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CONTACTBLAD VAN DE HERVORMDE GEMEENTE VINKEVEEN 

Onze Heere heeft de belofte van de opstanding niet alleen in boeken 
geschreven, maar ik elk lenteblad.  (Maarten Luther) 



 

 

 

  

Voor u gelezen……….. 

 
 

‘De heilige Geest alleen kan in de harten van mensen 
werken, zodat zij zich niet overrompeld voelen door 
het Woord van God, maar het van binnenuit ook aan-
vaarden in vrijheid.  
Voor ons als kerk betekent dit alles dat er veel gebed 
nodig is voor de mensen om ons heen.’ 
 
 
Drs. J. het Lam in ‘Vriend van zondaren’ over vermanen in het pastoraat 
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Psalm 69 is een psalm van David. Hoewel er ook uitleggers zijn die vinden 
dat de psalm veel meer past bij Jeremia en de omstandigheden waarin hij 
leefde. Paulus citeert ook uit deze psalm in de Romeinenbrief en noemt 
hem van David. Dus laten we het maar zo. 
De psalm was geschreven op de muziek van de lelies. Dat is nogal vrolijk, en 
vind ik niet zo bij deze psalm passen. De huidige melodie van psalm 69 is 
nogal treurig, en past goed bij de berijmde psalmen. Hoewel het laatste vers 
van de psalm vaak hoger wordt ingezet door de organist, omdat dat een 
loflied is. Toepasselijk! 
Boven de psalm staat dat het een gebed is. Christus leert ons in het ‘Onze 
Vader’ om daar mee te beginnen, een lofprijzing aan God. Uw Naam worde 
geheiligd, Uw Koninkrijk kome, Uw wil geschiedde. 
David is in grote nood wanneer hij psalm 69 dicht. 
Dat blijkt al uit de verzen 1 t/m 5. Hij begint direct met roepen tot God, want 
hij houd het niet meer. Zijn vijanden zijn te sterk, ze zijn met teveel, ze wil-
len hem ombrengen, zonder reden wordt hij gehaat, vals beschuldigt. Werd 
Christus dat ook niet? 
Is dat niet wat de vervolgde christenen in deze wereld ook meemaken? 

In vers 6 ziet David op zichzelf. God weet van zijn dwaasheid, zijn schulden. 
Hij vraagt of andere gelovigen niet door hem te schande worden, niet van 
hun geloof raken door zijn fouten. 

In de verzen 8 t/m/ 13 vertelt David wat hem allemaal overkomt, omdat hij 
in God blijft geloven. Smaad. Schande, verstoten door zijn familie, zelfs door 
zijn moeder. Zelfs zijn inzet voor de tempel verteerde hem, er werd de gek 
met hem gestoken, hij werd bespottelijk gemaakt. 

Vanaf vers 14 verandert de toon, en beroept David zich tot God. Hij pleit op 
Gods grote goedertierenheid, Zijn trouw. En vraagt om oplossingen. “Ont-
ruk mij uit het slijk, laat mij gered worden, laat de diepten mij niet verslin-
den, de put (zijn mond), boven mij niet sluiten”. 

WOORD VOORAF door Daan Kroese 



In vers 17 beroept David zich weer op Gods rijke goedertierenheid en Zijn 
grote barmhartigheid. En gaat verder met vragen “verberg Uw aangezicht 
niet voor mij, verhoor mij spoedig, verlos mij omwille van mijn vijanden”. 

In het 20e vers beroept David zich op God, Die hem kent, Hij kent zijn 
schaamte, schande en allen die hem benauwen. Zo kent Hij ook mij, hij weet 
wat er in een ieder leeft. Hij weet wat er gaande is in onze harten. 

In vers 21 en 22 vertelt David wat zijn vijanden hem hebben aangedaan. Ja 
zij hebben mij gal als mijn voedsel gegeven, in mijn dorst hebben zij mij zure 
wijn laten drinken. Er is geen troost, geen medeleven.  

In vers 23-29 vraagt David aan God of hij zijn vijanden de straf wil geven die 
zij verdienen. Allemaal verwensingen die je in deze tijd niet meer durft uit 
te spreken. Hij eindigt in vers 29 zelfs met de woorden “Laat hen uitgewist 
worden uit het boek des levens”. Iets ergers kun je je vijand niet toewensen. 
Dit is niet wat Christus ons leert, maar wel een realiteit als je je tegen God 
af blijft zetten. 

De psalm begint in de diepte, daarna ging David tot God roepen en heeft hij 
zijn nood aan de Heere verteld, Hij heeft gebeden om verlossing van zijn 
vijanden en heeft gevraagd om vergelding van hun misdaden  

Vanaf vers 30 verandert het gebed in een danklied en is totaal anders van 
toon. Ondanks dat David nog ellendig is en pijn lijdt kan hij God al danken, 
omdat hij God kent en weet wat hij van Hem kan verwachten. Want God 
hoort de armen en veracht Zijn gevangenen niet. Laat ieder Hem loven, een 
ieder die in God geloven, hem worden allerlei heerlijke beloften gedaan. 

Psalm 69 is ook een psalm die veel geciteerd wordt in het Nieuwe Testa-
ment en wordt ook wel een Messiaanse psalm genoemd. 

Vers 5 komt terug in Johannes 15: 25 ‘Zij hebben mij zonder reden gehaat’. 

Vers 9 is bekend dat Jezus ook een vreemde was voor zijn broers, dat is 
gelukkig ook veranderd. 

Vers 10 wordt geciteerd in Joh 2:17. En Zijn discipelen herinnerden zich dat 
er geschreven is: De ijver voor Uw huis heeft mij verslonden. Dit gebeurde 
toen Jezus het tempelplein schoon veegde. 



Vers 31-32 Gods Naam loven met gezang, Hem met dankzegging groot ma-
ken, is de Heere aangenamer dan het offer van een rund of jonge stier, zijn 
ook teksten die Jezus meerdere keren gebruikt. 

De bekendste is vers 22: Ja, zij hebben mij gal als mijn voedsel gegeven, in 
mijn dorst hebben zij mij zure wijn laten drinken. Die komt in alle vier de 
Evangeliën voor, welke voor Christus werkelijkheid is geworden. De zure 
wijn elke Hij te drinken krijgt, net voor Hij het uitroept: HET IS VOLBRACHT. 

Nu mogen wij weten, het is ook voor mij volbracht. Zo mogen we leren van 
deze psalm; hoe groot de nood ook is, wat er ook op je pad mag komen: 
Vertrouw op God en Hij zal het goed maken. Hij heeft Zijn Zoon gestuurd 
naar de aarde en die heeft ook voor mij betaald. 

Deze meditatie hield Daan Kroese als opening van de kerkenraadsvergade-
ring op 24 maart 2021. 

 

  

 

Gij, hemel, aard' en zee, vermeldt Gods lof; 

Laat al wat leeft Zijn trouw en goedheid prijzen; 

Want God zal aan Zijn Sion hulp bewijzen, 

En Juda's steên herbouwen uit het stof. 

Daar zal Zijn volk weer wonen naar Zijn raad, 

God eeuwig hun Zijn volle gunst betonen; 

Daar zullen zij, Gods knechten met hun zaad, 

Zij, die Zijn naam beminnen, erf'lijk wonen. 

 

Psalm 69 vers 14 (ber. ) 

 



 

  

Kleur het goede aantal hokjes. 
Vul dan het cijfer in. 



 

  



Voor een nieuw gesprek heb ik contact met Rudy Oussoren. We hebben 

afgesproken, in deze Coronatijd, bij ons thuis, hij komt gezellig hierheen.  

In deze drukke tijd spreken we vroeg op de avond met elkaar af en onder 
het genot van een “bakkie leut” hebben we een fijn gesprek.  
Op de vraag van Nico Jan; hoe is het om vanuit het springplankbestuur nu 
in de kerkenraad te zitten, steekt Rudy van wal…  
Hij begint met de liefde voor de jeugd in onze gemeente, altijd al, van jongs 
af aan, is hij te vinden op de zondagsschool, club, catechisatie en Spring-
plank. Ik was, zo vertelt hij, altijd blij als er weer club was, al was er ook een 
periode dat ik druk was met sporten (Taijutsu) en daardoor de club wat liet 
sloffen.  
Dat heb ik lang moeten horen van Wim Mur, hij mistte mij, hij is ook zo 
bevlogen bezig met de jeugd in de gemeente, dat had ik toen misschien niet 
door, maar later zeker wel!  
Eerst ga je natuurlijk echt voor het plezier, je bent jong en ziet de club als 
een avond uit met je klasgenoten en vrienden.  
Later ga je beseffen dat deze clubs er ook zijn om je geloof te verdiepen en, 
soms, ongemerkt goede gesprekken te hebben met vrienden.  
Vooral eenmaal op de Springplank had ik het enorm naar mijn zin.  
We hadden het geluk dat er een hele grote groep jongeren was van onze 
leeftijd, en ook nog echt heel actief.  
We waren er eigenlijk altijd allemaal wel en we deden ook veel leuke din-
gen, sportactiviteiten enz. enz.  
Ook het weekend was natuurlijk super! Man, wat hadden we een lol.  
Hester, Philinde, Leontine, Silvia, Geert, Gerben, Marc en Bart…. Sjonge zo 
gezellig.  
Ook waren er best een heel aantal die een studie gingen volgen op de uni-
versiteit en daar op kamers gingen en toch een beetje uit beeld raakten. Als 
we dan weer samen kwamen op de Springplank dan voelde dat gewoon 
echt als thuiskomen, een warm bad waar iedereen toch zichzelf kon zijn en 

 

Van mond tot mond 
 

door Debora de Haan 



de gesprekken, gelukkig, weer over Gods Woord mochten gaan. De groep 
was erg open naar elkaar toe, alles was bespreekbaar, en geen vraag was 
gek. Dat maakte ook dat ik er altijd heel erg graag naartoe ging.  
Bijzonder ook dat er nog steeds goede vriendschappen zijn uit de tijd van 
de Springplank. Daar zijn we dankbaar voor.  
Ik begon als gewoon lid, je bent net van club 4 af en dan stroom je door, de 
rest was ouder en je kijkt dan even de kat uit de boom.   
Eerst dus een jaar algemeen lid. Na even algemeen lid te zijn geweest kwam 
de vraag of ik penningmeester wilde worden, dat heb ik vier jaar gedaan.  
Je krijgt dan wat taken toegeschoven en af en toe een vergadering, ook dat 
waren mooie momenten. Later ben ik voorzitter geworden, daar groei je 
dan naartoe dit ben ik ongeveer vijf jaar geweest. En omdat ik de groep heel 
waardevol vond, en nog vind, is het goed om zelf ook de handen uit de mou-
wen te steken.  
In totaal ben ik zo’n 10 jaar lid geweest van de Springplank van 2005-2015.  
In die jaren waren Joost van Selm en Jaap van der Velde jeugdouderling. 
Ook met hen hadden we altijd heel fijn contact, zij hadden (en hebben) de 
jeugd ook hoog in het vaandel staan!  
Op mijn vraag wanneer Rudy van de Springplank afgegaan is vertelde hij 
verder…  
Tja ik ging eraf op het moment dat de nieuwe, jonge Springplankers, mij “u” 
gingen noemen. Dan voel je dat het tijd is om te stoppen.  
Het leeftijdsverschil is dan te groot, ik was een jaar of 25 denk ik.  



Ook waren Silvia en ik getrouwd, niet dat dat dan een reden is om te stop-
pen, maar je voelt dat je eruit groeit.  
De tijd om te gaan was gekomen, alhoewel ik het wel jammer vond hoor, 
wat een mooie tijd hebben we gehad!  
Gelukkig was Lisa (Kroon) bereid om het stokje van mij over te nemen en 
kon ik het aan haar overlaten.  
Later is Nico Jan (de Haan) voorzitter geworden van de Springplank. En nu 
Marjolein (Smit). Fijn dat er toch telkens iemand is die deze, toch wel, heel 
belangrijke taak op zich wil nemen.  
De jeugd van de gemeente is een belangrijk deel van onze kerkelijke ge-
meente. Het is een grote taak ze erbij te houden. Ze actief mee te laten 
denken en doen!  
En dan? Na de springplank? Waar lag toen je taak? Had je nog ander vrijwil-
ligers werk? Rudy vertelde verder.. Ik ben toen begonnen met helpen bij 
“Het Gilde”, samen met Leen Mulckhuyse en Cees Verrips. Mensen op pad 
helpen met allerlei problemen, hetzij financieel alles weer op de rit krijgen 
of helpen met taal problemen, studie problemen, eigenlijk allerlei soorten 
hulp bieden ze daar. Ook erg waardevol en dankbaar werk.   
Ik hield mij vooral bezig met het coördineren van de taalcoaching, deed de 
intakegesprekken met mensen die hulp nodig hadden met taal (taalvragers) 
maar ook met de taalcoaches.  
Ik vond het ook mooi om eens buiten de kerk iets te doen en daar ook wat 
van mijn Hemelse Vader te mogen vertellen en uit te dragen.  
Het was een fijne tijd, je leert veel mensen uit de Ronde Venen kennen, 
vooral ook uit andere culturen.  
Ook daar zijn veel vrijwilligers actief die een lijn met de kerk hebben, zo 
kunnen we als Christenen ook binnen de andere culturen iets van de Groot-
heid van God uitdragen.  
Kijk gerust eens op https://gildedrv.nl/samenspraak/   ze zoeken nog steeds 
een nieuwe coördinator. Dat heb ik ook best een hele poos gedaan maar 
toen kwam ik op het dubbeltal te staan voor het ouderlingschap, en ja, je 
kunt beter 1 ding goed doen dan 2 dingen half.  
Daardoor heb ik de keus gemaakt voor het ouderlingschap en mij in te zet-
ten binnen de kerkelijke gemeente hier in Vinkeveen.  
En zo kom je dan in de kerkenraad, als jeugdouderling.  
Gelukkig mag ik verder werken met de jeugd, dankbaar voor deze taak.  
Hoe gaat dat nu? In deze tijd van afstand? Lukt dat wel?  
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Nou, zo vertelt Rudy verder, het is wel moeilijk hoor voor jongeren.  
We moeten niet vergeten dat dit al het tweede seizoen is waarin we met 
afstand te maken hebben.  
Alles on-line, het is niet zoals we dat graag willen.  
De clubs, en andere groepen, zijn ook een belangrijk sociaal netwerk voor 
deze jongeren. Het bij elkaar komen, de week doorspreken, activiteiten be-
denken en doen, gezelligheid en een goede Bijbelstudie zijn een  ontzettend 
belangrijk onderdeel van je jeugdvereniging  
Je word gevormd in je jonge jaren, je leert wat de Bijbel je zegt in deze jaren, 
je kunt het opnemen en er met elkaar een discussie over houden, en zo 
maak je je de Bijbel “eigen”. En dat doe je dus samen, met je leeftijdsgeno-
ten.  
Dat is veel makkelijker, en fijner, als je dan bij elkaar bent in, bijvoorbeeld, 
gebouw Maranatha. Als er dan ook nog de dominee bij is of, zoals op de 
zondagsschool en clubs, andere leiding, dan kun je je geloof beter verdie-
pen.  
Zeker als je merkt dat er, vooral op de club, toch ook kinderen komen die 
het niet gewend zijn om naar de kerk te gaan.  



Ze zijn niet gewend om zo te spreken over wat er in de Bijbel staat.  
Toch zijn juist ook deze kinderen erg leergierig en doen ze actief mee met 
de Bijbelstudie of luisteren aandachtig naar het Bijbelverhaal.  
Mijn taak als jeugdouderling is ook om met de jeugd in gesprek te gaan, dat 
zijn vaak mooie gesprekken.  
Al is het voor jongeren wel wennen om “zomaar” in gesprek te gaan met 
een ouderling. Daarom probeer ik dat soms tussendoor te doen, tijdens een 
activiteit bijvoorbeeld.  
Online is dat gewoon erg “afstandelijk”, en daar komt de soms gebrekkige, 
Vinkeveense, internetverbinding nog bij.  
Ook zitten de studenten uit de gemeente al de hele dag naar het scherm te 
kijken om de opleiding te kunnen volgen.  
Als je dan ook nog weer je verenigingsleven online moet volgen dan snapt 
iedereen dat afhaken op de loer ligt. En dat willen we niet natuurlijk!  
Het is een grote uitdaging om de jeugd er toch echt bij te houden.  
Gelukkig is de zondagsschool wel weer aan de gang en de jeugdclubs heb-
ben ook nog vier keer een avond kunnen houden, zo konden ze het nog met 
elkaar afronden voor de zomerstop.  
Dat is wel heel fijn, al was het maar erg kort.  
Ze zagen dat de kinderen er zo enorm naar uitgekeken hadden en dan kun 
je toch nog vertellen van Zijn almacht en grootheid, zeker in deze onzekere 
tijden.  
Want hoe jong de kinderen ook zijn, ze hebben allemaal vragen over het 
geloof.  
De Springplank heeft nu af en toe avonden in het kerkgebouw, daar kunnen 
ze dan de 1,5 meter afstand bewaren.  
Maar het zou toch zo fijn zijn als ook zij weer in gebouw Maranatha bij el-
kaar kunnen komen, om daar samen te zingen, te bidden, een Bijbelstudie 
te houden en een gezellige avond te kunnen houden.  
Ook hoopt onze jeugdouderling dat de jongeren toch in Vinkeveen kunnen 
blijven, ze trekken nu veelal weg, logisch met deze huizenmarkt, maar we 
hebben elkaar zo nodig!  
Het is onze taak elkaar te bemoedigen, te stimuleren en elkaar vast te hou-
den! Alleen samen bouw je aan de gemeente!  
Kortom, een heleboel werk voor de kerkenraad en onze jeugdouderling, 
maar zo zegt hij:  
Ik ben dankbaar dat ik mag werken met onze jongeren, prachtig werk!  



Sociaal werk, actief meedoen en meedenken met de jeugd, ik doe het 
graag!  
Als ik dan terugkom op de vraag van Nico Jan, of het een mooie “stap”  is 
van de Springplank richting kerkenraad zegt Rudy…  
Tja, ik blijf zo wel bij de jeugd betrokken, zelfs de jongste jeugd volg ik nu.  
En alles wat daarbij komt, van vergaderingen tot gezellige ontmoetingen, 
hoe mooi is dat?!!  
Rest nog een laatste vraag: wie nodig je uit voor een volgend gesprek?  
Graag zou Rudy aan William Leeflang willen vragen ons iets te vertellen over 
de DicipelschapsTraining die hij wil gaan volgen medio september D.v. 
Fijn dat wij als gemeente een ontzettend bevlogen jeugdouderling mogen 
hebben, dat maakt ons dankbaar!   
Een jeugdouderling die naast de jongeren wil staan, ze bijna aan de hand 
mee wil nemen, altijd open staat voor een gesprek, op welk moment ook.  
Bel, app of mail hem gerust, of spreek hem gewoon even aan! Altijd goed, 
zo eindigde hij ons gesprek…  
Als ik terug denk aan ons gesprek dan denk ik dankbaar aan het volgende 
lied:  
 
Heer wat een voorrecht om in liefde te gaan. 
Samen te strijden in woord en in werk.  
Eén zijn in U, dat alleen maakt ons sterk.  
Delen in vreugde, in zorgen, in pijn,  
als uw kerk, die waarachtig wil zijn  
 



 

 

 

 

Voor u gelezen………………. 

 
‘Bij de nabetrachting behoort het belijden van de Heere Jezus.  
Het Heilig Avondmaal verplicht de dood des Heeren te verkondigen tot-
dat Hij komt. Schaam u toch Christus niet, noch Zijn leer, noch Zijn kerk, 
noch Zijn kinderen, noch Zijn zaak. Treed toch vrijmoedig naar buiten. 
Laat met uw spreken, met uw daden, met uw gezelschap blijken dat u 
bij Jezus wilt horen. Wees blij als u de gelegenheid hebt om te laten blij-
ken hoe eerlijk, hoe vol van zaligheid, hoe dierbaar Hij u is.’ 
 
Wilhelmus à Brakel in de ‘Redelijke Godsdienst’ over het Heilig Avondmaal 



 

 

  



 

  



  



 
 
Gast 
 
Het is vrijdagmiddag, m’n werkweek zit erop en ik rijd met mijn fiets het erf 
op. 
Winy loopt buiten en roept: “er is een gast in de tuin”! 
Ik zet de fiets in de schuur en loop nieuwsgierig de tuin in, kijk rond, en 
zie………niemand! 
Met dat ik me omdraai zie ik opeens bij het pad in de hoek een hoopje 
zwarte grond. Even verderop nog één en nu ik goed kijk zie ik omgewoeld 
gras. We hebben een mol in de tuin! Ongedierte! 
Wát voor gedierte? Ón-gedierte? Wat is dat eigenlijk? 
Eens even zoeken; In de Bijbel vind ik die typering ook. 
Jesaja 34 spreekt van nachtelijk ongedierte. Zijn dat ook mollen? Ik zou het 
niet weten.   
Bij de plagen in Egypte kome we het ongedierte ook tegen, maar dat waren, 
denk ik, alleen insecten. Even zoeken in Genesis. Ik lees daar: en God schiep 
het kruipend gedierte, het wild gedierte en het ongedierte naar zijn aard. 
Néé, dat lees ik níet! Wat lees ik dan? “En zie alles was zéér goed”! Waar 
gaat het dan mis? Ja, dat lees ik ook: Adam was ongehoorzaam, en God zei: 
de aardbodem is omwille van u vervloekt. In de wereld van planten en die-
ren is iets ingrijpend ten kwade veranderd door ongehoorzaamheid van 
ons! 
 
Maar goed, ik heb een mol in de tuin, en wat zijn de 
opties? 

- Naar de buurman jagen……....Hoe doe ik dat, zal 
die daar blij mee zijn? 

- Levend vangen en ergens anders weer losla-
ten……….Dat is lastig, een mol levend vangen! 

- Klem plaatsen en hem vangen………Dat wordt z’n 
dood! 

Ik, de ongehoorzame, kies voor het laatste en ga pro-
beren de mol, die al slachtoffer is, te elimineren. Kan 
dat wel? Zou hij mij niet moeten elimineren? 

COLUMN 
door Joost van Selm 



In de schuur pak ik de klem en neem hem mee naar de toekomstig plaats 
delict waar ik hem zorgvuldig plaats. Ik ben benieuwd of ik hem te pakken 
krijg.  
Winy vindt het wel wat hartvochtig. Nogal een dierenvriend namelijk.  
“Moet hij dan de hele tuin dan omspitten?”, werp ik haar voor de voeten. 
We zullen zien… 
 
Zaterdagmorgen kijk ik uit het keukenraam en…… de klem staat dicht! 
Vlug naar buiten om te zien hoe het gelopen is.  
Ik trek de klem uit de grond, woel in de rit met een schepje, en jawel, een 
mol! 
Ik pak het diertje uit de grond. Wat een lief snuitje, grond onder de lange 
nagels van zijn gedrongen voorpoten en een heerlijk schoon en zacht 
vachtje. Prachtig! 
Hoe kan het dat een beestje uit de grond zó schoon is?! 
Er klinkt een lied in mijn hart: ……….onvoorstelbaar wonderlijk gedaan, Heer 
hoe heerlijk is Uw Naam! 
 
Maar het is wel een 
dóde mol! 
Als even later Hester 
met haar 2 jongste kin-
deren komt koffiedrin-
ken blijkt hoe hoog de 
aaibaarheidsfactor is 
van een dode mol, ze 
willen hem beiden 
vasthouden en aaien. 
“is hij dood”? vraagt er 
een. Ja, deze doet het 
niet meer. Hij is blind hé? Nee, een mol heeft wel oogjes hoor! Even zoeken 
tussen de vacht en we ontdekken een piepklein oogje. 
Later op de dag kan ik het niet laten het beestje van dichtbij te fotograferen; 
er loopt tenslotte niet vaak een mol voor je camera langs en dat mijn model 
dood is zie je op die foto toch niet. Zo’n dode is een stuk makkelijker te doen 
dan een levende, zal ik maar zeggen. 
 



Toch blijft er een onbehaaglijk gevoel, alles is zo mooi en goed door onze 
goede God gemaakt, het grote en het kleine, en ook deze mol, en nu zomaar 
bruut verwoest. 
In de Bijbel heeft God ons aangereikt dat de bedoeling van álles is: léven!  
Leven tot eer van Hem. 
Ik vraag mij af; mag ik zomaar een mol doodmaken die op een plek komt 
die ik niet wil? Is dat een zonde tegen God, tegen Zíjn schepsel?  
 
Ik besluit hem te begraven in de tuin. Dáár wilde hij tenslotte zijn!  
En ik hoop dat familie mol onze tuin voortaan met rust laat.  
Ik ben namelijk bang dat er een herhaling gaat plaatsvinden. 

  



 
 
Zoals de wind, die zo krachtig om mij heen slaat 
met snelheid door de bomen jaagt. 
Zoals een golf, die vanuit de zee omhoog komt 
en buldert als hij overslaat.  
Zo is ook Uw grenzeloze kracht.  
Heel Uw schepping laat iets zien van Wie U bent. 
 
Zoals de zon, die oogverblindend sterk is  
en haar warmte overal verspreidt. 
Zoals een berg, die niet wankelt tijdens stormen  
maar dwars door alles staande blijft. 
Zo bent U betrouwbaar voor altijd.  
Heel Uw schepping laat iets zien van Wie U bent.  
 
Zoals de zee, waarvan mijn oog het einde niet kan zien.  
Uitgestrekt en eindeloos, dit is Wie U bent.  
Zoals de lucht, die in de avond zoveel kleur laat zien.  
Een indrukwekkend schilderij, dit is Wie U bent voor mij. 
 
Zoals een bloem, die zo opvalt in het weiland  
door alles wat haar schoonheid maakt.  
Zoals de geur op een frisse zomermorgen  
van de planten die U heeft gemaakt. 
Zo komt ook Uw liefde naar ons toe. 
Heel Uw schepping laat iets zien van Wie U bent.  
 
Zoals de sneeuw, die het landschap in het witte hult  
zo helder en zo onbevlekt, dit is Wie U bent.  
Zoals het sterrenlicht, dat zelfs de diepste nacht nog schoonheid geeft. 
En zorgt dat alles lichter wordt, dit is Wie U bent, o God.  
 
U bent zoals Uw Zoon, 
Die ondanks dat Hij werd bespot, 
de mens niet overliet aan zijn lot.  
Dit is Wie U bent, o God.  

Dit is Wie U bent 

Christian Verwoerd 



 
 

                 Een leuke buiten activiteit voor jong en oud!  
                Doe je mee? 
 

Wat heb je nodig: 
- Potgrond of de grond van een molshoop. 
- Klei, kun je vinden in bijv. een weiland of 

op een plek waar de grond wat dieper is 
omgewoeld. (ook te koop bij tuincentra) 

- Zakje bloemenmengsel. 
- Emmer. 
- Lege eierendoos. 
- Schepje. 
 

Hoe maak je de zaadbommen? 
Schep de grond in de emmer en roer het bloemenmengsel er doorheen. 
Neem de klei en kneed het totdat het wat soepel is.  
Meng de klei door de grond met mengsel en vorm er bommetjes van ter 
grote van een gehaktbal. 
Laat de bommen drogen (niet bij de kachel of in de zon, dan gaan ze scheu-
ren) 
Doe de droge bommen in een eierendoos. 
 

Hoe lanceer je de bommen? 
Ga op pad met je doos vol bommen, 
misschien in je eigen tuin, maar het 
kan ook in de openbare ruimte. 
Zie je een leuk plekje, waar het wat 
saai is? Lanceer daar je bom, zodat er 
later mooie bloemen zullen staan!  
Ga zo door tot je eierendoos leeg is. 
 
Wil je later kijken of er bloemen 

bloeien op jouw lanceerplekken? Schrijf dan de plekjes op en steek er een 
stokje bij. 

Zaadbommen lanceren 



Tip: 

Lanceer je de bommen in de openbare ruimte? Houd dan rekening met de 
(gemeentelijke) grasmaaiers. Lanceer je bommen op een plek waar de gras-
maaier niet komt. Je kunt ook overleggen met de grasmaaier, als je hem 
tegenkomt. Als de grasmaaier weet dat jij ergens bommen lanceert is hij 
vast bereid er rekening mee te houden…. 
 
Kijk eens om je heen als je buiten loopt tijdens het lanceren.  
Wat is er veel te zien in de natuur! 
Misschien zie je wel vlinders, of vogels, bloemen of insecten…… 
 

Deze activiteit heeft veel voordelen: 
Insecten(vlinders, bijen) worden blij van de mooie bloemen. 

Het zorgt voor een gezellig gezicht in de buurt,  
al die bloemen in vrolijke kleuren. 
Jij bent lekker buiten bezig. 
 
 

Veel plezier!! 
 Wilma van der Ster 



Wij waren thuis bij onze vader in de scheepsmakerij met drie broers. In die 
periode werden vaartuigen, zoals pramen en bokken, voor de boerderij 
vervangen door trekkers. De ruilverkaveling kwam in zicht, zodat er nog 
minder gevaren zou worden. Het timmerwerk aan opstallen enz. werd 
toen nog minimaal door Kroese, maar meer door de gesettelde bedrijven 
gedaan. Men wist toen blijkbaar nog niet dat de Kroeses het bouwen wel 
in hun vingers hadden.  

Wat mijzelf betreft: ik voelde mij aangetrokken om mij in Loosdrecht te be-
kwamen bij een bootbouwerij. Van de jongens die er werkten, kwamen de 
meesten uit Loosdrecht. Er werd niet alleen over boten en andere dingen, 
maar ook oppervlakkig over geloofszaken gepraat.  
Op een goede dag zei een medeweker: “We krijgen volgende week een 
nieuwe maat, uit Barneveld.” De baas zei: “Hij is Christelijk Gereformeerd.” 
Waarop met een groepje van gedachten gewisseld werd over het verschil 
Hervormd/Gereformeerd en nog meer. In veel streken van ons land werden 
er in die tijd bekeringsgeschiedenissen gelezen door het behoudende kerk-
volk thuis. En zo werd er in die tijd ook over bekeerde/veranderde mensen 
gesproken. Er werd een beetje spottend opgemerkt: “In Loosdrecht zijn er 
zes”. “Zijn deze mensen herkenbaar?” vroeg een ander. Er werden soms 
ook vreemde opmerkingen gemaakt over bekeerd worden. Zoals er iemand 
uit de omgeving zei: “Het is niet voor ons soort mensen”. Wat een onbegrip 

Loosdrecht: 1954-1959 



kan je denken. Omdat Paulus schrijft: “Want de zaligmakende genade van 
God is verschenen aan alle mensen”. Alle soorten mensen, van welk soort 
ook, in talen en kleuren, zijn welkom om bij de Heere hun toevlucht te zoe-
ken. Of zei die persoon het in een moedeloze troosteloze zucht: “Ik bid al 
zo lang of ik veranderd mag worden. Er verandert niets in mijn leven. Ik kom 
geen stap dichter bij de Heere God, bij de Heere Jezus. Hij wordt geen le-
vende werkelijkheid in mijn leven.” Of werd het nog steeds niet begrepen 
dat Jezus zelf de hoogste prijs moest betalen om mensen vrij te kopen van 
de macht van de duisternis.  
Hij is dan ook de grootste inspanning waard! Om uit genade los te komen, 
ook van je eigen zondige hart. Zodat wij Hem lief mogen krijgen met HEEL 
ons hart! Wat staan er prachtige woorden in de Bijbel, zoals “Ik geef de 
moede kracht, en kracht hen die geen kracht hebben”. Kracht om vol te 
houden, niet moedeloos te worden in de geestelijke wedloop, om de Kroon 
van het Leven te mogen ontvangen. 
Toen ik in Loosdrecht werkte, bouwde ik thuis verschillende type bootjes. 
Het waren bootjes van 2,50 m tot 4m. Ik was er zo druk mee dat ik na het 
eten niet wachten kon totdat vader het hele bijbelhoofdstuk uitgelezen 
had. Het was juist een goede gewoonte om op deze wijze de hele Bijbel 
door te lezen. De Heere verbindt aan het ernstig onderzoek in Zijn Woord 
een belofte: “Die Mij vroeg zoeken, zullen Mij vinden”. Het gebeurde dan 
later op de avond, niet zo vroeg meer, dat de melkrijder, terug van het af-

Foto: Noorse A. Jol / de latere Optimist klasse. 



leveren van de lege melkbussen bij de boeren, aankwam: “Je moet stoppen 
met timmeren, anders dan…! Ik kan niet door je getimmer in slaap komen.” 
Hij woonde 200 m bij ons vandaan. De kikkers in de sloten om het huis 
maakten meer leven dan mijn getimmer, maar daar had hij kennelijk geen 
last van… 
 
Voor het boot beslag wat je zelf kon maken, had ik een messing plaat nodig! 
Een maat uit Loosdrecht wist een adres: bij Jan, op de Oud Loosdrechtse-
dijk. Toen ik terugkwam met de plaat in de hand, zei hij: Het is gelukt zie ik”. 
Hij vroeg: “Jan begon zeker wel over z’n zoon te praten, die in Duitsland 
verongelukt is?” Dan zegt hij: “Ik ben nou niet meer bang om te sterven. 
Mijn zoon moest er eerst wel om dood gaan.” Het gezegde van Jan werd 
verdraaid weer gegeven. Jan werd eigenlijk gehaat om zo iets te durven zeg-
gen. “Wat een egoïst” dachten ze waarschijnlijk? Of lieten ze gewild hun 
denkvermogen in dit opzicht blokkeren? Jan verloor zijn zoon, maar vond 
de Heere Jezus. De Heere God gebruikt soms harde middelen om het hart 
van een zondaar te breken. Jan leed een zwaar verlies. In deze nood mocht 
hij bij de Heere zijn verdriet uitklagen. En werd Jan ontdekt als zondaar die 
vergeving nodig had. In zijn schuldbelijdenis mocht hij uit genade getroost 
worden. De kennelijke vrede en blijdschap die Jan na veel innerlijke strijd 
ondervond, werd door de buurt niet in dank afgenomen en als wereld-
vreemd gezien. 
Het leven op aarde is voor de gelovigen ook niet anders dan een strijd. Als 
hij met schrik bedenkt en zich afvraagt: ”Ga ik niet lichtvaardig om, besef ik 
wel goed, met heel mijn hart, dat ik voor de Heilige God niet bestaan kan? 
Dat het verschrikkelijke lijden van Christus nodig was om mij van de toorn 
van God te bevrijden? Als dat niet zo is, dan zal de wraak van God mij tref-
fen. Is mijn berouw wel echt en wel oprecht?” Zoals ik het eens een vrouw 
hoorde zeggen: “Als het maar waarheid is in ons binnenste.” Het zijn woor-
den van de Heere Jezus. Hij zegt: “God is Geest. Als je Hem wilt aanbidden, 
dan moet je dat doen in Geest en in Waarheid”. De Heere geve ons die 
Waarheid in het hart en trooste met woorden uit de psalmen: “Maar word 
ik ooit met bange vrees belaân (belast), dan zal op U mijn vast betrouwen 
staan”. “En als Jezus de schare zag, werd Hij met innerlijke ontferming over 
hen (ons) bewogen. “Want zij waren als schapen, dwalende zonder Her-
der”. “Mijn schapen horen mijn stem, Ik ken ze, en zij volgen Mij!”  
Dit is Wie U bent  

G. Kroese 



Datum Tijd Onderwerp Datum Tijd Onderwerp

7-jul 15:00 Bibliotheek 25-aug 15:00 Bibliotheek

7-jul 18:30 Avondklanken 1-sep 15:00 Bibliotheek

14-jul 15:00 Bibliotheek 2-sep 19:30 Censura Morum

20-jul 10:00 Vakantie Bijbel Werk 2-sep 20:45 Voorbereidingskring Heilig Avondmaal

21-jul 15:00 Bibliotheek 8-sep 15:00 Bibliotheek

21-jul 10:00 Vakantie Bijbel Werk 8-sep 19:30 Kerkenraadsvergadering

22-jul 10:00 Vakantie Bijbel Werk 15-sep 15:00 Bibliotheek

23-jul 10:00 Vakantie Bijbel Werk 18-sep 13:00 Gemeentedag

28-jul 15:00 Bibliotheek 22-sep 15:00 Bibliotheek

4-aug 15:00 Bibliotheek 26-sep 11:00 Zondagsschool Samuël

11-aug 15:00 Bibliotheek 27-sep 20:00 Wees een Zegen

18-aug 15:00 Bibliotheek 29-sep 15:00 Bibliotheek

 
  

Preekbeurtenlijst DV 2021 – 3e kwartaal 

Datum Tijd Voorganger Plaats Bijzonderheden

09:30 ds. H.J. van der Veen Sliedrecht

18:30 ds. J.T. Maas

09:30 ds. J.T. Maas

18:30 ds. J.T. Maas

09:30 ds. L.M. Jongejan Ede

18:30 ds. J.T. Maas

09:30 ds. J.T. Maas Afsluiting VBW

18:30 ds. P.G. Oskamp Waverveen

09:30 ds. K.C. Kos Lunteren

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

09:30 prop. H. de Mots Ridderkerk

18:30 ds. H.G. van der Ziel Waarder

09:30 ds. J. Kommers Harderwijk

18:30 ds. W.C. Meeuse Sliedrecht

09:30 ds. D.J. Budding Nunspeet

18:30 ds. J.T. Maas

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

18:30 ds. H. Liefting Gouda

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

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

09:30 ds. J.T. Maas

18:30 ds. M. Aangeenbrug Apeldoorn

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

18:30 prof. J. Hoek Veenendaal

09:30 prop. J.J. de Haan Woerden

18:30 ds. J.T. Maas

5-9-2021

12-9-2021

19-9-2021

26-9-2021

1-8-2021

8-8-2021

15-8-2021

22-8-2021

29-8-2021

4-7-2021

11-7-2021

18-7-2021

25-7-2021

3e Kwartaal 2021

Agenda D.V. 3e kwartaal 2021 



‘Naar het kruis’ 
 

Vakantie Oostenrijk met de familie, 4 ouders en 6 pubers.  

We zijn net met de berglift naar boven gegaan, stappen uit en kijken rond.  

Oh, daar is een kruis, het is niet zo ver, daar lopen we naartoe; zegt mijn 

broer- de leader, zoals de jongelui hem noemen. Ze hebben zelfs een liedje 

gevonden dat heet ‘follow the leader’, en dat wordt dan ook regelmatig uit-

bundig gezongen in de auto, niet om aan te horen- dat even tussendoor. 

Maar nu terug naar de berg. Wij op weg, mijn broer voorop.  

We hebben nog maar een paar stappen genomen of er komt een man naar 

ons toelopen, met een papier in zijn hand. Om 11.00 uur wordt hier een 

‘Berggottesdienst’ gehouden, komt u ook? Zegt hij in het Duits. 

Ja, dat lijkt mijn broer wel wat en zonder ons te vragen zegt hij; ja natuurlijk, 

het is wel van een andere kerk, maar God loven en prijzen is altijd goed. 

De jongelui kijken wat bedremmeld, hier zitten we niet op te wachten, en 

het is toch geen zondag, mopperen ze. Maar het helpt niet en een paar mi-

nuten later hebben we met z’n tienen een plekje op de rotsen gevonden, 

om te zitten. Er komen gelukkig nog meer mensen bij zitten en om 11.00 

uur begint de openluchtkerkdienst. 

De voorganger heet ons welkom. Vraagt ons of we de liederen kennen, die 

op het papier staan dat we allemaal gekregen hebben. De meeste liederen 

kennen we niet, maar 1 lied wel: ‘Lobe den Herren’ in het Nederlands “Lof 

zij de Heer, de almachtige Koning’. 

We beginnen met het zingen van de eerste twee coupletten en tijdens de 

dienst wordt er telkens een volgend couplet gezongen. 

Het wordt een bijzondere dienst, zo midden in de natuur, midden in Gods 

schepping. 

En daar gaat de dienst ook over. Eerst wordt Ps. 104 voorgelezen en daarna 

ook nog Gen. 1, waarna we met elkaar hardop de geloofsbelijdenis opzeg-

gen. Indrukwekkend! 

Beseffen wij wel, als we hier rondlopen op de bergen, tussen de bloemen, 

de vogels enz. dat we lopen in Gods heilige schepping? zegt de voorganger. 

Wij zeggen en denken vaak dat het onze aarde is en dat wij hem kunnen 

gebruiken, zoals je een wegwerpartikel gebruikt. Maar het is de aarde van 



de machtige grote God, Die hemel en aarde gemaakt heeft. Wij hebben hem 

in bruikleen. We moeten daarom deze God hiervoor loven en prijzen en in 

dankbaarheid goed voor Zijn schepping zorgen en dat blijven doen tot aan 

de wederkomst van Jezus. In liefde omgaan met onze medemens, net zoals 

de Heere Jezus –de Schepper van het leven- omging met een ieder die op 

Zijn pad kwam. Ja, die zelfs Zijn leven gaf uit liefde.  

Dat was, in het kort, de inhoud van de preek in deze mooie omgeving. 

 

Een half uurtje later lopen we dan toch op weg naar het kruis. Daar aange-

komen kijk ik rond naar Gods schepping, nog nadenkend over de dienst en 

denk bij mezelf………we zijn bij het kruis aangekomen via het evangelie van 

Het Kruis! 

  

M. van der Vliet  



  

Mutaties ledenbestand van mrt t/m mei 2021 

 

Voor u gelezen………………. 

 
‘Binnen de kaders van een gereformeerde bijbeluitleg is er geen ruimte voor 
de leer van het chiliasme. Het is geïnfecteerd door biblicisme uit Noord-Ame-
rika. En dat is politiek niet onschuldig. Mijn ervaring als zendingspredikant in 
Latijns-Amerika maakt mij extra wantrouwig. Het vrederijk wordt verward 
met de Noord-Amerikaanse droom van welvaart en voorspoed. Het gevaar 
van het welvaartsevangelie ligt op de loer. Augustinus ontkent in feite het 
bestaan van het duizendjarig vrederijk. Althans, hij zegt dat dat rijk van vrede 
is begonnen met Pinksteren. Het is de tijd van de evangelieverkondiging. Cal-
vijn volgt hem in die uitleg.’ 
 
Ds. J.A.W. Verhoeven in 
‘Hoop en heiliging’ Leven met Christus in de tussentijd 

Naomi van Selm Kleiburg 212, Amsterdam verhuisd; vorig adres Donkereind 7 mrt-21

mw. S.M. Hendriks-Borst Maria-Oord nieuw binnengekomen vanuit Morgenster gemeente mrt-21

dhr. W. Worst Maria-Oord nieuw binnengekomen vanuit Woerden mrt-21

mw. B. van Elk-Weerdmeester Maria-Oord - 6 de Rietkraag overgeschreven naar Zegveld mrt-21

mw. L. van Duijn Proosdijland 59 n.a.v. Kerkbalans op haar verzoek uitgeschreven mrt-21

mw. E.J.W. Blaak Scholeksterlaan 2 nieuw binnengekomen vanuit R'dam mrt-21

mw. Judith Kroese-van Dieren Demmerik 96 belijdenis d.d. 25 april  2021 apr-21

dhr. M.M. van der Vliet Donkereind 29 verhuisd naar Kockengen apr-21

dhr. Johan Kroese Donkereind 5 belijdenis d.d. 25 april  2021 apr-21

dhr. Jarmo van Bruchem Pr. Bernhardlaan 3 belijdenis d.d. 25 april  2021 apr-21

mw. Nadine Brockhoff Veldhuisweg 5 belijdenis d.d 25 april  2021 apr-21

Nadine Brockhoff Achterbos 8 gehuwd d.d. 14 mei en verhuisd naar Achterbos mei-21

Johan Kroese Achterbos 8 gehuwd d.d. 14 mei en verhuisd naar Achterbos mei-21

dhr. H. Gijzen Cuilensmeer 54 gehuwd d.d. 1 mei, gegevens partner ontbreken mei-21

dhr. R.N. Versloot Dodaarslaan 148 gehuwd en verhuisd naar Woerden mei-21

dhr. M. van der Horst Herenweg 210 E verhuisd vorig adres Achterbos 95 mei-21

Naomi van Selm Kleiburg 212, Amsterdam voorkeurlid onze gemeente geworden mei-21

echtpaar Verrips-Brommer Potmeer 10 op verzoek uitgeschreven mei-21



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, e-mail: 
her.ger.schreurs@hetnet.nl, tel: 264286 of Ab Smit, Klijne Meer 80, 
e-mail: ab.smit@casema.nl, tel: 261007  

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


 Gemaakt door Jeftha 


