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WOORD VOORAF
Om Zijn volk kennis van de zaligheid te geven in de
vergeving van hun zonden. (Lukas 1:77)
Zacharias zingt God de lof toe.
En wij worden opgeroepen mee te zingen.
Lof aan God, over de taak van de profeet van de Allerhoogste, van
zijn zoon Johannes.
Wat de taak van deze heraut omhelst? Het volk Israël, Gods oogappel, kennis van de zaligheid te geven in de vergeving van hun zonden.
Kennis van heil bijbrengen…
….dat heil bestaat in de vergeving van hun zonden.
Dat zal God schenken, door middel van de Christus.
Vergeving van zonden. Daar willen we daags voor Kerst een moment de vinger bij leggen. Met dat doel kwam Jezus.
Om die zonde van hoogmoed, van ongeloof, van wat voor zonde
ook te verzoenen.
Het is bijna feest.
Geen feest slaagt zonder goede voorbereiding. Besteed daarom
voorafgaand aan Kerst eens tijd aan zelfonderzoek.
Vraag je maar af: waar heb ik vergeving voor nodig?
Wat heb ik te belijden aan zonde en schuld voor God.
Hij komt, ook voor u, voor jou.
Eerst de Jood, en ook de Griek.
Bid om het ontdekkende werk van de Geest, opdat het ook bij u en
jou zo mag zijn dat Hij u leidt ‘door ’t licht dat nu ontstoken is,
tot kennis van de zaligheid!’
Dat we zo Kerst mogen vieren. In dat geloof.
Dan ben je zalig.
Dankzij de Redder van wereld, Jezus Christus.
Ds. J.T. Maas

EEN ZONDAG IN VILLA MARIA EN
VORDERINGEN MET HET PROJECT KERKBOUW

Een zondag in Villa Maria
Zondag 21 augustus 2016. Dit keer gingen we naar
Villa Maria met een heleboel kleren: gekregen van
een groep Amerikaanse zendelingen voor de mensen in Villa Maria. Alle kinderen van de zondagsschool kregen een paar kledingstukken op maat
mee. En ook voor de volwassenen was er genoeg. Op één persoon na, nam iedereen wat mee
naar huis. Toen ik later vroeg waarom hij niets mee
had genomen, zei hij: ik heb geen kleren nodig; ik
kom alleen om te luisteren
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Vorderingen met het project kerk in Villa Maria
Het is alweer lang geleden dat we schreven dat we helaas nog
niet konden beginnen met de definitieve kerk in Villa Maria. Dat
was in augustus 2015, dus precies een jaar geleden! We noemden
als reden dat het bestuur van de wijk opnieuw de exacte locatie
van ieders terreintje moest bepalen, en dat we een bepaald document (constancia de posición) nog steeds niet in handen hadden.
Het heeft lang geduurd, maar inmiddels is de exacte locatie van ieders terreintje duidelijk, én hebben we het document in handen!
We kunnen dus eindelijk verder met het project. Samen met het
Presbiterio Lima van de IEPRP (Iglesia Evangélica Presbiteriana y
Reformada en el Perú), denken we na over hoe we een en ander
gaan aanpakken. Maar met één ding konden we niet langer wachten: de wc. Omdat de kerk op een berghelling ligt, kost het voor iedereen moeite om er te komen. Tijdens de zondagsschool of tijdens de dienst even teruggaan naar huis om naar de wc te gaan,
gaat dus niet zo gemakkelijk. Vorige week zijn we bezig geweest
met het maken van de wc, achter de kerk. Omdat er geen riolering
is, moest er een silo gegraven worden. Een heel karwei! Op de foto's ziet u/zie je het resultaat.

DE BIBLIOTHEEK
De bibliotheek houdt woensdags zowel de middag als de avond een uitleenuur van 15.00-16.00 uur en van 19.00-20.00 uur. Op de bovenetage
van gebouw Maranatha is de bibliotheek gevestigd. U betaalt voor boeken als volwassene 25 euro cent per week en de boeken voor de jeugd
van basisonderwijs, en er onder, gaan gratis met u/ jou mee. Welkom!

NIEUWE BOEKEN VOLWASSENEN
Tessa Afshar: Land van stilte
Elianna voelt zich schuldig omdat
toen ze op haar broertje paste het
gebeurde dat hij door een bijensteek kwam te overlijden. Ze wordt
in het linnenbedrijf van haar vader
geprezen om haar mooie patronen.
Maar krijgt niet de vergeving waar
ze zo naar verlangt. Ze voelt zich ellendig en verbreekt zelf haar verloving. Elianna ervaart haar ziekte als
een terechte straf. Twaalf jaren van
eenzaamheid gaan voorbij. Dan
hoort ze van geruchten over een
man die mensen genezen kan alleen al door een kleine aanraking.
Zal Elianna durven hopen, kunnen
geloven dat Hij haar kan bevrijden
van haar schuld? Gaat over Marcus
5: De bloedvloeiende vrouw.
Lyn Austin: Dochters van de kust
De Nederlandse immigrante Geesje
Jonge, blikt 50 jaar terug op haar
aankomst in 1847 in Amerika. De

22-jarige Anna Nicholsen komt in
een luxe resort bij, van een verbroken verloving. Ze krijgt tijdens een
storm de herinneringen van een
oude nachtmerrie uit haar kindertijd terug. Ze stort haar hart uit bij
een student die in het hotel wat bijverdient en waar ze mee bevriend
is geraakt. Zowel Geesje als Anna
hebben geen idee wat hun die zomer te wachten zal staan.
Lori Benton: Volg mij voorbij de
bomen
Dit verhaal van een onvergeeflijke
daad, speelt zich af in New York
1757 rond het Fort William Henry.
Majoor Reginald Auby is helemaal
van slag als hij ontdekt dat zijn pasgeboren zoon levenloos in de armen lag van zijn vrouw. Zij sliep en
lag bij te komen van een twintig
uur durende bevalling. Dus nam hij
het bundeltje op met zijn zoon, zag
een inheemse vrouw die ook net
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bevallen was van een tweeling en
wisselde op een onbewaakt ogenblik zijn levenloze zoon om voor
een licht getinte baby. Zijn vrouw
merkt het verschil niet en geeft
hem de naam William. Tijdens een
gevecht springt hij in de bres en
redt een klein meisje Anna het leven. Waar hij zich over blijft ontfermen maar tegen de wil van zijn
vrouw in. Reginald komt er niet
toe om zijn vrouw alles uit de doeken te doen. Dan ontmoet Anna
een mysterieuze jongen uit de Oneida-stam aan de rand van het bos.
Zal de waarheid alsnog aan het
licht komen?
M.S. Clark & L. Gould: De kroon
van mijn broer
Catherine Gillet’s broer Jules wil
haar beschermen tegen de bedreigingen van de Franse kroon. Jules
raakt betrokken bij een levensgevaarlijke onderneming die te maken heeft met een gecodeerd document. Zal Catherine een uitweg weten te vinden om haar familie te
redden als ze allemaal hier bij betrokken zijn geraakt? Directe familielid van Catherine Renee Talbot is
zeer gefascineerd door het document van al meer dan drie eeuwen
oud en dat deel uit maakt van de
familie erfenis. Dan doet ze een
schokkende ontdekking. Ook komen de traumatische ervaringen

uit haar kindertijd met alle hevigheid naar boven. Kan Renee door
het geloof en de moed van Catherine de waarheid achterhalen en
haar diepste angsten overwinnen?
Ted Dekker:
Anno Domini 33 - deel 2
Anno Domini 30 - deel 1
Maviah is geboren als bastaardkind. De vrouw en slavin wordt de
koningin van de verstotenen genoemd. Gelukkig mocht ze Jeshua
ontmoeten, die haar de ogen
opende. Door de kracht van Zijn
woorden groeide Maviah uit tot
een sterke leider van een groep
verstotenen. Verslagen door de vijanden gaat ze op zoek naar Jeshua
in de hoop dat Hij haar kan helpen
haar volk te redden. Dan hoort ze
dat Hij met de dood bedreigd
wordt. Is er nog hoop?
Dee Henderson: Ontvoerd
(Detective)
Karen Kingsbury: Uit het hart –
deel 3 serie over Baley Flanigan
Deel 1. Op eigen benen
Deel 2. Uit het oog
Vervolgserie gaat over de familie
Baxter.
In mijn dromen - deel 2 serie Angels Walking

Jane Kirkpatrick: Web van herinneringen
Eliza Spalding Warren werd als
klein meisje door Indianen ontvoerd. Nu ze moeder is van twee
kinderen wordt haar bestaan weer
ontwricht. Haar impulsieve echtgenoot wil elders een nieuw leven op
bouwen. Notabene in de omgeving
waar Eliza heeft vastgezeten. Maar
ook het graf van haar moeder zal ze
moeten achterlaten. Het dagboekje
van haar moeder brengt nog veel
meer duistere dingen aan het licht.
Zal het Eliza lukken om al die nare
herinneringen onder ogen te zien
en hiermee verder kunnen leven?
E. Musser: Dichterbij dan je denkt
Cindy Sproles: Milde Regen
Mercy Roller is getekend door haar
vader die zijn positie en macht misbruikt als voorganger. In een kleine
dorpsgemeenschap dichtbij de Appalachen durft niemand het voor
Mercy op te nemen. Zelfs haar
moeder is verstrikt in haar gevoelens van angst en haat en doet
niets. Dan ontlokt ze een confrontatie en wordt ze notabene door
haar moeder direct het huis uit gestuurd. Radeloos zwerft Mercy over
straat en ontmoet een reiziger die
onderweg is naar een gezin aan de
andere kant van de berg. Tot haar

verbazing is ze daar heel erg welkom. Daar leert ze wat echt vertrouwen is.
Carol Wallace: Ben Hur
Gebaseerd op de het boek van haar
bet over grootvader Lew. Het ouderwetse proza van deze klassieke
roman is door Lew’s achter achterkleindochter nieuw leven ingeblazen.
Joke Verweerd: Vogelvlucht
Over de vliegtuigramp MH17 in
2014.
Roseanna M. White: De verloren
erfgename - serie: De vrouwen van
het Edwardiaanse tijdperk
Brook Eden weet niet echt waar ze
thuishoort. Haar vriend Justin
denkt dat ze de verloren erfgename is van Yorkshire. Brook reist
van de Middellandse Zee naar de
Noordzeekust naar haar vermeende familie op het landgoed.
Brook wordt achtervolgd door het
mysterie rond haar moeders dood.
Haar vader accepteert haar maar
de rest van de familie en bedienden van Whitby Park doen dat niet.
Als dan Brook’s leven wordt bedreigd, komt er een kleine toenadering of komt die loyaliteit toch
nog te laat om haar te behoeden
voor indertijd de tragische dood
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NIEUWE KINDERBOEKEN
van haar moeder? Justin, erfgenaam van een hertogdom wordt
door zakelijke belangen en verantwoordelijkheden ver bij Brook vandaan geleid. Juist door die grote afstand groeit er meer tussen hun
vriendschap. Maar hoe kunnen
zeer verschillende loyaliteiten en
verantwoordelijkheden ooit samenkomen?

Suzanne Knegt: 9. Actie op de manege Serie: Lisa & Summer
I. Bijlsma & M. Maas:
Bobbi is jarig
Bobbi naar de dierentuin
Bobbi gaat logeren
Voor peuters
Gerda Ronhaar: De Duiventil in
zwaar weer - deel 8

FINANCIEEL OVERZICHT 2016
COMITÉ VERENIGINGSGEBOUW
inkomsten
beginsaldo
rente
stroopwafels
rommelmarkt
oud papier
totaal

uitgaven
€
€
€
€
€
€

322,51
45,76
4.352,03
4.164,12
2.536,80
11.421,22

reunie 40 jr.
afscheid Corina
Actie
Kerkvoogdij
eindsaldo
totaal

€
€
€
€
€
€

657,99
20,00
4.500,00
6.000,00
243,23
11.421,22

2014

2015

2016

t.o.v. 2015

oud papier
kilo's

€ 3.071,60
76.790,00

€ 2.851,20
71.280,00

€ 2.536,80
63.420,00

-11,03%
-11,03%

stroopwafels
pakjes

€ 4.906,52
3280

€ 4.564,59
3360

€ 4.352,03
3435

-4,66%
2,23%

rommelmarkt

€ 3.968,23

€ 3.658,28

€ 4.164,12

13,83%

COLUMN
Niet iedereen houdt van de herfst. De meeste mensen vinden het te
koud of te nat. En gelijk hebben ze ergens ook wel. De temperatuur
is simpelweg ietwat te laag voor deze tijd van het jaar en dan over
de regen nog niet gesproken. Gelukkig zijn er ook veel mensen die
de schoonheid van dit jaargetijde inzien! Schitterende oranje of gele
bomen, waar de wind dan hard doorheen waait en dan gelijk een
paar blaadjes meeneemt. De meeste bosdieren maken zich gereed
voor hun winterslaap en zo zijn er nog meer dingen te benoemen
die de herfst zo mooi maken. Of overdrijf ik nu? Laat ik het allemaal
mooier lijken dan dat het in werkelijkheid is? Ik heb wel eens mensen horen zeggen dat het net ''herfst'' in hun leven is. Het is of het
stormt in hun gedachten. Ze weten niet meer welke koers ze moeten varen door de
duisternis en de
“Ook
in
mijn
leven,
harde windvlagen
duwen hen
en dan ook mijn
alleen maar verder
weg. En daar
kan ik me wel ergens
in vinden. Ook
godsdienstige lein mijn leven, en dan
ook mijn
ven, is het af en
godsdienstige leven,
is het af en toe
toe
flink
tekeer
flink tekeer gegaan.
Dan denk je dat
gegaan”
je eindelijk de goede
richting te
pakken hebt maar
dan blijkt
uiteindelijk dat je er alleen maar verder vandaan bent. Dan is het
lastig om weer terug op de goede weg te komen. Als ik het nu naar
het geloofsleven trek, dan zie je dat sommige mensen denken dat ze
op de goede weg zijn, maar dat de schijn bedriegt. Ze proberen het
goed te doen maar het essentiële ontbreekt. Ik zie overeenkomsten
met de geschiedenis van de rijke jongeling, die zo goed zijn best
deed om een goede christen te zijn maar die toch niet de juiste
koers uit ging omdat hij te gehecht was aan zijn eigendommen. Dan
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valt de conclusie te trekken dat er niet veel voor nodig is om je van
de juiste weg af te houden. Toch mogen we weten dat onze Heere
ons nooit uit het oog verliest. Al zijn we nog zover bij hem vandaan
gedwaald, het is altijd maar 1 stap terug de smalle weg op. En laat
ons gebed dan zijn dat we niet meer af mogen dwalen van de juiste
richting. Zelf kunnen wij dat niet. Daar hebben we Hem voor nodig!
En hoe gezegend zijn wij dat Hij gehoor wil geven aan ons gebed.
Berry van Sligtenhorst

Heer, wees mijn Gids op heel mijn levenspad,
Wees Gij mijn Gids
Wijs mij de weg naar Sions gouden stad,
Wees Gij mijn Gids
Blijf dicht mij bij, ga stap voor stap mij voor,
Dan ben 'k gerust en veilig volg 'k Uw spoor.
'k Was vroeger blind en dwaalde van het pad,
want 'k had geen Gids
Verdwaalde ik af, totdat ik ernstig bad:
'Wees Gij mijn Gids.'
Hij heeft 't verhoord, 'k ben nu verheugd en blij,
Want Jezus kwam en nu is 't Licht voor mij.
Nu aan Zijn hand, dwaal 'k nimmer van de weg,
Hij is mijn Gids
't Zij door moeras of wel langs struik en heg,
leidt mij mijn Gids
Licht, vriend'lijk licht stroomt van Zijn aangezicht,
'k houd daarom steeds mijn oog op Hem gericht.

SPAAR POSTZEGELS EN KAARTEN VOOR HET ZENDINGSWERK

GZB en Kerk in Actie sparen postzegels en kaarten. Ieder jaar levert dat
wel zo’n 30.000 euro op. De moeite waard dus!
Bij ons staat er een bus in de kerk (onder de toren), waar u ze in kunt
doen.
*Knip postzegels ruim van de envelop. Knip geen postzegels van ansichtkaarten.
*Lever alleen ansichtkaarten in, dus geen dubbele kaarten. Een ansichtkaart is een enkele kaart met aan de ene kant een afbeelding en aan de
andere kant ruimte voor adres en postzegel. Dubbele kaarten hebben
geen verkoopwaarde en belanden bij het oud papier.
*Ook welkom zijn geboortekaartjes, zelfgemaakte kaarten en kaarten van
Anton Pieck, 'Voor het kind' en 'Stichting Kinderpostzegels' in alle maten
en vormen.
Wilt u hier meer over weten? Neem dan even contact op met Jan-Willem
van der Wilt (06-26018812) of kijk op www.gzb.nl/kaartenactie
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AVONDKLANKEN
In deze Leidraad willen we weer eens iets van ons laten “horen”. Graag
willen we het werk van onze commissie onder de aandacht brengen van
heel de gemeente. Om zo de verbondenheid met elkaar te vergroten.
Ruim dertig jaar geleden zijn we begonnen met het maken en uitzenden
van programma’s voor mensen die een kerktelefoonaansluiting hadden.
Zij konden zo midden in de week op woensdagavond een soort “muzikale fruitmand” beluisteren. Programma’s maken doen we nog steeds!
En ook het concept is niet gewijzigd. Wel is het bereik van onze programma’s uitgebreid. Iedereen die toegang heeft tot internet kan via de
site hervormdvinkeveen.nl onder de tab. audio alle uitzendingen van
Avondklanken beluisteren. Dit kunt u doen op het tijdstip dat u het beste
past. Voor mensen met een kerkradio ontvanger is het zaak dat ze op
woensdagavond om 18.30 uur het apparaat inschakelen. Zij beluisteren
dan het meest recent opgenomen programma.
Nu bijna iedereen mee kan luisteren is het gemakkelijker geworden om
iemand te bemoedigen of te verrassen met een muzikale felicitatie. Als u
een verzoek heeft kunt u dat kwijt op hervormdvinkeveen.nl/contact,
maar ook bij Ab Smit of Gerrie Schreurs (264286). De programma makers: Mies Leeflang, Winy v. Selm, Frans Voskuil, Krijno Verbruggen, Gré
Mulckhuyse, Leontine Simons en Ab Smit vinden het leuk als ze ook eens
andere namen langs zien komen. De luisteraars zullen u dankbaar zijn
voor het meeleven. Doet u mee?

GELEZEN
‘Daarom, wanneer ik sterf,- (ik sterf echter niet
meer),- en iemand vindt mijn schedel, zo verkondige
hem deze schedel nog: Ik heb geen ogen, nochtans zie ik
Hem. Ik heb geen lippen, nochtans kus ik Hem. Ik heb
geen tong, nochtans zing ik Hem lof met u allen die zijn
Naam aanroept.
Hermann Friedrich Kohlbrugge

PREEKROOSTER
1-jan
8-jan
15-jan
22-jan
29-jan
5-feb
12-feb
19-feb
26-feb
5-mrt
8-mrt
12-mrt
19-mrt
26-mrt

09.30 uur
18.30 uur
09.30 uur
18.30 uur
09.30 uur
18.30 uur
09.30 uur
18.30 uur
09.30 uur
18.30 uur
09.30 uur
18.30 uur
09.30 uur
18.30 uur
09.30 uur
18.30 uur
09.30 uur
18.30 uur
09.30 uur
18.30 uur
14.30 uur
19.30 uur
09.30 uur
18.30 uur
09.30 uur
18.30 uur
09.30 uur
18.30 uur

ds. J.T. Maas
ds. J.P.J. Voets (Nijkerk)
ds. J.T. Maas
ds. J. ter Maten (Kamerik)
ds. P.G. Oskamp (Waverveen)
ds. J.T. Maas
ds. J.T. Maas
ds. A. Bloemendal (Ederveen)
prp. A.J. Treur (Vinkeveen)
ds. J.T. Maas
ds. J.T. Maas
ds. C.J. Overeem (Zegveld)
ds. J.T. Maas - (Kerk- en schooldienst)
ds. W.H.Th. Moehn (Hilversum)
ds. M.F. van Binnendijk (Rotterdam)
ds. J.T. Maas
ds. W.C. Meeuse (Sliedrecht)
ds. R.F. de Wit (Ermelo) - (IZB+preekbespreking)
ds. J.T. Maas
ds. P.M. van 't Hof (Huizen)
ds. J.T. Maas - (Biddag)
ds. J.T. Maas - (Biddag)
ds. J.T. Maas - (Voorber. H. Avondmaal)
ds. J.W. Hooydonk (Kockengen)
ds. J.T. Maas - (Bed. H. Avondmaal)
ds. J.T. Maas - (Nabetr. H. Avondmaal)
ds. J. Blom (Ridderkerk)
ds. J.T. Maas

ROOSTER MARIA-OORD
08 januari
15 januari
22 januari
29 januari
05 februari
12 februari

E. Speet
ds. J.T. Maas
E. Speet
ds. T.C. Wielsma
onbekend
E. Speet

19 februari
26 februari
05 maart
12 maart
19 maart
26 maart

onbekend
E. Speet
dhr. A. van Hilten
E. Speet
ds. A. van den Berge
E. Speet
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GEMEENTEAGENDA

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 of burgerlijke gemeente, aan wie ze een persoonlijke vraag
willen stellen. De vorige keer kon u lezen over wie Stefan Oussoren
eigenlijk is. Stefan Oussoren stelt de volgende vraag aan Mark
Blonk: “Hij heeft een poos geleden een ernstig ski-ongeluk gehad.
Ik ben benieuwd hoe het nu met hem gaat en hoe hij het lange
traject van herstel heeft ervaren. Gaat hij ooit nog skiën?”
Van Nieuwveen naar Vinkeveen
Mark Blonk(20) is, als derde van vier kinderen, geboren en getogen in
Nieuwveen, op het erf van de slagerij van zijn ouders. Ongeveer vijf jaar
geleden werd familie Blonk lid van Hervormde Gemeente Vinkeveen. “We
kerkten eerst dichter bij huis, maar we konden ons niet meer vinden in die
gemeente,”,-vertelt Mark. “Na een lange zoektocht zijn we in Vinkeveen
terecht gekomen, ook een beetje via mijn zus Annelies, die verkering had
met Jan Simons.” Mark vertelt verder: “Ik was toen ongeveer vijftien jaar
oud en heb het nooit als een last ervaren naar Vinkeveen te gaan voor de
catechese bijvoorbeeld. Vanaf mijn zestiende reed ik in een brommobiel
en zo reed ik zelf met mijn jongere broertje Rik naar Vinkeveen. We maakten er altijd een soort wedstrijdje van om zo snel mogelijk heen of terug te
rijden, dus dat was altijd erg gezellig. Nu vind ik het wel wat lastig om de
catechese te volgen omdat het erg laat begint en ik een fulltime baan heb,
maar eerder was dit zeker niet het geval.”
Carrière
Na het voltooien van zijn opleiding Handel en Verkoop op het Driestar College startte Mark met de opleiding Accountmanager aan het Hoornbeek,
waarbij hij fulltime werkt en één dag in de week naar school gaat. “Ik werk
al bijna vijf jaar bij Zitmax Wonen in Ter Aar. Ik ben daar begonnen als Junior Verkoper en mocht toen steeds iets meer gaan doen. Dat begon bij
achterstallige betalingen en later orders maken en zo komt het dat ik nu eigenlijk van alles doe. Ik ben begonnen toen er zes man personeel liep en
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nu werken er 32 mensen, dus ik heb het bedrijf helemaal zien groeien.” ,vertelt Mark. “Ik ben nu bezig met het laatste half jaar van mijn studie, dat
ik gemist heb door mijn ongeluk. Als ik klaar ben met mijn studie weet ik
nog niet precies wat ik ga doen. Ik zie mezelf zeker nog wel bij Zitmax Wonen werken, want ik heb het er naar mijn zin en heb een christelijke baas,
hoef niet op zondag te werken daardoor en je hebt toch dezelfde normen
en waarden, wat heel fijn is. Maar ik help mijn broer Jan ook weleens in
zijn autobedrijf en dat vind ik ook leuk. Ik heb dus niet perse mijn plan vast
staan voor de toekomst.”
Het ongeluk
Afgelopen maart kreeg Mark een ernstig ongeluk waarbij hij zijn heup verbrijzelde. Mark vertelt: “Elk jaar gaan we skiën met ons gezin, de familie
Rijneveld en de familie Oussoren. Dat is altijd ontzettend gezellig. Zo ook
dit jaar, alleen liep het dit keer heel anders.” Mark vertelt verder: “Mijn vader, mijn broertje en ik zouden van de piste af gaan. We gingen van het
bospad af, het makkelijkste gedeelte om te skiën. Rik was al een beetje
vooruit gegaan. Mijn vader en ik naderden een bocht en we hadden hetzelfde uitgangspunt, dus hij week een
“Op het gegeven moment
beetje naar de ene kant en ik naar de
werd ik een soort wakker en
andere toen ik mijn vader onderuit
zag gaan. Ik remde gelijk af, maar
begon ik om hulp te roepen.”
daardoor belandde ik aan de andere
kant in een gat van ongeveer anderhalve meter diepte. Daar klapte ik met
mijn heup op een rots. Er was verder niemand daar, er kwam ook niemand
langs skiën en ik kon mijn benen niet meer bewegen. Op een gegeven moment werd ik een soort wakker en begon ik om hulp te roepen. Toen kwam
mijn vader aanlopen, die zelf aan de andere kant naar beneden was gevallen en tegen een boom aan was geskied. Gelukkig mankeerde hij niets. Hij
probeerde mij uit het gat te helpen, maar ik kon niet staan of lopen en
kreeg steeds meer pijn. Toen kwamen er twee mensen aan geskied en die
wilden de traumahelikopter bellen, maar eerst wilden we het toch zelf nog
proberen. Dat ging niet, zelfs het getild worden deed zo veel pijn... dus op
een gegeven moment hebben we toch de traumahelikopter gebeld. Ik
kreeg een spuitje en was helemaal weg, dus van de rit in de helikopter heb
ik helemaal niets mee gekregen. Toen ik wakker werd lag ik ineens in een
ziekenhuis en waren de foto's al gemaakt.”

Operatie
In het eerste ziekenhuis waar Mark heen gebracht werd konden ze hem
niet opereren, dus nog dezelfde dag werd Mark overgeplaatst. “Ik moest
weer met de traumahelikopter mee.”,-vertelt Mark. “Dit keer was ik wel bij
bewustzijn, maar wel onder veel pijnmedicatie. Die rit was dus eigenlijk
hartstikke gezellig. Eenmaal in het ziekenhuis te Salzburg werd ik naar een
kamer gereden waar er ongeveer dertig man me op stond te wachten en
toen had ik wel zoiets van: wat is er hier allemaal aan de hand?”
Na foto's en 3D-scans te hebben gemaakt kwamen de doktoren tot de ontdekking dat het bot van Marks bovenbeen door zijn verbrijzelde heupbot
heen stak, dus dat moest eerst worden teruggezet door middel van lood.
Drie dagen later werd Mark geopereerd en werden er platen en schroeven
in zijn heup gezet. “Er ging wel heel wat door me heen,” ,-vertelt Mark,
“want ik wist niet hoe ik uit de operatie zou komen. In eerste instantie zouden ze de operatie in tweeën delen, maar tijdens de operatie hebben ze
toch besloten het in één keer te doen. De operatie heeft ongeveer zes en
een half uur geduurd.”
Mark vervolgt: “Ik
werd wel beroerd
wakker door de
lange narcose en
weet zelf niet zo veel
meer van die tijd. Ik
zat vast aan allerlei
slangetjes met onder andere morfine
en antibiotica. Mijn
herstel ging met ups
en downs; op een
gegeven moment
mocht ik afbouwen
met pijnmedicatie
en dat ging best goed, maar de dag erna ging het ineens helemaal niet.
Uiteindelijk ging het toch allemaal steeds beter en mocht ik op zaal.” Mark
vertelt verder: “Ik lag op zaal met vier andere, hele gezellige Duisters/Oostenrijkers. Sommige dagen had ik dan ineens wel veel pijn en sowieso was
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het heel erg raar om je been te willen bewegen en dat je been het dan gewoon niet doet.”
Terug naar Nederland
Na ongeveer twee weken mocht Mark terug naar Nederland van de buitenlandse doktoren. De vlucht werd door een kink in de kabel bij de verzekering iets later dan gepland, maar al snel werd Mark per gipsvlucht overgevlogen naar Nederland, waar hij naar het AMC werd gebracht. “Door de
doktoren werd bekeken of de operatie geslaagd was en dat zag er zeker
positief uit,” ,-vertelt Mark, “maar het was voor mij best een heel zware
periode. Er kwam natuurlijk veel familie langs, wat heel fijn was, maar ik
moest ook elke keer alleen achterblijven in het ziekenhuis. Ik wilde mijn
been bewegen, maar er gebeurde niets en het was nog onzeker of ik ooit
nog zou kunnen lopen.”
Terugval
Gelukkig ging het na verloop van tijd steeds beter met Mark en mocht de
pijnmedicatie
worden afgebouwd. Hij
“Ik heb thuis mijn verkreeg ook
oefeningen van de
jaardag
gevierd
en
dat
fysiotherapie in
het ziekenhuis en stukje bij
ging heel goed.”
beetje kwam er
weer een klein beetje
kracht in zijn
spieren. Hij mocht er nog
niet op lopen, maar de bewegingen werden wel geoefend. Na twee en een
halve week in het AMC mocht Mark op zijn verjaardag, 23 maart, naar
huis. Mark vertelt: “Ik heb thuis mijn verjaardag gevierd en dat ging heel
goed. Na twee dagen begon de wond heel dik te worden. Dat was op een
zaterdag. Ik ben toen met mijn vader naar het ziekenhuis gegaan waar ze
naar de wond keken die opgeknapt was en vertelden dat het wel goed zou
komen als ik de wond goed zou spoelen. De volgende dag kwamen mijn
ouders terug van de kerk toen ik in een stoel zat, want dat kon ik toen
weer voor een uur ongeveer, en zei: ik voel me toch nog niet zo lekker, ik
ga toch maar weer liggen. Ik wilde uit de stoel komen, maar dat ging ineens niet meer door de pijn. Ik zat helemaal vast en was weer terug bij af.”
Herstel
Na heel wat moeite werd Mark weer opgehaald door de ambulance en
kwam hij weer terecht in het AMC. Daar bleek dat er een bacterie op de

platen in zijn heup terecht was gekomen. Tot drie keer toe is hij geopereerd om zogenaamde 'antibioticakralen' en 'antibioticasponsjes' tussen
de platen in zijn heup te zetten om het schoon te maken en de bacterie te
doden. Na vier weken mocht Mark naar huis, maar dan wel met een antibioticapomp die dicht bij zijn hart geplaatst was, zodat de bacterie geen
kans zou krijgen en Mark goed kon herstellen. Na verloop van tijd mocht
de pomp worden verwijderd en de medicatie worden afgebouwd. Na veel
fysiotherapie mocht er steeds ietsje meer druk op zijn heup gezet worden
en mocht Mark oefenen met lopen en begon het ernaar uit te zien dat hij
op den duur weer helemaal zelfstandig zou kunnen lopen. “Na verloop van
tijd ging het lopen ook weer heel goed.”,-vertelt Mark. “Het enige wat nog
dwars zat was één van de platen die je door de wond heen bleef zien. Ik
had er geen pijn van, maar de wond bleef erdoor open, dus die plaat is
operatief verwijderd. Dat viel achteraf erg mee en de wond groeide weer
dicht. Sindsdien werk ik weer fulltime. Totaal heeft het hele proces ongeveer drie, vier maanden geduurd en daar ben ik heel dankbaar voor, want
veel mensen zijn er zo een jaar mee zoet.” Mark vervolgt: “Aanstaande
januari moet ik nog één keer onder het mes om de laatste plaat te laten
verwijderen. Dit is omdat ik waarschijnlijk
“Bij thuiskomst uit het
over een jaar of vijf wel toe ben aan een
AMC hing de hele kakunstheup en tegen die tijd zou de plaat
veel verder vastgegroeid zijn en dus moeimer vol met kaarten
lijker te verwijderen zijn. Na januari ben ik
vanuit de gemeente.”
dus voorlopig even klaar.”
Stil gezet
“De eerste tijd in het ziekenhuis in Oostenrijk was voor mijn familie erg
moeilijk.” ,-vertelt Mark. “Maar ik zat een beetje in een roes en alles gebeurde gewoon. In het ziekenhuis in Nederland heb ik het even moeilijk
gehad met het feit dat ik alleen achter bleef na bezoek, maar ik was ook
vooral erg dankbaar dat ik nog leefde. Een millimeter verschil en een slagader was doorboort en dan was ik gewoon doodgebloed. Hierdoor sta ik er
nu wel veel meer bij stil dat ik mijn tijd krijg van God. Ik voelde ook dat
God er was, het herstel ging ook supergoed. Het is echt een wonder dat ik
weer mag lopen en dat het zo snel is gegaan. Het heeft mij en mensen om
mij heen dichter bij God gebracht.” Mark vervolgt: “Bij thuiskomst uit het
AMC hing de hele kamer vol met kaarten vanuit de gemeente. Dit was zeer
hartverwarmend en daar wil ik iedereen ook heel graag voor bedanken. Ik
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verwachtte dat helemaal niet en knapte er zeker iets van op. Door mijn
ongeluk sta ik ook meer stil bij het leed van
“Door mijn ongeluk
anderen. De namen die voor in de kerk worsta ik ook meer stil bij
den voorgelezen bij afkondigingen gaan nu
het leed van anderen.”
niet zomaar meer langs me heen.”
Skiën in de toekomst
Gaat Mark ooit weer skiën na deze heftige periode? “Ik ga heel graag weer
skiën, maar dit jaar mag het nog niet.” ,-antwoordt Mark. “De familie gaat
dit jaar ook niet skiën en ik weet niet of ze nog een keer gaan, maar ik wil
sowieso heel graag weer met vrienden een keer gaan skiën omdat het gewoon een grote hobby is. In de auto kun je ook een ongeluk krijgen en de
meeste mensen die van zoiets herstellen gaan ook weer achter het stuur.
Zo is het ook met mijn ongeluk; het was een ongeluk en niemand kon er
wat aan doen. Het is voor mij geen reden om nooit meer te skiën.”
De volgende vraag
“De volgende vraag wil ik stellen aan Kyra Fris en
“Ik wil hen vragen
Simon Smit.”,- zegt Mark. “Na een aantal jaar verhoe zij de toekomst
kering hebben zij plannen om DV 20 maart te
tegemoet gaan.”
gaan trouwen en samen te gaan wonen op de Herenweg. Simon zal onderhoud aan de begraafplaats gaan doen en Kyra
helpt al met werkzaamheden in gebouw Maranatha. Ik wil hen vragen hoe
zij de toekomst tegemoet gaan.”

GELEZEN
‘Aflaten zijn niet meer te koop; wel therapeuten die uitleggen dat het niet allemaal jouw schuld is.’
Rikkert Zuiderveld in ’95 speldenprikken’

MUTATIES
Dhr. M. Blonk A.H. Kooistraat 7, Nieuwveen - ingeschreven als lid
Dhr. G.A. van der Wilt Baambrugse Zuwe 55 - overleden d.d. 26 nov. 2016
Dhr. L. den Ouden Cuilensmeer 44 - uitgeschreven als lid
Dhr. D.A. Smit Demmerik 110 - verhuisd vorig adres: Patrijzenlaan 16
Mw. H.E. Blokland-Loggers Demmerik 118B - verhuisd vorig adres: Botsholsedijk 2A 43AP
Dhr. J. Kroese Demmerik 96 - verhuisd naar Bettekamp 19 te Ede
Dhr. C. Oussoren Demmeriksekade 115a - verhuisd naar Canada
Fam. Simons-Smit (3 pers.) Dodaarslaan 11 - verhuisd vorig adres Herenweg 211
Dhr. A.J. Stolk Dodaarslaan 37 - overgeschreven vanuit Prot. Gem. De Morgenster
Mw. W. Kroese Donkereind 22 - overleden d.d. 26 november 2016
Dhr. G. Zeeman Donkereind 56 - verhuisd naar Amsterdam
Dhr. M.E.P. Schoonderbeek Groenland 20 - binnengekomen vanuit Waverveen
Mw. K.C. Fris Herenweg 209 - verhuisd vorig adres: Karnemelksloot 122, Gouda
Mw. P. Oudshoorn Herenweg 211A ws - wijziging burg. staat, verdere gegevens ontbreken
Fam. Mulckhuyse-Oudshoorn (4 pers.) Herenweg 256A - overgeschreven naar De Morgenster
Mw. S.E. Versloot Heycopstraat 11 Utrecht - verhuisd; vorig adres Duke Ellingtonstr. 26, Utr.
Mw. A. van der Neut-de Haan Kerkelanden - uitgeschreven als lid
Dhr. P.C. van Schaik Kerklaan 25 - nieuw binnengekomen vanuit Baambrugge
Dhr. J.C. Moerman Kievitslaan 30 - wijziging burgerlijke staat; verdere gegevens ontbreken
Cornelis Boer Mijdrechtsedwarsweg 15 - gedoopt d.d. 25 sept. 2016
Mw. M. Oppelaar-van der Maarl Maria-Oord - verhuisd naar Alphen a/d Rijn
Dhr. Sj. Van Dijk Reigerstraat 19 - nieuw binnengekomen vanuit Waverveen
Mw. R.W van Dijk Reigerstraat 19 - nieuw binnengekomen vanuit Waverveen
Dhr. C.S. van der Vliet Scholeksterlaan 102 - nieuw binnengekomen vanuit Joure
Dhr. M.N. van Vliet Vinkenkade 77 R66 - nieuw binnengekomen vanuit Bodegraven
Mw. L.G. Berger-Otto Zuiderhof - verhuisd naar Amstelveen
Dhr. J. van Egmond Zuiderhof nr. 32 - overleden d.d. 25 november 2016

GELEZEN
‘Elke keer als je een Bijbeltekst uitlegt, ben je pas klaar
als je aantoont hoe hij ons laat zien dat we onszelf niet
kunnen redden en dat alleen Jezus dat kan doen.’
Tim Keller in ‘Preken’
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TERUGBLIK GEMEENTEDAG

Hoe zou het met Christiaan zijn in
Canada?

Wie zal er winnen?

Even wat drinken
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WAT WAS HET WEER GEZELLIG!

Heb dank, O Heer voor al de zegeningen
die U in ‘t afgelopen jaar schonk.
Aan U de dank voor alle blijde dingen
waardoor er steeds een vreugdezang weerklonk.
Aan U de dank voor het leven met elkander
en voor ’t gestadig groeien naar elkaar
geuit in slechts een woord of gebaar.
Wij tellen vreugd, geluk, verdriet, gevaren,
nu glijdt Uw glimlach over ons bestaan.
Hoe nietig is de tijd, zelfs de jaren
zijn als één dag aan U voorbijgegaan.
Maar als U voor een musje zelfs wilt zorgen,
hoeveel te meer gedenkt U dan Uw kind.
Dat veilig in Uwe hand is geborgen
en bij U steeds weer kracht en blijdschap vindt.
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Actie Schoenendoos

Mooi aantal gevulde Schoenendozen
Ze zijn alweer eventjes onderweg, maar hier nog wat foto's van de Schoenendoos actie! Er is weer volop ingeleverd door de gemeentes Ter Aar, Waverveen en Vinkeveen. Prachtig om dit aantal, 109!! in de auto te laden en
weg te brengen naar Breukelen! Waar er nog meer bij komen uit de omgeving en dan verder op transport gaan.
Om zo uiteindelijk terecht te komen bij de kinderen die
het zo hard nodig hebben en waar ze veel plezier aan beleven!!
Iedereen weer enorm bedankt!!!!

