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Thema: ‘Alles Andersom’ 



 

   

Voor u gelezen………… 
 

Recht en gerechtigheid zijn de vastigheid van Gods troon.  
Het zijn als het ware twee molenstenen waartussen we 
vermaald zouden moeten worden, tenzij we mochten zien 
dat Christus onze gerechtigheid is en aan de eisen van het 
recht voldeed. 

Ds. L. Kievit (1918-1990) 

mailto:pamuilwijk@hotmail.com


 

 

Mattheüs 21: 1 – 11 
 

Zachtmoedigheid. Ik heb eens nagedacht over de betekenis van dit woord 

en ik ben tot de conclusie gekomen dat het een wonderlijk woord is. Het 

bestaat uit twee delen die voor ons gevoel met elkaar botsen: Zacht en 

moedig! We voelen ons vaak genoodzaakt om te kiezen tussen deze twee 

woorden. We kennen mensen die zacht van aard zijn en het is meestal fijn 

om in hun gezelschap te verkeren. Er zullen geen scherpe woorden vallen. 

Maar we merken ook dat deze mensen weinig in te brengen hebben en door 

anderen voor hun karretje gespannen worden. Daarnaast kennen we men-

sen die moedig van aard zijn. Anders gezegd: Mensen die niet snel opgeven 

en er alles voor over hebben om hun doel te bereiken. Maar jammer genoeg 

brengt dat meestal een zekere hardheid met zich mee. Het eigenbelang 

komt in het middelpunt te staan en daarmee worden anderen afgeschre-

ven. Nu komt het er op neer dat deze twee houdingen samen vallen in dat 

wonderlijke woord zachtmoedigheid. Een onmogelijke combinatie? Ik ge-

loof er niets van omdat Jezus ons nu laat zien hoe zacht en moedig samen 

kunnen gaan.  

 

In de bijbel leren we Hem kennen als de persoon die enorm bewogen is met 

de mensen om zich heen. Er is niemand zo betrokken bij mensen geweest 

als Jezus. Niemand werd door Hem bij voorbaat afgeschreven en ik ben er-

van overtuigd dat mensen dat aangevoeld hebben. Hij zag ook altijd nog 

mogelijkheden waar anderen zeiden: ‘Dat wordt toch niets meer! Maar te-

gelijkertijd kon Hij de waarheid zonder schroom onder woorden brengen en 

mensen eerlijk wijzen op hun fouten. Hij was er niet de persoon voor om 

onrecht zo maar ongemoeid te laten en schijnheiligheid door de vingers te 

zien. Zacht en moedig in een geweldige combinatie. Zo wil Hij onze Koning 

zijn en zo mogen wij zijn volgelingen zijn. Staan wij nog bekend als zacht-

moedige mensen? Laten we ons nu niet direct verschuilen achter ons ka-

rakter en zeggen dat we nu eenmaal anders in elkaar zitten. Op die manier 

HET WOORD VOORAF 



zouden we ons er wel erg gemakkelijk van afmaken. We komen hier in aan-

raking met de uitdaging om zachtmoedig te zijn en dat is veel meer dan een 

karaktereigenschap.  

 

Deze zachtmoedigheid kunnen we leren door naar Jezus te kijken en door 

in zijn nabijheid te zijn. Als we ons aan Hem overgeven komt er een proces 

op gang waardoor de zachtmoedigheid meer en meer zal groeien in ons le-

ven. Ik moet jullie eerlijk zeggen dat ik teleurgesteld kan zijn door de hard-

heid die er in de samenleving aanwezig is. Dat begint al op het moment dat 

mensen negatief over anderen gaan praten zonder te beseffen dat ze zelf 

ook fouten maken. En het wordt alleen maar erger als mensen scherp rea-

geren en gelijk hun stekels recht overeind zetten. Waar is dan de zachtmoe-

digheid gebleven? En daarmee bedoel ik dus niet dat fouten geen fouten 

genoemd mogen worden en dat er een soft klimaat zou moeten ontstaan 

in de sfeer van alles moet maar kunnen. Want zonde blijft zonde en de bijbel 

is daar duidelijk genoeg in. Realiseren we ons nog wel dat buitenstaanders 

de waarde van het christelijk geloof beoordelen op grond van de manier 

waarop wij leven en waarop wij met elkaar omgaan. Stralen wij als volgelin-

gen van Jezus zachtmoedigheid uit? Is dat onze stijl? 

 

De eer van God is in het geding als wij vervallen tot hardheid aan de ene 

kant of tot slapheid aan de andere kant. God zoekt zachtmoedige mensen 

en Hij wil ons vullen met de kracht van zijn Geest om te groeien in deze 

zachtmoedigheid. Een weerspiegeling van zijn Zoon. Maar laat ik nu een 

stap verder gaan. Want in dit verhaal springt niet alleen de stijl van onze 

Koning er uit. Ook de kracht van zijn optreden mag er zijn. De kracht van de 

Koning is opvallend. Vreemd, ja, laten we eerlijk zijn: Een ezel is nu niet be-

paald een dier waarmee de oorlog gewonnen zal worden. Paarden. Dat zijn 

de dieren bij uitstek voor keizers en koningen. Maar een ezel blijft een ezel. 

Nuttig. Handig. Maar absoluut geen symbool van kracht. Je kunt je vandaag 

de dag toch ook niet meer voorstellen dat een generaal op zijn oude fiets 

voor de troepen uit fietst?  

Daarom blijft het een wonderlijk moment om Jezus op de rug van een ezel 

te zien en waarschijnlijk is dat de reden geweest dat geen enkele Romeinse 



soldaat er aan gedacht heeft om alarm te slaan: ‘Een opstand! Een rebel-

lenleider!’ Want de uitstraling van dit tafereel was anders: ‘Zonder kracht! 

Geen gevaar!’ Ik heb me gerealiseerd dat dit eigenlijk kenmerkend is voor 

het evangelie: Zwakheid voert tot de overwinning! Vernedering voert tot de 

overwinning! We leren Jezus kennen als de Koning op een ezel. We leren 

Jezus kennen als de Koning aan een kruis. Onbegrijpelijk. Geen vertoon van 

macht. Een ezel en een kruis. Dat is de weg van de Messias. Het is geen 

aantrekkelijke optie om te geloven in iemand die juist deze weg bewandeld 

heeft. Het is veel makkelijker om onder de indruk te komen van iemand die 

kracht uitstraalt en uiterlijk vertoon van macht kan demonstreren. Juist dit 

element maakt de boodschap van het evangelie weerbarstig en dat maakt 

dat er mensen zijn die de ezel en het kruis maar links laten liggen. 

 

Ik denk dat we er alert op moeten blijven om de kracht van het kruis niet 

uit het oog te verliezen. Het lijden en sterven van Jezus bepalen ons name-

lijk bij de ernst en de gebrokenheid van ons eigen leven. We komen tot de 

ontdekking dat we vastlopen in ons geploeter en dat we mensen zijn die 

vastzitten aan een zondige manier van leven. Dat maakt ons tot mensen die 

Gods oordeel verdiend hebben. Niemand kan die schuld zelf terugbetalen. 

Maar door het lijden en sterven van Jezus worden we ook gewezen op het 

offer dat Hij voor ons gebracht heeft. Zijn liefde voor jou en mij heeft Hem 

ertoe gebracht om in onze plaats de schuld te dragen. Hij heeft de vuiligheid 

van ons leven op zich genomen. Dat is de kracht van het kruis en we besef-

fen dat we alleen op die manier kinderen van God kunnen zijn. De Koning 

aan het kruis brengt ons bij de Vader thuis. Dat maakt het kruis tot de meest 

unieke gebeurtenis in onze wereldgeschiedenis en daarmee zijn de rollen 

omgedraaid: Zwakheid voert tot de overwinning en het kruis wijst ons op 

de krachtbron van ons leven! 

 

Misschien moet ik nog maar een voorbeeld gebruiken: Tijdens de tweede 

wereldoorlog werd er door een groep krijgsgevangenen gewerkt aan de 

Burma spoorweg. Aan het eind van iedere dag werd het gereedschap weer 

ingezameld. Op een keer schreeuwde een Japanse bewaker dat er een 

schep ontbrak en hij wilde weten wie de schep achter gehouden had. Hij 



 

begon te razen en te tieren en werd steeds kwader. Hij eiste dat de schul-

dige zich bekend zou maken. Maar niemand bewoog zich. ‘Allen sterven! 

Allen sterven!’ schreeuwde hij en richtte zijn geweer op de gevangenen. Op 

dat moment stapte één man naar voren en de bewaker sloeg hem dood 

met zijn geweer. Vreselijk. Toen ze later terugkwamen in het kamp bleek 

dat er verkeerd geteld was en dat er geen schep ontbrak. Deze man had 

onschuldig zijn leven opgeofferd om de anderen te redden. Een ontroerend 

verhaal en een illustratie van de weg die Jezus bewandeld heeft. Aan het 

kruis heeft Hij onschuldig onze plaats ingenomen om ons te bevrijden uit de 

macht van het kwade. Door Hem mogen wij kinderen van God zijn. Zo groot 

is zijn liefde!! 

 

Jaap van der Velde sr. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

WIE IS WIJS EN VERSTANDIG ONDER U?  

LAAT HIJ UIT ZIJN GOEDE LEVENSWANDEL  

ZIJN WERKEN LATEN ZIEN,  

IN ZACHTMOEDIGE WIJSHEID. 

Jakobus 3: 13 



 
Er is een diep geheim van binnen, 

het tintelt als een smeulend vuur, 

dat steeds opnieuw kan gaan beginnen 

en dat blijft branden op den duur. 

 

Het draagt ons door de donk're dagen 

waarop wij leven zonder licht. 

Als ik blijf zoeken en blijf vragen 

zorgt het voor warmte en voor licht. 

 

Geen mens is ooit in staat te doven 

dit vuur dat altijd branden moet. 

Het is een vuur dat komt van boven, 

van God die mensen leven doet. 

 

Wil met dat vuur mijn hart verwarmen 

en geef mij daardoor nieuwe kracht. 

Heer, neem mij op in Uw erbarmen, 

vandaag en elke nieuwe dag. 
 

Martine Stougie 

  



  



  



 

VBW 2022, maandag 11 juli t/m zondag 17 juli  
 
In de eerste week van de schoolvakantie is er weer VBW!  
Dit wordt gehouden in de tent op het schoolplein van basisschool ‘de Scha-
kel’. In deze week willen wij de kinderen het Evangelie vertellen. We willen 
dit doen door middel van Bijbelvertelling, zingen, gesprekjes, knutselen en 
veel gezelligheid. Het thema dit jaar is: Alles Andersom.  
 
Op alle dagen staat de persoon van de Heere Jezus centraal. Hij is Degene 
die ‘alles andersom’ maakt! Hij is het die het plan van de Vader uitvoert, die 
mensen oproept zich om te keren van hun verkeerde keuzes en Hij is het 
die met Zijn komst naar de aarde verlossing en redding brengt.   
We gaan inzoomen op een aantal vragen  over Jezus, namelijk: 
-Wie is Hij? 
-Waar komt Hij  vandaan? 
-Wat doet Hij? 
-Wie wil Hij voor jou zijn?  
-Wat heeft Hij voor jou gedaan? 
 
Per dag komt er een andere vraag over Wie Jezus is aan bod in de Bijbelver-
halen en werkvormen. Hierdoor ontdekken de kinderen dat Jezus totaal an-
ders  is dan wij (en de wereld) misschien wel denken. Dat Hij in de wereld, 
en ook in jouw leven, alles  andersom maakt. 



 
 

Weekindeling: 
 
Maandag 11 juli 
20 uur, medewerkersavond 
 
Dinsdag 12 juli 
10-12 uur, kinderfeest 
19-21 uur, bazaar 
 
Woensdag 13 juli 
10-14.30 uur kinderfeest, incl. eten en spel 
18 uur tieneravond, 12 – 16 jaar 
 
Donderdag 14 juli 
10-14 uur, kinderfeest, incl. eten en theatervoorstelling 
18 uur, tieneravond, 12+ 
Vrijdag 15 juli 
10-12 uur, kinderfeest 
18 uur, slotavond incl. bbq 
 
Zondag 17 juli,  
9.30 uur , welkomstdienst in Herv. Gemeente Vinkeveen 
 
Voor al deze activiteiten geldt dat ze alleen door kunnen gaan als er vol-
doende medewerkers zijn. Dus heeft u zich nog niet opgegeven om mee te 
werken dit kan nog  en wel via een van de commissieleden. Ook nodigen we 
u van harte uit om een keer een kijkje te komen nemen in de tent, zodat u 
ziet en ervaart wat we zoal doen tijdens het kinderfeest.  
Als commissie zouden we u belangstelling en betrokkenheid erg waarderen.  
 
 
De VBW commissie, Joop van Selm, Corina van Sligtenhorst, Nico Jan de 
Haan, Marjolein Smit, Mariska Boellaard, Jasmijn van Kreuningen, Ria van 
der Vliet en Helga Kroese 

  



Zendingsavond met ds. Sixto op 17 mei 
 
Dinsdag 17 mei liep jong en oud naar binnen in gebouw Maranatha, waar 
de koffie klaar stond. Ds. Sixto Hernandez uit Colombia/Medellín was voor 
ruim een week in Nederland om te vertellen van zijn roeping in de stad waar 
ook Johan en Astrid Klaasse namens de GZB werkzaam zijn. 

Ds. Sixto is predikant in de Presbyteriaanse kerk in Medellín, een stad in het 
noorden van Colombia met zo’n 2 ½ miljoen inwoners. Naast het voorgaan 
in de kerkdiensten, heeft God de liefde in zijn hart gewerkt voor de vele 
daklozen en verslaafden die leven in de buurt van de kerk. In het Spaans 
deed hij zijn verhaal, wat voor ons vertaald werd door ds. Vreugdenhil. Gods 
werk in Colombia gaat door, Johan en Astrid Klaasse zullen binnenkort naar 
Nederland terugkeren, maar ds. Vreugdenhil en ds. Kleinbloesem zullen 
voor de GZB werkzaam worden in Colombia voor toerusting en diaconale 
projecten. 
De avond werd plezierig gepresenteerd door Tim Verduijn, meer dan 40 jaar 
zendingswerker voor de GZB en het werd een interactieve avond. Gevraagd 
werd aan de aanwezigen om enkele kenmerken van Vinkeveen te benoe-
men zodat ds. Sixto een beeld van Vinkeveen zou krijgen, het kwam neer 
op een vriendelijk, mooi en waterrijk dorp. Het water sprak ds. Sixto wel 
aan, een belangrijk diaconaal project in Medellín betreft de mogelijk bieden 
aan daklozen om zich te kunnen douchen, zodat ze zich weer mens mogen 
voelen. Dat ons gebed mag zijn dat ze naast het douchewater ook kennis 
mogen krijgen aan Jezus, het levende water. 
Daarna gingen we in  groepjes uiteen en mochten elkaar vertellen waar en 
hoe God in ons leven werkzaam was geweest, hoe waardevol is het om deze 



verhalen met elkaar te delen en elkaar hierin te bemoedigen. Mooi ook dat 
jongeren en ouderen hun verhaal wilden doen. Generaties en locaties 
speelden geen rol, Gods werk gaat over de hele aarde en in alle tijden. 
Onder een hapje en een drankje sloten we de avond gezellig af. Dankbaar 
kijken we terug op deze avond en vragen we u gebed voor het werk van de 
GZB wereldwijd, hier specifiek voor Medellín. In de straat van de zonde, zo 
genoemd vanwege de vele problematiek rond drugs en prostitutie, staat de 
kerk van ds. Sixto als een baken van Gods licht. 
 

De Zendingscommissie 
 
 

 

  

Voor u gelezen…….. 
 
Het geloof in de God van de Bijbel stelt mensen in de ruimte. 
Het gaat om vrijheid die in liefde wordt beleefd en ingevuld. 
Vrijheid zonder liefde is de kortste weg naar nieuwe tirannie 
en slavernij. 
Christenen zijn geroepen uit deze vrijheid -in-liefde te leven 
en zo deze ook anderen voor te leven. De wereld is vol van 
verslavende machten. Denk bijvoorbeeld aan de macht van 
de publieke opinie, van de laatste mode, van de economie, 
van de mammon, van de sportverdwazing, van seksuele los-
bandigheid, van het je waar moeten maken in de wetenschap 
of op de werkvloer.  
Alleen door toewijding aan de Opgestane Die alle machten 
overwon, kunnen we vrij worden en blijven van al deze ver-
slavingsvormen en opgelegde denkbeelden 
 

Dr. J. Hoek Veenendaal 



 
 
  

Datum Tijd Onderwerp Omschrijving

3-jul 09:30 Kerkdienst prop. A. van der Werf (Amersfoort)

3-jul 18:30 Kerkdienst ds. H.G. van der Ziel (Waarder)

6-jul 18:30 Avondklanken Verzoekenprogramma

6-jul 19:00 Bibliotheek

10-jul 09:30 Kerkdienst ds. H. Liefting (Gouda)

10-jul 11:00 Koffie drinken na de dienst

10-jul 18:30 Kerkdienst ds. P.H. van Trigt (Ede)

11-jul 20:00 VBW Medewerkersavond

12-jul 10:00 VBW Kinderfeest

12-jul 19:00 VBW Bazaar

13-jul 10:00 VBW Kinderfeest incl. eten en spel

13-jul 19:00 Bibliotheek

13-jul 19:00 Gemeenteklanken

13-jul 20:00 VBW Teenevent, 12 t/m 16 jaar

14-jul 10:00 VBW Kinderfeest incl. eten en theatervoorstelling

14-jul 20:00 VBW Teenevent 

15-jul 10:00 VBW Kinderfeest

15-jul 18:00 VBW Slotavond incl. bbq

17-jul 09:30 Kerkdienst - Afsluiting VBW prop. J.J. van der Meulen (Genemuiden)

17-jul 09:30 VBW Welkomstdienst

17-jul 18:30 Kerkdienst ds. D.J. Budding (Nunspeet)

20-jul 19:00 Bibliotheek

24-jul 09:30 Kerkdienst ds. G.J. Hiensch (Schoonhoven)

24-jul 18:30 Kerkdienst ds. K.C. Kos (Lunteren)

27-jul 19:00 Bibliotheek

31-jul 09:30 Kerkdienst ds. L.M. Jongejan (Ede)

31-jul 18:30 Kerkdienst ds. M. Aangeenbrug (Apeldoorn)

3-aug 19:00 Bibliotheek

Agenda D.v. juli t/m september 2022 



 

 
 
  Agenda D.v. juli t/m september 2022 

Datum Tijd Onderwerp Omschrijving

7-aug 09:30 Kerkdienst ds. A.A.W. Boon (Veenendaal)

7-aug 18:30 Kerkdienst ds. W.C. Meeuse (Sliedrecht)

10-aug 19:00 Bibliotheek

14-aug 09:30 Kerkdienst ds. M.F. van Binnendijk (Stadskanaal)

14-aug 18:30 Kerkdienst ds. E. de Mots (Ridderkerk)

17-aug 19:00 Bibliotheek

21-aug 09:30 Kerkdienst prop. J.A. de Kruijf (Oud Alblas)

21-aug 18:30 Kerkdienst dr. J. Kommers (Ermelo)

24-aug 19:00 Bibliotheek

28-aug 09:30 Kerkdienst - Voorb.H. Avondmaal ds. A.A.W. Boon (Veenendaal)

28-aug 18:30 Kerkdienst ds. M. van Dalen (Noorden)

31-aug 19:00 Bibliotheek

1-sep 19:30 Censura Morum

1-sep 20:45 Voorbereidingsuur

4-sep 09:30 Kerkdienst - Viering H. Avondmaal ds. P. Vernooij (Lekkerkerk)

4-sep 18:30 Kerkdienst - Nabetr. H. Avondmaal ds. A. van Dalen (Lopikerkapel)

7-sep 19:00 Bibliotheek

11-sep 09:30 Kerkdienst ds. A. Jonker (Putten)

11-sep 18:30 Kerkdienst ds. G. Lugthart (Kamerik)

14-sep 19:00 Bibliotheek

14-sep 19:30 Kerkenraadsvergadering

18-sep 09:30 Kerkdienst - Opening winterwerk + PB ds. H.G. van der Ziel (Waarder)

18-sep 18:30 Kerkdienst prop. G.A. van Ginkel (Maartensdijk)

19-sep 20:00 Bijbelkring

21-sep 19:00 Bibliotheek

25-sep 09:30 Kerkdienst ds. A. van Vuuren (Capelle a/d IJssel)

25-sep 18:30 Kerkdienst ds. J.A. Hoogesteger (Dussen / Hank)

26-sep 20:00 Wees een Zegen Bijbelstudie nr. 1

28-sep 19:00 Bibliotheek



 
  



 
 
 
 
Deze keer gaan we in gesprek met Jan Oudshoorn. 
Maar wie is Jan eigenlijk… 
Jan is geboren en getogen in Waverveen, geboren op 23 april in 1960, op 
de boerderij van zijn ouders. 
Altijd druk in de weer en graag buiten aan het 
werk, nog steeds eigenlijk. Zijn broer heeft de 
boerderij overgenomen en Jan is daar regelmatig 
te vinden om met van alles mee te helpen. 
Jan is getrouwd met Ageeth en samen wonen ze 
in Waverveen, maar zijn kerkelijk verbonden met 
onze gemeente en zodoende komen we hen elke 
zondag tegen. Ook zijn ze beiden erg betrokken 
bij verschillende verenigingen binnen onze ge-
meente. 
Zelf werkt hij bij van Schie in Mijdrecht en rijdt hij 
op de vrachtwagen, een echte chauffeur dus. 

Maar ons gesprek zou gaan over een 
bijzondere reis die Jan heeft gemaakt 
naar Albanië. Op de vraag hoe Jan zo 
betrokken raakte bij deze stichting ver-
telt Jan graag verder..  
Een oud collega belde mij ineens op 
met de volgende vraag:  
Heb je zin om eens met mij mee te gaan 
naar Albanië om hulp goederen weg te 
brengen met de vrachtwagen. 
Marco, die bewuste oud collega, was al 
een aantal keer mee geweest en zijn 
ervaring konden wij dus goed gebrui-

ken. Het voelde voor mij als een buitenkans, mooi en dankbaar om dit te 
mogen doen, zo bijzonder fijn om mensen in nood te kunnen helpen! Helaas 
gooide corona ook bij deze reis roet in het eten en werd de reis een aantal 

Van mond tot mond 
door Debora de Haan 



keren uitgesteld. Maar uiteindelijk ging het dan toch door. Uiteindelijk gin-
gen we in de vroege morgen, of nacht want het was 03:00 uur, van 26 mei 
2021 rijden.  
Eigenlijk zouden we de dinsdag ervoor al op pad gaan maar de vrachtwagen 
had de week ervoor een aanrijding gehad, zodoende werd het donderdag. 
Wat nog wel spannend was, was de tijdsdruk. We moesten flink doorrijden 
want we moesten overvaren en die boot, de overtocht was in Bari, was ge-
boekt voor de vrijdagavond. Deze rit was toch 2200 kilometer maar we kon-
den lekker doorrijden, de reis ging voorspoedig.  
We reden door Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland en Italië, wat een prach-
tige tocht was dat! Op donderdag avond kwamen we aan in Italië, Trento 
om precies te zijn, en op vrijdag-
morgen reden we de bewaakte 
parkeerplaats weer af, nadat 
we eerst een heerlijk ontbijt 
hadden genuttigd! Wie hard 
werkt met goed eten natuurlijk, 
en we hadden ook nog een 
flinke rit voor de boeg, nog ze-
ker 1000 kilometer tot de boot. 
Nou ik kan u zeggen, dit was ook 
weer een prachtige rit. 
Ondanks de tijdsdruk hebben we het toch maar mooi gehaald, strak 2 dagen 
gereden, en we kwamen aan bij de boot om 20:00 uur. 
En voor de liefhebbers: het was geen straf om te rijden in deze vrachtwa-
gen, een dikke Scania V8 onder de kont, dat rijd prima! Het ging heel re-
laxed, elke 4,5 uur wisselden we van chauffeur en zo konden we prima door-
rijden. De bijrijder maakte onderweg lekkere broodjes klaar en koffie, we 
hadden een koelkast, waterkoker en een magnetron voor onze kant en 
klare maaltijden aan boord, kortom, we waren van alle gemakken voorzien! 
Wat ook hielp was dat Ageeth natuurlijk allerlei lekkere dingen mee had 
gegeven, dat maakt zo’n reis nog plezieriger, dat snap je wel! 
Maar hoe gaat dat dan op zo’n boot? Met een dikke Scania V8? 
Nou, verteld Jan verder, dat was nog wel een dingetje hoor, je moet de wa-
gen er achteruit op parkeren en dan met dat Italiaanse taal gedoe… echte 
Babylonische spraakverwarring, links en rechts werd door elkaar gehaald en 



dat maakte het er niet makkelijker op, maar echte chauffeurs kunnen na-
tuurlijk rijden dus we stonden uiteindelijk op de juiste plek.  

Om 23:30 uur zo’n beetje, voeren we af. 
Het zou een overtocht worden van onge-
veer acht uur lang dus Marco, mijn mede-
chauffeur en ik hadden het plan om daar 
onze rust te pakken zo konden we, dach-
ten we, lekker een paar uur slapen. De 
zee was erg rustig dus gingen we onze 
hutten opzoeken voor de nodige slaap, 
met rustige zee slaapt het prima! Maar 

joh, na 6 uur werd ik al wakker, en gelijk ook klaar wakker, Marco ook, dus 
hebben we de hut verlaten en zijn heerlijk in de rust op het dek gaan zitten! 
Sjonge wat is dat mooi, dat uitzicht op zee, we hebben er veel foto’s van 
gemaakt voor het thuisfront zodat ook zij wat konden mee genieten. 
Maar dan is het zomaar weer half negen en was het tijd om de vrachtwagen 
op te zoeken en het grote schip te verlaten. Zo begon het vervolg van onze 
indrukwekkende reis.  
Indrukwekkend zou het zeker worden, wat hebben we veel armoede gezien 
langs de weg en zoveel bedelaars, enorm! 
Dan langs de douane, weer twee uur in de wacht, want het duurt zo lang 
voordat je aan de beurt bent en dan alles gecontroleerd is. Na een uur rijden 
kwamen we aan op onze eerste stop. Het was zaterdag en onze vrachtwa-
gen zou hier blijven staan tot maandag, we gingen hier dus de zondag over-
bruggen. 
We werden zeer gastvrij ontvangen door Peter en Marian een Nederlands 
echtpaar dat daar werkt aan een project voor jongeren. Het hele weekend 
bleven wij bij hen, ze verzorgden ons en hebben ons wat van het land laten 
zien. Ze vangen elke twee weken chauffeurs op en laten hen telkens wat 
van de omgeving zien, zo komen de chauffeurs tot rust en leren iets van de 
cultuur, prachtig is dat! Zo hebben ze ons me genomen naar een zondagse 
eredienst. Nu wil het geval dat mijn Engels niet al te best is en met dit 
“steenkolen” Engels snap je dan niet helemaal alles van zo’n dienst, maar 
toch is het zo mooi om te zien dat, waar je ook bent, we dezelfde God en 
Vader aanbidden. Hij is aan geen plaats en tijd gebonden, ook dat maakt 
dankbaar! 



In de middag zijn we gaan wandelen door de bergen, immens hoog en geen 
vlakke wandelpaden. Ook geen prachtige vakantie huizen of parken, wel 
veel armoede. Wat een groot contrast met ons Nederland, zelfs de bees-
tenstallen zijn hier luxer en mooier gemaakt dan de gewone woningen in 
Albanië. Genoeg stof tot nadenken en vooral genoeg om voor te danken! 
Hoe ging de reis verder en bleven jullie nog langer of moesten jullie al weer 
snel door?  Was mijn vraag………Jan vertelde snel verder…….… 
Toen de maandag eenmaal aanbrak werden wij weer teruggebracht door 
Peter en Marian naar het douane terrein, de vrachtwagen stond er nog vei-
lig en wel, en Peter en Marian zwaaiden ons hartelijk uit. 

Gelukkig waren de vrachtpapie-
ren vrijgegeven, goedgekeurd 
en dus kon er iemand van de 
douane mee naar de loods om 
de goederen te gaan lossen. 
Vanuit die loods worden de 
hulpgoederen dan verdeeld 
naar de plekken waar de nood 
op dat moment het hoogst is. 
Nu reden wij met een dikke Sca-
nia en dan, bij het lossen, merk 

je pas hoeveel hulpgoederen erin zo’n wagen passen. 
Wat is het fijn om zoveel uit te kunnen delen in een land waar zo enorm 
veel armoede heerst. Zelf hebben wij dat uitdelen niet persoonlijk gedaan, 
dat doen andere vrijwilligers. Maar toch, onderweg hebben we genoeg ge-
zien om te snappen dat er ontzettend veel nood is. 
Na het lossen van onze goederen begon de reis terug naar Nederland, u 
begrijpt dat dit weer net zo spannend was als de heenreis, om Jan te citeren: 
het was weer peentjes zweten! Vooral het achteruit in parkeren op de boot, 
maar deze twee chauffeurs laten zich niet zomaar kennen natuurlijk en de 
wagen stond weer prachtig op de boot.  
Wat wel heel fijn was, we hadden weer een heerlijke rustige zee, en dat 
uitzicht, echt zo mooi. 
En eenmaal van de boot, rechtstreeks naar huis? Of viel dat tegen? 
Jan blijft graag door vertellen..: 
Nee, eenmaal aan land moesten we nog op drie verschillende plaatsten re-
tour laden, dat wil zeggen, we hadden natuurlijk een lege wagen dus we 



konden voor het bedrijf spullen laden in Italië. Op de maandag en dinsdag 
hebben we meubels en sanitair geladen in Napels en Rome, ja zo kom je 
nog eens ergens, we hebben heel veel gezien 
van het mooie Italië. 
Nu wilde het geval dat er op woensdag een 
feestdag was in Italië dus alles lag plat. We kon-
den dus bij het laatste bedrijf onze spullen niet 
laden en er gold zelfs een rijverbod. Wij heb-
ben van de nood een deugd gemaakt, lekker 
uitgeslapen, heerlijk gegeten en we hebben 
veel gewandeld. 
Dan zie je dat er tussen Italië en Albanië ook 
grote verschillen zijn. Italië zo welvarend en 
erg gericht op toeristen, Albanië heeft zoveel armoede. 
Donderdagmorgen konden we gelijk weer gaan rijden naar ons laatste laad-
adres. Nu op naar Nederland dachten wij. Maar aangekomen in Oostenrijk 
kwamen we tot de conclusie dat de Brennerpas dicht zat. Gelukkig ging die 
‘s morgens om 5 uur weer open zodat we richting Nederland konden gaan. 
Het thuisfront voorzichtig ingelicht dat het wel eens zaterdag kon worden 
eer we thuis zijn i.p.v. vrijdag. Gelukkig konden we goed doorrijden en wa-
ren we vrijdagavond laat in Nieuwkoop, waar onze vrouwen ons al stonden 
op te wachten, blij dat we elkaar weer in de armen konden sluiten! 
Wat vond je van deze reis, enne… komt er een vervolg van deze reis? 
Nou, ik kwam moe maar voldaan en ontzettend onder de indruk thuis, het 
deed veel met mij. Die grote verschillen wat betreft armoede en rijkdom, 
het maakte mij dankbaar voor alles wat wij hier hebben aan voorzieningen 
en welvaart. En ik denk niet dat het bij 1 keer blijft, we hopen op een ver-
volg, zeker weten! 
Wat ook nog wel handig is om te vertellen, zo zegt Jan, is dat mijn Ageeth 
kaarten verkoopt bij de bibliotheek van de kerk. De kaarten zijn hand ge-
maakt door haar moeder en de opbrengst is voor H.V.A. (Hoop voor Alba-
nië) de stichting waar wij dus voor hebben gereden! Hoe meer kaarten we 
verkopen, hoe meer mensen we kunnen helpen. Alvast dank voor uw aan-
koop!  
Als u meer wilt weten over de stichting waar Jan Oudshoorn aan mee hielp, 
kijk dan eens op: www.hoopvooralbanie.nl  

http://www.hulpvooralbanie.nl/


Maak een natuur-schilderij!! 
Houd jij van tekenen of schilderen?  
Maak dan eens een mooi natuur-schilderij. 
 
Wat heb je nodig? 
Een groot, wit, stevig vel tekenpapier. 
Potloden, wasco of misschien wel verf en een kwast. 
Iets stevigs(bijv. een stukje karton) om onder het tekenvel te leggen. 
 
Ga naar een plekje midden in de natuur, probeer een plek te vinden waar 
je echt geen huizen, wegen en zo ziet. Zoek een bankje op bij de plek waar 
je wilt gaan schilderen of neem van thuis een klapstoel mee. Ga zitten en 
bekijk eerst eens goed de omgeving. Wat zie je allemaal? Goed kijken! 

Misschien zie je bomen, bloemen, wolken, vogels en nog veel meer. 
Bedenk welk gedeelte van je gebiedje je gaat tekenen/schilderen: Mis-
schien het stukje met alle kleurige bloemen of juist de vijver met de leuke 
eenden. 
Als je alles goed bekeken hebt neem je de tekenspullen en ga je proberen 
te tekenen/schilderen wat je ziet. 



Neem de tijd om alles goed te tekenen/schilderen…. 
Bekijk als je klaar bent het resultaat: klopt alles? Ziet het er echt zo uit als jij 
het tekende/schilderde? 
Ben je klaar, dan heb je een prachtig natuur-schilderij! 
 
Ga in de herfst nog eens terug met je natuur-schilderij naar het plekje waar 
je het natuur-schilderij maakte. Ziet alles er nog steeds zo uit als op jouw 
schilderij? Wat is er anders?  
 
Als je het leuk vindt, maak dan in alle vier de seizoenen(ook in de herfst, 
winter, voorjaar) eens een natuur-schilderij op jouw plekje. 
Dan zal je zien dat je vier totaal andere schilderijen krijgt! 
 

Succes! 
  

Ga in de vroege morgen. 

Ga midden op de dag. 

Ga in de koele avond. 

Ga in de stille nacht. 

Ga met een rustig hartje. 

Laat eens je spelen staan. 

En kniel eerbiedig neder. 

En bid dan Jezus aan. 



 
 

Hallo Allemaal, 
 
Mij is gevraagd om een stukje te schrijven voor de Leidraad. En wat is er 
mooier dan kunnen vertellen over het Regioweekend van 2022. Dit jaar 
konden we na 2 jaar eindelijk weer met z’n allen een weekend weg en zijn 
we met meer dan 80 jongeren naar Ermelo geweest. 

 
Het toffe weekend begon op vrijdagavond toen de meeste mensen arriveer-
den. We begonnen de avond met een inleiding op het thema 'In Gods hand'. 
Na de start van het weekend sloten we de vrijdagavond af met een dropping 
waar mooie gesprekken gevoerd zijn en we elkaar beter hebben leren ken-
nen. 
 
Dit hebben we de rest van het weekend voortgezet met leuke activiteiten 
en goede gesprekken over het thema. Zo zijn we wezen mountainbiken en 
hebben we een fotospel gedaan bij het kamphuis. Deze foto's waren niet 
altijd even makkelijk te vinden. Op zaterdagavond hadden we een spel-
avond waarbij elk team haar eigen kleurcode had, waarbij ze helaas ook de 
kleur paars voor gebruikten. En welke kleur de winnaars waren? Behalve de 
winnaars is de rest dit zo snel mogelijk vergeten. Gelukkig konden we ook 
veel andere spelletjes spelen dit weekend, zoals regenwormen, weerwol-
ven, ligretto, fase 10 en nog veel meer. Behalve het spelen van spelletjes is 
er ook veel gevoetbald en gevolleybald.    »» 

door Mariska Boellaard 
 



Naast al deze leuke en gezellige activiteiten mochten we ook met elkaar 
nadenken over het thema 'In Gods hand'. Hoe Gods hand ons kan vormen, 
maar ook over Gods bescherming en zijn voorzienigheid. Het bestuur had 
een bjbelstudie voorbereid en daarnaast hadden we op zondagmiddag een 
kampdienst waarbij het thema centraal stond. Na de kampdienst hebben 
we een mooie Emmauswandeling mogen maken, waarbij we met elkaar in 
gesprek konden gaan over het thema. Op zondagmorgen mochten we met 
z'n allen in Ermelo naar de kerk. De bijbelteksten die tijdens de bijbelstudie 
en de kampdiensten centraal stonden, waren Jeremia 18: 1-12 en 1 Petrus 
5: 5-11 
Wat mooi dat we aan de hand van deze teksten mochten nadenken over 
het thema. God zal altijd voor ons zorgen in de moeilijke periode. Soms zal 
Gods hand drukken op ons leven, maar Hij gebruikt dit om ons te vormen 
en op Zijn tijd zal Hij ons verhogen. Halleluja. 
 
Helaas kwam ook dit weekend tot een einde. Zoals de traditie is, sloten we 
het weekend af op maandagmorgen met een bezoekje aan de Mac Donalds. 
Hier konden we met elkaar napraten en terugkijken op het geweldige week-
end. 
  

 

Voor u gelezen…… 
 
Op de derde dag is Jezus, zoals Hij vele malen gezegd had, op-
gestaan uit de doden. 
Nooit heeft de dood zo Iemand in zijn vesting gehad, als de 
Heere Jezus. Hij is de Zoon van God, de Middelaar, de Levens-
vorst, Die alles het leven geeft.  
En nog meer, Hij is het Die de oorzaak van de dood heeft weg-
genomen, namelijk de zonde. 
 

Ds. F. Harinck (1935-2003) 



 
Tessa Afshar: Juweel van de Nijl 
Chariline, wordt opgevoed door een tante aan de rand van de Nijl. Haar 
tante laat niet veel los over de tragische relatie van 
haar ouders, maar Cariline’s mooie donkere huids-
kleur duidt erop dat haar vader een Kushiet is. Zelf 
komt zij er na lange tijd achter dat haar vader nog 
leeft en uiteindelijk wie hij is. Terwijl zij echt alles op 
alles heeft gezet om in Rome te komen, met alle ge-
volgen van dien…Waar ze meer gevoelens gaat krij-
gen, wat ook wederzijds is, voor Theo. 
Een boek met historische en Bijbelse feiten ook met 
Bijbelse personages. Een fantasierijk boeiend ver-
haal heeft ze geschreven.  
 
Susan Meissner: De aard van breekbare dingen 

In San Francisco heeft in 1906 een heftige aardbeving 
geleidt tot een verwoesting. Uit de puinhopen staan 
twee vrouwen en een klein meisje op. Sophie een im-
migrante, die veel om het meisje Kat is gaan geven en 
de hoogzwangere Belinda, die net voor de aardbeving 
een ontmoeting met Sophie had, er achter is geko-
men dat haar man een dubbelleven leidt. De confron-
tatie die daarop volgt is niet te peilen… Vanaf de aard-
bevingen beginnen ze een nieuw leven. Maar het ver-
leden blijft hun achter volgen... 
 

De bibliotheek is vanaf april alleen iedere woensdagavond open van 
19.00-16.00 uur. Welkom! Op de zolder van gebouw Maranatha is de 
bibliotheek gevestigd. U of jij betaalt voor boeken, etc. (iedereen ook 
kinderen, dus groot en klein) € 0,25 per week. 
Ook hier te koop tijdens uitleenuur: Woord en Daad postzegels. Voor 
hetzelfde tarief elders. Of bij mevrouw M. Leeflang aan huis Kerklaan 67. 
Nu ook prachtige zelfgemaakte (foto)kaarten te koop bij de bieb voor 
€ 0,50. Opbrengst is voor Albanië. 



Francine Rivers: De stem van een vrouw 
In het mijnstadje Calvada, arriveert Kathryn om de erfenis van haar oom 
City op te eisen: een mijn die niets meer oplevert en een 
kantoor waar de krant werd gemaakt, in een wijk waar 
saloons bordelen gehuisvest zijn. Kathryn probeert de 
krant nieuw leven in te blazen. Maar ze wordt flink te-
gengewerkt door de stadbestuurders. Toch publiceert 
ze alles waar ze in gelooft. Tot wanhoop van de saloon-
eigenaar Matthias die haar probeert te beschermen. 
Veelal is hij er heel content mee waar zij voor staat. Mat-
thias begint steeds meer voor haar te voelen… 
 
Eline Rosenhart: Mijn land mijn bloed 

Drie jongen mensen: De Palenstijnse Wael werkzaam in de 
illegale bouw in Tel Aviv. De Israëlische Yahav die, na een 
gebroken relatie, terug keert naar haar ouderlijk huis in 
een buitenwijk van Tel Aviv en strijdt voor de linkse idea-
len. Maar ook de Nederlandse Nienke, die de sociale ver-
deeldheid opmerkt binnen de Israëlische maatschappij en 
in het dagelijks leven. Ook in haar relatie met de tweeling-
broer van Yahav. Ze zullen na de dramatische gebeurte-
nissen ingrijpende beslissing moeten nemen waardoor 

hun toekomst compleet zal veranderen. 
 
Erna Koemans-Fase: 
Bidden en danken 

 
Het gebed: 
‘Onze Vader’ 
uitgelegd aan 
kinderen. 
Waardevol 
boekje. 
 
 

SDOK: Todd Nettleton:  
Een jas met kogelgaten 

 
40 opbouwende 
verhalen van 
vervolgde chris-
tenen. Kan ook 
als dagboek ge-
lezen worden. 

  



 

Waar denken we eigenlijk aan als we het over de zomer hebben? 
Woorden die bij mij naar boven komen: vakantie, veel buiten zijn, mooi 
weer. Maar ook wel: Hitte, droogte, onweersbuien. 
Als we naar het weer kijken, zijn de laatste woorden vaak woorden die goed 
bij de zomer passen. Toch is het echt niet elke zomer warm. Er zijn ook koe-
lere zomers met wat vaker regen. Zo zie je dat juist het weer ook voor een 
deel bepaalt wat wij mensen van de zomer vinden. Een zomer met wat meer 
regen en bewolking betitelen we al snel als een “slechte” zomer. Maar is 
zo’n zomer ook echt “slecht”? Mensen die in de landbouw werken kunnen 
juist wel blij zijn met wat meer regen en groeizaam weer. Zij zouden een 
koelere zomer juist kunnen betitelen als een “goede” zomer. 
Als Gijs en ik samen op pad gaan, kijk ik altijd wel even naar de lucht. Hoe 
zal het aflopen met het weer? De lucht vertelt vaak al voldoende, ik kijk 

eigenlijk nooit op mijn tele-
foon. Toch kan het wel eens 
even anders lopen dan ge-
dacht!  Als we wegfietsen zien 
we wat donkere stapelwolken 
en in het westen ontdekken 
we zelfs een prachtige regen-
boog! We stoppen even om er 
wat langer naar te kijken en er 
van te genieten. 

Als vanzelf komt het prachtige lied van Sela in mijn gedachten: 
 
Een boog in de wolken, als teken van trouw 
Staat boven mijn leven, zegt ik ben bij jou 
In tijden van vreugde, maar ook van verdriet 
Ben ik bij U veilig, U die mij ziet! 
Hoe waar is dat!! 
 
Als we verder fietsen, denk ik onbewust dat het toch wel eens een bijzon-
dere wandeling kan worden, de wolken vertellen misschien toch minder 
goeds…Ik besluit de fiets en de kar onder een afdak te zetten en we wijzigen 
ook de route. Eerst gaat het even goed, maar als we al wat op weg zijn, 
begint het te regenen. Het gaat steeds harder! Zo hard dat Gijs mij vragend 
aankijkt: ”Hoe heb je het in je hoofd gehaald om nu te gaan wandelen??” 

Zomertijd! 



We kunnen geen kant op en uiteindelijk sopt het water in mijn wandel-
schoenen en ben ik tot mijn velletje nat. Het water druipt uit de vacht van 
Gijs: “Nu ik toch zo nat ben ga ik maar even zwemmen”. Gijs neemt een duik 
in de sloot. Je hoort de regen kletteren op het water. Het lijkt wel zingen. 
 
In deze aparte sfeer komen we terug bij de fiets en kar. Intussen is het droog 
en gelukkig is het niet koud. Wat een enorme plaatselijke bui. Thuis vraagt 
de buurman lachend: “Hoe komen jullie zo nat?” Inderdaad, thuis is de 
straat gewoon droog! 
Wel eens gelet op planten die langs de slootkanten groeien? 

Denk aan de dotterbloem, 
die al vroeg in het voorjaar 
zijn prachtige gele bloe-
men laat zien. Of bijvoor-
beeld de gele lis. Als de 
gele lis uitgebloeid is (in 
deze tijd zie je dat lang-
zaam gebeuren) ontstaan 
er aan de plant grote, langwerpige zaaddozen. In deze 

zaaddozen zitten de zaden. Om elk zaadje zit een laagje kurk. Op het mo-
ment dat de zaaddoos open gaat, vallen de zaadjes in het water. Het laagje 
kurk zorgt ervoor dat de zaadjes blijven drijven. Ze worden door de wind 
verder verspreid. Het water zorgt er later voor dat het laagje kurk verdwijnt 
en het zaadje maar beneden kan zakken om op de bodem van de sloot een 
nieuwe plant te gaan vormen. Ook de gele plomp, die juist weer meer in het 
midden van de sloot groeit, heeft bijzondere zaaddozen. Als je een beetje 
fantasie hebt, zie je er gemakkelijk een varkentje in!  
 
Nu we toch bij de waterkant zijn, is het leuk om ook eens te kijken of we 

dieren kunnen ontdekken bij het water.  
De beekschaatsenrijder is een bekende, maar ook water-
wantsen zijn gemakkelijk te ontdekken. Waterslakken 
met hun prachtige ronde, mooi gevormde huisjes en die 
mini wormpjes (Tubitex). We nemen even de tijd om al 
dat moois wat beweegt te bewonderen. Boven de dier-
tjes zie ik ook nog een soort piepkleine zwarte vlindertjes 
fladderen. Ik kom er niet achter wat voor diertjes het zijn, 

maar ze zijn vrolijk en maken alles tot een prachtig, bewegend tafereel. 



Op het land is in deze tijd ook genoeg te ontdekken. Ik zie een voor mij on-
bekende plant en besluit een takje mee naar huis te nemen om te kijken 
wat het voor plant is. De plant heeft zwarte besjes, dus eerst zijn er waar-
schijnlijk bloemen geweest. Opeens komt er een beestje uit de plant! Das 
een verrassing! Het is de groene schildwants. Ik wil het diertje op de foto 

zetten, maar het loopt nog best hard 
om dat voor elkaar te krijgen. Wat een 
bijzonder beestje, nog nooit eerder ge-
zien. De plant heet zwarte nacht-
schade, vertelt het boek mij. 
Wantsen zijn er in meerdere soorten. 
Een dag later, als ik in de voortuin aan 
het werk ben, kom ik de vuurwants te-
gen. Eerst denk ik dat het een mis-
vormd lieveheersbeestje is, qua kleur 

kan dat. Toch valt mij op dat het beestje een zelfde soort vorm heeft als de 
schildwants van gisteren. Een vuurwants dus. Hoe leuk is het toch om zoveel 
bijzondere dingen te ontdekken! 
 
Tijdens een wandeling komt er een heerlijke, 
zoete geur mijn neus binnen. Eerst weet ik ei-
genlijk niet goed waar die geur opeens van-
daan komt. We hebben hier wel vaker gelopen 
en de geur is mij nog nooit opgevallen. Ik kijk 
wat om mij heen en ontdek dat het de linde 
bomen zijn die langs het wandelpad staan. Het 
zijn flinke bomen en de bomen zitten nu vol 

met bloemen, die dus 
heerlijk geuren. 
 
Niet alleen bij mij valt de geur op, insecten hebben 
de bomen ook ontdekt. Vanuit de boom klinkt er een 
enorm gezoem. Bijen, hommels en andere insecten 
bevolken de bomen en zijn ijverig in de weer om al 
het lekkere wat de bomen te bieden hebben, op te 
slaan en elders te verwerken.  



Als Gijs en ik in het bos lopen, horen we vaak het 
geroffel van de specht. De specht trommelt met zijn 
snavel op de bast van de boom, om op deze manier 
insecten tevoorschijn te halen en die lekker op te 
peuzelen. Ik vind het altijd weer bijzonder om het 
geroffel te horen en als ik het idee heb dat het 
dichtbij klinkt probeer ik een specht te vinden. 

Meestal lukt het mij wel de 
zwart-wit gestreepte vogel bij de stam van een 
boom te ontdekken en daar wordt ik dan ook weer 
even bij van. In de tussentijd heb ik 3 spechten le-
ren kennen: De bonte specht, de middelst bonte 
specht( deze soort heeft een rode plek bovenop de 
kop) en de groene specht.  

De middelst bonte specht was vorig jaar een soort hype: 
ergens in het bosgedeelte, volgens het zeggen in 1 spe-
ciale boom,  liet het diertje zich regelmatig zien. Prompt 
stonden er daar dagelijks bergen fotografen met zeer in-
drukwekkende lenzen uren te wachten op het vogeltje. 
Terwijl ik hem tijdens het wandelen regelmatig tegen-
kwam!  
Spechten zijn echte slopers, als ze een nestkast zien hangen die wel wat 
lijkt, slopen ze het gerust met hun harde snavel. Zodra de opening groot 
genoeg is, eigenen ze de nestkast toe om er in hun jongen groot te brengen.  
 
Let eens: 
Op het weer en bedenk dat bijzonder is dat we hier in Nederland zoveel 
soorten weer hebben. 
Op de gele lis en de gele plomp. Probeer de zaaddozen te vinden en maak 
ze eens open. Ontdek hoe mooi en veilig de zaden in de dozen zitten. 
Het leven in en boven het water. 
De “kriebelbeestjes”. Wat zijn er veel! Bewonder deze diertjes, hoe klein 
ook, ze horen erbij. 
De geuren in de lucht…vooral bomen verspreiden soms heerlijke geuren. 
Het geroffel van de specht. Hoor je hem…probeer hem te zien! 
 

Wilma van der Ster  



 

 
 
Het kan je zomaar gebeuren dat je wat kwijt bent: je sleu-
tels, je rijbewijs, je pasjes, vaak opgeborgen in je portemon-
nee. Je zoekt je broek en jas zakken na. Waar ben ik geweest, ben ik het 
verloren enz.? Eerst de bank maar bellen om te blokkeren. Je voelt je niet 
prettig om je onoplettendheid.  
Mijn portemonnee werd weer teruggevonden, dus niks aan de hand. 
De zondag voor dit gebeuren werd er in de kerk gezongen uit Ps. 32:3, 
waarin voorkomt “In vindenstijd, met ootmoed smekend, komen”. Dat 
bleef bij mij haken. En dan een paar dagen later iets kwijt zijn. Dat aardse 
kwijt zijn, is een lachertje bij het hemelse kwijt zijn. 
In Prediker lezen we “Alles heeft een bestemde tijd”. Prediker 3:6 luidt “Er 
is een tijd om te zoeken, en een tijd om verloren te laten gaan.” Kan datgene 
wat we verloren hebben laten gaan, weer teruggevonden worden? Of 
wordt er hetzelfde mee bedoeld als wat Spreuken 1:28 zegt: “…Zij zullen Mij 
ernstig zoeken, maar zullen Mij niet vinden, omdat zij de kennis hebben ge-
haat….”. In de gelijkenis van de talenten zegt de Heere Jezus over de man 
met het ene talent dat hij lui is. Hij heeft niet gewoekerd met het talent, in 
dit geval om het koninkrijk van God te vinden. 
De tijd van vinden is voorbij, omdat de tijd van het zoeken niet besteed is 
aan de bestemde tijd om te zoeken. Waardoor de vindenstijd voorbij is. Een 
verschrikkelijke werkelijkheid. De ootmoed in het zoeken en vinden zien we 
in de gelijkenis van de farizeeër en de tollenaar. De eerste heeft alles en 
komt niet in de tempel om te zoeken en te vinden. Omdat hij denkt dat hij 
alles heeft, laat hij daardoor zijn vindenstijd van zoeken en vinden nutteloos 
voorbijgaan. 
De tollenaar echter is tot de ontdekking gekomen dat hij met zijn aardse 
rijkdom geen vrede in zijn hart heeft. Dat hij niets heeft dan schuld en 
zonde. Hij komt met een ootmoedig hart zoeken. God smeken om barmhar-
tigheid en vergeving. Voor hem wordt het vindenstijd! 
In de woorden van de Heere Jezus in Lukas 19:10 lezen we dat Jezus niet is 
gekomen voor mensen die iets hebben. Maar veel meer voor mensen die 
niets hebben. Hij zegt: “Ik ben gekomen om te zoeken en zalig te maken 
wat verloren is.” 

»» 

 



Maar er staat toch ook in Jesaja 65:1 “…Ik ben gezocht door hen die naar 
Mij niet vroegen, Ik ben gevonden door hen, die Mij niet zochten…”?»» 
Al zou je wél je hele leven gezocht hebben en de drie-enige God gevonden 
hebben, ook dan zal je zeggen: “Heere, wat ben ik Uw eeuwig dankbaar, dat 
U aan mij heeft willen denken. Door U in te zetten om mij te zoeken, en niet 
verloren te laten gaan. Eeuwig zal ik U mogen loven en prijzen in het zien 
van de heerlijkheid van Jezus Christus.” Dan zal in U onze eeuwige troost en 
vreugde zijn (Joh 17:24). Nu in beginsel, en in het eeuwige leven volkomen.  

 
G. Kroese 

  

naam adres omschrijving maand

dhr. M. Blonk A.H. Kooistraat 7 Nieuwveen verhuisd naar Veldesdoorn 11A Nieuwveen mrt-22

dhr. J. vd Berg Klijne Meer 62 verhuisd naar Mijdrecht mrt-22

Fam. Wesselsz-van Essen (2 pers) Pijlstaartlaan 13 verhuisd: vorig adres Waverbancken 14 mrt-22

mw. W.J. van Dijk Plaswijk 18 nieuw binnengekomen mrt-22

mw. C. Smit-Ligtenberg Zuiderhof overleden d.d. 31 maart 2022 mrt-22

mw. Stevens-Stroeve Zwanenhof 8 verhuisd naar Maria-Oord mrt-22

dhr. W. Verbruggen Talingenlaan 91 overleden d.d. 26 april 2022 apr-22

mw. W.J. van Dijk Plaswijk 18 op verzoek uitgeschreven mei-22

Mw. C. Oudshoorn-Langelaar Dorpsstraat 75A Mijdrecht overleden d.d. 4 mei 2022 mei-22

J.W. Blaak Scholeksterlaan 3 op verzoek uitgeschreven mei-22

Preekrooster Maria-Oord

19-jun Mevr. B. van den Oord-Vader

3-jul nog niet bekend

7-aug Dhr. C. van Sligtenhorst

4-sep Ds. A.A. van den Berge – Geudeke

Mutaties ledenbestand maart t/m mei 2022 



  Maar ik jaag ernaar 
 

’t Jagen van de werelddingen, 
die van overwinning zingen, 
kan ons tot een voorbeeld zijn, 
al is hun geluk maar schijn. 
 
Want die prijs geeft hun geen waarde; 
zij is enkel voor de aarde. 
Al hun jagen geeft geen loon, 
als ze staan, eens, voor Gods troon. 
 
Ziet men óns wel alle dagen 
hier naar de volmaaktheid jagen? 
Grijpen wij naar d’ erfenis 
die gans onverderf’lijk is? 
 
Zien we uit in groot verlangen 
om de zaligheid t’ ontvangen? 
Strijden wij de goede strijd 
op de reis naar d’ eeuwigheid? 
 
Heer’, leer ons de zonde haten 
en om Uwentwil verlaten. 
Leer ons jagen naar dat goed: 
Vrede in des Heilands bloed. 
 
Eenmaal zult U ons dan geven 
’t heerlijk, zalig hemelleven. 
Daar ontvangen wij het loon: 
d’ Eeuw’ge overwinningskroon. 

 
M.A. Groeneweg-de Reuver 



Avondklanken 
 
Om de twee weken is er op de kerkradio en via internet het verzoek-
programma 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, gerrieschreurs56@gmail.com, tel: 264286 

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

mailto:gerrieschreurs56@gmail.com
mailto:ab.smit@casema.nl


 


