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CONTACTBLAD VAN DE HERVORMDE GEMEENTE VINKEVEEN 

Jezus 
 

Het Licht in de duisternis. 

De Vreugde van ons hart. 

De Hoop voor deze wereld. 



 

 

 

  

 

Voor u gelezen…………… 
 
‘Deze morgen word ik langzaam wakker op een gewone dag, een kille morgen 
halverwege maart. Ik weet niet wat er voor me ligt, maar ik word wakker in 
een bed dat ik ken, in mijn eigen huis, in een routine, in een eigen leven, 
midden in het verhaal. De psalmist roept uit: ‘Dit is de dag die de Heer ge-
maakt heeft.’ Dit! Als we wakker worden, begroeten we niet een vage of al-
gemene genade van een God ergens ver weg. In zijn vreugde en wijsheid 
heeft God deze doorsneedag gemaakt, benoemd en gezegend. Wat ik in mijn 
zwakheid zie als de zoveelste eentonige dag in een reeks dagen, heeft God 
gegeven als een bijzonder geschenk.’ 
 
Tish Warren in ‘Liturgie van het alledaagse’ Heilige gebruiken in het gewone leven 
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PSALM 50 
 
Het zal zo’n veertig jaar geleden zijn dat ik een preek las die me heel diep raakte en 
me altijd bijgebleven is. Mijn schoonvader, die ook mijn geestelijke vader is, gaf, ik 
moet eigenlijk zeggen, duwde me een boek in handen en met z’n zware stem zei 
hij: jongen, lees deze maar…  
Het was een preek van Bernadus Smijtegelt over de tekst uit psalm 50: Ik, God, ben 
Uw God.  
Op zijn eigen karakteristieke wijze, werd woord voor woord de tekst uitgelegd en 
dichtbij gebracht.    
Ik weet nog hoe de woorden me raakten en het licht van Zijn genade in m’n ziel 
begon te schijnen… De woorden van deze tekst zijn me altijd tot troost gebleven. 
 
Een andere tekst is voor velen, en ook voor mij, altijd weer tot troost. Het is de 
belofte uit vers 15: Roep Mij aan in de dag van benauwdheid; Ik zal u eruit helpen 
en u zult Mij eren. 
Wat een troost ligt er in deze belofte van de Almachtige God, Die niet liegen kan. 
Op het moment dat je geen uitweg, geen oplossing ziet, een onmogelijke weg voor 
je, als de omstandigheden alle troost dreigen te ontnemen…  
Je dan terugkijkt en ziet… dat de HEERE toch weer geholpen heeft, uitgeholpen 
heeft, dan vervult dankbaarheid je hart… “en u zult Mij eren”. 
 
De laatste jaren is deze psalm ook vaak door middel van andere verzen in mijn ge-
dachten. 
Als ik samen met Christine met de fotocamera op pad ben en door de bossen wan-
del. Als we op zoek zijn om wild te zien en op de foto proberen te krijgen. Als we 
wild zien en ons verwonderen om Zijn schepping, als we een ree in de ogen kijken, 
herkennen we daar nog iets van het paradijs in.  
Maar ook als we geen wild zien… wat ook regelmatig voorkomt, ook dan komen de 
woorden van vers 10 en vers 11 vaak in mijn gedachten: want al de wilde dieren in 
het woud zijn van Mij, de dieren op duizend bergen. 11 Ik ken alle vogels van de 
bergen, het wild van het veld is bij Mij.   
Psalm 50 is de eerste psalm die als bijschrift “een psalm van Asaf” heeft.  
In totaal zijn er twaalf die het opschrift “van Asaf” hebben. In deze psalm gaat het 
over het dienen van God.  
De psalmdichter, geïnspireerd door de Heilige Geest, is soms zelf aan het woord 
maar laat ook de HEERE spreken in deze psalm.  
De God der Goden, de HEERE spreekt en daagt Israël voor de rechtbank. In de eer-
ste plaats Israël, maar daarbij gekomen, ook ons.  
De hele aarde in zijn totale omvang, alle bewoners, worden opgeroepen om getui-
gen te zijn bij de rechtszitting.  

WOORD VOORAF….. 



Uit Sion, daar waar God woonde en troonde, daar waar de tabernakel en later de 
tempel stond, uit Sion verschijnt God. Sion wordt de volkomen schoonheid ge-
noemd. Want God is in haar paleizen, zegt psalm 48.  
En God laat Zich zien, Hij verschijnt. Hij verschijnt in stralende heerlijkheid.  
Als we tekenen rondom Zijn verschijnen lezen, zien we dat Hij komt als Rechter. Er 
wordt gesproken van een verterend Vuur en een geweldige storm. Dreigend is Zijn 
verschijning 
Wees op uw hoede, dat u het verbond van de HEERE, uw God, dat Hij met u gesloten 
heeft, niet vergeet en voor u een beeld maakt, de afbeelding van enig ding dat de 
HEERE, uw God, u verboden heeft. Want de HEERE, uw God, is een verterend vuur, 
een na-ijverig God, zegt Deuteronomium 4 vers 23, 24. 
Zijn volk, Zijn gunstelingen worden ook opgeroepen om te verschijnen op de rechts-
zitting. Het volk waar Hij een verbond mee gesloten heeft. Het volk bevestigt het 
verbond met hun offers. 
 
In vers 7 herinnert deze God, Israël eraan dat Hij hun God is. Ik God, Ik de grote 
Schepper van hemel en aarde, de Almachtige God. Ik God, ben… Ik ben. Ik ben er 
bij, tegenwoordige tijd, dus niet Ik was, maar Ik bén uw God. Ik Ben is altijd tegen-
woordig en altijd tegenwoordige tijd.   
Uw God. In het Engels I Am God, even thy God, ‘zelfs’ uw God. Daar komt de ver-
wondering heel sterk naar voren, zelfs uw God… 
Buiten de geweldige troost die er in deze woorden schuilt, klinkt er ook de verma-
ning in door: Ik ben uw God.  Geen andere God mag er bestaan onder het volk van 
Israël. En ook klinkt er het heilige in door… Ik ben GOD.  
 
In de komende verzen wil de HEERE Zijn volk wakker schudden en terugroepen. En 
zo ook ons…  
Ze doen getrouw hun plichten, de offers worden gebracht. Het volk denkt dat het 
daarmee God dient, dat dit het dienen van God is… Maar Hij wil hun ogen openen, 
hen laten zien, dat het niet alleen om de uiterlijke plicht gaat. Hij laat hen zien dat 
Hij de offers op zich niet nodig heeft, de offers zijn er voor het volk. Jullie hoeven 
het niet te geven, want het is al van Mij. En als ik honger had, zou ik dan jullie nodig 
hebben om Mij te voeden? Alles is van Hem. De jonge stier die jullie mesten voor 
het brandoffer, de bokken voor het schuldoffer, het hoeft niet…  
De wilde dieren in het woud, de dieren op de bergen, de vogels in de lucht, het wild 
op het veld, het is allemaal van Mij, door Mij gekend en bij Mij.  
Honger ---- tegenbeeld van de afgoden die met bloed gestild moesten worden 
 
Waar het dan wel om gaat… Wat is de ware Godsdienst… de HEERE oprecht dienen, 
met ons hart…? 
Het gaat om het offer achter dat offer. Het gaat om ons hart, de liefde van ons hart, 
onze toewijding aan Hem.  



Het volk dat Hem dankt, oprecht dankt, dat de beloften houdt, dat Hem aanroept 
in de nood… dát is de ware Godsdienst.  
Het danken van God gaat voorop. Het geeft aan dat je weet dat je van genade leeft, 
uit genade ontvangt. Niet verdiend, maar toch gekregen, verdiend maar toch niet 
gekregen. Te leven uit het wonder van genade maakt dankbaar. We gaan zo mak-
kelijk aan het danken voorbij. Het vraagt oefening om te zien, op te merken, wat 
de HEERE ook in de zogenaamde kleine dingen doet en Gods vaderlijke Hand op te 
merken in heel ons leven.  
Hoe breng je het ervan af…? Weet je überhaupt nog wel wat je beloofd hebt.  
Het geldt soms ook voor onze geloften aan God in ons dagelijks leven… wie kent dit 
niet, wie heeft dit nooit gezegd/gedacht/gebeden…? HEERE als u dit doet, als U mij 
nu helpt, als U, dan zal ik…    
En nagekomen? Of staan er nog geloften open, die nog betaald moeten worden? 
 
Het oprecht dienen van God is ook Hem aanroepen in de benauwdheid.   
Ik vind het altijd weer wonderlijk, dat we Hem dienen door Hem aan te roepen in 
de benauwdheid, dat we Hem dienen door hulp te vragen in onze nood, door ons 
gebed om hulp. Dat geeft vrijmoedigheid om elke keer weer opnieuw, toch weer 
Hem de nood van mijn zondig, arglistig hart, de nood van de omstandigheden van 
jezelf of van je dierbaren en naasten voor hem neer te leggen. Hem nodig hebben 
is Hem eren, is Hem erkennen als Diegene Die alleen helpen kan.  
De belofte van God staat vast, Ik zal u eruit helpen! 
Misschien wel anders dan wij denken, misschien wel op een andere manier of op 
een later tijdstip…  Maar, Ik zal helpen.  
En u zult mij eren… dankbaar voor Zijn hulp, voor Zijn uithelpen. En eren door op-
nieuw de toevlucht tot Hem te nemen, Hem aanroepen in de dag van benauwd-
heid. 
 
Maar tot de goddeloze zegt God… (vers 16). 
Tegen de goddelozen? Dan hoeven wij dus nu even niet te luisteren en kunnen we 
deze verzen wel overslaan! 
Ik ben bang dat dit even te snel gedacht is. Uit de volgende verzen blijkt dat het om 
mensen gaat die godsdienstig zijn, ze vertellen over Zijn inzettingen, spreken over 
het verbond van God.  
Hoe durft u? zegt God. 
U haat de vermaning, het opvoeden van God, doet met Mijn woorden wat u maar 
wilt. Als het niet uitkomt, werpt u het achter u weg. Alsof het er niet is, alsof het 
niets is. U gaat selectief om met het Woord van God, net wat uitkomt.  
(Ik zou willen vragen) wie is daar vrij van?  
 
Ziet u een dief, dan loopt u met hem mee. Niet waarschuwen en afstand doen of 
breken met de persoon, maar hoe vaak profiteren we niet van het stelen van 



iemand, profiteren we niet van iemands slimme belastingtrucjes die ‘eigenlijk’ niet 
kunnen, die dus niet kunnen.  
(Ik zou willen vragen) Wie is daar vrij van?  
 
En uw deel is met overspelers… 
Het brengt ons bij de zonden tegen het zevende gebod.  
En uw deel is met, …betekent u gaat er in mee, doet er aan mee, een deelnemer.  
Wie is er vrij van? 
 
Uw mond gebruikt u voor het kwaad, uw tong smeedt bedrog aan bedrog. (vers 19). 
U zit daar en spreekt kwaad tegen uw broeder, u werpt een smet op de zoon van 
uw moeder.  
Het gaat ons zo gemakkelijk af, voordat je weet is er weer iets onbedachtzaams de 
lippen ontglipt. 
Wie is er vrij van? 
 
U denkt dat ik net zo ben als u… (vers 21) Maar misschien is het grootste kwaad wel 
dat we denken dat de HEERE het goed vindt of gedoogd… Denken dat de HEERE net 
is zoals ik (en daarmee ik zoals Hij…).  
Maar Hij is de Heilige, de totaal andere, totaal afgescheiden van de zonden. 
 
Deze laatste verzen brengen in de schuld, je leeft als een goddeloze… 
 
En toch komt de HEERE nog in Zijn genade tot ons, met Zijn straffen 
Zijn straffen hebben de bedoeling om ons terug te laten keren tot Hem om onze 
zonden in te zien, om zo in de schuld te komen en met schuldbelijdenis Hem aan te 
roepen én vergeving te ontvangen en Hem te danken en eren. 
De grootste straf van God is als God niet meer straft… dat de HEERE ons overgeeft 
aan de begeerten en hartstochten van ons eigen hart.  
Er is nu nog een tijd van genade maar er komt een tijd dat er niemand meer is die 
redt. Nu nog klinken de woorden van genade. 
 
Wij moeten erkennen dat wij nog vele zonden en gebreken in onszelf aantreffen. 
Niettegenstaande dit alles, omdat wij door de genade van de Heilige Geest droef-
heid over zulke gebreken hebben en wij begeren tegen ons ongeloof te strijden en 
naar alle geboden van God te leven, zullen wij er ten volle van verzekerd zijn dat 
geen zonde of zwakheid die tegen onze wil nog in ons overgebleven is, kan verhin-
deren dat God ons in genade aanneemt.  
 
De laatste regels van deze psalm zou je kunnen zien als samenvatting van deze 
psalm en als een belofte, wie dank offert, zal Mij eren, wie de rechte weg gaat, zal 
ik Gods heil doen zien (vers 23), zal ik Gods Yeshua doen zien, zal ik Zijn Jezus zien. 
Hem in gerechtigheid aanschouwen, verzadigd… met Zijn Goddelijk beeld.  

 
door AnToon Smit 



 
 
Bedankt!!! 
 
Wat een verrassing, zondag 24 oktober kwam er een post-
bode langs (kerkbank) en kregen wij een mooie kaart en 
een plak chocola. 
We kregen dit namens de commissie ‘opening winter-
werk’.  
Maar wat ik nog het mooiste vond, dat ze laten weten dat 
ze aan ons denken, dat stond op de kaart. 
Ja, we kerken nu al een hele tijd in Vinkeveen en vinden 
de mensen heel aardig, we hopen dan ook nog heel lang bij 
jullie te kerken. 
De kaart was heel mooi met plaatjes beplakt, knap hoor, 
een hondje in een mandje keek een beetje verdrietig, maar 
misschien was hij een beetje ziek, we weten het niet, of 
zijn baasje was boos, omdat hij stout was. 
Nu moet ik ook nog verklappen wie die mooie kaart heeft 
gemaakt, nou dat was Jonah de Haan. Dankjewel Jonah, 
knap gedaan hoor!  
Maar waar wij (dus ook mijn man) heel blij mee waren, 
was dat er zo’n mooie tekst op stond: Ps. 121 vers 2-3, ‘Die 
Hulp zorgt voor ons, dag aan dag draagt Hij ons’.  
Wij willen jullie er heel hartelijk voor bedanken. We we-
ten het nu helemaal zeker dat wij er bij horen. 
Dat wilden wij nog even laten weten, dat we er heel blij 
mee zijn!! 
 

Een lieve groet van,  
 

Klaas en Jeltje Samplonius  
  



 

  



 

  



 
 
Weet jij welke dieren er bij jou in de buurt wonen? 
Je ziet ze niet altijd, maar je kunt wel naar hen op zoek gaan door naar hun 
sporen te speuren. 
 
Wat zijn diersporen? 
Diersporen zijn eigenlijk de poot-
afdrukken van een dier. Wij 
mensen kunnen ook sporen ach-
terlaten, denk bijv. aan een voet-
afdruk in het zand van het strand 
of een schoenafdruk en de 
zachte grond. 
 
Wat heb je nodig? Deze Leidraad. Verrekijker en vergrootglas. 
 
Hoe ga je aan het werk? 
Ga naar een strandje langs het water of een natuurlijke oever met weinig 
begroeiing langs de sloot of de plas(een nat. oever is een oever waar langs 
de waterkant geen beschoeiing in het water is geplaatst. Doordat de be-
schoeiing er niet staat, kunnen dieren juist op deze plekken gemakkelijk uit 
het water komen) 
Zoek in het zand of de zachte, modderige grond naar pootafdrukken van 
dieren. Vind je sporen, bekijk de sporen dan goed. Gebruik daarbij zo nodig 
het vergrootglas.  
Neem de Leidraad erbij en bekijk de zoekplaat. Bij welk dier denk je dat het 
door jou gevonden spoor hoort? 
 
De verrekijker kan je gebruiken als je bijv. een vogel of ander dier hoort of 
ziet die wat verder weg zit.  
Zoek het dier op met de verrekijker…wat voor dier heb je ontdekt? 
 
Tip 1: 
Als er de komende tijd sneeuw valt, is het helemaal leuk om naar sporen te 
zoeken. Zelfs de kleinste dieren, bijv. muizen, laten dan hun sporen na. En 
vaak zie je bij de sporen van een vogel ook nog het slepende stukje spoor 
wat door de staart veroorzaakt wordt.

Speuren naar diersporen!! 



Tip 2: 
Je kunt ook zoeken naar de uitwerpselen van dieren. Denk bijv. aan de keu-
teltjes van konijnen. 

 
Tot slot: 
Veiligheid voorop!! 
Heb je nog geen zwemdiploma? Neem dan een ouder iemand mee tijdens 
het zoeken bij het water!! 
 

Wilma van der Ster 



 
 
 
 
 
Voor deze editie hebben we een aantal vragen voorgelegd aan een zeer 
maatschappelijk betrokken gemeentelid, Anne-Marie de Haan. 
 
Maar wie is Anne-Marie eigenlijk? 
Anne-Marie is gewoon Anne-Marie zoals ze zelf zegt, de vijfde uit en gezin 
van tien kinderen. 
Een geboren Van Kreuningen, maar al bijna 28 jaar getrouwd met Hans de 
Haan en moeder van 4 prachtige kinderen.  
 
En hoe kom jij nu bij stichting Linquenda terecht, was een volgende vraag…. 
Nou, zo vertelt ze verder, dat is een heel mooi verhaal! 
Mijn zus Rebekka wist van mij dat ik een bijzondere wens had, ik wilde na-
melijk graag eens mee om spullen uit te delen aan kinderen en ouderen die 
het zoveel moeilijker hebben dan wij. Denk bijvoorbeeld aan het uitdelen 
van de schoenendozen die we altijd maken met de jeugdclubs… 
 
Zo heeft Rebekka wel eens naar een televisie programma geschreven; maar 
daar geen antwoord op gekregen. Maar Rebekka zocht verder op internet 
en kwam op deze manier terecht bij stichting Linquenda in Oudewater. 
Ze heeft het bestuur een brief geschreven (Hans zat in dit complot). 
Eigenlijk had Rebekka het idee om dit als complete verrassing te doen, zo 
van: Anne-Marie nu je koffer pakken want je gaat naar Roemenië spullen 
uitdelen, maar het bestuur wilde eerst kennis maken met mij. Je wilt na-
tuurlijk wel weten met wie je op reis gaat. Je bent ruim een week op pad 
dus dat moet wel passen met het team. 
Toen kreeg ik op valentijnsdag een kaart waarin stond dat mijn grote wens 
uit zou komen. Een maand later kreeg ik een vliegticket van Rebekka voor 
mijn verjaardag en na een zeer geslaagd kennismakingsgesprek met het be-
stuur, mocht ik in mei me op reis naar Roemenië. 
Op de dag van vertrek heb ik wel wat tranen gelaten hoor, had al heimwee 
voor ik goed en wel vertrok, de eerste keer op reis zonder man en kin-
deren… 

 

Van mond tot mond 
 

door Debora de Haan 



Maar inmiddels ben ik alweer vijf keer 
mee geweest op reis. De zesde keer stond 
gepland, maar toen kwam corona en werd 
alles afgeblazen. Ook in Roemenië gaat dit 
virus flink rond. 
 
Voordat corona er was, was het de ge-
woonte dat Linquenda drie keer per jaar 
afreisde naar Roemenië. In februari, mei 
en november gaan er tussen de twee en 
vier personen vanuit Nederland richting 
Roemenië. In mei en november zeker vier, 
want dan reist er ook een vrachtwagen 
mee, die neemt allemaal spullen mee die 
we daar uitdelen. Dan ben je blij als er wat 
extra mankracht is. 
In februari zijn er alleen voedselpakketten 
en zaadpakketten (voor moestuinen) dat 
redden we met minder personen. 
In Arad, de stad waar we logeren en waar 

dus ook voorraad staat, worden we geholpen door jongeren uit de kerk al-
daar, en we worden geholpen door een plaatselijke tolk, want ons Roe-
meens is niet helemaal “je van het”. Deze tolk vertaalt voor ons naar Engels, 
dat spreken we dan weer wel! 
Op mijn vraag wat de mooiste herinnering is aan deze reizen, vond Anne-
Marie het lastig om één voorbeeld te noemen, er zijn eigenlijk alleen maar 
mooie herinneringen… 
Maar wat ze nooit zal vergeten is, is dat ze eens aan het bed stond van een 
ernstig lichamelijk en verstandelijk gehandicapt meisje dat volgens haar ou-
ders heel vaak onrustig is. 
Ik vroeg of ik wat voor haar mocht zingen, dat mocht, en ik zong gewoon in 
het Nederlands: 
,,je hoeft niet bang te zijn, al gaat de storm tekeer” en ook het kindergebed: 
,, handjes gevouwen”. Haar ogen begonnen te stralen, zo bijzonder! 
Ook zal ik nooit vergeten hoe we, tijdens mijn eerste reis, een bed kwamen 
brengen bij een meisje van een jaar of zeven a acht. 
Ze sliep nog altijd bij haar ouders in bed, zo blij ze kwam helpen met het 
tillen van de onderdelen van haar eigen nieuwe bed, bleef maar stralen! » 



En dan al die kinderen en ouderen die enorm stralen als ze een fiets krijgen. 
Mijn vader klust graag aan fietsen en weet aan tweedehandsfietsen te ko-

men. Hij heeft voor de stichting al 
meer dan twee honderd fietsen opge-
knapt. Al die fietsen rijden nu rond in 
en rond Arad, geweldig toch?!!  
 
De stichting helpt ook sponsorgezin-
nen, hebben jullie ook zo’n sponsorge-
zin? 
Ja zeker!! Wij hebben twee gezinnen 
die we ondersteunen. 
Ik heb hun adres nu inmiddels en zo 
kunnen we zelf ook eens wat opsturen 
rond, bijvoorbeeld, kerst of andere 
feestdagen.  
Ook steunen twee zussen van mij een 
gezin en een andere zus had een gezin 

maar dat is gestopt omdat het een stuk beter ging met dat bewuste gezin. 
We merken dat het in Arad wat beter gaat gelukkig, goede wegen wat meer 
werkgelegenheid, dus het aantal gezinnen in de kaartenbak van Linquenda 
is wat uitgedund, reden voor dankbaarheid! 
Maar er lopen wel wat andere projecten inmiddels.  
 
Het is wel lastig nu om richting Roemenië te gaan, corona is daar erg aan 
het rondgaan. De mensen zijn bijna niet gevaccineerd en er zijn enorm veel 
mensen echt heel ziek. Ook hebben de meeste mensen die wij bezoeken 
geen vervoer en geld om naar het ziekenhuis te gaan. 
Zo helpen wij ook een vrouw die zeer ernstig ziek is, maar geen geld heeft 
voor medicatie. We helpen haar daarmee, zodat ze wel de basismedicatie 
kan betalen, het zijn zeer schrijnende situaties. 
Hierdoor kunnen wij er nu dus ook niet heen, wel is er een vrachtwagen vol 
spullen naar Roemenië gegaan om spullen naar nieuwe projecten te bren-
gen, maar er is iemand vanuit Nederland meegegaan. 
De gezinnen die in en om Arad wonen en geholpen worden door onze stich-
ting hebben de voedselpakketten en broodcontracten gekregen via ons 
contact persoon in Arad. Broodcontracten zijn een soort bonnen die de ge-
zinnen kunnen inleveren bij de plaatselijke bakker om daar dan brood van 



te halen. Dit scheelt al heel veel voor deze gezinnen. Als je dit op je laat 
inwerken dan stemt dat verdrietig. Wij hebben regelmatig brood over en 
brengen dat naar de eenden, daar zijn de mensen blij met zo’n contract! 
Dat zijn de dingen waarom ik dit zo graag doe, met, voor ons kleine dingen, 
anderen blij  maken!  
 
Wat ook super was is dat ik afgelopen september met Hans bij ons sponsor 
gezin ben geweest. We hadden een ste-
dentrip geboekt naar Boedapest en we 
zijn met een huurauto eerst naar Arad ge-
reden. We hebben daar de tolk die ik ken 
van eerdere reizen opgehaald. Zij vond het 
enorm fijn om ons te helpen. Zo zijn we 
naar ons sponsorgezin gereden en ook 
naar het sponsorgezin van Nico Jan en De-
bora de Haan. We kwamen nu op eigen ti-
tel en konden op deze manier wel wat geld 
geven om de winter te kunnen overbrug-
gen. 
Ook van een aantal gemeenteleden uit de 
kerk hadden we wat geld mee gekregen 
om daar uit te delen aan gezinnen, be-
dankt, ook namens hen! 
Stichting Linquenda geeft de gezinnen, heel begrijpelijk, geen geld maar al-
leen voedsel en kleding en andere producten, maar nu konden we medicij-
nen betalen voor een ernstig zieke moeder! 
U begrijpt vast wel dat dit heerlijk werk is! 
 
Je vertelde al dat er heel wat hulp nodig is, kunnen wij daar ook aan mee 
helpen? En zo ja, op welke manier?  
Nou, zo vertelt Anne-Marie verder, dat kan zeker! 
Natuurlijk kunnen we kleding, speelgoed en huisraad inzamelen. 
Alleen niet bij mij brengen, wij hebben daar gewoonweg geen ruimte voor. 
In Oudewater is de opslagplaats.  
Ook is daar een kringloopwinkel van de stichting, alles wat niet mee gaat 
naar Roemenië verkopen ze daar in de kringloopwinkel. En elke “stuiver” 
die dat opbrengt gaat naar gezinnen in Roemenië.  
Alles wordt gedaan door vrijwilligers.  » 



Fantastisch werk dat gedaan wordt door erg betrokken vrijwilligers. 
Ook heeft de stichting een website, 
www.stichtinglinquenda.nl. Neem de tijd 
eens om deze site te bezoeken, echt de 
moeite waard. 
En bidt voor hen.! Dat doen wij ook altijd 
als we vertrekken na ons bezoek aan een 
gezin, nadat we hebben gelezen uit de Bij-
bel, ook dat zijn waardevolle momenten.  
En het natuurlijk altijd mogelijk om een gift 
over te maken, geloof me, het is nodig! En: 
geven maakt rijk, vergeet dat niet! 
 
Anne-Marie, dank je wel, we hopen dat er 
spoedig een volgende reis gepland kan 
worden om het belangrijke werk verder 
voort te zetten! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Mutaties ledenbestand van september t/m november 2021

mw. S. Haveman Turelurenlaan 14 op verzoek uitgeschreven sep-21

Stefan de Haan Botsholsedijk 2a 29AP verhuisd; vorig adres Snippenlaan 19 sep-21

Nathan van Sligtenhorst Botsholsedijk 2a H46 geboren d.d. 13 september 2021 sep-21

dhr. W. Worst Maria-Oord verhuisd naar Oudeland te Woerden sep-21

dhr. R. van Dulken Ds. H. tn Brinckplantsoen 7, Wilnis verhuisd naar Groningen okt-21

Eli Oussoren Herenweg 210 gedoopt d.d. 3 oktober 2021 okt-21

Filemon Oussoren Herenweg 210 gedoopt d.d. 3 oktober 2021 okt-21

Aaron Smit Herenweg 209 geboren d.d. 5 oktober 2021 okt-21

Fam. v. Wijngaarden-Jongerius (2 pers) Groenland 20 verhuisd naar Loenen a/d Vecht okt-21

mw. T. Post-Doppenberg Maria-Oord overleden d.d. 29 oktober 2021 okt-21

Nathan van Sligtenhorst Botsholsedijk 2a H46 gedoopt d.d. 14 november 2021 nov-21

Aaron Smit Herenweg 209 gedoopt d.d. 14 november 2021 nov-21

dhr. T.T.  Maas Botsholsedijk 2a 29AP verhuisd; vorig adres Herenweg 203 nov-21

mw. M.S.A. Gijzen-van Dulken Baambrugse Zuwe 56 overleden d.d. 21 november 2021 nov-21

dhr. J.C. Moerman Kievitslaan 30 verhuisd naar Woerdense Verlaat nov-21



 
 
NIEUWE BOEKEN VOLWASSENEN 
 
Lyn Austin: Een lied in de schaduw  
Gaat over Lena’s gezin dat uit elkaar wordt gerukt door 
de komst van de Duitsers in Nederland. Ieder verzet zich 
op zijn eigen manier en wijze zich tegen de tirannie van 
de bezetters. Het gezin brengt offers en wordt gecon-
fronteerd met diepe angsten en overtuigingen.  
 
Terri Blackstock: Overdiend 

Dustin Webb woonde geruime tijd bij een oom en 
tante dicht in de buurt waar Jamie Powell woonde in 
de jeugdjaren. Ze hebben veel met elkaar gespeeld 
maar zijn  elkaar uit het oog verloren. Dustin belandt 
onschuldig het gevangenis in. Jamie is advocate en 
wordt door Dustin gebeld of zij hem wilt helpen. Dus-
tin wordt ervan beschuldigd een aanslag te hebben ge-
pleegd tijdens een concert. Doordat er zonder dat hij 
het weet in zijn truck explosieven aangetroffen. Jamie 
gelooft in Dustin’s onschuld. Ze zal alles op alles zetten 
erachter te komen wie Dustin er in laten luizen… 

  

De bibliotheek is alleen de woensdagmiddag open van  15.00-16.00 uur!  
Iedereen kan de boeken voor 25 euro cent per week komen lenen. Ook ver-
kopen wij hier postzegels voor Woord en Daad voor hetzelfde tarief elders! 
Welkom in gebouw Maranatha! 

 

 
Voor u gelezen…………… 
 
‘We moeten leren de grootsheid van de Bijbel niet als probleem te zien, 
maar als uitdaging en heenwijzing naar God.’ 
 
Willem Maarten Dekker in ‘Domweg gelukkig’ Een theologische en filosofische ver-
kenning over het streven naar geluk 



Dank U voor alles wat U hebt bedacht 
De velden vol bloemen, de bergen vol kracht  

De zeeën vol water, de stranden zo zacht 
De zon voor de dagen, de maan voor de nacht 

Dank U voor alles wat U hebt bedacht!!!  
 
Dit liedje van Elly en Rikkert ging nog al eens door mijn gedachten, toen ik 
in 2020 bezig was met een “natuur-kalender”. De natuur-kalender hield 
voor mij in dat ik de “verplichting” had om elke dag een bijzondere natuur- 
ervaring op te schrijven. Ik begon op 1 Januari en op 31 december had ik 
een prachtig verslag bij elkaar.  
Samen met onze lieve, trouwe labrador Gijs ging ik elke dag op pad en we 
hebben samen de mooiste ontdekkingen gedaan. 
 
Wat hebben we geleerd? 
Om goed op te letten buiten. Zonder goed te kijken, te luisteren, te ruiken 
en te voelen ontdek je niets. 
We hebben geleerd om elkaar in de gaten te houden: Als Gijs stilstond, was 
er iets bijzonders. Als ik stopte om even te kijken, moest Gijs even ruiken. 
SUPER DUO!!! 
Elke wandeling leverde mooie momenten op en als we iets niet wisten zoch-
ten we het thuis op. Planten, bloemen, insecten, vissen, vogels en nog veel 
meer. Groot, klein, veelkleurig. Bijzonder en soms ook zo gewoon….het 
maakte onze wandelingen tot een feest.  
 
Een bijzonder detail vormde het weer. 
Koude, regen, stortbuien, onweer, hitte, regenboog, we maakten het alle-
maal mee. 
We bepaalden van te voren hoe het zo gaan, toch ging het wel eens anders. 
 
Graag wil ik de komende tijd wat bijzondere ontdekkingen delen in de Lei-
draad. Om daarmee te laten zien hoe mooi de natuur is en hoe groot en 
machtig onze Schepper!! 
Aan het eind van elk verslagje geef ik een paar voorbeelden om tijdens een 
wandeling buiten eens extra op te letten. Heel simpel, u hoeft er zeker niet 
ver voor te reizen. Gijs en ik bleven ook dicht in de buurt.      » 
 



Wij hopen dat u, al lezend, ook 
nieuwsgierig wordt naar al dat 
moois buiten en besluit ook zelf 
op ontdekkingstocht te gaan. 
Dan is deze missie dubbel ge-
slaagd!  
 
Veel plezier, Wilma en Gijs 
 
 

In de tijd dat deze Leidraad uitkomt, is het winter. De winter is in de natuur 
een periode van rust. De dagen zijn kort, somber en donker.  

 
Tijdens een ochtendwan-
deling valt mijn oog op de 
kale bomen. Opeens valt 
het mij op dat elke boom 
een ander silhouet heeft. 
Nu de bomen kaal zijn, zie 
je dat heel goed. Een berk 
heeft kleine, dunne takjes 
dicht op elkaar, een es 
juist weer dikkere, lange 

takken. Ook de gehele vorm is bij elke boom weer 
verschillend. Kijk maar eens naar de knotwilgen met hun rechtopstaande, 
kale takken. Vaak worden ze in deze tijd gesnoeid, om in het voorjaar weer 
mooi uit te lopen. 
 
We zijn altijd vroeg op pad en maken dan een zonsopkomst mee. Vooral in 
de winter ontstaat er dan een prachtig kleurenspel: Rood, oranje, geel en 
daarvoor de zwart afgetekende kale bomen. Schitterend! 
Zonsopkomst zorgt trouwens voor nog iets bijzonders: De zon zorgt ervoor 
dat de bruine vacht van Gijs op bepaalde momenten een prachtige oranje-
achtige gloed krijgt. Menig keer sta ik daar vol bewondering naar te kijken. 
Wie kan dat nadoen?  
En Gijs? Die kijkt mij met zijn lieve ogen vragend aan…. Waar sta je je nou 
toch zo druk om te maken???   »» 



De zondagmorgen is vaak een gouden moment!  
De stilte, juist op deze ochtend, zorgt ervoor dat er zomaar een lied in mijn 
gedachten komt: 

Stilte over alle landen,  
Op deze dag 
Vouwen wij tezaam de handen,  
Op deze dag 
God zal voor ons allen zorgen, 
bij het dagen van de morgen 
Veilig en bij Hem geborgen,  
zijn wij vandaag. (iets gewijzigd) 
Al wandelend zing ik het lied een paar 
keer…… 
 
Vanmorgen heeft het iets gevroren, de be-
planting is wit en op de sloten ligt een dun 

laagje ijs. Gijs wil drinken en breekt het ijs stuk. Als je goed kijkt zie je in het 
ijs de strepen die de wind in het ijs heeft gemaakt. 
 
Ook ijs wat op plassen ligt( bom-ijs) vindt Gijs prachtig. 
Hij vliegt van de ene naar de andere plas: poten op het 
ijs…KNAL. Prachtig spelletje! In dit ijs zie je vaak witte 
luchtbellen. 
 
Tussen de straattegels zien we zomaar een biezen- 
plant groeien. En nog groot ook. Die groeien toch in de 
zomer langs het water? We staan er verbaast naar te 
kijken….. 
 
Let tijdens een wandeling eens op: 
De verschillende silhouetten van de bomen. Hoeveel verschillende kan je 
ontdekken en welke bomen zie je? 
Stap vroeg uit bed en geniet van de zonsopkomst, maak foto’s. 
Ervaar de rust tijdens een vroege zondagmorgen wandeling. 
Welke plantjes zie je zelfs in de winter groeien tussen en langs de stoepen? 
  



 
 

  

 

Nieuws van de zendingscommissie 
 
Wat is het fijn om elkaar weer in Gods huis te mogen ontmoeten. 
Ook wij als zendingscommissie zijn blij elkaar weer ontmoet te hebben en de 
draad weer een beetje te mogen oppakken. 
 
Graag willen wij u wat vertellen over de inzameling rondom de postzegels. 
Postzegels met stempel en ansichtkaarten kunt u inleveren achter in de kerk 
in de ton. Vrijwilligers sorteren de postzegels en ansichtkaarten met zorg, ken-
nis en aandacht. Vervolgens verhandelen ze de postzegels via verkoopadres-
sen in Nederland en nationale en internationale beurzen. 
De ansichtkaarten en geboortekaartjes verkopen ze aan verzamelaars op 
beurzen en bieden ze te koop aan op websites als Marktplaats. 
 
Oude mobieltjes, cartridges en toners. 
Veel oude mobieltjes liggen ongebruikt in de la, terwijl ze geld waard zijn. 
Dit geldt ook voor lege cartridges en toners die opnieuw gevuld kunnen wor-
den. 

Buitenlands geld en oud Hollands geld sparen. 
Misschien heeft u nog oud Hollands geld in munten en papiergeld of buiten-
lands geld. Kerk in actie en de GZB verzamelen ook het geld. 
Het geld wordt verkocht aan banken, handelaren en verzamelaars. 
 
Kerk in Actie werkt samen met de GZB en geven aan verschillende doelen van 
het Zendingswerk. 
In 2020 was de opbrengst ondanks COVID € 24.625,90. 
De postzegels en ansichtkaarten leverden € 18.691,00 op. 
De mobieltjes, cartridges en toners € 5.824,90. 
De buitenlandse valuta’s en oud Hollands geld € 110,00. 
Mocht u interesse hebben voor het inzamelen van lege toners, cartridges, mo-
bieltjes en valuta’s dan verwijzen we u voor nu naar de website van kerk in ac-
tie voor de verzamelpunten. 
Zo zijn we met elkaar voor de zending van Gods woord, voor het milieu en een 
opgeruimd huis goed bezig. 
 
Wij danken u voor alle gaven om Gods woord over de wereld te verspreiden. 
 
De zendingscommissie. 
 



 
 
Het eeuwenlange advent 
 
Waar begint eigenlijk het kerstverhaal? Niet met de engel die bij Maria komt 
en ook niet met de engel die bij Zacharias komt. Nee… het begint veel eer-
der. Het begint in het paradijs, toen de mens van de vrucht nam die ze niet 
mochten nemen. Toen we als mens verbannen werden uit de heerlijke hof, 
omdat we er niet meer pasten door onze zonden. Toen kregen we naast de 
straf die we zelf over ons heen brachten ook een belofte mee: de belofte 
van de Messias. Eva kreeg te horen dat er uit haar nageslacht iemand gebo-
ren zou worden die de kop van de slang zou vermorzelen (Gen. 3:14).  
 
De belofte was nodig 
Toen begon het zwoegen, maar ook Gods plan werd in werking gezet. Het 
werd door alles zo duidelijk dat we een Messias nodig hadden! Eens was de 
wereld zo zondig geworden dat er een vloed moest komen (Gen.7). Je zou 
denken dat de mens het daarna geleerd had, maar ze bouwden in plaats 
daarvan een hoge toren en dachten zo hoog als God te kunnen worden 
(Gen. 11). God moest weer ingrijpen en zo werden alle mensen verspreid 
over de aarde, maar God was Zijn belofte niet vergeten en Hij koos daarom 
een familie uit. De familie van Abraham, Izak en Jakob zou Zijn speciale volk 
worden want uit hen zou de Messias geboren worden (Gen. 12). Maar het 
volk Israël leek wel een miniwereld… Ze waren helemaal niet méér bijzon-
der dan de andere volken. Ze zondigden ook, en hadden keer op keer straf 
en sturing en leiding nodig. De Bijbel is er vol van. Ondanks dat God hen uit 
slavernij leidde om in een eigen land te wonen, was het nodig om hen later 
weer in ballingschap te sturen… 
 
Wachten op de belofte 
Het probleem was duidelijk nog niet opgelost en soms leek het alsof God 
Zijn belofte vergeten was. Soms leek het of de Messias alleen maar verder 
wegging. Misschien wilde de Messias niet meer komen? Er waren een aan-
tal mensen door de tijd heen, waarover we kunnen lezen in de Bijbel, dat zij 
bewust de Messias verwachten. Zij vertrouwden erop dat God Zijn belofte 
waar zou maken. Eeuwen verstreken en David zong bijvoorbeeld over de 
Messias die komen zou: “De HEERE heeft tot mijn Heere gesproken: zit aan  

door Sara-Maria Smit 



 
Mijn rechterhand” (Ps.110:1). En Jesaja verkondigde “een maagd zal zwan-
ger worden!” (Jes. 7: 14). En dan heb je Simeon die naar de tempel ging 
omdat hij verwachte zijn Messias te ontmoeten (Luk. 2: 25-27). Wat een 
geloof! 
 
Nog steeds Advent 
Simeon heeft zijn Messias gezien. Hij geloofde en had zijn Zaligheid letterlijk 
in zijn armen (‘zaligheid’ is in het Hebreeuws ‘Yeshua’/’Jezus’) (Luk 2: 30)). 
Maar, weet je… Dit is nog niet het einde van advent. Nog niet alle beloften 
zijn vervuld! Ja, de Heere Jezus kwam op aarde en betaalde onze schuld en 
Hij overwon de dood. Maar de Heere Jezus ging ook weer naar omhoog. Hij 
moest een plaats bereiden (Joh. 14: 2). Hij is alles aan het klaarmaken om 
alle andere beloften te vervullen! Om Zijn kinderen naar een mooier Eden 
te brengen: het nieuwe Jeruzalem (Openb. 21:2)! 
 
To be continued… 
Wanneer is het einde van advent? Het ‘eind goed - al goed’ van het kerst-
verhaal? We hebben misschien wel meer gemeen met de gelovigen van 
Oude Testament dan we denken... Wij leven vandaag ook in advent! Wij 
verwachten de komst van de Messias. Het duurt al eeuwen sinds Hij terug-
ging naar de hemel. Soms lijkt het misschien of Hij niet komt, maar Hij komt 
wel. Er is wel een verschil: Hij heeft als onderpand, als bewijs van Zijn terug-
komst, de Heilige Geest gegeven zodat wij zeker mogen zijn dat Hij snel te-
rugkomt om Zijn belofte te vervullen (Ef.1:14). 
 
Op die dag zal men zeggen: Zie, Dit is onze God; wij hebben Hem verwacht, 
en Hij zal ons verlossen. Dit is de HEERE, wij hebben Hem verwacht, wij zullen 
ons verheugen en verblijden in Zijn heil. (Jes. 25:9) 
 
Verwacht jij Hem ook? 
  



 
 
 
 
 
 
  

Muziek: G. Berlioz 
Tekst: B. Noteboom 

 
Abba, Vader, ‘k wil U danken  
voor Uw volmaakte gift in Uw  Zoon: 
Jezus Christus, de Messias,  
Die zal regeren op de troon.  
Jarenlang voorzegt door profeten,  
beloofd vanaf de zondeval.  
Dank U, dank U voor de Verlosser, 
hier gekomen in een stal.  
Hij gekomen in een stal.  
 
Heere Jezus, ‘k wil U danken  
voor al Uw offervaardigheid:  
Zelf de heerlijkheid verlaten,  
Uws Vaders tegenwoordigheid,   
om ons slaven vrij te kopen;  
werd U gebonden in mens’lijkheid.  
Glorie, glorie aan U, mijn Redder,   
verbonden in eeuwigheid.  
Vrede met God in eeuwigheid!  



  

 
Voor u gelezen…………… 
 
‘Wie niet liefheeft wijn, vrouw en gezang, die blijft een dwaas, zijn leven lang’ 
 

Maarten Luther 

Datum Tijd Onderwerp Datum Tijd Onderwerp

2-jan 20:00 Zingen bij het orgel 9-feb 18:30 Avondklanken

3-jan 20:00 Bijbelkring 14-feb 18:45 Catechisatie

4-jan 09:30 Ouderenbijbelkring 14-feb 20:00 Bijbelkring 

4-jan 19:30 Belijdeniscatechisatie 15-feb 19:30 Belijdeniscatechese

5-jan 15:00 Bibliotheek 15-feb 19:30 Belijdeniscatechisatie

5-jan 19:00 Gemeenteklanken 16-feb 15:00 Bibliotheek

10-jan 18:45 Catechisatie 16-feb 19:00 Gemeenteklanken

10-jan 20:00 Wees een Zegen 21-feb 18:45 Catechisatie

11-jan 19:30 Belijdeniscatechisatie 21-feb 20:00 Wees een Zegen

12-jan 15:00 Bibliotheek 22-feb 19:30 Belijdeniscatechisatie

12-jan 18:30 Avondklanken 23-feb 15:00 Bibliotheek

17-jan 18:45 Catechisatie 23-feb 18:30 Avondklanken

18-jan 19:30 Belijdeniscatechisatie 1-mrt 09:30 Ouderenbijbelkring

19-jan 15:00 Bibliotheek 1-mrt 19:30 Belijdeniscatechisatie

19-jan 19:00 Gemeenteklanken 2-mrt 15:00 Bibliotheek

24-jan 18:45 Catechisatie 2-mrt 19:00 Gemeenteklanken

24-jan 20:00 Bijbelkring 6-mrt 20:00 Zingen bij het orgel

25-jan 19:30 Belijdeniscatechisatie 7-mrt 20:00 Bijbelkring 

26-jan 18:30 Avondklanken 9-mrt 18:30 Avondklanken

31-jan 18:45 Catechisatie 14-mrt 18:45 Catechisatie

31-jan 20:00 Wees een Zegen 14-mrt 20:00 Wees een Zegen

1-feb 09:30 Ouderenbijbelkring 16-mrt 15:00 Bibliotheek

1-feb 19:30 Belijdeniscatechisatie 16-mrt 19:00 Gemeenteklanken

2-feb 15:00 Bibliotheek 21-mrt 18:45 Catechisatie

2-feb 19:00 Gemeenteklanken 23-mrt 15:00 Bibliotheek

6-feb 20:00 Zingen bij het orgel 28-mrt 18:45 Catechisatie

7-feb 18:45 Catechisatie 28-mrt 20:00 Bijbelkring 

8-feb 19:30 Belijdeniscatechisatie 30-mrt 15:00 Bibliotheek

9-feb 15:00 Bibliotheek 30-mrt 18:30 Avondklanken

 
AGENDA D.V. 1E KWARTAAL 2022 



  

Datum Tijd Voorganger Plaats Bijzonderheden

1-1-2022 09:30 ds. J.T. Maas Nieuwjaarsdag

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

18:30 ds. J.W. Hooydonk Oldebroek

09:30 ds. J.T. Maas (Her)bevestiging ambtsdragers

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.A. van den Berg IZB + Preekbespreking

09:30 dr. G.C. Vreugdenhil Gouda

18:30 ds. M. van Kooten Elspeet

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

18:30 ds. C.J. Barth Langbroek

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

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

09:30 ds. J.T. Maas Afscheidsdienst

18:30 ds. A.D. Goijert Nijkerk

09:30 ds. J.E. de Groot Ede

18:30 nog niet bekend

09:30 ds. J.P. Nap Hoevelaken

18:30 ds. J.P.J. Voets Bruchem-Kerkwijk

14:30 nog niet bekend Biddag

19:30 nog niet bekend Biddag

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

18:30 nog niet bekend

09:30 ds. M.F. van Binnendijk Stadskanaal

18:30 nog niet bekend

09:30 nog niet bekend

18:30 nog niet bekend

9-3-2022

13-3-2022

20-3-2022

27-3-2022

30-1-2022

6-2-2022

13-2-2022

20-2-2022

27-2-2022

6-3-2022

Preekbeurtenlijst DV 2022 - Hervormde Gemeente Vinkeveen
1e Kwartaal 2022

2-1-2022

9-1-2022

16-1-2022

23-1-2022



 
  
 



 

  



 
 
 
Oom was getrouwd met een zuster van onze tweede moeder. Het was in de 
tijd van het begin van de ruilverkaveling, dat zij een weekje bij ons logeerde 
in Donkereind.  
De ruilverkaveling betekende dat de boeren en tuinders veel minder ge-
bruik zouden maken van pramen en bokken en melkboten. Er werd wel wat 
timmerwerk gedaan. Maar nog niet in die maten om te bewijzen, dat zij het 
timmeren en bouwen wel in hun vingers hadden. Oom Gert wist daar na-
tuurlijk helemaal niets van. Daarom voorspelde hij tot grote ergernis van 
onze vader, dat het bij de Kroese-s een aflopende zaak was. Zonder toe-
komst.   
Wat ik me verder herinnerde tijdens zijn bezoek, dat er een vaartuig uit het 
water moest, en hem hoorde zeggen, Daan dat moet je zo doen. Ja weet je, 
oom was geboren op een molen, daar heb je ook te maken met touwen en 
takels, met inscheren en lieren. Dat er aan het hellingen van vader iets ver-
beterd kon worden, kan ik mij niet voorstellen. Toch was het een aardige 
oom. 
Op een avond hoorde ik vader met oom Gert samen praten over het geloof. 
Zij waren het niet met elkaar eens. Oom zei meerdere keren nadrukkelijk 
de woorden en beloften van de Heere God aan Abraham. Ik ben uw God en 
de God van uw zaad. Nu ik er na zoveel jaren over terugdenk, begrijp ik het 
verschil, van geloofsopvatting. Vader was het met de Bijbelse uitspraak van 
de Heere aan Abraham natuurlijk volkomen eens, maar niet met de gedach-
ten gang van oom. Oom zag de noodzaak van de toepassing van het Woord, 
door de Geest, aan het hart over het hoofd. Hij hield vast aan de leer van 
Kuyper over de veronderstelde wedergeboorte. Oom Gert wilde er wel over 
praten. De Joden bijvoorbeeld, zeiden: wij zijn Abrahams zaad, dan hoor je 
er vanzelf bij. Ook al verwerp je het hart van het Evangelie. (zie Joh.8) 
Over de leer van Abram Kuyper zegt O. Noordmans dat deze leer van onze 
broeders en zusters: Het is een ontoelaatbaar losmaken van de band tussen 
Geest en Woord. Het is een on-Bijbels spiritualisme en een stilleggen van 
het Woord. Noordmans voorspelt, dat Kuypers opvattingen geen toekomst 
hebben.                                        
(zie de scherpzinnige analyse van Noordmans kritiek op Kuyper (A v.d.Kooi) 
 

»» 

Herinneringen: Vader Kroese met oom Gert, 
melkboer uit Den Haag. 



Vroeger op de catechisatie kregen we onderwijs o.a. van Ds.de Graaf, de 
heer van Selm en Ds. Langerak. Daar werd de betekenis uit gelegd van het 
historisch geloof, het tijdgeloof, het wondergeloof en het WARE GELOOF. 
Als ik terugdenk aan de lagere school, heb ik van het onderwijzend perso-
neel Hervormd en Gereformeerd nooit enig verschil gemerkt. Of was het 
toen: Toen ik een kind was dacht ik als een kind? Maar als je volwassen bent 
moet je de waarheid onderscheiden! Als kind was er maar één waarheid. 
De waarheid van het kindergebed: Dat mijn zonden vele zijn. Maak om Jezus 
wil mij rein. Ik was nogal tegendraads. Ik herinner me dat de gymleraar zich 
aan mij ergerde en tegen me zei: je moet bidden om een nieuw hartje. Dit 
gold en geldt voor alle leerlingen zonder onderscheid. Daar is niets aan ver-
anderd. We hebben de HEERE JEZUS nodig. Laten we dan nu, en in het ko-
mend Kerstfeest met ons zondaarshart tot de Heere Jezus gaan. Die in de 
wereld gekomen is om zondaren Zalig te maken.  

G. Kroese 
  

 
Leden gezocht 
 
Basisschool de Schakel valt onder de Vereniging voor Protes-
tants Christelijk Onderwijs in Vinkeveen. Onze vereniging be-
staat al sinds 1880 en heeft tot doel het oprichten en in stand 
houden van een protestants christelijke basisschool in Vin-
keveen. De leden van de vereniging vormen samen de alge-
mene vergadering die de uiteindelijke beslissingen neemt 
over belangrijke zaken binnen de vereniging. Zo kiezen ze bij-
voorbeeld het bestuur op de Algemene Ledenvergadering 
die doorgaans in juni plaatsvindt. Ouders/verzorgers, fami-
lieleden maar ook overige belangstellenden zijn van 
harte uitgenodigd om lid te worden van de vereniging. Wilt 
u lid worden? Het inschrijfformulier is op de pagina ‘organi-
satie' van de Schakel website te vinden of neem contact op 
met Hans de Haan (0612397212). 
 



 

 

  



 

  



 
 
Op onze dagelijks reis door de Psalmen kwamen we langs en door Psalm 
115. De Psalm wordt aangekondigd met het opschrift:  
“De heerlijkheid van de HEERE. 
De heidenvolken stellen de vraag: “Waar is toch hun God”. 
Als tegenargument wordt geantwoord: “Jullie goden zijn van zilver en goud, 
het werk van mensenhanden, zij hebben een mond maar spreken niet, zij 
hebben ogen, maar zien niet, zij hebben oren, maar horen niet. 
Laat wie ze maken hun gelijk worden, al wie op hen vertrouwt. 
 
De mens geschiedenis van NU in Europa verschilt uiteraard van de geschie-
denis die gemaakt werd door mensen in Europa 6.000 jaar geleden. 
 
Kaïn en Abel verschilden in hun geloofsbeleving van God.  
Na de uiting van hun geloofsbeleving ontstond discussie. De discussie liep 
uit op een handgemeen en dat kostte Abel het leven. 
 
De mensen verspreidden zich over de aardbol en namen hun onzekerheden 
met zich mee. Ze zochten zekerheden en vonden die, naar zij meenden in 
de natuur, waarvan zij in hun overleven afhankelijk waren. 
Zon en Maan, objecten in de Natuur. Vruchtbaarheid en gezondheid, van 
land, mens en dier. Bescherming tegen de buren die jouw welvaart met lede 
ogen aanzagen en het kwamen opeisen. 
Er was een bovennatuurlijke macht nodig om de mens een gerust leven te 
laten leiden. 
 
Die bovennatuurlijke macht werd snel gevonden om voor alle oorzaken 
waar geen redelijke eigen oplossing voor handen was een OVERSTEIGENDE 
MACHT verantwoordelijk te stellen. 
In veel leefgemeenschappen werd een persoon, vrouw of man gekozen met 
bijzonder inlevingsvermogen en soms ook kennis van geneeskrachtige krui-
den om de gezondheid te bewaken, om het contact met de Oppermacht te 
onderhouden, De SJAMAAN of DRUÏDE. 
In de Bijbel staat het verhaal van Rachel, die bij het vertrek uit Haran, de 
huisgoden meeneemt en verbergt in de zadeltas van haar kameel en zich 
vervolgens ziek meldt. 
Het waren kleine beeldjes. Vruchtbaarheid symbolen, slechtweer goden en 
regionale goden.       » 

U zult geen andere goden voor Mijn aangezicht hebben 



Enkele weken geleden vond ik een artikel in de media, 
waarin melding werd gedaan van de vondst van een 
beeldje in de Negev woestijn door een jongetje dat met zijn 
ouders een wandeling maakte.  
Een vruchtbaarheidsgodin. 
Ook in Europa zijn op meerdere plaatsen van deze afgods-
beeldjes gevonden. 

Ik beschik inmiddels over tientallen afbeeldingen.  
 
Bijzonder vind ik het beeldje van een zogenaamde “leeuw-
man”. 
Het beeldje is gemaakt van ivoor van een mammoet tand en 
stelt een mannelijk figuur voor met een kunstig uitgesneden 
leeuwenkop. Bij het beeldje werd een fluit gevonden. 
Men veronderstelt dat beide voorwerpen tot de attributen van 
een sjamaan behoorden en een religieuze bedoeling hadden.  
De voorwerpen werden gevonden in een grot in Zuid Duits-
land. 
 
Ik maak nu een sprong in de tijd.  
In het jaar 1561, in Valenciennes, noord Frankrijk, was Guido de Brès, van 
beroep glazenmaker, bekeerd tot het nieuwe denken over de Bijbel. Hij trok 
rond in België om het Woord te verkondigen. 
Om aan de koning duidelijk te maken waarom het zo belangrijk was het 
ware Woord te verkondigen schreef de Brès een brief aan de koning en be-
zorgde de brief bij de afgevaardigde van de koning in Brussel: Margaretha 
van Parma. 
 
In 37 artikelen beschrijft de Brès de kernpunten van het geloof, zoals het de 
mens wordt aangereikt vanuit de Bijbel, het Woord van God. 
In de synode vergadering van 1618 – 1619 worden deze artikelen overge-
nomen als Nationale Belijdenis, “de Nederlandse Geloofsbelijdenis. Samen 
met de Catechismus en de artikelen tegen de Remonstranten, vormen zij 
de Drie Formulieren van Enigheid. 
In artikel 2 beschrijft De Brès dat God zich laat kennen op twee manieren: 
1.Door de schepping en onderhouding en regering der gehele wereld. 
2.God geeft zichzelf ons nog klaarder en volkomener te kennen door Zijn 
heilig en Goddelijk Woord. 



Na de reformatie die volgde op de Synode besluiten, treedt een periode aan 
waarin de Synode-besluiten enigszins vervagen. Voor een aantal theologen 
is dit de reden om het volk te benaderen met de oproep tot bezinning te 
komen. 
Zij vormen De Nadere Reformatie. Als Nadere Reformatoren kunnen ge-
noemd worden Bernardus Smijtegelt, Wilhelmus Schortinghuis, Alexander 
Comrie en Theodorus van der Groe. Hiermee wordt deze periode groten-
deels afgesloten, alhoewel hierover enige discussie is. Een gebezigde uit-
spraak is wel:  "Van der Groe doet het hekje toe". 
Ds. Wilhelmus à Brakel, (1635-1711) predikant te Rotterdam wordt ook ge-
rekend te behoren tot de Nadere Reformatie. Om de zuivere leer toegan-
kelijk te maken voor het gewone volk schrijft hij onder andere: Redelijke 
Godsdienst. 
Op een eenvoudige wijze, doormiddel van Vraag en Antwoord wordt de le-
zer onderwezen in Godskennis, Bijbelkennis, Geloof, Ethiek. 
 
Op dezelfde manier als ds. Guido De Brès beschrijft à Brakel dat de mens 
zich niet kan verschuilen achter: NIET WETEN.  
 
Citaat: KENNIS GODS 
Door den weg van uitmuntendheid, Gode oneindig en volmaakt toeschrij-
vende al de heerlijkheden, schoonheden en vermakelijkheden, die in de 
schepselen te zien zijn; want er is niets in een gewrocht, dat niet uitmun-
tender is in zijne oorzaak.  
Hierover is de vraag: Of er zulke kennis Gods in den mensch van nature is? 
Wij zeggen ja. 

1. Het blijkt uit al de plaatsen in de verklaring.  

Namelijk Rom. 2:14, 15. Rom. 1:19. Job 12:7, 8, 9,  

Ps. 19:2, 3, 4. Hand. 14:16, 17. 

2. Uit de ervaring, welke leert, dat er geen volk onder de zon is, het-

welk niet eene godheid erkent. Zulks getuigen de Heidenen zelf in 

hunne schriften. De Christenen, door de scheepvaart op Azië, 

Afrika, en Amerika, komende in zulke plaatsen, in welke nooit Chris-

tenen geweest waren, hebben bevonden, dat alle volken, hoe 

woest zij ook waren, een indruk van eene godheid hadden, al was 

het ook, dat sommigen geen oefening van godsdienst vertoonden. 

Zoodat de geheele wereld uitroept: Er is een God!  » 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Bernardus_Smijtegelt
https://nl.wikipedia.org/wiki/Wilhelmus_Schortinghuis
https://nl.wikipedia.org/wiki/Alexander_Comrie
https://nl.wikipedia.org/wiki/Alexander_Comrie
https://nl.wikipedia.org/wiki/Theodorus_van_der_Groe


3. De genegenheid des menschen om iets uitwendigs te eeren, en zich 

daarvoor godsdienstig neder te buigen, toont een indruk van God; 

want anders zou het glorieus gemoed des menschen niet ge bracht 

kunnen worden tot het eeren van een hout of steen, tenzij hij 

achtte, dat eene godheid daarin of daarbij was, welke behagen had 

in zulken dienst. 

4. Men zal een woesten Heiden, laat hij stom en doof zijn, door on-

derrichtingen met teekenen en gebaren leeren ontzag te heb ben 

voor God, en zijn geweten levendig maken over zonden en deug-

den, hetwelk zekerlijk niet zou kunnen geschieden, zoo hij inwendig 

niet een beginsel had van kennis van eene godheid. 

5. Indien de kennis Gods in den mensch niet was en hij niet bekwaam 

was, om door de zichtbare dingen tot den ingeschapen, onzienlijken 

God te komen, zoo deden de Heidenen geen zonde; want waar 

geen wetgever is, daar is ook geen wet, en waar geen wet is, daar 

is ook geen overtreding.  

De taal van ds Wilhelmus à Brakel en ds. Guido De Brès is wat traag voor 
onze tijd, maar het is duidelijk wat zij bedoelen.  De verwondering over de 
Schepping van het heelal en alles wat daarin is, moet leiden tot erkenning 
van een Almachtig Schepper. 
Voor ons, mensen in de 21e eeuw een reden temeer omdat de wetenschap 
ons meer kennis aanreikt dan waarover De Brès en à Brakel beschikten. 
 
Toch kan het niet ontkent worden ook in onze tijd, wordt het Godsbeeld uit 
Gods Woord niet meer aanvaard, maar maakt plaats voor eigen godsbeel-
den. 
En dan zijn we weer bij Psalm 115. 
De vraag: “Waar is jullie god” en ons antwoord: “Jullie goden van sport en 
vermaak, jullie goden van blik, hout en steen.  
Jullie goden van Yoga-filosofie e.a.  
Zij spreken wat jullie willen horen. Zij vertonen zich in jullie eigen bedachte 
inbeelding.  
 
Maar wij zullen de HEERE loven, van nu aan tot in eeuwigheid. Halleluja !  
 

Peter van Golen 



 

Club 1 heeft 

windlichten ge-

schilderd. 

Het prachtige 

resultaat ziet 

hier, maar ook 

op de voorkant 

van deze  

Leidraad! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



   

 
Op 24 oktober hebben de kinderen van zondagsschool B een mooie kaart gemaakt 
voor dominee Maas ter bemoediging en ter gelegenheid van zijn verjaardag.  
Aan het einde van het zondagsschooluurtje werd deze bezorgd bij de dominee en 
werd er volmondig het ‘lang zal hij leven’ gezongen. 
 



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 
Ab Smit, Klijne Meer 80, ab.smit@casema.nl, tel: 261007  

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


 

 


