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MEDITATIE

KERKDIENSTEN

De verloren penning - Gods Muntstuk
‘Of welke vrouw, die tien penningen heeft en één penning verliest,
steekt niet een lamp aan en veegt het huis en zoekt zorgvuldig, totdat zij die vindt?
En als zij hem gevonden heeft, roept zij haar vriendinnen en buurvrouwen bijeen en zegt:
Wees blij met mij, want ik heb de penning gevonden die ik verloren had.
Zo zeg Ik u, is er blijdschap vóór de engelen van God over één zondaar die zich bekeert’.
Lukas 15: 8 - 10
In Lucas 15 vertelt Jezus ons drie gelijkenissen:
over een verloren zoon, een verdwaald schaap
en een weggerold muntstuk. Alle drie komen
zij weer terecht.
De gelijkenis van de verloren zoon heeft altijd
‘t meest aangesproken. Omdat we ons zelf zo
goed met hem kunnen identificeren. Ook de
gelijkenis van het verdwaalde schaap begrijpen
we. Het valt niet moeilijk onszelf in dat schaap
te herkennen. Maar met dat muntstuk, dat
zoekgeraakt is, wordt het moeilijker.
Deze gelijkenis is, als ik het wel heb, nooit zo
populair geweest als de twee andere.
Je zou anders verwachten, want geld is iets.
waar de meeste mensen niet gauw genoeg van
hebben. Over geld wordt doorgaans ook graag
gepraat. Er gaat geen dag voorbij of er wordt
in de kranten en in de media aandacht aan besteed. Daarom is ook deze gelijkenis uit het leven gegrepen.
Verloren zonen en verdwaalde schapen zijn
echter romantischer dan nuchter huishoudgeld.
Als Jezus dat beeld gebruikt van de huisvrouw,
die ijverig zoekt naar een weggerold muntstuk,
dan komen we terecht in de sfeer van de gootsteen en de stofzuiger, allesbehalve romantisch
dus. Een vrouw, die tien penningen bezit, verliest er één. Dat is voor haar een groot verlies,
ze doorzoekt en veegt de vloer van haar huis
dan ook zorgvuldig, totdat ze de penning heeft
teruggevonden.
Ons leven lijkt op dat verloren muntstuk. Deze
munt draagt een afbeelding. Zo is het ook met
ons. Wij zijn immers geschapen naar het beeld
van God. Wij lijken op God. De mens is geschapen met verstand om Hem te kennen, met een
wil om Hem te dienen, met gevoel om Hem lief
te hebben. Dat was de waarde van de mens. Hij
was de kroon op Gods schepping. Zo had God
de mens bedoeld. Als een zeer waardevolle
munt dus.
Christus laat ons zien, wat er van de mens geworden is. Hij is terecht gekomen op de zanHUIZER KERKBLAD 1 JULI 2016

derige, stoffige vloer van deze wereld. Daar is
die munt zo afgesleten, dat het beeld van God
nauwelijks meer te herkennen is. We zijn weggerold en vinden het niet eens onprettig om
ons te schuren aan dingen, die dat beeld van
God verder afslijpen.
Van die drie gelijkenissen in Lucas 15 laat deze
het meest onze zondeval zien. Een verdwaald
schaap kan nog blaten om de herder en een
verloren zoon kan nog opstaan en naar zijn vader gaan, maar een weggerold muntstuk blijft
liggen, waar het ligt, net zo lang totdat iemand
het vindt en opraapt. Voor een muntstuk maakt
het niet uit of hij in een portemonnee of in de
goot ligt.
Het intelligentieniveau van een schaap is niet
hoog, maar van een munt is dat nul komma nul.
Wij leven in een bezeten wereld en we weten
het niet. We worden door allerlei machten
heen en weer gerold en we hebben er geen
vermoeden van. God is de Rechter en Zijn oordeel kan elk ogenblik als de bliksem inslaan,
maar wij verroeren ons niet van de plaats waar
we liggen.
Een zoon staat op, een schaap blaat, maar een
munt doet niets.
Een munt kan niet zeggen: ik zocht U, maar ik
vond U niet. Wij zijn geen Godzoekers. Er is immers niemand, zegt de bijbel, die God ernstig
zoekt (Rom. 3:11)
Maar, en dat is nu het evangelie, er wordt naar
u gezocht!
God is naar ons op zoek gegaan, zoals die
vrouw uit de gelijkenis, die één van haar tien
penningen kwijt was en haar huis met bezems
keerde, God heeft het huis van de schepping
geveegd.
Op zijn knieën is Hij op zoek gegaan en is Hij in
alle hoeken gekropen.
Is Hij ons in Jezus Christus nagegaan en ’t is de
Geest Die ons doet zeggen: Jezus Christus is
Heere.

Zondag 3 juli
OUDE KERK
9.30 uur: Ds. P.M. van ’t Hof
18.30 uur: Ds. H.T.J. Lubbers, IJsselmuiden
NIEUWE KERK
9.30 uur: Ds. G. van Goch, Scherpenzeel
ZENDERKERK
9.30 uur: Ds. G.J. Roest
		
MEENTKERK
9.30 uur: Ds. B.E. Weerd
17.00 uur: Ds. B.E. Weerd;
		Gezamenlijke dienst met de
		Nieuwe Kerk en Zenderkerk
		
DE BRUG (gebouw Silo)
10.30 uur: Brunchdienst
		Bram de Jong
Collecte: Instandhouding eredienst
Busjes: Algemeen Kerkenraads Fonds (A.K.F.)
Ja:
Voor ‘t leven hebben wij de dood,
het lege niets verkozen,
voor vrede vreze, steen voor brood,
voor ‘t eeuwig goed de boze.
Wij hebben onze ziel verkocht
van ademtocht tot ademtocht
aan die genadeloze.
Maar God heeft naar ons omgezien!
Wij, in de nacht verdwaalden,
hoe zou het ons vergaan, indien
Hij ons niet achterhaalde,
indien niet in de duisternis
het licht dat Jezus Christus is
gelijk de morgen straalde.
Heer Jezus, die ons hebt bezocht,
Gij Opgang uit den hoge,
die onze ziel hebt vrijgekocht,
dat zij U dienen moge,
Gij Herder die ‘t verloorne zoekt,
de hemel heeft ons niet vervloekt:
God is om ons bewogen.
Zingt dan de Heer, stemt allen in
met ons die God lof geven:
Hij schiep ons voor een nieuw begin,
hoeveel wij ook misdreven.
Hij riep ons uit de nacht in ‘t licht
van zijn genadig aangezicht.
in Christus is ons leven!
E.K.T.
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BIJBELROOSTER
Zondag 3 juli
Rooster 1: Numeri 20 : 22–29
Rooster 2: Psalm 78 : 7–13
Rooster 3: Leviticus 10–12
Maandag 4 juli
Rooster 1: Numeri 21 : 1–9
Rooster 2: Psalm 78 : 14–19
Rooster 3: 2 Koningen 1–5
Dinsdag 5 juli
Rooster 1: Numeri 21 : 10–20
Rooster 2: Psalm 78 : 20–25
Rooster 3: Psalm 78–80
Woensdag 6 juli
Rooster 1: Numeri 21 : 21–35
Rooster 2: Psalm 78 : 26–31
Rooster 3: Spreuken 8–9
Donderdag 7 juli
Rooster 1: Lukas 10 : 1–16
Rooster 2: Psalm 78 : 32–39
Rooster 3: Ezechiël 19–24
Vrijdag 8 juli
Rooster 1: Lukas 10 : 17–24
Rooster 2: Psalm 78 : 40–45
Rooster 3: Lukas 17–18
Zaterdag 9 juli
Rooster 1: Lukas 10 : 25–37
Rooster 2: Psalm 78 : 46–53
Rooster 3: Filippenzen 3–4
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VAN DE REDACTIE
■ Rooster meditaties

l

Woensdag 6 juli:
Ds. B.E. Weerd
Woensdag 13 juli:
Ds. G.J. Mantel
Woensdag 20 juli:
Ds. P.M. van ’t Hof
(vakantienummer)

ALGEMENE KERKENRAAD
■ Collecte
Aanstaande zondag wordt uw
gave gevraagd voor de kerkrentmeesters.
De opbrengst van de busjes is
bestemd voor het Algemeen Kerkenraadsfonds (AKF). Ook deze
keer willen we de verschillende
doelen van harte bij u aanbevelen.
G.J. Mantel
■ Enige punten uit de
vergadering van de
Algemene Kerkenraad op
dinsdag 28 juni j.l.
l De vergadering heeft bij monde
van de preses haar dankbaarheid en blijdschap uitgesproken
voor de spoedige vervulling van
de a.s. vacature van preses van
de AK.
Br. T. Tanghe mocht zijn benoeming in afhankelijkheid van de
Heere zijn God aanvaarden.
Br. Tanghe zal in de vergadering
van januari 2017 het voorzitterschap daadwerkelijk overnemen. Tot die tijd zal hij de
vergaderingen als gast bijwonen.
l De jaarrekening 2015 en de
begroting 2017 van het College
van Diakenen zijn in tweede
termijn definitief vastgesteld.
l Een notitie over Generation
Praise (GP), opgesteld door het
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bestuur, is intensief besproken.
Het moderamen zal daarvan
verslag doen aan het bestuur
van GP.
De vergadering heeft met
waardering en vreugde kennis
genomen van een schrijven van
2 juni 2016 van de kerkenraad
van wijkgemeente Nieuwe Kerk,
waarin hij - in een uitgebreide
en grondige analyse - aangeeft
dat de kerkenraad NK instemt
met de genomen besluiten
en vaststelt dat de datum van
sluiting van het NK-gebouw
de agenda niet langer dient
te beheersen. De vergadering
is met de wijkgemeente NK
van oordeel dat de gebouwenproblematiek een probleem
is van de gehele gemeente en
gedragen moet worden door
alle wijkgemeenten. Dit schrijven was het antwoord van de
wijkkerkenraad op de financiële
onderbouwing van de gebouwenbesluiten. Deze onderbouwing was door de AK op 20 mei
naar de wijkkerkenraad gestuurd.
Het werkplan 2016 – 2017 van
de Commissie Heel de Gemeente (CHG) is goedgekeurd.
Het liturgisch formulier t.b.v. de
bediening van het Heilig Avondmaal in de Ontmoetingsdienst
is door de vergadering goedgekeurd.
De vergadering heeft besloten
om op een tweede chr. feestdag
het aantal diensten te beperken
tot twee. Naast de kerkdienst
in de Oude Kerk zal er in één
van de andere kerken een
tweede dienst worden gehouden.
Naar aanleiding van de mogelijkheid tot overschrijving naar
een voorkeurwijkgemeente
hebben de volgende mutaties
plaatsgevonden:
Van de Nieuwe Kerk naar de
Oude Kerk:
Mevr. K. Visser-de Boer,
Or. Nassauplein 184
Fam. B.W. Adamsky-Schaap,
Berlagestraat 18
Van de Nieuwe Kerk naar de
Zenderkerk:
Mevr. A. Niesing,
Or. Nassauplein 73
Van de Meentkerk naar de
Zenderkerk:
Fam. H.J. Siebeling-Stoker,
Waterland 49.
Genoemde personen zijn met
ingang van heden lid van de
wijkgemeente van hun voorkeur en dragen, voor zover zij
belijdend lid zijn, medeverantwoordelijkheid in deze wijkgemeente.
J. Rebel, scriba

DIACONIE
■ De Herberg
Aanspreekpunt Huizen: Gravin
Gertrude 15, 1276 MN.
Wanneer u/jij voor een verblijf
in De Herberg te Oosterbeek
in aanmerking wil(t) komen, of
informatie wenst, kan contact
worden opgenomen met één van
de hierna volgende telefoonnummers: 5269003, 5250132 of
5261306.

■ Interkerkelijke Stichting
Vrijwillige Terminale Zorg
„Wij willen er zijn”.
Steeds meer mensen kiezen ervoor de laatste levensfase thuis
te zijn. Als voor u de zorg voor de
zieke te zwaar wordt, kunt u de
geschoolde vrijwilligers bellen die
gedurende een aantal uren per
dag kosteloos de zorg van u overnemen.
Telefoonnummer 06-20943317,
website:
www.terminalezorg-huizen.nl.
■ Hulpverlening/
Diaconaal contactpersoon
Heeft u behoefte aan (kortlopende) praktische hulp, bijvoorbeeld vervoer naar het ziekenhuis,
kleine klusjes in of rond het huis,
of hulp bij het doen van boodschappen? Of heeft u een vraag
van diaconale aard? Neem dan
contact op met een van de hieronder vermelde diakenen:
Oude Kerk:
A.A. Vos, tel. 5251178.
fam.vos@casema.nl
Nieuwe Kerk:
Gerard Stuivenberg, tel. 5243421.
gerardstuivenberg@solcon.nl
Zenderkerk:
J. Otter, tel. 5265978.
jan57otter@gmail.com
Meentkerk:
M. de Groot, tel. 06-29026368.
meesdegroot63@gmail.com

VERANTWOORDING
■ Kerkrentmeesters
Opbrengst van de tweede collecte
van zondag 26 juni bestemd voor
onze missionair werker bedroeg
E 2.241,93 verdeeld als volgt:
Oude Kerk
E 742,57
Nieuwe Kerk
- 347,80
Zenderkerk
- 396,91
Meentkerk
- 593,75
De Brug
- 160,90
Opbrengst van de zakjescollecte
van zondag 26 bestemd voor de
instandhouding van de predikantsplaatsen bedroeg E 3.947,55
verdeeld als volgt:
Oude Kerk
E 1.502,90
Nieuwe Kerk
- 900,80
Zenderkerk
- 700,65
Meentkerk
- 843,20
Opbrengst verjaardagsgiften van
zondag 26 juni, E 24,00.
Opbrengst busjescollecte van
zondag 26 juni bestemd voor het
plaatselijk jeugdwerk bedroeg
E 914,52 verdeeld als volgt:
Oude Kerk
E 265,97
Nieuwe Kerk
- 144,60
Zenderkerk
- 164,30
Meentkerk
- 339,65
Per bank ontvangen t.b.v. de zomercollecte E 15,00 en E 25,00.
Met dankbaarheid mogen we de
opbrengsten van de afgelopen
week verantwoorden. In het
bijzonder de zomercollecte t.b.v.
instandhouding van de predikantsplaatsen.
Heel graag spreken wij onze dank
uit voor al (jo)uw gaven.
College van kerkrentmeesters

WIJKBERICHTEN
OUDE KERK
Predikant:
Ds. P.M. van ’t Hof,
Jagersweg 11
tel. 5251348
pvanthof@hervormdhuizen.nl
Oude Kerk, Kerkstraat 1

Doelgericht leven: ‘Maar één
ding doe ik: vergetend wat achter
is, mij uitstrekkend naar wat voor
is, jaag ik naar het doel: de prijs
van de roeping van God, die van
boven is, in Christus Jezus.’ Deze
woorden uit de Filippenzenbrief
stonden zondagmorgen centraal
in de kerkdienst. De roeping van
boven kwam door middel van het
Woord tot ons om onze plaats in
te nemen op de renbaan van het
geloof. Voor het olympisch goud
komen in de sportwereld alleen in
aanmerking degenen die geselecteerd worden op grond van
hun talenten en die de limieten
hebben gehaald. Om de strijd van
het geloof te voeren hoeven wij
niet eerst aan bepaalde eisen te
voldoen. God roept en verkiest
mensen die in zichzelf zwak zijn.
De aansporing kwam tot ons om
onze plaats in te nemen en te
strijden de goede strijd van het
geloof. Een leven dat zich uitstrekt naar Christus! Wie zo in het
geloof op Jezus ziet weet dat wij
in Hem meer dan overwinnaars
zijn. Meer dan goud wacht ons!
Zoals wij zongen aan het eind
van de dienst: ‘Wij zullen de eerkroon dragen; door U door U
alleen om het eeuwig welbehagen.’
Een woord voor onderweg:
Bij de goede strijd van het geloof
hebben wij goede voeding nodig.
Juist door het Woord ontvangen
wij kracht en wordt ons de goede
richting gewezen. Op de renbaan
van het geloof, hierbij een woord
uit de Hebreeënbrief: ‘Door het
geloof zien wij in, dat de wereld
tot stand gebracht is door het
Woord van God, en wel zo dat de
dingen die men ziet, niet ontstaan zijn uit wat zichtbaar is.’
Vervolgens lezen wij in hoofdstuk
11 over vele geloofsgetuigen,
waarna wij in hoofdstuk 12 lezen:
‘Welnu dan, laten ook wij afleggen alle last en de zonde, die ons
zo gemakkelijk verstrikt. En laten
wij met volharding de wedloop
lopen die voor ons ligt, terwijl wij
het oog gericht houden op Jezus,
de Leidsman en Voleinder van het
geloof.’
Wereldburger en hemelburger:
Zondagmorgen vervolgen wij de
lezing uit de Filippenzenbrief. Zo
krijgt de aanloopdienst ook een
vervolg. De tekst die centraal
staat is Filippenzen 3 vers 20:
‘Ons burgerschap is echter in de
hemelen, waaruit wij ook de Zaligmaker verwachten, namelijk de
Heere Jezus Christus.’ Met u wil ik
nadenken over de dubbele
nationaliteit die een christen
heeft.
Overlijden: Op donderdag
30 juni overleed in ziekenhuis
Tergooi op de leeftijd van 79 jaar
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Judith Boot-van Dam (De Savornin
Lohmanlaan 1). Elf weken na het
overlijden van haar man, blies
zij haar laatste levensadem uit.
Enkele dagen voor haar overlijden lazen wij op haar verzoek de
woorden uit Psalm 123, terwijl
zij omringd was door kinderen
en enkele kleinkinderen. Ziende
op Gods liefde en genade mocht
ze haar leven aan Hem toevertrouwen. Zij wist zich in Christus
geborgen en verlangde naar de
eeuwige rust. Een dag voor haar
heengaan klonken bij het afscheid
de woorden uit Psalm 4: ‘In vrede
zal ik gaan liggen en weldra slapen, want U alleen Heere doet mij
veilig wonen.’ Hoe moeilijk was
het voor mevr. Boot-van Dam en
haar kinderen en kleinkinderen,
dat zij na het overlijden van haar
geliefde man niet meer kon praten, terwijl haar geest nog helder
was. Ondanks dat zij nauwelijks
haar gevoelens onder woorden
kon brengen waren er rijke ontmoetingen. Bladerend in de Bijbel
wees ze op teksten die haar moed
en kracht gaven. Voor haar was
tot troost het woord uit Jesaja 41
vers 13: ‘Ik ben de HEERE, uw God,
Die uw rechterhand vastgrijpt en
tegen u zegt: Wees niet bevreesd,
Ik help u.’ Ziende op deze God
van het Verbond kunnen ook de
kinderen en kleinkinderen na het
overlijden van ouders en grootouders hun weg vervolgen.
De begrafenis van mevr, Bootvan Dam zal plaatsvinden D.V.
dinsdag 5 juli. Voorafgaande aan
de begrafenis er om 14.00 uur een
rouwdienst in de Oude Kerk.
Meeleven: Woensdag werd
onze kerkorganist Paul Joosse
(Joost Banckertstraat 1, 1272 BE)
vanwege een infectie en een
slechte nierfunctie opgenomen in
ziekenhuis Tergooi te Hilversum.
Afgelopen zaterdag werd dhr.
Westland (Driftweg 33, 1271 BW)
vanwege een infectie eveneens
opgenomen in ziekenhuis Tergooi
te Hilversum.
Dhr. Van der Roest (Bachlaan 23,
1272 EJ) vierde dinsdag samen
met zijn vrouw en de kinderen
en kleinkinderen het 50-jarig
huwelijksjubileum. Zoals zondagmorgen aan de gemeente bekend
is gemaakt moet hij worden opgenomen in het UMC. De opname
kon deze week niet meer plaatsvinden, zodat hij nu maandagmorgen zal worden opgenomen.
Mevr. Wiesenekker-Teeuwissen
(De Ruyterstraat 40, 1271 SV)
heeft afgelopen maandag
Theodotion verlaten. Zij zal nog
revalidatie moeten ondergaan.
Verder denken wij aan allen die
revalideren en aan zij die (ernstig) ziek zijn of het psychisch
moeilijk hebben. Er zijn vele
zorgen in de gemeente. Met de
woorden uit de Morgenzang is
ons gebed:
Troost allen, die, in nood en smart,
tot U verheffen ’t angstig hart;
maak ons in tegenspoeden stil;
hoor ons, o God, om Jezus’ wil.
Huwelijksjubileum: Het echtpaar Bout-Visser (E. Ludenstraat
51, 1271 PS) is D.V. maandag 4
juli zestig jaar getrouwd. Vanaf
deze plaats een hartelijke felicitatie aan het diamanten echtpaar.
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Opgemerkt wordt Gods trouw en
goedheid in de zestig huwelijksjaren die zij achter hen hebben
liggen. Tot hiertoe heeft de Heere
geholpen. Hiervoor mag ook bij
het ouder worden God de lof worden gebracht. Het is een vreugde
dat zij ook samen kunnen opgaan
naar de kerk en ook ziende op de
Hemelse Bruidegom het Avondmaal mogen vieren. Dan kan met
de dichter van Psalm 43 worden
ingestemd: ‘Dan ga ik op tot Gods
altaren, tot God, mijn God de
bron van vreugd.’ Wij wensen
hen samen met de kinderen en
kleinkinderen toe dat zij onder
Gods zegen voorttrekken richting het Huis van onze Hemelse
Vader.
Welkom: Vanaf deze plaats heten
wij twee jongeren welkom als
nieuw lid van de wijkgemeente.
Vanuit de Goede Herderkerk is
overgekomen de 19-jarige Jorn
Bakker (Bachlaan 16, 1272 EK) en
vanuit de Kruiskerk is overgekomen de 18-jarige Jurrian Bakker
(Westkade 391, 1273 RN). Wij
wensen hen een goede tijd toe in
ons midden.
Felicitatie: In de achterliggende
week ontvingen jongeren de uitslagen van de herexamens. Bij de
één ging alsnog de vlag uit. Voor
een ander een nieuwe teleurstelling die verwerkt moet worden.
Een felicitatie aan allen die hun
diploma hebben gehaald en
zegen toegewenst bij de vervolgopleiding. Voor God mogen we
ook onze teleurstellingen neerleggen en Hem vragen om kracht en
hulp.
Verantwoording: Bij het bezoekwerk ontving ik € 20,- voor de
kerk. Hartelijk dank!
Tenslotte: De maand juni bracht
ons veel regen. Vele mensen
verlangen naar zomerse temperaturen en droog weer. Een
verlangen dat te begrijpen is,
maar laten wij niet gaan klagen.
In plaats van klagen past het ons
om de mensen die daadwerkelijk
lijden onder de extreme weersomstandigheden op te dragen
in het gebed. Wij denken onder
andere aan de agrariërs in ons
land, maar ook aan andere delen
in de wereld waar juist door extreme droogte de gehoopte oogst
uitblijft. Ook bij het werk in Gods
Koninkrijk zijn er soms tegenslagen te verwerken. Toch blijven wij
zaaien! En bij dit werk is de oogst
gegarandeerd!
Tot zondag!
Ds. P.M. van ‘t Hoff
■ Aanvangspsalmen
Zondag 3 juli
’s Morgens: Psalm 133 vers 3
’s Avonds: Psalm 30 vers 3
■ Oppasdienst
Zondag 3 juli
* ’t Visnet 0 t/m 3 jaar:
Annelies de Haas en
Elise Boot.
* Oude Kerk 3½ t/m 6 jaar:
Sandra Theissling.
Bijbelverhaal nr. 52: Paulus en de
godin Artemis (blz. 398),
Handelingen 19.

NIEUWE KERK
Predikant:
Ds. G.J. Mantel
Colijnlaan 5
tel. 5250344
gmantel@hervormdhuizen.nl
Nieuwe Kerk, Brede Englaan 28

Diensten: Zondagmorgen gaat
onze oud predikant ds. Van Goch
voor in de Nieuwe Kerk.
De tweede dienst is ’s middags
17.00 uur in de Meentkerk en
’s avonds 18.30 uur in de Oude
Kerk.
In de Meentkerk is er de vierde
en laatste dienst in de serie over
de schepping. Ds. Weerd staat stil
bij het thema “Genieten van de
schepping?”. We zien uit naar de
zondag.
Schoolpsalm: De Psalm die de
oudste kinderen van de basisschool hebben geleerd is vers 3
van Psalm 133 (oude berijming):
Waar liefde woont, gebiedt de
HEER den zegen. Waarschijnlijk
kan bijna iedereen die psalm wel
uit z’n hoofd meezingen.
Zieken: Dhr. H.J. Wonink, Oranje
Nassauplein 38 kwam vorige week
vrijdag thuis uit het ziekenhuis.
Zijn situatie is echter zorgelijk.
Hij heeft hart problemen. In het
ziekenhuis bleek dat de artsen
hem verder niet konden helpen.
Woensdagmiddag werd dhr. Wonink toch weer opgenomen in het
ziekenhuis.
Mevrouw W. Rebel-Rebel, Oranje
Nassauplein 114 is woensdag
opgenomen in ziekenhuis Tergooi,
locatie Hilversum.
Mevrouw G. Klein-Kos, Van Hogendorplaan 44a, is onlangs gevallen en heeft haar heup gebroken. Zij moest geopereerd worden. Nu verblijft zij voor herstel
en revalidatie in Naarderheem.
Laten wij onze zieke zusters en
broeders opdragen in het gebed.
Meeleven: Broeder Schram moet
even rustig aandoen met het bezoekwerk in Voor Anker. Onlangs
overleed zijn zuster. Wij bidden
Henk en Annet Schram troost en
kracht toe.
Uitnodigingen catechisatie:
Vanaf aanstaande zondag liggen
de uitnodigingen voor het nieuwe

catechisatieseizoen weer klaar
bij de toreningang. We kijken uit
naar het nieuwe seizoen!
Vrijwilligers gezocht
voor de oppasdiensten!: De
oppasdienst is elke zondagochtend tijdens de eredienst actief.
De oppasdienst is een belangrijk
onderdeel van het jeugdwerk binnen onze kerk! Voor deze tak van
kerkenwerk willen wij graag een
dringend beroep doen op u allen.
Wij zijn op zoek naar nieuwe vrijwilligers die ons oppasteam willen
versterken, zodat we het rooster
voor het nieuwe seizoen weer
rond kunnen krijgen. U kunt een
e-mail sturen naar:
heleen_molenaar@hotmail.com.
Verantwoording: Broeder Heutink ontving bij een huisbezoek
een gift van 50 euro voor behoud predikantsplaatsen. Hartelijk dank.
Afwezig: Na maandag a.s. hoopt
ds. Mantel weer terug te zijn van
vakantie. Hem kennende mogen
we verwachten dat hij met veel
energie zijn werk in ons midden
weer opneemt. Heeft u voor die
tijd nog vragen of meldingen, dan
kunt u terecht bij mij (tel. 0630320886) of bij uw ouderling.
Hartelijke groet,
Pieter van Woerden Sr.
■ Oppasdiensten
zondag 3 juli
0–2 jaar: Voor Anker "De Erker"
Annemarie-Schaap,
Pernelle Kriek en
Anne-maaike Klein.
2-4 jaar: Voor Anker
„Grote Waaier”
Jaap en Heleen Molenaar,
Josephie Klein en
Merel Wiesenekker. Verhaal 94.
4 jaar t/m groep 2:
Voor Anker „Zaaltje 2e etage”
Jeanette Boon,
Alberdina Teeuwissen.
Laurens Kooy en Jeffrey van As.
Verhaal 94.
■ Kindernevendienst: Zondag
is het thema: Dankbaar voor Gods
kerk uit Filippenzen 1:1-11.
Tijdens de dienst zullen we
afscheid nemen van de kinderen
van groep 6.
De leiding bij groep 3-4: Beijke
Kasbergen en Jeanette Kos. Voor
groep 5-6: Pieter van Woerden jr.
en Monique Rebel.

GEMEENTEBREED VOETBALTOERNOOI
Ruim 20 teams hebben zich opgegeven voor vanavond. Teams als
‘KV leiers’, ‘FC ’t Hokkie’, ‘Bliksem en biefstukken’, ‘Pink Lady’s’, ‘Girl
Power’ en ‘El Salvador’ kunnen het
tegen elkaar gaan opnemen: dat beloofd een waar spektakel te worden!
Ook de vrouwen zijn flink vertegenwoordigd (en hebben getraind…).
Kom je niet voetballen, kom dan je
favoriete team aanmoedigen en een
drankje doen!
Vanavond op het SV Huizen terrein,
we starten om 19.00 uur.
BE THERE!
* De kleedkamers van SV Huizen zijn vanavond open voor gebruik.
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ZENDERKERK
Predikant:
Ds. G.J. Roest,
Gravin Gertrude 8,
5239516
gjroest@hervormdhuizen.nl
Zenderkerk, Borneolaan 30
Bij de diensten: Zondag komen
we samen om de HERE God te
eren en elkaar te ontmoeten.
Deze dienst wil ik nog iets behandelen dat is blijven liggen bij
de diensten over Exodus: ‘de 10
plagen’. We lezen in ieder geval
Exodus 6:28 - 7:13 en Exodus 12:
12-13. In de gezamenlijke middagdienst met de Meentkerk en de
Nieuwe Kerk is er de laatste dienst
in de serie over schepping. Deze
keer gaat over ‘Genieten van de
schepping?’, voorganger is ds.
Weerd. Gezegende diensten!
Geboren: Lieke Feline de Ronde
Daniël en Cynthia de Ronde mochten afgelopen zondagmiddag
een dochter in hun armen nemen:
Lieke Feline. Als gemeente feliciteren we hen hartelijk en wensen
Daniël en Cynthia veel blijdschap
samen met hun dochter, en liefde
van God in de zorg voor haar. Hun
adres is: Koers 5, 1276 GP Huizen.
Meeleven met elkaar:
Br. Evert Klein (Huizermaatweg
42b, 1276 LB Huizen) wordt
zondag opgenomen in het AMC,
om daar maandag geopereerd te
worden. De bedoeling is dat hij
een nieuwe aortaklep krijgt. We
bidden voor broeder en zuster
Klein om vrede van God rondom
en tijdens deze operatie.
In memoriam: Arie van Bemmel
Op donderdag 23 juni overleed
onze broeder Arie van Bemmel.
Hij werd ruim 86 jaar geleden
geboren te Utrecht, op 11 oktober
1929. In diezelfde straat leerde
hij zijn vrouw kennen, die vanuit
werk in de Bilt daar geregeld bij
familie kwam. Na hun huwelijk
woonden zij in bij de ouders in
Utrecht, om vervolgens via werk
bij Philips terecht te komen in
Hilversum en Huizen. In Huizen
aan de Boeier werden de meeste
jaren van hun 58 jaren huwelijk
doorgebracht. Vanuit de zoons
(Bertus, Willem en Marcel) werd
woensdag bij de dienst voor de
begrafenis verteld over een mooie
jeugd in de wijk Stad en Lande. Pa
die tussen de middag thuis kwam
eten, zondagmorgen naar de
Zenderkerk. Arie van Bemmel was
bij Philips ‘detailplanner’. Hij was
erg handig en had inderdaad oog
voor technische details. Ook in het
gezin liet hij zijn liefde blijken via
praktische inzet voor zijn vrouw
en kinderen. Woorden gebruikte
hij niet veel. Biddend liet hij zijn
hart het meest zien. Meerdere
mensen in de familie vertelden
hoe Arie in het gebed dingen die
speelden voor kon leggen aan
God. Daar ging kracht en troost
van uit. In de beginjaren van de
Zenderkerk was hij ouderling.
Samen met zijn ‘maatje’ Jan van
Bruggen ging hij op bezoek bij
mensen. Het plotselinge overlijden van Jan in de jaren ’70 was
een grote schok. Beide families
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zijn erna wel nauw verbonden
geraakt. In 2003 werd bij Arie
prostaatkanker geconstateerd. Enkele jaren geleden kwam dit weer
terug. In september 2015 was hij
‘uitbehandeld’. Lichamelijk ging
het al minder, maar Arie hoorde je
niet klagen. Hij bleef genieten van
kleine dingen en had vrede met
God. Het genieten van het kleine
en nabije was voor hem typerend:
thuis zijn, lekker eten. En vroeger
ook: bezig zijn met de modelspoorbaan op zolder. Zijn huis
was een schuilplaats. Tegelijk wist
hij van de grote Schuilplaats. De
trouwtekst van het echtpaar Van
Bemmel spreekt hiervan en speelt
een belangrijke rol voor hen: ‘Wie
in de schuilplaats van de Allerhoogste is gezeten, zal overnachten in de schaduw van de Almachtige. Ik zeg tegen de HERE: mijn
toevlucht en mijn burcht, mijn
God, op wie ik vertrouw!’ (Psalm
91: 1,2). Als gemeente wensen we
zuster Van Bemmel met haar kinderen en kleinkinderen van harte
Gods troost en kracht toe! Het
adres van zr. Van Bemmel: Boeier
1, 1276 BZ Huizen.
Banken weg in Zenderkerk:
Enige tijd geleden werd aangekondigd dat de achterste drie
banken rechts achterin de kerkzaal van de Zenderkerk verwijderd worden. Dat is nu werkelijk
gebeurd. Eén van de banken staat
nu omgedraaid, zodat er extra
zitplaatsen zijn bij ontmoeting in
de hal. Het zal voor mensen die
een ‘vaste plek’ rechts achterin
hebben misschien even zoeken
zijn waar te zitten, maar dat komt
vast goed. Fijn dat er welwillende
reacties kwamen!
Tenslotte: Een hartelijke groet
vanaf de Gravin Gertrude, in
Christus verbonden,
ds. Gerben Roest
■ Oppasdiensten:
Zondag 3 juli
* Groep 0-1 jaar:
Mariëlle van ’t Hof,
Eliane den Butter en
Janine Hogenbirk (r).
* Groep 2-3 jaar:
Corine Ockhuijsen,
Alice Pleiter (r),
Frank te Vaarwerk en
Marloes van Riemsdijk.
* Groep 1 en 2 (oppas):
Carlijn Wiesenekker.
* Groep 1 en 2:
Carlijn Wiesenekker en
Sabine Molenaar (ggl).
* Groep 3 en 4:
Corine Roest (ggl) en Linda Zwart.
* Groep 5 en 6:
Gezien de Jong (ggl) en
Geertine Fledderus.
Sabine Molenaar is zondag het
aanspreekpunt voor alle kinderwerkers.
MEENTKERK
Predikant:
Ds. B.E. Weerd,
Augustinuslaan 33,
5243431
bweerd@hervormdhuizen.nl
Meentkerk, Bovenmaatweg 410
Rondom de diensten: Komende
zondagmorgen hoop ik in de

Meentkerk voor te gaan en de serie over Salomo af te ronden. We
lezen 2 Kronieken 9, de tweede
helft, en in het Nieuwe Testament
Mattheüs 6, waar we in vers 29 de
heerlijkheid van Salomo tegenkomen.
Ook de gezamenlijke middagdienst mag ik leiden. Dit is de
laatste in de reeks over de schepping. Het zal deze keer gaan over
het omgaan met de schepping.
Er is een oud onderscheid tussen
‘gebruiken’ en ‘genieten’, dat ons
verder kan helpen. Daarnaast zijn
er meerdere thema’s die aan de
orde kunnen komen, wanneer
het gaat over de opdracht die wij
hebben in de schepping. We lezen
in ieder geval 1 Timotheüs 4: 1-5.
Ik wens u en jou een gezegende
zondag.
Meeleven: Jan Hendrik van Wessel verblijft in de Rembrandthof in
Hilversum. Denkt u aan de zieken,
die thuis of ergens anders worden
verzorgd.

Schepping en evolutie: Woensdagavond hebben we in de
Meentkerk een goede ontmoeting gehad met jong en oud(er)
rond het thema ‘schepping en
evolutie’. Er konden verschillende
standpunten worden toegelicht,
er was veel onderling gesprek en
we gaven elkaar de ruimte. Al
met al een fijne avond, wellicht
komt er nog een vervolg.
Bakkers gezocht (M/V): Op
zondagmorgen 10 juli na de
doopdienst is er koffiedrinken.
We zouden het leuk vinden om
het koffiedrinken extra feestelijk
te maken met iets lekkers erbij.
Hebt u/heb jij talent om wat lekkers te bakken dan zouden we
het fijn vinden als u/jij dit talent
inzet voor het bakken van taart,
cake, cupcakes en/of koeken.
Graag zondagmorgen 10 juli voor
de dienst afgeven aan leden van
het jeugdteam. Het zou fijn zijn
als het alvast in stukken gesneden
is. Opgeven kan op de flip-over in

VAKANTIEBIJBELWEEK 2016
Aan tafel
23 t/m 25 augustus
Verschillende gemeenteleden hebben zich aangemeld om te komen
helpen tijdens de VBW-dagen.
Super! Maar we zijn er nog niet.
We hebben nog meer vrijwilligers
nodig. Vaders, moeders, opa’s en
oma’s, 16+ers (maatschappelijke
stage!); we hebben jullie allemaal
nodig! We zoeken met name:

groepjesbegeleiders

knutselhulp

pannenkoekenbakkers

De dagen waarop u kunt helpen zijn:
Dinsdag 23 t/m donderdag 25 augustus
10.00 tot 13.30 uur (groep 3 t/m 6)
17.00 tot 20.30 uur (groep 7 t/m 13 jaar)
Dus geef u op via www.vakantiebijbelweek-huizen.nl of stuur een
e-mail naar kinderevangelisatie@hervormdhuizen.nl.
Vragen? Bel 06-53124996 (Marco Grolle)
Hartelijk bedankt alvast!
De VBW-commissie
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DE KERK ALS HOEDSTER VAN DE TRADITIE

‘WIJ MOETEN OVERLEVEREN
OM TE OVERLEVEN’
Het is in Hervormd Huizen een goede
traditie dat enkele keren in de maand in
ons kerkblad een achtergrondartikel wordt
geplaatst. Een traditie die ik dan ook niet
graag wil doorbreken. Ik wil aan de orde
stellen hoe wij omgaan met tradities.
Een traditie (Latijn: tràdere= overleveren) is
een gebruik of een gewoonte die van de ene
generatie op de andere wordt doorgegeven.
Tradities zijn er in de samenleving en zeker
ook in de kerk. Denk bijvoorbeeld aan de
pepernoot op 5 december en het rolletje pepermunt op de zondag. Wij leven in een tijd
waarin tradities duidelijk ter discussie staan.
Zelfs in deze zomertijd hoorde ik op de radio
een felle discussie, waarbij Nederlanders die
vast willen houden aan de Sinterklaastraditie
openlijk werden zwart gemaakt. Anderen
houden hun kruit niet droog en schieten hun
pijlen af tegen de gewoonte om het nieuwe
jaar in te luiden met oogstrelend, maar ook
oogverblindend vuurwerk. Een traditie die
steeds meer uit de hand loopt.
Bevragen van tradities
Onafhankelijk van de positie die iemand
inneemt is het goed om een jarenlange
gewoonte kritisch onder de loep te nemen,
waarbij wél opgepast dient te worden dat
de verschillen niet teveel worden uitvergroot. Ook binnen de kerk is het goed om
tradities te bevragen. Waarom doen wij het,
zoals wij het gewend zijn om te doen?
Waarom bidden wij met gevouwen handen
en gesloten ogen? Waarom draagt een
ambtsdrager een kostuum? Waarom draagt
de predikant een toga? Waarom hebben wij
geen vrouwelijke ambtsdragers? Waarom
lezen wij uit de Herziene Statenvertaling?
Waarom zingen wij al of niet enkel Psalmen in de eredienst? Waarom wordt de
gemeentezang al of niet enkel op het orgel
begeleid? Waarom vieren we één keer per
kwartaal Avondmaal? Waarom dopen wij
baby’s? Waarom hebben we tweede feestdagen? Waarom hebben we zondags twee
kerkdiensten?
Nog vele andere vragen zouden bij de
gebruiken en gewoonten in de christelijke
gemeente kunnen worden toegevoegd. Wat
is eigenlijk de waarde van de traditie? Wat
kan ik er vandaag mee? Wat is houdbaar?
Wat is waard om voor te vechten en om mij
voor in te zetten? Wat is absoluut en onopgeefbaar? En wat is betrekkelijk en dus ook
voor verandering vatbaar?

de hal of via
jeugdteammeentkerk@gmail.com.
De afgelopen keren hebben vele
gemeenteleden gehoor gegeven aan onze oproep, hartelijk
bedankt daarvoor. We hopen ook
deze keer weer op veel bakkers.
Zomeravond borrel: Vind je
het leuk om met andere vrouwen
gezellig wat te kletsen of houd
je liever van een dieper gesprek?
Kom dan naar de zomeravond
borrel, speciaal voor vrouwen. Op
donderdagavond 7 juli ben je welkom op Lijzij 115, vanaf 20.30 uur.
Er is een lekker drankje, een hapje
en vooral veel gezelligheid. Vind
HUIZER KERKBLAD 1 JULI 2016

Belang van de overlevering
Reden genoeg om de ‘traditie’ eens uit de
kast te halen, goed af te stoffen, opdat wij
zien wat nu werkelijk belangrijk is en wat
van ondergeschikt belang is. Vaak wordt er
een onderscheid gemaakt tussen traditie mét
én traditie zonder hoofdletter. Traditie (met
hoofdletter) gaat terug naar de Bron. Het
Woord van God dat wij ontvangen, dat aan
ons is overgeleverd. Traditie is afgeleid van
het Latijnse woord ‘tràdere’. Juist in de Bijbel
lezen wij over het belang van de mondelinge
en schriftelijke overlevering. Zo worden de
ouders aangemoedigd om de inzettingen en
geboden van de Heere God in te prenten bij
hun kinderen. En in Psalm 78 lezen wij de opdracht dat de wonderen van God van generatie op generatie worden doorgegeven, opdat
mensen hun hoop stellen op de God van het
Verbond. In het Nieuwe Testament schrijft Paulus aan de gemeente te Korinthe: ‘en ik prijs
u, broeders, omdat u in alles aan mij denkt en
aan de overleveringen vasthoudt, zoals ik die
aan u heb overgeleverd.’ (1 Korinthe 11: 2) De
gemeente hield zich dus vast aan de traditie,
door zich te houden aan de overlevering. Ook
bij het onderwijs aangaande de Avondmaalsviering wijst Paulus op de overlevering: ‘want
ik heb van de Heere ontvangen, wat ik u ook
heb overgeleverd.’ (vers 23).
Aan deze Traditie mogen wij niet tornen. Bij
ons omgaan en waarderen van tradities zullen
wij altijd moeten onderzoeken of een gebruik
rechtstreeks voortvloeit uit de Schrift of dat
het een traditie is met een kleine letter.
Vasthouden en doorgeven
Wanneer een kerkelijke traditie niet rechtstreeks vanuit Gods Woord komt betekent
dit niet dat wij kerkelijke gebruiken zomaar
overboord gooien. Zij kunnen immers heel
waardevol zijn. Juist in een tijd van crises kan
een traditie houvast geven en geborgenheid.
Aan de ene kant is er een gevaar van starheid,
waarbij de christelijke gemeente de Traditie
niet weet door te vertalen naar de context
waarin wij kerk zijn, maar aan de andere kant
raken mensen door een stroom van vernieuwingen vervreemd in hun eigen gemeente.
Voor velen geeft traditie ook een gevoel van
geborgenheid. Het vertrouwde geeft rust.
De kerk is enerzijds hoedster van de traditie,
waarbij een voortdurende terugkoppeling
naar de Schrift als vastlegging van de heilsopenbaring noodzakelijk is. Anderzijds hebben
wij de roeping om dit heil zo onder woorden
te brengen, dat het hoorbaar en verstaanbaar

je het leuk om een bijdrage te
leveren aan deze avond? Dat kan
door wat hapjes mee te nemen.
Met elkaar maken we er dan een
gevarieerd geheel van.
Kom je ook? Schrijf dan even je
naam op de flap in de hal van de
Meentkerk of mail je opgave naar
ruthrebel@solcon.nl. Wil je wat
lekkers meenemen, laat dat dan
ook even weten en schrijf je telefoonnummer erbij. Op de avond
zelf zullen we een kleine financiële bijdrage vragen.
We zien uit naar een gezellige
ontmoeting.
Meent-Women-Meet

wordt in de context waarin wij staan en
leven. Welke vormen zijn nodig om de kostbare schatten van de traditie door te geven,
zonder dat zij hun relevantie verliezen voor
de nieuwe generatie? Terecht heeft A.A.
van Ruler opgemerkt: ‘ernst maken met de
traditie betekent niet alleen vastzitten aan
het verleden, maar evenzeer vastzitten aan
de toekomst.’ Wij moeten de traditie niet
alleen vasthouden, maar ook doorgeven.
Of zoals Willem Barnard het verwoordde: ‘wij moeten overleveren om te overleven.’
Omgaan met diversiteit
Met de intentie om de Traditie door te
geven kunnen er door gemeenten verschillende keuzes worden gemaakt. De vormgeving van een Ontmoetingsdienst bij De Brug,
is weer anders dan in de Hervormde wijkgemeenten en ook binnen de wijkgemeenten
zien wij diversiteit. De geloofsbeleving en
de liturgische vormgeving van een dienst
kan verschillend zijn. Diversiteit wordt te
vaak gezien als een bedreiging, in plaats van
dat het ook een verrijking is, mits de eenheid er in Christus is. Belangrijk is daarom
dat de verscheidenheid ook grenzen heeft.
De verscheidenheid in een gemeente dient
begrensd te worden door de heilsfeiten.
Christus menswording, Zijn lijden en sterven,
Zijn opstanding, Zijn Hemelvaart mogen
nooit ontkend of gerelativeerd worden.
Deze Traditie is door de apostelen de wereld
ingebracht en is door Gods Geest van generatie op generatie doorgegeven. Hierin
zien wij de trouw van de God van het Verbond.
Spreken over traditie voert ons juist terug
naar de God van het Verbond. Wij weten ons
verbonden aan Zijn Woord en leven onder
Zijn zegen en weten ons door de God van
het Verbond als gemeenteleden aan elkaar
verbonden. Wij zijn door de Heere aan
elkaar geschonken. Om elkaar voortdurend
aan te sporen om vast te houden wat wij
hebben ontvangen en tegelijkertijd in biddende afhankelijkheid wegen te zoeken om
gemeente te zijn in 2016. Hiervoor is nodig
om elkaar de ruimte te geven en elkaar
ondanks verschillende opvattingen te respecteren en tegelijkertijd elkaar liefdevol te
vermanen wanneer een vorm of gebruik de
toets van Gods Woord niet kan doorstaan.
‘Laat alle dingen op een gepaste wijze en in
goede orde gebeuren.’ (1 Kor. 14 : 40).

■ Kindernevendienst
groep 1 t/m 6: Zondag is er kindernevendienst voor beide groepen. Bij allebei de groepen gaat
het Bijbelverhaal over de nieuwe
hemel en nieuwe aarde. Omdat
het bij de oudste groep de laatste
keer voor de zomervakantie is nemen we afscheid van Wout, Astrid
en Anna die naar groep 6 gaan.
De leiding bij de oudste groep is
in handen van Marijke en Lance
en bij de jongste groep hebben
Miriam en Albertinne de leiding.
Graag tot zondag!
P.S.: Denken jullie aan de spaarpot voor het werk van Marieke in
Zuid-Afrika?

Ds. P.M. van ’t Hof

■ Oppas - zondagmorgen 3 juli
2016: Luanne Teeuwissen; Janneke Kruimer; Stephanie Mudde;
Jesse Bout.
Augustinusje: ‘Je moet zelf
een plaats voor de Heer worden.
Slechts wie zelf doet wat hij aan
anderen voorhoudt en daadwerkelijk het goede voorbeeld geeft,
wordt samen met degenen die
hij onderricht een plaats voor de
Heer.’
Tenslotte: Een hartelijke groet
van de Augustinuslaan,
ds. Weerd
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downloaden via: debrughuizen.nl/
maandbrief. Wilt u de maandbrief
iedere maand in uw mailbox?
Stuur een berichtje aan maandbrief@debrughuizen.nl en het
wordt geregeld.
Jan Verkerk

Huizen

DE BRUG
Evangelist Jan Verkerk
p/a De Ruyterstraat 7
06 57 99 28 29
evangelist@hervormdhuizen.nl
www.debrughuizen.nl
de Brug, Keucheniusstraat 36

Brunchdienst: Iedere 1e zondag
van de oneven maand houden we
een Brunchdienst. Tijdens deze
Brunchdienst wordt een Psalm
(een lied uit het Oude Testament)
besproken. Dit keer gaan we
nadenken over Psalm 15 waarin
de vraag wordt gesteld wie er
bij God mag wonen. We denken
na over wat dat inhoudt en of
er antwoord te vinden is op die
vraag. Bram de Jong zal Psalm
15 behandelen. De Brunchdienst
duurt ong. 5-6 kwartier.
De deuren van Silo gaan om 10.00
uur open en de Brunchdienst start
om 10.30 uur. Iedereen is welkom
voor een hapje, drankje, gesprek
en een boeiend verhaal waar we
de smaak van zullen proeven.
Als u/jij eerst een keertje wil meemaken of de Ontmoetingsdienst
iets is om iemand mee naar toe te
nemen, dan nodigen we (jo)u van
harte uit om een keer te komen.
Welkom!
Maandbrief: De maandbrief van
juli/augustus is verschenen en te

Pastoraal Werker/
Geestelijk Verzorger:
Ds. E.K. Teygeler, Treiler 58
1276 EE
Tel. 035-8883244
E-mail:
eteygeler@hervormdhuizen.nl

Mutaties: Ik heb bericht gekregen dat er enkele nieuwe bewoners in Voor Anker zijn komen
wonen: Mw. S.C. Smits-Kuijper is
komen te wonen op ONP 197 per
24 juni j.l.
Dhr. en Mevr. C. de Moraaz Imans
is komen te wonen op Pastoriehof
21 per 20 juni j.l.
We wensen de nieuwe bewoners
een goede tijd toe hier in Voor
Anker en hopen dat ze zich hier
snel thuis zullen voelen.
Weekdienst: Volgende week
woensdag 6 juli hopen we met
elkaar de weekdienst te houden.
God heeft Zijn gemeente gesticht tot eer van Zijn naam. En
daar mag de bijeenkomst in de
Grote Waaier een onderdeel van
uit maken. Hij roept U. Er waren

wat wisselingen in de namen van
voorgangers, maar als ik het goed
heb gaat ds. Weerd deze ochtend
voor. Ik hoop dat u samen met
hem een goede en gezegende
dienst mag beleven.
Thuiskomst uit het ziekenhuis:
We kregen ook bericht dat mw.
M.E. Nagel-Nagel van ONP 25 na
enkele dagen in het ziekenhuis
te zijn verbleven, op 21 juni weer
thuis mocht komen. We wensen
haar sterkte en verder herstel toe.
Ook de dhr. H.J. Wonink van ONP
38 is na enige tijd in het ziekenhuis te hebben gelegen op 20 juni
weer thuisgekomen voor verdere
aansterking. We wensen hem veel
sterkte en verder herstel toe.
Tenslotte: Oud worden is een
gunst, oud zijn is een kunst.
Een gevleugeld gezegde wat je
nogal eens hoort bij mensen die
nog goed ter been zijn en toch
merken dat ze ouder worden. Je
wordt genoodzaakt om steeds
meer dingen los te laten. Je onafhankelijkheid wordt afhankelijkheid. De dagelijkse strijd om dit
te volbrengen vraagt steeds meer
energie.
Nu de zorg voor onze ouderen en
oudsten in onze zorginstellingen
steeds meer neerkomt op vrijwilligers, kinderen en familieleden,
merk je dat de mensen steeds
meer verzuchten: het hoeft van
mij niet meer. In deze tijd van economisch denken zijn mensen,die
niet volwaardig aan het arbeidsproces deel (kunnen) nemen,
niet meer zo in tel. Steeds meer

worden afwegingen gemaakt op
grond van economische belangen.
Helaas is dit liberale vrije marktwerking denken ook de kerk
binnen geslopen. Je merkt dat
we steeds vaker (gaan) denken in
termen van winst en verlies. Maar
de schat aan wijsheid die in zorgcentra opgeborgen ligt, zien we
niet meer als waarde voor onze
(kerkelijke) gemeenschap.
Om dit te illustreren las ik ergens
een gebed wat ik graag aan u
mee wil geven om te laten zien
wat oudere mensen vaak bezig
houdt:
Heer, ik hoor tot de mensen die
men oud noemt. Ik leef in de
avond. Weldra zal het nacht zijn.
Laat mij niet alleen bij de laatste
schreden.
Mijn leven had eenmaal waarde
en betekenis. Ik heb gearbeid,
geleden en gewerkt.
Wat ik gedaan heb ligt ver achter
mij. Ik smeek U mij te bewaren
voor verbittering,
Voor de neiging groot te gaan op
mijn weten en mijn kunnen,
Voor het gevaar te beweren dat
alles juist is geweest.
Ik wil leren loslaten.
Ik wil op niets anders vertrouwen
dan op Uw goedheid. Laat mij
niet los.
Mijn krachten nemen af, ziekten
mergelen mij uit. De dood staat
voor mij, onafwendbaar.
Ik bid U mij te behoeden voor
verharding, voor het vluchten in
illusies,
Voor de begeerte naar valse verwachtingen.
Ik wil aanvaarden wat U mij over-

Help mee!
Van dinsdag 23 t/m zondag 28 augustus is er weer een
VakantieBijbelWeek (VBW).
Help mee met dit fantastische festijn!

Gratis toegang
Voor ALLE kinderen van 6-13 jaar

Wij zoeken:
- groepsbegeleiders
- pannenkoekenbakkers
- keukenhulp
- Knutselhulp

Wanneer?

23 t/m 28 augustus

Waar?

Zenderkerk, Huizen

Voor meer info:

www.vakantiebijbelweek-huizen.nl
en volg ons op facebook!

Programma:
groep 3 t/m 6

dinsdag t/m donderdag

10.00 - 13.30 uur

groep 7 t/m 13 jaar dinsdag t/m donderdag

17.00 - 20.30 uur

Feestelijke afsluiting voor ouders en belangstellenden
vrijdagmiddag/avond 18.00 - 19.00 uur

Meld u/je aan
Aanmelden via de website
www.vakantiebijbelweek-huizen.nl
of mail naar
kinderevangelisatie@hervormdhuizen.nl.
Vragen? Bel Marco Grolle 06-53124996.
Voor meer info:
www.vakantiebijbelweek-huizen.nl

6

HUIZER KERKBLAD 1 JULI 2016

zendt, dat ik een nieuw stadium
in ga en bereidt ben als U mij
omvormt.
Midden onder de mensen heb ik
geleefd. Nu word ik eenzaam.
Mijn vrienden gaan dood.
Niemand heeft mij nodig. Iedereen gaat zijns weegs.
Ik bid U mij te helpen, dat ik
mij niet isoleer en toch ook niet
overal meepraat.
En geen medelijden koester met
mezelf.
Ik wil vanuit de stilte kunnen
werken, voor andere mensen
opkomen bij U.
Geef mij hiervoor de woorden.
Ik ben geborgen in Uw liefde.
Help mij lief te hebben.
Kopij kerkblad: Vanaf volgende
week neemt ds. Teygeler de kopij
voor het kerkblad van mij weer
over. Ik hoop dat hij uitgerust
weer aan zijn pastorale taak mag
beginnen.
Met een hartelijke groet,
Henk Schram

Blij dat ik mee mocht doen samen
met deze mooie groep mensen, blij dat Jeanette het heeft
georganiseerd. Mijn verlangen is
dat steeds meer mensen de naam
van onze God gaan grootmaken;
daarvoor zijn we bedoeld, en dat
we als broeders en zusters, ons
met liefde en alles wat in ons is
voortdurend inzetten om in onze
‘frontlinies’ goed te spreken over
onze grote God... Hallelujah.
Janny Joosse

Kerkstraat 50, 1271 RM Huizen
035-5267914 www.echowinkel.nl

ZOMERAANBIEDING!
BIJ DE ECHO
De hele maand juli
zijn er 12 actieboeken voor een
klein prijsje te verkrijgen.
per stuk € 6,99
bij 3 stuks € 17,99
bij 4 stuks € 21,99
bij 5 stuks € 24,99

ACTIEBOEKEN
Missionair werker:
Jeanette Vos-Spek
De Ruyterstraat 7, 1271 SR
tel. 06 52 85 64 17

Terug naar Parijs
Stephanie Grace Whitson
Levend bewijs
Craig Parshall

www.debrughuizen.nl

De roep van het moeras
Mindy Starns Clark

IBAN: NL22 RABO 0329 9020 91
H.E.Z.C. te Huizen

Onthuld
Ashley Weis

missionairwerker@hervormdhuizen.nl

Verborgen dromen
Karin Peters
‘Leven aan de frontlinie’:
Inmiddels zijn de avonden over
‘LEVEN AAN DE FRONTLINIE’ bijna
afgelopen. Woensdagavond was
de IZB bij ons te gast om een
avond mee te maken en met ons
na te praten over onze bevindingen. Hieronder beschrijft één van
de deelnemers aan u over haar
ervaringen:
Met negen deelnemers volgen we
sinds 19 mei de cursus ‘Leven aan
de frontlinie’ die door onze missionair werker Jeanette Vos-Spek
wordt gegeven. In zes avonden
denken we na over waar onze
‘frontlinies‘ liggen: in de cursus
wordt een frontlinie omschreven
als een plaats waar je een groot
deel van je tijd buiten de kerk
doorbrengt en waar je in contact
bent met mensen die de liefde
van God nog niet kennen.
Iedere avond is opgebouwd uit
het gezamenlijk kijken naar een
kort stukje film/lied waarna er
ruimte is om te delen wat we in
onze persoonlijke frontlinies hebben ervaren. We lezen een Bijbelgedeelte en bidden in tweetallen
voor elkaars frontlinie. Bijzonder
om te ervaren hoe God ons als
mensen kan en wil gebruiken,
juist in ons dagelijkse leven.
In deze weken groeit de bewustwording hoe we beter kunnen
luisteren naar de Heilige Geest;
hoe belangrijk een houding van
dankbaarheid ten alle tijde is, en
we leren nog meer beseffen wat
een kracht en bemoediging er van
het bidden voor en met elkaar
uitgaat.
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Het hondje van Sollie
Hans Werkman
Verdiend
Ella Marjon
Doodstijding
Jack Cavanaugh & Jerry Kuiper
Kind van de schemering
Paul Bos
Nieuw begin
Bette Nordberg
De waterboot
Remmelt Mastebroek
Tegenaanval
DiAnne Mills
Magazine
Ave fijne vakantie, € 7,95 (GZB)
Ave gaat verder. Op reis ontmoet
je mensen, maak je avonturen
mee of kom je tot rust. Mensen
gaan ook op reis voor hun geloof:
op pelgrimstocht of als zendeling.
Hoe beleven zendelingen vakantie?
Lees inhoudelijke, avontuurlijke
en romantische verhalen, laat je
meenemen op een rondleiding
door Europese steden.
En: Europa als zendingsgebied,
hoe is dat zo gekomen? Ga de
diepte in met inhoudelijke artikelen en overdenkingen en ontspan
met een vrolijk DIY-reisverslag,
campingrecepten, tips voor een
thuisblijf-vakantie en nog veel
meer.
Kerkgeschiedenis
Woestijnvaders,
Mattias Rouw, € 24,95
In Woestijnvaders maak je ken-

nis met een unieke selectie van
inspirerende mannen en vrouwen
uit het eerste millennium, die deel
uitmaakten van een intrigerende
monnikenbeweging.
In dit luxe vormgegeven boek leer
je niet alleen over hun levens,
maar komen ook de Woestijnvaderspreuken aan de orde: een
bundeling vol praktische tips, inspirerende raadgevingen, provocerende aforismen en diepe wijsheden. Met herkenbare thema’s
voor zowel gelovigen als nietgelovigen biedt Woestijnvaders
inzichten uit de eerste eeuwen die
niet droog of stoffig zijn, maar
juist verrassend actueel.
Winnaar beste theologische boek
2015
Zaterdag 25 juni 2016 is tijdens
de nacht van de theologie het
boek Woestijnvaders, van Mattias
Rouw, verkozen tot beste theologische boek van 2015.

DIVERSEN
■ Open Doors gebedspunt
Christelijke families uit de Tausug-stam, in het zuiden van de
Filipijnen, hebben een huisbrand
overleefd. Op 21 juni stonden
meerdere huizen plotseling in
lichterlaaie. Het vuur verspreidde
zich snel naar andere huizen in de
gemeenschap van moslimbekeerlingen. Er is nog niets bekend over
de oorzaak van de brand.
De inwoners vluchtten onmiddellijk en zagen al hun eigendommen in vlammen opgaan. De
slachtoffers konden alleen zichzelf
en de kleren die ze aanhadden
redden.
De gezinnen zijn ondergebracht
bij een nabijgelegen lokale kerk.
Pastor Matthew* zegt: “Ze waren
nog bezig een nieuw bestaan
op te bouwen, en nu moeten ze
weer opnieuw beginnen.” Drie
jaar geleden is dezelfde gemeenschap namelijk aangevallen door
radicale moslims.
“Naast voedsel en kleding hebben
ze gebed nodig om deze tegenslag te kunnen verwerken”, zegt
pastor Matthew. Bidt u mee voor
deze gezinnen?
l Dank dat de gezinnen de brand
hebben overleefd. Bid om
kracht om deze gebeurtenis te
verwerken.
l Dank voor de kerk van pastor
Matthew die de christenen
helpt en onderdak biedt. Bid
om wijsheid over hoe ze de
slachtoffers het beste kunnen
bijstaan.

OPROEP!
De Werkgroep Openstelling Oude Kerk heeft een
vacature. Wij zoeken mensen
die een hart hebben voor
de Oude Kerk, die het leuk
vinden om met mensen in
gesprek te raken en die het
belangrijk vinden dat de
Oude Kerk dagelijks (dinsdag,
woensdag, vrijdag en zaterdag) open is.
Heeft u interesse, neem
dan contact op met Gerdien
Honing, tel. 06-11177408 of
gerdien.honing@gmail.com.

■ Zomermark
Amaris Voor Anker
Op woensdagmiddag 6 juli
organiseert Amaris Voor Anker,
Oranje Nassauplein 100 in Huizen,
een gezellige zomermarkt. De
opbrengst van deze markt komt
geheel ten goede aan de transformatie van de huidige binnentuin
in een zogenaamde belevingstuin.
De eerste fase hiervan is nu gerealiseerd.
De zomermarkt belooft een
gezellige happening te worden.
Zo kan men sieraden, pantoffels,
beautyzeepjes, houtsnijwerken
en vogelhuisjes aanschaffen én
is er voor de liefhebbers Huizer
klederdracht te bewonderen. Lekker eten is er ook voldoende: ijs
van De Hoop, vis van Heinen Vis,
Chocola van De Suikela Schuur en
nog veel meer. De Brasserie ‘De
Kombuis’ opent haar deuren voor
een kopje koffie met wat lekkers
en een muzikaal tintje zal ook
zeker niet ontbreken tijdens de
zomermarkt.
Feestelijke opening belevingstuin
Om 15.00 uur is er een speciaal
moment; dan wordt de nieuwe
belevingstuin, die deels af is, feestelijk geopend. De belevingstuin
is een plek waar de zintuigen van
bewoners op allerlei manieren
worden geprikkeld en men vrij
rond kan lopen en bewegen. Een
jaar geleden werd het startsein
gegeven voor de aanpassing van
de tuin, dat gefinancierd wordt
door giften. Om de tuin helemaal
af te kunnen maken is nog geld
nodig. Daarom gaat de opbrengst
van de markt naar de belevingstuin. Bewoners en andere belangstellenden zijn van harte welkom!
■ Stichting
Albanië Comité Huizen
Onze projecten:
Renovatie van de Kweekkas en
Vakantiebijbelweek
Er worden achter de schermen al
weer heel wat voorbereidingen
getroffen wat betreft ons verblijf
de komende tijd in Albanië. Donderdag 7 juli hopen wij weer voor
een periode van twee maanden
naar Albanië te gaan. Veel staat er
weer op het programma. Afgelopen najaar was de opbrengst van
de verkopen van de Nieuwe Kerk
voor het Albanië Comité voor het
realiseren van een kas. Tal van
vergunningen moesten hiervoor
worden aangevraagd. Ondertussen hebben wij het afgelopen
half jaar de fundering gestort en
daarop een stalen constructie gemonteerd en gelast. Deze zomer
hopen wij de groentekas nog te
voorzien van ramen, elektra en
een proefinstallatie. Het wordt
een prachtige grote kweekkas van
13 bij 7 meter waar de 50 kinderen van het kindertehuis, onder
begeleiding, hun eigen groenten
en fruit kunnen kweken. Deze
zomer hopen wij nog een tweetal projecten aan te pakken en
te renoveren. Het in zeer slechte
staat verkerende hutje van de
oude weduwe Fatime hopen wij
enigszins op te knappen en lekvrij
te maken. Wij zullen de dokterspost in Mushqeta onder handen
nemen en opnieuw inrichten.
Deze renovatie projecten hopen
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wij samen te realiseren met de 15
jongeren die vanuit Huizen deze
zomer over hopen te komen om
de handen uit de mouwen te steken. Deze 15 jongeren komen in
de eerste plaats om te helpen met
de kinderbijbelweek. Hun hulp
kunnen wij goed gebruiken want
ook dit jaar verwachten wij weer
zo’n 350 kinderen per dag en dat
een hele week lang. De grote
groep jongeren heeft dus een
druk programma, vandaar dat wij
besloten hebben om een echtpaar
mee te nemen om voor de jongeren o.a. te koken en naar hen om
te zien. Gerrit en Marry van As
hebben zich bereid gevonden om
mee naar Albanië te gaan.
Goed en slecht nieuws
Het afgelopen jaar is er in Albanië
ook veel veranderd op het gebied
van wet- en regelgeving. Die
nieuwe regelgevingen maakt het
ons niet makkelijk. Ook financieel
wordt het voor ons als stichting

vaak niet beter. Om een voorbeeld
te geven: Wij betaalden 200 euro
onroerendgoedbelasting voor het
kindertehuis, nu betalen wij 1300
euro per jaar. Ook op het gebied
van elektriciteit zijn de kosten
het afgelopen jaar verdubbeld in
Albanië. Hier worden wij niet blij
van en wij hopen dat er niet meer
van dergelijke verhogingen zitten
aan te komen. Waar wij wel blij
van werden was dat wij met Pasen
de eerste doopdienst mochten
meemaken in de jonge Christen
Gemeente in Mushqeta. De jonge
gemeente bestaat nu ruim twee
jaar en telt ongeveer 70 leden.
Vijf van de 70 gemeenteleden
werden met de Pasen gedoopt.
Het was groot, geweldig om dit
te mogen meemaken. Dat wij na
zoveel jaren van zaaien nu ook
daadwerkelijk de vruchten mogen
zien.

blijven volgen en op deze manier
op de hoogte blijven wat betreft
onze activiteiten/hulpverlening de
komende zomer. Anne-Lise is te
volgen via
www.waarbenjijnu.nl en via Facebook op Stichting Albanië. Ook
hopen wij u zoveel mogelijk op de
hoogte te houden middels onze
zomernieuwsbrieven.

Op de hoogte blijven?
Ook dit jaar kunt u ons weer

■ Radio 6FM
Zondag 3 juli zendt Radio 6FM
-naast alle andere programma’seen kerkdienst uit van de Meentkerk aan de Bovenmaatweg in
Huizen.
In deze dienst, die uitgaat van de

ADVERTENTIE
Vrees niet, want Ik ben met u; zijt niet verbaasd,
want Ik ben uw God; Ik sterk u, ook help Ik u,
ook ondersteun Ik u met de rechterhand Mijner gerechtigheid.
Jesaja 41:10
Met grote droefheid en diepe verslagenheid geven wij u kennis dat
na een periode vol zorg door de HEERE is Thuisgehaald, zo kort na het
overlijden van haar echtgenoot, onze lieve moeder, schoonmoeder,
oma en schoonzus

Judith van Dam
30 juni 2016

Jan en Klazina
Juliënne en Coen

Bert en Elsbeth                               
Samantha
Maarten

Areke en Jan
Arjen en Eva
Stefan
Anouk en Bart
Patrick en Ibolya

Martin en Beertje
Richard en Erica
Joanne en Dennis
Jóhanan
Judith

Henk en Sophia
Mariëtte
Arianne
Jantine

Arie
Eric
Elise
en verdere familie

De Savornin Lohmanlaan 1 - 1272 HD Huizen
Correspondentie: Familie Boot, p/a Jan Steenlaan 5 - 1272 HH Huizen
Er is gelegenheid tot condoleren op D.V. maandag 4 juli van 19.00
tot 20.30 uur in de Grote Waaier van Amaris Voor Anker, Oranje
Nassauplein 100 te Huizen.
De rouwdienst zal gehouden worden op D.V. dinsdag 5 juli om 14.00
uur in de Oude Kerk, Kerkstraat 1 te Huizen. Aansluitend zal de begrafenis plaatsvinden op de Nieuwe Algemene Begraafplaats aan de
Naarderstraat 68 te Huizen.
Tevens is er na de begrafenis gelegenheid de familie te condoleren
en een hand te geven in de aula van de begraafplaats.
Geen bloemen en geen toespraken.
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Voor de inzameling willen
we vermelden dat we a.s.
maandag 4 juli nog een keer
inzamelen. Dit is dan echt de
laatste inzameling voor de zomer. Op maandag 5 september is de eerste inzameling er
weer na de zomer!

Van 09.00-09.30 uur het programma “Op weg naar de kerkdienst”
met kerk-/ koor- en instrumentale
muziek.
Van 11.00-12.00 uur het programma “Klassiek Zondagmorgen” met
werken uit de tijd van de barok.
Het programma “Kerkplein” wat
op de dinsdagavonden wordt
uitgezonden, komt in de vakantiemaanden juli/augustus te
vervallen.
Radio 6FM is in stereo te ontvangen op de kabel FM 92.3 en op
92.0 en 105.1 in de ether.
Voor reacties op deze programma’s kunt u contact opnemen
met: Radio 6FM (K.H.J. Dekker,
Radiokerkredactie).
Tel.: 035-525 06 72, woensdag van
20.00-23.00 uur.
E-mail: radiokerkredactie@6fm.nl.

COLOFON
■ ALGEMENE KERKENRAAD
Preses: Dhr. C. Gooijer, 5256531
Rembrandtlaan 33,
1272 GM Huizen

■ Interkerkelijke Stichting:
Vrijwillige Palliatieve Terminale Zorg
Telefoonnummer 06-20943317.
www.terminalezorg-huizen.nl

e-mail: preses@hervormdhuizen.nl

Scriba: Dhr. J. Rebel, 5256649
Van Hogendorplaan 44b,
1272 GH Huizen,
e-mail: scriba@hervormdhuizen.nl

sinds 12 april 2016 weduwe van Arie Huibert Cornelis Boot
26 april 1937

Inzameling

Hervormde Gemeente te Huizen,
gaat ds. B.E. Weerd voor. Aanvang: 09.30 uur.
De kerkdienst is tot een week na
de uitzending na te luisteren via
www.6fm.nl

Postadres scribaat:
Postbus 1076, 1270 BB Huizen
■ KERKRENTMEESTERS
Secretariaat: Dhr. A. van Velzen,
Postbus 124, 1270 AC Huizen
kerkrentmeesters@hervormdhuizen.nl

IBAN NL07 RABO 0329 9026 52
IBAN NL86 INGB 0000 1010 98
■ Kerkelijk bureau
Borneolaan 30, (Zenderkerk,
ingang Hoeveweg) Tel.: 6566823
op Di. t/m do. van 10.00-11.30 uur
Openingstijd Kerkelijk bureau
Vrijdag 9.30-11.30 uur
kerkelijkbureau@hervormdhuizen.nl

■ DIACONIE
Postadres: Postbus 130,
1270 AC Huizen.
Bank: Rabobank Huizen,
IBAN NL71 RABO 0329 9074 17
IBAN NL36 INGB 0000 1982 22
Secretariaat: M. Voerman,
Salland 47, 8889683.
diaconie@hervormdhuizen.nl

■ AMARIS VOOR ANKER
EN AMARIS THUISZORG
Klantcentrum Amaris Zorggroep
tel. 085-021 40 40
klantcentrum@amaris.nl
■ MAATSCHAPPELIJK WERK
AMARIS
Heeft u ons nodig?
Bel (035) 523 26 70
of mail naar mw@amaris.nl.
Of kijk op
onze website www.amaris.nl/
maatschappelijk werk.
Vanuit onze christelijke levensvisie
bieden wij deskundige hulp aan
iedereen, welke leeftijd,
achtergrond of levensovertuiging u
ook heeft.
Adres: Oranje Nassauplein 100 in
Huizen.
■ HGVV PREKENDIENST
Wijkgemeente Oude Kerk:
Dhr. A.H. Jongerden,
Witte de Withstraat 94,
tel. 5242406.
Wijkgemeente Nieuwe Kerk:
Dhr. A. Zeeman,
Engweg 7, tel. 5261257.

■ Diaconale welzijnscommissie van Wijkgemeente Zenderkerk:
Dhr. J. Honing,
de Hervormde Gemeente Huizen
Vissersstraat 31, tel. 5258476.
Secr.: Mevr. M. Boomsma-Veerman,
Kamperzand 41, 1274 HL Huizen
Wijkgemeente Meentkerk:
tel. 035-5257547
Dhr. J. Brands, Hazewind 13,
dwc@hervormdhuizen.nl
tel. 5252864.
■ Hulpverlening
Tel.: 5250132 (b.g.g. 5232670)
■ De Herberg
Aanspreekpunt Huizen:
Gravin Gertrude 15, 1276 MN.
Tel.nrs.: 5269003, 5250132,
of 5261306.

■ KERKELIJK CENTRUM
’T VISNET
Informatie over zalenverhuur:
Dhr. J.R. van Wessel,
De Ruyterstraat 7,
1271 SR Huizen, tel. 5253777
visnet@hervormdhuizen.nl

HUIZER KERKBLAD 1 JULI 2016

