. O. Noordmans

Psalm 136

HET WOORD VOORAF

Ik zou me zomaar voor kunnen stellen dat u tijdens het lezen van deze psalm
denkt: het is een beetje ééntonig. Of om het op een wat jongere leeftijd te
zeggen, het is een beetje saai. Steeds weer die herhaling: want Zijn goedertierenheid is voor eeuwig. Dit refrein komt maar liefst 26 keer voor in deze
psalm.
Als we deze psalm zouden horen in de tempel, zoals hij toen gezongen
werd, dan is deze alles behalve saai. Want, hoe werd deze psalm gezongen?
Als een beurtzang. De priester zei de eerste woorden, en dan stond er een
koor, en die zongen dan uit volle borst: want Zijn goedertierenheid is voor
eeuwig.
Over deze psalm is niet zo veel informatie te vinden als het gaat over de
achtergrond of de dichter. Waarschijnlijk is deze psalm geschreven om te
worden gezongen op de grote feesten van Israël. Ik heb bij iemand navraag
gedaan naar de auteur van deze psalm, en deze persoon wist het ook niet.
Wel zei hij: Dat houdt in dat de psalm voor iedereen bestemd is. Dat is iets
om over na te denken.
Psalm 136 is een loflied op Gods verbondstrouw. De HEERE heeft door de
schepping en door de uittocht uit Egypte laten zien machtige daden te doen.
De psalm zou in te delen zijn in 4 delen:
Vers 1-3:
Oproep om God te loven
Vers 4-9:
Loof God om Zijn wonderen in de schepping
Vers 10-22:
Loof God om Zijn goedheid in de geschiedenis van Israël
Vers 23-26:
God gaat door met de zorg voor Zijn volk en schepping /
Loof de God van de hemel
Voordat we verder naar de inhoud van de psalm gaan kijken, is het goed om
even scherp te hebben wat het woord goedertierenheid betekent. In deze
psalm draait alles namelijk om de goedertierenheid van de HEERE. Het
woord goedertierenheid wordt in de berijming van deze psalm vertaald met
gunst. In de grondtekst staat het woord chesed, een woord dat qua betekenis moeilijk te vatten valt. In ieder geval heeft het te maken met goedheid
die zich uit naar anderen. Het veronderstelt dus een relatie. Het woord goedertierenheid behelst: genade, gunst, goedheid, getrouwheid, vriendelijkheid, zachtaardigheid, weldadigheid.

Eén van de belangrijkste woorden uit het psalmenboek is het woord goedertierenheid. Vele malen wordt in het boek psalmen gesproken over de
goedertierenheid van God. De psalmdichters grijpen hiermee terug op de
Zelfopenbaring van God aan Mozes (Ex. 34:6-7). Het woord heeft vele betekenissen in zich en wijst op Gods liefdevolle verbondstrouw. Het betekent
dat God trouw is aan Zijn verbond, ondanks de ongehoorzaamheid van het
volk. Het laat zien dat God Iemand is op Wie men kan rekenen.
Gods goedertierenheid is ook de grond van Zijn gebedsverhoring. De psalmdichters gebruiken het dan ook als pleitgrond in het gebed (Ps. 6:5, 86:1416, 119:76). Ook word de HEERE geloofd vanwege Zijn goedertierenheid
(Ps. 36:6, 89:2, 145:8). En wordt Zijn altijd voortdurende goedertierenheid
bezongen (Ps. 100:5, 101:1, 136)
Laten we met dit in ons achterhoofd gaan kijken naar de inhoud van de
psalm.
Vers 1-3: Oproep om God te loven
De psalm begint met zijn voornaamste inzet, namelijk het volk op te roepen
om de HEERE te loven. Vers 1 begint er zo mooi mee: Loof de HEERE want
Hij is goed! Psalm 106, 107 en 118 beginnen met dezelfde woorden: Looft
den Heere want Hij is goed, want Zijn goedertierenheid is voor eeuwig! Wie
moeten wij loven? Hem van wie wij alle goed ontvangen, de HEERE, Israëls
God. In vers 2 staat: Looft de God der goden. En in vers 3 lezen we van de
HEERE der heren, de steun van alle steunen.
Waar moeten wij de HEERE dan voor loven?
Nou, niet zoals de Farizeeër, die alle lof en dankzegging deed eindigen in
zijn eigen lof: O God, ik dank u dat ik zo en zo ben. Wij moeten onze lof
uitsluitend richten tot Gods eer. Wij moeten God loven voor Zijn goedheid
en genade. Loof de HEERE, niet alleen omdat Hij goed doet, maar omdat Hij
goed is. Tijdens de voorbereiding op deze overdenking was ik met iemand
in gesprek waarmee ik deelde dat ik met psalm 136 bezig was om daar een
overdenking voor te maken. We spraken wat door over dat eerste vers, dat
de HEERE goed is. Deze persoon wees mij erop dat de goedheid van de
HEERE al begint in genesis 3:9. Daar waar Eva en Adam gegeten hebben van
de vrucht van de boom waarvan zij niet mochten eten. Daar lezen we dat
de HEERE God zelf Adam opzoekt, als hij aan Adam vraagt: Waar bent u?
Daarom is de HEERE het zo waard om de lof te ontvangen die Hem toekomt.

Zijn goedheid duurt in eeuwigheid. Zijn goedheid die er van het begin af aan
al geweest is, en er altijd zal zijn!
Vers 4-9: Loof God om Zijn wonderen in de schepping
In termen, vooral gebaseerd op Genesis 1, bezingt het volgende gedeelte
de wonderen die de HEERE deed bij het scheppen van de wereld. Het oude
testament doet vaak moeite om Gods volk er aan te herinneren dat de God
die hen verlost heeft, dezelfde God is die de wereld geschapen heeft. Soms
word de herinnering opgeroepen om het volk opnieuw te verzekeren van
Gods macht, en soms, zoals hier, wordt die herinnering opgeroepen zodat
het volk zijn eigen leven, in verhouding tot Gods voortdurende zorg om de
schepping zal zien.
In vers 4 wordt gesproken over de HEERE die grote wonderen doet. We mogen dat in dit vers ook lezen als werken van verlossing. D.w.z. van Gods daden om Zijn volk te redden, te beschermen en voor hen te zorgen.
In dit vers wordt het wel speciaal gebruikt voor de schepping, om te laten
zien dat Gods werk in de schepping ook wonderbaar is.
Vers 5-9 zingt vervolgens over wat de HEERE geschapen heeft: De hemel en
de aarde, de grote lichten, de zon de maan en de sterren. Hij heeft dit alles
geschapen, en in dit alles zien wij niet alleen zijn wijsheid en macht, maar
smaken wij ook Zijn goedertierenheid. Zolang de hemelen er zijn, zolang is
de goedertierenheid van God in ons!
Vers 10-22: Loof God om Zijn goedheid in de geschiedenis van Israël
Dit gedeelte van de psalm vertelt ons over de uittocht van Egypte. In vers
10 wordt de tiende plaag van Egypte genoemd, de dood van alle eerstgeborenen. Opvallend is dat alleen de 10e plaag wordt genoemd, vindt u niet?
Matthew Henry schrijft hier bij in zijn verklaring: van al de plagen van Egypte
wordt alleen de dood der eerstgeborene genoemd, omdat zij de overwinnende plaag was. Door deze heeft God, die in al de plagen de Israëlieten
van de Egyptenaren onderscheiden heeft, hen eindelijk uitgevoerd. Niet
door een list, maar met een sterke hand en een uitgestrekte arm. Een arm,
ver uitgestrekt om grote dingen te doen. In vers 13, 14 en 15 gaat het over
de weg die de HEERE baande door de Schelfzee heen. De Schelfzee die hun
bij hun uittocht in de weg stond. De HEERE heeft niet alleen de Schelfzee
verdeeld, maar ook aan Zijn volk de moed gegeven om er door heen te gaan
toen zij verdeeld was. Dit alles is een voorbeeld van Gods macht over het
hart van mensen. Net zoals het splitsen van de zee een voorbeeld was van

Gods macht over de wateren. En om het een wonder te doen zijn van Zijn
gerechtigheid en genade, is diezelfde Schelfzee, die een gebaande weg was
voor de Israëlieten, het graf geweest van hun vervolgers. Daar heeft Hij Farao en zijn leger ten onder doen gaan.
Vers 16 vertelt ons over de goedheid van de HEERE, dat hij Zijn volk door de
woestijn geleid heeft. Hij leidde en spijzigde Zijn volk door de woestijn heen.
Het volk kreeg te eten, en werd versterkt door een aanhoudende reeks van
wonderen, veertig jaar lang. Zij wandelden rond in de woestijn, maar waren
zeker niet verdwaald of verloren. In deze woestijn heeft God Zijn goedertierenheid keer op keer bewezen aan Zijn volk. De goedertierenheid van God
is des te meer opmerkelijk te noemen, juist als we beseffen dat het volk de
HEERE vaak tot toorn heeft verwekt.
Vers 17, 18 en 19 vertelt ons hoe God grote koningen versloeg, en hun land
als erfelijk bezit aan Israël gaf. Er wordt ons verteld over Sihon, de koning
van de Amorieten, en Og, de Koning van Basan. Alleen zij worden in deze
psalm genoemd, omdat zij de eerste twee waren die aan de overzijde van
de Jordaan ten onder waren gebracht. Wellicht zijn deze koningen bij ons
niet heel bekend. Deze geschiedenis is te vinden in Numeri 21. Israël stuurt
boden naar Sihon met het verzoek om door zijn land te trekken. Ze zeggen
zelfs dat ze niet door de akkers of wijngaarden zullen trekken, en het water
uit de waterputten niet zullen drinken. Sihon staat het volk niet toe om door
zijn land te trekken, maar bindt de strijd aan met het volk Israël in de woestijn. Israël slaat Sihon met de scherpte van het zwaard, en mag op deze manier het gebied van de Amorieten innemen. Wanneer het volk vertrekt in
de richting van Basan, komt de koning van Basan, Og, en al zijn volk hen
tegemoet. Ook zij gaan de strijd aan met Israël. Het volk was bang voor dit
volk. Dat kunnen we opmaken uit wat de HEERE zegt tegen Mozes: Wees
niet bevreesd voor hem, want Ik heb hem in uw hand gegeven, en al zijn
volk, ook zijn land.
Hier zien we ook de eeuwige goedertierenheid van de HEERE, want het volk
Israël verslaat het volk van Basan, en de HEERE geeft op deze manier ook
dit land in hun bezit.
Vers 23-26: God gaat door met de zorg voor Zijn volk en schepping.
De HEERE heeft aan het volk Israël gedacht toen het werd onderdrukt. Hij
heeft aan hen gedacht in hun nederige staat, en hun de tegenstanders ontrukt. Wanneer de HEERE aan Zijn volk denkt, betekent dat ook dat hij tegelijkertijd ook redding geeft. Hij heeft het volk daarom uit de macht van de

vijanden bevrijd. Er zijn ook uitleggers die bij deze verzen denken aan de
terugkeer uit de ballingschap. Hoewel deze gebeurtenis zeker in aanmerking komt bij deze beschrijving van de psalm, is er geen gemakkelijke manier
om deze psalm te dateren. Er zijn dan ook vele andere voorbeelden van
Gods zorg voor Zijn volk die Zijn goedertierenheid zichtbaar maken.
Vers 25 vertelt over de spijze die wij mogen ontvangen uit Gods hand. Dat
mogen we zien als voedsel voor lichaam en ziel. Zo gaat God door om voor
ons zorg te dragen. Zo ziet hij vandaag de dag ook om naar ons, en draagt
hij ook voor ons zorg.
Met vers 26 besluit de dichter de psalm met opnieuw de oproep om de God
van de hemel te loven. Hiermee keert de dichter weer terug, waarmee hij
begon in vers 1-3. Wat bij deze oproep wel opvalt is de titel. De dichter heeft
het over de God van de Hemel. Deze benaming wordt namelijk in alle perioden van de geschiedenis van Israël aangetroffen. Bijvoorbeeld in Genesis
24 waar Abraham zijn knecht Eliëzer er op uit stuurt om een vrouw voor
Izak te zoeken. Hij zegt dan tegen Eliëzer: De HEERE de God van de hemel,
die God zal Zijn engel voor u uit sturen opdat u voor mijn zoon daarvandaan
een vrouw zult nemen. Of in Jona 1, waar Jona een belijdenis af legt op het
schip dat zich in zware storm bevindt. Hij zegt dan: Ik ben een Hebreeër en
ik vrees de HEERE, de God van de hemel, Die de zee en het droge gemaakt
heeft.
Laten we met elkaar nog eens kijken naar het refrein: ‘want Zijn goedertierenheid is voor eeuwig’. Of zoals we in de berijming zingen: ‘Want zijn gunst,
alom verspreid, zal bestaan in eeuwigheid’.
Het refrein spreekt over de goedertierenheid van de HEERE. De goedheid
van de HEERE die zich uit naar ons. Deze goedertierenheid is voor eeuwig.
Gods goedheid, genade en vriendelijkheid zullen voor eeuwig blijven bestaan. Eeuwig, dat betekent letterlijk: Altijddurend, voortdurend of onophoudelijk.
Waar heeft die goedertierenheid van God klaarder bewijs gekregen dan in
de donkerste nacht van de wereldgeschiedenis, toen God Zijn Kind liet sterven te midden van moordenaars? Daar heeft Hij naar ons omgezien in onze
nederige staat. Wat kan een mens meer opvrolijken dan wanneer hij zicht
op Jezus krijgt? Om Zijnentwil genade voor een doodschuldige. Of is dat
geen goedertierenheid, als een mens, die een walg heeft gekregen van zichzelf, van al zijn opstand tegen God en van al dat zoeken van zichzelf, het
wonder mag gaan doorleven, dat er Eén is Die om hem geeft?

Aan het begin noemde ik het al even: het refrein van de eeuwig durende
goedertierenheid komt in deze psalm maar liefst 26 keer voor. Sommigen
uitleggers zeggen: dat is niet toevallig, want 26 dat is de getalswaarde van
de naam JAHWEH. Het Hebreeuws telt alleen de medeklinkers, dus in het
Nederlands is dat dus het bekende JHWH. De J staat dan voor 10, de H, 2
keer, voor 5, en de W voor 6. Totaal dus 26. Wij hebben misschien niet zo
veel met getallen symboliek, maar in andere tijden en culturen hadden ze
dit wel. Het zou best kunnen dat dit hier de bedoeling is, 26 keer dit refrein,
met daarin opgesloten de naam van JAHWEH. De Ik zal zijn Die Ik zijn zal.
De Verbondsgod die Zijn goedertierenheid bewijst aan ons mensen.
Naar ons toe zou kun je zeggen – ons alfabet heeft 26 letters – want onze
God is trouw, van A tot Z.
Wat heeft deze psalm ons vandaag de dag te zeggen? We worden allereerst
opgeroepen om God te loven. God de lof toe brengen die Hij toe komt. De
HEERE is het zo waard. We worden ook gewezen op de sterke hand, en uitgestrekte arm van de HEERE. Die arm heeft de HEERE niet terug getrokken,
maar deze heeft hij nog steeds uitgestrekt naar ons. Hij draagt zorg voor
ons, we mogen zondag aan zondag, en doordeweeks op de verenigingen
spijze ontvangen voor onderweg. De HEERE laat in dit alles Zijn goedertierenheid aan ons blijken. Wat een bemoediging ligt er ook in deze psalm voor
ons. God is niet veranderd! Hij is en blijft dezelfde. Zoals Hij toen voor Zijn
volk zorgde, zo zorgt Hij vandaag de dag ook voor ons, en ziet Hij naar ons
als Hervormde Gemeente van Vinkeveen om. Ook al zijn de zorgen en noden in de gemeente groot, en hebben we te maken met veel sterfgevallen.
In Gods goedertierenheid ziet Hij naar ons om. Hebben wij dat verdiend?
Hebben wij er recht op? Nee, maar dat is nu goedertierenheid. De goedheid
van de HEERE die zich uit naar ons. De goedertierenheid uit psalm 136 is
niet veranderd. Zoals Hij toen voor Zijn volk Israël zorgde, zo draagt Hij ook
vandaag de dag zorg voor ons. Waarom doet God dat? Waarom hebben wij
dat verdiend? Psalm 105 zingt het zo mooi:
Die gunst heeft God Zijn volk bewezen, waarom? Opdat het altoos Hem zou
vrezen. Men roem dan d’ Oppermajesteit, om zoveel gunst in eeuwigheid!
Joop van Selm

Reactie terug van Friedensstimme

Vertaling:
We danken jullie vanuit onze harten.
Voor jullie gebeden, zorg en liefde.
God zij geprezen, Jezus Christus.
Kerk van....(plaatsnaam)

ZOEK DE 10 VERSCHILLEN
EN
KLEUR DE KLEURPLAAT
DAN NETJES IN

Diaconaal Project “Geef hoop”

De komende periode willen wij ons als Hervormde gemeente van Vinkeveen
weer in gaan zetten voor een diaconaal project van de HGJB/GZB. Het
thema van 2020 is 'Geef hoop'.
Deze keer gaan we geld inzamelen voor het project Chiyembekezo. Vanuit
de IGREJA REFORMADA (de kerk in Mozambique) zetten honderden vrijwilligers zich in om voorlichting te geven en om zieken te bezoeken en hen te
bemoedigen. Hierbij worden ongeveer 85.000 mensen bereikt in een gebied waar nauwelijks anderen actief zijn. De Bijbelse normen en waarden
spelen in de voorlichting een grote rol. In het programma wordt nauw samengewerkt met lokale kerken, scholen en andere lokale organisaties.
Projectcoördinator op locatie, Agosthino, wil vast het volgende met ons delen:
“We bereiken heel veel mensen die echt lijden en uitkijken naar ons bezoek.
We waren bijvoorbeeld in het dorp Mgwagwa, waar we drie patiënten bezochten. Een van hen was een oma van 79 jaar. Ze heet Silveria Nankhoma.
Ze lijdt aan ernstige reuma en is blind. Ze zorgt voor haar twee kleinkinderen
van 7 en 9 jaar, die geen ouders meer hebben. De vrouw vertelt dat ze al
vier zonen heeft moeten begraven, en nu alleen nog één dochter en één zoon heeft. Ze
is ontzettend blij om ons te zien. Ze zegt:
‘Jullie zijn echte christenen. Jullie komen
hier als vrijwilliger helemaal naar dit dorp
toe om mij te bezoeken. God zegene jullie!’
We lazen met haar uit de Bijbel en bemoedigden haar. We spraken met haar dochter
af dat die met haar naar het ziekenhuis zou
gaan en we gaven haar het geld dat in het
ziekenhuis betaald moet worden om onderzocht te worden. Met tranen in haar ogen
zei de vrouw dat ons bezoek haar ook geestelijk erg had gesterkt. Omdat ze nauwelijks
nog kan lopen, was ze al een hele tijd niet in de kerk geweest, en was dit de

eerste keer in maanden dat ze uit Gods Woord hoorde voorlezen. Ze zou
het ontzettend fijn vinden als we nog eens zouden kunnen komen.”
Wat voor werk vindt er plaats in het project Chiyembekezo?
Chiyembekezo betekent hoop! En dat is ook het doel van de organisatie:
hoop brengen aan mensen die door ziekte, armoede of andere zaken weinig
hoop meer hebben. Vanuit de Protestantse Kerk in Mozambique is het bezoekwerk aan zieken
ontstaan. De vrijwilligers van Chiyembekezo trekken de dorpen in en bezoeken
de zieken. Ze lezen
voor hen een gedeelte uit de Bijbel,
vertellen over het
Evangelie en bidden
voor hen. Ook geven
ze als dat nodig is
wat geld voor de
medicijnen of vervoer. Deze financiële
bijdrage is maar heel
klein (nog geen
euro), maar is toch
heel waardevol. Ook
geven ze life skills
lessen aan jongeren
in kerken en op scholen. Heel belangrijk zijn deze lessen omdat in de cultuur
van Mozambique niet elk onderwerp zomaar bespreekbaar is.
De vrijwilligers van Chiyembekezo hebben zelf vaak veel moeite om de eindjes aan elkaar te knopen. Toch gaan ze op stap om zieken te bezoeken, mensen hoop te geven en zetten zich in voor de jongeren uit hun eigen omgeving. Echt bijzonder! Ze zien het als roeping van God om zich in te zetten
voor hun naaste.
Met dit diaconale project willen de HGJB en GZB geld ophalen om het werk
van Chiyembekezo in Mozambique te ondersteunen en daarnaast Neder-

landse jongeren en ouderen bewust te maken hoe zij in hun eigen omgeving
hoop kunnen geven!
Met dit project willen we de komende maanden aan de slag gaan in onze
gemeente.
Er worden alweer diverse acties verzonnen door jong en oud om geld in te
zamelen voor de mensen in Mozambique. Dus staat er bijvoorbeeld een
jongere aan de deur met een kluskaart of komt er een uitnodiging voor High
Tea, diner of een heel andere activiteit weet dan dat dit gemeenteleden zijn
die Hoop willen bieden voor de mensen in Mozambique.
Op D.V. zondag 22 maart zal er in de prediking aandacht zijn voor het project en is direct aansluitend aan de dienst een preekbespreking voor de gehele gemeente,
We hopen u daar allen te ontmoeten.
Op D.V. zaterdagavond 9 mei
willen we het project afsluiten
met een gezamenlijke maaltijd.
Reserveer deze datum vast in de
agenda, de mogelijkheid tot opgave zal binnenkort komen.
Heeft u, of jullie, nog een goed
idee om geld in te zamelen voor
het project?
Ook dat is een optie om als familie of vriendengroep een leuke
actie te verzinnen.
We hopen en bidden om Gods
zegen over het project en grote
inzet vanuit de hele gemeente!

De projectcommissie.
Karin Kroon, Johan Kroese, Betty Mulckhuyse en Jaap van der Velde jr.

DE BIBLIOTHEEK
De bibliotheek is te vinden op de bovenetage van gebouw Maranatha
en is woensdags open van 15.00-16.00 uur en van 19.00-20.00 uur.
Ook postzegels van Woord en Daad tijdens uitleen te koop voor normale tarief elders per 1 januari 2020 € 0,40 verhoogd; 1 velletje nu voor
€ 9,10. Welkom!
NIEUWE BOEKEN VOLWASSENEN
Janny den Besten: Duinvlinder
Maartje is gelukkig getrouwd met Roel, van wie ze zielsveel houdt. Nu de
kinderen uit huis zijn, genieten ze samen van hun vrije
dagen. Als Roel voorstelt om samen een weekje naar
Egmond aan Zee te gaan, beseft hij niet wat hij daarmee overhoophaalt. Maartje heeft als jong meisje een
tijd doorgebracht in een koloniehuis in Egmond aan
Zee. Aan deze periode bewaart ze geen goede herinneringen. Nooit heeft ze begrepen waarom haar moeder
haar naar dit tehuis stuurde. Het vroegere koloniehuis
is nu een hotel geworden. En uitgerekend dit hotel
heeft Roel uitgekozen voor een midweek aan zee. Als
Roel op zomerkamp is, opent Maartje een doos met herinneringen aan het
koloniehuis. Het verdriet dat jarenlang diep weggestopt zat, komt met volle
kracht naar boven. Maartje ervaart dat dit niet alleen pijnlijk, maar ook helend is.
Marianne Grandia: Koorden van liefde
Een ontroerende roman over zoeken en gevonden
worden, en over de kracht van liefde en gebed. Na
het verlies van haar inkomen, haar huis en de liefde
van haar ouders, vlucht Eva naar een plek waar niemand haar kent en begint ze, vol angst en schaamte,
een leven op straat. Ze is ervan overtuigd dat ze daarmee haar familie een dienst bewijst. Kilometers verderop maakt haar grootvader Simon zich grote zorgen om haar, evenals Jim, Eva's ex-verloofde. Wat
kunnen zij voor haar doen? Samen met haar man

Ethan woont en werkt Lydia in een kapel met een bijbeltuin. Ze geniet ervan
om weer in Nederland te wonen na jaren van zendingswerk, maar tegelijk
voelt ze zich schuldig tegenover Ethan dat hij zijn droom voor haar heeft
opgegeven. Wat vraagt God van haar? Als het antwoord op die vraag voor
de deur staat, vraagt Lydia zich af of ze het wel kan. 'Koorden van liefde' is
een bemoedigend verhaal dat zich op dezelfde plek afspeelt als 'Onder zijn
vleugels', maar te lezen is als een op zichzelf staande roman.
Kristen Heitzmann: 2. De heer uit het zuiden (1. Bruid
van de bergen)
Na vele hindernissen zijn Desi en Remy eindelijk verloofd. Maar op Remy's ranch gebeuren vreemde dingen.
Runderen slaan op hol en Remy verliest bijna zijn beste
stier. Het lijkt erop dat iemand het op hem gemunt
heeft, zeker als Remy uiteindelijk zelf zwaargewond
raakt. Maar wie er ook achter zit: hij of zij heeft buiten
Remy's weergaloze vrouw Desi gerekend...
Karen Kingsbury: Tot de maan en terug
Weer een heerlijke roman van Karen Kingsbury, ontroerend en romantisch.
Lieve Jenna, zoals elk jaar heb ik je een brief geschreven. Voor het geval dat
je vandaag naar de herdenkingsdienst komt. Voor het geval dat jij mij net
zo graag wilt vinden als ik jou...'Zo begint de brief die Ashley Baxter vindt.
Hij is niet voor haar bedoeld, maar door een knappe
vreemdeling tussen het ijzerdraad van een hek gestoken. Die vreemdeling is Brady Bradshaw. Hij was nog
een kind toen hij zijn moeder verloor tijdens een verschrikkelijke tragedie. Bij een herdenking ontmoette
hij Jenna, die haar beide ouders was verloren. In de
prachtige uren die volgden kregen ze een hechte band,
maar daarna hebben ze elkaar nooit weer gezien. Nu,
tien jaar later, hoopt Brady Jenna weer te vinden. Ashley wil Brady daar graag bij helpen. Maar kan haar gezin wel begrip opbrengen voor het feit dat ze opeens zoveel tijd besteedt
aan een wildvreemde? En kan er genezing en liefde opbloeien tussen het
puin van een verwoest verleden?

Gemma Liviero: Ik laat je niet achter
In de nasleep van de oorlog dragen vier mensen een geheim met zich mee
die hun wegen met elkaar kruisen.
Geesje Vogelaar: Had ze het maar geweten
Hanna trouwde op jonge leeftijd met Maarten en merkte
dat ondanks dat ze gelukkig is met hem dat hij heel weinig aandacht aan haar besteed. De oudste van hun drie
kinderen lijkt het meest in gedrag op haar man en ze
komt terecht bij een psycholoog waar ze erachter komen
dat hij een vorm van autisme heeft net als zijn vader.
Becky Wade: Het wachten waard
Kate is op haar werk uitgekeken en wil op avontuur. Haar oma vraagt haar
om mee te gaan naar Redbud in Pennsylvania om het oude huis op te gaan
knappen. Daar ontmoet ze Matt en voelt zich erg aangetrokken tot hem
maar dat is niet wederzijds. Hij is erg introvert Kate probeert hem aan het
praten te krijgen omdat ze merkt dat hij het erg moeilijk heeft. Langzamerhand groeien ze naar elkaar toe. Zal God Kate’s hartsverlangen gaan vervullen of zal ze juist meer opgeven dan ze ooit had kunnen denken? Als Kate
de hoop op de ware te vinden opgeeft, staat er een klusjesman voor haar
neus.

Voor u gelezen…
‘Het achtste gebod beveelt ons niet alleen af te zien
van het wegnemen van dingen, maar ook om een
geest van vrijgevigheid te hebben, zodat we graag
dingen weggeven en mensen in nood helpen.’
Kevin DeYoung in Woorden om te leven - De Tien Geboden voor vandaag

Stroopwafelactie:
Het comité is alweer druk bezig met de voorbereidingen van de Stroopwafelactie. Dit jaar gaan we de actie houden voor ‘Stichting de Hoop’. Deze actie zal D.V. 17 en 18 april 2020 gehouden worden. Wilt u deze data alvast in
uw agenda zetten? Wilt u meelopen met de actie? Neem dan contact op
met Gerjanne van Selm (0650592325).

Herinnering:
Bent u al begonnen aan de voorjaarsschoonmaak? Of bent u lekker aan het
opruimen gegaan? U kunt het hele jaar uw prachtige spullen voor de rommelmarkt brengen bij fam. Oussoren (Demmeriksekade 15), graag na een
belletje: 0297-263955.
Comité verenigingsgebouw.

Biblebox
Jullie hebben de Biblebox vast wel zien staan in Maranatha. Menigeen heeft
er al vragen over gesteld, maar er zijn nog geen Bijbels meegenomen. Nu is
de opzet weliswaar dat ze aan niet-Nederlandssprekende gasten worden
aangereikt, maar we denken dat de kast dan over een paar jaar nog vol staat

en dat zou jammer zijn.
Maar we willen u uitnodigen om eens na te denken om een Bijbel te geven
aan straatgenoten, klasgenoten, collega’s die het evangelie dan in hun moedertaal kunnen lezen. Een cadeautje geven is altijd een mooie manier om in
gesprek te komen.
Geef HET door!!
J. van der Velde sr.

COLUMN
Bloemetjes in de tuin
Mam, kom eens….hele mooie bloemen!” Kees (3 jaar) staat met een verrukt
gezicht bij me. “Waar?” vraag ik. “In de tuin! Daar staan ineens hele mooie
bloemen! Ik kijk door het raam en zie de eerste narcissen in bloei staan in
onze voortuin. Voor een kind van 3 een geweldige verrassing. Dat die daar
zomaar ineens groeien. Ook ik word er blij van. Het is nog maar februari,
maar toch…de voorjaarsbloemen zijn een voorbode dat de lente eraan
komt. De dagen worden weer langer, we horen de kieviten in het land en
nog even, dan komen de eerste lammetjes. Het voorjaar is op de boerderij
altijd weer een mooie tijd. Eerst natuurlijk de lammetjestijd en daarna de
koeien weer naar buiten. Als de koeien voor het eerst naar buiten gaan,
probeer ik er altijd even bij te zijn met alle kinderen. En meestal zijn er nog
meer toeschouwers. Na een hele winter op stal, vinden de dames het heerlijk om weer naar buiten te mogen en ze hollen en springen dan ook dat het
een lieve lust is. Maar aan het begin van zo’n nieuw seizoen denk je ook wel
eens: hoe zal het dit jaar gaan op de boerderij? Met wat voor verrassingen,
ook vanuit de overheid, zullen we dit jaar te maken krijgen? Nieuwe regels,
nieuwe wetten. Ach ja…daar krijg je als boer steeds mee te maken. Maar
het wordt er niet makkelijker op. Aan alle kanten wordt er aan de ruimte
van de boeren geknaagd. Blijft er nog ruimte over om te boeren? De overheid wil natuur….ze willen bomen planten…er moeten weilanden vol zonnepanelen komen. En natuurlijk niet te vergeten: er is een groot huizentekort. Er moet gebouwd worden, ook in het Groene Hart. Van compensatie
van landbouwgrond is geen sprake. Als er wegen aangelegd worden of een
nieuwbouwwijk, dan wil men dat compenseren met natuur, niet met landbouwgrond. Zo komt er steeds minder ruimte om te boeren. En vergeet ook
de weidevogels niet. Die hebben letterlijk weide nodig om te overleven. En
dat wij als mensen ook nog moeten eten en melk willen drinken, daar lijkt
men ook niet aan te denken. Nou zeg, het lijkt wel een klaagzang te worden.
Dat is nu ook weer niet de bedoeling. We blijven positief. Er is er Eén die
voor ons zorgt. We hebben jongens die er ook plezier in hebben en beseffen
dat Nederland niet zonder boeren kan. Ik mijmer nog wat, maar Kees komt
binnen. “Mama, kom eens mee naar buiten. In de boom, ook bloemetjes.”
“Ja, jongen, dat is bloesem. De lente komt eraan! En we hebben er zin in. ”

Petra Boer

Agenda DV 2020 Hervormde Gemeente Vinkeveen
Datum
1-apr
1-apr
1-apr
2-apr
5-apr
6-apr
7-apr
8-apr
8-apr
8-apr
8-apr
14-apr
15-apr
15-apr
15-apr
17-apr
18-apr
19-apr
20-apr
21-apr
22-apr
22-apr
22-apr
26-apr
29-apr
29-apr
29-apr
3-mei
6-mei
6-mei
6-mei
9-mei

2e Kwartal 2020
Tijd Onderwerp
15:00 Bibliotheek
19:00 Avondklanken
19:00 Bibliotheek
19:30 Consistorie overleg
11.00 Zondagsschool Samuël
20:00 Bijbelkring
09:30 Ouderenbijbelkring
15:00 Bibliotheek
19:00 Avondklanken
19:00 Bibliotheek
19:30 Kerkenraadsvergadering
09:30 Vrouwen rond de Bijbel
15:00 Bibliotheek
19:00 Avondklanken
19:00 Bibliotheek
18:00 Stroopwafelactie
09:00 Stroopwafelactie
11.00 Zondagsschool Samuël
20:00 Wees een Zegen
19:00 Passage
15:00 Bibliotheek
19:00 Avondklanken
19:00 Bibliotheek
20:00 Zingen bij het orgel
15:00 Bibliotheek
19:00 Avondklanken
19:00 Bibliotheek
11.00 Zondagsschool Samuël
15:00 Bibliotheek
19:00 Avondklanken
19:00 Bibliotheek
18:00 BBQ voor Project 'Geef hoop'
5-apr
10-apr
12-apr
19-apr

Datum
10-mei
11-mei
13-mei
13-mei
13-mei
13-mei
20-mei
20-mei
20-mei
24-mei
27-mei
27-mei
27-mei
31-mei
3-jun
3-jun
3-jun
10-jun
10-jun
10-jun
11-jun
11-jun
17-jun
17-jun
17-jun
17-jun
24-jun
24-jun
24-jun
28-jun
1-jul

Tijd Onderwerp
11.00 Zondagsschool Samuël
20:00 Wees een Zegen
15:00 Bibliotheek
19:00 Avondklanken
19:00 Bibliotheek
19:30 Kerkenraadsvergadering
15:00 Bibliotheek
19:00 Avondklanken
19:00 Bibliotheek
11.00 Zondagsschool Samuël
15:00 Bibliotheek
19:00 Avondklanken
19:00 Bibliotheek
20:00 Zingen bij het orgel
15:00 Bibliotheek
19:00 Avondklanken
19:00 Bibliotheek
15:00 Bibliotheek
19:00 Avondklanken
19:00 Bibliotheek
19:30 Censura Morum
20:45 Voorbereidingskring
15:00 Bibliotheek
19:00 Avondklanken
19:00 Bibliotheek
19:30 Kerkenraadsvergadering
15:00 Bibliotheek
19:00 Avondklanken
19:00 Bibliotheek
20:00 Zingen bij het orgel
19:00 Bibliotheek

Rooster Maria-Oord 2e kwartaal 2020
Dhr. G. Strubbe
3-mei Dhr. C. van Sligtenhorst
Ds. E. Versloot
17-mei Dhr. J.J. de Haan
Dhr. G. Strubbe
7-jun Ds. A.W. Aarnoutse
Ds. M. v.d. Ruitenbeek 21-jun Mevr. B. van den Oord-Vader

Preekbeurtenlijst DV 2020 - Hervormde Gemeente Vinkeveen
2e Kwartaal 2020
Datum Tijd
Voorganger
Plaats
09:30 ds. J.T. Maas
5-apr
18:30 ds. J.T. Maas
10-apr 19:30 ds. J.T. Maas
09:30 ds. J.T. Maas
12-apr
18:30 ds. H. Liefting
Gouda
13-apr 09:30 Paasviering met/door de jeugd
09:30 ds. L.M. Jongejan
Ede
19-apr
18:30 ds. J.T. Maas
09:30 ds. M.F. van Binnendijk Stadskanaal
26-apr
18:30 ds. A. Simons
Montfoort
09:30 ds. J.T. Maas
3-mei
18:30 prop. D.A. Burggraaf
Arkel
09:30 ds. J.T. Maas
10-mei
18:30 ds. A.A. Floor
Barendrecht
09:30 ds. J.T. Maas
17-mei
18:30 ds. C.J. Barth
Langbroek
21-mei 09:30 ds. J.T. Maas
09:30 ds. J.A.C. Olie
Delft
24-mei
18:30 ds. J.T. Maas
09:30 ds. J.T. Maas
31-mei
18:30 ds. M. van Kooten
Elspeet
1-jun 09:30 Pinksterviering met/door de jeugd
09:30 ds. J.T. Maas
7-jun
18:30 ds. J.E. de Groot
Ede
09:30 ds. J.T. Maas
14-jun
18:30 ds. J.T. Maas
09:30 ds. J.T. Maas
21-jun
18:30 ds. G. van Wijk
Hedel
09:30 ds. J.J. van Holten
IJsselstein
28-jun
18:30 ds. C.A. van der Sluijs Veenendaal

Bijzonderheden
Openb. Geloofsbelijdenis
Goede Vrijdag
1e Paasdag
2e Paasdag

Doopdienst
Kerk- en schooldienst
Hemelvaartsdag

1e Pinksterdag
2e Pinksterdag
Voorbereiding H. Avondmaal
VIering. H. Avondmaal
Nabetrachting H. Avondmaal

Voor u gelezen…
‘Het is beter om de goede weg kreupel te gaan
dan naast de goede weg te lopen’.
Augustinus

Van mond tot mond

door Debora de Haan

Een groot voordeel van het schrijven van deze rubriek is dat je met
regelmaat gezellig bij iemand “op de koffie” komt.
Zo ook toen ik voor dit stuk op pad ging naar mevrouw Riet van Zijtveld.
Met een gezellige middag voor de boeg, pen en papier mee, op naar de
koffie! En gezellig werd het zeker, degene die “tante” Riet kennen weten
waar ik het over heb!
Ik ben door Celine Mur op pad gestuurd met de vraag of tante Riet iets wilde
vertellen over haar ervaringen in Israël, en dan met name over hoe zij het
heeft ervaren…
Als tante Riet begint te vertellen kan ze bijna niet meer stoppen, vol
enthousiasme begint haar verhaal:
Dit is de eerste reis die ik alleen maakte, zonder Jan. Dat maakte het wel
moeilijk. Jan is overleden in 2014. ‘k Ben wel met mijn zoon Jan Pieter weg
geweest maar nu dan toch alleen. Dat was dan ook best wel spannend.
De start was al heel bijzonder; samen in gebouw Maranatha, de hele groep
bij elkaar in de vroege ochtend, wat een mooi begin. De reis beginnen met
een gezamenlijk gebed en het lezen van Psalm 133, dan op naar de bus die
inmiddels al klaar stond aan de Herenweg, en uitgezwaaid worden door een
stel vroege vogels die ons een veilige reis kwamen wensen…
Prachtig was dat, en dan, met een rol pepermunt die we allemaal toegestopt
kregen, óp naar Schiphol.
Ook best spannend, want hoe is de groep, hoe zal de reis gaan, is het
vermoeiend, kan iedereen het aan, komen we veilig aan, allemaal vragen
die door het hoofd gaan zo op de vroege ochtend aan het begin van een
indrukwekkende reis.
Je bent tenslotte met een hele groep; een divers gezelschap, van jong tot
wat ouder. Bijzonder maar mooi! En niets viel tegen, er is geen onvertogen
woord gevallen! Dat is toch wonderlijk?

Op mijn vraag hoe de vliegreis is gegaan en de verdere reis naar het hotel
was Riet vol lof:
Meid, alles ging goed, alleen maar heel gezellig geweest. Iedereen zat door
elkaar heen en iedereen had enorm veel plezier, we hebben wat afgekletst
met elkaar, voor we het wisten stonden we, met een tussenstop in Wenen,
op Israëlische bodem, heel voorspoedig en zonder vertraging!
Na aankomst zijn we met de bus naar ons hotel gebracht, in de bus hebben
we ook kennis gemaakt met onze gids die ons deze reis meenam door zijn
land, was ook zo’n aardige man joh…
Wat kon hij alles mooi en duidelijk
aan ons vertellen.
We konden na aankomst in het hotel
gelukkig wel even bijkomen, even
een duik nemen in het zwembad
voor wie dat wilde, even op adem
komen. Daarna konden we al snel
aan tafel voor het diner, aansluitend
hadden we de avondsluiting.
Dat hadden we elke avond, heel
waardevol om de dag af te sluiten
met elkaar. Na de avondsluiting
konden we dan iets voor onszelf
doen maar meestal kwam het erop
neer dat we in de hal van het hotel
wat met elkaar gingen drinken.
Ik ben zelfs een keer geroepen of ik niet even mee ging naar beneden om
gezellig samen te zijn.
Ik was het eigenlijk best zat na een lange dag en dacht nog even wat te
puzzelen op mij kamer en op tijd naar bed te gaan maar toen werd er
geklopt op de deur of ik niet nog even kwam! Zo gezellig joh, een nootje en
wat drinken, bijzonder hoe snel je een warme band krijgt met de groep en
dús ook de gemeente. Dit soort momenten maken zo’n reis extra bijzonder
toch?
De tweede dag gingen we naar de Negev woestijn, wat een hitte, maar in
de woestijn hebben we heel stil nagedacht over de grootheid van God, en
wat moesten de Israëlieten meemaken om hier doorheen te reizen richting
het beloofde land, onvoorstelbaar.

Na deze warme en vermoeiende woestijndag gingen we verder richting
Arad. Daar hebben we gereden op een kameel, wat hebben we gelachen.
Daar heb ik nog een mooi verhaal over…
Weet je, ik was eigenlijk te oud voor een kameelritje, nou dan kennen ze
Riet van Zijtveld nog niet!
Ik zeg mij maak je niks, want ik ga toch die kameel op, als je dat maar weet!
Moest ik iets ondertekenen dat ik het zelf wilde natuurlijk, maar lezen kon
ik het niet, dus ik vroeg: Joh, ik heb nu toch geen kameel gekocht he? Ja, je
weet maar nooit…!
Het was gewoon hilarisch, wat hebben we gelachen op die dieren, dat
opstijgen is een ding hoor! Klim er maar eens op, en dan een heel eind
lopen, daarna weer afstappen, ik zeg je, het was erg leuk! Je liep nog een
heel eind krom, alsof je er nog op zat!
Na het rijden op de kamelen gingen we naar een bedoeïenentent. We
kregen daar uitleg over het leven in zo’n tent in de woestijn.
Wat een bijzondere ervaring, we kregen een kopje koffie zoals die daar
geserveerd worden en onze slaapplekken werden aangewezen; de mannen
en vrouwen apart natuurlijk. Twee grote, open tenten.
Ook kregen we daar een warme maaltijd en hebben we de dag afgesloten.
Toen nog bij het kampvuur wat gezongen en gepraat en het was inmiddels
tijd om te gaan slapen op deze bijzondere plek!
Maar van slapen kwam niet veel. Het was nog zo enorm warm dat er een
aantal buiten bleven omdat slapen niet lukte.
Ook waren er wat wilde dieren die bij de tent liepen, en ja, niet iedereen
was daarvan gediend.
Ook dat is zo prachtig joh, mensen die niet zo gesteld zijn op wilde dieren
bij je slaapplekje.
Opeens een vos in de tent bij de dames, een rat die tussen de 2 tenten door
schoot en wat katten her en der. Het was dus ook niet echt rustig die nacht,
maar plezier hebben we wel gehad!
Of we wel echt uitgerust waren de dag erna weet ik niet precies meer maar
we hebben toen wel een hele lange wandeling gemaakt bij de Massada, wat
een lange klim. Gelukkig gingen we met een kabelbaan weer naar beneden.
Ik wilde ook wel graag weten hoe de natuur in Israël was, was het droog en
dor? Of ook wel groen? En konden jullie zomaar overal wandelen?

Riet: Het was geweldig, overweldigend!
Die rotsen, zo hoog en groot. Ik dacht aan de woestijn als een hele platte
weidse uitgestrekte zandbak, maar dat is helemaal niet het geval.
Hele enorme rotspartijen, en dan zomaar ineens komt er een verfrissende
waterval tevoorschijn. Er lopen steenbokken en andere dieren, het is een
prachtig land.

Dat is wat ook zo bijzonder was aan deze reis, je hebt nu veel meer en een
beter een beeld bij alle verhalen die we lezen in de Bijbel.
Zoals de woestijn, Bethlehem, Golgotha, de velden van Efrata, en nog zoveel
meer!
Daar zijn we trouwens ook nog geweest, naar de velden van Efrata, we
hebben er uit de Bijbel gelezen, uit Lukas, en op wat plekken liederen
gezongen. Zo bijzonder om dan met een grote groep samen te zingen tot
eer van God!
Zo hebben we ook een keer in een kerk gezongen, Daan op de trompet, we
zongen :
“U zij de glorie”, dat klonk zo prachtig en andere bezoekers zongen spontaan
met ons mee. Heel bijzonder ook.

Deze hele reis was een reis om nooit meer te vergeten. Zo gingen we ook
naar de graftuin, indrukwekkend ook hoor. Als je dan bent op de plek waar
de Heere Jezus begraven heeft gelegen, dan doet dat wat met je.
Ook daar hebben we samen uit de Bijbel gelezen en samen gezongen.
Later, eenmaal weer bij het hotel konden we nog even het zwembad in voor
wat verkoeling. We hadden dan even een moment rust zeg maar. en
natuurlijk een diner en een avondsluiting, zoals elke dag het geval was.
Samen elke dag afsluiten met een stukje lezen en gebed!
We hebben zoveel dingen beleefd en gezien, eigenlijk veel te veel om hier
te benoemen. Wat ik vooral wil zeggen is dat ik de warmte en gezelligheid
onderling zo heel erg fijn vond.
Dat we elke dag samen mochten zijn. We hadden het goed met elkaar,
hebben samen gelezen
en gezongen maar ook
heel veel van, en met
elkaar genoten.
Er was zoveel gezelligheid
en saamhorigheid. Ik zou
nooit meer met een
andere groep zo’n reis
maken want het zou
alleen maar tegenvallen
denk ik. Dat je met een
grote groep dit allemaal
kunt beleven, dat is wonderlijk!
De hele reis was goed geregeld hoor, van vliegreis tot eten en hotel, en van
bedoeïenentent tot zwembad, alles was prima!
En als dan de dag van terugkeer weer aanbreekt, dan merk je dat de reis
omgevlogen is.
Allemaal weer de bus in, naar het vliegveld en op naar Nederland. We zijn
allemaal veilig geland, dankbaar daarvoor!
Alleen de koffers waren niet helemaal goed gegaan, zo ook mijn koffer
ontbrak.

Helemaal niet erg want tijdens de reis kwam ik erachter dat het een lastig
ding was, dus toen hij eenmaal thuisbezorgd werd heb ik hem maar weg
gedaan. En dus dubbel handig dat hij bezorgd werd! Zo hoefde ik er niet mee
te slepen…
Weet je, ik werd ook nog helemaal thuisgebracht, tot aan de deur. Dat was
ook zo fijn want ja, je komt dan toch alleen thuis, lastig vond ik dat.
Een hele fijne tijd gehad, gezellige drukke dagen met elkaar beleefd en dan
alleen thuiskomen, dat vond ik lastig.
Maar wat een warme contacten zijn er uit voortgekomen en die reünie, ook
zo leuk om alle verhalen weer eens te horen en te delen met elkaar, en ook
nog samen gegeten toen, echt heel gezellig…
Er is een prachtig fotoboek gemaakt, per dag een verslag met foto’s van
waar we geweest zijn en gedaan hebben.
Ik kijk terug op een fantastische tijd, met enorm veel mooie herinneringen
waar ik niet over uitgepraat raak, ik, maar ik denk iedereen, heb er enorm
van genoten!!
Rest mij nog een laatste vraag: wie zou u iets willen vragen en wat zou u die
persoon dan willen vragen?
Mijn vraag aan Ab Smit is : hoe komt het dat je schoenmakerij ook een
“ontmoetingsplek” is en hoe is dat zo gekomen? En hoe beleef jij dit
eigenlijk?
Zo loop ik na een gezellig moment bij Riet richting huis, en ik denk aan het
volgende lied van Sela:
Mag ik jou tot zegen zijn,
naast je lopen op de reis.
Samen achter Jezus aan,
gaan waar Hij ons wijst.
Laat ons delen in Zijn liefde,
voor elkaar de minste zijn.
Met elkaar het leven vieren,
uitzien naar het Koninkrijk.

Laten wij tot zegen zijn
Voor de mensen om ons heen.
Vol van liefde zoals Hij
Open en gastvrij.
Laat ons delen, laat ons geven,
Geven wat de ander mist
Elke stap is vol van leven,
omdat Jezus bij ons is.

Wat is en doet de Gereformeerde Bond (1)
"Uit contacten van kerkenraadsleden met gemeenteleden blijkt dat binnen onze gemeente vragen leven rond de rol van de Gereformeerde Bond
(GB) binnen de PKN.
In dat kader heeft de GB een kennismakingsmap gemaakt, waarin uitgebreide informatie staat wat de Gereformeerde Bond is en doet.
Indien gewenst kunt u/kunnen jullie deze map lenen bij de scriba. Daarnaast hopen we dat deze informatie aanleiding geeft om lid te worden van
de GB en/of een abonnement op De Waarheidsvriend. "
Intro
Als onze gemeente meeleeft met de Gereformeerde Bond (GB), wat houdt
dit precies in? Wat is zijn doelstelling? In vier korte bijdragen zoomen we
hierop in. Hieronder deel 1, over de betrokkenheid op de kerk.
Kerk
De Gereformeerde Bond (voortaan GB) doet zijn werk binnen de kerk. In
1906 is hij opgericht. De concrete aanleiding was dat de synode ds. Louis
Bähler niet schorste nadat hij geschreven had dat Boeddha ons volk op een
hoger geestelijk niveau brengt dan Jezus Christus. Hoe kan dat, de Bijbel
heeft toch het hoogste gezag?
De officiële naam luidt ‘Gereformeerde Bond tot verbreiding en verdediging
van de Waarheid in de Protestantse Kerk’. Dat woordje ‘Waarheid’ kan tot
misverstanden leiden. Het is niet zo dat het bestuur of de leden van de GB
denken dat zij altijd gelijk hebben. Nee, in de Bijbel is de Waarheid een Persoon, Jezus Christus. De naam van ons weekblad, De Waarheidsvriend, verwijst daarnaar. Jezus zegt in Johannes 14: ‘Ik ben de Weg, de Waarheid en
het Leven.’ En in Johannes 15: ‘U bent Mijn vrienden zo u doet wat Ik u
gebied.’ Hij dient het hoogste gezag in de kerk, in ons leven te hebben.
De officiële missie van de GB luidt: ‘Bevorderen dat de Protestantse Kerk in
Nederland zich gebonden weet aan de gereformeerde belijdenis’. Als vereniging binnen de Protestantse Kerk in Nederland – waarvan mannen en
vrouwen persoonlijk lid kunnen worden – willen we in haar midden de
waarheid van het algemeen, ongetwijfeld christelijk geloof, zoals verwoord
in de belijdenissen van de Vroege Kerk en de Reformatie, verbreiden en verdedigen.
»»

Het gaat om het volharden in het onderwijs van de Heere Jezus en
van de apostelen, dat aansluit bij het Oude Testament. We streven er hierdoor naar dat de kerk belijdend en dienend haar plaats in de samenleving
inneemt.
Om deze reden wil de GB liefde tot de kerk én haar belijdenis bevorderen,
stimuleren. We zien graag dat ambtsdragers in gebondenheid aan de belijdenis van de Reformatie hun plaats innemen in kerkenraden, in de classis,
in de synode. Want het gaat om meer dan ‘een gemeente waar wij ons thuis
voelen’, het gaat ook om de kerk als geheel, om alle gemeenten, ook uw
gemeente.
Die ambtsdragers rusten we toe om hun taak in de kerk te kunnen innemen,
vooral via De Waarheidsvriend en de jaarlijkse ambtsdragersvergaderingen
in september. Ons verlangen is dat de gemeente zichzelf ziet en blijft zien
als ‘de gemeente van de levende God, zuil en fundament van de waarheid’.
(1 Tim.3:15)
Volgende keer deel 2: Over de (financiële) steun aan de gemeenten.

Mutaties ledenbestand van december 2019 t/m februari 2020
mw. A.M. ten Haken

adres onbekend

geen lid, uitgeschreven

Mw. M.S.N. Petersen

Botsholsedijk 2a

verhuisd; vorig adres Kleibrug 817 Amsterdam

dhr. N. Oudshoorn

Donkereind 13

overleden d.d. 7 februari

Dhr. H. Schreurs

Donkereind 15a

overleden d.d. 30 januari

dhr. T. de Haan

Donkereind 28a

overleden d.d. 17 februari

dhr. J.G. van der Vliet

Donkereind 29

uitgeschreven als lid van onze gemeente

mw. PH. van Selm-Hoogendoorn Donkereind 5a

overleden d.d. 17 december 2019

mw. J.M.M. Boellaard

Futenlaan 22

lid van onze gemeente geworden

mw. S. Schreurs-Kamper

Gemeeneland 12

overleden d.d 11 december 2019

mw. A.W. Kroese

Herenweg 10

gehuwd d.d 14 feb. met dhr. B. Ballegoijen de Jong

dhr. H. Brommer

Herenweg 301

overleden d.d. 12 februari

dhr. H. Strubbe

Kievitslaan 20

verhuisd naar Kortenhoef

dhr. S. ten Haken

Maria-Oord

overleden d.d. 3 december 2019

dhr. D.J. Leeflang

Selijnsweg 7, Waverveen

lid van onze gemeente geworden

mw. P.W. de Wit-Breedveld

Talingenlaan 79

verhuisd; vorig adres Snippenlaan 29

dhr. A. Kroon

Wimbledonpark 361 03, Amstelveen lid van onze gemeente geworden

Dit is mijn troost in leven en in sterven:
dat ik niet meer mijzelf, maar Christus toebehoor.
Dat Hij voor mij het leven wou verwerven
toen Hij Zijn leven aan het kruis verloor.
Hij heeft voor mij betaald mijn vele grote schulden,
en Hij heeft mij verlost van satans heerschappij.
Nu ben ik wèlbewaard, Hij zal niet dulden
dat ik verga, want Hij staat aan mijn zij.
Ja, alles wat mij overkomt moet dienen
tot mijn behoud, en ’t heil door God mij toegezegd.
Ook zal Zijn Geest, de grote ongeziene
mij leiden; dwaal ik, Hij brengt mij terecht.
Hij zal mij voor Gods Woord ontvankelijk maken,
mij op Gods weg doen gaan, gewillig en bereid,
en als ik sterf zal ik bij Hem ontwaken
om weer te leven tot in eeuwigheid.
E. IJskes-Kooger

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

Aquarel gemaakt door Sara-Maria Smit

