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MEDITATIE

KERKDIENSTEN

Dopen, kinderen en de Geest
‘Bekeer u en laat ieder van u gedoopt worden in de Naam van Jezus Christus,
tot vergeving van zonden; en u zult de gave van de Heilige Geest ontvangen’.
(Handelingen 2: 38)
Vragen bij de kinderdoop
Geregeld spreek ik mensen, meestal jonge mensen, die gedoopt willen worden. Meestal zijn ze
als baby al gedoopt, maar nu verlangen ze ernaar het zelf bewust mee te maken. Het doet
me wel wat als ik mensen zie verlangen naar de
doop. Zeker als ik blijdschap proef die dieper is
dan het verklaarbaar menselijke enthousiasme
over een te verwachten belevenis, als er een
verlangen naar leven met Jezus Christus is. Getwijfeld heb ik ook aan de praktijk van het dopen van kleine kinderen. Leven we nu misschien
in een tijd waarin dat niet meer goed functioneert? Is het bijbels nu echt goed uit te leggen?
Kunnen we niet beter de baby’s gaan ‘opdragen’, zodat bij hun latere (gehoopte) doop de
samenhang van geloof, bekering en doop heel
duidelijk is? Sluit dat niet veel directer aan bij
de bijbelteksten over dopen? Hebben discipelen
in onze tijd en cultuur het niet nodig om heel
bewust de markering van een nieuw leven met
Christus te beleven?
Ook merk ik dat het verhaal dat bij de kinderdoop verteld wordt niet altijd overtuigend overkomt. God is de eerste. Maar is de doop ook
specifiek bedoeld om dit te laten zien? De doop
heeft een soortgelijke functie als de besnijdenis bij Abraham en zijn nageslacht. Maar zijn er
ook geen grote verschillen tussen besnijdenis
en doop, is het persoonlijke van geloven in de
HERE God niet nadrukkelijker geworden in het
nieuwe verbond? Belijdenis doen is ja zeggen op
je doop. Maar is de jarenlange afstand die wij
tussen die twee gesteld hebben niet gekunsteld?
Belijdenis doen is voor velen een belangrijk moment, hun kinderdoop zegt hen eigenlijk niet
zoveel. Wel als je er even naar doorvraagt, maar
het zit verstopt.
We zullen met overtuiging onze nieuwgeboren
baby’s hebben te dopen. En ze anders niet laten
dopen. Kan dat nog? Blijft onze gereformeerde
theologie op dit punt overeind staan, zonder dat
deze overkomt als een theologische constructie
op afstand van de concrete bijbelteksten? Mediterend over de doop in het boek Handelingen
denk ik toch van wel.
Bekering, doop, Geest
In Handelingen 2: 38 horen we Petrus zeggen:
‘Bekeer u en laat ieder van u gedoopt worden
in de Naam van Jezus Christus, tot vergeving van
zonden; en u zult de gave van de Heilige Geest
ontvangen’.
De doop is hier omsloten door twee andere dingen: bekering en het ontvangen van de Heilige
Geest. Dat is steeds zo in het boek Handelingen.
Bij de bekering van Paulus in Handelingen 9, in
het huis van Cornelius in Handelingen 10, bij het
groepje discipelen in Efeze dat gedoopt wordt
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in Handelingen 19. Steeds komen deze drie elementen samen:
*Bekering: dat is een vertaling van het Griekse
‘metanoia’, wat betekent: anders gaan denken.
Vernieuwd worden in je denken door de ontmoeting met Jezus Christus. Anders tegen God,
jezelf, je naasten en de wereld gaan aankijken
doordat de Geest je nieuwe ogen geeft.
*De waterdoop: water dat afbeeldt dat je leven
wordt gereinigd van zonde, onderdompeling
die uitbeeldt dat je mag sterven en opstaan met
Christus.
*De doop met de Heilige Geest: op merkbare
wijze worden mensen vol van wat de HERE God
in Jezus Christus aan ons geeft. Paulus begint na
zijn doop meteen te prediken dat Jezus de Zoon
van God is. De discipelen in Efeze spreken in talen en profeteren: ook dat is het bezielde spreken over wie God in Christus is.
Zijn onze kinderen bekeerd?
Bij de doop van onze kinderen zeggen ouders
dat ze erop vertrouwen dat wat God in de bijbel
zegt waar is (2e doopvraag), ze zeggen dat ze
dit geweldige en levensveranderde Woord van
God steeds horen in de gemeente waar ze op
dat moment met hun kind staan. Dat Woord, die
‘leer’ vormt hun harten en gedachten. In de 3e
doopvraag zeggen de ouders dat ze hun kinderen hierin willen onderwijzen en laten onderwijzen. Wat veel meer is dan af en toe een lesje
leren, maar: als ouders en gemeente samen de
Weg van de Heer leven met de kinderen.
Zou dit de harten en gedachten van de kinderen
niet vormen? Natuurlijk! Ik heb al zoveel kinderen met overtuiging horen spreken over Jezus.
Ze zullen steeds opnieuw bekering nodig hebben, en in latere fasen van hun leven op andere
manieren dan als kind. Maar we mogen ervan
uitgaan dat als we als gemeente en ouders dichtbij de HERE leven, dat dan ook de kinderen meegaan in de bekering, dat ook hun hart gevormd
wordt door Christus.
Ontvangen onze kinderen de
Heilige Geest?
Als de kinderen van jongs af aan de bijbel horen
voorlezen, meegenomen worden in het gebed,
een zegende hand op hun lichaam voelen. Zouden onze kinderen de Heilige Geest niet met ons
ontvangen? Merk je niet dat de Here Jezus al
heel jong belangrijk in hun leven is? Als we onze
kinderen dopen dan houden we de bekering, de
waterdoop en de doop met de Heilige Geest eigenlijk heel dicht bij elkaar! Met de ouders en
gemeente als omgeving worden hun gedachten
van het begin af aan gevormd (bekeerd) door de
liefde van Christus, vandaar uit kunnen zij ook
de waterdoop ontvangen, en we merken heel
vaak dat de Geest ook actief is in hun levens. Als
we de kinderen van de gemeente niet zouden

Zondag 14 juni
OUDE KERK
9.30 uur: Ds. P.M. van ’t Hof
18.30 uur: Ds. G.J. Roest
NIEUWE KERK
9.30 uur: Dr. M. van Campen, Ede
17.00 uur: Ds. G.J. Mantel
ZENDERKERK
9.30 uur: Ds. G.J. Roest
14.45 uur: Ds. P.M. van ’t Hof;
		Aangepaste kerkdienst
MEENTKERK
9.30 uur: Ds. G.J. Mantel
17.00 uur: Ds. J.C. Schuurman, Harderwijk
DE BRUG (gebouw Silo)
10.30 uur: Ontmoetingsdienst
		samenkomst met zoekers
		Evang. J.O. Verkerk
Collecte: Instandhouding eredienst
Busjes: Diaconale Welzijnscommissie

Donderdag 18 juni
MEENTKERK
15.00 uur: Ds. B.E. Weerd;
		Bevestiging en inzegening
		van het huwelijk van
		Lisanne Bor en
		Bastiaan van der Roest

KERKRADIO
Zaterdag 13 juni
19.00 uur: Hervormde Zender (kanaal 5)

dopen, dan zouden we de doop met de Geest
en de waterdoop juist uit elkaar trekken. De
kinderen groeien dan op onder de werking van
de Heilige Geest, maar krijgen pas jaren later de
waterdoop die hier teken van is. De doop van de
kinderen van de gemeente houdt bekering, waterdoop en doop met de Geest dicht bij elkaar.
Horen onze kinderen bij het
lichaam van Christus?
In het boek Handelingen worden de mensen
die zich bekeren en worden gedoopt met water
en Geest toegevoegd aan de gemeente. Door
de doop met water en Geest zijn zij ingelijfd in
Christus, en dat betekent ook: ingelijfd in het lichaam van Christus, de kerk. Horen onze kinderen werkelijk bij Christus en bij Zijn kerk? Zijn ze
veilig en heilig in Hem (1e doopvraag)? Zijn ze
kinderen van God? Als je hier ja op zegt, dan is
het logisch ze te dopen. We kunnen de kinderen
nog wel serieuzer nemen als volwaardige gemeenteleden. Als we ze pas echt serieus nemen
na hun belijdenis, dan nemen we de bekering en
de doop met de Geest en de waterdoop die ze
al met ons delen niet serieus. We kunnen vaker
‘belijdenismomenten’ markeren. Ze volop laten
delen in het samen als gemeente loven, prijzen,
horen en ontvangen van Christus.
Ds. Gerben Roest
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BIJBELROOSTER
Zondag 14 juni
Rooster 1: Markus 5 : 21–43
Rooster 2: Psalm 71 : 19–24
Rooster 3: Leviticus 4–6
Maandag 15 juni
Rooster 1: Psalm 107 : 1–22
Rooster 2: Psalm 72 : 1–7
Rooster 3: 1 Koningen 14–18
Dinsdag 16 juni
Rooster 1: Psalm 107 : 23–43
Rooster 2: Psalm 72 : 7–11
Rooster 3: Psalm 72–74
Woensdag 17 juni
Rooster 1: Jesaja 1 : 1–9
Rooster 2: Psalm 72 : 12–17
Rooster 3: Spreuken 5–6
Donderdag 18 juni
Rooster 1: Jesaja 1 : 10–20
Rooster 2: Psalm 72 : 17–20
Rooster 3: Ezechiël 7–12
Vrijdag 19 juni
Rooster 1: Jesaja 1 : 21–31
Rooster 2: Psalm 73 : 1–7
Rooster 3: Lukas 13–14
Zaterdag 20 juni
Rooster 1: Jesaja 2 : 1–5
Rooster 2: Psalm 73 : 8–14
Rooster 3: Efeze 4–6

VAN DE REDACTIE
■ Rooster meditaties
Woensdag 17 juni
Ds. B. den Butter
Woensdag 24 juni
Ds. P.M. van ’t Hof
Woensdag 1 juli
Ds. E.K. Teygeler

ALGEMENE KERKENRAAD
■ Collecte
Deze is komende zondag bestemd
voor de kerkrentmeesters. De
opbrengst van de busjes is voor de
Diaconale Welzijnscommissie. Van
harte aanbevolen.
G.J. Mantel

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 tel.nrs.: 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. Tel. 06-20943317,
website: www.vptzgooi.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

■ “Jozef vertelt de waarheid”
Aanstaande zondag 14 juni is er
weer een aangepaste kerkdienst
in de Zenderkerk, waarvoor wij u
hartelijk uitnodigen.
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De zomervakantie moet nog beginnen, maar wij kijken al uit naar oktober; dan komen de kinderen uit
Wit-Rusland naar Huizen. De tussenstand op dit moment: 21 gastgezinnen! Een geweldig resultaat, maar
we willen graag nóg meer kinderen ontvangen.
Omdat de vakantieperiode bijna aanbreekt, willen we voor die tijd de lijst met gastgezinnen rond hebben.
Daarom een laatste oproep: meld je aan voor dit prachtige project en stel je hart én huis open voor een
kind dat kan aansterken in een gezonde omgeving. Een unieke ervaring, zowel voor je gezin, als voor het
kind.
Contact
Meer weten over de achtergrond van dit project, welke gastgezinnen we zoeken, of de activiteiten van de
kinderen tijdens hun verblijf? Kijk op de vernieuwde website www.tsjernobylhuizen.nl of neem contact op
met Beijke Kasbergen (Werkgroep Gastgezinnen): gastouders@tsjernobylhuizen.nl/
06-46 53 11 13.

Tsjernobylkinderen

Tsjernobylkinderen

LET OP: LAATSTE KANS!
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In deze dienst zingen we mooie
liederen met muzikale begeleiding van de muziekgroep van de
Nieuwe Kerk.
We vervolgen de serie diensten bij
het jaarthema “Jozef”. Zondag is
het thema “Jozef vertelt de waarheid”.
Doelgroep
De aangepaste kerkdiensten zijn
diensten met en voor mensen met
een verstandelijke beperking (met
of zonder een lichamelijk en/of
visuele handicap). Deze diensten
zijn laagdrempelig en ook bijzonder geschikt voor gezinnen met
jonge kinderen.
Graag nodigen we niet alleen
de doelgroep maar ook andere
gemeenteleden uit om mee te
doen met deze speciale dienst van
muziek en zang.
Kerkdienst
Voorganger tijdens deze dienst
is ds. P.M. van ‘t Hof. Daarnaast
verlenen kerkgangers vanuit de
doelgroep medewerking bij de
muziek, de collecte en de schriftlezing.
Voor de vrijwilligers
Graag doen wij ook voor deze
middag weer een beroep op de
beschikbaarheid van de groep
vrijwilligers om de betrokken
bewoners van Visio en Sherpa
te begeleiden en te vervoeren.
Vrijwilligers moeten uiterlijk 14.10
uur aanwezig zijn in de Zenderkerk.
Alvast bedankt voor uw inzet.
De aanvang van deze dienst is om
14.45 uur
De dienstdoende kerkenraad is
wijkgemeente Nieuwe Kerk.
Contactpersoon
Heina Zeeman, tel. 5256740 of
06-55395341.
De Diaconale Welzijnscommissie
■ Commissie Hospice Huizen
Beste gemeente,
De Commissie Hospice Huizen
wil u graag op de hoogte brengen van de ontwikkelingen met
betrekking tot het oprichten van
het Hospice Huizen. Er is in de
afgelopen maanden veel werk
verzet, waardoor er een aantal
belangrijke stappen zijn gezet in
de voorbereidende fase.
De Stichting Hospice Huizen is
officieel opgericht, waarin de
betrokkenheid en vertegenwoordiging van de deelnemende
kerken is geregeld. Namelijk de
Protestantse Gemeente Huizen en
de Hervormde Gemeente Huizen.
Ook wordt in de stichting de identiteit beschreven en gewaarborgd
voor de toekomst.
Er is een logo ontworpen, waar
nog de laatste hand aan wordt
gelegd. We hopen dit in een
volgend bericht te kunnen laten
zien.
Verder is er gezocht naar een
samenwerkingspartner voor de
professionele zorgverlening binnen het Hospice. We zijn blij te
kunnen melden dat er in de afgelopen week een intentieverklaring
is getekend met Amaris Thuiszorg.
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Wat betreft de identiteit past het
goed en bovendien hebben zij
veel ervaring met het verlenen
van palliatieve zorg, ook in een
Hospice.
Tot slot zijn in de afgelopen
maanden veel panden bekeken.
Inmiddels hebben we er één op
het oog waarover we in gesprek
zijn met de Gemeente Huizen.
Het is nu echter wachten op een
besluit van de Gemeente daarover.
Met veel enthousiasme werken
wij verder aan het realiseren van
een Christelijk Hospice in Huizen,
maar er moet nog veel gebeuren
voordat het daadwerkelijk zover
is. Wij weten ons hierin geleid
door onze Hemelse Vader en
vragen ook uw voorbede voor dit
mooie project.
Hartelijke groet,
De commissie Hospice Huizen,
Martijn Wiesenekker,
Deliana Heutink, Ruud Kriek,
Wilma de Groot, Wijgert Gooijer,
Gerard Stuivenberg en
Anja Voerman

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

Zie Ik maak alle dingen nieuw:
Deze belofte van God stond
centraal in de aanloopdienst van
afgelopen zondag. Wij mensen
maken veel stuk, maar de Heere
maakt alle dingen nieuw. Wij zijn
een volk onderweg op weg naar
Zijn toekomst. Op de reis van ons
leven werd en wordt ons de weg
gewezen die leidt naar het eeuwige leven. Zondagmorgen staan
wij opnieuw stil bij de loop van
ons leven. Het centrale jaarthema
reikt ons de tekst aan uit Genesis
50. Wij willen in het bijzonder
stilstaan bij de belijdenis van
Jozef: ‘Jullie hebben kwaad tegen
mij bedacht, maar God heeft dat
ten goede gedacht, om te doen
zoals het op deze dag is: een
groot volk in leven te behouden.’
Volgens het jaarrooster vormt
deze zondag de afsluiting van
het jaarthema. Het is echter mijn
voornemen om later in de maand
een preek te houden over het
sterven van Jozef en zijn opdracht
om zijn beenderen bij de uittocht
uit Egypte mee te nemen naar het
beloofde land.
Meeleven: Dhr. Jan Westland
(Driftweg 33, 1271 BW) moet D.V.
dinsdag 23 juni een ingrijpende
operatie ondergaan in het AMC.
Bij medisch onderzoek is bij hem
alvleesklierkanker vastgesteld.
Door middel van de operatie probeert men de tumor te verwijderen. Laten wij als gemeente biddend rondom echtpaar Westland
en de kinderen en kleinkinderen
staan in deze spannende tijd. Wij

leven ook met gemeenteleden
mee die langdurige medische behandelingen moeten ondergaan
of bezig zijn met chemokuren.
Met de dichter van Psalm 86 mogen wij met verwachting naderen
tot God in het gebed: ‘In de dag
van de benauwdheid roep ik U
aan, want U verhoort mij’.
Mevr. J. Visser-Schaap (Verdilaan
3, 1272 EA) verblijft nog in het
ziekenhuis Tergooi te Blaricum.
Mevr. Westland-Rebel (Oranje
Nassauplein 21, 1272 KR) wordt
verzorgd in Naarderheem. Ook
leven wij mee met allen die in
rouw zijn vanwege het overlijden
van een geliefde. In het bijzonder
denken wij aan de fam. Jansen
(Amstel 8, 1273 LP). Afgelopen
donderdag werden zij geroepen
om een vader en opa te begraven.
Geen onschuldig spel: Iedere
dag is nodig dat wij bidden: ‘Leidt
ons niet in verzoeking, maar
verlos ons van de boze.’ Steeds
worden wij opgeschrikt hoe de
duivel probeert ons te verleiden.
Ik vernam hoe ook in ons dorp
jongeren bezig waren met het
spel Charlie Charlie Challenge. Dit
spel is een nieuwe variant op het
zogenaamde ‘glaasje draaien’.
Kern van de hype is het experimenteren met het oproepen van
de ‘geest’ Charlie, die antwoorden zou geven op vragen. Het gevaar is groot dat zowel jongeren
en ouderen het eens uit willen
proberen. Het is echter duidelijk
een occult spel dat voor iedereen een reële bedreiging vormt.
Het is goed dat ook vanuit de
christelijke basisschool de ouders
en kinderen op dit gevaar zijn
gewezen. Laten wij waakzaam
blijven! Zondag willen wij ook
in het gemeenschappelijk gebed
vragen of de Heere ons beschermt
voor deze gevaren.
Verantwoording: Bij het bezoekwerk in de gemeente zijn de
volgende giften ontvangen: oud.
Lubbers € 100,- (eredienst) en ds.
Van ’t Hof € 25,- (kerk) en € 25,(diaconie). Hartelijk dank!
Tenslotte: Wij hopen dat bij vele
jongeren de vlag kan worden
uitgehangen, omdat zij geslaagd
zijn voor hun opleiding. Het is
fijn wanneer de jongelui mij op
de hoogte houden, zodat wij ook
als gemeente kunnen meeleven.
Zondag hopen wij met de geslaagden de dank te brengen in
het midden van de gemeente en
bidden wij ook voor hen die een
teleurstelling moeten verwerken. Zondagmiddag hoop ik de
aangepaste dienst voor mensen
met een handicap te leiden in de
Zenderkerk. Het is goed om ook
als gemeente onze betrokkenheid
te tonen en deze dienst te bezoeken. Tot zondag!
Ds. P.M. van ‘t Hof
■ Aanvangspsalmen:
Zondag 14 juni
’s Morgens: Psalm 141 vers 2
(schoolpsalm)
’s Avonds: Psalm 125 vers 1 en 2
■ Oppasdienst
Zondag 14 juni
* ’t Visnet 0 t/m 3 jaar:
Sandra Theissling en
Henrike Lustig.

* Oude Kerk 3½ t/m 6 jaar:
Lianne Rebel.
Bijbelverhaal nr. 113, Hand. 9 : 1–20.
NIEUWE KERK
Predikant:
Ds. G.J. Mantel
Colijnlaan 5
tel. 5250344
gmantel@hervormdhuizen.nl
Nieuwe Kerk, Brede Englaan 28
Diensten: Zondag is de afsluiting
van het jaarthema over Jozef. Met
Jozef kijken we terug op zijn leven onder het subthema ‘Goed en
kwaad in Jozefs leven’. We lezen
daarbij uit Genesis 50 vanaf vers
15. In de morgendienst hoop ik
hierover te preken in de Meentkerk. ’s Middags hoop ik het aan
de orde te stellen in de Nieuwe
Kerk.
Zieken: Mw. Broens verblijft nog
steeds in Theodotion voor revalidatie. In het ziekenhuis te Hilversum is opgenomen geweest dhr.
Kos van de Burgemeester Fonteinlaan 1 vanwege klachten aan
de gal. Hij is gelukkig weer thuis
maar er zal wel verdere behandeling volgen. In het ziekenhuis te
Blaricum is onze br. Hans Brasser
van Herik 35 (tijdelijk adres) opgenomen wegens hartklachten. We
denken ook aan de zieken thuis,
waarbij we in het bijzonder mw.
Van Heeringen van de Johannes
Vermeerlaan 12 willen noemen,
die ernstig ziek is. We bevelen de
zieken graag in uw voorbeden
aan.
KOFFIE(b)UUR: Op donderdag 18 juni van 10.00 -12.00
uur is er weer KOFFIE(b)UUR.
Tijdens deze ochtend komen
Jos en Maaike Joosse vertellen
over de projecten en hun leven
in Malawi (Opdracht in Afrika).
Kom gezellig samen met je/uw
buurvrouw/man een kopje koffie
drinken. KOFFIE(b)UUR is er voor
buurtbewoners en gemeenteleden van de Nieuwe Kerk.
Huwelijksjubileum: Zondag 21
juni is voor Iman en Ditta Koster
van de Ceintuurbaan 52 en voor
hun kinderen en familie een extra
feestelijke dag. Op deze dag zijn
ze namelijk 25 jaar getrouwd. Een
dag om in dankbaarheid bij stil
te staan. In deze jaren hebben ze
veel van God mogen ontvangen,
veel van de wereld mogen zien
door het werk van Iman, en in de
verschillende gemeenten hun bijdrage mogen leveren in kerkdiensten en anderszins. Ook in onze
diensten levert Iman regelmatig
zijn bijdrage in de muziekgroep
op de gitaar. We wensen Iman en
Ditta met allen die hen lief zijn
een prachtige dag toe en Gods
zegen voor de toekomst.
Examens: Van verschillende
kanten kreeg ik het al te horen:
Donderdag uitslag! Dat betekent dat de spanning eraf is. Als
je geslaagd bent bij deze van
harte gefeliciteerd. We zijn met
je dankbaar! Als je een teleurstelling moet verwerken hoop ik dat
je door onze God gesterkt mag
worden. En als je een herkansing
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hebt wens ik je veerkracht en wijsheid toe.
Catechisatie 2015-2016: Er liggen nog heel wat brieven bij de
toren in-/ uitgang klaar, zouden
jullie deze zondag mee willen
nemen?
Daarnaast zijn we nog op zoek
naar twee mentoren om basiscatechisatie (10-12-jarigen) te geven.
Deze zal in het aankomende
seizoen iedere maandag middag
(van 16.15 t/m 17.00 uur) worden
gehouden in de Nieuwe Kerk.
Indien u/jij zich aangesproken
weet, neem dan graag contact op
met jeugdouderling (Pieter van
Woerden) per e-mail
(pieter@vanwoerden.eu) of per
telefoon (06 4126 4878).
Vakantie: Volgende week maandag gaat onze vakantie in. De eerste weken zal ons huis bewoond
zijn door onze dochter en haar
gezin, die eind deze week weer
overkomen. Die heeft dan mooi
de gelegenheid om allerlei bekenden in Nederland te ontmoeten.
De laatste week sluit ze bij ons
aan in Italië om nog wat vakantie met elkaar te kunnen vieren.
Maandag 6 juli zijn we weer beschikbaar. Omdat ook onze scriba
op vakantie is zal br. Ben Smit er
zijn voor de eerste contacten. In
voorkomende gevallen kunt u
hem bereiken op nr. 06-11022576.
De laatste week vanaf maandag
29 juni hoopt onze scriba weer
aanwezig te zijn.
Groet: Als wij bij leven en welzijn
terug zijn zijn de schoolvakanties
net begonnen. Wellicht dat we
elkaar nog ontmoeten. Mocht
dat niet zo zijn dan willen we u,
wanneer u erop uittrekt, bij deze
een goede vakantie toewensen
en een behouden thuiskomst. Een
hartelijke groet mede namens
mijn vrouw.
G.J. Mantel
■ Oppasdiensten
Zondag 14 juni
0–2 jaar: Voor Anker "De Erker"
Andrea Teeuwissen,
Pernelle Kriek en
Arianne Boot.
2–4 jaar: Voor Anker
„Grote Waaier”
Jiska Gooijer,
Monique Rebel,
Floortje van Velzen en
Sophie Kooij.
(verhaal 90)
4 jaar t/m groep 2:
Voor Anker Zaaltje 2e etage
Esther en Jan-Willem
van Tongeren,
Laurens Kooy en
Eva Rebel.
(verhaal 90)
■ Kindernevendienst: We gaan
verder met het boek Handelingen.
Met hoofdstuk 4 waarin we leren
dat Gods liefde altijd genoemd
moet worden, zodat iedereen die
ervan hoort gelukkig kan worden.
Willen jullie voor de verwerking
potjes nagellak meenemen.
Leiding bij groep 3-4: Hedwig
Baas en Janine van der Kaay.
Bij groep 5-6: Nely Kooy en Albert
Zeeman.
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ZENDERKERK
Predikant:
Ds. G.J. Roest,
Gravin Gertrude 8,
5239516
gjroest@hervormdhuizen.nl
Zenderkerk, Borneolaan 30

Bij de diensten: Zondagmorgen lezen we verder in het boek
Handelingen, deze keer Handelingen 15: 1-34. Het gaat over
een belangrijke vergadering
in Jeruzalem. Sommigen joden
hadden gezegd dat de mensen
uit de heidenen die in Jezus ging
geloven, ook de hele wet van
Mozes moesten gaan houden,
en dat zij zonder besnijdenis niet
gered zouden worden. Paulus en
Barnabas komen hier sterk tegen
in verzet, en daarom wordt het
onderwerp van bespreking in de
‘moedergemeente’ in Jeruzalem.
In de dienst a.s. zondag gaan we
ontdekken wat we kunnen leren
van de sprekers op deze vergadering, van hun wijze van vergaderen, en wat het besluit dat zij toen
namen ons nu te zeggen heeft.
In de middagdienst om 14.45 uur
gaat voor ds. Van ’t Hof in een
‘aangepaste kerkdienst’. Het is fijn
dat collega Van ’t Hof voorgaat
in de Zenderkerk. Ik vernam dat
het sommigen was opgevallen
dat ds. Van ’t Hof nog niet in de
Zenderkerk voorging. Dit heeft
te maken met het rooster (elke
predikant gaat 6x in elke andere
wijk voor, maar die beurten zijn
niet altijd gelijkmatig over het
jaar verdeeld), en ook was hij een
keer dat hij zou voorgaan ziek;
de suggestie van sommigen dat er
nog wat anders achter zit is onzin.
We zijn als wijken en collega’s
hartelijk verbonden door onze
Heer Jezus Christus. Zelf mag ik
in de avonddienst voorgaan in de
Oude Kerk. Daar zal het gaan over
zondag 23 van de Heidelberger
Catechismus, over de rechtvaardiging door het geloof.

Lisanne, een mooie dag toegewenst en van harte Gods zegen
in jullie huwelijk. Ook een goede
dag voor iedereen die met jullie
meeleeft. Het adres waar Bastiaan
en Lisanne gaan wonen is: Gen.
De la Reijlaan 43B, 1404 BP te
Bussum.
Op de kaart staat:
‘When someone dries your tears
When someone wins your heart
And says your beautiful
When you don’t know you are
And all you long to see
Is written on Gods face
Love has come and finally set you free
On thay wedding day’ (-Casting Crowns).
Ds. Weerd
Meeleven met elkaar: Broeder
Cees Schaap (Lieven de Keystraat
9, 1271 LR Huizen) is begonnen
aan een periode van zeven weken
waarin hij dagelijks bestraald
wordt. Dit na de operatie in april
vanwege prostaatkanker, waarbij gelukkig geen uitzaaiingen
aangetroffen werden. Wij danken
met Cees om het herstel dat is
ingezet en bidden met hem om
Gods genadige hulp in de dagen
die komen.
Gebedskring: Woensdagavond
17 juni is er gebedskring in de
Zenderkerk, vanaf 19.30 uur. Ieder
die dit leest is van harte uitgenodigd te komen. Het gebed is een
antwoord op Gods grote daden.
Het is goed en opbouwend dat samen te doen. We verwachten dat
de HERE antwoordt als we Hem
bidden voor de gemeente, voor
Huizen, voor zoveel dingen die op
ons hart gelegd worden.

Wijkavond woensdag 17 juni:
Zoals afgelopen zondag tijdens
het moment van delen aangegeven delen we bij deze de vragen
(zie onderaan dit stukje) die wij u
als gemeente voorleggen. Neemt
u uw antwoorden mee naar de
gemeenteavond aanstaande
woensdag 17 juni?
Inloop is 19.45 uur en om 20.00
uur starten we de gemeenteavond.
Tijdens de avond gaan we als
wijkgemeente dieper in op vragen
die ons helpen om invulling te
geven aan de vraag waartoe we
gemeente van Jezus Christus zijn.
Dit doen we d.m.v een brainstorm met aan de kernvraag gerelateerde onderwerpen waarbij de
focus ligt op …..’en wat hebben
we daarvoor/daarbij nodig?’
U moet hierbij denken aan onderwijs, gemeenschap, naasten,
gebouw, etc. Bij binnenkomst
ontvangt iedereen een blokje met
zelfklevende notitiepapiertjes en
een stift. We lopen in groepjes de
stellingen langs. Met uw groepje
brainstormt u en plakt uw notitie
met steekwoord op de stelling.
De uitkomsten gebruiken we als
voeding voor de te vormen missie
en visie.
Mogen wij u allen verwelkomen?
Het is voor ons allen een roeping
mee te denken en te bouwen aan
de gemeente van Christus. De
avond staat gepland tot 22.00 uur.
(Vervolg wijkberichten op
pagina 6)

Belijdeniscatechese: Vanaf september zal er weer belijdeniscatechese zijn. Dat duurt nog even,
maar wie erover denkt of al zeker
weet mee te willen doen, mag dat
best al laten weten! De belijdeniscatechese is op maandagavond
van 21.00-22.00 uur, met elkaar
gaan we de hoofdlijnen van het
christelijke geloof na, en ook bouwen we onderling aan de band
met elkaar. De catechese werkt
toe naar het doen van openbare
belijdenis in het voorjaar van
2016. Maar deelname verplicht
daar uiteraard niet toe. Met twijfels kun je beginnen aan de belijdeniscatechese. In het verleden is
gebleken dat deze twijfels in de
loop van een seizoen ook overwonnen kunnen worden, of een
zodanige plek krijgen dat er toch
een stap richting belijdenis gezet
kan worden. Hartelijk welkom!
Huwelijk: Op 18 juni aanstaande
gaan Lisanne Bor en Bastiaan
van der Roest trouwen. De dienst
waarin ze Gods zegen willen vragen over hun huwelijk is om 15.00
uur in de Meentkerk. Ds. Weerd
zal deze dienst leiden. Bastiaan en
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WOORDEN VAN AFSCHEID

TERUGBLIK MET HET OOG
OP DE TOEKOMST
Na 22 jaar als predikant verbonden geweest
te zijn aan de Hervormd Gemeente te Huizen,
waarvan 16 jaar als predikant van wijkgemeente
Meentkerk (vroeger wijk 6) en zes jaar als bovenwijks predikant, heb ik op woensdag 4 maart j.l.
afscheid genomen. Ik hield een toespraak onder
bovenstaand thema. In dit artikel enkele hoofdpunten.
De tijd waarin wij leven
Graag wil ik met u terugkijken, en ook een beetje
vooruitkijken. Ik wil beginnen met iets te zeggen
over de wijde context: de tijd waarin wij leven.
Dan heb ik het over de laatste decennia waarin wij
zoveel en zo snel veranderingen meemaken. Er is
veel in beweging.
Aan de ene kant genieten wij van de veranderingen. Als ik denk aan de verworvenheden van de
techniek en de wetenschap, dan maken wij daar
graag, en vaak ook zonder reserve, gebruik van.
Ondanks de economische teruggang leven wij in
ons land in een tijd van overvloed.
Aan de andere kant zijn er ontwikkelingen
waarbij wij ons hart vasthouden. Onze cultuur
heeft Joods-christelijke wortels. Velen zijn - in
een grote los-van-God-beweging - bezig zich van
deze wortels los te maken. Hierdoor raakt onze
cultuur steeds meer ontworteld. De geestelijke
dimensie die eeuwenlang een grote rol gespeeld
heeft op tal van terreinen is meer en meer aan het
verdwijnen. Met als gevolg dat het leven plat en
inhoudsloos wordt.
Wij raken de wereld van onze ouders en grootouders kwijt. Er is een cultuur aan het sterven, terwijl
er geen sprake is van de geboorte van een nieuwe
cultuur. De brug van vroeger naar nu en de toekomst wordt afgebroken.
Postmodern
De term ‘postmodern’ wordt wel gebruikt om
onze tijd te typeren. Hiermee is bedoeld: niets
staat vast - er is geen absolute waarheid. Ook: de
traditionele waarden en normen zijn niet meer
van deze tijd. Dat hoor je terug in uitdrukking als
‘Het is 2015 hoor! Dat is niet meer van deze tijd!’
Het geloof hoort in het museum thuis. Je bent een
fossiel, een hopeloos ouderwets iemand, als je aan
de bijbel vasthoudt.
Ons leefklimaat draagt steeds meer een atheïstisch
stempel. Velen hebben afgerekend met alles wat
met het christelijk geloof te maken heeft. Intussen geniet men wel met volle teugen van wat het
christendom heeft voortgebracht. Ik denk aan de
vrijheid en democratie, aan economie, wetenschap
en kunst, die door de invloed van het evangelie
een geweldige impuls hebben gekregen. Zij die
zich van de Joods-christelijke wortels van onze
cultuur losmaken leven eigenlijk als parasieten
van wat onze gekerstende cultuur heeft voortgebracht.
Maar hoe kan onze cultuur blijven bestaan als zij
zich losmaakt van haar Joods-christelijke traditie?
Gaan wij onze vrijheid en democratie verliezen die
in deze traditie geworteld zijn?
En wat zal er verder gebeuren met het christendom? De Engelse christenjournalist G.K. Chesterton schreef een eeuw geleden. ‘Het christendom
wordt voor de honden geworpen in een klimaat
waarin de mens met God afrekent. Dat is talloze
malen gebeurd. Maar’, voegde hij daaraan toe,
‘die honden zijn allemaal gestorven.’ Het christendom heeft een kracht in zich die niet klein te
krijgen is.
De kerk
En hoe staat het met de kerk te midden van deze
ontwikkelingen? De kerk is wezensvreemd aan de
Godloze en vaak ook goddeloze cultuur waarin
wij leven. In de westerse wereld groeit de kerk
niet. Als we dit wereldwijd bekijken, dan zien we
dat de kerk in premoderne culturen wel groeit. In
Kenya en andere Afrikaanse landen. In Aziatische
landen als Nepal en China. Terwijl we zien dat de
kerk in een postmoderne cultuur te kampen heeft
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met afnemende aantallen en verdunning van het
geestelijk leven.
Onze gemeente
Ik breng de vraag dichterbij: Hoe staat het met onze
hervormde gemeente te midden van de ontwikkelingen in onze cultuur?
Als eerste zou ik willen zeggen dat de drie-enige
God in onze gemeente woont en werkt. Vaak heb ik
gedacht: o, wat is God op een machtige wijze overtuigend aan het werk in ons midden.
Eeuwen geleden heeft Hij Zijn gemeente hier in
Huizen gesticht. Hier in Huizen heeft Hij Zijn kerk
geplant en is Hij iets nieuws begonnen. En Hij gaat
door met waarmee Hij begonnen is. Hij laat niet los
het werk dat Zijn hand begon. Ook nu wij te maken
hebben met krimpende grenzen, houden wij daaraan vast.
Ten tweede zou ik willen zeggen, dat wij een gemeente in een postmoderne, geseculariseerde tijd
zijn, met als kenmerken: materialisme, consumentisme, lauwheid, individualisme en subjectivisme.
Wij zijn meer naar binnen dan naar buiten gericht.
Wij zijn een gemeente met een groeiend gebrek
aan compassie en betrokkenheid. Gelukkig zijn er
ook loyale jongeren en ouderen die de kern van de
gemeente vormen.
En toch… ik blijf het zeggen: dit is de gemeente
waarin de drie-enige God woont en werkt. Dit is de
gemeente van Christus. Ik heb deze gemeente lief,
omdat ik Hem lief heb.
Loochening eenheid gemeente
Een punt van zorg is ook een groeiend gebrek aan
visie op de betekenis van de eenheid van de kerk.
God is één, belijden wij. En Gods kerk is één. Als
de kerk scheurt, dan is dat een loochening van de
eenheid van God en van de eenheid van de kerk.
Daarom heb ik de scheuring in 2004, die wij ook hier
in Huizen hebben meegemaakt, vreselijk gevonden.
Daarom vind ik het ook zo erg dat er jongeren en
ouderen zijn die zich elders, buiten Huizen, bij een
gemeente voegen. Wat is dat voor een getuigenis
naar de samenleving toe? Werkt dit niet vervreemdend en verlammend ten aanzien van onze missionaire kracht? Vertoont de kerk zo niet het beeld
van fragmentarisatie dat juist zo kenmerkend is voor
onze cultuur vandaag? Waarin zijn wij anders dan
de ons omringende cultuur, waarin zoveel uit elkaar
valt?
En hoe zit het met de leiding van de Heilige Geest?
Dat is best een moeilijk punt. De Geest is erop uit om
eenheid te bewerken, om mensen bij-Een, bij Christus, te brengen. Dan kan het toch niet zo zijn, dat de
Geest tegen mij zegt: ‘Jij moet hier blijven’ en dat Hij
tegen een ander zegt: ‘Ik wil dat jij je elders bij een
gemeente voegt’? Dan zou de Geest toch tegen de
eenheid van God en tegen de eenheid van de kerk in
werken!?
Ik moet eerlijk bekennen, dat dit één van de dingen
is waaraan ik lijd. Ik lijd aan de kerk, aan kerkverlating, maar ook aan de gemeenteverlating. Helaas
heb ik vele jongeren en ouderen, onder wie er zijn
die ik heb gedoopt, die bij mij belijdenis hebben
gedaan of wier huwelijk ik heb ingezegend, onze
gemeente zien verlaten of verruilen voor een andere
gemeente. Onder hen zijn er die uiteindelijk Godverlaters geworden zijn. Door de jaren heen ben ik
gaan beseffen hoe fundamenteel de eenheid van de
gemeente is, omdat God één is.
Aandachtspunten
Als je vooruit wil, moet je eerst achterom kijken.
We kijken terug. We gaan niet terug. We leven de
toekomst tegemoet. Daarom wil ik nog even terug
naar die vraag: hoe staat onze gemeente in de
cultuur van vandaag? Hoe gaan wij als gemeente
de toekomst tegemoet? Wat is nodig? Wat zijn
aandachtspunten? Ik beperk mij tot het noemen van
twee punten:
1. Identiteit
Naar mijn overtuiging is het in de eerste plaats belangrijk om blijvend aandacht te besteden aan onze

identiteit. In tal van opzichten is er sprake van
identiteitsvervaging. Als gemeente staan wij in de
gereformeerde traditie.
De gereformeerde beweging is vanuit haar oorsprong een vernieuwingsbeweging. Dat wordt
nogal eens vergeten. Vaak is de gereformeerde
traditie een gestolde traditie geworden, gestold
in vormen en uiterlijkheden. Maar het gereformeerde denken is principieel dynamisch. Het is de
dynamiek van het steeds weer teruggaan naar de
Bron en daaruit putten. We zijn gereformeerd om
steeds weer gereformeerd te worden. Het gereformeerde is een principe om, in veranderende tijden, blijvend toe te passen. Terug naar het Woord.
Daarin ligt onze kracht. Terug naar de Bron. Dat is
gereformeerd. In het teruggaan naar de Bron ligt
de kracht van de kerk. De Geest wil ons teruggaan naar de Bron gebruiken om vernieuwing te
bewerken. Daarom: de Bijbel centraal
2. Functioneren gemeente als lichaam van Christus
In de tweede plaats is het belangrijk om aandacht te besteden aan de gemeente als lichaam
van Christus. Individualisering en subjectivering
brengen een hechtingsprobleem met zich mee.
Veel gemeenteleden hechten zich niet aan de
gemeente. Ze vinden het moeilijk om verantwoordelijkheid te aanvaarden in een groter geheel
en kunnen daardoor geestelijk niet volwassen
worden.
Maar het is de aard van het geloof dat het zich
hecht. Aan Christus. Maar ook aan Zijn gemeente.
Daarom is het wezenlijk om te investeren in het
functioneren van de gemeente als lichaam van
Christus, waarin jongeren en ouderen hun plaats
hebben en ook tot het dragen van verantwoordelijkheid geroepen worden. Dat vraagt ómdenken,
een bekering in ons denken. Tegen de neiging in
om vanuit onszelf te denken, moeten wij leren
om vanuit God te denken. Tegen de neiging in om
vanuit onszelf naar de gemeente toe te denken,
moeten wij leren om vanuit de gemeente naar
onszelf toe te denken. Daarmee zitten we niet op
het spoor van de tijd, maar wel op het spoor van
de Bijbel.
Als de gemeente functioneert als het lichaam van
Christus, dan groeit zij in Christus, in onderlinge
pastorale zorg en in diaconaal en missionair getuigenis. Dan zal zij ook meer naar buiten gericht
zijn.
Dankbaarheid
Ik wil graag mijn dankbaarheid uitspreken voor de
plaats die mijn vrouw en ik in het midden van de
gemeente hebben gehad vanaf 1992 en die wij op een andere wijze - ook na dit afscheid houden.
Ik ben dankbaar voor het in mij gestelde vertrouwen in de afgelopen jaren waarin ik als bovenwijks predikant mocht werken. Ik ben dankbaar
voor de vele persoonlijke ontmoetingen in het
werk dat ik mocht doen.
Ik dank God, onze Here, dat Hij mij in de dienst in
Zijn Koninkrijk zoveel jaren heeft willen inzetten.
En dat Hij mij door mijn falen en zwakheden heen
heeft willen gebruiken. Gaandeweg heb ik in mijn
leven meer geleerd wat genade is en wat het betekent om als goddeloze gerechtvaardigd te zijn.
Belofte van hoop
Wij leven in een spannende tijd. Het is onrustig in
de wereld. De onrust neemt toe. Er zijn machten
die ons te groot zijn. Die machten zijn destructief, verwoestend. Maar Christus is Overwinnaar.
Daar houden wij aan vast. Dat belijden wij in het
aangezicht van de boze. Misschien gaan wij een
moeilijke tijd tegemoet. Dat zal dan een periode
van loutering en zuivering zijn. Maar wij laten het
hoofd niet hangen. Wij leven van de belofte van
Hem, die zegt: ‘Ik ben met u, al de dagen, tot aan
de voleinding van de wereld.’
De toekomst is onbekend. Maar één ding is zeker:
zij ligt in Gods goede, sterke handen. Met en vanuit Israël zullen wij Zijn lof verkondigen.
C.G.G.
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De basisvragen:
1. Waartoe zijn wij gemeente van
Jezus Christus, wat beweegt
ons, waarom bestaan we?
2. Welke zegeningen ervaar je
met betrekking tot onze wijkgemeente?
3. Welke pijn ervaar je met
betrekking tot onze wijkgemeente?
4. Welke knelpunten zie je op
de weg naar de kerk van de
toekomst?
5. Welke kansen zie je op de
weg naar de kerk van de
toekomst?
Namens de kerkenraad,
Jan Willem Wiesenekker
Verslag
kerkenraadsvergadering:
Afgelopen dinsdag vergaderde
de kerkenraad. De vergadering
begon met een ontmoeting met
Rik en Machteld Lubbers. Ongeveer 2 jaar geleden zijn ze vanuit
onze gemeente uitgezonden en
dan is het ook een goed moment
om in de kring van de kerkenraad
een ontmoeting met ze te hebben. Zo stonden we stil bij hun
werk in Kosovo en de zegeningen
die ze daarin mogen ervaren. We
zijn dankbaar dat ze op verschillende manieren bijdragen aan
de opbouw van de christelijke
gemeente in Peja en hoe ze daar
iets mogen laten zien van Gods
liefde. Vanuit dat gesprek volgde
een bezinning in de kring van de
kerkenraad over het gemeentezijn. Vanuit de vragen die ook
op de gemeenteavond aan de
orde zullen komen, ontstond een
bezinning en gesprek over hoe we
gemeente willen zijn. Een goede
opmaat. We zien ook uit om dat
gesprek in de breedte van de
gemeente te voeren. Naast een
aantal vaste agendapunten kon
de kerkenraad instemmen met
een voorstel dat vanuit de moderamina van de wijkkerkenraden is
voorbereid over organisatie van
de middagdiensten.
Namens de kerkenraad,
Gert Veerman
Tenslotte: Een hartelijke groet
vanaf de Gravin Getrude, in Christus verbonden.
Ds. Gerben Roest
■ Oppasdiensten:
Zondag 14 juni
* Gemeentezaal, 0 t/m 2 jaar:
Gerdiene Westland,
Caroliene Joosse,
Dineke Bor,
Rianne den Butter en
Hillie den Dikken (reserve).
* Kelder, 3 t/m 5 jaar:
Ingeborg Reurink,
Anneke Wiesenekker en
Emma Baas.
■ Kindernevendienst: Zondag
is er kindernevendienst. Het gaat
over “Petrus en Johannes worden
ondervraagd”, n.a.v. Handelingen
4 : 1–31.
Leiding groep 1 t/m 3:
Marjenneke Wiesenekker en
Carlijn Wiesenekker.
Leiding groep 4 t/m 6:
Gezien de Jong en
Clarissa van Stempvoort.
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MEENTKERK
Predikant:
Ds. B.E. Weerd,
Augustinuslaan 33,
5243431
bweerd@hervormdhuizen.nl
Meentkerk, Bovenmaatweg 410

Rondom de diensten: Zondagmorgen hoopt in de Meentkerk
ds. Mantel voor te gaan. De middagdienst zal worden geleid door
ds. Schuurman uit Harderwijk. Ik
wens iedereen goede en gezegende diensten.
Bediening Heilige Doop: Op
zondag 7 juni jongstleden is de
Heilige Doop bediend aan Bent
Jongerden, Tulpstraat 22, die als
dooptekst meekreeg: ‘Want U
bent groot en doet wonderen,
U bent God, U alleen. Leer mij,
HEERE, Uw weg, ik zal in Uw
waarheid wandelen,’ (Psalm 86:
10 + 11) en Julian (Johannes) Zeeman, Gooisekust 4, die als tekst
kreeg ‘Genadig en barmhartig is
de HEERE, geduldig en groot aan
goedertierenheid. De HEERE is
voor allen goed, Zijn barmhartigheid rust op al Zijn werken’ (Psalm
145: 8 + 9). In de dienst stond
2 Kor. 1: 20 centraal: ‘Immers,
zovele beloften van God als er
zijn, die zijn in Hem ja en in Hem
amen, tot verheerlijking van God
door ons.’
Overleden: Ik had in het vorige
kerkblad geschreven terug te
zullen komen op het overlijden
van de heer Willem Visser, die op
2 juni jongstleden is overleden
op de leeftijd van 91 jaar. Willem Visser werd op 19 mei 1924
geboren in Huizen. Zijn jeugd was
niet eenvoudig en dat gold zeker
toen hij als jongvolwassene in de
oorlog naar Duistsland moest om
daar te werken. De oorlogsjaren
hebben zijn leven getekend en
hielden hem altijd bezig. Ook de
tijd die hij op een botter voer bij
zijn vader was niet gemakkelijk.
Willem Tijmenszoon Visser, oudste
zoon van en schipper uit Huizen
die op zijn beurt ook weer de
oudste zoon was van een schipper uit Huizen, man van de zee,
voorbestemd om te varen.
Maar zijn leven liep anders, hoewel het onrustige en avontuurlijke
wel altijd bleef, hij hield bijvoorbeeld van reizen. Na de oorlog
ging hij naar Amsterdam en ging
hij werken op de administratie en
hij werkte zich op als boekhouder.
Op zijn 43e haalde hij het examen
voor registeraccountant. Hij heeft
altijd hard gewerkt om zijn gezin
te onderhouden. Meer dan zestig
jaar lang was hij getrouwd met
zijn vrouw, Annie Visser-Wieman.
Samen kregen ze zes kinderen,
Tim, Anja, José, Jan Willem, Jaap
en Monica. Ze woonden lange tijd
in Bussum. Op allerlei manieren
heeft de heer Visser voor zijn kinderen en kleinkinderen gezorgd.
De laatste tijd samen hebben
meneer en mevrouw Visser aan
de Veerkade in Almere gewoond.
Helaas moest de heer Visser naar
Gooizicht in Hilversum toen zijn
vermogens minder werden.
Wat kerk en geloof betreft was

Willem Visser vaak zoekend. Hij
wilde geraakt worden. Samen
met één van de kinderen ging hij
in Bussum naar de Vredeskerk of
naar de Spieghelkerk, terwijl zijn
vrouw ’s middags bij een andere
wijkgemeente kerkte. Op een bepaald moment vonden ze aansluiting bij de Meentkerk in Huizen.
Hij stelde zijn vertrouwen op God.
Op dinsdag 2 juni is de heer Willem Visser overleden. De begrafenis heeft plaatsgevonden op
woensdag 10 juni na een rouwdienst in de Meentkerk. Tijdens de
dienst stond Psalm 91:1 centraal,
de tekst die ook boven de rouwkaart staat: ‘Wie in de schuilplaats
van de Allerhoogste is gezeten,
zal overnachten in de schaduw
van de Almachtige.’
Mevrouw Visser-Wieman woont
sinds enige tijd in ‘Godelinde’,
Jozef Israëlslaan 1 (1401 CM) Bussum, appartement 304. Gedenkt u
haar, haar kinderen en kleinkinderen in de voorbede!
Meeleven: Ds. H.J. de Bie, Huizermaatweg 304 (1276 LJ) is afgelopen maandag in Tergooi-ziekenhuis in Blaricum opgenomen.
Hij moet enkele onderzoeken
ondergaan. In het Tergooi-ziekenhuis in Blaricum verblijft ook nog
steeds mevrouw Veerman-Pol,
Monnickskamp 224 (1274 JX). Ze
ondergaat een andere therapie.
Pierre Hendrix, Aagje Dekenlaan
4 (1403 HH) Bussum heeft veel
moeite met het proces dat hij
moet doormaken vanwege zijn
ziekte en de gevolgen die dat
voor hem heeft. Menselijk gezien
is er voor hem weinig uitzicht.
We leven mee met hen die (ernstig) ziek zijn en behandelingen
ondergaan.
Huwelijk: Als wijk leven we
mee met Lisanne Bor en Bastiaan
van der Roest die op 18 juni gaan
trouwen. Zie de berichtgeving onder de wijkgemeente Zenderkerk.

Eindexamenkandidaten: Ik
hoop dat iedereen een goede
uitslag heeft gekregen. Als het
anders is: veel sterkte gewenst. En
bij een herkansing blijft de spanning nog even: veel succes dan! Ik
vind het altijd wel fijn om even te
weten wat het geworden is. Bel,
app of mail me even!
Uit de kerkenraad: Tijdens de
laatste vergadering heeft de
wijkkerkenraad de procedure en
het tijdpad voor de ambtsdragersverkiezing van komend najaar
doorgenomen en vastgesteld.
In de zomervakantie is niet elke
zondag een muziekgroep beschikbaar. Het blok van lofprijzing en
aanbidding zal een aantal keer
worden ingevuld met Psalmen en
gezangen vanwege de begeleiding.
Gemeentedag 27 juni: Over 2
weken (zaterdag 27 juni) is de
gemeentedag. De voorbereidingen zijn in volle gang. Er is een
middagprogramma vanaf 14.30
uur in Bussum en een avondprogramma (eten) vanaf 17.30 uur in
de Meentkerk. Opgeven kan voor
het middag- en/of avondprogramma door de opgavestrook in te
leveren in de bus (hart) die staat
in de hal van de Meentkerk of per
e mail
nett_an@hotmail.com. Als je het
niet redt om 14.30 uur in Bussum te zijn, maar later wel, dan
is dit ook mogelijk. Voor het eten
‘s avonds doen we een beroep
op jouw kookkunsten. Mis je inspiratie voor wat je zal maken dan
hangen er in de hal van de kerk
enkele recepten waarvan je er 1
(of meerdere) mag meenemen
en maken. Maar je mag natuurlijk
ook zelf verzinnen wat je gaat
maken.
■ Kindernevendienst
groep 1 t/m 6: Zondag is er kin-

Vakantiebijbelweek 2015
DE BOUWPLAATS
11 t/m 13 augustus
Oproep vrijwilligers
Tot nu toe hebben zo’n 10 personen
zich opgegeven om ons te helpen
tijdens de VBW dagen. U snapt het,
met dit groepje gaan we het absoluut
niet redden. Vaders, moeders, opa’s en
oma’s, 16+ers (maatschappelijke stage),
we hebben jullie allemaal nodig! We
zoeken met name groepjesbegeleiders,
pannenkoekenbakkers, keukenhulp
en opruimers. Het is het leukst om alle
dagen te helpen. Maar een dag(deel)
mag natuurlijk ook.
De dagen waarop u kunt helpen zijn:
Dinsdag 11 t/m donderdag 13 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
035-5266954 (Gerard Barmentlo).
Hartelijke groet, De VBW-commissie
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dernevendienst voor de kinderen
van groep 1 t/m 6. Bij de jongste
groep gaat het Bijbelverhaal
over de Samaritaanse vrouw en
horen jullie dat Jezus alles van ons
weet. De leiding is in handen van
Sandra en Miriam. Bij de oudste
groep gaat het Bijbelverhaal over
Filippus die een man uit Ethiopië
ontmoet en hem uitlegt wie Jezus
is. De leiding is in handen van Marianne en Erik. Graag tot zondag
allemaal!
Kringwerk: A.s. zondag is de Albert Schweitzerkring welkom bij
Jacob en Henny Westland, Albert
Schweitzerlaan 31. We behandelen uit de jaarbrochure ‘De loop
van je leven’ blz. 77 t/m 79 over
‘Een verwachtend leven - Waar
loopt je leven op uit?’ met als
bijbelgedeelten Genesis 50:22-26
en Hebreeën 11:22. Ben je verhinderd, laat het dan even weten op
tel. 5262082. Tot zondag!
Gift: Ontvangen door ds. Weerd:
€ 12,-.
■ Oppas - zondagmorgen
14 juni: Fabiënne Smit; Linda
Honing; Tijmen Hansman; Leonie
Kooij.			
Augustinusje: ‘Wij hebben
persoonlijk vrede met God. Dat
is in dit leven door het geloof,
maar in het eeuwige leven zullen
we Hem zien van aangezicht tot
aangezicht.’
Tenslotte: Voor veel gezinnen
zijn het weken waarin er van alles
moet worden afgerond: toetsweken, activiteiten rond het eind van
het schooljaar, examens enz. Er
wordt uitgezien naar de komende
vakantieperiode. Er zullen ook
mensen zijn, die daar door allerlei
omstandigheden juist tegenop
zien. Laten we in elke periode
als gemeente ook echt gemeente
zijn. In het gemeenteleven zijn de
voorbereidingen voor het nieuwe
seizoen ook al weer bezig. Laat
iedereen in zijn/haar eigen situatie iets van de liefde van Jezus
Christus uitstralen.
Een hartelijke groet vanaf de
Augustinuslaan 33, ds. Weerd.

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

Ontmoetingsdienst: Het thema
voor de dienst is: ‘Bevrijdende
liefde - God hoort je’, n.a.v. Markus 10:46-52.
Een aantal zondagen denken we
in de Ontmoetingsdienst na over
de bevrijdende liefde van God.
Bevrijding veronderstelt dat je
ergens aan vast zit. Of dat zo is,
weet alleen jijzelf. Vandaag kijken
we naar een verhaal over iemand
die vast zit in het donker. Het is
een man - Bartimeüs - die niet kan
zien, hij is blind en hij kan zichzelf
daar niet uit bevrijden. Wat hij
HUIZER KERKBLAD 12 JUNI 2015

wel kan, dat doet hij: roepen of
beter: schreeuwen. Bartimeüs zit
zoals gebruikelijk ook vandaag
weer te bedelen op een van de
uitvalswegen van Jericho. Er trekt
een groep druk pratende mensen aan hem voorbij. In een flits
bedenkt hij dat Jezus er bij loopt.
Van hem had Bartimeüs al vaker
gehoord. En in een spontane
opwelling roept hij het uit: ‘Zoon
van David, Jezus, heb medelijden
met mij’. Jezus hoort het roepen
en reageert. Hij nodigt de blinde
man bij hem te komen en vraagt
wat Hij voor hem kan doen. Hij
verlangt ogen om Jezus en zijn
werk te kunnen zien. Best verrassend zo’n wens. Hij had ook kunnen vragen om bevrijd te worden
van zijn armoede of zijn werkloosheid of van… nou ja, bedenk
het maar voor jezelf. Waar zou jij
Jezus bij willen roepen in je leven?
De deuren van deBrug gaan om
10.00 uur open voor ontmoeting.
Om 10.30 uur begint de dienst die
een uurtje duurt. Voor en na de
dienst is er ruimschoots gelegenheid voor ontmoeting en gesprek.
Bijbel ontdekken: Donderdag
18 juni is de laatste avond van
deze kring. We gaan verder met
het lezen en bespreken van het
bijbelboek Markus. We gaan deze
avond verder bij Markus 10 vers 1.
Om 21.15 uur stoppen we met de
bespreking en nemen we een zelf
meegenomen hapje en drankje en
praten we nog wat na. Om 22.00
uur sluiten we de deuren om na
de vakantie weer verder te gaan
met het lezen in Markus. Welkom,
zowel voor als na de zomervakantie!
Jan Verkerk

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

Van ons heengegaan: Op 9
juni is mw. J.J.B. Kriek-Molenaar,
ONP 111, overleden. Omdat er
op het moment dat ik deze kopij
moet inleveren nog geen nadere
gegevens bekend zijn, zal oud. H.
Schram in het volgende kerkblad
hier op terugkomen.
Weekdienst: Op woensdag 17
juni zal de dienst geleid worden
door evangelist J.O. Verkerk. Fijn
dat hij dat ook eens wil doen. Zo
kunt u met hem nader kennismaken en hij met u. Na het koffiedrinken begint de dienst in de
Grote Waaier om 10.30 uur.
Interne verhuizing: Mw. J.F.
Lophuhaä-Potoruw, die voor KDO
op ONP 163 woonde, heeft per 3
juni j.l. als vaste bewoonster haar
intrek genomen op ONP 195.
Gift: Voor het personeelsfonds
mag ik onder een woord van dank
aan de gever(s) een bedrag van
€ 150,- verantwoorden.
Afwezig: Van 10 juni t/m 3 juli

ben ik wegens vakantie afwezig. In dringende gevallen kunt
u zich voor wat mijn werk in
‘Voor Anker’ betreft wenden tot
de receptie of de scriba van de
Nieuwe Kerk en voor wat mijn
bezoekwerk in de Zenderkerkwijk
aangaat tot de scriba van die wijk.
Tot slot: In Hand. 12 : 5 lezen we
dat Petrus in de gevangenis in
bewaring gehouden werd. Onderschat dat niet! Eén man in een
kerker en daarvoor vier viertallen
soldaten (vs. 4). Dat is overdreven
veel.
Tussen haakjes: het lijkt wel een
beetje op de Paasmorgen. Toen
werd er ook een wacht van Romeinse soldaten opgetrommeld
om een dóde Jezus te bewaken.
Ondertussen is het wel zo dat
die ene man in de cel nu geen
schijn van kans meer maakt. Een
geweldige ‘aardse macht’ is tegen
Petrus te hoop gelopen. Niet alleen tegen hem natuurlijk. Maar
ook tegen de gemeente van Christus, waarin deze man Petrus een
leidinggevende rol heeft.
Wat moet er van de gemeente
terechtkomen die tegenover deze
‘aardse macht’ zelf ‘geen tegenweer’ heeft?
De kerk heeft een wápen. Vanaf
het begin is de gemeente van
Christus een biddende gemeente
geweest (vgl. Hand. 1: 14). En
dat wapen van het gebed zet de
gemeente ook nu weer in. Voortdurend bidden zij voor Petrus - tot
God.
Dat laatste lijkt een beetje een
overbodige mededeling. Natuurlijk bid je tot God. Op deze
manier laat Lucas echter zien dat
de Christelijke Kerk wel zwak lijkt,
maar dat ze toch tegenover de
‘aardse macht’ de legers van de
HEERE kan zetten. Dan gebeuren
er machtige dingen. De hemel
scheurt. Een engel daalt neer. De
boeien raken los. En de wachters
slapen, als doden zo diep. Het
lijkt (alweer) de paasmorgen wel:
toen óók een engel het graf van
Christus opende. En de Romeinse
wachters als doden waren.
Ja - houd die vergelijking met Pasen maar goed vast. Zó gaat dat:
de Kerk die trouw is in het gebed,
heeft de krachten van Pasen tot
haar beschikking. Zij kan gevangenissen losmaken. Gebondenen
vrijheid schenken. Dóden levend
maken. En het gebeurt: dagelijks.
Dat mensen die dood zijn in zonden, lévend gemaakt worden in
Christus. Wie ooit mocht denken
dat het Woord van God gebonden
kan worden, heeft het goed mis.
Met een hartelijke groet,

E.K.T.

MC EVANGELIST
Evangelist:
Jan Verkerk

De Ruyterstraat 7, 1271 SR
tel. 06 57 99 28 29
evangelist@hervormdhuizen.nl
www.missionairhuizen.nl
Rekeningnr. 3299 02 091 H.E.Z.C.
te Huizen

Dagelijks bestuur: Dinsdag vergadert het db van de Missionaire

Commissie. We komen om 20.00
uur bijeen in de hal bij mijn werkkamer in ’t Visnet.
Weekdienst: Woensdagochtend
hoop ik de weekdienst in Voor
Anker te verzorgen. Het is de
eerste keer dat ik in deze dienst
voorga en ik zie er naar uit om
dat te doen. Ook vind ik het fijn
(een deel van) onze ouderen te
ontmoeten rond het woord van
God.
GZB-dag: Zaterdag is het zover:
de GZB-dag. Het thema is ‘Laat
de kerk niet verdwijnen’. Met dit
thema wil de GZB de situatie van
christenen in de bedreigde kerk in
Egypte onder de aandacht brengen. De GZB-dag is op D.V. zaterdag 13 juni in de Evenementenhal
in Gorinchem. Het ochtendprogramma begint om 9.45 uur. Meer
info op www.gzb.nl.
Jan Verkerk

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

Actie VIER DE ZOMER
bij Boekhandel De Echo
Van zaterdag 13 juni tot en
met zaterdag 11 juli organiseert Boekhandel De Echo de
campagne ‘Vier de zomer’. In
deze periode ontvangt elke
klant bij aanschaf van één van
de elf zomertoppers een gratis
bookazine. In het bookazine
staat de roman De Dans van
Dan Walsh en Garry Smalley.
Daarnaast bevat het bookazine
leuke extra’s zoals kleurplaten,
een kinderpagina, Young Adult
verhaal, recept en bijbelstudie.
Het bookazine is ook los verkrijgbaar voor € 4,95.

Zomertoppers

Donkerland - auteur:
Deon Opperman
Dubbelroman
Laatste dans en Toegift auteur: Karen Kingsbury
Trilogie Sleutelkind,
Dwaalgeest, Ontmaskerd auteur: Kristen Heitzmann
Letitia’s appelboom auteur: Jane Kirkpatrick
Letters in het zand auteur: Greetje van den Berg
Meesterwerk auteur: John Ortberg
NBV Dwarsligger
Onschatbare teksten - auteur:
Rob van Houwelingen
Oog in oog met Jezus auteur: Saama Habib
(met Bodie Thoene)
Van zeldzame schoonheid auteur: Tamera Alexander
Wandelen door Bonhoeffers
gedachtegoed Arthur Alderliesten

VADERDAG

Een vaderdagtafel met
o.a. thrillers, informatieve
en theologische boeken en
cadeau-artikelen.
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HERVORMDE JEUGDRAAD
Secr.: Clarine Rebel-Bakker,
p/a Ceintuurbaan 45a,
1271 BG Huizen.
Tel.: 035-5251747/06-20094352
E-mail: hj@hervormdhuizen.nl
Bankrek.nr.:
NL37 RABO 0376475110
JONGERENWERKER
Vacant

■ King’s Kids
Hallo Koningskinderen!
Als afsluiting van dit seizoen,
willen wij graag aan jullie vertellen dat we hebben genoten van
jullie. We hopen dat het volgend
seizoen net zo gezellig wordt als
dit afgelopen seizoen!
Maar het feest is nog niet voorbij!
Want 19 juni is er een voorloopavond van de VBW, waarbij jullie
allemaal zijn uitgenodigd. Het is
gratis en het begint om 19.00 uur
tot 20.00 uur in de Zenderkerk.
Dat wordt zeker een leuke avond.
En dan nog iets!
9 Oktober hebben we een speciale King’s Kids avond voor alle
groepen. Wat we gaan doen is
nog een verrassing, maar het
wordt zeker heel leuk! Vooral
leuk voor de kinderen die dit seizoen moeten gaan stoppen, want
deze avond mogen jullie terug komen en hebben wij voor jullie een
echt afscheidskadoo! Dus geef het
door...
Groetjes van de King’s Kids leiding

Huizen voetbalt
voor Hebron
Huizen voetbalt
voor Hebron
Het speelschema
is rond, de ballen
en de fluitjes zijn
geregeld en de bar is open:
vanavond kunnen we voetballen!
Vanaf 19.00 uur op het Huizen terrein!
Voetbal je niet mee? Kom dan
aanmoedigen. Gezellig!
De volgende teams gaan de
uitdaging aan:
Stoere Zenderkerk dames,
Meidenteam, FC Hebron,
Nieuwe Meent, De Uitschieters, HHC, ZK Giants, Huizen
in onderbroek, KV, Girlpower,
EVA, FC Scheve-Inge, Meentkerk toppers, Meentboys, HJ
olé olé en de dominees…

VERENIGINGSNIEUWS
■ EVA en Knapenvereniging
Helaas, helaas wegens te weinig
aanmeldingen kan het roeien 20
juni niet doorgaan.
Voor wie al betaald had; het geld
wordt zo snel mogelijk bij jullie
thuis gebracht.
Voor iedereen een hele fijne zomervakantie!
8

DIVERSEN
■ Bijbelkring Molenberg 6
17 Juni is er weer Bijbelkring .”Onder
de hoede van de goede herder”n.a.v.
1 Petrus 2 : 21-3:7 is het onderwerp
voor vanmorgen.
Wat hebben wij voor Jezus over?
Er is weer genoeg stof om over na te
denken.
Tot ziens 9.30 uur!
■ Start project Belevingstuin
Amaris Voor Anker
Op woensdag 17 juni wordt tijdens de
jaarlijkse zomermarkt van Amaris Voor
Anker een gloednieuw ‘Rabobankje’
onthuld. Deze tuinbank, gesponsord
door Rabobank Noord Gooiland, is de
eerste aanzet voor de nieuw aan te
leggen binnentuin. De huidige binnentuin wordt namelijk veranderd in
een zogenaamde belevingstuin: een
plek waar de zintuigen van bewoners
op allerlei manieren worden geprikkeld en men vrij rond kan lopen en
bewegen.
Ouderen in verzorgingstehuizen
komen over het algemeen te weinig
buiten, zo blijkt uit onderzoek. Amaris
Voor Anker wil haar bewoners graag
prikkelen om meer naar buiten te
gaan. Er is een grote binnentuin, maar
deze plek nodigt niet genoeg uit om
te wandelen en te bewegen. Daarom
wil Amaris Voor Anker een echte belevingstuin creëren; een plek waar men
kan bewegen en zintuigen geprikkeld
worden. Een theetuin, een moestuin
en diverse beweegtoestellen staan op
het wensenlijstje. De bedoeling is dat
de bewegingstuin in 2016 gerealiseerd
is. Niet alleen bewoners van Amaris
Voor Anker zijn er welkom, ook bewoners uit de wijk kunnen straks naar
hartenlust genieten van de nieuwe
belevingstuin.
Sponsoring en donaties
De belevingstuin, die aangelegd gaat
worden in samenwerking met Arian
Tuintechniek, zal gefinancierd worden
vanuit sponsoring en donaties. Daarnaast zijn medewerkers, vrijwilligers,
bewoners én hun familieleden actief
betrokken om geld in te zamelen voor
het project. Een zogenaamde participatiemeter in de hal, zal steeds de
tussenstand aangeven als het gaat om
hoeveel geld er al beschikbaar is voor
de belevingstuin.
Zomermarkt 17 juni
De opbrengst van de jaarlijkse zomermarkt op woensdag 17 juni is ook bestemd voor de nieuwe belevingstuin.
Tijdens de gezellige markt worden
diverse zelfgemaakte spulletjes verkocht, er zijn lekkere hapjes te koop,
er is een rad van fortuin en ook aan
kinderen is gedacht. De zomermarkt
vindt plaats op het parkeerterrein
van Amaris Voor Anker, van 13.00 tot
17.00 uur.
■ Radio 6FM
Zondag 14 juni zendt Radio 6FM
-naast alle andere programma’s- een
viering uit vanuit de Thomaskerk aan
de Huizermaatweg in Huizen.
De viering gaat uit van de Rooms
Katholieke Parochie Huizen/BlaricumBijvanck.
In deze viering -die om 09.30 uur zal
beginnen- gaat pater W. van Wegen
voor.
De viering is tot een week na de uitzending na te luisteren via
www.6fm.nl.
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 gevarieerde klassieke muziek.
Dinsdag 16 juni van 19.00-20.00 uur
het programma “Kerkplein”.
Het thema is: ‘Autisme van binnenuit”
(2e aflevering).

Gespreksgasten mw. Gerda Bastiaan,
verpleegkundig specialist GGZ (ASS/
autisme), een jonge vrouw met ASS en
haar moeder.
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.

De GZB-dag is dit jaar ook
weer live te volgen via deze
link: https://www.youtube.
com/embed/Osh9F963OEQ

ADVERTENTIES
De Heer is zo getrouw, als sterk;
Hij zal Zijn werk
voor mij volenden.
Psalm 138 : 4 (berijmd)
Omringd door haar geliefde gezin is in alle vrede door de Heere
Thuis gehaald onze allerliefste moeder en oma

Jenny Kriek-Molenaar
Jenneke Johanna Barendina
sinds 12 april 1999 weduwe van Hendrik Kriek
9 november 1929       
~ Huizen ~        9 juni 2015
Fieke †
Jan en Bonnie
    Sifra en Nick
    Vincent en Esther
   Tessa
   Rutger
Amaris Voor Anker
Oranje Nassauplein 111
Correspondentieadres: Familie Kriek
Hekellaan 32 - 5211 LX ’s Hertogenbosch
Er is gelegenheid tot condoleren op vrijdag 12 juni van 19.30 tot
20.30 uur in Uitvaartcentrum Rebel, Ceintuurbaan 45 te Huizen.
De dankdienst voor haar leven zal gehouden worden op zaterdag 13
juni om 11.00 uur in ’t Visnet, De Ruyterstraat 7 te Huizen, waarna de
begrafenis zal plaatsvinden op de Nieuwe Algemene Begraafplaats
aan de Naarderstraat te Huizen.
Tevens is er gelegenheid tot condoleren en de familie te ontmoeten
na de begrafenis in ’t Visnet.

Alles gaat voorbij
en God is voorbij dit alles
Hartelijk dank voor uw belangstelling en medeleven na het overlijden
van onze lieve moeder en oma

Ebbetje Veerman-Westland
Uw steun in de vorm van kaarten, brieven, bloemen en woorden van
troost hebben wij zeer gewaardeerd. Mede dankzij uw belangstelling
en betrokkenheid kijken wij terug op een liefdevol, warm en bijzonder
afscheid.
Kinderen en kleinkinderen
Huizen, juni 2015

Aangenaam verrast waren wij door de vele en mooie kaarten met felicitaties die wij kregen vanwege ons 40-jarig huwelijksjubileum. Het maakte die dag extra feestelijk. Allemaal hartelijk dank hiervoor!
Jakob en Lize Schaap-Broere
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