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Voor u gelezen……… 
 

Uw trouw heeft ons, o God, altijd bewaard, Uw liefde heeft voor 
afval ons beveiligd. U hebt ons als uw kinderen geheiligd, in uw 
gezin, in uw verbond vergaard. 
 

B. de Bosch; hertaling A. Schroten, H. van ’t Veld.  
Lied 316 uit Weerklank, couplet 1 
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Gelooft u dat? 
 

Lezen: Johannes 11: 17-28 
 
Dit Bijbelgedeelte gelezen hebbende zouden we bij verschillende verzen 
kunnen stilstaan. Bijvoorbeeld bij de geloofsbelijdenis van Martha in vers 
27, waar zij tegen de Heere Jezus zegt: “Ja, Heere, ik geloof dat U de Christus 
bent, de Zoon van God, Die in de wereld komen zou.” 
 
Of we zouden stil kunnen staan bij de woorden die de Heere Jezus Zelf 
spreekt tegen Martha voorafgaande aan haar belijdenis in 25 en 26: “Ik ben 
de Opstanding en het Leven; wie in Mij gelooft, zal leven, ook al was hij 
gestorven, en ieder die leeft en in Mij gelooft, zal niet sterven in eeuwig-
heid.” 
 
Maar nu, deze keer, wil ik heel kort even stilstaan bij de vraag die de Heere 
Jezus stelt aan Martha, direct aansluitend aan deze tekst uit de verzen 25 
en 26, namelijk: “Gelooft u dat?” 
 
Sinds midden november vorig jaar, hebben wij, in onze gemeente, erg veel 
begrafenissen meegemaakt. 
Telkens op de begraafplaats klonken deze woorden: “Ik ben de Opstanding 
en het Leven; wie in Mij gelooft, zal leven, ook al was hij gestorven, en ieder 
die leeft en in Mij gelooft, zal niet sterven in eeuwigheid.” Als ik goed hebt 
opgelet, ik weet het niet zeker: werd er één keer ook deze korte vraag van 
de Heere Jezus uitgesproken, meegegeven aan een ieder: “Gelooft u dat?” 
 
Gelooft u dat? Ja, daar komt het natuurlijk wel op aan bij ons allemaal. Of 
we nu trouwe kerkgangers zijn of zomaar plotseling bij een begrafenis aan-
wezig zijn. Deze vraag stelde Jezus aan Martha, maar ook aan ons: Gelooft 
u dat? Deze vraag, laat zien de altijd weer opzoekende Liefde van de Heere 
Zelf. Het is een liefdevolle vraag van de Heere, die ons toch moet brengen 
tot een antwoord. Het is zo’n zelfde vraag als die door Jezus wordt gesteld 
aan de discipelen wanneer velen van de discipelen zich terug trokken en  
  

HET WOORD VOORAF 



niet meer met Hem meegingen, dat hij vraagt: “Wilt u ook niet weggaan?” 
Of als de Heere Jezus aan Zijn discipelen vraagt: “Maar u, wie zegt u dat Ik 
ben?” 
Deze opzoekende Liefde begon al in het paradijs waar de Heere God Zelf 
vroeg aan Adam: “Waar bent u?” Het zijn allemaal vragen die rechtstreeks 
van de Heere kwamen en om een antwoord vroegen. Van Adam, van Petrus, 
van de discipelen en van Martha.  
Maar als wij Gods Woord lezen of horen, bijvoorbeeld op de begraafplaats, 
dan komt die vraag van de Heere Jezus: “Gelooft u dat?” ook tot ons, tot 
mij. 
 
En dan hebben, ook wij, ieder persoonlijk, eerlijk te worden voor God en 
moeten ook wij tot een antwoord komen. Geloof ik dat? Wat? Dat Jezus 
Christus ook voor mijn zonden heeft geleden en gestorven is aan het kruis 
op Golgotha. Dat Hij in de Godverlatenheid is geweest opdat ik nooit meer 
door God verlaten zou worden…. En dan vraagt Jezus ook aan ons, aan mij: 
Gelooft u dat? 
 
En dan komt het erop aan dat ieder persoonlijk dat plaatsvervangend lijden 
en sterven van Christus, Zijn verzoenend werk mag toe-eigenen, mag om-
armen, daar AMEN op mag zeggen. 
 
Dit geloven, wil zeggen vertrouwen op Hem, dat het waar is wat Hij zegt in 
Zijn Woord. Je vastklampen aan dit Woord en geloven en erop vertrouwen 
dat Hij erbij is, ook in de nood. 
 
Zo komen wij als gemeente van de ene bijzondere periode (dan bedoel ik 
de periode van de vele begrafenissen) in een andere bijzondere periode te-
recht, de periode van het coronavirus. 
 
En wat kan er dan al veel gebeuren in ons leven, terwijl ik (ik spreek dan 
even voor mezelf) eigenlijk niemand ken die positief op het virus is getest 
of in quarantaine zit. Het lijkt nog relatief wat verder weg momenteel. Maar 
toch, de maatregelen die genomen worden zijn massief. Het is zeer merk-
baar, op het werk, in de winkels, maar ook in de gemeente, in de kerk. 
 



We hebben te maken met een totaal andere invulling van de erediensten. 
Maar wat een zegen dat deze diensten nog door kunnen gaan, ook al is het 
in een andere vorm.  
 
Een voortwoekerend virus heeft hele delen van de wereld lamgelegd en ons 
tot een ander leven gedwongen. Voor zover we nog de illusie hadden mees-
ters te zijn over ons eigen leven, dan zijn we daar inmiddels hopelijk van 
genezen. Voorzichtigheid is op velerlei vlakken geboden…. 
Deze hele crisis laat ons zien dat allerlei vastigheden in ons leven ineens op 
losse schroeven kunnen komen te staan, als los zand door de vingers kun-
nen glippen. Je hebt er geen greep meer op… Het leven staat op z’n kop….. 
 
Maar er gaat nog iets anders door de wereld, al eeuwen lang. Het Woord 
van God. Dat er vergeving van zonden is in Christus Jezus, door Zijn vergoten 
bloed. En juist dit Woord kan en mag nog steeds verkondigd worden, des-
noods weken lang in een lege kerk. Dat het Woord nog verkondigd wordt is 
heel belangrijk. Enerzijds dat de lofzang gaande gehouden wordt, maar ook 
wat niet verkondigd wordt, wordt niet meer geloofd. 
 
Zo mag het Woord, dat door de wereld gaat, ook mensen “besmetten”, het 
leven op z’n kop zetten. Zo gaat, als het evangelie ons in ons hart raakt, alles 
in ons leven op de kop. Komt alles in een ander Licht te staan. Om met de 
termen van vandaag de dag te spreken: we bouwen immuniteit op. Zodat 
de pijlen van Satan ons niet meer echt kunnen raken. Ja, dan kan niets ons 
scheiden van de Liefde van Christus. Ook corona, misschien wel werkloos-
heid, lege schappen in de winkel, eenzaamheid voor ouderen, niets, maar 
dan ook niets, kan ons scheiden van de Liefde van Christus. 
 
Het mag ons gebed zijn dat juist ook in deze moeilijke tijd, juist mensen be-
reikt mogen worden met het Woord en dat zij de toevlucht zullen nemen 
tot Christus, bij Hem zullen schuilen en het van Hem in alles mogen ver-
wachten. 
 
In het GZB boekje las ik onlangs, dat naast alles wat ineens op losse schroe-
ven blijkt te staan, door onder andere het coronavirus, Gods Woord stand 
houdt tot in eeuwigheid en zal geen duimbreed wijken. Als christenen hoe  



ven we niet bang te zijn. We weten immers wat vaststaat: Christus Zelf. Je-
zus roept ons op om van die hoop te getuigen, en Hij belooft dat Hij ons 
daarbij helpt. Door ons getuigenis houden we vast aan Hem, en Hij houdt 
ons vast, te midden van alle onrust. 
 
Zo mogen we, als Christenen onze plek innemen in de maatschappij. Juist 
nu het donker wordt, mogen we het Licht verspreiden in Woord en Daad. 
Jezus zei het Zelf: Laat uw licht zo schijnen voor de mensen, dat zij uw goede 
werken zien en uw Vader, Die in de hemelen is, verheerlijken. 
 
Zo mogen lichtpuntjes van Gods Koninkrijk zichtbaar worden in deze don-
kere tijd. Gelooft u dat? 
 

Hans van der Vliet 

  

 

Voor u gelezen….. 
 

Geloven is niet onzeker zijn. Maar zeker zijn van God. 

Dat betekent niet dat geloof niet bestreden wordt. Waar 

de vlam van het geloof is, is ook de rook van de twijfel 

zegt Calvijn. De satan is er ook nog. Hij richt wat schade 

aan door twijfel te zaaien. Daarom kun je de vader van 

de maanzieke knaap zo goed begrijpen toen hij zei: ‘Ik 

geloof Heere! Kom mijn ongeloof te hulp’(Mark. 9:24). 

Ons eigen hart en gevoel bieden geen zekerheid. Het 

Woord van God wel. Zalig als u het woord van God 

hoort en het ook bewaart. 

Dr. W. Verboom in ‘Een gids voor het leven’. Een eenvoudige uitleg 

van de Heidelbergse catechismus deel  1 Zondag  1-24. 



Namens de zondagsschoolleiding, 
Ria van der Vliet-Smit 

Hier even een berichtje van de zon-
dagsschool. Ons seizoen is abrupt 
gestopt, en we hebben elkaar al een 
tijdje niet in levende lijve kunnen 
ontmoeten en we missen jullie kin-
deren!  
Maar toch mogen we terugkijken op 
een mooi seizoen. En met dankbaar-
heid denken we dan ook aan onze 
kerstviering waar klonk ‘Hij zal 
Vrede zijn’, aan onze paasviering 
waar we hoorden over ‘Jezus Over-
winnaar’ en hoe wij door het geloof 
in Hem ook overwinnaar mogen zijn. 
En terwijl ik dit schrijf kijk ik ook uit 
naar de pinksterviering die als thema 
heeft ‘waar het hart vol van is’.  
Ik hoop dat jullie ook naar de afleveringen van ‘Gemeenteklanken’ kijken en 
luisteren. Want het is belangrijk om zelf thuis met de dingen van de Heere 
bezig te zijn; te lezen uit de (kinder)Bijbel, te zingen en te bidden. Want 
daardoor groei je in geloof en leer de Heere Jezus steeds beter kennen. 
Het is net zoals een plantje zoals op het plaatje hierboven, of bijvoorbeeld 
het zonnebloemetje dat hopelijk bij jullie thuis aan het groeien is! Zo’n 
plantje moet gevoed worden. Dit doe je door het plantje in de aarde te plan-
ten waaruit het voeding krijgt, maar ook geef je dat plantje af en toe water. 
Daardoor gaat het plantje groeien en wordt het steeds groter. Maar als je 
geen water geeft, groeit het plantje niet en gaat het zelfs op den duur dood, 
Nu, zo is het ook met ons geloof, met onze relatie met God. Als dat niet 
gevoed wordt, door bv te lezen uit de Bijbel, te bidden en zingen, dan zal je 
geloof niet groeien. Als je niet gevoed wordt met ‘het Levende Water’, de 
Heere Jezus, dan is je geloof dood. Daarom is het zo belangrijk om tijd door 
te brengen met de Heere. Dit hoef je niet alleen te doen. De Heilige Geest 
zal je daarbij helpen.  
Wat mooi hè, dat de Heere Zijn Geest met Pinksteren aan ons gegeven heeft 
om ons te helpen, te troosten en te versterken in het geloof! Ik hoop dat 
jullie thuis, alleen of samen met je ouders, mooie gezegende momenten 
met de Heere mogen hebben! 
  

Zondagsschool Samuël 

Je kunt niet groeien in de Heere, 

als je geen tijd doorbrengt 

met de Heere. 

C. ten Boom 



 

  



 

 

 

  



  



 

 

 

  



 
#doorbouwers 
 
 
Bijna dagelijks hoor ik het om mij heen: “Het is een bijzondere tijd, hè?”… 
“Vreemde situatie is het”…en “Ik hoop dat snel alles weer normaal is”…   
Al ruim 2 maanden zijn veel normale zaken ineens niet meer zo normaal. 
Boodschappen halen mag alleen onder strenge voorwaarden, collegezalen 
zijn gesloten, sportscholen zitten op slot en vergaderen doen we massaal 
op afstand. Gelukkig zijn sinds 11 mei de basisscholen weer beperkt open 
waardoor ‘het normaal’ langzaam weer dichterbij lijkt te komen…  
 
De gevolgen van het corona-virus voor de bouwsector zijn lastig in te schat-
ten. Hoe ziet de economie er over 6 maanden uit? En over een jaar? Blijven 
consumenten investeren? Hebben bouwers voldoende reserves, ook met 
de discussies over stikstof en PFAS nog vers in het geheugen?  Bouwpro-
jecten in uitvoering kunnen -met inachtneming van wat hygiënische maat-
regelen- gewoon doorgezet worden. Daarnaast hebben de meeste bouwers 
een goed gevulde orderportefeuille waardoor er op de korte termijn vol-
doende werk is. Gelukkig! 
Aan de andere kant wordt er nationaal en internationaal veel gesproken 
over een crisis. Als we er nu nog niet middenin zitten, dan gaat het zeker 
nog komen, zo klinkt het om je heen. Tegenover deze negatieve scenario’s 
is de branchevereniging voor bouwbedrijven, Bouwend Nederland, een po-
sitieve campagne gestart met als titel #doorbouwers. Samen doorbouwen 
aan de toekomst van Nederland. De bouw maakt het, ook nu! 
 
 
 
 
Hoe doen we dat als kerk eigenlijk, als gemeente? Bouwen wij ook door? 
Hebben wij ook een positieve campagne, een boodschap voor de mensen 
om ons heen? En u, jij en ik, hoe gaan wij er persoonlijk mee om? Ik mis de 
fysieke samenkomsten, het gemeente-zijn, natuurlijk! Concentreren, iets 
delen en van elkaar leren, het is wat lastiger maar laten we ons best blijven 
doen. Wees er voor elkaar, wees positief, er is toekomst bij onze God! 

COLUMN 



 

Daarom deze mooie positieve woorden uit Romeinen 8 verzen 31 en 37-39 
(NBV) als afsluiter: meer dan overwinnaars! 
Wat moeten wij hier verder over zeggen? Als God voor ons is, wie kan dan 
tegen ons zijn? (…..….) 
Maar wij zegevieren in dit alles glansrijk dankzij Hem die ons heeft liefge-
had. Ik ben ervan overtuigd dat dood noch leven, engelen noch machten 
noch krachten, heden noch toekomst, hoogte noch diepte, of wat er ook 
maar in de schepping is, ons zal kunnen scheiden van de liefde van God, die 
Hij ons gegeven heeft in Christus Jezus, onze Heer.  

Dirk Mulckhuyse  
  

VBW 2020 
Vol enthousiasme waren we begin van het jaar gestart met de voorberei-
dingen voor de Vakantie Bijbel Week 2020. Het thema ‘Duik erin’ sprak ons 
als Vinkeveners erg aan. De weettekst die bij de verhalen hoort komt uit 
Openbaring 21:6 ‘Wie dorst heeft, zal ik voor niets te drinken geven uit de 
bron van het water des levens’.  
Helaas zijn we echter genoodzaakt om de VBW week niet door te laten 
gaan. Gemeente De Ronde Venen geeft ons geen vergunning i.v.m. de co-
ronamaatregelen. We vinden dit natuurlijk erg jammer, we hadden heel erg 
graag het evangelie aan de kinderen van Vinkeveen verteld.  
Als commissie vergeten we de kinderen, die elk jaar in de tent komen, niet! 
Voor de zomervakantie willen wij hen een goodiebag geven met verschil-
lende evangelisatiematerialen en de uitnodiging voor VBW 2021. Wilt u 
deze actie meenemen in uw gebeden? 
 
VBW commissie: Joop van Selm, Deborah Maas, Kyra Smit, Corina van Slig-
tenhorst, Marjolein Smit en Helga Kroese 



Het Godsgebouw 
 

      Psalm 89 
 

God heeft als grote Architect 
Zelf een bestek gemaakt, 
een plan dat, vóór de tijd begon, 
het ganse mensdom raakt. 
 
Een Godsgebouw zal steen voor steen 
verrijzen tot Zijn eer. 
Hij legde Zelf het Fundament, 
de zuivere Hoeksteen neer. 
 
Hij is het, Die met groot geduld, 
door alle eeuwen heen, 
de stenen, hoe verschillend ook, 
wel samenvoegt tot één. 
 
Nog even slechts, dan is voltooid 
dat schone Godsgebouw. 
Heerlijk, volmaakt getuigenis 
van gunstbewijs en trouw. 
 
Dat kunstwerk van Zijn hand, de Kerk, 
vergaderd in de tijd, 
zal tot Zijn lof en glorie zijn, 
volmaakt in eeuwigheid. 

F. van der Schoot-van Dam  



 
Naar aanleiding van mijn koffieochtend bij Riet van Zijtveld, ben ik een af-
spraak gaan maken met Ab Smit! 
In deze rare, stille tijd, middenin de Coronacrisis hebben we een moment 
gevonden. 
 
Een gesprek met Ab, wie wil dat niet! En daar heb je dan gelijk ook de vraag 
te pakken van Riet van Zijtveld. 
Hoe komt het toch dat jou schoenmakerij ook een soort van ontmoetings-
plek is. Hoe is dat zo gekomen of hoe is dat zo gegroeid? 
Gespreksstof genoeg zou je zeggen. 
 
Al was het nog niet eens zo gemakkelijk om zomaar bij de vraag te komen 
want, iedereen die Ab een beetje kent zal dat kunnen beamen, ons gesprek 
ging eerst over heel veel andere dingen. Maar als het geloof eerst aanbod 
komt is het helemaal niet erg als het gesprek soms anders loopt dan ge-
dacht! 
 
Ons gesprek begon met de liefde van onze Hemelse Vader voor ons, dat dát 
is waar alles om draait, Zijn genade voor ons, zo oneindig groot, daar heb-
ben we ons over verwonderd. 
Deze ontmoeting was al direct waardevol, want als je in deze tijden van 
spanning rondom het Coronavirus toch Zijn nabijheid en liefde mag erva-
ren……. 
 
Maar de vraag van Riet was hiermee natuurlijk niet echt beantwoord, we 
moesten verder met het gesprek en Ab begon met praten… 
 
Wie is Ab Smit eigenlijk? 
Ab, zoon van Dirk en Corrie Smit, is geboren op 25-08-1959 in Utrecht. 
Groeide na een, enigszins zorgvolle start (hij had een te smalle maaguitgang 
en moest al snel geopereerd worden), op in een mooi gezin aan de Heren-
weg, boven de schoenenwinkel van zijn ouders. 

 Van mond tot mond 

door Debora de Haan 



Al op jonge leeftijd ging hij na schooltijd meehelpen in de winkel, ook als 
zijn vader weg moest voor een bestelling of de brandweer kon Ab insprin-
gen.  
Ab kreeg nog een zus en vijf broers (Ria, Wouter, Antoon, Jan, Dirk en Cor). 
Na de lagere school ging Ab een opleiding doen in de detailhandel en aan 
het werk bij Perrysport in Amstelveen. Later ging hij naar de Bata schoenen, 
tja schoenen zijn toch steeds een terugkerend iets in het leven van Ab. 

Toen de Bata ging stoppen met de verkoop in Nederland is Ab overgestapt 
naar de Lampenier. Een winkel met een ander product dan schoenen maar 
Ab vond er snel zijn draai. 
Want ook in die omgeving had Ab mooie en erg waardevolle gesprekken 
met klanten en collega ondernemers. En ook daar kon Ab regelmatig getui-
gen van de grootheid van de Heere God, zijn Vader! 
Totdat, op een gegeven moment, broer Dirk naar Ab toekwam dat hij de 
schoenmakerij wilde verkopen. En of Ab daar misschien interesse in had…. 
Dat was nogal wat. Toen ik iets later bij mijn vader langskwam vroeg hij of 
ik al had gehoord dat Dirk zijn zaak wilde verkopen, mijn vader vond dat 
maar niks en zei dus direct erachteraan dat ik het maar moest overnemen. 
Nou ja, zo ga je erover nadenken en met naasten erover praten. 



Ab vertelde het ook tegen de collega’s van de Lampenier en die vonden dat 
dat misschien wel wat voor hem was, bijzonder! Zo vond iedereen dat ik het 
maar moest overnemen.  
 
Het was nogal een beslissing, ook omdat ik in Utrecht heel wat contacten 
had opgebouwd met mensen die ik van God kon en mocht vertellen, wat 
was nu de weg die God voor mij had uitgestippeld? 
Moet ik dan de mensen zomaar hier achter laten en voor en eigen zaak 
gaan? Het hield mij bezig. 
Totdat een collega (bij de Lampenier) komt vragen om een Bijbel voor haar 
en haar dochter. Even later komt een collega ondernemer vertellen dat hij 
een uitgave van Het Boek heeft gekocht en er maar in blijft lezen, zo vallen 
er puzzelstukjes op hun plaats. 
 
Later komt iemand vertellen dat een oude man, waar ik veel mee sprak over 
het geloof, is overleden. Hoe verdrietig ook, ik kon en mocht dit loslaten. 
Zo kwam de schoenmakerij op ons pad en nu zit ik hier dus al weer 16 jaar. 
Schoenen zijn dus weer terug bij Ab. 
 
Maar nu vooral het herstellen van schoenen, iets wat hij wel kon maar je 
moet er toch ook weer ingroeien. 



Gelukkig kan broer Dirk hem helpen en broer Jan springt ook bij, bijzonder 
om dit zo met elkaar te kunnen doen als broers. 
Maar na verloop van tijd moet je het zelf doen en dat is ook prima natuurlijk, 
het is tenslotte mijn winkel.  
 
En het is een mooie plek, zo middenin het centrum, ik zie iedereen langslo-
pen. Daar is dus direct ook ons punt, want ja hoe is het nu zo gekomen dat 
je ook met iedereen een gesprek hebt. 
Of lijkt dat zo?  
Ab vertelt verder…. 
Weet je, dat weet ik eigenlijk helemaal niet, hoe dat nu zo is gekomen. 
Mensen weten mij gewoon altijd te vinden, ik straal dat uit ofzo?!  
Heel vaak komen mensen eerst gewoon vragen hoe het gaat en als ik die 
vraag dan terugkaats dan is het gesprek er. 
Mensen zijn altijd erg open naar mij en ik moet toegeven dat ik wel een 
zwak heb voor mensen die, volgens velen, aan de rand van de maatschappij 
staan. Mensen die er net even anders uitzien dan alle anderen, daar geef ik 
wel om. 
Ik denk dat een Christen dat hoort te doen, je hart openstellen voor hen die 
het erg nodig hebben. Al is het maar een kort gesprek of telkens “alleen” 
maar even gedag zeggen, je zult zien hoeveel dat kan doen bij iemand. 
 
Zo heb ik een hele poos elke ochtend op weg naar de winkel een man gedag 
gezegd, goedemorgen gewenst. Hij zei nooit iets terug, tot op een gegeven 
moment hij toch iets terug zei en bleek dat hij dichtbij woonde met zijn 
vrouw maar verder weinig had. 
Dan is zo’n korte ontmoeting op de dag heel erg fijn.  
Even iemand die echte aandacht voor je heeft, dat heeft iedereen nodig. 
Ook hoef je helemaal niet grote gesprekken te houden en direct de diepte 
in te gaan, aandacht dat is wat je je naaste hoort te geven. 
Daar horen we elke zondag van, heb je naaste lief zoals je jezelf liefhebt en 
God boven alles. 
Dus geven om je naaste, wie of wat hij of zij ook is! En ja, zo is deze schoen-
makerij dus niet alleen een schoenmakerij geworden maar ook een plek 
waar veel mensen zomaar even hun verhaal kwijt kunnen. 
Het is waardevol om dan juist díe plek te kunnen en mogen zijn. 
Wat is er erger dan eenzaamheid?  



Wij kunnen en moeten iets doen tegen de eenzaamheid die zoveel mensen 
ervaren. Het alleen zijn dat zorgt voor heel veel ellende, denk aan depressie, 
de vraag naar euthanasie enzovoorts…. 
Een simpel gesprek kan hier al zoveel betekenen, wij, Christenen, moeten 
hier iets mee. 
En dit ligt mij zo op mijn hart dat ik dus juist met iedereen in gesprek wil. 
Je hoeft natuurlijk niet zomaar op iedereen af te stappen en te gaan pra-
ten…. Maar als er een “vreemde” op je pad komt, spreek hem aan; wie ben 
je waar woon je, hoe gaat het, zal ik naast je zitten? Dat soort dingen, of : 
kan ik iets voor je betekenen, zou ik je kunnen helpen?  
Of als er een “vreemde” in de kerk komt, zeg hem of haar gedag vraag hen 
op de koffie of iets dergelijks. Ze zullen echt niet bijten, iedereen groeit als 
er aandacht voor hem is. 
 
Zo geeft Ab eigenlijk gelijk een les mee voor ons allemaal; kijk allemaal om 
naar je naaste, in liefde! 
Wij als kerkelijke gemeente hebben hier een nóg grotere taak in, God gaf 
ons die opdracht, Hij zei: heb je naaste lief! 
Natuurlijk ook degene die naast je zit maar juist diegene die net buiten de 
maatschappij dreigt (of lijkt) te vallen. Juist diegene die er anders uitziet dan 
dat wat gewend lijkt te zijn. Je zult zien dat het de ander goed doet. 
 
En zo is het gekomen dat ook de schoenmakerij de plek dat is geworden wat 
het nu is, mijn schoenmakerij waar iedereen zijn verhaal kan doen. Wie of 
wat je ook bent, voor God zijn we allemaal waardevol! 
Nadat ons gesprek afgelopen was, heb ik nog heel lang na lopen denken aan 
wat we allemaal besproken hebben, welke opdracht Ab, ook aan mij, mee 
gaf; omzien naar de ander in liefde. 
Wie of wat voor persoon er ook voor je staat, laat zien dat je om de ander 
geeft! Zo kun je tot zegen zijn in uw of jou leven, je kunt een licht zijn in 
donkere tijden! 
Zeker in deze stille tijden middenin deze Coronacrisis. Kijk naar je naaste, 
een buurvrouw/man, iemand in de omgeving. 
Let op elkaar en vertel van Zijn liefde en nabijheid, Hij zorgt voor u. 
 
Rest mij nog de laatste vraag aan Ab, wie wil je iets vragen en welke vraag 
zou dat dan zijn? 



Graag wil Ab aan mevrouw A. van der Roest vragen hoe het met haar gaat 
en hoe het voor haar is om een dochter te hebben die helemaal in Grieken-
land woont. Kunt u daar iets over vertellen? 
 
Als Ab weg gaat gaan mijn gedachten nog lang door over dit gesprek wat 
we hadden en ik moest denken aan het volgende lied nummer 381 uit Op 
Toonhoogte: 
 

Maak het goede nieuws bekend, 

dat Jezus leeft en wij met Hem. 

Door de liefde die van God 

in ons hart is uitgestort. 

Als de liefde in ons leeft, 

die niet zichzelf zoekt maar die geeft, 

dienen wij in kwetsbaarheid 

en leven voor gerechtigheid. 

 

Ga dan heen: verkondig Zijn naam 

aan iedereen, want Jezus is HEER! 

Ga dan heen en twijfel niet meer: 

Hij is bij ons, zal met ons gaan. 
 

 

  



Mutaties ledenbestand van maart t/m april 2020

dhr. J. Kroese Achterbos 10 verhuisd; vorig adres Demmerik 96

mw. A.H. Kroese-van der Velde Achterbos 10 verhuisd; vorig adres Demmerik 96

mw. A.T. Kroese Achterbos 10 verhuisd; vorig adres Demmerik 96

dhr. J.H. Kroese Demmerik 96 verhuisd naar Utrecht

mw. M. de Haan-van der Vaart Donkereind 28a verhuisd naar Wilnis

echtpaar van Wijngaarden-Jongerius Groenland 20 verhuisd vorig adres; Baambrugse Zuwe 140

mw. P. Oudshoorn Herenweg 211 A ws uitgeschreven als lid

dhr. H.D. Burggraaff Herenweg 233 uitgeschreven en verhuisd naar Woerden

Eva Mulckhuyse Herenweg 254B geboren d.d. 19 maart

mw. J. Mur-Bolt Julianalaan 22/M-Oord overleden d.d. 30-04-2020

mw. R.W. van Dijk Klijne Meer 36 uitgeschreven

echtpaar Spijker-de Wild Loopveltweg 38 nieuw binnengekomen vanuit Nieuwersluis

mw. E. Oudolf-Hoogendoorn Pijlstaartlaan 37 overleden d.d. 24-04-2020

Jiska van Selm Proosdijland 23 geboren d.d. 27 maart

echtpaar van der Most-Hoepermans Scholeksterlaan 61 uitgeschreven als lid

dhr. S.J. Oussoren Scholeksterlaan 64 nieuw binnengekomen vanuit Kockengen

mw. J. Priem-Scheele Uitweg 15 nieuw binnengekomen vanuit Nieuwer ter Aa

 
 
 
  

Bibliotheek 
In verband met het coronavirus heeft de bibliotheek nieuwe openingstijden. 
In de komende (zomer)maanden zijn we iedere woensdagmiddag geopend 
van 15.00-16.00 uur. Er is dus geen ruiluur in de avond. 
Tot ziens in de bibliotheek! 

Vanwege het coronavirus dit keer helaas een kleine agenda. Voor 

de activiteiten die hieronder vermeld worden geldt, zoals altijd, zo 

de Heere wil en wij leven. 

Datum tijd Onderwerp Plaats

3-9-2020 19:30 Censura Morum Consistorie

3-9-2020 20:45 Voorbereidingskring Maranatha

5-9-2020 09:00 Rommelmarkt Terrein gebouw Maranatha

9-9-2020 19:30 Kerkenraadsvergadering Maranatha

19-9-2020 Gemeentedag Maranatha



 
 
Gun uzelf en uw gasten een kop smaakvolle koffie. Koffie met een goed verhaal en 
een aangename nasmaak: Koffie met hart en ziel. Neem de tijd om deze nieuwe 
melange te proeven. Speel met de verhouding: wellicht is de koffie iets sterker of 
iets zachter dan u gewend ben. Pas de hoeveelheid koffie aan tot u de juiste smaak 
te pakken hebt, het is de moeite waard! 
 
Filterkoffie € 6,25 

Een pareltje van onze koffiemeesters: de 
snelfiltermaling. De selectie Nicaraguaan-
se bonen geven deze melange karakter en 
een bijzonder rijke smaak. Koffie met een 
aangenaam milde afdronk. 
 
Bonen € 7,25 

De geur van versgemalen koffie. Kof-
fiebonen op z’n best. Deze geheel ei-
gen bonenkoffie wordt gekenmerkt 
door zijn donkere, volle ondertonen, 
te danken aan de rijke bodem van Ni-
caragua. Puur genieten voor de echte liefhebber. 

 
PAC: een betrokken partner 
PAC zet zich in voor een betere toekomst van 
Nicaragua, samen met lokale ondernemers. De 
koffieboeren die ondersteund worden door 
PAC zijn daar hét voorbeeld van. Zij hebben als 
midden- en kleinbedrijf een sleutelpositie in de 
economische groei en ontwikkeling van het 
land. PAC stimuleert de boeren verantwoorde-
lijkheid te nemen en geeft doelgericht onder-
wijs.  
 
Fair Trade 
Eerlijke koffie: de koffieboer heeft er baat bij, 

maar u net zo goed. Het arbeidsproces vol-

doet aan duidelijke voorschriften, die de kwa-

liteit van de koffie waarborgen, en de boer 

ontvangt een gegarandeerde eerlijke mini-

mum prijs én een Fair Trade-premie. Met deze 

premie worden o.a. wegen verhard, bruggen 

gebouwd en kerken ondersteund.  

Deze koffie is te koop bij: 
Winy van Selm. U kunt deze 
koffie na een telefoontje of 
email bij mij afhalen of la-
ten bezorgen. De koffie is 
niet heel erg goedkoop 
maar u steunt er een goed 
doel mee! Ook leuk om aan 
iemand cadeau te doen.  
Winy van Selm 
Donkereind 7  
3645TC Vinkeveen 
Email: jvanselm@solcon.nl 
Tel: 0297-261515 

Nu ook Woord en Daad post-
zegels te koop. Velletje 10 
stuks: € 9,10. Verkrijgbaar elke 
woensdag bij onze bibliotheek 
of thuis bij Marijke Leeflang. U 
kunt het contant betalen of 
overmaken. U krijgt ze dan 
thuisbezorgd (in Vinkeveen). 
 
Marijke Leeflang 
Kerklaan 67 
3645ET Vinkeveen
Tel: 0297-263647 
Bank: NL85INGB0001395872 

 

Woord en Daad Producten 

mailto:jvanselm@solcon.nl


 

Ds. Paul Schneider 
Zijn roeping en zijn roepen 
(Pferdsfeld, 29 augustus 1897 – Buchenwald, 18 juli 1939)  
Duitsland 
 
HEERE God van mijn heil, overdag en in de nacht kom ik voor U en roep ik: 
“Laat mijn gebed voor uw aangezicht komen, neig Uw oor tot mijn roepen. 
Want mijn ziel is verzadigd van ellende, mijn leven raakt bijna het graf “. 
Psalm 88 vers 2 - 4 
 
75 jaar geleden werd Nederland bevrijd van een fascistisch regiem.  
Het fascisme was onder andere in Duitsland ontstaan als angstreactie op 
de dreiging van het communisme, zoals dat in Rusland de macht had over-
genomen met de oktober revolutie in 1917. 
In Duitsland wist met name Adolf Hitler met de dreiging van het commu-
nisme de bevolking massaal achter zijn ideeën te krijgen. 
Onder aanvoering van de kerken in Pruisen, wist hij zelfs de leiding in de 
Evangelisch Lutherse Kerk achter zijn denkbeelden te krijgen. 
De kerkleiding nam ook de politieke standpunten van het regiem over: 
- Leefruimte voor het Duitse volk. 
- Het Duitse “Germaanse” volk zuiveren van alle niet-Arische invloeden. 
- Strijden tegen het communisme 
 
Niet alle predikanten volgden de leiding van het kerkbestuur. 
Er ontstond een tegenbeweging. 
De "Bekennende Kirche". De Belijdende Kerk. 
Een aantal predikanten verkondigden openlijk vanaf de kansel dat het fas-
cisme niet met het Woord van God te verenigen was. 
 
Leidinggevenden in de tegenbeweging waren onder meer: 
Martin Niemőller, Dietrich Bonhoeffer. 
In de plaats Barmen in de deelstaat Wuppertal kwamen een aantal predi-
kanten bijeen en formuleerden een belijdenisgeschrift tegen de stelling 
van de Duitse Evangelische Kerk, dat de kerk onderhorig is aan de Staat. 
Dit belijdenisgeschrift maakt nu ook deel uit van de belijdenissen in de 
Protestantse Kerken in Nederland. 

https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Pferdsfeld&action=edit&redlink=1
https://nl.wikipedia.org/wiki/29_augustus
https://nl.wikipedia.org/wiki/1897
https://nl.wikipedia.org/wiki/Buchenwald
https://nl.wikipedia.org/wiki/18_juli
https://nl.wikipedia.org/wiki/1939


De eerste These, waarop de vijf volgende berusten, formuleert het verzet 
van de Bekennende Kirche tegen elke theologie die andere 'openbaringen' 
erkent naast Jezus Christus. Deze these was in het bijzonder gericht tegen 
de Deutsche Christen, een antisemitische en fascistische stroming in het 
Duitse protestantisme, die ernaar streefde om de nationaalsocialistische 
ideologie te verzoenen met het protestantse christendom en deze ideolo-
gie op te dringen aan de kerk. De strekking van deze these is echter bre-
der.  
In de lijn van de dialectische theologie worden alle vormen van natuurlijke 
theologie afgewezen. 
In de tweede These wordt expliciet stelling genomen tegen de opvatting 
dat er levensgebieden zijn waar niet het christelijke gebod geldt, maar een 
ander gebod. 
In de derde These wordt een nieuw, fundamenteel beginsel van kerkrecht 
geformuleerd, nl. dat de kerk haar institutionele ordening niet mag overla-
ten aan grillen, wisselende levensovertuigingen en politieke opvattingen. 
Daarmee wordt expliciet de opvatting verlaten dat de staat het recht heeft 
om de ordening van de kerk te bepalen. 
In de vierde These komt een specifiek protestantse ambtsopvatting tot 
uitdrukking. Deze opvatting, nl. dat de verschillende kerkelijke ambten 
geen heerschappij over elkaar mogen uitoefenen, heeft bijgedragen tot 
een nieuwe kerkordelijke praktijk. 
In de vijfde These worden totalitaire aanspraken verworpen niet alleen 
van de staat (de nationaalsocialistische gelijkschakeling), maar ook van de 
kerk. 
In de zesde en laatste These wordt het doel van de kerk geformuleerd en 
wordt iedere poging verworpen om hiervan af te wijken om zo eigen doe-
len te verwezenlijken 
 
Het Hitlerregiem maakte wel werk van de handhaving van de onderge-
schiktheid van de kerk aan de Staat. 
Kritiek vanaf de preekstoel werd niet geduld. 
Dat ondervond ds. Paul Schneider predikant in Dickenschied (D). 
Een aantal malen werd hij uit het ambt gezet. In het jaar 1937 werd hij 
door de Gestapo gevangen genomen en naar het concentratiekamp Bu-
chenwald in de deelstaat Weimar getransporteerd. 
Ds. Paul Schneider bleef zijn roeping trouw. 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Deutsche_Christen
https://nl.wikipedia.org/wiki/Antisemitisme
https://nl.wikipedia.org/wiki/Fascisme
https://nl.wikipedia.org/wiki/Dialectische_theologie
https://nl.wikipedia.org/wiki/Natuurlijke_theologie
https://nl.wikipedia.org/wiki/Natuurlijke_theologie
https://nl.wikipedia.org/wiki/Gelijkschakeling


Tijdens een bijeenkomst op de appelplaats, weigerde hij de vlag te groe-
ten: “het symbool van een satanische macht” 
Hij weigerde “Heil Hitler” te roepen. 
Ons heil komt alleen van Jezus Christus.  
Er volgde direct een pak slaag. 
 
Op de verjaardag van Hitler, 12 april 1938 weigerde hij de 
muts af te zetten als groet aan Hitler. 
Hij werd opgesloten in eenzame opsluiting in de bunker. 
Vanuit de bunker riep hij de overige gevangen dagelijks 
vertroostende Bijbelteksten toe. 

 
Op Paaszondag riep hij vanuit zijn cel over de appelplaats: 
Kameraden luister naar mij, hier spreekt jullie dominee Paul Schneider:  
“Hier wordt gefolterd en gemoord, maar zo zegt Jezus, onze Heer: 
“Ik ben de opstanding en het leven.  
Wie in mij gelooft zal leven, ook wanneer hij sterft”. 
 
Het waren de laatste woorden voor zijn kameraden. Opnieuw werd hij ge-
slagen en moest hij worden opgenomen in het kampziekenhuis.  
Daar kreeg hij een dodelijk injectie. 
 
Waar velen worstelden en worstelen met de vraag: “Mijn God, waarom 
hebt U mij verlaten ?“,  
stond op de broekriem van de moordenaar van Ds. Paul Schneider:  
 
“GOTT MIT UNS” 
 
 
 
18 juli 1939 is dominee Paul Schneider overleden. 
 
In het boekje “Wo war Gott in Buchenwald” geven de twee schrijvers in-
kijk in hun beleving van een knellende vraag. De vraag naar het Recht en 
de Macht van God in de wereld. 
 
Volkhard Knigge begint zijn betoog met een perikoop uit het evangelie 
naar Johannes, hoofdstuk 5, de verzen 24 -29. 



Kerntekst: Vers 28; “De Vader heeft Hem, de Zoon, ook macht gegeven om 
oordeel te vellen, omdat Hij de Zoon des mensen is. Verwonder u daar niet 
over, want de tijd komt waarin allen die in de graven zijn, Zijn stem zullen 
horen en zij zullen er uit gaan: zij die het goede gedaan hebben, tot de op-
standing ten leven, maar zij die het kwade gedaan hebben, tot de opstan-
ding ter verdoemenis.  
 
Kern van de preek is dat Jezus Christus, Zoon van God, Zoon van mensen, 
door zijn leven als mens en door zijn lijden, Gods eis aan de mens om te le-
ven naar het beeld en de gelijkenis waarmee Hij de mens geschapen heeft, 
heeft volbracht.  
"Uw wil geschieden in de hemel, zo ook op de aarde" 
Aan de wil van God is voldaan.  
Jezus heeft daarmee als Zoon des mensen, als mens dus, van God het 
recht en de macht gekregen om: 
- Dode mensen het leven te geven.  
- Een oordeel uit te spreken over goede en kwade mensen. 
Uiteindelijk zal door Jezus Christus ook recht gesproken worden over de 
leidenden en de lijdenden van concentratie kamp Buchenwald in de peri-
ode 1933-1945. 
 
 
Professor Knigge besluit zijn betoog met de ervaringen uit het godsdien-
stig leven in zijn geboortedorp; 
“Dat God juist daar wil wonen onder de mensen waar de zondaar in ge-
meenschap opgenomen is en men met hem omgaat en spreekt”. 
m.a.w. Waar zonden beleden worden, moeten zondaren vergeven wor-
den. 
 
Bronnen:  
- Konzentrationslager Buchenwald 1940-1945, Gitta Günther, Gerhard 

Hoffmann. 
- Wo war Gott in Buchenwald. Magdelene L. Frettlöh, Volkhard Knigge 
- Wikipedia 
 

P.A. van Golen  



Datum Tijd Voorganger Plaats Bijzonderheden

09:30 ds. J.T. Maas

18:30 ds. A.D. Goijert Nijkerk

09:30 ds. J.T. Maas

18:30 ds. J.T. Maas

09:30 ds. J.T. Maas Openbare Geloofsbelijdenis

18:30 ds. M. Aangeenbrug Apeldoorn

09:30 ds. J.T. Maas

18:30 ds. A.A.W. Boon Veenendaal

09:30 ds. K.C. Kos Lunteren

18:30 prop. H. Meijer Zoetermeer

09:30 ds. H.G. van der Ziel Waarder

18:30 ds. D.J. Budding Nunspeet

09:30 ds. J. Kommers Harderwijk

18:30 ds. J. Niesing Kesteren

09:30 ds. W.C. Meeuse Sliedrecht

18:30 ds. J.T. Maas

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

18:30 ds. G.H. Vlijm Nieuwer Ter Aa

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

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

09:30 prop. C.B. Westerink Rotterdam

18:30 ds. A. Simons Montfoort

09:30 ds. J.T. Maas Opening winterwerk

18:30 ds. M. van de Ruitenbeek Wilnis

09:30 ds. P.G. Oskamp Waverveen

18:30 ds. J.T. Maas

6-sep

13-sep

20-sep

27-sep

2-aug

9-aug

16-aug

23-aug

30-aug

5-jul

12-jul

19-jul

26-jul

 

  

Preekbeurtenlijst DV 3e kwartaal 2020  – Hervormde Gemeente Vinkeveen 

 

Voor u gelezen…….. 
 

Als wij de Schrift ons beeld van God laten bepalen, als we ons 
zijn natuur in herinnering roepen, en ons toeleggen op zijn aan-
wezigheid, dan zullen wij, als kinderen van God die we zijn, nooit 
schijnheilig bidden, maar altijd integer, nooit werktuiglijk, maar 
altijd geïnspireerd. 
 

John Stott in  ‘de boodschap van de bergrede’ 



Herinneringen aan overleden predikanten die de  
Hervormde Gemeente van Vinkeveen hebben gediend 

ds. T. Langerak: 1954 tot 1965 
 

Ds. Langerak was een dominee die de gemeente aansprak. Met zijn onbe-
vangen persoonlijke benadering in het pastoraat heeft ds. T. Langerak voor 
mensen van allerlei inslag veel mogen betekenen (bron: Digibron). Als er in 
de kerkelijke gemeente zorgen waren van ziekte gebruikte hij in zijn in zijn 
preken en gebed nogal eens de woorden uit Ps. 10 “Gij aanschouwt de 
moeite en het verdriet, opdat wij het in Uw hand zouden geven”. 
In zijn preken richtte hij zich niet alleen tot de gemeente, maar ook tot zich-
zelf, als hij zei “Ik zeg het niet alleen tegen u, maar ook tegen mijzelf”. Hij 
was geen vreemde voor zijn eigen hart. Hij wist zich ook een kind van Adam. 
Onbekwaam tot enig goed en geneigd tot alle kwaad. Als hij de gemeente 
wilde aanmoedigen tot geestelijk zelfonderzoek zei hij: “Onderzoek uzelf 
nauw, ja zeer nauw”. Dit om de gemeente bij de les te houden, om aan de 
weet te komen hoe de persoonlijke verhouding tegenover de Heere is, of je 
Hem reeds kent als je persoonlijke Zaligmaker. 
Over het kromme, lijdelijke, goddeloze denken dat hij onder gemeentele-
den tegenkwam (dat je zelf toch niets kan doen aan het krijgen van het za-
ligmakend geloof) zei hij: “Er zijn mensen die zeggen: “Komt het, dan komt 
het. Komt het niet, dan komt het niet.” Hij gebruikte dan de woorden uit de 
Dordtse Leerregels: “We zijn geen stokken en blokken”. “De grootste nood 
is dat we onze nood niet kennen. Ons gebed is dat we onze nood mogen 
leren inzien.” 
Ook noemde hij de "vijf nieten" van Schortinghuis1: ik wil niet, ik kan niet, 
ik weet niet, ik heb niet en ik deug niet, waarmee hij wilde duidelijk maken 
dat een mens niets kon bijdragen aan zijn behoud.  Normaal hebben we het 
niet door, dat we niets hebben en niets kunnen. De Heilige Geest wil het 
ons leren dat erbij onszelf niets goeds te vinden is. Hij wijst ons op onze 
enige redding, om in onze nood de toevlucht te zoeken bij de Heere Jezus, 

                                                           
1 Het innige christendom tot overtuiginge van onbegenadigde, bestieringe en op-
wekkinge van begenadigde zielen, in desselfs allerinnigste en wesentlikste deelen 
gestaltelik en bevindelik voorgestelt in t'zamenspraken (Groningen, 1740; 8e 
druk: Utrecht, 1981) ISBN 90-331-0289-7 



om met diepe ernst van de uitnodiging van de Heere Jezus gebruik te ma-
ken. “Wendt u naar Mij toe en wordt behouden”.  

Er waren mensen die tegen ds. Langerak zeiden 
dat ze dachten dat de plaats buiten de hemel 
best wel mee zou kunnen vallen, omdat “er daar 
ook wel meer zullen zijn”. Tegen hen zei ds. Lan-
gerak: “Ik verzeker u dat het niet mee zal vallen. 
De toorn van God blijft immers op je.”   
Als iemand die geen trouwe kerkganger was, 
nooit luisterde naar de preek of er een eigen 
geen Bijbelse mening op na hield zeer ernstig 
ziek werd en op sterven lag, en omstanders von-
den dat de dominee moest komen, zei hij op de 
preekstoel: “Wat moet de dominee dan nog ko-
men doen?”  
Ds. Langerak sprak ook over de jaloersmakende, 
verheugende toekomst van het volk van God: 
“Alle tranen zullen van hun ogen afgewist zijn. 
Eeuwige blijdschap zal op hun hoofden zijn. Bij 

de glazen zee zullen zij hun Heere en Heiland en Koning eeuwig lof en eer 
mogen toebrengen. Dan zullen daar de blijde zangers staan!”   
Over het verantwoordelijk zijn als dienstknecht van Christus om de ge-
meente aan te zeggen dat zij zich moeten bekeren en dat de vrije genade 
door Christus wordt aangeboden zei hij, om zich vrij te maken van de ge-
meente: “Als ik het u niet aanzeg, Uw bloed zal van mijn hand geëist wor-
den.” 
Zo moest ook deze prediker van het Evangelie op 18 maart 2013 de weg 
gaan van alle vlees. Ik herinner me dat als tekst boven de rouwadvertentie 
stond “Mijn genade is u genoeg”, 

G. Kroese 
 

 

 



  Wat is en doet de Gereformeerde Bond (2) 
 
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 2, over de steun aan veel gemeenten. 
 
Steunfonds gemeenten 
Het past bij de doelstelling van de GB de prediking van het Woord van groot 
belang te vinden. Het Evangelie is een kracht van God tot zaligheid (Rom.1), 
schrijft Paulus. Om die reden geeft de GB veel steun aan kleine, kwetsbare 
gemeenten, die de predikantsplaats qua omvang zo groot mogelijk willen 
laten blijven. Een eigen predikant, dat heeft immers echt meerwaarde! 
 
Waarop de GB zich met dit fonds concreet richt? We denken aan 
gemeenten op het platteland waar voor jonge gezinnen niet zoveel 
werkgelegenheid meer is en die daarom wegtrekken. Aan gemeenten waar 
weinig nieuwbouw is, zodat mensen elders een huis moeten zoeken. Ook 
als gevolg van de secularisatie kan een gemeente klein worden. In 
toenemende mate hebben we contacten met (dorps)gemeenten voor wie 
de afdrachten aan de landelijke kerk in combinatie met een geringe 
terugloop in financiën de predikantsplaats onder druk zetten. Jaarlijks zijn 
er inmiddels contacten met ruim zestig gemeenten. In bepaalde situaties 
krijgt een gemeente vier jaar lang een financiële ondersteuning; in andere 
situaties geven we de garantie dat als er een tekort ontstaat, we de 
gemeente zullen helpen. 
Belangrijk is ook (nu de landelijke kerk in het adviseren van de gemeenten 
sterk bezuinigd heeft) het meedenken met een gemeente over haar 
toekomst, over een financieel gezonde positie en indien door haar gewenst 
over het beroepingswerk. Hierin leren we de gemeente een visie voor de 
langere termijn te ontwikkelen. Gelukkig collecteren veel gemeenten voor 
dit Steunfonds, zodat dit werk door ons gedaan kan blijven worden. 
 
Volgende keer deel 3: Over het werk aan de universiteiten. 
 



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 
  

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


 

 

Aquarel gemaakt door oma Smit 


