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Afscheid van fam. Ds. Maas

Voor u gelezen……
‘Eigenlijk zou je, voordat je gaat bidden, tegen jezelf moeten
zeggen: ‘Ik ga bidden. Ik ga spreken tegen God.
Hij ziet me; Hij weet wat er gebeurd is; Hij weet wat er
door me heen gaat; Hij weet hoe ik me voel. Hij is hier en
Hij wil luisteren’.
Als je dat beseft, dan ga je anders bidden.
Ds. M. Klaassen in de HGJB-methode ‘Hou(d)vast’. Om vandaag je geloof te belijden.

Psalm 10
Psalm 10 is een Psalm van David. Deze Psalm vormt een eenheid met Psalm
9. Dat is te zien doordat er in het Hebreeuws een alfabetische volgorde is.
We zien in deze beide Psalmen Davids levensgeschiedenis in grote trekken.
Veel bijzondere gebeurtenissen maakte hij mee en…..hij was een man van
veel gebed.
Waar Ps. 9 eindigt met de vraag om de verlossing en veroordeling van de
vijanden, begint Ps. 10 met de klacht, waarom de HEERE van verre staat en
zich verbergt. David heeft ook in Psalm 10 last van vijanden, de goddelozen.
Vijanden van God en Zijn dienst. HEERE, waarom doet U hier niets aan. David doet in deze Psalm een uitgebreid verslag van het denken en doen van
de goddelozen tegenover de ellendige. In vers 2 constateert de dichter van
de Psalm dat de goddeloze de ellendige niet met rust laat, maar hem het
leven lastig maakt. David bidt als in een adem: HEERE, waar bent U en laat
hen gegrepen worden, een gedachte die in de wetten van Mozes voorkomt,
oog voor oog, tand voor tand. In Psalm 9 vers 16 t/m 19 heeft David al geprofeteerd van de ondergang van de heidenvolken en de goddelozen. Hij
komt er nu op terug, het blijft hem bezighouden. In de verzen 3 en 4 gaat
de dichter door met het vertellen wie de goddeloze is, hoe hij denkt en leeft.
Het gaat over de gierigaard die geprezen wordt, geld en goed bepalen de
agenda. De goddeloze zegt: er is geen God. De mens met zijn wensen staat
centraal. De goddeloze heeft de wijsheid in pacht, de wijsheid zonder God.
Hoogmoedig als hij is, nederigheid van hart is hem vreemd. In het vijfde vers
is het verdriet van de ellendige, de blijdschap voor de goddeloze. Zelfverzekerd, wie doet me wat, nooit zal onheil me treffen. En God lijkt dat niet te
straffen. Vers 7 zien we terug in Romeinen 3 vers 13 en 14: Hun keel is een
geopend graf, met hun tong plegen zij bedrog, addergif is onder hun lippen.
Hun mond is vol vervloeking en bitterheid. Propaganda van de goddeloze
tegen de ellendige, er zit een bewust verhaal achter. In de verzen 8 t/m 10
wordt de goddeloze vergeleken met een leeuw die vanuit zijn schuilplaats
zijn prooi bespringt. Hij loert ook op de arme. Niets kan hem weerhouden,
er lijkt geen ontkomen aan voor de arme. Vers 11 begint met dezelfde woorden als vers 6: Hij (de goddeloze) zegt in zijn hart. In vers 6 hoe hij over
zichzelf denkt en in vers 11 hoe hij over God denkt. De slotsom in vers 11 is
dat God niet bestaat en zo Hij bestaat vergeetachtig is en er toch niet op

terugkomt, wat de goddeloze ook doet. Blinde arrogantie van de goddeloze.
We zagen de goddeloze voorbijkomen en we zien dat er niets nieuws onder
de zon is, zoals Prediker dat zegt.
In onze tijd zou je kunnen zeggen: liberale mensen die God niet nodig hebben en Zijn bestaan ontkennen en dat op allerlei manieren laten weten. Dat
zien we door alle tijden heen, vandaag volop actueel. De overheid met liberale wetgeving, de propaganda op de radio en tv en allerlei andere media:
Er is geen God. De collega op het werk, de buurman of buurvrouw in de
straat die het bestaan van God ontkennen. Dat constateren we rondom ons.
We kunnen daarover klagen en discussiëren, het kan ver van ons afblijven.
Laten we bij onszelf naar binnenkijken en dan zien we: Wat de vijanden van
God en Zijn volk in hun hart zeggen, dat is de grondtoon van het hart van
elk on-wedergeboren, van elk natuurlijk mens. Wij leven van nature, ook
met al onze godsdienst en vroomheid, alsof er geen God is, Die alles ziet.
Dan zijn we niet beter dan de wereld om ons heen. Dan wordt het wonder
zo groot als we gerechtvaardigd zijn door het geloof in Christus. Zoals Paulus
dat zegt in Romeinen 3 vers 23 en 24: Want allen hebben gezondigd en missen de heerlijkheid van God en worden om niet gerechtvaardigd door Zijn
genade, door de verlossing in Christus Jezus.
Tegen wie richt de goddeloze zich, we zien verschillende namen langskomen, met name de ellendige en arme, geen namen die naar ons gevoelen
populair zijn, maar het blijkt wel dat ze tegenover de goddeloze staan. Willen wij die namen hebben? Afhankelijk zijn en nederig van hart. Wat opvalt
is dat David zijn beschrijving van de goddeloze zet tussen het aanroepen
van de HEERE, vers 1: Waarom blijft U van verre staan en vers 12: Sta op
HEERE. U bent de Enige die het kwaad van de goddeloze aan kan. De Psalmist begrijpt er niets van dat God het toelaat dat de goddeloze Hem lastert
(vers 13) HEERE, waarom onderneemt U geen actie? Waarom blijft U passief
toekijken? De goddeloze kan blijkbaar ongestraft zijn gang blijven gaan. David blijft de HEERE aanroepen in alle problemen die hij heeft met de goddeloze. Het is goed als we de ontwikkeling in de maatschappij vanuit de Bijbel
bezien, het is nog beter als we de HEERE met al onze vragen blijven aanroepen, voor onszelf en de wereld om ons heen en voor de buurman of buurvrouw in de straat of een familielid, die van God en Christus niet wil weten.

En ineens is er de verandering in vers 14 David komt tot stilstand in zijn
klachten over de goddeloze en zijn klagen over de HEERE die niet ingrijpt.
De goddeloze zegt in vers 11: ‘de HEERE ziet het niet’. David mag belijden
in vers 14: ‘U ziet het’. Hij ziet onze innerlijke moeite en verdriet, onze geestelijke strijd. Onze weg is voor de Heere niet verborgen. Gods oog ziet nauwkeurig. God ziet met innerlijke ontferming. Wat is dat een troost in de vragen en zorgen van het leven. Vooral in de strijd met onze zondige gedachten
en woorden en de moeite die we hebben met de ontwikkelingen in de wereld om ons heen. We mogen ze bij de HEERE brengen, hij ziet in gunst op
de arme en ellendige die Hem vreest. In het NT zegt de Heere Jezus: Kom
naar mij toe, allen die vermoeid en belast bent, en Ik zal U rust geven. We
mogen alle zonden en zorgen bij Hem brengen. David belijdt: dat is in het
verleden gebleken, de arme en de wees zijn altijd geholpen. De Heere Jezus
zegt in de Bergrede: Zalig zijn de armen van geest, want van hen is het Koninkrijk der hemelen. Dat mag ons troosten en rustgeven in allerlei vertwijfelde vragen. David gaat door met een krachtig gebed, breek de arm, d.w.z.
de kracht van de goddeloze en de kwaaddoener. David bidt met overtuiging: de HEERE zal een definitief einde gaan maken aan de macht van de
goddeloze. Daar zit bij David iets achter van een letterlijke vernietiging van
de goddeloze. Wij mogen in onze tijd bidden om de kracht van de Heilige
Geest in het strijden tegen de vijanden: de duivel, de wereld en ons eigen
ik. Hij belijdt de HEERE is Koning, Hij zal recht doen. David mag bij alles wat
hij om zich heen ziet, zien op de Koning der koningen, die eeuwig regeert.
Deze eeuwige Koning luistert naar de zachtmoedigen. Ook voor hen is er
een zaligspreking: Zalig zijn de zachtmoedigen, want zij zullen de aarde beerven. Hun hart wordt versterkt (vers 17).Wij mogen versterkt worden door
Woord en sacrament. De wees, de weerloze en verdrukte zal door de HEERE
geholpen worden belijdt David. Zefanja 3 vers 12 vat deze Psalm samen:
Maar ik zal in uw midden doen overblijven een ellendig en arm volk. Zij zullen op de Naam van de HEERE vertrouwen. Het laatste vers heeft het over
de zwakke sterfelijke mens zonder God die het voor eeuwig van God gaat
verliezen. Dat zullen we hier niet zien, maar wel in het grote gericht, als de
Heere Jezus terugkomt op de wolken van de hemel. De Heere Jezus zegt in
Johannes 16 vers 33b: Maar heb goede moed, ik heb de wereld overwonnen.
Frans Voskuil

Het succes van de stroopwafelactie!

Afgelopen november mochten we opnieuw een stroopwafelactie houden.
Ditmaal met als doel ‘Stichting hoop voor Albanië’. We waren blij dat we dit
jaar weer zoals we gewend waren langs de deuren konden gaan. Helaas was
de vrijdagavond geen optie, vanwege het vroeg donker worden in de avond.
Wel hadden we dit jaar weer de 2 verkooppunten, bij Poelier de Haan en bij
het winkelcentrum. Vorig jaar konden we door de pandemie niet deur aan
deur lopen, maar hebben we toch een stroopwafelactie gehouden door
middel van bestellingen en de 2 verkooppunten. Dit jaar dus de 2 verkooppunten én de huis-aan-huis verkoop op de zaterdag.
We waren blij dat we weer
veel vrijwilligers konden
vinden die ons wilden helpen! Daar zijn we erg dankbaar voor. De huis-aan-huis
verkoop verliep goed, net
als de verkoop bij de verkooppunten. We mochten
zelfs nog een aantal dozen
nabestellen!
We hebben een prachtig
bedrag van € 4.750,00 mogen overboeken naar ‘Stichting Hoop voor Albanië! Hopelijk aankomend jaar weer voor herhaling vatbaar. En we hopen en
bidden dat dit jaar een rommelmarkt ook weer gehouden kan worden.
Comité Verenigingsgebouw

Weet je dat de lente komt, lente komt…
Weet je dat de lente komt, alles loopt weer uit!
De eerste zonnestralen, ze tintelen op je huid.
De eerste bloemen bloeien, de eerste vogel fluit…..
En we kennen vast ook het vervolg allemaal wel:
Weet je wel dat Jezus leeft, Jezus leeft
Weet je wel dat Jezus leeft, Hij is opgestaan!!

Hoera! Het wordt voorjaar!
Dat merk je natuurlijk gelijk als je even naar buiten loopt: Op een zonnige
ochtend hoor je de vogels druk fluiten en kwetteren. Ook wordt het al weer
wat warmer dan in de winter. Het gras begint te groeien en ook de eerste
voorjaarsbloemen laten zich weer zien. Misschien kan je aan de bomen de
eerste blaadjes ontdekken.
Heel langzaam breekt het nieuwe seizoen aan. Het voorjaar staat natuurlijk
in het teken van nieuw leven. Er worden veel nieuwe, jonge dieren geboren
en wie geniet daar nou niet van?
Ook tijdens onze wandelingen merk je dat het voorjaar is. Gijs heeft duidelijk het voorjaar “in zijn kop”: Hij holt steeds weer met malle bokkensprongen heen en weer, rolt met 4
poten in de lucht door het gras
en kan op bepaalde plekken
“uren” staan ruiken. Als ik vermaan tot doorlopen, kijkt hij
mij zwaar beledigd aan: “snap
me nou toch”….
Daarnaast zijn er de vele hondenvriendjes waar je lekker
mee kan ravotten. Super fijn!
En krijgt Gijs het warm, dan is
er altijd wel een sloot in de
buurt. Of die nou schoon of vies is, daar zit Gijs niet mee (ik dus wel) Hij
koelt er lekker van af.

Tijdens het wandelen zie ik vaak meeuwen vliegen. Wat vliegen ze vaak hoog in de lucht! Ook zie
je ze vaak boven het water vliegen, ze horen dan
ook bij de watervogels. Meeuwen die hoog vliegen, zijn lastig te herkennen. Toch zie ik 3 soorten
meeuwen: De zilvermeeuw, de kokmeeuw en de
zeemeeuw. De zeemeeuw is een grote meeuw,
duidelijk groter dan de andere. De soort heeft
ontdekt dat het niet
alleen bij de kust leuk is, maar dat je prima ook
in het binnenland kunt wonen. Regelmatig zitten
de op daken te schreeuwen: wat een geluid maken ze. Bek wijd open en schreeuwen maar!
De kokmeeuw is te herkennen aan de zwarte kop
en staart. Kokmeeuwen zwemmen vaker en
daardoor kun je ze makkelijker herkennen.
Zilvermeeuwen zijn wit met grijs en wat
kleiner. Meeuwen eten vis, maar ook
jonge eendjes. Tot mijn schrik hapte een
meeuw zo een eendje bij moeder vandaan
in de bek. Moeder eend had het nakijken…ook dat is natuur, hoe lastig ook.
Meeuwen kunnen ruzie maken, bijv. om
wat brood dat ze hebben ontdekt. Ze durven dat brood dan met grote koppels op te
halen en ruzie lijkt onvermijdelijk. Wat een lawaaierig geheel!
Soms komt er een onweersbui dichterbij. De lucht kleurt dan vaak donker.
Juist tijdens de bui zie je vaak meeuwen vliegen en hoe mooi zijn ze dan
met hun witte lijf, aftekenend tegen de donkere lucht!
Een andere soort, lijkend op de meeuw, is de
visdief. Hij heeft een zwart “kapje” op zijn
kop en een vuurrode snavel. Al fladderend
hangt hij boven het water. Ziet hij een visje,
duikt hij pijlsnel het water in om de vis te vangen. Het valt mij op dat dit niet makkelijk gaat
en regelmatig is het mis. Zwaar om zo aan je
eten te moeten komen!

In de bermen zie je nu steeds meer plantjes tevoorschijn komen. Bijv. de
witte, paarse en gele dovenetel. Brandnetels prikken, dovenetels niet. Vandaar de naam dovenetel.
De witte dovenetel is een lange, grote plant met witte bloemen. Haal eens
een wit bloemetje van de plant af en zuig aan het puntje van de bloem.
Proef je zoet, dan heeft een bij of hommel er honing in achter gelaten.
De paarse dovenetel is veel kleiner en groeit meer plat op de grond, tussen
het gras. Je zult hem snel vinden.
De gele dovenetel heb ik nog niet lang geleden zelf pas ontdekt. Vaak groeit
hij in parken in de schaduw van bosschages. Eerst zie je de groene blaadjes

met witte randjes en later komen de gele bloemen.
Het voorjaar is ook de tijd van de lammetjes! Wie is er nou niet geneigd
om “ach” te roepen als je ze door de wei ziet dartelen en ziet drinken bij
hun moeder? Ik kan er zo van genieten! Vaak stap ik op de dijk even van
de fiets af als er veel lammetjes lopen. Wat een vrolijke boel! Gijs heeft
trouwens een soort “haat- liefde “ verhouding met schapen. Ze opjagen
langs een hek is super leuk, maar zonder hek ertussen vindt hij het eigenlijk maar grote, spannende dieren.
Bij loslopende schapen gaat Gijs ALTIJD aan de riem. Tijdens een wandeling
maakte ik onverwachts iets bijzonders mee: Een loslopend schaap kwam
nieuwsgierig naar Gijs toe. De rest van de koppel bleef op veilige afstand.
Uiteindelijk stonden Gijs en het schaap neus aan neus en voorzichtig liet ik
die riem wat losser. Gijs besloot een spelletje te beginnen, maar het schaap
draaide de kop naar mij en wilde geaaid worden.

Wat een leuke vertoning!
Wij denken altijd goed te weten en te begrijpen wat er in
dieren om gaat. Toch voelen
dieren haarfijn zelf aan of iets
oké is of niet.
PS: de foto is op een ander moment genomen, MET hek.

Wel eens van de ligusterpijlstaartvlinder gehoord? Het is een nachtvlinder. Het bijzondere wat ik ontdekte over deze vlinder is de
rups waar het diertje uit groeit. Terwijl ik bezig was een overwoekerende struik wat in te
dammen, zag ik in die struik een grote
groene rups. Op het lijfje van de rups zag ik
mooie witte en paarse streepjes. Aan de
achterkant van het lijfje ontdekte ik een
haakje. Wat een mooi diertje! Vergeleken bij
de rups is de vlinder maar klein die eruit
komt.
Later kom ik er nog 1 tegen tijdens een wandeling. Het diertje kruipt zomaar
over het pad en mijn medewandelaarster schrikt er eigenlijk een beetje van.
We bekijken het diertje even samen en houden de honden op afstand. We
besluiten de rups veilig in de struiken te zetten. Rupsen hebben vaak bijzondere kleuren, waarmee ze vogels willen vertellen: “Pak me niet, ik ben
gevaarlijk en helemaal niet lekker!”
Probeer eens:
Een paar soorten meeuwen en misschien ook de visdief te ontdekken.
De witte, paarse en gele dovenetel te vinden. Bekijk ze goed en noem eens
wat verschillen en overeenkomsten.
Te genieten van de vrolijke lammetjes!
Op zoek te gaan naar de rups van de ligusterpijlstaartvlinder. Als ik hem kan
vinden, kan iedereen hem vinden!!
Wilma van der Ster

Lentetijd
Hoe groot is God in Zijn voorzienigheid
Hij wisselt door Zijn hand de jaargetijden.
De lente komt na koude tijd.
Nieuw leven wordt gezien aan alle zijden.
De aarde, waarop ’t doodskleed lag gespreid,
herleeft en kan het moede hart verblijden.
Gods Geest vernieuwt en d’ aarde wordt bevrijd:
men ziet weer boom en plant Gods lof verbreiden.
*

Maar ook in zondaarsharten werkt Gods Geest.
Hoe dood ze zijn, hoe zondig, hoe bevreesd,
toch wekt Hij geest’lijk doden tot het leven.
Hoe diep gezonken zijn ook zijn geweest,
de werking van de Heilige Geest geneest.
Zij leven en gaan levensteek’nen geven.
Christien de Priester

Maak kans op een leuke prijs!!!!
Kleur deze kleurplaat en lever hem dan in bij:
Debora de Haan, Demmerik 110.

Een leuke activiteit met paardenbloemen
Een zaaier ging uit om te zaaien
Hij strooide het zaad in het rond
Een deel viel er neer op de rotsen
Een deel viel in vruchtbare grond
Ken jij het verhaal wat de Heere Jezus vertelde over de zaaier?
Lees het maar eens( Matth. 13 vers 1-9)
Paardenbloemen zie je in deze tijd van
het jaar volop.
Heb je thuis een konijn of cavia? Pluk
dan eens wat blaadjes en bloemen van
de paardenbloem en geef ze aan hen.
Ze zijn er dol op!
Wat heb je nodig?
Paardenbloemen met pluizenbol en later de leeggeblazen stelen.
Mesje en snijplank.
Bakje water.
Als de paardenbloem is uitgebloeid, krijgt hij een pluizenbol om zijn zaadjes te verspreiden. De wind neemt de pluisjes mee, zodat er op andere
plekken weer nieuwe paardenbloemen gaan groeien.
Dat noem je wind-verspreiding.
Ben jij sterker dan de wind?
Pluk een paardenbloem met
pluisjes en probeer zo hard te
blazen dat alle pluisjes ver
weg vliegen.
Welke pluisjes komen het
verst? Welke blijven juist
dicht bij?
Komen de pluisjes op een
goede plek terecht? Waar
kunnen de zaadjes goed groeien, op de stenen of in het gras?
Denk even terug aan het verhaal van de zaaier……
Na het blazen houd je de kale steel van de bloem over. Neem een paar
stelen mee naar huis.

Snijd de steel in korte stukjes, 5 cm.
Maak aan de uiteinden van de stukjes 4 sneetjes in de steel.
Doe dit voorzichtig!
Gooi de stukjes steel in een bakje
water. Even wachten….Wat gebeurt er??
Probeer van de stukjes eens een ketting of slinger te maken…
Hoe lang wordt jouw slinger?
Veiligheid: Pas op met scherpe mesjes!! Ben je nog jong, vraag dan even
of een volwassene de sneetjes in de stelen wil snijden.
Tip: In de stelen van de paardenbloemen zit een soort witte, bittere melk.
Deze melk kan voor wat bruine, kleverige plekjes op je handen zorgen.
Even handen wassen doet wonderen!
Pas wel op met de melk voor je kleding, het is er bar slecht uit te wassen.
Wilma van der Ster

Mutaties ledenbestand van december 2021 t/m februari 2022
Joanne van Selm
dhr. J.J. de Haan
dhr. M. Gijzen
mw. D.E. Verbruggen-Leeflang
dhr. K.N. Verbruggen
mw. D.E. Leeflang
Eden Simons
Suzanne Versloot
Fam. Kleinveld-Blijleven (3 pers)
mw. K. de Haan-v. Leeuwen
dhr. L.J.A. Nap
dhr. M.N. van Vliet
Eraylin Parèdes
Kris Sharma
Eden Simons
Mw. M.G. van Kreuningen-Kroese
Fam. Ds Maas-Schonewille (5 pers)
Sara Oudshoorn

Kersentuin 24, Woudenberg
Herenweg 194A
Baambrugse Zuwe 56
Baambrugse Zuwe 83
Baambrugse Zuwe 83
Baambrugse Zuwe 83
Dodaarslaan 11
Martinbaan 268, Nieuwegein
Klijne Meer 77
Zorggras 29
Groenlandsekade 61
Vinkenkade 77R 66
Dodaarslaan 11
Dodaarslaan 11
Dodaarslaan 11
Loopveltweg 146
Dorpsstraat 15a Ouderkerk a/d IJssel
Donkereind 13

verhuisd naar Woudenberg
nieuw binnengekomen vanuit Woerden
overleden d.d. 13 december 2021
wijziging burgelijke staat
wijziging burgelijke staat
op verzoek uitgeschreven
geboren d.d. 19 december 2021
verhuisd van Utrecht naar Nieuwegein
op verzoek uitgeschreven
overleden d.d. 9 januari 2022
verhuisd van Wilnis naar Vinkeveen
verhuisd naar Vianen
gedoopt d.d. 23 januari 2022
gedoopt d.d. 23 januari 2022
gedoopt d.d. 23 januari 2022
overleden d.d. 11 januari 2022
verhuisd naar Ouderkerk a/d Ijssel
getrouwd en verhuisd; adres onbekend

dec-21
dec-21
dec-21
dec-21
dec-21
dec-21
dec-21
dec-21
dec-21
jan-22
jan-22
jan-22
jan-22
jan-22
jan-22
jan-22
feb-22
feb-22

Het was jammer genoeg de laatste keer ouderen-Bijbelkring met “onze eigen” Ds.
Maas. Het is en was bijzonder fijn om met elkaar rondom de Bijbel bezig te zijn, gedachten uit te wisselen en te bespreken.
Jan Stolk was zo vriendelijk om dia’s te laten zien over een gedeelte van Israël, wat
aansloot bij het betreffende onderwerp, om ons zo een indruk te geven van de plaatsen waar dit alles gebeurd is.

Omdat het de laatste keer was met Ds. Maas, heb ik op verzoek, wat foto’s gemaakt.

Dominee bedankt voor uw inzet voor
de ouderen Bijbelkring.
Straks, na vertrek van Ds. Maas zullen
Jan Stolk en Jaap vdr Velde sr. deze
kring voortzetten, wat zal het fijn zijn
als dan ook iedereen er weer kan zijn.
Met een warme groet Ineke Rijneveld

Zaterdag 19 februari was de afscheidsmiddag van familie Maas.
Dominee Maas en zijn gezin ontvingen diverse cadeaus, waaronder een picknicktafel.

Weet u/jij dat Christine Smit, op 9 maart 2022, alweer 12,5 jaar geleden
bij onze bieb in dienst is getreden? Officieel is zij bij ons, met veel genoegen, werkzaam van 9 maart 2009.
Wij hopen dat ze nog een poos ons team blijft versterken…
De bibliotheek is in Maranatha op de woensdagen
Alleen in de middag een uitleenuur van 15.00-16.00 uur.
Iedereen betaalt per boek € 0,25 per week.
Ook postzegels van Woord en Daad tijdens uitleen te koop voor normale
tarief elders. Wees welkom als u/jij vrij van de coronaklachten bent.
NIEUWE BOEKEN VOLWASSENEN:
Mesu Andrews: Koningin in de nacht
Messullemet, die op gegroeid is waar Jahwe aanbeden wordt, is acht jaar als zij door haar oom Sena als
speelkameraadje voor de 5 jarige Manasse naar het
koninklijk paleis wordt gebracht. Oom Sebna vereert
de zon, maan en de sterren. Helaas wordt Mesullemet hierdoor beïnvloedt en neemt Manasse hier ook
in mee. Als koning Hizkia overlijdt wordt Manasse koning en Mesullemet zijn vrouw. Tot verdriet van
Manasse’s moeder neemt de afgoderij steeds toe. Hij
verhardt zich, maar bij Mesullemet dringen de woorden van zijn moeder door …. De enige hoop en houvast aan de Jahwe tijdens die tijd in Juda.
Lynn Austin: 2. Alles wat ik wens
Verhaal over de ware betekenis van Kerst. Vervolg op: Als
ik jou was.
Audrey Barett en Eve Dawson zijn harstvriendinnen en
wonen in één huis met hun zoontjes Bobby en Harry in
Amerika. Bijna is het Kerst als de jongens geobsedeerd zijn
door de speelgoedcatalogus van een warenhuis in Amerika. De hartsvriendinnen zien dit met lede ogen aan. Met
Kerst hoort het toch niet om cadeautjes te draaien? Hoe
kunnen ze hun zoontjes dat bij brengen? Eve tobt met schuldgevoelens…Audey zet een moedige stap die haar leven zal veranderen.» »

Irma Joubert: 3. Een thuis in Afrika
Vanwege de bombardementen op Londen wordt in
1940 Charles, een klein jongetje op het platteland van
Schotland, geëvacueerd. Charles mag bij tante Crace
blijven wonen. Aan de andere van Europa trekt het
Duitse leger ten strijde tegen Rusland. Een gedreven
majoor Oswald von Stein komt na de verschrikkelijke
slag om Stalingrad terecht in de Siberische krijgsgevangenenkamp. In Zuid-Afrika hopen de jongens de oorlogservaringen achter hun te laten en een nieuw begin
te maken. Op een boerderij in Bosveld krijgen Charles
en Oswald met een Nederlands meisje Mentje te maken.

Rammelen aan het fundament van het christelijk geloof
Mag je woorden of teksten uit de Bijbel gebruiken, om je eigen denkbeelden
en fantasie en uit te dragen?
In de tijd van Ds. Langerak waren de Jehova s getuigen nogal actief. Ds. Langerak waarschuwde: Ga niet in gesprek, laat je niet overrompelen, door je
in verwarring te brengen. Of hij tot de ontdekking was gekomen, dat er gemeenteleden niet zo onderlegd waren in de Christelijke leer, om dwalingen
te onderscheiden?
Lees en laat je onderrichten door het Woord van God. In deze verwarde
wereld moet je goed geïnformeerd worden door betrouwbare bijbeluitleg
in kranten/bladen. Onze dominee adviseerde, waarschuwde tot voorkort
nog, lees verantwoorde boeken en bladen zoals De Waarheidsvriend.
Toen laatst de naam van A.F. Troost viel, kwam zijn naam bij mij in herinnering en tikte het op de pc in. Wat moet ik met dat nieuwe boek van A.F.
Troost over de Heere Jezus die geen God zou zijn maar goddelijk (zie) Ds. H.
Liefting Refoweb.
Wat zegt Petrus, een oor- en ooggetuige over Jezus Christus. ‘Maar wij hebben het profetisch Woord dat zeer vast is’. (2 Petrus 1:1- 1:19)
G. Kroese

Datum
3-apr
5-apr
6-apr
6-apr
10-apr
11-apr
12-apr
12-apr
13-apr
13-apr
13-apr
20-apr
20-apr
24-apr
25-apr
27-apr
28-apr
4-mei
4-mei
8-mei
9-mei
11-mei
11-mei
15-mei
18-mei
18-mei
18-mei
22-mei
25-mei
25-mei
29-mei
1-jun
1-jun
8-jun
8-jun
8-jun
15-jun
15-jun
16-jun
16-jun
22-jun
22-jun
22-jun
29-jun
29-jun

Tijd
11:00
09:30
15:00
19:00
11:00
20:00
09:30
20:00
15:00
18:30
19:30
15:00
19:00
11:00
20:00
18:30
19:00
15:00
19:00
11:00
20:00
15:00
18:30
11:00
15:00
19:00
19:30
11:00
15:00
18:30
11:00
15:00
19:00
15:00
18:30
20:00
15:00
19:00
19:30
20:45
15:00
18:30
19:30
15:00
19:00

Plaats
Kerk
Gebouw Maranatha
Maranatha
Kerkdienstgemist / webiste / kerkradio
Kerk
Maranatha
Maranatha
Kerk
Maranatha
Kerkradio / kerkdienstgemist / website
Gebouw Maranatha
Maranatha
Kerkdienstgemist / webiste / kerkradio
Maranatha
Maranatha
Kerkradio / kerkdienstgemist / website
Maranatha
Maranatha
Kerkdienstgemist / webiste / kerkradio
Maranatha
Maranatha
Maranatha
Kerkradio / kerkdienstgemist / website
Maranatha
Maranatha
Kerkdienstgemist / webiste / kerkradio
Gebouw Maranatha
Maranatha
Maranatha
Kerkradio / kerkdienstgemist / website
Maranatha
Maranatha
Kerkdienstgemist / webiste / kerkradio
Maranatha
Kerkradio / kerkdienstgemist / website
Gebouw Maranatha
Maranatha
Kerkdienstgemist / webiste / kerkradio
Gebouw Maranatha
Kerk
Maranatha
Kerkradio / kerkdienstgemist / website
Gebouw Maranatha
Maranatha
Kerkdienstgemist / webiste / kerkradio

Onderwerp
Zondagsschool Samuel (oefenen in de kerk)
Ouderenbijbelkring
Bibliotheek
Gemeenteklanken
Zondagsschool Samuel (oefenen in de kerk)
Wees een Zegen
Vrouwen rond de Bijbel
Paasconcert Con Forza
Bibliotheek
Avondklanken
Kerkenraadsvergadering
Bibliotheek
Gemeenteklanken
Zondagsschool Samuel
Wees een Zegen
Avondklanken
Bibliotheek
Bibliotheek
Gemeenteklanken
Zondagsschool Samuel
Wees een Zegen
Bibliotheek
Avondklanken
Zondagsschool Samuel
Bibliotheek
Gemeenteklanken
Kerkenraadsvergadering
Zondagsschool Samuel
Bibliotheek
Avondklanken
Zondagsschool Samuel (afsluiting seizoen)
Bibliotheek
Gemeenteklanken
Bibliotheek
Avondklanken
Consistorieoverleg
Bibliotheek
Gemeenteklanken
Censura Morum
Voorbereidingsuur
Bibliotheek
Avondklanken
Kerkenraadsvergadering
Bibliotheek
Gemeenteklanken

Preekbeurtenlijst DV 2022 - Hervormde Gemeente Vinkeveen
2e Kwartaal 2022
Datum
3-4-2022
10-4-2022
15-4-2022
17-4-2022
18-4-2022
24-4-2022
1-5-2022
8-5-2022
15-5-2022
22-5-2022
26-5-2022
29-5-2022
5-6-2022
6-6-2022
12-6-2022
19-6-2022
26-6-2022

Tijd
Voorganger
09:30 ds. G.J. Hiensch
18:30 ds. A. Simons
09:30 ds. A. Vonk Noordegraaf
18:30 ds. M. van de Ruitenbeek
19:30 ds. H.G. van der Ziel
09:30 ds. W.C. Meeuse
18:30 ds. J.H. Lammers
09:30
Paasviering jeugddienst
09:30 ds. A.J.R. Treur
18:30 ds. A.D. Goijert
09:30 prop. J.J. de Haan
18:30 ds. A. Bloemendal
09:30 ds. C. Hoogerwerf
18:30 ds. Joz. A. de Koeijer
09:30 prop. A.R. van Asselt
18:30 ds. J. Blom
09:30 ds. W.P. Emaus
18:30 ds. M.A. van den Berg
09:30 ds. P.C.H. Kleinbloesem
09:30 ds. J. ter Maten
18:30 ds. J.A. Hoogesteger
09:30 ds. J. Blom
18:30 ds. D. Breure
09:30 ds. J.W. Verboom
09:30 ds. J. ter Maten
18:30 ds. B.A. Belder
09:30 ds. J. ter Maten
18:30 ds. M.A. Kuijt
09:30 ds. J. Niesing
18:30 ds. J.J. Verhaar

Plaats
Schoonhoven
Valburg
Uddel
Wilnis
Waarder
Sliedrecht
Nijkerk

Bijzonderheden
Kerk- en schooldienst

Goede Vrijdag
1e Paasdag
2e Paasdag

Bodegraven
Nijkerk
Vinkeveen
Barneveld
Doorn
Ermelo
Baarn
Ridderkerk
Urk
Groot-Ammers
Goudswaard
Kesteren
Dussen / Hank
Ridderkerk
Kockengen
Groot-Ammers
Kesteren
Brakel
Kesteren
Wijk en Aalburg
Kesteren
Krimpen a/d IJssel

Preekbespreking
Hemelvaartsdag

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

Voor u gelezen…..
‘De Heere Jezus heeft zondaren indringend genodigd om te komen tot
het heil. Het is vervolgens de verantwoordelijkheid van de mens wat
hij hiermee doet. Want ook al is het geloof een gave van God en voor
honderd procent het werk van de Heilige Geest, toch blijft onze verantwoordelijkheid helemaal overeind staan.’
Ds. G. Wassinkmaat in ‘Orde op zaken stellen’. Een bijbelse doordenking van de heilsorde.

WAT ZEGT DE BIJBEL OVER HET HUWELIJK EN SAMENWONEN?
INLEIDING
Wanneer je de ware bent tegengekomen, is er niets mooiers dan voor altijd
bij elkaar te zijn. Voor velen is het een logische stap om te gaan trouwen.
Anderen twijfelen. Zullen we gaan samenwonen? Samenwonen lijkt in onze
maatschappij heel gewoon. En wat is er mis mee, vraag je je misschien af?
Waarom moeilijk doen als het makkelijk kan. Toch zegt de Bijbel iets anders.
Ja, God is een groot voorstander van samenwonen... Maar Hij heeft daar
een prachtig ontwerp voor gemaakt: het huwelijk!
ZO HEEFT GOD HET BEDOELD
In de allereerste hoofdstukken van de Bijbel kunnen we al lezen hoe God de
relatie tussen man en vrouw bedoeld heeft. Eerst maakte God de man,
maar al snel zag God dat de mens behoefte had aan onderlinge relaties. Hoe
volmaakt de relatie tussen God en Adam ook was, Gods ontwerp hield in
dat de mens niet alleen zou blijven. In Genesis 2:18 zegt God: “Het is niet
goed dat de mens alleen is, Ik zal een helper voor hem maken die bij hem
past”. God maakte voor Adam een hulp, want alleen redde Adam het niet.
De vrouw zou de man volmaakt aanvullen. Samen zouden ze de eenheid en
harmonie gaan ervaren die God heeft voorbereid voor de mens. De eerste
ontmoeting was heel bijzonder. Adam herkende zichzelf in Eva en erkende
dat dit het ontbrekende onderdeel van zijn leven was. God bracht ze bij elkaar en zegende hen. Het eerste huwelijk was een feit (Genesis 2:21-24).
HET VERBOND
Nadat God Eva aan Adam had voorgesteld lezen we in Genesis 2:24 “Zo
komt het dat een man zich losmaakt van zijn vader en moeder en zich hecht
aan zijn vrouw, met wie hij één van lichaam wordt”. Het woord “hechten”
in Genesis 2:24 geeft duidelijk aan dat het om een permanente relatie gaat.
Nu kan men denken: maar het samenwonen is toch ook een permanente
relatie? In eerste instantie lijkt dat te kloppen. Er is alleen een groot verschil
hoe die relatie tot stand is gekomen. Bij samenwonen is er sprake van een
contract of een overeenkomst, bij het huwelijk gaat het om een verbond.
Een verbond betekent in de Bijbel een eind aan alle twijfel. Daarom sloot
Hij ook een verbond met Noach (Genesis 9:11 e.v.); de regenboog is daar
een geweldig mooi teken van. God sloot ook een verbond met Mozes (Exodus 24:8), David (Psalm 89:3) en door Jezus ook met ons. (Hebreeën 8:6).»»

Het sluiten van een verbond is iets dat in onze cultuur bijna niet meer voorkomt. In het Koninkrijk van God staat het wel centraal.
DRIEVOUDIG SNOER
“Een koord dat uit drie strengen is gevlochten, is niet snel stuk te trekken”.
Jij en je partner vormen twee partijen, maar pas met God erbij is er sprake
van een drievoudig snoer, een verbond dat feitelijk onbreekbaar is.
VERSCHILLEN TUSSEN SAMENWONEN EN TROUWEN
Het verschil tussen samenwonen of trouwen is meer dan een theologisch
praktisch verschil van inzicht. Het gaat om een heilig, door God ontworpen
verbond versus een door mensen bedachte praktische overeenkomst. Bij
samenwonen behoud je je eigen identiteit, terwijl Gods plan is dat twee
juist één worden. Bij samenwonen ga je als gelijkwaardige partners door
het leven, terwijl het ontwerp van het huwelijk aangeeft dat er verschillende rollen zijn voor man en vrouw. Bij het samenwonen blijf je van jezelf,
bij trouwen mag je het eigendom van de ander zijn. Bij het samenwonen is
het geleidelijk proberen, bij trouwen is het weloverwogen doen.
SAMENVATTING
Waarom trouwen en niet samenwonen? God zegt in Genesis 2:24 dat een
man zijn vader en moeder moet verlaten en zich aan zijn vrouw moet hechten. “Hechten” geeft aan dat het om een permanente relatie gaat. Bij een
huwelijk beloof je elkaar trouw voor het leven, bij een samenlevingscontract is dat niet het geval. De Bijbel kent één type verbintenis dat werkelijk
waardevol is, dat is het verbond. Alle elementen van een verbond zien we
terug bij een huwelijksverbond, niet bij een samenlevingscontract. Seksualiteit moet volgens de Bijbel binnen het huwelijk plaatsvinden (Deuteronomium 22:13-21). Samenwonen wordt in dit verband niet genoemd. Wanneer de Bijbel over een relatie tussen een man en vrouw spreekt, dan gaat
het altijd over het huwelijk. Samenwonen wordt niet als optie genoemd.
Daarom is ons verlangen voor de gemeente; beloof elkaar trouw voor Gods
aangezicht.
Dit is een bewerking van een artikel wat op holyhome.nl stond en in een
pastoraal overleg van de ouderlingen besproken is. Ter opbouw van de gemeente plaatsen we het in Leidraad.
De kerkenraad.

Van mond tot mond
door Debora de Haan
Door omstandigheden komt dit interview nu bij Noa de Haan vandaan, ook
heel gezellig. Maar wat in het vat zit, verzuurt niet, we wachten de andere
gesprekken gewoon af!
Noa de Haan, wie is dat en wat doe je? Waar ben je zoal mee bezig in deze
tijd? Dat is de vraag die op haar afgevuurd is..
Nou daar weet Noa wel raad mee, ze is nogal een bezige bij, zegt ze zelf!
Ik ben geboren op de verjaardag van mijn broer, hoe leuk is dat?!! Dat is op
6 mei en dan in 2004, Nu ben ik dus bijna achttien jaar!
Ik ben geboren in Vinkeveen, een echte Vinkevener dus.
Wij gingen naar de basisschool hier in het dorp, de leukste van de drie scholen, de Schakel! Daar begon al een beetje mijn droom….
Verder ging ik altijd naar de zondagsschool en nu graag naar catechisatie,
de kerk, de Springplank en wat al niet meer.
Ik hou van gezelligheid en mensen om mij heen en daar, op die plaatsen zijn
ook al mijn vrienden!
Waar ben je zoal druk mee? Studeer je nog of werk je al?
Ik had het al over mijn droom die begon op de basisschool de Schakel, die
droom werd wat groter. Nu ga ik naar het Hoornbeeck college in Gouda,
een school waar je allerlei richtingen op kunt. Een MBO opleiding richting
het onderwijs. Ik volg de opleiding: onderwijsassistent.
Dat doe ik omdat het basisonderwijs mij erg trekt, de kinderen om je heen,
veel gezelligheid! En ja, ik zei al, daar hou ik van!!
Maar nu eerst onderwijsassistent en dan hopelijk straks nog de PABO.
Ook vul ik mijn tijd met werken, bij de poelier maar ook op een kinderdagverblijf in Abcoude waar ik vorig jaar stage liep.
Daar hadden ze personeel nodig en omdat ik mijn stage daar zo goed afgerond had vroegen ze of ik vakantiewerk wilde komen doen in de groep waar

ik stage liep! Zo leuk om de kinderen weer te zien, en ze vragen nu af en
toe, bij personeelstekort, weer of ik bij kan springen.
Dat zijn kinderen tussen de 1,5 en 2,5 jaar oud, we leren hen al van alles, en
de zorg voor ze; naar bed brengen, samen eten, jassen aan enz. enz.…
Ook het contact met de ouders is prettig, daar komt ook werk uit voort!
Oppasadressen genoeg! Alleen is dat wel in Abcoude en dat is met de bus
wat lastig daarom ben ik druk met mijn rijlessen…
En omdat dát nogal prijzig is tegenwoordig, is elk bijbaantje mee genomen!
Al met al ben ik best lekker bezig elke dag.
Nog even terug naar je opleiding, is dat gewoon elke dag naar school? Ook
in deze afgelopen coronatijd? Kun je daar wat meer over vertellen?
Sjonge nou, dat was wel een hele lastige tijd hoor, dat online les volgen is
helemaal niet handig, internet valt steeds weg, dan weer een dag naar
school, dan weer thuis, dat was niet handig. Nu gelukkig weer bijna normaal, wat is dat fijn! Praktischer ook, en ja, ook gezelliger!
Gewoon samen met vrienden en vriendinnen in het lokaal, samen werken,
plezier hebben, samen eten, elkaar ontmoeten! Dat is voor iedereen veel
beter. Maar wij hadden ook wel wat geluk want een lange stage viel in deze
tijd, en die stage kon dus wel gewoon doorgaan!
Stage? Waar heb jij die gelopen? Ook bij een dagverblijf?
Nee vorig jaar liep ik stage bij een dagverblijf, dit jaar was mijn stage vanaf
augustus tot eind januari op de basisschool!
En daar komt mijn droom weer, ik liep stage op ,,de Schakel”!
Terug op mijn oude
school, veel dingen waren
heel bekend maar andere
dingen ook weer helemaal nieuw.
Andere leerkrachten, lesmethodes, directeur en
vooral ook andere kinderen natuurlijk.
Wat ook heel apart
was/is, is dat je dan vanaf dag 1 juf genoemd werd. Juf Noa, voor alle kleuters heel normaal, ik moest er wel even aan wennen!
Ja ik liep stage bij groep 1, een hele fijne groep.

Toch kwam ik ook in de bovenbouw om kleine groepjes te helpen.
Er zijn kinderen die wat extra hulp nodig hebben, zo mooi om te zien dat ze
graag komen werken in dat kleine groepje! En als je dan ziet dat ze opbloeien en het werk wel begrijpen…..… dan heb je toch een mooi beroep?
Of niet?
Op de maandag en dinsdag
was ik in groep 1a, dan had
ik op woensdag zelf les in
Gouda. Die lessen vielen
nog weleens uit of er moest
geschakeld worden naar
online les, dan zaten we allemaal weer voor een
beeldscherm naar de leerkrachten te kijken. Lastig
want je kunt dan niet direct
reageren of iets vragen, het
was maar één dag in de
week, dat scheelde natuurlijk wel.
Op de donderdag mocht ik
meelopen in groep 2 op de
Schakel.
Dat was ook heel erg leuk
want daar had ik een, voor
jullie allemaal, bekende
collega! Ik liep mee met juf
Deborah Maas.
Van haar heb ik ook veel geleerd, en ik mag het hier toch ook wel zeggen
denk ik: ik ga haar missen, ze is gewoon een hele fijne collega een hele
goede kleuterjuf! We gaan dus een dominee missen, maar ook een top kleuterjuf!!
En niet alleen ik ga haar missen, de kinderen en andere collega’s ook! Wat
dacht je…
Dan op de donderdag had ik een aantal groepjes kinderen die om de beurt
les hadden. Ik deed dan van alles met ze; lezen, rekenen, knutselen, werkstukken maken, en dat alles op het niveau van dat bewuste groepje.

En op de vrijdag mocht ik mee lopen met groep 4, bij juf Karin.
Ook daar leerde ik veel, en het verschil met het niveau van groep 1 is natuurlijk groot, dat maakte het wel erg afwisselend.
Wat ook erg leuk was is dat groep 4 gym had op de vrijdag. Dat hebben de
kleuters gewoon in de school, maar de bovenbouw in de sporthal de Boei,
dus liepen we heen en weer met de klassen, van en naar school, een gymles
op zich! En dan daarna vaak iets knutselen, creatief bezig zijn. De kinderen
vinden dat altijd erg leuk!
Gaf je zelf ook al les? Of mocht je dingen zelfstandig aanpakken?
Voor mijn studie moet ik elke stage bepaalde punten afronden, ik mag dus
niet alleen maar op een stoel zitten en kijken en luisteren. Daar zou je dan
ook niet veel van leren. Maar de hele dag zelfstandig voor de klas staan is
natuurlijk niet handig, ik heb de opleiding nog niet afgerond.
Toch ben ik dankbaar voor de vrijheid die ik kreeg, en
het vertrouwen van
mijn collega’s in
mij. Zo heb ik wel
een aantal lessen
gegeven, wel is het dan zo dat de leerkracht in de buurt is, zij moeten het
uiteindelijk ook beoordelen.
Ook heb ik in de thuisschooltijd wel de opvangklas gedaan op ,,de schakel”,
dan gingen de leerlingen zelfstandig aan de gang met het afstandsonderwijs
en was ik er als ze vragen hadden. Maar ook dan was er wel een leerkracht
in de buurt die eventueel kon bijspringen.
Eind januari heb ik de stage afgerond, na een gesprek met mijn stagebegeleider van ,,de schakel” en de stageleerkracht van het Hoornbeeck College,
dolgelukkig, afgerond met een ‘goed’!
Hoger kan niet, u zult begrijpen dat ik echt blij was.
Er zaten natuurlijk ook heel wat verslagen bij die je moet schrijven, systemen die je moet bijhouden over je stage, opdrachten die je moet halen,
en als je dan alles kunt afronden met: Goed, dan maakt dat je heel blij en

dankbaar. Zo kun je vol goede moed je opleiding verder in.
Je zegt, je opleiding verder afmaken, ben je al bijna klaar?
Dat nog niet hoor, nog tot de zomer en dan volgend jaar nog. We zijn op de
helft.
Zo heb ik al heel wat toetsen afgerond en moest ik ook een Godsdienstles
geven aan mijn eigen klas, dat was nog spannender dan voor de stageklas.
Maar ook dat is goed gegaan en met een goed afgerond.
Nu heb ik gewoon les en ondertussen ook een soort stage uren.
Ik help een meisje in Gouda met haar lessen.
Dat doet de hele klas; we hebben allemaal een leerling uit het basisonderwijs toegewezen gekregen. Meisjes en jongens, uit Gouda, die het wat lastiger vinden op school. De taal is soms lastig omdat de ouders geen Nederlands spreken bijvoorbeeld. Of rekenen is lastig, zo hebben ze allemaal een
eigen zorgvraag, zeg maar. Het meisje dat ik begeleid wil de Nederlandse
taal beter leren kennen en wat meer leren over Nederland en de wereld in
het algemeen. Ik mag zelf “weten” hoe ik dit aan ga pakken, wel samen met
een buddy, iemand die met mij meekijkt.
Zo hebben alle leerlingen uit mijn klas een nieuwe stage, maar dit is maar
2 uur per week, de rest van de tijd zitten we zelf in de schoolbanken.
Volgend jaar hopen we een lange stage te gaan lopen en dan kom ik misschien wel weer op ,,de Schakel”, daar waar de droom begonnen is, kan ik
misschien wel mijn opleiding afronden.
Nu denk ik erover om de PABO te gaan volgen, maar je weet nooit hoe het
zal gaan lopen. Het voor de klas staan is zo leuk, kinderen zijn zo eerlijk, daar
geniet ik nog elke dag van. Zo hoop ik de leerlingen wat te leren en kan ik
van hen een heleboel leren! Wat wil je nog meer!
O, ja, ik wil nog graag iets vertellen: als de kinderen naar huis gaan dan zingen ze altijd een dankgebed, dat is voor iedereen een heel mooi lied, een
gebed om Zijn zegen, luister maar:
“We gaan nu weer naar huis toe, de deur die gaat op slot.
Maar voor we dan huis gaan, vragen we eerst aan God;
HEER’ wilt U voor ons zorgen, bewaar ons elke dag,
en laat ons fijn genieten, zoals het van U mag.
Amen, Amen.”

Hoe gaat het met de familie Klaasse in Colombia?
Johan en Astrid Klaasse zijn in oktober 2021, na een rustperiode in Nederland waarbij Johan o.a. via gemeenteklanken ons op de hoogte bracht van
hun zendingswerk in Colombia, weer met hun kinderen teruggekeerd naar
Medellín in Colombia. Voor hen voelde dat weer als een soort van “thuiskomen”, bijzonder om zo in 2 verschillende werelden te leven en werken.
Weer verder hopen ze te gaan met de missie van de GZB en de lokale Presbyteriaanse kerk om een kerk te planten in Suramericana, een rijkere wijk
in Medellín, de tweede stad van Colombia met meer dan 2.4 miljoen inwoners. En dit ook uit te bouwen over geheel Colombia.
Soms ogenschijnlijk willekeurige ontmoetingen
met mensen, Bijbelstudies, of wel hoe kerk te
zijn in een stadse omgeving waar niet iedereen
gewend is naar de kerk te gaan. De Heilige Geest
mag daar werken, mensen samen brengen rond
het Woord van God en bewerkstelligen dat mensen naar elkaar om mogen kijken en zo de liefde
van God in de praktijk te laten zien ( Mattheus
25:31-46). Vaak is zo’n hulpmoment het eerste
contact en een reden om over de Heer te spreken en zo te laten zien wat een leven met Jezus
mag beteken, voor onszelf en voor onze naaste.
Dankzij een gebedsapp blijven we op de hoogte
van waar Johan en Astrid mee bezig zijn en waarvoor we kunnen bidden:
- Het kerkplantingsproject. Hoe ook in deze wijk een kerk te vormen,
waar het woord van God verkondigt mag worden en men op een
goede manier naar elkaar om mag kijken.
- De armere bevolking van Medellín, vaak levend op straat. Dat ze in
contact mogen komen met de kerk.
- Johan en Astrid zelf, met hun kinderen, dat ze de kracht mogen krijgen dit werk te doen. - Voor het werk van de GZB en alle zendingswerkers.
Dankbaar zijn we met de gaven die u in het afgelopen jaar heeft mogen geven aan de GZB, zowel via de busjes achter in de kerk als met de specifieke
GZB collectes. Fijn en goed zo te zien dat het zendingswerk een warme

plaats in ons hart en onze gaven mag innemen. Zou het ook anders kunnen
als we zelf de liefde van God, en de verzoening via zijn Zoon, hebben mogen
ontvangen. Als we zelf hier in alle vrijheid zondag op zondag door Zijn
Woord gevoed mogen worden, dan gunnen we dat aan eenieder, wereldwijd.
Opbrengsten in 2021:
Busjes in de kerk € 10.400,00
Pinkstercollecte Є 784,00
Zomercollecte € 542,00
Najaarscollecte € 726,00
Bij elkaar dus zo’n € 12.500,00. Een heel bijzonder bedrag waarmee we deelgenoot kunnen
zijn van Johan en Astrid, maar ook andere doelen binnen de GZB wereldwijd kunnen ondersteunen. Bijv. goede toerusting voor lokale
voorgangers, bijbelscholen etc.
Zo mag, naast uw onmisbare gebed, uw gift bijdragen aan de missie van de
GZB : Samen met kerken
wereldwijd werkt de GZB
aan het stichten en opbouwen van gemeenten. Gemeenten waar geloof zich
verdiept, waar iedereen
welkom is en er onvoorwaardelijk wordt omgezien
naar mensen die extra zorg
en aandacht nodig hebben.
We verlangen ernaar dat de
kerk daadwerkelijk een
plek is waar niemand wordt
buitengesloten van Gods bevrijdende Evangelie. Bidt u mee dat dit waarheid mag worden in Colombia, in Nederland en wereldwijd.
De zendingscommissie

door Silvia Oussoren
Het leven met vier kleintjes onder de vier is zowel intens als geweldig. Van
bijna de hele dag “aan” staan en vooruit denken tot alles lekker de boel
kunnen laten en genieten van de gezelligheid, knuffels en hilarische momenten. Van tegen jezelf zeggen: “het is een fase, het is een fase, het is een
fase…” tot elke dag wel kunnen janken van dankbaarheid en intens geluk.
Sinds dit weekend slapen Eli en Filemon van 19.00 uur tot 7.00 uur. Wat een
feest dat vier kids lekker twaalf uur slapen en wij onze avond weer helemaal
voor onszelf hebben te besteden. Onze dag begint meestal tussen 6.00 en
7.00 met een fles voor de jongens die Ruud 9 van de 10 keer geeft. Dan gaan
de wekkerlampjes van Chloe en Silas om 7.00 uur aan
en die roepen dan in koor: ik beeeeenn waaaakkkkeeeeeerrrr!!! Waarna Silas zegt: Mama bed, boekie! Dat wil zeggen dat we nog tot ongeveer 8.00 uur
in het grote bed blijven kroelen, gek doen en boekjes
lezen. Als Silas te chagrijnig wordt omdat er iets te
eten in moet gaan we snel aankleden en naar beneden. Aan de ontbijttafel heeft Chloe vaak het hoogste
woord en vraagt overal bij waarom je iets doet. Eigenlijk altijd genieten met elkaar aan tafel.
Dan gaan de babes meestal weer naar bed en gaan wij naar buiten, knutselen of gewoon spelen met van alles en nog wat. Ruud wilde gister met Chloe
en Silas een rondje gaan fietsen en Chloe was wat aan het zeuren waarop
Ruud zei: dan blijf je maar hier. Waar we verwachten
dat ze inderdaad thuis wilde blijven riep ze: DOES
NORMAAL RUUD! Haha van wie zal ze dat zinnetje
hebben? Geweldig wat voor woorden en zinnen er
ineens uit haar komen. Zo zegt ze tegen Eli: Lekker
speknekkie van me, en Filemon: klein wijsneusje.
Chloe en Silas zijn super lief voor hun broertjes en er
zijn heel veel knuffel momenten. Eli en Filemon genieten hier ook enorm van en geven altijd een grote
glimlach of gaan lekker brabbelen.

Silas kan uren zoet zijn met een brandweerauto en Chloe is vaak druk met
duplo en al haar poppen een schone luier aan het geven. Van de week had
ze vier poppen op een rij en zegt ze: mama
dit is; Eli, Filemon, baby Jezus en Chloe.
De jongens eten nu ook hapjes en brood
erbij dus het wordt nu helemaal druk met
zo’n beetje ieder moment van de dag iets
kunnen eten of drinken. Maar ook wel
weer leuk om ze ervan te zien genieten en
voor je het weet eten ze zelf.
Zo houden we erg van gek doen, zingen,
dansen en uiteraard ook een keer filmpje kijken of Nijntje spelletjes doen
op de iPad.
Aan het avondeten heeft Chloe vaak “auwbuik” en moet ze spugen en Silas
wordt woedend als je alleen al vraagt of je hem moet helpen. Vervolgens
gaat het toetje: Bla Blib(Vlavlip) er altijd keurig in. Na de kinderbijbel mogen
ze bij Ruud op schoot staan met danken en roepen ze zelf ook dingen waarvoor gebeden mag worden. Geweldig dat ze dan op zo’n jonge leeftijd al
inbreng hebben in het gebed aan tafel.
Na het eten nog even gek doen met papa en dan douchen en naar bed.
Allebei mogen ze drie verhaaltjes uit het grote Dikkie Dik boek kiezen en
dan natuurlijk zo lang mogelijk zingen en bidden om tijd te rekken.
Spitsuur ’s avonds is dus best intens en even knallen maar hoe geweldig is
het dan om op de bank te ploffen en te weten dat je vier moppies heerlijk
tevreden en goed in hun velletje liggen te slapen. Dat geeft echt heeeeeel
veel dankbaarheid! En alle eer aan God!

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

