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Leidraad
CONTACTBLAD VAN DE HERVORMDE GEMEENTE VINKEVEEN

‘Laten we bij de meest heldere uitleg van het
Evangelie er altijd aan denken dat dit alleen bij
goddelijk licht op de juiste wijze kan worden begrepen.’

Theodorus Adrianus Clarisse,
Reveil-serie no. 535, juni 2017

WOORD VOORAF
Gastvrijheid
‘Leg u toe op de gastvrijheid’.
In zijn brief aan de christelijke gemeente te Rome schrijft Paulus
het hierboven geciteerde zinnetje. Hoofdstuk 12 bevat oproepen
om het leven te wijden aan Christus. Zo spreekt hij de gemeente
aan op hun houding. Opbouwend. Hoopvol. De Heilige Geest is
uitgestort en aan de gemeente gegeven. De genadegaven schenkt
God de Heere niet zomaar. Die moeten gebruikt worden om er zo
te zijn voor Hem en de ander.
Wij zijn als Hervormd Vinkeveen begonnen aan een nieuw seizoen. Een moment om ons er bij te laten bepalen dat God gaven
geeft om in Zijn dienst te besteden. Gaven die Hij Zelf uitdeelt
aan Zijn kinderen. De woorden in Romeinen 12 geschreven hebben
ons –als het dus goed is- ook veel te zeggen. Woorden over het
hebben van een afkeer van het kwade. De oproep ‘heb elkaar hartelijk lief met broederlijke liefde’ klinkt als refrein. Ook het ‘volhard
in het gebed’ ontbreekt niet.
Een woord van Paulus wil ik in dit Woord vooraf extra onderstrepen. Hij schrijft in Rom. 12: 13b: ‘Leg u toe op de gastvrijheid’. Wat
is dat precies ‘je ergens op toeleggen’? Ik las dat dit het volgende
kan betekenen: ervoor zorgen dat je er heel deskundig of bijzonder
in wordt. Een voorbeeld? Neem een dokter, die kan zich toeleggen
op geestesziekten. Dat is zijn specialisme. Daar moet hij flink in
investeren. Wij passen het toe op onze gemeente. Leg u toe op de
gastvrijheid. Laten we in gastvrijheid investeren, dat is onmisbaar.
In dit nieuwe seizoen, 2017-2018, willen we als kerkenraad het principe van gastvrij gemeente-zijn (in alle gebrek) trachten handen en
voeten geven. Met Gods hulp en met uw hulp. Gastvrijheid, daar

willen we ons wat meer in specialiseren. Er extra aandacht aan geven, meer moeite voor doen. Waarom? Omdat het een Bijbelse opdracht is. We aanvoelen dat onze tijd en samenleving dit nodig
heeft. Onze gemeente het nodig heeft. We willen steeds leren met
de ogen van onze Heere Jezus Christus om ons heen te zien.
Er zijn vele oude en jonge zielen in nood. Meer dan we beseffen,
dan Vinkeveen beseft. Zonder het zaligmakende geloof in Christus gaan we verloren. Dat is de diepste drijfveer om gastvrij te
zijn. We hebben een Woord voor de wereld. Daarbij is het ons
verlangen elkaar bij het Woord en de gemeente trachten te bewaren. Daar moeten we nu misschien wel vier stappen meer voor
zetten dan toen kerkgang in ons land nog vanzelfsprekend was.
Gastvrijheid moet zich op twee manieren uiten. Het zal onze houding kenmerken als mensen naar ons toekomen. Opdat er een hartelijk welkom klinkt en zichtbaar is! Het uit zich ook door mensen
actief uit te nodigen, te laten horen en zien wat ons geheim is. Ons
op deze twee taken toeleggen kost wat. Het vraagt vooral een geestelijke manier van kijken. Laten we dat samen doen gemeente! We
hebben elkaar zo hard nodig. Met onze verschillen. Maar boven alles met dat gezamenlijke besef dat Christus het is Die nodigt, Die
opzoekt, Die genadig is voor zondaren.
Gastvrij gemeente-zijn is zeker niet hetzelfde als kleurloos gemeente-zijn. Dat wil zeggen; onze identiteit als hervormd-gereformeerde gemeente is helder. Die verliezen we niet uit het oog. Als
iets ons helpt gastvrij te zijn als gemeente zijn het wel de herontdekkingen in de Reformatie. Het Sola Gratia –door genade alleenis zo bevrijdend. Dat mogen we niet voor onszelf houden!
ds. J.T. Maas

MAALTIJDEN VOOR ALLEENSTAANDEN EN ECHTPAREN
Al enige tijd spelen wij met het idee om eens per maand een driegangenmenu te gaan verzorgen voor alleenstaanden en echtparen om de onderlinge band met elkaar te versterken en gezellig samen te zijn.
Hier komt heel wat bij kijken. Wij kunnen dit dan ook niet alleen.
Wie van u vindt dit een leuk idee en wil hieraan zijn of haar medewerking
verlenen? We zijn op zoek naar mensen die willen koken of gastheer/gastvrouw willen zijn. Als we weten op wie we mogen rekenen, kunnen we ons
plan verder gestalte geven.
Spreekt het bovenstaande u aan? Geef u dan op bij:
Jeanette Ruitenbeek:
telefoon: 0297-261348, e mail: jetoussoren@gmail.com
Gré Mulckhuyse:
telefoon: 0297-265157, e mail: gre.mulckhuyse@gmail.com
Voor het jaar 2017 zijn de volgende data reeds vastgesteld:
11 oktober, 8 november, 13 december.
We ontvangen dan graag onze gasten om 11.30 uur.
Voor 2018 worden de data later bekend gemaakt.

AFSCHEID
De laatste maanden zijn voor ons gevoel voorbijgevlogen! Nog maar een
kleine twee weken en dan vliegen we terug naar Nederland (op 26 juni om
precies te zijn). We hopen tijdelijk in Molenaarsgraaf te verblijven. De laatste maanden stonden in het teken van afronden en afscheid nemen. Ons
werd regelmatig gevraagd: was het een moeilijk besluit om terug te keren
naar Nederland? Eigenlijk kun je zeggen dat het besluit op zich niet moeilijk was. Het was duidelijk dat er (vanwege de gezondheid van onze oudste
drie kinderen) geen andere optie was. De Heere God leidt ons terug naar
Europa. Wat we wel als moeilijk ervaren is afscheid nemen en iedereen en
alles in zekere zin loslaten. Tot op de dag van vandaag voelen we ons hier
op onze plek en ervaren we dat de Heere hier een taak voor ons gehad
heeft. Over hoe onze weg verder zal gaan als we straks weer in Nederland
zijn, hebben we nog niet veel duidelijkheid. Een belangrijke beslissing was
om me weer beroepbaar te stellen in Nederland. Daarmee staan nu alle
deuren open: die van het doorgaan in de zending (maar dan ergens in Europa), maar ook die van het opnieuw gemeentepredikant worden in Nederland. We bidden om de leiding van de Heere!
Afscheid van het USEL
In Peru begint een nieuw
cursusjaar normaal gesproken in maart. Dit jaar begon het nieuwe cursusjaar
in april, vanwege de grote
problemen in een groot
deel van het land door de
modderstromen. Aan de
voltijdstudenten heb ik nog
één volledige cursus kunnen geven. Aan de avondstudenten gaf ik dezelfde cursus, maar met hen
kon ik de cursus helaas niet helemaal afmaken. We hebben met elkaar nagedacht over de evangeliën. Centraal stond de Persoon van de Heere Jezus: Jezus als Zoon van God, Zoon des mensen, Koning, Dienstknecht van
God en Verlosser. Bijzonder was het afscheid van de studenten. Velen lieten even zien wat ons contact met hen en de lessen voor hen betekend
hebben. Aan God daarvoor alle eer!

Project kerkbouw in Villa Maria del Triunfo
Het is voor ons bijzonder dat er nog vóór ons vertrek naar Nederland begonnen
kon worden met de uitvoering van het project ‘Kerkbouw’. Al in 2015 hadden
veel deelgenotengemeenten en veel anderen voor dit project geld overgemaakt
naar de GZB. In onze vorige nieuwsbrieven kon u lezen waarom we nog even
moesten wachten met dit project. Gelukkig konden we nu beginnen. Een belangrijk document als eerste stap naar het verkrijgen van de título de propiedad (zeg
maar het eigendomsbewijs van het terrein), heeft de kerk (de IEPRP) inmiddels in
handen. Op de foto’s ziet u dat de muur aan de linkerkant van het terrein al klaar
is. En als alles gaat volgens plan, zal nog vóór ons vertrek naar Nederland het
nieuwe kerkgebouw in gebruik genomen worden! We willen alle gevers en geefsters heel hartelijk danken! Maar in de eerste plaats danken we natuurlijk de
Heere God, die ervoor gezorgd heeft dat op deze plek waar vier jaar geleden in de
‘wijde’ omtrek geen kerk te bekennen was, nu een kleine gemeente mag zijn die
de beschikking heeft over een eenvoudige kerk waar het Woord telkens weer
mag opengaan, voor groot en klein. Wij verlaten Peru; God blijft! We bidden om
Gods zegen voor Noé, zijn vrouw Elsa, en Elisa die (vanuit de IEPRP-gemeente Betel) het evangelisatiewerk in Villa Maria zullen voortzetten. (zie onze vorige
nieuwsbrief). Niet hij die plant is iets, ook niet hij die begiet, maar God die laat
groeien!

Handwerkproject
Ook aan het handwerkproject van Gerdine komt een einde. Met het geld van het
project hebben we de afgelopen maanden nog twee ‘grote’ dingen kunnen doen.
In april bezocht ik een woonwijk die getroffen was door een modderstroom. We
hebben de mensen daar een beetje kunnen helpen door voor hen één dag een
shovel te huren om de oude rivierbedding te herstellen, en om puin te ruimen
(een druppel op een gloeiende plaat natuurlijk, maar de mensen waren er zeer
blij mee). Bijzonder was dat heel de wijk bij elkaar kwam en dat we met elkaar
konden bidden. Voor onze hulp Lourdes hebben we met geld uit het project een
‘carro sanguchero’ gekocht. Lourdes is al wat ouder en zal na ons vertrek naar
Nederland niet makkelijk nieuw werk kunnen vinden. Dit ‘rijdende winkeltje’ stelt
haar straks echter in staat om op straat broodjes, sap o.i.d. te verkopen.

Retraite
Een paar weken geleden hebben we hier in Lima een retraite
gehad met alle GZB-ers uit Latijns- Amerika. Het doel van
de retraite was een stuk bezinning én bemoediging van elkaar.
We zien terug op een fijne en mooie week!

Groet
Ten slotte willen we u en jou graag hartelijk danken voor al het meeleven
en voor alle steun in de jaren die achter ons liggen. Hartelijk dank! Ook
voor de toekomst vragen we uw meeleven en steun! Ons gebed is nu:
‘Heere, wat wilt u dat ik doen zal?’ Wilt u / wil jij met ons meebidden?
Fam. Kleinbloesem

AVONDKLANKEN
Kleine waterdruppels,
kleine korrels zand,
vormen samen de grote zee en het gele strand.
Kleine liefdedaden,
woordjes teer en zacht,
hebben vaak in ‘t kleinste huis het grootst geluk gebracht.

Deze regels uit een poëzie album versje kwamen bij me boven bij het nadenken voor een stukje voor deze Leidraad over Avondklanken. Al meer
dan dertig jaar zorgen de programmamakers dat er van september tot
eind juni elke twee weken een nieuwe uitzending van Avondklanken is
te beluisteren. Uitzendingen met verzoeken van en voor gemeenteleden. Voorheen luisterden alleen de mensen mee die aangesloten waren
op de kerkradio, maar tegenwoordig kan iedereen op elk tijdstip Avondklanken beluisteren via de site hervormdvinkeveen.nl. U kunt dus op een
eenvoudige manier iemand laten weten dat u aan hem of haar denkt
door een lied of psalm aan te vragen. En al is het in het klein, dit is ook
een vorm van gemeente zijn. Iets aanvragen kan via dezelfde site (contactformulier) of met een berichtje, in welke vorm dan ook, aan Ab Smit
of Gerrie Schreurs. De programmamakers, Gre, Mies, Winy, Leontine,
Frans, Ab, en Krijno zullen met plezier uw aanvraag behandelen.

‘Al ken ik de weg niet die God met mij gaat,
ik ken wel mijn Gids.’
Maarten Luther

BIJBELKRING
Het is erg belangrijk om de Bijbel, Gods openbaring, te onderzoeken. We
worden niet alleen opgeroepen tot het lezen van de Bijbel, maar ook tot
onderzoek, tot studie van de Bijbel. Allereerst in ons dagelijks leven en in
ons gezin, maar daarnaast ook in onze kerkelijke gemeente.
Nu zijn wij als Hervormde Gemeente gezegend met verschillende kringen/verenigingen, die elk op een bepaald tijdstip bijeenkomt om met elkaar Bijbelstudie te doen. Deze verschillende mogelijkheden, geeft ook
ons verantwoordelijkheden om deze kringen daadwerkelijk te bezoeken.
Het bezoeken en deelnemen aan een kring/vereniging mag rekenen op de
beloofde zegen.
Romeinen 15:4 "Want alles wat eertijds geschreven is, is tot onze onderwijzing eerder geschreven, opdat wij in de weg van volharding en vertroosting door de Schriften de hoop zouden behouden."
Ook als Bijbelkring komen we bij elkaar
om met elkaar Gods Woord, de Bijbel,
te onderzoeken. Per winterseizoen behandelen we een Bijbelboek, een bepaald Bijbelgedeelte, een Bijbels thema
of volgen we een persoon uit de Bijbel.
We komen meestal 10 keer per seizoen, op maandagavond, bij elkaar.
Dit seizoen denken we aan de hand van
Bijbelstudies van ds. J.H. Lammers na
over het leven van David. We zullen
van hem leren wat geloven is. Ook zullen we horen waarin we hem niet moeten navolgen, als we de donkere bladzijden in zijn leven tegenkomen. Uiteindelijk gaat het bij het overdenken van
Gods Woord om de Heere Jezus, de
meerdere David.

We hopen dat velen met ons zich willen verdiepen in Gods Woord, Zijn
Woorden bewaren, en naar Zijn belofte licht en inzicht ontvangen en door
het Woord vertroost worden.

Gespreksleider van de Bijbelkring zijn Frans Voskuil en Antoon Smit.
We beginnen om 20.00 uur in gebouw Maranatha, we eindigen rond
22.00 uur.
Hierbij de planning voor het komende seizoen:
Datum D.v.
11-sep

Bijbelstudie 1

1 Samuël 16 (zalving)
1 Samuël 17 (David en Goliath)

02-okt

Bijbelstudie 2

23-okt

Bijbelstudie 3

13-nov

Bijbelstudie 4

1 Samuël 18: 1-5 (vriendschap Jonathan)
1 Samuël 22: 1-5 (vlucht voor Saul 1)

04-dec

Bijbelstudie 5

1 Samuël 30: 1-6 (vlucht voor Saul 2)

15-jan

Bijbelstudie 6

2 Samuël 6 (de ark naar Jeruzalem)

05-feb

Bijbelstudie 7

2 Samuël 11 en 12 (de zonde met Bathseba)

26-feb

Bijbelstudie 8

2 Samuël 18 (het sterven van Absalom)

19-mrt
09-apr

Bijbelstudie 9
Bijbelstudie 10

2 Samuël 23 (de laatste woorden)
2 Samuël 24 (de volkstelling)

ROOSTER MARIA-OORD
1-okt
8-okt
15-okt
22-okt
29-okt
5-nov
12-nov

ds. J. Hooydonk
E. Speet
dhr. G. Strubbe
E. Speet
E. Speet
mw B. van den Oord-Vader
pastor A. Verweij

19-nov
26-nov
3-dec
10-dec
17-dec
24-dec
25-dec
31-dec

dhr. A. van Hilten
E. Speet
ds. G. Vlijm
E. Speet
ds. P. Oskamp
E. Speet
dhr. G. Strubbe
vervalt

VERWONDERING
De werken des HEEREN zijn groot; zij worden gezocht van allen, die er
lust in hebben.
(Psalm 111 :2)
Op de watercamping in Achterbos te Vinkeveen, (Vinkeveen am See), hebben wij een klein terras aan het water.
Het was mooi weer in Juli en ik had een spannend boek, over schepping en
evolutie. “EN DE AARDE BRACHT VOORT”, van Dr. Gijsbert van den Brink.
In een gemakkelijke houding nam ik kennis van de inhoud van het boek.
Het onderwerp heeft van bijna jongs aan mijn belangstelling.
Een mier had inmiddels de vrijheid genomen om te onderzoeken of mijn
koekje bij de koffie ook bruikbaar was voor zijn mierenvolk. Bij nader onderzoek zag ik dat er meer mieren onderweg waren naar het oppervlak
van de tafel. Onder mijn stoel, onder de terrastegels, hadden de mieren
een leefgemeenschap gevormd en een nest gebouwd. Het is bekend dat
mieren een heel effectief luchtverversingssysteem in hun nesten inbouwen, om de hele kolonie en in het bijzonder de mieren koningin van verse
lucht te voorzien. Ook hier was tussen de tegels het zand omhoog gewoeld
en waren luchtgaatjes zichtbaar.
De spreukendichter Salomo zei vanuit mijn geheugen tegen mij: “Ga naar
de mieren, gij luiaard, bestudeer hun wegen en wordt wijs”. Spreuken 6 : 6
e.v. en ook in Spreuken 30 : 24 en 25 worden de mieren als sterk en wijs
beschreven. Ik voelde mij aangesproken door deze stem uit mijn geheugen
en legde het boek opzij.
Wat ik toen deed, was vast niet wat Salomo bedoelde, denk ik. Met mijn
vingertop schoof ik het zand weer in de gaatjes en wachtte af wat de reactie van de mieren zou zijn. Binnen de kortste keren waren de mieren de situatie weer meester. De ventilatieschachten werden met man en macht
weer open gegraven. Ik schaamde me een beetje.
Zo’n heel kleine mier, echt heel klein, met een nog kleiner kopje, heeft de
kennis en weet deze ook te gebruiken om een leefsysteem te bouwen en
te onderhouden.
In de directe omgeving van het terras staan ook berkenbomen. De natuur
is heel royaal in het verspreiden van zaadjes, ook van berkenbomen zaadjes. Een aantal zaadjes had met succes contact gemaakt met de aarde en

waren berkenboompjes geworden, weliswaar nog klein, maar toch. Enkele
zaadjes waren op steenachtige gronden gevallen, de tegels.
Tijdens een leespauze, om de materie tot mij door te laten dringen, viel
mijn oog op enkele van deze zaadjes. Zo klein, één of misschien twee millimeter doorsnee. In de vorm van een vliesje. Door dit vliesje is het zaadje
makkelijk door de wind te verspreiden. Verpakt in het vliesje het eigenlijke
zaadje. Heel klein. Maar dit zaadje heeft wèl de informatie in zich om een
berkenboom te worden. De vorm van de blaadjes en de kleur ook van de
bast van de boom in de toekomst. De bast van de boompjes is nu nog
groen, maar de boom waarin de zaadjes waarschijnlijk zijn ontstaan is gevlekt wit in verschillende patronen.
De hele vakantie hadden wij mooi weer. Daarmee wil niet gezegd zijn dat
het niet heeft geregend in die weken.
De heldere lucht en het zwerk verkondigen het werk van God zingt de
dichter van psalm 19.
Er waren heldere luchten, maar vaak werd de lucht ook gevuld met prachtige wolkenpartijen. Zoveel kleuren grijs als dan zichtbaar zijn. 33 kleuren
grijs ??
Op een nacht verkondigde het zwerk dat er onweer op komst was.
Een oplichtende horizon in de verte en een ver gerommel van de donder
was zichtbaar en hoorbaar. Onvoorstelbare energie ontladingen vonden
plaats. Balken van licht van de bliksem doorkliefde de lucht en gingen door
de geluidsbarrière, met donderend lawaai.
Ik keek terug in mijn eigen leven, tot voor het begin daarvan.
Mijn vader en mijn moeder hielden van elkaar. Het zaadje van mijn vader
verbond zich met het eitje van mijn moeder. Er ontstond een vrucht met
de kennis van de kleur van mijn ogen en van mijn haar. Alle informatie was
al aanwezig.Mijn ouders wisten nog niet van mijn bestaan en hadden ook
nog geen naam voor mij. God wist van mijn bestaan. Psalm 139 : 13, 14
Wonderlijk! Vind u ook niet?
De werken van de HEERE zijn zeer groot!
P.A. van Golen

Tanken

COLUMN

Elke 3 weken is het weer zover, er moet getankt worden. In de auto hoor
je een piepje, zodat je weet dat de tank bijna leeg is. Mijn moeder roept
dan gestresst dat we snel moeten tanken uit angst om uiteindelijk zonder
brandstof te zitten. Mijn vader stelt mijn moeder altijd gerust door te zeggen dat we makkelijk nog een paar kilometer kunnen rijden. Tot nu toe
hebben we nog nooit stil hoeven te staan, maar wat als het wel gebeurt?
Wat als je te weinig brandstof hebt om je weg te vervolgen. Hoe kun je er
voor zorgen dat je nooit stil hoeft te staan?
Toen afgelopen week de auto weer begon te piepen, en de brandstof dus
bijna op was, voelde ik mij toch wat onzeker. Wat als je ineens stil aan de
kant van de weg staat zonder brandstof?
Dit deed mij denken aan ons. U en ik hebben allebei brandstof nodig,
geestelijke brandstof. Er moet getankt worden.
Bij een auto is het makkelijk, als de brandstof bijna op is, rijd je naar een
tankstation en zorg je dat je weer helemaal volgetankt verder rijdt.
Maar hoe gebeurt dat bij ons? Hoe tanken wij? Hoe houden wij onze motor draaiende?
Bidden, lezen, zingen, praten en samenkomsten bezoeken. Vijf verschillende bezigheden waar je veel brandstof uit kunt tanken. Wij denken soms
heel ver te kunnen rijden met 1 van die factoren. Waarom naar samenkomsten gaan, als je ook thuis christen kan zijn? Waarom bidden, als de
dominee dat zondags altijd doet? Waarom praten met anderen over de
Heere Jezus, als andere sprekers daar beter voor geschikt zijn?
Allemaal excuses om één van die vijf factoren over te slaan. Om volledig
gevuld te zijn met geestelijke brandstof is het belangrijk om bij alle factoren te tanken.
De waarschuwingspiepjes komen in verschillende vormen op je af. Je geweten en andere mensen om je heen die ons wijzen op naderende leegte,
zijn daar een voorbeeld van. Luister naar dat piepje dat zegt dat het tijd is
om de brandstof bij te vullen. Investeer in de relatie met God. Bezoek de
samenkomsten, zoek elkaar op, bid en zing met elkaar en lees dagelijks in
het Woord van God. Zo ben je nooit leeg, en kun je ervoor zorgen dat je
niet aan de kant van de weg stil hoeft te staan.
Anne-Wil de Haan

ROMMELMARKT
Zaterdag 26 augustus was er weer de jaarlijkse rommelmarkt. We waren ontzettend blij voor alle medewerkers die ons dit jaar ook weer wilden helpen met de
verkoop. Om 7.00 uur ’s morgens waren er al vele vrijwilligers om alle spullen uit
gebouw ‘Maranatha’ naar de kramen te brengen. Om 8.30 zagen alle kramen er
piekfijn uit en was er tijd voor een kopje koffie. Om 9.00 klonk de kerk klok en
werd het startsein gegeven voor de verkoop. Direct werden de pronkstukjes uitgezocht en verkocht. Ook bij de boeken was het meteen een drukte van belang.
We hadden een prachtige dag, met mooi weer. Het was een gezellige drukte. De
barbecue werd aangestoken voor de hamburgers en ook de poffertjeskraam
gloeide. In de theetuin werd koffie geschonken en taart aangesneden waar iedereen van genieten kon. De vers-kraam draaide overuren met de nieuwe producten
die er dit jaar te vinden waren: aardappels, appels en biest! Maar ook de baksels
van de vrijwilligers deden het erg goed. Bij de cadeaukraam klonk geregeld het
geluid van het graferen van vazen of potjes. De plantenkraam dunde steeds meer
uit. Veel mensen gingen weg met een prachtig gekleurd bloemstuk onder de arm.
Om half 3 begon het opruimen. Toen alles weer aan kant was kregen we de geschatte opbrengst te horen: 4350 euro! Wat een prachtig bedrag! Moe maar ontzettend voldaan mochten we de dag mooi afsluiten met elkaar. Iedereen hartelijk
bedankt voor zijn of haar inzet!

Om 7.00 uur ’s morgens
waren er al vele vrijwilligers

Opbrengst
€ 4.350,00 !

GEMEENTEAGENDA
Oktober
2 18:45 Catechisatie
20:00 Bijbelkring
3 19:30 Belijdeniscatechisatie
09:30 Ouderenbijbelkring
4 15:00 Bibliotheek
18:30 Avondklanken-muziekprogramma
19:00 Bibliotheek
9 18:45 Catechisatie
20:00 Wees een Zegen
10 09:30 Vrouwen rond de bijbel
19:30 Belijdeniscatechisatie
11 15:00 Bibliotheek
18:30 Avondklanken
19:00 Bibliotheek
19:30 Kerkenraadsvergadering
12 20:00 De laatste eer
18 10:00 Seniorenochtend
15:00 Bibliotheek
18:30 Avondklanken-muziekprogramma
19:00 Bibliotheek
23 18:45 Catechisatie
20:00 Bijbelkring
24 15:00 Passage
19:30 Belijdeniscatechisatie
25 15:00 Bibliotheek
18:30 Avondklanken
19:00 Bibliotheek
20:00 Jaarvergadering
26 20:00 Bezinningsavond Kerkenraad
29 20:00 Zingen bij het orgel

14 09:30 Vrouwen rond de bijbel
19:30 Belijdeniscatechisatie
15 10:00 Seniorenochtend
15:00 Bibliotheek
18:30 Avondklanken-muziekprogramma
19:00 Bibliotheek
20:00 Consistorieoverleg
20 18:45 Catechisatie
21 19:00 Passage
19:30 Belijdeniscatechisatie
22 15:00 Bibliotheek
18:30 Avondklanken
19:00 Bibliotheek
20:00 Gemeenteavond. spreker ds. J. Belder
26 20:00 Ontmoeting nabestaanden
27 18:00 Wees een Zegen
18:45 Catechisatie
28 19:30 Belijdeniscatechisatie
29 15:00 Bibliotheek
18:30 Avondklanken-muziekprogramma
19:00 Bibliotheek
30 19:30 Censura Morum
20:45 Voorbereidingskring
December
4 18:45 Catechisatie
20:00 Bijbelkring
6 15:00 Bibliotheek
18:30 Avondklanken
19:00 Bibliotheek
19:30 Belijdeniscatechisatie

30 19:30 Reformatieherdenking

11 18:45 Catechisatie

31 19:30 Belijdeniscatechisatie

12 09:30 Vrouwen rond de bijbel

November
2 19:00 Bibliotheek
6 18:45 Catechisatie
20:00 Wees een Zegen
7 19:30 Belijdeniscatechisatie
09:30 Ouderenbijbelkring
8 15:00 Bibliotheek
18:30 Avondklanken
19:00 Bibliotheek
19:30 Kerkenraadsvergadering
13 18:45 Catechisatie
19:00 Bibliotheek
20:00 Bijbelkring

+

19:30 Belijdeniscatechisatie
13 15:00 Bibliotheek
18:30 Avondklanken-muziekprogramma
19:30 Kerkenraadsvergadering
18 18:45 Catechisatie
20:00 Wees een Zegen
19 10:00 Passage
19:30 Belijdeniscatechisatie
20 15:00 Bibliotheek
18:30 Avondklanken
19:00 Bibliotheek
27 15:00 Bibliotheek
18:30 Avondklanken-muziekprogramma
19:00 Bibliotheek

PREEKROOSTER
1-okt 09.30 uur ds. J.T. Maas
18.30 uur ds. B.A. Belder (Brakel)
8-okt 09.30 uur prop. M. van Rijn (Katwijk aan Zee)
18.30 uur ds. J.T. Maas
15-okt 09.30 uur prop. A.M. van Mourik (Driebruggen)
18.30 uur ds. M. Verduin (Zeist)
22-okt 09.30 uur ds. J.T. Maas
18.30 uur ds. J.T. Maas
29-okt 09.30 uur ds. J.T. Maas
18.30 uur ds. L.W. Smelt (Voorthuizen)
1-nov 14.30 uur ds. J.T. Maas - (Dankdag)
19.30 uur ds. J.T. Maas - (Dankdag)
5-nov 09.30 uur prop. C.B. Westerink (Nunspeet)
18.30 uur ds. J.T. Maas
12-nov 09.30 uur ds. J.T. Maas
18.30 uur ds. D.G.R.A. Beekman (Noorden)
19-nov 09.30 uur prop. N.F.L. de Leeuw (Oude Pekela)
18.30 uur ds. J.T. Maas
26-nov 09.30 uur ds. J.T. Maas - (Voorbereiding Heilig Avondmaal)
18.30 uur ds. J.T. Maas - (Nabestaandendienst)
3-dec 09.30 uur ds. J.T. Maas - (Bediening Heilig Avondmaal)
18.30 uur ds. J.T. Maas - (Nabetrachting Heilig Avondmaal)
10-dec 09.30 uur prof. H. van de Belt (Woudenberg)
18.30 uur ds. J.T. Maas
17-dec 09.30 uur ds. J.T. Maas
18.30 uur ds. W.P. Emaus (Urk)
24-dec 09.30 uur ds. C.H. Hoogendoorn (Katwijk aan Zee)
18.30 uur ds. J.T. Maas
25-dec 09.30 uur ds. J.T. Maas - (1e Kerstdag)
18.30 uur - Kerstfeestviering met de jeugd
26-dec 09.30 uur ds. J.W. Verboom (Groot-Ammers) -(2e Kerstdag)
31-dec 09.30 uur ds. A. Simons (Montfoort)
18.30 uur ds. J.T. Maas - (Oudjaar)

VAN MOND TOT MOND
In de rubriek 'van mond tot mond' komen diverse mensen aan het
woord over kerk en geloven in God. Geïnterviewden kiezen aan het
eind van het interview een willekeurig persoon uit, uit de kerkelijke gemeente, aan wie ze een persoonlijke vraag willen stellen. De vorige
keer kon u lezen over hoe echtpaar Van de Ruitenbeek het emigreren
naar Nederland heeft ervaren na op verschillende continenten gewoond te hebben. De volgende vraag stellen zij aan Sandra Koolmoes:
“Sandra is via allerlei wegen bij ons in de gemeente terecht gekomen
en heeft belijdenis van haar geloof gedaan. Wij willen haar vragen hoe
zij tot geloof is gekomen.”
BASIS
Sandra Koolmoes(46) is werkzaam in de zorg, is moeder van dochter
Lotte(11) en groeide op in een buitenkerkelijke omgeving. “Toen ik klein
was heb ik op een christelijke basisschool gezeten, van klas één tot en met
de helft van klas twee ongeveer. Daar hielden ze een weekopening en een
weeksluiting en begonnen ze elke dag met gebed. Dat vond ik toen altijd al
heel interessant. Na de eerste helft van de tweede klas verhuisden we en
kwam ik op een openbare school, maar ook daar kregen we eens per week
godsdienstles. Ook al was ik één van de weinigen; ik lette altijd goed op,
het interesseerde me. Als ik terug kijk is het daar al begonnen.”
“Na de basisschool ging ik naar de huishoudschool.” ,-vertelt Sandra verder. “Ook daar kreeg ik godsdienstles. Ik heb toen ook een keer op een orgel in de kerk gespeeld tijdens een kerstviering. Dat was heel intens en
heel erg interessant. Daarna is het geloof eigenlijk helemaal verwaterd. Op
de momenten dat het op mijn pad kwam was ik oprecht geïnteresseerd,
maar ik liet het geloof daarna ook net zo makkelijk weer gaan.” Sandra
vervolgt: “In mijn leven heb ik een aantal heel pittige en moeilijke momenten meegemaakt. Ik ben op het gegeven moment toen een tijdje naar een
evangelische kerk in Aalsmeer gegaan, maar dat bleek toch niet helemaal
mijn ding. Ik wil naar de kerk voor het Woord en in die kerk vond ik er te
veel om heen gebeuren. Dat is toen ook weer verwaterd. In onze kerk
draait het echt om het Woord en de psalmen vind ook heel mooi. Ik ken ze

niet allemaal, maar ik luister goed naar het orgel en Riet van Zijtveld en
dan weet ik welke noot ik moet zingen.”
VAN GRASSPRIET NAAR ALPHACURSUS
Sandra woont op het erf bij mevrouw Van Zijtveld. Ze vertelt verder: “Dat
ik in deze gemeente ben beland is eigenlijk begonnen met een gesprek
met Riet van Zijtveld. Haar man leefde toen nog en we hadden een gesprek over geloven. Op het gegeven moment vroeg Riet mij: “Geloof jij
dat er iets is?” Ik antwoordde met: “Jazeker, ik geloof dat er meer is tussen hemel en aarde, want hoe kan anders een grasspriet groeien?” Zo
hebben we hele gesprekken gehad en bracht Riet de Alphacursus naar voren. Ik zei: “Ja, misschien is dat wel wat voor mij.” en voordat ik het wist
had ze me opgegeven voor de Alphacursus. Haar man overleed ook precies die tijd en daarom denk ik ook: het heeft allemaal zo moeten wezen.
Toeval bestaat niet, dit was wel echt iets heel aparts. Heel bijzonder.”
“Zo begon ik dus de Alphacursus.” ,-vervolgt Sandra. “Dat deed ik samen
met Margot, die ook nog steeds in onze gemeente naar de kerk gaat. Toen
we het afgerond hadden, wilden we eigenlijk graag een vervolg, dus zodoende spreken wij en Jacco Kroese nog geregeld samen af om samen Bijbelstudie te doen. Daar hebben we heel waardevolle gesprekken, het is
vaak heel indrukwekkend.” Sandra vertelt verder: “Na de eerste ronde
wilde ik graag dat een kennis van mij ook Alphacursus zou volgen en zij
wilde alleen als ik ook zou gaan. Dus ik ging nog een ronde naar de Alphacursus. De kennis kwam vanaf de tweede avond niet meer opdagen, maar
ik bleef gaan, anders zou iemand anders in z'n eentje overblijven. Achteraf
is dat heel waardevol geweest, want alle puzzelstukjes vielen tijdens de
tweede Alphacursus op hun plek. Dat heb ik toen ook tegen Ab Smit gezegd, hij gaf de cursus. Ik zie hem en Jacco nog steeds als mijn mentoren.
Het is heel fijn om zulke mensen om je heen te hebben.”
OMGEVING
“In mijn naaste omgeving is niemand christelijk.”,- vertelt Sandra. “Ik heb
wel christelijke collega's, vanuit allerlei verschillende stromingen. Maar
het is wel mooi dat je dan ook met iemand over het geloof kunt praten. Zo
had ik een keer tijdens een nachtdienst met de nachtzuster een gesprek
van: eigenlijk, als gelovige, vind ik dat we weinig doen voor de mensen,
kunnen we niet echt wat gaan doen? Toen ben ik eerst begonnen met

stukjes lezen uit de Bijbel voor de bewoners die daar interesse voor hadden. Op het gegeven hebben we op zondagochtend onder kerktijd een
kerkelijke cd opgezet. Over het algemeen werd dat wel aardig ontvangen,
maar sommigen hadden ook zoiets van: 'wat een zware kost.' Maar ja, zo
ben ik het een klein beetje aan het proberen. Ook het moment van gebed
voor het eten vind ik heel belangrijk, want dat is vaak het enige moment
dat de bewoners van vroeger nog standaard hebben. Eigenlijk best
vreemd, omdat ik zelf nog niet eens altijd voor mijn eten bidt. Ik probeer
het wel, maar vergeet het vaak, het zit er gewoon nog niet in bij mij doordat ik er niet mee ben opgevoed. Het geloof kwam bij tijden wel op mijn
weg en dan ging ik er even in mee, maar dan liet ik het ook weer net zo
makkelijk gaan als het even buiten het gezichtsveld was. Nu ben ik er wel
heel bewust mee bezig, heel intens eigenlijk. Ik heb nu ook elke dag wel
strijd met mijzelf; doe ik het wel goed? Welke dingen kan ik wel of niet
doen? Enzovoorts... Mijn leven staat soms wel even op z'n kop.”
Sandra vertelt: “Het was voor mij niet moeilijk om te gaan geloven, want ik
wist dat het waar was. Maar mijn vrienden en familie vertellen dat ik voor
het geloof koos was wel moeilijk. Ik heb één vriendin die wel gelovig is opgevoed, maar zij heeft het geloof vaarwel gezegd toen mensen uit de kerk
waar zij vandaan kwam haar heel veel pijn hebben gedaan. Mijn moeder
verloor een broertje en daarom hebben mijn grootouders, inclusief hun
gezin, toen ook het geloof vaarwel gezegd. Voor hen een reden om te denken: is er überhaupt wel een God? Maar ik denk, hoe moeilijk het ook is,
dat je daardoor heen moet prikken en dat er overal een reden voor is, die
wij niet altijd zien. Maar dat maakt het dus best moeilijk om erover te praten.”
CHRISTEN ZIJN IN HET DAGELIJKS LEVEN
“Vaak is het voor mij nog wel zoeken in de kerk, het is mij natuurlijk niet
met de paplepel ingegoten.” ,-vertelt Sandra. “Wat ik zelf soms moeilijk
vind is als een tekst mij niet echt raakt. Soms raakt een tekst waar het over
gaat in de kerk mij ook niet direct, maar als ik er later dan over in gebed
ga, komt het ineens binnen en begrijp ik wat Hij ermee wilde zeggen. Ik
lees in de Bijbel en uit een Bijbels dagboekje voor ik naar bed ga. Vaak lees
ik dan het kindergedeelte omdat daar echte gewetensvragen bij staan en
dan ga ik echt na bij mezelf van: doe ik er echt wat mee, hoe sta ik daar nu
in?” Sandra vertelt verder: “Mijn dochter gaat één keer in de maand mee

naar de kerk en dat doet ze echt alleen voor mij, omdat ze weet dat ik het
belangrijk vind. De andere week gaan we dan niet, de gulden middenweg.
Ik vind het fijn dat ze nog wel mee gaat, misschien heeft ze er later toch
nog wat aan. Dat laat ik aan God over. Ik weet dat als Hij je uit heeft gekozen toch aan je blijft trekken. Hij heeft een plan voor iedereen.”
DE VOLGENDE VRAAG
“De volgende vraag wil ik graag stellen aan Anne Marie de Haan. Ik leerde
haar kennen tijdens een party bij haar thuis, waar men hoeden verkocht
en ik wilde er toen één aanschaffen voor mijn doop- en belijdenisdienst.
Ze sloeg een arm om mij heen en zei: “We hebben er een zusje bij.” Dat
gaf me een warm gevoel van binnen. ”Sandra vervolgt: “Anne-Marie helpt
arme gezinnen in Roemenië door het inzamelen van kleding en spullen en
is daar ook al een aantal keer naartoe gereisd. Zoiets lijkt mij ook heel gaaf
om te doen, mensen écht helpen, écht iets doen. Ik wil haar vragen hoe zij
in contact is gekomen met die organisatie en wat zij precies voor hen
doet.”

BIBLIOTHEEK
De bibliotheek is iedere woensdagmiddag van 15.00 tot 16.00 uur en in de
avond van 19.00 tot 20.00 uur open. Welkom! Op de zolder van het verenigingsgebouw is de bibliotheek gevestigd. U/jij betaald voor boeken dus iedereen groot en klein 25 euro cent per week. Vanaf september gewone uitleenuren. Zie hier boven vermeldt. Zowel de woensdagmiddag en avond.
Helaas zijn de Postzegels van Woord en Daad niet meer bij ons te koop.
NIEUWE BOEKEN VOLWASSENEN
Tamera Alexander: 3. Op liefelijke
tonen
Belmont reeks: 1. Blijvende indruk;
2. Blijvende schoonheid
Rebekah de getalenteerde violiste
heeft in Wenen gestudeerd. Maar
auditie doen bij de nieuwe maestro
van het Nashille Philharmonisch orkest is voor een vrouw niet weggelegd. Nathaniel wordt als jonge dirigent bejubeld en bewonderd. Hij
mag een symfonie componeren
voor de opening van een nieuw
operahuis. Dan krijgt hij last van
oorsuizingen met steeds terugkerende hoofdpijn en het lijkt erop dat
hij zonder hulp de deadline niet zal
halen. Hij weet dat Rebekah hem
hiermee goed zou kunnen helpen.
Kan hij haar vertrouwen terugwinnen nadat hij toekomst droom in
duigen liet vallen?

zetten ze zich in voor Syrische vluchtelingen. Tom laat Ellis haar ding
doen maar heeft zelf geen belangstelling voor deze doelgroep. Dan
komt tijdens één van de bezoekjes
aan haar oma het gesprek op oma’s
jeugd tijdens de tweede wereldoorlog Velen met haar moesten met
een kolenschuit vanuit Veenendaal
evacueren naar het westen van het
land. Dit werpt een nieuw licht op
Ellis relatie met Tom. Durft ze het
aan om de keuze opnieuw te bezien?

Terri Blackstock: 2. Onvindbaar
1.Op de vlucht
Casey is op de vlucht om aan vervolging voor een moord die ze niet gepleegd heeft te ontkomen. Het verbaast haar dat rechercheur Dylan
haar net liet gaan toen de politie op
het punt stond haar te arresteren.
Janny den Besten: Verborgen bloem Dus zal ze een nieuwe naam, look,
Ellis Rozengaarde is fysiotherapeute stad en baan moeten gaan regelen
enthousiaste vrouw en verloofd met zodat ze zich weer onvindbaar zal
Tom. Ook is ze dol op haar oma
zijn. Haar grootste zorg is dat zij als
waar ze naar vernoemd is. Allebei

enige de moordenaar achter de tralies kan krijgen. Helaas raakt haar
zus Hannah ook bij de zaak betrokken. Zal Casey zich dan toch aangaan geven omwille van haar zus?
Deeanne Gist: Een schone zaak
Essie Spreckelmeyer is geen standaard vrouw en gedraagt ze zich als
zodanig. Ze fietst graag vangt slangen en glijdt gewoon van trapleuningen af. Nu ze dertig is en niet
echt als een oude vrijster haar leven
verder wil gaan, neemt ze zelf de
teugels in handen en stapt af op één
van de vrijgezelle mannen in een
klein plaatsje in Texas prikt ze met
haar vinger uit de namen met voor
en nadelen van die personen en
komt uit bij de man Crook van Slap
Out. Zij is er echt van overtuigd dat
hij de juiste man van haar zal zijn.
Als zij daar in alle vroegte voor de
deur staat, hem niet op z’n voordeligst aantreft en moet wachten en
een kijkje neemt in zijn winkel tot
dat hij zichzelf en de baby opgeknapt, verzorgt en tot bedaren hebt
gebracht. Maar zal Crook zelf hier
ook mee eens zijn?

Victoria’s lijfwacht en vindt haar erg
aantrekkelijk en innemend. Als er
iemand Victoria probeert te ontvoeren houden Tom en zij zich zolang
schuil in een vuurtoren totdat de
dader is gevonden. Tom assisteert
de vuurtorenwachter en Victoria
moet net doen als of ze zijn vrouw is
in alle eenvoud leven dus wat zij
niet gewend is. Maar dan komt de
ontvoerder hen toch op het spoor.
Dee Henderson: Verborgen
Mark Bishop voert het bevel op een
kernonderzeeër De Uss Nevada. Negentig dagen lang duurt de patrouille en zal als hij opdracht krijgt
van de president kernraketten af
vuren. Na deze patrouille wil Mark
dat er thuis iemand op hem wacht.
Gina Gray nog ongetrouwd concentreert zich op haar passie oceanografisch onderzoek en heeft hulp
van Mark Bishop nodig met alle gevolgen en gevaren van dien.

Karen Kingsbury: Zo dichtbij
Familie Baxter
Voor de zeventigste verjaardag van
vader John organiseren ze een familie Baxter reünie. Zijn kinderen
Jodie Hedlund: 4. Voorbij de horizon schrijven hem een brief waarin ze
(Lichtwachter, Water en vuur, Bavertellen wat hij voor hun ieder perken van hoop)
soonlijk betekent. Tijdens het voorVictoria Cole heeft een fortuin gelezen hiervan krijgen ze een schokerfden weet nu zeker dat ze na
kend bericht dat dochter Erin’s getwee verbroken verlovingen de
zin betrokken geraakt bij een ernware liefde heeft gevonden. Tom is stig ongeluk. Dus zijn ze veelal in het

ziekenhuis juist op vaders verjaardag. Ze leven tussen hoop en vrees
wachten en bidden. Bindt het hun
juist of drijft dit tragisch ongeluk
hen uit elkaar?
Glenn Meade. Nacht vlucht
Kathy Kellly´s perfecte leven wordt
compleet verwoest, wanneer haar
man en kinderen tijdens een chartervlucht in een heftige storm verdwijnen. Het vliegtuig is foetsie en
het lijdt geen twijfel dat de inzittende zijn omgekomen. Acht jaar later wanneer Kathy de draad van het
leven weer op pakt, stuit ze op informatie waaruit blijkt dat haar gezin mogelijk nog in leven is. Waar
zijn ze en hoe zal het met ze zijn.
Niet alleen zij maar ook andere willen hun vinden. Haar man blijkt op
de hoogte te zijn van een geheim
dat de regering koste wat het kost
verborgen wil houden en Kathy voor
de tweede keer volledig haar leven
op zijn kop zet.

vliegtuig. Voelt zich niet echt happy
bij de bijzondere bewoners. Wat is
hier toch aan de hand en wat staat
er op het spel? Jillian loopt in een
web van gevaarlijke en donkere ontwrichte familie geschiedenis.
Deborah Raney: 5. Danklied
Serie: Chicory Inn
Link Whitman is niet gelukkig met
zijn baan en leven als ongetrouwde.
Hij rijdt een klein meisje aan en ontmoet haar prachtige tante Shayla.
Zij moet steeds schipperen en leven
tussen twee werelden. Haar moeders blanke familie en haar vaders
Afro-Amerikaanse familie wat moeizaam. Zullen Link en Shayla met hun
vele verschillen en kijk op het leven
overbruggen om de liefde een kans
te geven?
Roberta Rich. 3. De zoon van de
vroedvrouw
Nadat Matteo van een wisse dood
werd gered door de vroedvrouw
Hannah, vlucht ze met hem naar
Constantinopel. Matteo is de enige
erfgenaam van een familiefortuin
en is in groot gevaar. Helaas kan
Hannah niet voorkomen dat hij
wordt ontvoerd. Dan wordt Hannah
gelokt en vastgezet op verdenking
van moord. Wie zal zich nog verder
bekommeren om Matteo.

Beth Moore: De erfenis van St. Sivanus
Jillian Slater’s vader is gestorven
door teveel drank. Dan gaat ze terug naar New Orleans waar zij haar
afstandelijke oma na twintig jaar
weer zal ontmoeten. Door dat de
conciërge Adella van het appartementencomplex St. Silvanus aandringt om te komen en haar reiskos- Joel C. Rosenberg. Laatste waarten zal vergoeden stapt ze in het
schuwing.

Doordat de ISIS ernstig is verzwakt
is de president van de VS overtuigd dat ze daardoor door de
Amerikaanse troepen verslagen
worden. J.B. Collins de buitenlandcorrespondent van New York Times weet dat hij zich gruwelijk
vergist. Het Midden Oosten staat
in brand, de minister president is

dood en Amman is weggevaagd.
Collins vreest een catastrofale
aanslag op Amerikaans grondgebied. Jacht op de leider van ISIS is
van groot belang en de enige manier om de aanslag tegen te houden en levens te sparen. Hopelijk
zal de president naar Collinns willen luisteren voor het te laat is.

Protestants Christelijke begrafenisvereniging De Laatste Eer zoekt nieuwe leden
Afscheid nemen van een geliefde is een onvergetelijke gebeurtenis. Meestal komt
dat ook nog volstrek onverwacht. Hulp van ervaren mensen die onze kerkelijke
tradities kennen voor het regelen van de uitvaart zal u op dat moment maar ook
achteraf een zorg minder zijn. De vereniging verzorgt bij overlijden de handelingen die nodig zijn bij een begrafenis. Dit wordt al bijna 70 jaar door vrijwilligers uit
Vinkeveen en Waverveen gedaan. Maar omdat de laatste jaren steeds meer eisen
aan een goede uitvaart gesteld worden, ook van de kant van de wetgever, heeft
de vereniging een samenwerkingsverband met de heer S.D. van der Duin. Hij vertegenwoordigt onze vereniging en heeft als uitvaartleider de algemene leiding.
Wat houdt het lidmaatschap in. Voor de kosten van kleding en materialen betalen
leden van de vereniging per huisadres € 5,00 per jaar. De vereniging draagt voor
haar leden zorg over Christelijke waardigheid bij de begrafenis. Daarnaast wordt
gebruik gemaakt van vrijwillige dragers uit onze eigen gemeenschap. Op deze
wijze blijven de kosten lager dan bij een commerciële begrafenis. Het lidmaatschap is geen verzekering ter betaling van de begrafeniskosten. U draagt met het
lidmaatschap bij aan de instandhouding van een waardig afscheid van overledenen.
De vereniging heeft bijna 500 leden maar is op zoek naar nieuwe, vooral jonge leden. Wanneer u nu lid wordt, betaalt u pas in het voorjaar van 2018 uw eerste
contributie. We stellen het op prijs wanneer u ook lid van onze vereniging wordt.
De kosten zijn slechts 5 euro per jaar. Een berichtje naar onze penningmeester,
Oussoren@hetnet.nl is voldoende.
J. van der Velde, voorzitter,

C.J. van Vliet, secretaris

DE CARRIÈRE VAN NANNE VIJN
Een aantal jaren geleden vertelde een praatgrage klant uit de Bollenstreek
zijn belevenissen uit de bloemtollentijd. De klant had in Zweden een kwekerij gehad, en had een bepaalde verlichtingstechniek uitgevonden, om
bollen te kunnen kweken, die bijzondere kleuren voortbrachten. Hij had
een vermogen verdiend, maar was het ook weer snel kwijtgeraakt. Toen
later een dochter van hem in de winkel kwam, informeerde ik naar de gezondheid van haar vader. Hoewel ik gemerkt had dat zij niet, of niet meer
gelovig waren, vroeg ik of zij het boek ‘De carrière van Nanne Vijn’ (K. Norel) wel eens gelezen had. Toen ik in het kort de kern van het verhaal wilde
vertellen, kwam er wat tussen. Daarom wil ik nu een poging wagen om in
het kort het boek te beschrijven. Het is wel al lang geleden dat ik het gelezen heb.
Nanne woonde in een dorp in de Bollenstreek ver van de stad, ver van de
God-vijandige-wereld. Toen Nanne van school kwam, ging hij bij zijn vader
in de bloembollen werken. Later begon Nanne voor zichzelf. Het was een
goeie tijd voor de bollen, ook voor Nanne. Hij boekte grote successen, had
niet alleen zelf een kwekerij, maar had ook kwekers die bollen voor hem
teelden die hij op de beurs verhandelde. Als hij van de beurs zijn terrein
opreed, zag hij het grote Babel dat hij gebouwd had: ‘Handelsonderneming en Kwekers van bijzondere Producten N. Vijn’. Maar als je je zo in beslag laat nemen door de dingen van deze wereld, vergeet je het doel waarvoor je als mens geschapen bent. Als Nanne ‘s zondags in de kerk zat,
dacht hij meer aan zijn bedrijf dan aan het welzijn van zijn ziel. In een tijd
van welvaart moet je ook rekening houden met een teruggang. De malaise
sloeg toe, ook in de bloembollen. Nanne kreeg harde klappen, hij had te
grote risico’s genomen. De verkopen gingen trager, zijn voorraad bloembollen was 30% in waarde gedaald en nog was het einde niet het zicht.
Verkochte partijen bollen werden geannuleerd. Een laatste strohalm waar
hij zich aan vast klampte was de levering van een grote partij bloembollen
op de beurs aan een Engelse importeur die erg gecharmeerd was van de
geweldige kwaliteit van Fijns bloembollen. Toen kwam er weer een grote
slag. De waarde van het pond kelderde met 25%. Daarbij was ook het vastgoed sterk in waarde verminderd. Nanne liep aan alle kanten vast. Nanne
en zijn vrouw Evelien maakten zware maanden door. Een faillissement
moest wel volgen. Hij moest toezien dat zijn land, bollenschuren en zijn

prachtige huis ver onder de kostprijs van eigenaar wisselden. Gelukkig kon
hij werk krijgen en kwam het gezin in hetzelfde huisje te wonen waar ze in
begonnen waren. Toen hij op zijn eerste werkdag naar huis liep, kwam hij
de notaris tegen. Nanne moest slikken. Een goed jaar geleden was het nog
mijnheer Vijn voor en na. Nu was hij een onbekende. Toen hij in het huisje
aangekomen was, begroete Evelien hem. Zijn oog viel op het bordje met
de tekst boven de schoorsteen: “DE ZEGEN van de HEERE, die maakt rijk”.
Evelien zei: “Toen we in het nieuwe huis kwamen, vond ik dat dit niet bij
het interieur paste. De tekst hangt nu weer op dezelfde plaats als vroeger.
Ik ben blij dat ik de tekst bewaard heb. We hebben de woorden van deze
tekst nu het meeste nodig. Om bij de Heere onze zonden en schuld te
belijden en onze toevlucht bij Hem te zoeken, want wat is Hij goed voor
ons, omdat de slagen die we krijgen, ons niet van Hem af, maar naar Hem
toe willen brengen”.
G. Kroese

‘De wereld is een boek. Wie niet reist, leest
enkel één bladzijde.’

Aurelius Augustinus

MUTATIES LEDENBESTAND
Dhr. D.W. van Zijtveld, Demmerik 92B, getrouwd d.d. 6 juli
Dhr. R. Oussoren, Demmeriksekade 15, uitgeschreven
Dhr. H.J. Kroese, Herenweg 10, getrouwd d.d. 8 juni
Mw. G. Mulckhuyse, Herenweg 200, getrouwd/verhuisd naar H.I. Ambacht.
Dhr. S.J. Pet, Herenweg 210C, verhuisd naar Mijdrecht
Mw. M. van Borden, Herenweg 21B, verhuisd naar Amstelveen
Fam. Rietveld-van Dulken(4 pers.), Karolus 15, Mijdrecht, uitgeschreven
Mw. C. van Vliet, M-Oord, overleden d.d. 13 juni 2017
Dhr. S. Kloots, M-Oord, overleden d.d. 14 juni 2017
Mw. W. Hanegraaf-Kers, M-Oord, overleden d.d. 18 augustus 2017
Mw. G.M. Nap-op ’t Landt, M-Oord, nieuw binnengekomen vanuit Kockengen
Mw. P.P. van Aalst, Proosdijland 27, verhuisd naar Mijdrecht
Dhr. H. Brommer, Zuiderhof, overleden d.d. 15 juli 2017

Moge de Christus die wandelt op doorboorde voeten
met jou wandelen op de weg.
Moge de Christus die dient met doorboorde handen
jouw handen uitstrekken om te dienen.
Moge de Christus die liefheeft met een doorboord hart
jouw hart openen om lief te hebben.
Dat jij mag zien het gelaat van Christus
in een ieder die jou zal ontmoeten,
en dat een ieder die jou ontmoeten zal
het gelaat van Christus in jou zien zal.
St. Patrick

