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Leidraad
CONTACTBLAD VAN DE HERVORMDE GEMEENTE VINKEVEEN

‘Hierin is de liefde van God aan ons geopenbaard,
dat God Zijn eniggeboren Zoon in de wereld gezonden heeft,
opdat wij zouden leven door Hem.’
(1 Joh. 4: 9)

Voor u gelezen……
‘Jezus wordt aangekondigd als Immanuël, wat betekent ‘God met ons’. In Hem, in Jezus komt God ons redden. Op Hem mogen we vertrouwen.
Dan is Armageddon geen angstige bedreiging meer,
maar een geweldige, definitieve bevrijding’.
Ds. René van Loon in Hoogtepunten in het Heilige Land,
Bijbelstudies over plaatsen in Israël

HET WOORD VOORAF

PSALM 9

Psalm 9 is een psalm van David, deze psalm vormt een eenheid met Psalm
10. Dat is te zien doordat er in het Hebreeuws een alfabetische volgorde is.
Psalm 9 begint met het vermelden van de melodie Dood van de zoon. Er zijn
allerlei verklaringen voor deze vermelding, het zou met Goliath te maken
hebben, maar de meeste meningen zijn: het is de melodie waarop deze
psalm gezongen werd. De Psalm is verdeeld in verschillende strofen, ook
daar is discussie over, bijbelverklaarder Matthew Henry verdeelt de Psalm
in 2 strofen, anderen in 3 of 4. Meer of minder strofen doet uiteraard niets
af aan de inhoud van de psalm.
David begint in vers 2 en 3 met het loven van de HEERE voor Zijn wonderen.
De HEERE heeft grote dingen voor David en het volk Israël gedaan. Bevrijding van de vijanden (Filistijnen en andere volken). Er zit een opklimming in
het loven van de HEERE: vertellen, verblijden, van vreugde opspringen en
psalmen zingen. David mag dat met zijn hart, zijn innerlijk doen. Vreugde

om de bevrijding, maar vooral dank aan de Bevrijder, de Allerhoogste. De
vraag naar ons toe is: Hoe dankbaar zijn wij de HEERE voor Zijn zegeningen,
kleine en grote? Voor het grootste Wonder wat een mens ten deel kan vallen: verlossing van de eeuwige dood door de Verlosser Jezus Christus?
In de volgende verzen geeft David de reden van Zijn loven van de HEERE: de
vijanden zijn teruggegaan en gestruikeld, gevallen en toen was er geen ontkomen aan. De HEERE als rechter heeft het gedaan, Hij zorgt dat David en
het volk van Israël niet omkomen. In vers 6 vinden we weer een reeks woorden, climax voor het geloof, anticlimax voor het ongeloof: bestraffen, ombrengen en uitwissen. Uitdagend zegt David: wat blijft er van jullie over?
Jullie naam en nagedachtenis verdwijnen. Zien wij de vijand in ons persoonlijk leven? De Heidelberger heeft het over doodsvijanden, de duivel, de wereld en ons eigen vlees, hebben we daar last van of kabbelt ons leven vreedzaam door, tevreden met onze godsdienstige plichten? Ook in de kerk, de
gereformeerde gezindte zoals we dat noemen, zien we de vijanden, hernieuwde Schriftvisie, onder andere wordt de Schepping niet meer als wonder gezien en het verslaat zijn duizenden. De troost is en blijft dat de kop
van de satan is vermorzeld door de Heere Jezus aan het kruis en op de dag
van Zijn opstanding uit de dood en het gaat naar de volkomen overwinning
toe.
David belijdt het zonder omwegen: de HEERE regeert voor eeuwig. Er is
geen sprake van troonsopvolging bij de HEERE, daarom is Zijn beleid rechtvaardig, betrouwbaar van eeuwigheid tot eeuwigheid. Een vaste troon, een
onveranderlijke raad. Dat mogen verdrukten in hun leven ervaren. Verdrukten, mensen die geen rechten hebben, worden door de HEERE recht gedaan. Hij biedt veiligheid en rust als er tijden van benauwdheid zijn. Benauwdheid, het Hebreeuwse woord heeft iets van samenbinden in zich, je
wordt samengebonden, de adem wordt je ontnomen, een woord wat niet
aangenaam klinkt. Niet aangenaam, wel heilzaam, als de zonde van ons leven ons benauwt, dan mogen we de toevlucht nemen tot de vaste Rots van
het behoud, Jezus Christus. Als we de HEERE zoeken, zal Hij ons niet verlaten, Hij laat zoekers nooit in de steek, belijdt David in vers 11. De Naam van
de HEERE is een sterke toren zegt de Spreukendichter (18:10) de rechtvaardige snelt daarheen en wordt in een veilige vesting gezet.
De psalmist roept het volk op om psalmen te zingen voor de HEERE. In Sion,
dat spreekt van de bijzonder woonplaats van Zijn genade. Recht en genade.
Genade voor de zoekers van de HEERE en recht voor de vijanden, het door

hen vergoten bloed zal door de HEERE rechtvaardig gewroken worden. Zien
we hier iets oplichten van het eindgericht, als de Heere Jezus de volken gaat
richten?
De HEERE vergeet het hulpgeroep van Zijn ellendigen niet. Dat mag een geweldige troost zijn ook voor ons, er komt een eind aan de verdrukking. Als
we met onze ellende, geneigd God en de naaste te haten, bij de Heere Jezus
Christus zijn uitgekomen.
Prachtige woorden van David en dan, we kijken verbaasd, hij roept ineens:
Wees mij genadig HEERE, zie mijn ellende aan. Waar blijven de vorige woorden van David? Zijn lofzang? En toch zijn dit geloofswoorden. De actuele
omstandigheden zijn nog steeds de dreigingen van de Filistijnen en andere
volken, al zijn ze verslagen, de vijanden geven niet op. De geschiedenis van
Israël zegt genoeg daarover. We herkennen dat, de kop van de Satan is vermorzeld en toch gaat hij rond als een briesende leeuw om te zoeken wie hij
kan verslinden. En dan toch blijven vertrouwen, de HEERE zal redden, zelfs
al zijn David en zijn volk dicht bij de poorten van de dood. En dan klinkt het
loflied met een genadige tegenstelling, de poorten van Sion, daar zal hij de
HEERE loven. Sion, de stad van David, Jeruzalem, waar de offers tot verzoe-

ning werden gebracht. Sion, de stad van genade. De poorten van de dood,
dat is de plaats die wij verdiend hebben. Genadige ontferming van de
HEERE, dan zien we het Offerlam, de Heere Jezus. Als we dat door het geloof
mogen zien ,zingen we mee: Ik zal mij verheugen in uw heil.
David profeteert vanaf vers 16 over de ondergang van de heidenvolken. Zij
zullen zichzelf te gronde richten, omdat ze God niet gediend hebben. God
openbaart Zijn toorn tegen de goddeloosheid van die dagen. Ze keren terug
naar het dodenrijk, daar zijn ze eigenlijk nooit uitgekomen, ze waren en bleven geestelijk dood. Zij vergaten God en nu worden ze door God vergeten.

Wat een bemoediging in die dagen voor degenen die dachten door God vergeten te worden, de psalmist zegt: jullie worden niet vergeten. Jullie worden niet teleurgesteld in het hopen op Gods belofte. Dat mag vandaag een
troost zijn voor ieder die als een goddeloze werd gerechtvaardigd, dan is de
dood overwonnen door de Opstanding en het Leven.
Aan het slot van de psalm bidt David of de HEERE de heidenvolken zich niet
sterk laten maken. Het zijn stervelingen, Enos in het Hebreeuws, zwakke
mensen. U bent de onsterfelijke God en laat dat merken. HEERE, zet uzelf
in beweging en laat de hoogmoedige trotse vijanden door Uzelf rechtvaardig geoordeeld worden. We kijken wat vreemd op over deze bede van David, moet je dit nu echt zo bidden? Als we het boek Openbaring lezen komt
deze gedachte regelmatig terug. God gaat Zijn vijanden vernietigen. Mogen
we dat ook bidden? We gaan veilig als we bidden dat de HEERE de kracht
van de genoemde doodsvijanden, de duivel de wereld en ons eigen vlees,
meer en meer wil breken in ons leven. Tegelijk een oproep aan ons: waar
horen wij bij. Zijn we door genade overgegaan van het rijk van de goddelozen naar het Koninkrijk van de Koning der koningen, Davids Grote Zoon.
Door geloof en bekering krijgen we daar deel aan en dan mogen we met
David de HEERE groot maken om zijn machtige daden en afhankelijk leven
als stervelingen die straks onsterfelijk zullen worden. We zien, in deze psalm
de zekerheid van de overwinning van de HEERE op de kwade machten oplichten. Dat mag ons doen verlangen naar de volkomen overwinning van de
Heere Jezus op de laatste dag van de wereldgeschiedenis. Art 37 van de
Nederlandse Geloofsbelijdenis zegt onder andere dit: Daarom is de gedachte aan dit oordeel met recht verschrikkelijk en angstwekkend voor de
bozen en goddelozen en zeer wenselijk en vertroostend voor de vromen en
uitverkorenen, omdat dan hun volle verlossing volbracht zal worden. Zij zullen de verschrikkelijke wraak zien die God tegen de goddelozen doen zal.
Daarentegen zullen de gelovigen en uitverkorenen gekroond worden met
eer en heerlijkheid. Daarom verwachten wij die grote dag met een groot
verlangen om ten volle te genieten de beloften Gods in Jezus Christus onze
Heere.
DOOR FRANS VOSKUIL

Mijn naam is Paulina Dorsman-Born en sinds 1
maart de geestelijk verzorger van Maria-Oord. Ik
ben woonachtig in Woerden, getrouwd en moeder van drie kinderen (5 jaar, 3 jaar en 1 jaar). In
mijn vrije tijd doe ik aan badminton en hou ik van
kamperen, lezen en op pad gaan met mijn gezin.
De maand maart was een turbulente tijd
om te beginnen met een nieuwe baan in een
zorginstelling. Na drie weken werken ging het
hier dicht, wat mij voor uitdagingen stelde; Hoe ging ik de organisatie en de
mensen leren kennen, terwijl er zoveel restricties waren en nog steeds zijn?
Ik heb ondertussen wel mijn draai gevonden, al blijft er nog genoeg om te
leren en te ontdekken.
Als geestelijk verzorger ben ik er hier voor bewoners om ze te ondersteunen en begeleiden bij onder andere het omgaan met ziekte en beperkingen, zingevings- of religieuze vragen, rouw, ethische vragen, een veranderende sociale situatie, het naderende levenseinde. Mochten jullie vragen hebben of iemand met mij in contact willen brengen, dan kan dat via
email of telefoon. Mijn werkdagen zijn dinsdag, woensdag en donderdag.
Met vriendelijke groet,
Paulina Dorsman-Born
E: p.dorsman@careyn.nl
T: 06-82149784

DE BIBLIOTHEEK

Wij zijn alleen de woensdagmiddag open en houden een uitleenuur
van: 15.00-16.00 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 in verenigingsgebouw Maranatha!

NIEUWE BOEKEN VOLWASSENEN
Lynn Austin: Als ik jou was
Als de wegen van twee vrouwen na de Tweede Wereldoorlog scheiden, besluit er één het leven van de
ander te leiden. Dit boek gaat over moed, niet aflatende liefde en de kracht van vergeving.
Terri Blackstock: Rooksluier
Nate en Brenna waren veertien jaar geleden verliefd op elkaar. Maar dit
resulteerde wel een ruzie tussen hun vaders. Zelfs
zo dat na een paar uur Brenna’s vader dood werd
gevonden en Nates vader werd de schuld in de
schoenen geschoven. Als de vader uit de gevangenis
vrij komt wil de moeder graag dat Nate weer thuis
zal komen. Maar als brandweerman vecht hij al zijn
hele leven tegen vuur en kan echt niet omgaan met
leugens en bedrog die hem hierdoor uit zijn geboorteplaats heeft weggejaagd. Door een blessure wordt
hij gedwongen om zijn verleden onder ogen te komen. Brenna kan het niet verdragen dat Nate’s vader weer vrijkomt. Ze zit nu in een voogdijstrijd met haar ex en drinkt helaas
teveel alcohol. Dan komen Nate en Brenna weer met elkaar in contact. Zullen ze elkaar weer vertrouwen om samen antwoorden te vinden?

Sharon Cameron: Bij mij ben je veilig
De Poolse Stefania werkt in een winkeltje als zestienjarige voor de Joodse familie Diamant. Dan verandert alles wanneer het Duitse leger de stad binnenvalt. Stefania blijft achter als de Joodse familie Diamant naar het
getto wordt gestuurd. Max Diamant staat voor haar
deur en Stefania besluit hem te verbergen met nog
twaalf andere Joden. Helaas wordt het huis geconfisqueerd door de nazi’s
Dit boek is op waarheid gebaseerd. Samen met haar
zusje Helena werd Stefania onderscheiden door het
Yad Vashem voor hun heldendaden.
Charles Martin: Waar de wereld in de oceaan valt
Murphy Shepherd is als kluizenaar, priester, schipper
en redder van mensenlevens gebroken als hij zijn
beste vriend en mentor verliest. Als Murphy zijn
vriend per boot naar zijn laatste rustplaats gaat brengen pikt hij een vrouw op. Summer is op zoek naar
haar dochter. Samen raken ze betrokken in de slavenhandel. Hun zoektocht is een race tegen de klok. Dit
brengt een trouwe labrador en een ex-gedetineerde
als hulp van nieuwe vrienden met zich mee. Hopelijk
gaan ze het meisje vinden voor dat hij ingehaald wordt door de geheimen
uit Murphy’s verleden.

Voor u gelezen……..
‘Elizabeth trok zich terug, opdat haar lofzang eerst
in stilheid zou zijn tot God.
Ze zocht het zalig eenzaam en met God gemeenzaam’.
Ds. C.G. Vreugdenhil in ‘Intocht’,
overdenkingen voor Advent en Kerst

Puzzel

Van mond tot mond
door Debora de Haan
Wat is het toch leuk om via deze rubriek bij iedereen op de koffie te komen en een
inkijkje te krijgen in de bezigheden van onze gemeenteleden.
Zo ging ik ook met een vraag van mevrouw van der Roest op pad richting Klaas
Oudshoorn.
Zij wilde weleens weten hoe het nu stond met de grote hobby van Klaas; de modeltrein! Niet wetende dat ik deze avond een mini spoedcursus zou krijgen over deze
prachtige hobby!
Eenmaal binnen bij Klaas, een kop koffie in de hand, zittend op de bank, stak hij van
wal om zeer uitgebreid te vertellen over het hoe en wat en waarom….
Klaas is deze hobby pas later gaan beoefenen, dat wil zeggen, in 2011 gebeurde er
iets bijzonders…
Mijn zus Petra had toen een relatie met zwager Herman. Hij was, net zoals ik nu,
helemaal gek op treinen. Hij spaarde treinen, zijn hele huis stond, bij wijze van spreken, vol met modeltreinen, prachtig joh….!
Alleen spaarde hij een andere maat dan de maat trein die ik nu spaar en bouw. Hij
spaarde de bekendere maat H0, oftewel Half nul, Schaal 1:87.
Deze maat spaarde buurman van der Roest ook.

Soms kocht Herman een partij op en dan zat er weleens een andere maat bij, niet
helemaal zijn model. Dit was dus een andere maat, maat Spoor 1, dat is schaal 1:32,
veel groter dus dan zijn andere treinen.
Maar Herman werd ziek, ernstig ziek en zo gebeurde het dat mijn zus Petra hier op
de stoep stond met een hele grote doos. Ze had iets voor mij van Herman.
»»

Een prachtige locomotief van de maat Spoor 1. Ik werd er verlegen van, zo’n prachtig cadeau, enorm! Mijn broer kreeg ook een trein, maar deze was voor mij. Herman vond dit model wel bij mij passen, en daar had hij gelijk in. Ik was zeer vereerd!
Het was voor mij natuurlijk heel lang geleden dat ik een modeltrein in handen had
gehad, vroeger als klein kind hadden we een treinbaan maar dat was niets in vergelijking met wat ik nu kreeg van mijn zwager, zo mooi, die details…een echte Märklin.
In de tijd dat ik dit cadeau kreeg had ik mijn kantoor nog hier aan huis.
Nadat Herman was overleden heeft
de locomotief jaren hier gestaan op
een heel mooi plateau. Mooi om
naar te kijken maar je kunt er ook
mee rijden.
De hobby was op dat moment geboren.
Het is een Zwitserse Loc, ze noemen
hem de Krokodil vanwege zijn lange
bek en hij was natuurlijk heel sterk
want hij moest de wagons trekken
door de bergen!
Klaas werd natuurlijk heel nieuwsgierig want hij wilde weleens weten wat er nog
meer van spoor 1 te koop was en is gaan zoeken op internet naar dit soort materieel. Maar wat er dán allemaal naar voren komt, zoveel mooie dingen.
Even later moest Klaas voor controle een keer naar de huisarts en die vroeg of hij
naast werken nog een hobby of andere bezigheid had.
Nou ja, eigenlijk werkte hij alleen maar, dus na het werk gewoon weer aan het
werk!
Maar de huisarts ontdekte dat Klaas een vroegere hobby had, namelijk modelvliegen, maar daar was Klaas al even mee gestopt. Toch deed deze tip wat met Klaas,
hij ging verder zoeken op internet naar de treinen die hij “op het spoor was gekomen” na het cadeau van zijn zwager Herman.
Klaas verteld verder…..
Bij dit zoeken op internet kwam ik een Spaans bedrijf tegen dat bouwpakketten
verkocht van treinen en wagons, schaal 1 op 32.
Er was een Nederlands bedrijf die deze pakketten importeerde, een bedrijf uit Katwijk. Ik heb er een wagon (een kustrijtuig) besteld en de doos kwam binnen, ik
moest het helemaal in elkaar zetten; zagen, schuren, lijmen enz. enz. Ik ben er uren
mee bezig geweest! Het is niet zomaar even een bouwpakketje natuurlijk, je bent
er echt lang mee bezig.
»»

Ik heb ook een goederenwagon gebouwd, denk aan een wagon uit de tweede wereldoorlog. En het lukte mij allemaal.
Toen zei ik tegen Nellie, ik zou graag voor mijn verjaardag een grote locomotief
hebben. Als ik die ook kan bouwen dan ben ik geslaagd treinen bouwer!
En die heb ik ook helemaal gebouwd, zelfs met licht en geluid erin, er zit gewoon
computerwerk in. Het was een heel mooi project voor mij en als het dan gelukt is ben je zo
enorm blij.
Ik had de smaak echt te pakken, moest nog wat
bestellen bij het bedrijf in Katwijk en wat denk
je….? Ik krijg een mail terug met de vraag of ik
iemand in mijn klantenbestand heb die dit bedrijf over kan, en wil, nemen.
Nu had mijn zus inmiddels een nieuwe relatie
en haar man zat zonder werk. Zie op iets oudere leeftijd maar aan een baan te komen en
ik dacht dat dit wellicht iets voor hem zou zijn
(hij heeft een technische achtergrond).
We hebben met elkaar gesproken en alles uitgezocht en mijn zwager nam het bedrijf over. Mijn zwager Iwan was zo dankbaar dat dit op zijn pad kwam, precies op
het juiste moment.
Wij hebben toen ervaren dat God ook daarin voorziet, dat maakt dankbaar!
We zien ook dat dit bedrijf nog steeds groeit, bijzonder!
Maar nu bestel ik dus onderdelen gewoon bij mijn zwager, hoe bijzonder kan het
lopen.
Op een gegeven moment vind ik op internet een club voor spoor 1 liefhebbers,
maar wel helemaal in Zetten-Andelst. Richting de Duitse grens.
Ik ben daar gewoon een keer heen gegaan en heb kennis gemaakt.
Aardige mensen maar ze waren toch liever met een andere maat modeltrein bezig
dan dat wat ik doe, ik wilde gewoon spoor 1 houden.
Ik bleef natuurlijk doorzoeken en kwam zo bij de club: vrienden van spoor 1 op 32.
Een eigen website (www.vriendenvanspoor1op32.nl) hebben ze en dat zag er erg
leuk uit.
En het was mijn maat trein natuurlijk…. Deze club zit in Boesingheliede, onder de
rook van Schiphol, tegen de landingsbaan aan. Een klein gehuchtje met overwegend bedrijfspanden maar perfect voor de club. Ik heb een mail gestuurd en werd
gelijk uitgenodigd om eens te komen kijken.
Klaas verteld vol enthousiasme verder….
Joh, ik kan je niet uitleggen hoe mooi en groot het daar is.

»»

Alles staat daar, permanent, uitgestald. Iedereen is bezig met zijn eigen project
maar toch loopt alles in elkaar over. Toen ik daar net binnen kwam was het nog een
hal van 600 m2, nu is het groter, maar dan kun je je er wat bij voorstellen.
Een hele gezellige groep mannen met allemaal dezelfde hobby, en iedereen helpt
elkaar. Ik had er al direct een bijzonder goed gevoel over, ik ben helemaal niet zo’n
“clubmens” maar hier voelde ik mijzelf direct thuis.
Helemaal enthousiast kwam ik thuis, dat was eigenlijk nog nooit zo geweest.
Elke zaterdag ging ik erheen en moest natuurlijk wel eerst nog van alles leren, er zit
een heleboel elektronica in de trein en in het spoor. Dat moest ik eerst onder de
knie hebben maar dat ging mij makkelijk af, gelukkig.
Toch moet je eerst een stuk baan aanleggen en allerlei technische dingen doorlopen om goed te snappen hoe alles werkt.
Er lopen daar mannen met heel veel kennis van treinen en sporen. Want toen ze
vroegen waar ik vandaan kwam kenden ze Vinkeveen niet zo goed, Demmerik al
helemaal niet, toch kenden een aantal de vroegere spoorlijn in Vinkeveen wel. Er
liep een lijn van Aalsmeer naar Nieuwersluis, dat wisten ze wel!! Het station van
Vinkeveen kenden ze wel, en, nou ja, daar woon ik dus vlakbij.

Op dat moment kon ik ook vertellen van mijn grote wens om dat stuk spoor na te
bouwen, op schaal. En dan niet alleen het spoor maar ook de omgeving van dat
spoor. En dan het liefste in de periode van 1945-1950, dus de periode net na de
oorlog.
Dat is al eens gebeurd, maar dan op de kleinere schaal, dat heeft toen gestaan in
het Veenmuseum. Die maquette is er nog steeds!
Maar ik wil het graag op mijn maat, 1:32 na bouwen!
Alleen heb ik daar zelf de ruimte niet voor want dan moet ik 17 meter rails neerleggen met alles wat erbij komt! Die ruimte hadden ze daar ook niet vrij.
Maar goed, een maand later kwam ik weer bij de club aan en ik merkte dat er iets
was. Eén van de clubleden zegt tegen mij: Klaas, we hebben goed nieuws voor je!
De huisbaas van de ruimte waar de club zit heeft een extra ruimte voor ons, hij
deed daar niets mee en wij mochten dat erbij gaan gebruiken.
»»

Die ruimte is 20 meter diep dus ik mocht daar aan mijn project gaan beginnen, Fantastisch natuurlijk!
Toen ging alles los, ik moest gaan uitrekenen, informatie verzamelen, foto’s opzoeken uit de tijd net na de oorlog, alles moet wel kloppen natuurlijk. En dat tot in
detail, Klaas is wel perfectionistisch zo zegt hijzelf.
Het moet allemaal kloppen, de maten van de
perrons, de sloten in de
omgeving, de bomen, de
gebouwen.
Alles heb ik uitgezocht,
ben op bezoek geweest
bij de Historische vereniging, bij de huidige eigenaar van het station. Het
is prachtig om zo van alles uit te vinden over je
eigen dorp. En om dan dit zo na te kunnen bouwen samen met de andere leden
van de club.
Want dat is ook zo mooi, de een kan lasersnijden, de ander 3d printen, zo heb ik
prachtige zwaantjes in de sloot naast het spoor, hele mooie hekjes, en nu ben ik
bezig met het toiletgebouw wat er vroeger ook stond.
Ik ben zelfs in Uithoorn gaan kijken, daar staat zo’n zelfde gebouw, om te zien hoe
het metselwerk eruit ziet. Zo kan ik dat ook na bouwen met echte kleine mini baksteentjes.
Je kunt je voorstellen dat dit natuurlijk heel veel tijd opslokt, alles gaat met de hand,
alles zelf uitzoeken, maar dat maakt et ook tot een geweldige hobby!
Bijna een levenswerk….
Ik vroeg mij af of dat deze hobby wel ooit helemaal af zal zijn…
Klaas is bang van niet, je blijft ontdekken, vernieuwen, bijbouwen, bomen laten
namaken bij een bedrijf in Duitsland, want ja, er stonden toch echt Lindebomen
van een bepaalde hoogte….en dat moet kloppen!
En er drijven tóch leliebladeren in de sloot, Klaas heeft hele kleine, echt lijkende
prachtige leliebladeren gevonden.
Ik mocht een kijkje nemen in zijn “atelier” want dat is het. Ik heb bewondering voor
dit werk gekregen, hoe je zulke kleine dingen, met de hand, kunt namaken….prachtig!
»»

Straatwerk, muren, tegels in de toiletruimtes, bomen, bloemen, eenden, zwanen,
alles in miniatuur! Om het nog niet eens te hebben over alle treinstellen met wagons die rijden, met licht en geluid.
Ik was al nieuwsgierig maar nu nog meer en neem graag de uitnodiging aan om al
dat moois te gaan bekijken. En wie weet mag u ook een keer met Klaas mee!
Aan het eind van deze cursus over modelspoorbouw rest mij nog 1 vraag:
Wie wil je de volgende keer uitnodigen voor dit gesprek en wat is je vraag?
Klaas wil graag aan Nico Jan de Haan (van de Snippenlaan) vragen hoe hij in het
werk van licht en geluid terecht is gekomen bij Ruad in Amsterdam (het bedrijf waar
Klaas ook ooit heeft gewerkt als financieel directeur) en hoe hij het vindt dat hij dit
nu zo mooi kan combineren met de streaming van onze kerkdiensten.

Voor u gelezen…….
‘’Jezus’ is een erg bemoedigende naam voor de
zwaar belaste zondaars. Hij Die de Koning der
koningen en de Heere der heren is , kon een wettig en beter klinkende titel op Zich genomen
hebben. Maar dit deed Hij niet. De regeerders
van deze wereld noemen zichzelf vaak de Grote,
de Veroveraar, de Moedige en der gelijke namen.
De Zoon van God was tevreden om Zich ‘Zaligmaker’ te noemen.
De zielen die het heil begeren, mogen met vrijmoedigheid toegaan tot de Vader en met ver trouwen een toegang hebben door Christus ’.
J.C. Ryle in zijn uitleg van het Evangelie van Mattheüs

Preekbeurtenlijst DV 2021 - Hervormde Gemeente Vinkeveen
1e Kwartaal 2021
Datum

Tijd

1-1-2021 09:30
3-1-2021
10-1-2021
17-1-2021
24-1-2021
31-1-2021
7-2-2021
14-2-2021
21-2-2021
28-2-2021
7-3-2021
10-3-2021
14-3-2021
21-3-2021
28-3-2021

Voorganger

Plaats

ds. J.T. Maas

Nieuwjaarsdag

09:30

ds. J. Westland

Putten

18:30

ds. J.P.J. Voets

Ridderkerk

09:30

ds. J.T. Maas

18:30

ds. J.T. Maas

09:30

ds. J.T. Maas

18:30

ds. J.T. Maas

09:30

ds. J.T. Maas

18:30

ds. J.T. Maas

09:30

ds. P.G. Oskamp

Waverveen

18:30

ds. Joz. A. de Koeijer

Ermelo

09:30

ds. J.T. Maas

18:30

ds. M. van de Ruitenbeek Wilnis

09:30

ds. J.T. Maas

18:30

ds. J.T. Maas

09:30

ds. M. van Dalen

18:30

ds. J.T. Maas

09:30

ds. W.P. Emaus

Urk

18:30

ds. M.C. Schreur

Harskamp

09:30

ds. J.T. Maas

18:30 prop. G.A. van Ginkel

Bijzonderheden

Voorbereiding H. Avondmaal
Viering H. Avondmaal
Nabetrachting H. Avondmaal
Noorden

Maartensdijk

14:30

ds. J.T. Maas

Biddag

19:30

ds. J.T. Maas

Biddag

09:30

ds. M.F. van Binnendijk

18:30

ds. J.T. Maas

09:30

ds. J.T. Maas

18:30

ds. A. Bloemendal

09:30

ds. J.T. Maas

18:30

ds. M. Noorderijk

Stadskanaal

Ederveen
Openbare Geloofsbelijdenis
Zetten

ACTIE SCHOENENDOOS

GEMEENTE-AGENDA DV- 1E KWARTAAL 2021
Datum

Tijd Onderwerp

Datum

Tijd Onderwerp

3-1-2021 11:00 Zondagsschool Samuël 15-2-2021 18:45 Catechisatie
5-1-2021 09:30 Ouderenbijbelkring

15-2-2021 20:00 Wees een Zegen

5-1-2021 19:30 Belijdeniscatechisatie

16-2-2021 19:30 Belijdeniscatechisatie

6-1-2021 15:00 Bibliotheek

17-2-2021 15:00 Bibliotheek

6-1-2021 18:30 Avondklanken

17-2-2021 18:30 Avondklanken

10-1-2021 11:00 Zondagsschool Samuël 23-2-2021 19:30 Belijdeniscatechisatie
11-1-2021 18:45 Catechisatie

24-2-2021 15:00 Bibliotheek

11-1-2021 20:00 Wees een Zegen

24-2-2021 18:30 Avondklanken

12-1-2021 19:30 Belijdeniscatechisatie

28-2-2021 11:00 Zondagsschool Samuël

13-1-2021 15:00 Bibliotheek

1-3-2021 18:45 Catechisatie

13-1-2021 18:30 Avondklanken

1-3-2021 20:00 Bijbelkring

17-1-2021 11:00 Zondagsschool Samuël

2-3-2021 09:30 Ouderenbijbelkring

18-1-2021 18:45 Catechisatie

2-3-2021 19:30 Belijdeniscatechisatie

18-1-2021 20:00 Bijbelkring

3-3-2021 15:00 Bibliotheek

20-1-2021 15:00 Bibliotheek

3-3-2021 18:30 Avondklanken

20-1-2021 18:30 Avondklanken

7-3-2021 11:00 Zondagsschool Samuël

24-1-2021 11:00 Zondagsschool Samuël

8-3-2021 20:00 Wees een Zegen

25-1-2021 18:45 Catechisatie

9-3-2021 22:00 Aanemingsavond

25-1-2021 20:00 Wees een Zegen

11-3-2021 19:00 Bibliotheek

26-1-2021 19:30 Belijdeniscatechisatie

14-3-2021 11:00 Zondagsschool Samuël

27-1-2021 15:00 Bibliotheek

15-3-2021 18:45 Catechisatie

27-1-2021 18:30 Avondklanken

17-3-2021 15:00 Bibliotheek

31-1-2021 11:00 Zondagsschool Samuël 17-3-2021 18:30 Avondklanken
1-2-2021 18:45 Catechisatie

21-3-2021 11:00 Zondagsschool Samuël

2-2-2021 09:30 Ouderenbijbelkring

22-3-2021 18:45 Catechisatie

2-2-2021 19:30 Belijdeniscatechisatie

22-3-2021 20:00 Bijbelkring

3-2-2021 15:00 Bibliotheek

24-3-2021 15:00 Bibliotheek

3-2-2021 18:30 Avondklanken

24-3-2021 18:30 Avondklanken

7-2-2021 11:00 Zondagsschool Samuël 28-3-2021 09:30 Belijdenisdienst
8-2-2021 18:45 Catechisatie

28-3-2021 11:00 Zondagsschool Samuël

8-2-2021 20:00 Bijbelkring

29-3-2021 18:45 Catechisatie

9-2-2021 19:30 Belijdeniscatechisatie

29-3-2021 20:00 Wees een Zegen

10-2-2021 15:00 Bibliotheek

31-3-2021 15:00 Bibliotheek

10-2-2021 18:30 Avondklanken

31-3-2021 18:30 Avondklanken

COLUMN

Jasmijn van Kreuningen

Wat wil ik later worden?
U heeft mij afgelopen jaar vast weleens achter de balie, in de keurslagerij,
zien staan. Ik heb er een jaar als verkoopmedewerkster gewerkt in mijn tussenjaar, omdat ik niet goed wist welke opleiding ik moest doen na de middelbare school. Hoe leuk het ook was om naast mijn vader in de winkel te
staan, ik had er geen passie voor om er mijn beroep van te maken. Je zou in
een tussenjaar bijna vergeten dat je je moet blijven oriënteren op welke
banen je leuk zou vinden. Ik wilde immers wel weer iets studeren, maar ik
wist na een paar maanden nog steeds niet wat.
Op een middag, toen ik mijn broertje een keer van school ging halen, kwam
Karin Kroon naar mij toe met een uitnodiging. Er was een actie aan de gang
om nieuwe mensen te trekken voor het leraarschap en Karin dacht dat ik
het wel leuk zou vinden om een keer bij haar in de klas te kijken. Ik vond het
heel bijzonder dat ze speciaal aan mij moest denken. Als ik er nu aan terug
denk, zie ik hier duidelijk Gods hand in. Een tijdje later mocht ik een dag
meelopen op basisschool, de Schakel. Ik ben in groep 7/8, groep 3, de kleuters en groep 6 (de klas van Karin) geweest. Dit vond ik ontzettend leuk. De
kinderen, maar ook het team, waren ontzettend lief en ik voelde me op mijn
plek. Door deze ervaring wist ik dat ik juf wil worden. Het klinkt nu ook heel
logisch. Vroeger was ik altijd schooltje aan het spelen. Zelfs als er vriendinnetjes van mijn zusje mee naar huis kwamen om te spelen, deed ik schooltje
met hen en dan was ik de juf.
Dit jaar ben ik dus begonnen aan de pabo in Gouda op Driestar Educatief. Ik
moest gelijk hard aan de bak om te slagen voor de toelatingstoetsen en nu
ik die heb gehaald is het zeker niet rustiger geworden. Ja, het is hard werken, maar ik heb het erg naar mijn zin. Ook omdat ik weet dat God mij op
deze weg heeft geleid. Aankomende weken mag ik stagelopen op de Schakel in groep 4 en drie dagen in groep 4/5. Ik heb er heel veel zin in (en ik
mag Karin Kroon nu mijn collega noemen!)

Nanne Vijn krijgt als ondernemer een nieuwe kans
Wat er hier aan vooraf ging: Nanne, zoon van een eenvoudige bollenkweker, weet zich op te werken tot zelfstandige kweker, en succesvol handelaar. Nanne en Evelien, zijn vrouw, leven veel te royaal. Nanne neemt onverantwoorde risico’s. Doordat de crisis snel opkomt, moet hij eindigen in
een roemloze ondergang van een faillissement (Leidraad september 2017).
Als Nanne weer in hetzelfde huisje woont waar ze in begonnen zijn, komt
de vader van Nanne langs. Vader zegt: ‘Dit is anders dan eerder, maar je
hebt nu toch ook je brood. In de Bijbel staat toch ook: ‘Geef mij geen rijkdom of armoede, voed mij met het brood mijns bescheiden deel.’’ ‘Is dat
zo?’, vraagt Evelien zich af. Ze denkt aan haar tobben om rond te komen.
‘Wees tevreden met uw lot’, zingt een lied. Maar als het lot voor een groot
deel eigen schuld is, kan het wel blijven knagen.. Iedere vooruitstrevende
ondernemer ondervindt gevaren, de kleinen in het klein, de groten in het
groot. De Christelijke ondernemer heeft er nog een groter gevaar er bij.
Omdat hij haast zou vergeten dat het leven zomaar afgelopen kan zijn.
Deel 3 Nanne Vijn: Tante Lien, waar Evelien naar is vernoemd, is bij Evelien
op bezoek geweest.
‘s Avonds zegt ze tegen Jan, haar man: ‘Het is bij Evelien en Nanne maar zo
sobertjes. Evelien was het pak van Nanne – dat kaal is geworden – aan het
omkeren. Dan weet je het wel, hoe laat het is. Ze was wel vrolijk, en zei dat
ze zó veel aan de woorden van het bordje met de tekst ‘De zegen van de
HEERE, maakt rijk’ had gehad.’ Die woorden hadden haar hele leven veranderd. ‘En hoe is het met Nanne?’, vroeg ik. ‘Och hij houdt zich zo groot. Maar
hij vindt het zo erg voor mij, dat ik moet ploeteren om rond te komen. Hij
zegt steeds: ‘Ik wilde dat ik maar een kans kreeg om het over te doen.’
Lien zegt tegen Jan, haar man: ‘Waarom zouden wij ze die kans niet geven?
Wij hebben immers geen kinderen. De huur met Petersen van het kavel, dat
van vader geweest is, loopt af. Ik hoorde dat Petersen last van reuma heeft,
en het niet erg vindt om te stoppen.’
Een paar dagen later komt ome Jan Nanne tegen, en vraagt Nanne: ‘Wat als
je de mogelijkheid wordt geboden om opnieuw een bedrijf te beginnen?
Nanne antwoordt verbaasd: ‘Maar Jan. Het is onmogelijk om opnieuw te
beginnen. We hebben helemaal niets meer. Wie begint er aan? Oom Jan:
‘Als er wel een mogelijkheid zou zijn, hoe zou je het aanpakken? Nanne
fronst zijn wenkbrauwen. Hij snapt de vraag niet. Maar antwoordt toch: ‘

Veel meer mijn handen vouwen, veel meer bidden, om de hulp van de
Heere in alles, en vragen of Hij geven wil, dat wij niet meer buiten Hem
kunnen. Zodat wij afhankelijk worden van de Heere. Zakelijk veel voorzichter zijn, en geen onverantwoorde risico’s nemen.’
Een paar jaar later ontmoet Jan een vroegere kennis uit een ander dorp. Ze
raken aan de praat. De kennis zegt: ‘Het gaat zeker weer goed met de
bloembollen? Ik reed op de dijk, en zag vanaf de weg een behoorlijk brede
nieuwe bollenschuur, en las de naam van N. Vijn. Ik kan me herinneren dat
ik een aantal jaren geleden, in de krant bij de faillissementen, ook diezelfde
naam zag. Is dat de zelfde Vijn?
Jan begint te vertellen. ‘Het is een vreemd, maar voor Nanne een mooi verhaal. Uit de nalatenschap van mijn schoonvader hebben we een kavel land.
De huurder, een bollenkweker, wilde er mee stoppen. De vrouw van Nanne,
Evelien is een nicht. Mijn vrouw wilde ze graag helpen. Later in een gesprek
dat ik met Nanne, zei hij zakelijk verstandige dingen. Hij begon zich niet verontschuldigen, over de oorzaak van het faillissement, over dat de crisis zo
snel op kwam zetten. Hij had ook geestelijk veel geleerd. Het een kan niet
buiten het ander. Daarom wilden we hem wel een kans geven.’
De kennis zegt: ‘Jan weet je, je kan zo olie dom doen, dat je je zuur verdiende en soms gemakkelijke verdiende geld in luchtbellen gaat steken. Ik
had met beurskoersen gewonnen, dan word je overmoedig, want ik heb naderhand door de crises zoveel verloren. Ik heb het niet tegen mijn vrouw
gezegd. Ik was bang dat ze overspannen zou raken.’ (Wordt vervolgd)
G. Kroese

Abram wordt Abraham
Een belofte en een opdracht
Enkele politieke partijen in ons land hanteren als omschrijving van hun programma dat zij opkomen voor de Joods-Christelijke Cultuur.
Bij mijn weten hebben deze partijen niet de 3 Formulieren van Enigheid in
hun statuten opgenomen als basis voor hun politiek denken.
Wat zij waarschijnlijk onbedoeld, wel bevestigen is een belofte van God aan
een herder van schapen en runderen in het Zuid-Oosten van Turkije, ongeveer 4.000 jaar geleden.
Abram heette die herder. Samen met zijn familie was hij afkomstig uit het
zuiden van het huidige Irak, zijn woonplaats daar was Ur in de omgeving van
het huidige Nasiriyah. De hoofdgod van de stad was de maangod Nanna.
Uit de profane geschiedenis weten we dat
in de omgeving van Ur in ca. 2.000 v.Chr.
volksverhuizingen waren ontstaan door invallende Amorieten en Elamieten uit het
gebied wat wij nu als Iran kennen.
Bij opgravingen in de ruïnes van het oude
Ur zijn kleitabletten gevonden. De geschiedenis van de bekende koning Gilgamesch,
en zijn ervaring met de zondvloed zijn ook
hier gevonden. Het Gilgamesch epos.
Met die volksverhuizingen waren ook mensen richting India gevlucht. Zij vormden later het volk dat zich Ariërs noemde. Het zuivere ras dat de Duitsers als hun
voorouders wensten.
Abram en zijn familie vertrokken naar Haran, in Zuid Turkije. Daar aangekomen kreeg Abram een opdracht van God, om op weg te gaan naar het doel
dat God met Abram voor ogen had.
"Ga op weg naar het land dat Ik u wijzen zal". Abram ging.
Te midden van het geroezemoes van al de godspraken die door de mensen
toen gehoord werden, hoorde Abram de stem van de God waar hij vertrouwen in kreeg.

Uit de geschiedenis die van Abram is opgeschreven blijkt dat hij een goed
ontwikkeld man was die gezag uitstraalde en een zekere politieke macht
vertegenwoordigde. Hij erkende priester-koning Melchizedek als koning
van Jeruzalem. De erkenning van macht kwam van beide zijden.
Later in de ontmoetingen met de koningen van de Stadstaat Gerar,
Abimelech en de farao van Egypte, Amenemhed of Sesostres , wordt hij als
een vorst bejegend.
Als Abram zich vestigt in de omgeving van Hebron, hoort hij in een ontmoeting met God, meer over het doel dat God met hem heeft.
Sara, de vrouw van Abram wordt deelgenoot in de belofte en de opdracht.
Zij weet dat haar huwelijk met Abram geen kinderen kan voortbrengen.
Haar leeftijd en de leeftijd van Abram, maakte het voor haar een cynisch
voorstel.
Alsnog lichamelijke toenadering en in verwachting raken ?
Sara zag de humor er van in en lachte.
God gaat Abram deelgenoot maken van Zijn plannen met de mensheid.
Abram wordt vader van een volk van God Lovers, met de opdracht te getuigen in een wereld met godlozen.
Met een heel bijzonder ritueel, sluit God een verbond met Abram en bevestigd dat door de naam van Abram te wijzigen in Abraham. De wijziging van
de naam houdt een belofte in en een opdracht.
De kinderloze Abram, wordt door God Abraham genoemd. "Vader van een
menigte volken" en ook Sara deelt in de belofte, haar naam wordt gewijzigd
in Saraï, Vorstin.
Het verbond krijgt inhoud in de erfopvolging. Izak, Jakob, Ezau, Ismaël.
Via het erfrecht gaat het verbond met de opdracht over van Izak op Jakob.
Ook Jakob wordt door de wijziging van zijn naam een deelgenoot van de
belofte en de opdracht aan Abraham.
Met hoogtepunten en dieptepunten is de voortgang van de belofte en de
opdracht in de Bijbel te volgen.
Hoogtepunt onder het oude verbond is de verbondsvernieuwing in de
woestijn bij de Sinaï, als Mozes de tien geboden uit de handen van God ontvangt en aan het volk opdraagt.
Het volk aanvaardt de opdracht en belooft: "Wij zullen horen en doen".
Dieptepunt is de uitlevering in ballingschap aan de Assyriërs, vanwege verbondsbreuk. Er volgt een terugkeer en opnieuw onderdrukking door Grieken en Romeinen.

Dan, na 2.000 jaar geeft God aan de erfgenamen van de belofte en de opdracht aan Abraham, een nieuwe impuls.
De uitspraak van God in een ver verleden gedaan: "Ik zal vijandschap zetten
tussen U, Satan, en deze vrouw (mens) die zal u de kop vermorzelen”, wordt
werkelijkheid.
Het absolute hoogtepunt in de wereldgeschiedenis van de mensheid:
God met ons, Immanuel, wordt geboren en heeft onder ons gewoond.
De opdracht en het verbond met Abraham en Israël krijgen een breder perspectief. Gods Geest inspireert mensen, discipelen, apostelen om met de
boodschap van het verbond van God met de mensheid de wereld in te gaan.
Er stond een KRUISPUNT op Golgotha in Israël.
Het verbond met Abraham, Zijn vriend wordt bevestigd met het lijden, de
kruisdood en de opstanding van Jezus Christus.
Israël is door het verlossingswerk van Jezus Christus niet van de opdracht
ontheven, om te getuigen van God die met Zijn Naam zegt wie Hij is en wie
Hij wil zijn voor mensen die Hem Vader mogen noemen.
Ruim 2.000 jaren ondergaan de Joden (God lovers), de bittere razernij van
de volken die elke bemoeienis van God met hen afwijzen.
Bij de berg Sinaï beloofden de Israëlieten Mozes en door hem, Adonai: " Wij
zullen horen en doen".
De geschiedenis laat ons zien dat dit volk, dat verstrooid werd onder de volken, op bijzondere wijze terug is gekeerd naar het land wat aan Abraham is
beloofd.
God werkt nog steeds aan het waarmaken van Zijn belofte aan Abraham.
De Heilige Geest laat Paulus Abraham als geloofsgetuige noemen.
Abraham zag in de toekomst het moment en de mens Jezus Christus, het
doel dat God voor ogen had toen hij Abram riep om uit te gaan. Abraham,
vader van gelovigen.
De Here Jezus leerde ons om God aan te roepen als “Onze Vader”.
Wijzelf, zijn de levende getuigen dat God in Zijn Zoon Jezus Christus Zijn
beloften waarmaakt.
Getuigen wij daarvan ?
P.A. van Golen

GLORIA IN EXELCIS DEO
Er waren herders in de nacht.
Wat slaperig door ’t late uur.
Gods blijde tijding werd gebracht.
De hemel was vol zingend vuur.
Een engel heeft het hun gezegd:
“Sta op, ga haastig naar de stal.
Daar is het Kind in stro gelegd,
de Zaligmaker wacht u al.”
Sprakeloos zijn ze heengesneld.
Het duister lichtte door een ster.
Ze lieten schapen in het veld,
vonden het Kind en knielden er.
Mies Vreugdenhil

Wat is en doet de Gereformeerde Bond (4)
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 4, over de toerusting van de gemeenten.
Toerusting van gemeenten
Christenen leven in een complexe tijd. Over veel moeilijke thema’s moet je
een mening hebben. Voor christenen is de Bijbel daarbij het richtsnoer. Hoe
ga je als ambtsdrager om met alles wat op een huisbezoek aan de orde
komt? Hoe geef je geestelijke leiding als kerkenraad? Wat vind je als gemeentelid van de discussie over gender, over de positie van christenen als
minderheid, over…?
Om deze reden belegt de GB studiedagen, bij voorbeeld over omgaan met
het lijden, het werk van de Heilige Geest, over het christelijke huwelijk,
over… Om die reden zijn we begonnen met een serie niet te moeilijke bijbelstudieboekjes, bedoeld voor kringen in de gemeenten. ‘Artios’ heet de
reeks, naar het Griekse woord voor toerusting.
Daarnaast is er de ‘gewone’ Artiosreeks, waarin we geestelijke en maatschappelijke thema’s aan de orde stellen. Meer dan veertig deeltjes zijn verschenen, een serie die in de gemeenten veel gebruikt wordt. Onderwerpen
die de voorbije jaren aan de orde kwamen, waren ouderenpastoraat, Gods
vergeving, de zending, ons beeld van God, de dertigers, de omgang met gezag.
Wekelijks is er ter informatie en toerusting van gemeenteleden ons blad De
Waarheidsvriend, dat gelukkig ook door veel dertigers en veertigers gelezen
wordt. Het hoofdartikel gaat op een actuele kwestie in, de rubriek Pastoraat
helpt allen die in de gemeente werken, terwijl series artikelen ons leren hoe
de Bijbel over diverse thema’s spreekt. Drie keer per jaar ontvangt elke
abonnee gratis een handzame brochure, over geestelijke thema’s of ethische onderwerpen.
Zo dragen we hopelijk bij aan de verdieping in het geloof en de bezinning in
uw gemeente.
Ten slotte
We hopen dat u en jij in de vier artikelen een beeld hebt gekregen van wat
de Gereformeerde Bond is en doet, ook in het belang van uw
»»

gemeente. Om het mogelijk te maken de komende generatie te overtuigen
van het belang van kerkelijk werk op basis van de Bijbel en onze belijdenis,
vragen wij u/jou lid te worden voor € 10 per jaar via:
www.gereformeerdebond.nl/lidmaatschap of bel 055-5766660 en u ontvangt tevens een gratis bijbelstudieboekje.
Een abonnement op De Waarheidsvriend kan via:
www.dewaarheidsvriend.nl/word-abonnee en u ontvangt De Waarheidsvriend de eerste 2 maanden gratis.
Wilt u meer weten? Neem contact op met onze voorlichter, dhr. Hans Peters, email: voorlichter@gereformeerdebond.nl.

Mutaties ledenbestan van sept. t/m november 2020
Mw. S.N. Stevens-van 't Hul

Futenlaan 62

verhuisd; vorig adres Wulpenlaan 6

Mw. A. Oussoren-Ravestein

Futenlaan 68

verhuisd; vorig adres Achterbos 9a

Eva Mulckhuyse

Herenweg 254B

gedoopt d.d. 11 oktober 2020

Annabel Mulckhuyse

Herenweg 268

verhuisd naar Rontgenweg 205 Delft

Dhr. C.S. van der Vliet

Herenweg 276 Z10A

verhuisd naar Haskerhorne

Mw. A.M. Nagel

Kievitslaan 20

nieuw binnengekomen vanuit Wilnis

Dhr. C.J. Rietveld

Kievitslaan 20

nieuw binnengekomen vanuit Wilnis

Mw. KJ. Pothuizen-Hazeleger Loopveltweg 59

verhuisd: vorig adres Groenland 14

Mw. Oudshoorn-Langelaar

Majella, Mijdrecht

verhuisd van Zuiderhof naar Majella

Mw. Oudshoorn-Langelaar

Majella, Mijdrecht

voorkeurlid van onze gemeente geworden

Mw. de Haan-Korver

Maria-Oord

overleden d.d. 30 oktober 2020

Mw. M.W. Koster-Verbruggen Maria-Oord

overleden d.d. 20 november 2020

Dhr. R. G. Korver

Meerkoetlaan 46

verhuisd naar Baambrugge

Mw. W.E. Adriaanse

Meerkoetlaan 8

verhuisd naar Mijdrecht

Mirjam en Jos Rijneveld

Oudelandseweg 44, Woerden voorkeurlid van onze gemeente geworden

Jiska van Selm

Proosdijland 23

gedoopt d.d. 11 oktober 2020

Annabel Mulckhuyse

Rontgenweg 205, Delft

voorkeurlid onze gemeente geworden

Dhr. D.S. Oudolf

Vinkenoord

Verhuisd: vorig adres op Pijlstaartlaan 37

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
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