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MEDITATIE

KERKDIENSTEN

Hartelijke belangstelling slaat om in
hartgrondige verwerping

Het begon allemaal zo mooi.

Doe eens een teken zoals in Kapernaüm.

Na zijn doop in de Jordaan en de daarop vol-

Als antwoord wijst Jezus op de weerstand die

gende verzoekingen door de satan is Jezus te-

profeten vroeger al hebben ervaren. Vooral als

rug in Nazareth.

juist niet-Joden tot geloof kwamen.

De plek van zijn jeugd, opvoeding, een soort

Let op: Intussen slaat de hartelijke belangstel-

“thuiskomen”.

ling om in een hartgrondige afwijzing. Woede,

Gewoontegetrouw gaat ook Hij op de sabbat

weg met Hem. De stad uit en van de steilte af!

naar de synagoge. Hij laat zien dat ook Hij zoon

Echter, rustig en vol waardigheid loopt Jezus

van het gebod is. Hij is na de confrontatie met

tussen de rijen door en verlaat Nazareth.

zijn moeder in de tempel van Jeruzalem, toen

Het begon allemaal zo mooi…

hij nog maar twaalf jaar was, trouw gebleven

Hoe kan het zo veranderen? Nee, de profetie

in zijn “kerkgang”.

was geen politiek program waarin werd gezegd

Uitgenodigd om voor te lezen uit de Schrift

dat de overheersing van de Romeinen zou wor-

vindt hij de profetie uit Jesaja 61: “De Geest

den beëindigd. En ook geen economisch pro-

des Heren is op mij”. Stond dit gedeelte op het

gram waarmee betere tijden werden beloofd.

leesrooster? Of zocht hij er bewust naar? Dat

Veel dieper gaat het profetische woord: Alles

weten we niet.

wat door de zonde gebroken is en in ellende is

We zouden al lezend ook kunnen zeggen: Deze

gebracht zal worden weggenomen. En inclusief

tekst vond hem!

over die verstrekkende boodschap zegt Jezus:

Al luisterend naar een preek of al bijbellezend

De Geest des Heren is op Mij. Dus: Dat ga Ik

kan het ons overkomen dat we aan Hem moe-

doen! Ik ben de Messias. De Gezalfde

ten denken. De Schrift vindt Hem dikwijls in de

Zou het zo zijn dat de inwoners van Nazareth

profetie en in de vervulling.

het verleden romantiseerden, vooral de tijd van

Lukas, de evangelist bij uitstek van de Heilige

koning David?

Geest, lijkt ons hiermee te willen confronteren.

En zou het tegelijkertijd ook zo zijn dat ze de

Daar word je wel even stil van. Ook de inwo-

toekomst idealiseerden met hun eigen ver-

ners van Nazareth zijn stiller als ooit misschien.

wachting van de Messias met eigen wensen ge-

Hartelijke belangstelling en instemming. En dat

kleurd? Een Messias naar eigen ontwerp?

hier en nu.

Dan ontgaat Nazareth de totale verrassing van

Jezus sluit de boekrol, geeft die aan de dienaar

Gods werk vandaag. HEDEN!

terug en gaat ook stil zitten.

Zo gij Zijn stem dan HEDEN hoort! Nee niet in

Maar vanaf zijn zitplaats zegt hij: “Heden is

Nazareth…Maar wel op Golgotha horen we

dit schriftwoord in uw oren in vervulling ge-

het woordje HEDEN terug.

gaan.”

Eén van de twee gekruisigde misdadigers

Heden, vandaag dus. Hier en nu.

naast Jezus zag en verstond wie Hij was, en

Hij verbreekt de stilte verder omdat hij hun ge-

vraagt:”Here, gedenk mijner!” Zijn antwoord?

dachten en gevoelens kent en doorgrondt.

“HEDEN zult ge met Mij in het paradijs zijn.

Dan laten ze hun instemming en verwondering

Alles verloren en alles verliezen. En toch:” HE-

horen en hun conclusie: “Is dit niet de Zoon van

DEN” omdat de Messias zeer nabij is en zegt:

Jozef?” Maria wordt niet genoemd.

“Mijn schapen horen Mijn stem en Ik geef hun

Jezus heeft ook hun vertwijfeling geproefd.

het eeuwige leven”.

“Genees uzelf, we hebben uw genezing niet
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1e Lijdenszondag
OUDE KERK
9.30 uur: Ds. J.C. Schuurman, Harderwijk
18.30 uur: Ds. P.M. van ’t Hof
NIEUWE KERK
9.30 uur: Ds. S.A. v.d. Veer, Arnhem
17.00 uur: Ds. E.K. Teygeler

(n.a.v. Lukas 4:21)

nodig.”

Zondag 15 februari

J.H. Gijsbertsen

ZENDERKERK
9.30 uur: Ds. J. Westland, Putten
14.45 uur: Ds. G.J. Roest;
		Aangepaste kerkdienst
MEENTKERK
9.30 uur: Ds. B.E. Weerd
17.00 uur: Ds. B.E. Weerd; Jongerendienst
DE BRUG (gebouw Silo)
10.30 uur: Ontmoetingsdienst
		samenkomst met zoekers
		Ds. G.J. Roest
Collecte: Instandhouding eredienst
Busjes: Diaconaal project t.b.v.
Stimuleringsfonds zendingswerkers

Woensdag 18 februari
’T VISNET
19.30 uur: Ds. J.H. van Daalen, Nijkerk;
		Bijbellezing n.a.v. Genesis 32
		“Jakob bij Pniël”
Collecte: Instandhouding eredienst

KERKRADIO
Zaterdag 14 februari
19.00 uur: Hervormde Zender (kanaal 5)

BIJBELROOSTER
Zondag 15 februari
Rooster 1: Kolossenzen 3 : 5–17
Rooster 2: Psalm 23 : 1–4
Rooster 3: Genesis 28–31
Maandag 16 februari
Rooster 1: Kolossenzen 3 : 18–4 : 6
Rooster 2: Psalm 23 : 5–6
Rooster 3: Richteren 12–16
Dinsdag 17 februari
Rooster 1: Kolossenzen 4 : 7–18
Rooster 2: Psalm 24
Rooster 3: Psalm 21–23
Woensdag 18 februari
Rooster 1: 2 Korinthe 5 : 11–21
Rooster 2: Psalm 25 : 1–5
Rooster 3: Job 15–16
Donderdag 19 februari
Rooster 1: 2 Korinthe 6 : 1–13
Rooster 2: Psalm 25 : 6–11
Rooster 3: Jesaja 40–44
Vrijdag 20 februari
Rooster 1: Exodus 19 : 1–15
Rooster 2: Psalm 25 : 12–16
Rooster 3: Mattheüs 20–22
Zaterdag 21 februari
Rooster 1: Exodus 19 : 16–25
Rooster 2: Psalm 25 : 17–22
Rooster 3: Romeinen 15–16
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voor 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.nr.: 06-20943317,
website: www.vptzgooi.nl.

VAN DE REDACTIE
■ Rooster meditaties
Woensdag 18 februari
Ds. B.E. Weerd
Woensdag 25 februari
Evang. J.O. Verkerk
Woensdag 4 maart
Ds. P.M. van ’t Hof

ALGEMENE KERKENRAAD
■ Collecten
Deze is komende zondag bestemd voor de kerkrentmeesters.
De opbrengst van de busjes gaat
naar de diaconie met als speciale
bestemming het stimuleringsfonds
voor zendingswerkers. Van harte
aanbevolen.
G.J. Mantel
■ Classis
Op de classisvergadering heeft
afgelopen week Ibrahim Wijbenga
niet de aangekondigde lezing gehouden, omdat hij verplichtingen
elders had.

■ 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
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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.

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.

Graag nodigen we niet alleen
de doelgroep maar ook andere
gemeenteleden uit om mee te
doen met deze speciale dienst van
muziek en zang.

De aanvang van deze dienst is om
14.45 uur
De dienstdoende kerkenraad is
wijkgemeente Meentkerk.

Kerkdienst
Voorganger tijdens deze dienst is
Ds. G.J. Roest. Daarnaast verlenen
kerkgangers vanuit de doelgroep

Contactpersoon
Heina Zeeman tel 5256740 of
06-55395341.
De Diaconale Welzijnscommissie

KIDS KLEDINGBANK
Spring & Summer
Kids Kledingbank organiseert de
volgende kledingbank op zaterdag
11 april in de Zenderkerk.

U kunt de kleding, schoenen en accessoires inleveren op donderdagavond 9 april en vrijdagmorgen 10 april in de Zenderkerk.
■ Jozef in de gevangenis!!
Aanstaande zondag 15 februari is
er weer een aangepaste kerkdienst in de Zenderkerk, waarvoor
wij u hartelijk uitnodigen.
In deze dienst zingen we mooie
liederen met muzikale begeleiding van een muziekgroep van de
Meentkerk.
We vervolgen de serie diensten bij
het jaarthema “Jozef”. Zondag is

10 maart:
Informatieavond
Bezoek Kinderen uit Wit-Rusland
We krijgen bezoek uit Wit-Rusland! Van 14 oktober
tot 10 december 2015 komt een groep kinderen
naar Huizen voor een periode van 8 weken. Deze
kinderen ondervinden nog altijd de gevolgen van
de Tsjernobyl-kernramp in 1986. Graag zetten we
onze deuren voor hen open, zodat ze tijdelijk een
gezonde omgeving ervaren. Maar dat kunnen we
niet zonder uw steun. Daarom zoeken we gastgezinnen die een kind willen opvangen. Heeft u
kinderen in de basisschoolleeftijd? Bent u positief
christelijk en kerkelijk meelevend? Wilt u uw hart
én deur open stellen voor een kind uit Wit-Rusland?
Dan zoeken we u!

Meer weten?
Bezoek de informatieavond
op dinsdag 10 maart 2015
Wat? Informatieavond Bezoek Kinderen
uit Wit-Rusland
Wanneer? Dinsdagavond 10 maart
Waar? ’t Visnet
Hoe laat? Inloop vanaf 19.45, start 20.00 uur
Vragen? Mail naar: gastouders@tsjernobylhuizen.nl

Tsjernobylkinderen

Tsjernobylkinderen

■ Interkerkelijke Stichting
Vrijwillige Terminale Zorg
„Wij willen er zijn”.
Steeds meer mensen kiezen er-

medewerking bij de muziek, de
collecte en de schriftlezing.

Helpt u ook weer mee?
Voor deze kledingbank zijn wij
weer op zoek naar goed bruikbare baby- en kinderkleding (maat
50-176), schoenen (maat 18-42) en accessoires, geschikt voor het
voorjaar en de zomer.

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.

het thema “Jozef in de gevangenis!!”.

Wij zijn op zoek naar mensen die ons willen helpen met het sorteren van de kleding op vrijdagmorgen 10 april. Komt u ons team
versterken? En wie vindt het leuk om voor de bezoekers van de Kids
Kledingbank iets lekkers (cake, taart, koekjes) voor bij de koffie te
bakken? Mail naar kledingbankhuizen@gmail.com of bel
06-20456110 (Linda Kooij).
Alvast hartelijk bedankt voor uw hulp!
Hartelijke groet,
Elsbeth van Dijk, Caroliene Joosse, Linda Kooij en Ingeborg Reurink

VERANTWOORDING
■ Kerkrentmeesters
Opbrengst verjaardagsgiften
zondag 1 februari 2015 E 65,00.
Opbrengst collecte woensdag
4 februari 2015 gehouden in
’t Visnet t.b.v. instandhouding
eredienst bedroeg, E 142,30.
Opbrengst verjaardagsgiften
zondag 8 februari 2015 E 80,00.
Hartelijk dank voor uw gaven.
College van kerkrentmeesters
■ Diaconie
De opbrengst van de Heilig
Avondmaal collecte van zondag
8 februari 2015 met bestemming
Diaconie bedroeg E 5.845,85 verdeeld als volgt:
Oude Kerk
E 1.455,50
Nieuwe Kerk
- 1.295,15
Zenderkerk
- 1.343,65
Meentkerk
- 1.110,90
Voor Anker
- 640,65
(w.o. 1 x E 15,00 per bank)
De opbrengst van de gewone collecte van zondag 8 februari 2015
eveneens bestemd voor de Diaconie bedroeg E 2.733,46 verdeeld
als volgt:

Oude Kerk
Nieuwe Kerk
Zenderkerk
Meentkerk

E
-

910,74
511,04
669,95
641,73

De opbrengst van de busjescollecte van zondag 8 februari 2015
bestemd voor de kerk in verdrukking bedroeg E 1.310,24 verdeeld
als volgt:
Oude Kerk
E 364,62
Nieuwe Kerk
- 257,50
Zenderkerk
- 365,00
Meentkerk
- 323,12
Uit de collecten ontvingen we nog
1 x E 25,00 voor Rik en Machteld
(Kosovo) en 1 x E 25,00 voor het
project HEBRON - Amsterdam
Via onze bankrekening werd ontvangen 1 x E 500,00 en
1 x E 15,00 voor het project HEBRON - Amsterdam!
Gemeente,
Ruim tienduizend vier honderd
euro mochten wij deze week
weer verantwoorden! Wij zijn U
zeer dankbaar voor de prachtige
collecte opbrengsten alsmede
voor de ontvangen giften met een
specifiek doel! De Here heeft de
blijmoedige gever lief!
Uw Diaconie
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WIJKBERICHTEN
OUDE KERK
Predikant:
Ds. P.M. van ’t Hof,
Jagersweg 11
tel. 5251348
pvanthof@hervormdhuizen.nl
Oude Kerk, Kerkstraat 1
Vrucht en gaven van de Geest:
In de achterliggende leerdiensten
hebben wij onderwijs ontvangen
vanuit Zondag 21 van de Catechismus. Wij belijden te geloven in
één heilige algemene christelijke
Kerk. Dit is de gemeenschap der
heiligen. Bij de voorbereiding op
de viering van het Avondmaal
hebben wij stilgestaan bij het
wonder van de vergeving van
de zonden. De komende weken
volgen wij de Heere Jezus op Zijn
lijdensweg. Aanstaande zondag
is het de eerste van de zeven
lijdenszondagen. Het lijkt mij
goed om in de leerdienst nog een
keer stil te staan bij het werk van
de Heilige Geest. De Geest wil de
vrucht van Jezus lijden en sterven
en Zijn opstanding toepassen in
ons leven, zodat wij leven tot
Gods eer. Naar aanleiding van
vragen vanuit de gemeente wil
ik zondagavond met u en jullie
nadenken over de vrucht en de
gaven van de Heilige Geest. Een
extra leerdienst dus over het werk
van de Heilige Geest in het leven
van een christen. Ook met het
oog op deze leerdienst bidden
wij: ‘Kom Heilige Geest, doorwaai
deze Uw Hof.’ Wij roepen heel de
gemeente op om ook ’s avonds
te zijn in de werkplaats van de
Heilige Geest!
Welkom in het huis van God:
Met dankbaarheid zien we terug
op de Avondmaalszondag. Zelf
mocht ik het Avondmaal bedienen in de Meentkerk. Graag geef
ik een gedicht door dat ik, naar
aanleiding van de diensten over
Psalm 84 ontving, van Marij v.d.
Heuvel. Laat het voor ons een
aansporing zijn om trouw op te
gaan naar Gods huis.
Wees welkom, Mijn kind
in de sfeer van Mijn huis
woon verlangend, genietend
hier is je rust makend thuis.
Neem plaats als het musje
blijf en zegen maar Mijn Naam
hier ben je geborgen gelukkig
verenig je hart met Mij saam.
Wees krachtig in het Mijne
en welwillend in Mijn weg
in het binnenst kun je horen
wat Ik Mijn geliefden zeg.
Neem van Mij het levenslicht
bescherming om je heen
ontvang genade en zelfs eer
oprechtheid leidt doorheen.
			
Wees welzalig, moedig pelgrim
in de dorheid welt Mijn bron
vertrouw Mij allerwegen toe
koester je huid in Mijn zon.
Meeleven: Mevr. Hermien Rebel
(’t Hardestraat 14, 1271 TT)
wordt maandag opgenomen in
ziekenhuis Tergooi te Hilversum.
Haar wacht dinsdag een operatie. Onlangs hoorden wij in de
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Woordverkondiging over de Beste
Zorgverzekeraar. De woorden
uit Psalm 121 bieden troost en
bemoediging. ‘De HEERE is uw Bewaarder, de HEERE is uw schaduw
aan uw rechterhand.’ Woorden
die ook ter bemoediging waren
voor dhr. Bos. Wij zijn met hem
dankbaar dat het nu wonderlijk
goed mag gaan. Na een maandenlange opname hoopt hij op
korte termijn terug te kunnen
keren naar zijn woning. Dhr. A.
Bout (E. Ludenstraat 51, 1271
PS) verblijft nog in Naarderheem
(Amersfoortsestraatweg 1, afdeling 2 kamer 14, 1411 HB Naarden). Mevr. B. Kruimer-v.d. Born
(Bachlaan 13, 1272 EJ) is ontslagen
uit het Transitorium van Tergooi
Blaricum. Zij is naar haar nieuwe
woning op Oranje Nassauplein
148 gegaan. Ook denken wij aan
gemeenteleden die chemokuren
ondergaan of chronisch ziek zijn
en hen die vanwege ouderdom
of gezondheid al enige weken
verhinderd zijn om de erediensten
bij te wonen.
Wij leven ook mee met Johan en
Jenneke Konijn, die donderdag in
het huwelijk zijn getreden. Een
dag voor de trouwdag overleed
de oma van Jenneke. In het
bijzonder denken wij aan haar
moeder, die eerst bij het sterfbed
van een moeder stond en een dag
later haar dochter als een stralende bruid zag. De Heere Jezus zegt:
‘En zie, Ik ben met u al de dagen,
tot de voleinding van de wereld.’
Catechese met ouders: De ouders/opvoeders van de catechisanten die donderdag de mentorcatechese volgen nodigen wij graag
uit om volgende week een les
bij te wonen. Zo kunt u zelf ook
meemaken wat er op een reguliere avond allemaal plaatsvindt.
We hopen dat het uw interesse
en belangstelling heeft een avond
bij te wonen. D.V. donderdag 19
februari verwachten wij hen in
’t Visnet.
De jongste catechisanten hebben
de thuisopdracht meegekregen
om de puzzel op bladzijde 64 te
maken. Maandagmiddag gaan
wij met hen nadenken over de
profeten in de Bijbel. Met de oudere catechisanten vervolgen wij
maandagavond de behandeling
van het negende gebod.
Verantwoording: Regelmatig
worden bij het bezoekwerk giften
ontvangen, waaruit blijkt de
betrokkenheid op de gemeente.
Met dankbaarheid melden wij
dat ontvangen werd een gift van
€ 500,- door ds. Gijsbertsen. De
ouderlingen V.d. Hulst en Rebel
ontvingen € 20,- en ouderling
Lubbers ontving eveneens € 20,-.
Tenslotte: Al een week lang is de
pastorie telefonisch onbereikbaar.
Wel rustig, maar erg frustrerend.
Wij hebben wel een internetverbinding, maar de omzetting
naar een andere provider voor
de telefonie met behoud van het
telefoonnummer verloopt zeer
stroef. Wilt u mij bereiken dan is
dit mogelijk via de mail of via de
scriba. Ik hoop dat zondagavond mede dankzij de techniek - iedereen, thuis of in de kerk, mij wel
kan horen. Tot zondag!
Ds. P.M. van ’t Hof

Zondagavondbijbelkring: Zondag bespreken we het laatste
hoofdstuk (12) uit het boek van
Stoorvogel. We zijn te gast bij
Marja en Ben Smit, Van Hogendorplaan 65, tel. 5258824.
■ Aanvangspsalmen:
Zondag 15 februari
’s Morgens: Gebed des Heeren
vers 9 (schoolpsalm)
’s Avonds: Psalm 107 vers 1 en 22
■ Oppasdienst
Zondag 15 februari
* ’t Visnet 0 t/m 3 jaar:
Elsbeth Geschiere en
Conny Bource.
* Oude Kerk 3½ t/m 6 jaar:
Henny Gooijer.
Bijbelverhaal nr. 81,
Lukas 5 : 1–11.
NIEUWE KERK
Predikant:
Ds. G.J. Mantel
Colijnlaan 5
tel. 5250344
gmantel@hervormdhuizen.nl
Nieuwe Kerk, Brede Englaan 28
Diensten: Zondagmorgen hoopt
ds. v.d. Veer uit Arnhem voor te
gaan. In de middagdienst staat
ds. Teygeler op het rooster.
Koffiedrinken na de dienst: Na
de morgendienst van komende
zondag bent u weer uitgenodigd
om een kopje koffie te blijven
drinken en nog wat na de praten.
Voor de kinderen is er frisdrank.
Zieken: Br. Rebel van de Noorderweg zou eigenlijk naar Naarderheem gaan, maar hij heeft weer
een antibioticakuur nodig en
daardoor is het voorlopig uitgesteld. Hij verblijft dus nog in het
UMC. Br. Klijn van de Rozenstraat
is opgenomen in het ziekenhuis
in Blaricum voor een operatie aan
zijn rug.
Gelukkig is alles heel goed gegaan
en mag hij misschien voor dit
weekend weer naar huis. Maar hij
zal wel enige tijd nodig hebben
om aan te sterken. We wensen de
zieken de nabijheid toe van onze
God. Daarbij denken we ook aan
de zieken thuis en degenen die
onder behandeling zijn.
Catechisaties: Komende week
gaat de catechisatie van de
basisgroep op maandagmiddag
niet door omdat wij een weekje
vakantie hebben. Bij de mentorgroep op maandagavond zal
de schijnwerper op Jezus gezet
worden. Zo heet dat hoofdstuk.
De 18+ groep op donderdagavond
gaat nadenken over een vrij onderwerp.
Missionaire activiteiten: Als
Evangelisatie Commissie Nieuwe
Kerk hebben wij het afgelopen
jaar nagenoeg met alle niet- kerkelijk meelevende leden binnen
onze wijk contact gezocht. Hieruit
zijn een aantal nieuwe bezoekadressen ontstaan waar we welkom
zijn voor een vervolggesprek. Wij
ervaren het als bijzonder mooi
hoe de Heilige Geest werkt! Naast
het regelmatig bezoeken van

personen organiseert de Evangelisatie Commissie een aantal
permanente activiteiten. Vorig
jaar hebben wij u gevraagd naar
uw ideeën om met buurtbewoners in contact te kunnen komen.
Van de vele suggesties die wij van
u hebben ontvangen zijn een aantal activiteiten reeds in werking
gezet. De komende tijd willen we
vier nieuwe, door u aangereikte
suggesties, oppakken:
1. Welkom teams. Hoe plezierig
is het als we welkom geheten
worden bij het binnengaan
van de kerk. Met name voor
onze gasten. Maar zeker ook
voor elkaar en alleenstaanden
welke die ochtend nog geen
“goede morgen” met een
ander hebben kunnen delen…
2. De “eetbare” tuin. Op een
perceel in de tuin van de kerk
willen we groente en bloemen
laten groeien. Groente om
te kunnen verkopen bij de
maandelijkse verkoop of om
weg te geven aan onze naaste
in nood. Bloemen die we aan
onze gemeenteleden geven
die ziek zijn, iets te vieren hebben, etc.
3. Woord&Daad Bijbelkring. Letterlijk de daad bij Het Woord
voegen! Dat kan op diverse
manieren. Vele suggesties zijn
daarvoor door u aangereikt.
4. Koffieochtenden. Met een
bepaalde frequentie willen we
de kerk, op een doordeweekse
dag, openstellen voor de
buurt.
Om deze activiteiten nader uit
te werken en te kunnen starten
hebben we uw hulp heel hard
nodig. Jongeren en ouderen zijn
nodig om te getuigen in Woord
en Daad, als een gemeenschap die
uitnodigend is naar onze buurt.
Vind u het leuk om uw gaven in
te zetten, meldt u dan aan. Dat
kan zondagochtend na de dienst
onder het genot van een kop koffie. Wij staan er klaar voor!
De Heilige Geest werkt... Hij zei:
Ik ben er niet bij opgegroeid maar
ontdek dat de Bijbel de Waarheid
spreekt...
Evangelisatie Commissie
Nieuwe Kerk
Verkoop voor Malawi: Zaterdag
is er weer een verkoop van goederen voor Malawi, ons ziekenautoproject. Naast de bekende
groenten, aardappels, vis, banket,
snert en worst zijn er ook verschillende leuke kadootjes te koop.
Kadootjes, die juist Valentijnsdag
dat ene extraatje kunnen geven.
Denk daar aan! Elders in het kerkblad vindt u meer info over het
project zelf. De deuren gaan open
om 10.00 uur.
Meeleven: Dat doen we met de
fam. Weerd nu de laatste week
van overweging ingaat en ds.
Weerd uiterlijk volgende week
zaterdag moet beslissen voor het
beroep naar Waddinxveen. Persoonlijk zouden we het heel fijn
vinden als de fam. Weerd bij ons
zou mogen blijven. We hebben
een goed predikantenteam en we
zijn nog maar zo kort weer compleet en we hebben te maken met
ingrijpende vraagstukken. Daar
kunnen we alle kennis die we in
huis hebben goed bij gebruiken
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om elkaar op te scherpen. Maar
de fam. Weerd moet natuurlijk de
weg gaan die God hen wijst. We
hopen dat het voor hen in deze
dagen steeds duidelijker mag
worden.
Bijbelkring 6: Maandag 16
februari komt Bijbelkring 6 weer
bij elkaar. We willen met elkaar
spreken over Ezechiël hoofdstuk
1. We zijn te gast bij Bep en Bert
Hansman, Rembrandtlaan 37.
Bij verhindering graag even een
berichtje (tel.nr. 5257075).
Vakantie: Om de collega’s
gelegenheid te geven tijdens de
schoolvakanties weg te kunnen
zijn, gaan wij een week voor de
voorjaarsvakantie vanaf vandaag
er een weekje tussen uit. In voorkomende gevallen kunt u contact
opnemen met onze scriba br.
Zeeman, tel. 5261257. In de loop
van volgende week vrijdag hopen
we weer thuis te komen.
Giften: Br. Cor Heutink ontving
op bezoek een gift van € 10,voor het jeugdwerk en € 10,- voor
‘Hebron’ in Amsterdam. De brs.
Veerman en van de Ridder kregen
een gift van € 10,- voor het evangelisatiewerk. Nogmaals dank
voor uw gaven.
Groet: Als wij terugkomen van
een ‘weekje weggeweest’ zullen
verschillenden van u op voorjaarsvakantie gaan. We wensen u
en jullie een fijne tijd toe en we
hopen elkaar weer in gezondheid
te mogen ontmoeten. Ook mede
namens mijn vrouw een hartelijke
groet.
G.J. Mantel
■ Oppasdiensten:
Zondag 15 februari
0–2 jaar: Voor Anker "De Erker"
Denise Andriessen,
Marjolein Honing en
Naära Makkinje.
2–4 jaar: Voor Anker
„Grote Waaier”
Atie Bijsterveld,
Anneloes Teeuwissen,
Niels en Floortje van Velzen.
4 jaar t/m groep 2: Voor Anker
Zaaltje 2e etage
Zwanet Bout,
Karin van Vliet,
Arina Brasser en
Nadiah Krachten.
■ Kindernevendienst: Zondag
gaan we starten met het Paasproject. Met Pasen vieren we dat
Jezus de dood heeft overwonnen.
Thema van het paasproject is God
wint.
Op allerlei manieren kunnen we
in ons leven merken dat God er is:
we kunnen dat horen, zien, ruiken, voelen en proeven. Dat doen
we met onze zintuigen.
In het Paasproject ontdekken we
hoe we God kunnen waarnemen
in ons leven, maar ook in de bijbelverhalen die aan bod komen.

ZENDERKERK
Predikant:
Ds. G.J. Roest,
Gravin Gertrude 8,
5239516
gjroest@hervormdhuizen.nl
Zenderkerk, Borneolaan 30

Bij de diensten: In de morgendienst gaat voor ds. J. Westland
uit Putten. ’s Middags om 14.45
uur is er een aangepaste dienst,
speciaal gericht op mensen met
een handicap. In deze dienst gaat
het over Jozef in de Genesis, een
geschiedenis die wordt verteld in
Genesis 40. Deze dienst is ook heel
geschikt om met kinderen naar
toe te gaan. Gezegende diensten!
Catechese:
-Basiscatechese (groep 7/8):
aanstaande maandag er is geen
catechese. In verband met een
belangrijke afspraak die ik die
middag heb, kan het helaas een
keertje niet doorgaan.
-Follow Me (12-15 jr.): afgelopen keer ging de catechese over
‘goedkeuring’. Het ging over de
vraag in hoeverre wij ons goedgekeurd weten: door ouders,
vrienden, onszelf en door de HERE
God. Gods goedkeuring krijgen
we door wat Jezus voor ons doet,
dat wonder stond centraal deze
avond. De komende avond gaat
over de kerk. De titel van de les is
‘Geloven zonder kerk?’
-Follow Me Next (16+): afgelopen
donderdag waren de ouders i.p.v.
de jongeren welkom op catechese. Met de jongeren gaat we
de komende les verder met een
les over sterven: ‘Sterven (verlies
en winst’.
Gespreksgroep
donderdagavond: Op donderdagavond 19 februari is er weer
gespreksgroep in de kerkenraadskamer van de Zenderkerk. We lezen verder in de Bergrede, en zijn
aangekomen bij Mattheüs 6. We
zullen vers 1-18 van dat hoofdstuk
met elkaar lezen en bespreken.
Wie wil aansluiten is welkom, we
beginnen om 20.45 uur.
Meeleven met elkaar:
*Broeder Jan van Steeg (Archipelplein 3) is eind januari thuis
gevallen en brak daarbij zijn
heup. Daarna is hij naar Naarderheem gegaan om te revalideren.
We bidden broeder Van Steeg een
goed herstel toe. Zuster Van Steeg
heeft ondertussen een plek gekregen in Voor Anker. Ook voor haar
bidden wij om Gods goede zorg.

Leiding bij groep 3 en 4:
Jolein Rebel en Nely Kooy.

Verhuisd: Broeder en zuster Klaas
en Nel Moll-Verdouw zijn verhuisd
van Schaarweg 30 naar Oranjeplein 33, 1272 KS Huizen. Na meer
dan 40 jaar aan de Schaarweg is
het nu tijd geworden om in een
aanleunwoning bij Voor Anker te
gaan wonen. Het zal even wennen zijn om het vertrouwde huis
te moeten missen, maar we hopen
dat zij op de nieuwe plek ook een
goed thuis vinden en wensen hen
ook daar Gods zegen!

Bij groep 5 en 6:
Corinne Rebel en
Joost Kasbergen

In memoriam Marius Schaap:
Op 5 februari is op 73-jarige
leeftijd overleden onze broeder
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Marius Schaap, innig geliefde man
van Geertje Schaap, van de Grasweg 44, 1276 AJ Huizen. Marius
was een echte Huizer, die met veel
mensen vriendschappelijk omging.
Met hem kon je moeilijk ruzie
krijgen, hij stond graag klaar voor
mensen. Geboren en opgegroeid
is hij in een gezin met vier jongens. Broer Jan overleed eerder,
broers Willem en Wouter moesten
afscheid nemen van hun broer.
Maar liefst 48 jaar mochten Marius en Geertje getrouwd zijn. De
kinderen Tim en Benita vertelden
allebei hoe goed het thuis was.
Op de begrafenis vertelde Tim
ook hoeveel hij leerde van zijn
pa, die enorm handig was. Marius
wilde vroeger graag meubelmaker
worden, maar kwam in de bouw
terecht. Daarin heeft hij met veel
toewijding hard gewerkt. In de
vrije tijd voetbalde en zong hij.
Een vol leven, maar geen afwezige vader. Het was fijn om hem
als vader te hebben, vertelden de
kinderen. Dertien jaar geleden
kreeg Marius last van zijn hart. Hij
ging toen nog wel door met werken, maar in de loop van de tijd
ging de situatie achteruit. Toen hij
enkele jaren daarna een driedubbel infarct kreeg was het een
wonder dat hij hier bij ons bleef
leven. Marius en Geertje merkten
toen en op andere momenten
duidelijk hoe de HERE God hun
leven leidde. Marius was daarom
ook niet bang om te sterven.
Hij getuigde ervan dat hij graag
naar de Here Jezus toe ging. De
laatste tijd van zijn leven was wel
moeilijk. Zijn hart werkte nog
maar voor 15 procent, hij voelde
zich vaak niet goed en erg moe.
Het verlangen om naar God te
gaan groeide, maar hij vond het
erg voor zijn gezin om hen achter
te laten. Vlak voor zijn sterven
kwam Marius uit het ziekenhuis
thuis. Daar heeft hij nog in zijn
gemakkelijke stoel gezeten en

geknuffeld met kinderen en kleinkinderen. Op donderdag, nog in
de nacht, is hij rustig ingeslapen.
Op woensdag 11 februari hebben
we hem begraven. Troost uit Gods
Woord ontvingen we uit Romeinen 5-11. We bidden Geertje Gods
nabijheid toe nu zij alleen verder
gaat aan de Grasweg. Laten we
in ons gebed ook denken aan de
kinderen met hun gezinnen: zoon
Tim met zijn vrouw Fynanda en
hun zoons Jurjen en Joris; dochter
Benita met haar man Kees en hun
dochters Anouk en Thirsa.
Bijbelkring GZ komt bijeen op
woensdag 18 februari bij de fam.
Horst, Loefzij 4 om 10.00 uur.
We bespreken hoofdstuk 7 van
het magazine Anders Leven op
bladzijde 28.
Bij verhindering graag bericht aan
het gastadres.
Tenslotte: een hartelijke groet
vanaf de Gravin Gertude, in Christus verbonden, ds. Gerben Roest.
■ Oppasdiensten:
Zondag 15 februari
* Gemeentezaal, 0 t/m 2 jaar:
Ingeborg Reurink,
Alice Pleiter, Marleen Klein,
Gerdiene de Lange,
Rianne den Butter en
Gemma Langedijk (reserve).
* Kelder, 3 t/m 5 jaar:
Aart Schaap, Linda Zwart en
Frank Ter Vaarwerk.
■ Kindernevendienst: Zondag
is er kindernevendienst voor de
kinderen van groep 1 t/m groep
6 van de basisschool. Het verhaal
gaat over ”Genezing in Betzata”,
n.a.v. Johannes 5 : 1–18.
Leiding groep 1 t/m 3: Ingrid Ockhuijsen en Marloes van Riemsdijk.
Leiding groep 4 t/m 6: Pieter Veerman en Helien Lohuis.
(Vervolg wijkberichten op pag. 6)

15 februari om 17:00 ben je van harte
welkom in de Meentkerk.
Ds. Weerd zal deze dienst leiden.
Na de dienst eten we met elkaar en
praten we na over de dienst.
Kom jij ook?
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SPRAKELOZE DEPRESSIE

BERICHT VAN EEN PREDIKANT UIT ALEPPO
‘Helaas, een tijd van stilte… Velen in onze
regio zijn stil omdat de aarde nog trilt. De
meesten hebben het volle bewustzijn nog
niet hervonden… Wanneer de fundamenten
niet op hun plaats liggen en wanneer de
volgende stap totaal onvoorspelbaar is, dan
kan stilte alle zintuigen beheersen.’1 Deze
woorden schreef Paul Haidostian, rector
magnificus van Haigazian University in Beiroet en predikant in de Armeense Evangelische Kerk, in de zomer van 2014. In dezelfde
tijd beleefde ds. Bchara Oghli uit Aleppo, de
stad waar ook Haidostian vandaan komt,
een sprakeloze depressie. Hij werd stil door
het diepe lijden dat hij aanschouwde. Totdat
hij een brief schreef aan een vriend en
woorden vond voor wat hij meemaakte.
Aleppo, een stad waar enkele jaren geleden
handel en toerisme nog bloeiden. De oude,
overdekte bazaar geurde van de kruiden;
het vrolijke geroep van handelaren klonk
door de nauwe straatjes. Vanaf de verdedigingswerken van de oude burcht kon je
zien hoe de stad zich bedrijvig uitstrekte tot
aan de horizon. Nu is het stiller geworden
in de stad. Behalve wanneer het mitrailleurvuur en granaatinslagen klinken. De souks
en de burcht zijn deels vernietigd. ‘Vrees is
tastbaar in deze stad; het hangt zwaar in de
lucht, waar je ook gaat,’ schreef een Amerikaanse columnist tijdens een bezoek aan
Aleppo in augustus 2014.2
Voor de belegering kende Aleppo een
grote en bloeiende christelijke. Er woonden
ongeveer 250.000 Arabische en Armeense
christenen in de stad. De Franse onderzoeker
Fabrice Balanche schat dat er nog 100.000
over zijn, waarvan de helft Armeniërs.3
Voor degenen die blijven is het leven zwaar:
er is nauwelijks werk en voorzieningen als
water en elektriciteit laten het grotendeels
afweten. Bovendien boezemt het lot van
hun geloofsgenoten in Mosul de christelijke Aleppijnen vrees in. De strijders van de
zogenaamde Islamitische Staat zijn slechts
een paar kilometer - soms een paar honderd meter - verwijderd van de christelijke
stadswijken.
Op hun post
De kerken sluiten echter hun deuren niet.
De meeste geestelijken blijven op hun post,
hun gemeenschappen trouw, ondanks de
demografische verschuivingen. Dat geldt
ook voor de protestantse predikanten. De
protestantse kerken hebben veel leden
zien vertrekken. Voor de voorgangers is dat
echter geen aanleiding om er het bijltje bij
neer te gooien. Ze weten zich geroepen om
te blijven, ook al brengen ze hun gezinnen
soms over naar veiliger oorden.
Het historische presbyteriaanse kerkgebouw
in de oude stad werd in 2012 doelbewust
opgeblazen. De predikant en zijn gemeente
hebben besloten om op een andere plek,
in een noodgebouw, verder te gaan. De
Armeense Evangelische kerken hebben ook
hun portie projectielen ontvangen, maar zijn
niet onherstelbaar beschadigd. Een van de
Armeense predikanten vertelt dat zijn gemeente nu voor 90% bestaat uit leden van
de Armeense Orthodoxe Kerk. Zij wonen in
de buurt; de protestantse kerk is het dichtst
bij. Hij geeft hen graag de pastorale zorg die
nodig is.
Een van de voorgangers die van geen wijken
weten, is Bchara Moussa Oghli. Hij is predikant van de Church of Christ, een kerk waar
zowel het Armeens als het Arabisch gesproken worden. Hij woont met zijn vrouw
Houry en twee jongvolwassen dochters
naast de kerk. Evenals de andere christelijke
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wijken wordt zijn stadsdeel door het Syrische
leger beschermd.
De oorlog heeft de gemeente flexibel gemaakt. De avonddiensten zijn afgeschaft uit
veiligheidsoverwegingen. In de winter wordt
niet het kerkgebouw zelf, maar een kleinere
ruimte gebruikt, om de stookkosten te beperken.
Houry is tandarts en theoloog en zij geeft leiding aan een kliniek op de compound van de
kerk. Samen met een team van artsen biedt zij
daar mondzorg en primaire gezondheidszorg.
Voor de oorlog al maakte de kliniek medische
zorg toegankelijk tegen een bodemtarief.
Sinds het begin van de oorlog is het aantal
bezoekers omhooggeschoten. Veel medische
voorzieningen in de stad zijn gesloten; veel
artsen zijn vertrokken. De Church of Christ
gaat vol toewijding door met dit dienstbare
werk.
Overleven
Ook al is Bchara nogal filosofisch aangelegd,
toch wordt veel van zijn aandacht opgeëist
door allerlei praktische zaken. Brandstof is
een van de dilemma’s waar hij mee te kampen heeft. Omdat het elektriciteitsnetwerk
zeer onbetrouwbaar is geworden, zijn kerk en
kliniek meestal aangewezen op hun eigen generator. Brandstof voor de generator is echter
mondjesmaat beschikbaar in de stad. Het is
vooral te vinden op de zwarte markt, waar het
tien keer duurder is dan in de normale handel.
Uiteindelijk heeft Bchara zich gedwongen
gezien zijn principiële en praktische bezwaren
opzij te zetten en toch dieselolie op de zwarte
markt te kopen, voor de kliniek.
Ook de watervoorziening is een blijvende
kopzorg. In het voorjaar van 2014 werd het
waterleidingbedrijf van Aleppo bezet door de
opstandelingen. Zij sloten de watertoevoer
van grote delen van de stad af. Dat was het
moment dat de oude bronnen van Aleppo herontdekt werden. Ook in tuin van de Church of
Christ werd de oude waterput heropend. Met
behulp van toevoegingen werd het water gezuiverd en drinkbaar gemaakt. Zo overleefden
Bchara’s gezin en zijn gemeente de maanden
waarin de waterleiding afgesloten was. Ook
kon de kliniek blijven draaien.
In een gebedsbrief uit februari 2015 beschrijft
Bchara zijn gevoelens uit die maanden. Het
overige van dit artikel is een letterlijke vertaling van zijn brief.4
Depressie
‘In de zomer van 2014 ging ik door een depressie heen. In veel opzichten was het een
typische depressie. Maar toch was het een
buitengewone ervaring. Buitengewoon, niet
omdat deze depressie bijzonder sterk en diep
was. Ook niet omdat zij verschrikkelijk sprakeloos was. Maar wel omdat zij zich uiteindelijk
uitsprak en uitdrukte.
Sommige depressies hebben aanwijsbare
oorzaken, andere zijn stil en sprakeloos. We
weten niet waardoor ze worden opgeroepen,
noch waardoor ze worden weggenomen.
Slechts enkele van zulke sprakeloze depressies
spreken zich na een bepaalde tijd uit. Wanneer
ze dat doen, moet men zorgvuldig luisteren.
In de laatste dagen van juli 2014 maakte ik een
van deze sterke, stille depressies mee. In de
afgelopen vier jaar, waarin de oorlog in Syrië
woedde en mijn stad Aleppo werd belegerd,
heb ik geleerd dat het beter is om niets te
doen aan deze talloze golven van depressiviteit. Meestal verdwijnen ze wanneer men zich
op iets anders concentreert. Dankzij de oorlog
zijn er altijd voldoende urgente zaken die ons
bezighouden. Deze golf van depressiviteit
hield echter aan. Toch bleef ik haar verwaarlozen. Wat kon ik anders doen? Dat hoort bij het

menszijn en dat hoort ook bij de gevolgen
van oorlog.
Een brief aan een vriend
Op woensdagavond 30 juli begon ik een
brief te schrijven aan een vriend uit Aleppo
die nu in het buitenland woont. Nadat ik
hem een verzoek had voorgelegd, begon ik
hem te vertellen over wat ik die dagen meemaakte. Dit is wat ik hem schreef:
“Een paar dagen geleden bezocht ik de paters in de nabijgelegen Sint Demetriuskerk.
Op woensdag 23 juli 2014 was daar
‘s avonds een raket ingeslagen. De schade
aan het gebouw was niet groot. De tragedie
was dat de raket acht personen had gedood
die op de trap voor de kerk zaten. Ze hoorden allemaal bij dezelfde familie. Ze zaten
voor de kerk samen een ijsje te eten na hun
iftar maaltijd. Het was namelijk ramadan. Er
kleefden nog stukje van hun vlees en spatten van hun bloed aan en om het mozaïek
icoon van Christus Pantocrator in het bovenste deel van de portiek van de kerk.”
Toen ik dat deel van de brief had bereikt,
wist ik wat de oorzaak van mijn depressie was. Het was begonnen nadat ik deze
kerk had bezocht. Ik was geschokt en kon
niet verder schrijven aan de brief. Het was
alsof de depressie mij in een val had laten
lopen en alsof ik op de vlucht was voor mijn
verdriet.
De openbaring van het kruis
Iconen zijn tekeningen van woordeloze gebeden. Een ieder wordt uitgenodigd om zijn
of haar eigen woorden in het icoon te leggen. Dit icoon, Christus Pantocrator, is heel
oud en heel bekend. Het heeft nu echter
nieuwe details van vlees en bloed.
Laat mij enkele van mijn woorden met u
delen. Ik zie woorden op een muur van vlees
en bloed. Ze onthullen de doem van onze
ongerechtigheden. De letters spellen echter
ook de Goddelijke interventie.
De leden van de afgeslachte familie waren
allen moslim. Wat betreft de raket, die werd
met nog 37 andere raketten die dag afgeschoten, en dat slechts in onze stadswijk. Zoals u ziet, was ik toen slechts in staat om het
verhaal te volgen van een projectiel in een
stadswijk. De raket kwam echter vanuit de
talloze terroristen vanuit de hele wereld, die
claimen dat ze strijden voor de vernietiging
van onze goddeloze staat om een islamitische staat te stichten. Waar staan wij?
Het verheugt mij zeer dat er in deze donkere
tijden een aantal politici en denkers zijn die
spreken over oprechte tolerantie. Moedig
heroverwegen zij de verouderde concepten
van onze instortende wereld. Dat is een
goede zaak. Maar is dit voldoende voor ons,
volgelingen van de gekruisigde? Ik ben bang
van niet, zelfs niet als vertrekpunt. Van ons
wordt veel meer verwacht. Ons startpunt
kan slechts de openbaring van het kruis zijn.’
(Dit artikel van Wilbert van Saane zal geplaatst worden in het maartnummer van
tijdschrift TussenRuimte).
1 Paul Haidostian, ‘Our Times of Silence,’ The
Armenian Weekly, August 2, 2014.
2 Edward Dark, ‘Aleppo’s Forgotten Christians:
The ethnic cleansing of Christians in Mosul has
alarmed Aleppo’s large Christian community,’ US
News & World Report, August 12, 2014.
3 ‘Christians Hold Out in Syria’s Aleppo Despite
Jihadist Threat,’ AFP, November 27, 2014.
4 De Unie van Armeense Evangelische Kerken in
het Nabije Oosten maakt deel uit van de Action
Chrétien en Orient, een kerkenband waaraan ook
de GZB deelneemt.
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MEENTKERK
Predikant:
Ds. B.E. Weerd,
Augustinuslaan 33,
5243431
bweerd@hervormdhuizen.nl
Meentkerk, Bovenmaatweg 410
Rondom de diensten: Komende
zondag hoop ik beide diensten in
de Meentkerk te leiden. ’s Morgens staat in de preek Johannes
11: 51 en 52 centraal. Als we uitgaan van zeven lijdenszondagen
is komende zondag de eerste. Het
einde van Johannes 11 vormt de
overgang naar het lijdensgedeelte
in het Johannesevangelie. Mooi
om nu over te preken dus. ’s Middags is er jongerendienst en dan
zal Job 1 het uitgangspunt zijn
voor de verkondiging. Een goede
zondag gewenst.
Koffiedrinken: Komende zondagmorgen is er koffiedrinken.
Iedereen is na de dienst welkom
voor ontmoeting. Welkom in de
hal of in de zaal.
Jongerendienst: Zondagmiddag is er een jongerendienst die
is voorbereid met een catechesegroep. Natuurlijk zijn gemeenteleden van alle leeftijden welkom!
Het thema is ‘Beproeving of verzoeking? Het gaat over de vraag,
waar het kwaad vandaan komt en
hoe de duivel daar gebruik van
maakt en hoe de Here God daarin
ook zijn weg met mensen gaat.
Een pittig onderwerp waar we
samen, hoop ik, veel van leren.
Na afloop eten we samen en kunnen we samen praten. Ik hoorde
al dat een aantal catechesegroepen en afdelingen van KV of Eva
gaan komen. We zien naar jullie
uit.
Overleden: Op 9 februari
jongstleden is overleden Carolina
Alberdina van den Hooven-van
Seventer op de leeftijd van 89
jaar. Mevrouw Van den Hooven
woonde sinds korte tijd in Voor
Anker, daarvoor aan de Sporkehout 64 en ze is in Naarderheem
overleden, nadat ze door één (of
meerdere) beroerten was getroffen. Haar kinderen en kleinkinderen beveel ik aan in uw en jullie
voorbede.
Mevrouw Van den Hooven-van
Seventer werd op 22 november
1925 geboren in Zuidland in ZuidHolland. Haar moeder overleed
toen zij nog jong was. Ze heeft
de oorlog bewust meegemaakt.
Na de oorlog werkte zij een tijdje
in de verpleging in Den Haag.
Vervolgens trok zij aldaar in bij
het gezin van haar zus en zwager,
waar zij meehielp in hun melkwinkel en drukke gezin tot ze in
1957 trouwde met de weduwnaar
Arie van den Hooven. In 1963
gingen zij in Rijswijk wonen.
Meneer Van den Hooven had vijf
kinderen en samen kregen ze nog
vijf kinderen. Ze vormden samen
een gezin. Zoon Ton uit het eerste
huwelijk overleed op 17-jarige
leeftijd door een brommerongeluk. Dat was een geweldige slag
voor iedereen.
Mevrouw Van den Hooven was
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een zorgzame en lieve moeder.
Ze had de neiging zichzelf weg
te cijferen. Ze vond het leven niet
altijd eenvoudig en was regelmatig met dingen in het leven in
gevecht.
Van huis uit speelden geloof en
kerk een rol in haar leven. Na
het overlijden van hun zoon op
17-jarige leeftijd kreeg het gezin
moeite met het geloof. Ze gingen
niet meer naar de kerk. Het echtpaar Van den Hooven verhuisde
naar Boskoop om dichter in de
buurt van één van de kinderen
te wonen. In 2007 overleed Arie
van den Hooven. Op het eind van
zijn leven, zocht hij weer contact
met een predikant. Deze predikant heeft ook mevrouw Van
den Hooven begeleid. Ze wist de
weg naar de kerk weer te vinden.
Zeven jaar geleden verhuisde ze
naar Huizen, opnieuw om dichter
bij één van de kinderen te zijn. Ze
bezocht de diensten in de Meentkerk en er werd door gemeenteleden naar haar omgezien. Ze was
aanwezig op de koffieochtenden
op dinsdag. Vorig jaar overleed
haar zoon Arie, die op dat moment bij haar op bezoek was.
In het afgelopen jaar ging de gezondheid van mevrouw Van den
Hooven erg achteruit, waardoor
zij verhuisde naar Voor Anker.
Hier heeft zij helaas maar twee
weken kunnen zijn.
Maandag 16 februari aanstaande
zal de begrafenis plaatshebben.
Voorafgaand is er om 11.00 uur
een dienst van Woord en gebed
in de Meentkerk. In deze dienst
zal 1 Korinthe 13 centraal staan.
De liefde, die alles verdraagt raakt
aan haar leven. Die liefde wordt
ons door God gegeven en die
wens ik de nabestaanden toe.
Overleden: Op vrijdag 30 januari
is Jan Bakker (Goethehof 63) in
de leeftijd van 88 jaar overleden,
hij was de weduwnaar van mevr.
Lars van Bennekom. Negen jaar
na het overlijden van zijn vrouw
is ook hij heengegaan. Hij was
een markante man met een sterke
mening die dat onomwonden kon
uiten. Hij was klein maar dapper.
Met de kerkgang was het er door
de loop van de tijd niet meer van
gekomen. ‘Maar ik geloof wel, je
moet niet denken dat ik niet meer
geloof?!’ was zijn commentaar. Hij
is niet meer onder ons. In de aula
van het crematorium in Utrecht
klonk gewijde muziek, waaronder
koorzang van Psalm 42, dit had
hijzelf uitgekozen. Jan Bakker is
op vrijdag 6 februari gecremeerd.
De kinderen, kleinkinderen, verdere familie en zijn vriendin die
in Bussum woont, wensen we de
troost toe, die alleen God de Heer
kan schenken. Alleen van Hem is
er echte hulp en heil te verwachten.
Meeleven: De heer A. (Arie)
Heijnen, Simone de Beauvoirlaan
63 (1277 BG) verblijft in Naarderheem. Op 12 februari heeft Petra
Binnendijk, Huizermaatweg 190
(1276 MG) een operatie ondergaan in het UMC te Utrecht aan
haar rug. Mevrouw Veerman-Pol,
Monnickskamp 224 (1273 JX)
verblijft in het Tergooi-ziekenhuis
in Blaricum. De heer Jan Hendrik
van Wessel, Bovenmaatweg 246
(1274 RT) is in de Rembrandthof in

Hilversum. Alle zieken wens ik van
harte Gods zorg en liefde toe.
Welkom: Een hartelijk welkom
aan de familie Van der Wal-Visser,
die aan de Hugo de Grootsingel 41
zijn komen wonen. Ze zijn betrokken op de wijkgemeente Oude
Kerk. Een goede tijd toegewenst
op jullie nieuwe woonplek.
Vanuit de kerkenraadsvergadering: De kerkenraad zal in
de maartvergadering een evaluatie houden van de ‘liturgie met
hedendaagse vormgeving’. De ingekomen brieven en e-mails zullen
daarin worden meegenomen. Het
gaat op dit moment nog niet om
een evaluatie over de uitgangspunten, maar wel om het eventueel bijsturen van de vormgeving
en implementatie.
De kerkenraad heeft zich bezonnen op uitgangspunten voor het
gesprek over de middagdiensten.
De inhoudelijke bezinning van de
wijkkerkenraad is op de website
te vinden. Vanuit deze bezinning
zal er vanuit onze wijkkerkenraad
worden meegepraat in het centrale overleg met andere wijken en
de AK, waar de middagdiensten
onderwerp van gesprek zijn.
KerkTV: Zoals eerder aangekondigd zullen vanaf komende zondag de beelduitzendingen starten.
De uitzendingen zijn te zien
via kerkomroep.nl door “Video
afspelen” te kiezen. Het beamerteam zal op de privacy letten en
de kerkgangers zo min mogelijk
direct in beeld te brengen. We
hopen dat veel mensen die om
wat voor reden dan ook thuis zijn
op deze manier zich nog meer
betrokken weten op de diensten
in de Meentkerk.
Kringwerk: A.s. zondag is de
Albert Schweitzerkring welkom
bij Jan Teunis en Jeannette Boon,
Nekkeveldweg 49. We behandelen
uit de jaarbrochure ‘De loop van
je leven’ blz. 57 t/m 60 over ‘Het
geweten - Een rechtbank in het
eigen hart’ met als bijbelgedeelte
Genesis 44:14-34. Ben je verhinderd, laat het dan even weten op
tel. 036-5228019. Tot zondag!
Kring de Ontmoeting komt op
maandagavond 16 februari om
20.00 uur bijeen bij Fam. Honing,
Friesewal 81. We gaan verder met
Markus 10 vanaf vers 17.
Bijbelkring 65+: D.V. Dinsdagmiddag 17 februari hopen we bij
elkaar te komen in de Meentkerk.
We beginnen om 14.30 uur. We
bespreken dan het gedeelte wat
de vorige keer behandeld zou
worden. We beginnen bij hoofdstuk 11 vers 25 van de brief aan de
Romeinen.
De Bijbelkring o.l.v. Dirk/Ton komt
a.s. dinsdag 17 februari bij elkaar
om 20.00 uur bij Chris en Marij van
den Heuvel, Steenkarper 6. Gijs en
Siny zullen de inleiding houden
n.a.v. hoofdstuk 3 uit het boekje
“Onderkoning bij de gratie Gods”.
Iedereen weer van harte uitgenodigd.
Mannenactiviteit: (Herinnering)
vanavond (13 febr.) willen we
gaan schaatsen bij Flevo On Ice in
Biddinghuizen (kosten ongeveer
€ 7,50). Wil je je schaatsen dit
jaar toch nog een keer uit het vet

halen, ga dan gezellig mee! We
verzamelen ons op de parkeerplaats van de Meentkerk en willen
rond 18.30 uur vertrekken. Wessel
Doorn (06-31993806) en PeterJan
van de Put (06-33832156).
■ Oppas – zondagmorgen
15 februari 2015: Andrea van
Westreenen; Jannie Heijnen; Natasja Scheppink; Dagmar Doorn;
Jesse Bout.		
■ Kindernevendienst: Zondag
is er kindernevendienst voor de
groepen 1 t/m 6 van de basisschool. Bij groep 1 t/m 3 wordt het
onderwerp De Doop behandeld
en luisteren jullie naar het Bijbelverhaal over de schatbewaarder
die door Fillipus gedoopt wordt.
Ook is er een bijpassend werkje.
De leiding is in handen van Sandra en Miriam. Bij groep 4 t/m 6
gaat het Bijbelverhaal over Jezus
die een storm laat stoppen en een
man geneest van demonen. Naar
aanleiding van dit verhaal is er
nog een leuke Bijbelse quiz. De
leiding is in handen van Marianne
en Erik. Graag tot zondag! P.s.
denken jullie aan de spaarpot
voor het kinderwerk in Albanië?
Augustinusje: ‘Op God moeten
al onze verlangens gericht zijn.
Hem zullen we eeuwig aanschouwen. Hem zullen we liefhebben
en onze liefde zal niet uitgeput
raken. Hem zullen wij loven en we
zullen niet moe worden.’
Tenslotte: Als je een beroep
krijgt, weet je dat dat veel teweeg
brengt. Zo ook in huize Weerd
kan ik u en jou vertellen. Pittige
tijden voor mij, maar zeker ook
voor mijn vrouw en onze kinderen. Het is goed dat er op 21
februari een beslissing moet gaan
vallen. We willen u en jou nu al
bedanken voor jullie meeleven.
Dat doet ons goed.
Bid voor ons, hartelijke groet,
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
van de ontmoetingsdienst deze
zondag is ‘Bidden voor het eten’.
Bidden voor het eten is iets wat
veel mensen doen, ook mensen
die verder niet zoveel bidden. Het
gebed voor het eten geeft een
mooie overgang naar het eten
toe, het is een duidelijk startpunt
van de maaltijd. En het is toch bijzonder dat er steeds weer eten en
drinken is; het is goed onze dankbaarheid daarvoor uit te spreken, zeker in een maatschappij
waarin de aanwezigheid van eten
vanzelfsprekend lijkt. Aanstaande
zondag denken we met elkaar
na over de betekenis van bidden
voor het eten. We doen dat aan
de hand van een zin uit het gebed
dat Jezus ons leert (‘Onze Vader’):
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‘Geef ons heden ons dagelijks
brood’ en lezen een verhaal over
Jezus die zelf brood uitdeelt, uit
Johannes 6: 1-15. De dienst wordt
geleid door ds. Gerben Roest.
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.
Als u/jij eerst een keertje wil meemaken of de Ontmoetingsdienst
iets is om eens een keer iemand
mee naar toe te nemen, dan nodigen we (jo)u van harte uit om een
keer te komen. Welkom!
Nieuwe website: Onze website
is helemaal vernieuwd. Vanaf nu
is alles ondergebracht op
http://debrughuizen.nl.
Jan Verkerk

Voorzitter:
Dhr. W.J. v.d. Wetering,
Tel.: 5269604,
wj.vandewetering@
solcon.nl

Tussenstand
opbrengst
Hebron

€20000

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

€15000

Ontvangen
e 8.325,€10000

Nodig e 20.000,(e 15.000,missionair werker,
e 2.500,gebouw Hebron,
e 2.500,- divers)

€5000

€0

11 april
zet Huizen zich in voor Hebron
Graag informeren wij u over de sponsordag op zaterdag 11 april
voor Hebron. Er is een aantrekkelijk programma samengesteld.
Deze dag biedt onder andere de gelegenheid om mensen uit Hebron (Amsterdam) te ontmoeten en financieel bij te dragen aan de
projectdoelen.
Voor de organisatie hiervan doen wij op uw en jouw inzet een
dringend beroep. Vele handen maken licht werk of eigentijdser: de
participatiemaatschappij, dat ben jij!
Programma
’s Ochtends - locatie Oude Kerk
l Rondwandelingen door het Oude Dorp met gids
l Verkoop van verschillende artikelen (kramen)
l Beklimmen van de toren
l Koffie met gebak
l Foto laten maken in klederdracht
’s Middags - locatie ‘t Visnet
l Lunch
l Sing-in
l Debat (met Jurjen de Bruijne)
l Loterij / rad van avontuur
l Kinderactiviteiten (o.a. schminken)
l Sponsorloop
Gevraagd
’s Ochtends - locatie Oude Kerk
l 1 coördinator voor het programma in de Oude Kerk
l Mensen die willen helpen met het uitserveren van koffie/thee
en gebak
l Mensen die een taart, cake of koek willen bakken
l Verkopers van producten (brocante/kaarten/eigengemaakte jam
etc.) via de kramen
l Huizer klederdracht (muts/jak/schort e.d. voor vrouw/man/kind)
voor de fotoshoot in klederdracht
’s Middags - locatie ‘t Visnet
l 1 coördinator voor het programma in ’t Visnet
l Mensen die een onderdeel van de lunch willen voorbereiden
l Mensen die willen helpen bij het serveren van drinken
l Muzikanten die die sing-in willen begeleiden
l Mensen die winkels en sponsoren benaderen voor de loterij. Dit
wordt door een coördinator begeleid
l Mensen die willen schminken tijdens de kinderactiviteit
l Hardlopers voor de sponsorloop
Uw en jouw reactie ontvangen we graag uiterlijk vrijdag 27 februari. U kunt deze mailen naar hebron.huizen@gmail.com of telefonisch doorgeven aan Ditta Koster 035-7503536.
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Nieuwe bewoonster: 11 februari is mevr. B. Kruimer-van den
Born komen wonen op ONP 148.
We heten haar welkom.

HEEL DE GEMEENTE

In memoriam: Op 4 februari
is Theodora Johanna (Doortje)
de Jong-Bitter overleden. Zij
woonde Oranje Nassauplein
107. Dit ‘wonen’ van haar op de
afdeling ‘Veilige Haven’ wordt
door de familie op de rouwbrief
raak getypeerd met: ‘Hier hoor ik
niet, ik wil hier weg’. En verder:
‘aan jaren van grote onrust, van
niet begrijpen en verdriet is een
einde gekomen’. Het geeft al met
al aan hoe dramatisch de laatste
fase van haar leven voor haar
is geweest. Wij zijn dankbaar
voor haar zorg aan ons gegeven
en zullen haar missen, maar de
rust die zij nu heeft is haar zeer
gegund. Hoewel zij vanuit haar
achtergrond daar niet vertrouwd
mee was, viel mij op dat het
horen van psalmgezang, als dat
in de huiskamerdiensten klonk,
haar een zekere rust gaf. Ze liep
dan niet weg. De eeuwigheid zal
de vrucht ervan openbaren. De
crematie heeft in besloten kring
plaats gehad. De Heere moge de
kinderen, klein-, achterkleinkinderen en zuster de rust geven, die
Hij belooft aan hen die tot Hem
komen, als Hij zegt: ‘Komt tot mij
allen die vermoeid en belast bent,
Ik zal u rust geven’.
Van ons heengegaan: Carolina
Alberdina van den Hooven-van
Seventer, Oranje Nassauplein 182,
is op 9 februari in het ziekenhuis
op 89-jarige leeftijd overleden. Ze
woonde nog maar enkele weken
in ons huis. De begrafenis zal
plaats hebben op 16 februari na
een dienst van Woord en gebed
in de Meentkerk. Voor een ‘in
memoriam’ verwijs ik u naar de
berichten van de Meentkerk. Mijn
medeleven gaat uit naar de familie. Laten zij ervaren dat de Heere
de Trooster is in alle verdriet.

Bijbelkring: Vaste bezoekers en
nieuwe belangstellenden nodig ik
van harte uit voor het bijwonen
van de Bijbelkring op maandag
16 februari 2015. De bijeenkomst
wordt gehouden in de vergaderzaal op de 2e verdieping. Aanvang: 15.00 uur.
Sluiting: ± 16.00 uur. We bespreken: Johannes 1: 35 – 52, ‘De
roeping van de discipelen’.
Weekdienst: Op woensdag 18 februari gaat ds. G.J. Roest voor. Na
het gemeenschappelijk koffiedrinken begint de dienst in de Grote
Waaier om 10.30 uur. Laat door
de bediening van het Woord en
de werking van de Heilige Geest
uw geloof in Heere Jezus Christus,
als de enige Zaligmaker, gebouwd
en gesterkt worden.
Eredienstvaardig: Komende
zondagmiddag mag ik voorgaan
in de Nieuwe Kerk. Ik wil als uitgangspunt voor de prediking Job
42: 10a te nemen, ‘En de HEERE
bracht een omkeer in het levenslot van Job’. We lezen Job 2 en
42:1- 6;10 en Jakobus 5: 11. Het
thema is dan: ‘Kan lijden zinvol
zijn?’ Laten we bidden om een
gezegende dienst.
Tot slot: Auschwitz, Bosnië,
Nigeria, Mosul, Syrië, Mali...
Namen, die je doen denken aan
rassenwaan, moordpartijen,
stromen vluchtelingen. De wereld
kijkt toe, via de tv. De Verenigde
Naties, afzonderlijke landen
hebben waarnemers in het veld,
zenden soms troepen. Maar onder
hun ogen gebeuren er vreselijke
dingen. Machteloos staan ze erbij.
Kunnen mensen die kwaad willen,
dan toch hun gang gaan? Ook
dergelijk kwaad? Ongestraft?
Het gebeurt toch ook onder Gods
ogen, of kijkt Hij de andere kant
op? Dat lijkt er wel op. Als je zó
redeneert, is dat te begrijpen.
Maar is dat wijs?
In Spreuken 15: 3 staat: ’De ogen
van de HEERE zijn op elke plaats:
ze slaan slechte en goede mensen
gade’.
Als mens zijn er altijd ogen op je
gericht. De ogen van de HEERE.

save the date
Jaarfeest EVA

13 maart
‘t Visnet Huizen
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Je staat altijd onder zijn toezicht.
Wie je ook bent; wat je ook in
de zin hebt: goed of kwaad. Er
ontgaat Hem niets, Hij let overal
op. Als mens heb je voortdurend
zijn aandacht. Heeft dat effect,
méér dan bij VN-waarnemers? Ja,
want als Hij naar de mensen ziet,
komt zijn goddelijke liefde daarin
mee, of zijn goddelijke oordeel.
Je kunt je aan die aandacht niet
onttrekken.
Eens komt de grote afrekening.
Dan zet Hij alles weer recht.
De HEERE ziet alle mensen. Is dat
niet benauwend?
Ja, wel als je kwaad bedenkt en
doet. Als je dingen in je leven
aan zijn aandacht wilt onttrekken. Met Hem geen rekening wilt
houden. Aan de andere kant is
het juist troostvol. Als je op Hem
vertrouwt en Hem kent.
Als je het goede wilt zoeken. Ook
voor je naaste. Want je weet dit:
door Christus is God je hemelse
Vader. Zo zorgt Hij voor u. In deze
gevaarlijke wereld. Vol kwaad.
U hebt zijn liefdevolle aandacht.
Zijn ogen zijn op je. Tegelijk ziet
Hij ook hoe je - als zijn kind - bezig bent.
Laat Hij in u/jou iemand zien
die het kwade door het goede
overwint. Die in alles met Hem
rekening houdt. Omdat u van
Hem houdt. Door de kracht van
de Heilige Geest.
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

De Missionaire Commissie is
op zoek!: De Missionaire Commissie zoekt naar leden voor
het Dagelijks Bestuur. Concreet
zoeken we mensen die enthousiast zijn over de missionaire taak
van onze gemeente en daar graag
hun steentje aan willen bijdragen. Uiteraard in samenwerking
met de missionair werker(s) en de
werkgroepen die onder de MC
vallen. “de Brug”, Openstelling
Oude Kerk, WGZ, Vakantiebijbelweek; zomaar wat activiteiten
waar de MC mee aan de slag is.
Zin in? Mail dan naar:
mc@hervormdhuizen.nl.
Volgende week: In de nieuwe
week staat een divers aantal
activiteiten in de agenda. Naast
de voorbereiding van de Ontmoetingsdienst van zondag 22
februari heb ik op dinsdagochtend ministerievergadering en in
de avond is er Algemene Kerkenraad. De woensdag probeer ik
zoveel mogelijk vrij te houden.
Donderdagavond komen we met
de sollicitatiecommissie bijeen om
de eerste reacties te bespreken op
de advertentie voor de 2e missionair werker.
Jan Verkerk
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Kerkstraat 50, 1271 RM Huizen
035-5267914 www.echowinkel.nl
Glossy “Faith”, € 8,95
Faith is een inspirerende, verrassende, creatieve en verbindende
glossy over huwelijk, liefde en
trouw. Een mooi cadeau voor huwelijk en huwelijksjubileum. Ook
aantrekkelijk om weg te geven
tijdens relatiecursussen of bij een
huwelijksgesprek.
Meten, weten en jezelf vergeten,
Dr. H. van den Belt, € 14,95
Wat is een waar geloof? Hoe kun
je onderscheiden of je geloof het
werk van de Heilige Geest is?
Wat houdt geloofszekerheid eigenlijk in en hoe kun je die zekerheid bewaren en versterken?
Meten, weten en jezelf vergeten
is een helder en toegankelijk
boekje over een onderwerp dat
veel christenen vandaag de dag
bezighoudt.
Ik heb je lief voor het leven, John
en Stasi Eldredge, € 17,50
In een tijd waarin bijna de helft
van alle huwelijken strandt, en
levenslange liefde niet vanzelfsprekend lijkt, is het mogelijk om
elkaar lief te hebben voor het leven. Van alle dingen die een man
en een vrouw moeten horen over
het huwelijk, is dit misschien wel
de belangrijkste boodschap: jullie
kunnen het en het is het meer
dan waard.
Gebedenboek voor echtparen,
Stormie Omartian, € 16,95
Als jij als man of vrouw bidt voor
je partner, worden jullie beiden
daardoor gezegend. Met je gebed
nodig je God uit om zijn werk te
doen in jouw leven, in het leven
van je man of vrouw en in jullie
huwelijk. De gebeden die verzameld zijn in dit boek kunnen je
helpen om met nieuwe inspiratie
te bidden voor elkaar en voor jullie huwelijk.
Wees erbij en ontmoet
Joke Verweerd,
dinsdag 3 maart 2015 om
20.00 uur
(zaal open om 19.30 uur)
in ’t Visnet.
Ter voorbereiding op PASEN
hebben wij boekjes voor de
40-dagentijd.

spellen om samen met je vrienden
te spelen! Dus kom dat zien, kom
dat zien! Neem al je vrienden en
vriendinnen mee en dan zien we
jullie in 't Visnet om half 8! Entree
voor deze avond is gratis.
Tot zaterdag!

Generation Praise
Worship & Prayer night
Datum
Zondag 22 februari 2015
Thema
HOW GREAT IS OUR GOD
Aanvang
20.30 uur
Waar
Zenderkerk - Borneolaan 30
Meer informatie op:
www.generationpraise.nl
Zie jullie dan!

VERENIGINGSNIEUWS
■ Zondagsschool ‘Timotheüs’
Hallo allemaal zondag is er weer
zondagsschool, let op niet bij de
Zenderkerk daar is een aangepaste dienst. Bij de oudste groepen
gaan we luisteren naar het verhaal over de lamme in Bethesda
genezen uit Johannes 5:1-15.
Jullie leren een nieuwe Psalm,
namelijk Psalm 146 vers 6 (ob) en
vers 4 (nb). Bij de jongste groepen
gaan we voorlopig naar het laatste verhaal over Mozes luisteren,
nl. over het water uit de rots uit
Exodus 17. Jullie leren ook een
nieuwe Psalm, Psalm 25 vers 3 (ob
en nb). We gaan er ook weer een
leuke verwerking bij doen. We
hopen jullie allemaal weer te zien,
tot zondag!
■ Knapenvereniging

KV Kamp 2015
8 aug. t/m 15 aug.
VOL = VOL
Lever je inschrijving zondag in!

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

■ Instuif
Dag Instuivertjes!
Zaterdag is er voor het eerst een
Instuifkermis! Met allemaal leuke

Afd. C: Zondag weer een nieuw
„kv avontuur” met Mitchel die het
eerste punt verzorgd en Stefan
die ons culinair gaat verrassen...
See you Sunday!
Afd. D: Na een weekje geen KV
i.v.m. Heilig Avondmaal, zullen
we deze week weer vergaderen
met onze afdeling. Tijdens het
eerste punt gaan we weer een
hoofdstuk uit de Romeinenbrief
bespreken. Dit keer is hoofdstuk
8 aan de beurt en Robbert zal
hierover zijn eerste punt maken.
Elbert zorgt voor de traktatie,
hij heeft ons gezegd dat dit een

flinke traktatie zou worden. Verder kan je je zondag nog opgeven
voor het kamp, neem daarvoor
de ingevulde opgavestrook en 20
euro mee. Tot zondag!
Afd. I: A.s. zondag is het weer
zover... We mogen weer! Zorg er
voor dat jij en je Bijbel om 12.00
uur bij ’t Visnet zijn, dan wordt
het vast weer een geslaagd uurtje.
Tot zondag!
Afd. K: Zondag gaan we het
stuk “Wie bel je als ...” afsluiten. Probeer nog even je eigen
onderwerpen op te frissen zodat
we zondag wederom een goed
gesprek hierover kunnen hebben.
Voor aankomende tijd gaan we
ons richtten op de Heilige Geest.
Wat doet Hij? Hoe kan Hij ons
helpen met een ‘echt geloof’?
En hoe werkt dat dan? Kortom
interessante onderwerpen voor de
aankomende tijd.
We hopen nog tijd over te hebben
voor een bakkie koffie en een
ouderwets tweede punt: snorretje
drukken met Gert-Jan. Kortom:
zorgt dat je er bij bent. En neem
je bijbel en je inschrijfformulier
voor kamp mee.
■ EVA
Na het fantastische uitje afgelopen zaterdag met veel sneeuw,
vallen, foto's maken, DS-en in de
bus, McDonalds en karaoke, hebben we vrijdag weer een gewoon
avondje. Houd even FB of je mail
in de gaten om te kijken wat we
gaan doen! Liefs, en tot vanavond!
Afd. De Parel: Vanavond hebben
Emy en Rosalien het over Liefde!
Daarna gaan we high tea-en, we
zijn benieuwd naar alle lekkere
hapjes die jullie gaan maken en
meenemen naar de Parel! Tot
straks meiden!
Afd. De Ark: Hopelijk zijn jullie
weer bijgekomen van vorige week
zaterdag. Want vanavond hebben we weer een 'gewoon' EVA
avondje met veel gezelligheid
voor jullie in petto! Tot vanavond
allemaal!
■ Deo Duce
Heeey allemaal,
Vanavond gaan we naar Jij Daar!
in Doorn. We verzamelen om
19.00 uur. Waar? Houd daarvoor
je app in de gaten. Morgenavond
is er ook weer D.D. Maarten heeft
dan de inleiding. Waar de inleiding over gaat is nog een verassing. Tot vanaaf en anders tot
morgenavond of zelfs tot volgende week. Greetz!
■ Mannenvereniging
„Troffel en Zwaard”
D.V. dinsdag 17 februari houden
we weer een vergadering en wel
in het catechisatielokaal van de
Nieuwe Kerk. Aanvang is 20.00
uur. Op deze avond zal broeder
Schipper met ons behandelen uit
de Hervormde Vaan no. 3 maart
2012. Het opschrift luidt: ”Pluk
de dag”, vanuit Prediker 9 : 1–18.
Na de pauze hierover een vraagbespreking. U bent van harte
welkom.
Het Bestuur

DIVERSEN
■ Bijbelkring Molenberg 6
Op 18 februari komen we weer
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bij elkaar. We beginnen met een
nieuw boekje: 1Petrus ” Vreemdeling ver van huis”.
Het gedeelte wat we vanmorgen bespreken is: Hoopvol leven
n.a.v.1 Petrus 1:1-12.
Uit het kopje’’ overdenken’’ vast
een begin om over na te denken:
God werkt niet aan ons comfort
maar aan ons karakter!
Tot ziens 9.30 uur!
■ Centraal-Azië:
Huiszoekingen reden tot angst
Baurzhan* en Nurzhamel* uit
Turkmenistan waren vorige week
samen met hun gezinnen in het
huis van één van hen. Tijdens het
eten viel de geheime politie het
huis binnen en deed huiszoeking.
In één van de kamers vonden
ze een bijbel en één van de
evangeliën in het Turkmeens. Alle
gezinsleden werden meegenomen
naar het politiebureau en ondervraagd. Uren later kwamen ze vrij.
De politie benadrukte echter dat
ze binnenkort weer op het
politiebureau moeten verschijnen.
       
• Bid voor Baurzhan, Nurzhamal
en hun gezinnen. Ze zijn bang
en gespannen voor de mogelijke
gevolgen van de huiszoeking.       
• Bid voor christenen in CentraalAzië die moeilijkheden ondervinden vanwege hun geloof. Bid
om bescherming en wijsheid voor
hen.
* Baurzhan en Nurzhamel heten
in werkelijkheid anders. Om veiligheidsredenen wordt hun echte
naam niet vermeld.
■ Double In Concert - Switch!
& Testify!
Gospelkoor Switch! uit Huizen &
Testify! uit Amersfoort mengen
hun vocale talenten en passie.
Zaterdag 14 maart as zijn deze
gospelkoren te zien en te horen
in de Meentkerk in Huizen. Beide
koren staan onder de professionele begeleiding van hun gezamenlijke dirigent Jolanda Brus. Samen
zijn deze koren goed voor zo’n 60
stemmen en zullen u dit ook laten
beleven. De koren zingen zowel
eigen repertoire als gezamenlijk.
Kaarten kosten per stuk € 8,50
(volwassen) en € 6,00 (t/m 16
jaar), uiteraard zit daar een kopje
koffie bij inbegrepen.
Kaarten zijn te bestellen via
www.gospelkoorswitch.nl. Vul het
contactformulier in met je gegevens én het aantal kaarten. Hierna
wordt er persoonlijk contact met
je opgenomen om er voor te zorgen dat je dit concert niet hoeft
te missen!
Switch! al zeven jaar een gezellige club mensen die er van
houden om op een ontspannen
manier Gods woord te verspreiden. Zingen bij Switch! staat voor:
‘Singing With Identity, Trust,
Chosen for Him!’
Testify! is een christelijk koor uit
Amersfoort, opgericht in 1998,
dat bestaat uit enthousiaste
mensen die Gods naam willen
groot maken en, van Hem willen
getuigen met zang. Het gaat om
de pure boodschap die ze willen
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uitdragen met het zingen van
gospel en opwekking.
■ Vrouwen voor Vrouwen
krijgt bezoek
Wees erbij en ontmoet Hélène
van der Roest uit Kenia. Woensdag 18 februari 2015, 20.00 uur in
Huizen.
Met verkoop van Vrouwen voor
Vrouwen en ook wat Afrikaanse
producten uit Kenia. Toegang is
gratis.
Zoals u weet ondersteunt Vrouwen voor Vrouwen verschillende
projecten in Afrika.
De laatste jaren ondersteunen wij
TAK foundation in Kenia, opgericht door Hélène van der Roest.
Het zijn projecten voor vrouwen
waar ze getraind en ondersteunt
worden om in hun eigen onderhoud te voorzien.
We vinden het fijn dat Hélène
naar Nederland komt en ons wil
ontmoeten om te vertellen over
haar werk in Kenia.
We schenken een kopje koffie of
thee met iets lekkers.
Vrouwen voor Vrouwen laat kort
iets zien over het werk wat ze
doen en Hélène geeft een presentatie en laat foto’s zien.
Ook vindt ze het leuk om wat
informeel te babbelen.
Tussendoor is er gelegenheid om
elkaar te ontmoeten en wat te
kopen van de creatieve cadeautjes
onder het genot van een drankje
en een Afrikaans hapje. Hartelijk
welkom.
Wilt u er bij zijn? Laat het ons
even weten door een mail te sturen naar alienzeeman@gmail.com
zodat wij weten in welke locatie
we bij elkaar komen.
■ Komt u ook naar het
mantelzorgdiner?
Amaris Voor Anker organiseert
elke laatste dinsdag van de
maand een diner voor mantelzorgers. Alle mantelzorgers en
hun zorgvragers zijn van harte
welkom in het restaurant van
het woonzorgcentrum Amaris
Voor Anker. Het eerstvolgende
mantelzorgdiner is op dinsdag 24
februari a.s. om 17.00 uur in Voor
Anker, Oranje Nassauplein 100 in
Huizen. De kok bereidt een speciaal 3-gangen keuzemenu waarvoor een bijdrage van € 10,- per
persoon (is inclusief 2 drankjes)
wordt gevraagd. Opgeven kan tot
en met de vrijdag vóór het diner
door te bellen naar telefoon (035)
5256044 of een e-mail te sturen
naar w.roukens@amaris.nl. We hopen de komende maanden weer
nieuwe gasten te ontmoeten!
■ Ontmoetingsdag
‘Leven met kanker’ in
Leerhotel Het Klooster te
Amersfoort
Lustrum opgeluisterd met
boekpresentatie aan Marja van
Bijsterveldt
De stichting ”Als kanker je raakt”
organiseert zaterdag 7 maart
2015 een landelijke ontmoetingsdag met als thema ‘Leven met
kanker’. De dag, die gericht is op
kankerpatiënten en hun (directe)
omgeving, wordt gehouden
van 10.30 tot 17.00 uur en vindt
plaats in Leerhotel Het Klooster te
Amersfoort.
De ontmoetingsdag wordt dit jaar

voor de vijfde maal georganiseerd
en heeft als doel om iedereen die
geraakt wordt door kanker te bemoedigen en te ondersteunen in

hun worsteling met zingevingvragen. Prof. dr. Manu Keirse en ds.
Arie van der Veer (EO) zullen hier
tijdens hun lezingen bij stilstaan.

ADVERTENTIES
De herinnering aan jouw liefde en zorgzaamheid
dragen wij voor altijd mee in ons hart
Wij zijn bedroefd dat onze lieve, zorgzame moeder, schoonmoeder,
oma en overgrootoma is overleden. Wij zullen haar missen.

Carolina Alberdina
van den Hooven-van Seventer
sinds 4 april 2007 weduwe van Arie van den Hooven
Zuidland, 22 november 1925

Naarden, 9 februari 2015
Arie van den Hooven in herinnering
Willy en Herman
Rainier, Justin
Antonio van den Hooven in herinnering
Claudia
Ferrie, Arjan
Marian en Richard
Alexander
Nadia - Audrey, Clark
Frans
Walter
Lola
Thomas, Julien, Felix
Arja en Dick
Cynthia, Lianne, Robin
Kees en Anneke
Koos, Guusje, Bram

Correspondentieadres:
Familie van den Hooven
Snoek 12, 1275 AW Huizen
Moeder is overgebracht naar Uitvaartcentrum Rebel, Ceintuurbaan
45 te Huizen waar gelegenheid is om afscheid van haar te nemen
volgens afspraak via telefoonnummer 035-5253067.
Er is gelegenheid tot condoleren en tevens afscheid nemen op maandag 16 februari van 10.15 tot 10.45 uur in de Meentkerk, Bovenmaatweg 410 te Huizen, waarna om 11.00 uur de dienst van Woord en
gebed gehouden zal worden.
Aansluitend zal de begrafenis plaatsvinden op de Nieuwe Algemene
Begraafplaats aan de Naarderstraat 68 te Huizen.
Na de begrafenis bent u van harte uitgenodigd voor een hapje en een
drankje in Restaurant De Haven van Huizen, Havenstraat 81 te Huizen.

Voor alle blijken van belangstelling en medeleven die wij van u mochten
ontvangen na het overlijden van onze lieve moeder, oma en oude oma

Cornelia De Groot-Barmentlo
zeggen wij u hartelijk dank.
Kinderen,
klein- en achterkleinkinderen
Huizen, februari 2015
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In de middag wordt er een emotionele dans uitgevoerd door een
professionele dansgroep. De dans
beeldt een meisje uit dat te horen
krijgt dat ze ongeneeslijk ziek
is. De middag wordt afgesloten
met de presentatie van het rijk
geïllustreerde hulp- en troostboek
‘Als kanker je raakt’, dat werd
samengesteld onder eindredactie
van Rita Renema en ds. Arie van
der Veer. Aan dit unieke boek
werkten o.a. patiënten, oncologen, psychologen en theologen
mee. Het eerste exemplaar van
dit boek zal worden overhandigd
aan mw. Marja van BijsterveldtVliegenthart, voormalig minister
en als huidig directeur/bestuurder
van het Ronald McDonald Kinderfonds op een heel bijzondere en

directe manier betrokken bij één
van doelgroepen van dit boek,
nl. (de ouders en opvoeders van)
kinderen met kanker.
Meer informatie? Aanmelden?
Zoals altijd zal er ook tijd en ruimte zijn voor ontmoeting, gesprek,
gebed en een heerlijke lunch.
Wij nodigen u van harte uit om
zaterdag 7 maart 2015 naar onze
ontmoetingsdag in Leerhotel Het
Klooster in Amersfoort te komen.
Er zijn geen kosten aan deelname
verbonden. Graag vooraf aanmelden voor een dagdeel of voor
de gehele dag. Meer informatie?
Direct aanmelden? Ga naar
www.alskankerjeraakt.nl of stuur
een e-mail naar
ontmoeten@alskankerjeraakt.nl.

■ Radio 6FM
Zondag 15 februari zendt Radio
6FM -naast alle andere programma’s- een kerkdienst uit vanuit
de Oosterlichtkerk aan de Huizermaatweg in Huizen.
De kerkdienst gaat uit van de Protestantse Gemeente in Huizen.
In deze dienst -die om 10.00 uur
zal beginnen- gaat mw. ds. R.
Abma, predikant van deze gemeente voor.
De kerkdienst is tot een week na
de uitzending na te luisteren via
www.6fm.nl
Van 09.00 - 10.00 uur het programma “Op weg naar de
kerkdienst” met kerk-, koor- en
instrumentale muziek.

Aansluitend aan de kerkdienst het
programma “Klassiek Zondagmorgen” met gevarieerde klassieke
muziek.
Dinsdag 17 februari van 19.00 20.00 uur het programma “Kerkplein”.
Thema: “Voorkomen is beter!
30 jaar verslavingspreventie Voorkom!”, met als studiogast dhr.
Henry Valk | directeur Stichting
Voorkom.
De column is van de hand van
Louis Brand.
Radio 6FM is in stereo te ontvangen op de kabel FM 92.3 en op
92.0 en 105.1 in de ether.

Ambulance voor Malawi
www.opdrachtinafrika.nl/ambulance
Opdracht in Afrika spaart voor
de aanschaf van een ambulance
voor het Chingazi Rural Hospital
in Thyolo, Malawi. Dit ziekenhuis
is verbonden aan de Evangelical
Brethren Church. Onze stichting
werkt intensief samen met dit
kerkgenootschap. De opbrengst
van de maandelijkse voedselverkoop van de Nieuwe Kerk in de
eerste helft van 2015 komt ten
goede aan dit Ambulance project. Tijdens de eerste
verkoop van 2015 werd al € 400,- opgehaald.
Waarom een ambulance?
Het vervoeren van patiënten is een groot probleem
voor het Chingazi Rural Hospital. Het ziekenhuis
bedient een werkgebied tussen de plaatsen Limbe, Goliatti, Thyolo en
een gedeelte van het Noord Mulange gebergte. In dit gebied, dat ongeveer zo groot is als ’t Gooi, wonen 220.000 mensen.
Ernstig zieke patiënten moeten soms lang wachten om vervoerd te kunnen worden van en naar het hoofd district hospitaal op 40 km afstand.
Er rijdt vaak slechts eenmaal per week een ambulance, als deze al rijdt.
Het komt helaas regelmatig voor dat de ambulance te laat is.
Rondom het hospitaal is, mede door steun vanuit Opdracht in Afrika,
een goedlopend Home Based Care programma ingericht. Zieken worden op locatie bezocht en zoveel mogelijk ter plekke geholpen. Maar in
vele gevallen is een bezoek aan het ziekenhuis vereist. Patiënten zijn in
zo’n geval aangewezen op hulp van directe naasten die hen te voet of
met een fiets moeten vervoeren.

l

Het vervoer van overleden personen, naar het nog te realiseren
mortuarium (er zijn vergevorderde plannen om een mortuarium te
realiseren op het terrein van het Chingazi Rural Hospital) of van het
ziekenhuis naar huis. Anders dan in Nederland is het vanuit de Malawiaanse overheid toegestaan om overledenen met een
ambulance te vervoeren.
l Transport van medisch personeel voor diverse medische
activiteiten van de EBC.

Er is vanwege financiën geen apart ambulance team. Wel
zal de ambulance direct dag en nacht uitrukken met een
aanwezige verpleeg(st)er (betaald door de overheid),
chauffeur en assistent.
Bij de exploitatie zijn er ook inkomsten: van de arme
patiënt wordt een zeer geringe vergoeding gevraagd. Bij
midden en hoge klasse patiënten wordt altijd de brandstof verrekend. Vanuit de overheid is er ook een kleine
vaste bijdrage per maand (omdat het ziekenhuis een officiële overheidsgoedkeuring heeft).
Ook uw steun is welkom!
Over het ziekenhuis
Het Chingazi Rural Hospitaal ontwikkelde sinds de jaren tachtig van
kleine kraamkliniek tot een regionaal opererend hospitaal.
Het ziekenhuis heeft inmiddels de volgende afdelingen en activiteiten:
l Kinder-, Mannen-, Vrouwenafdeling
l Verloskunde
l Isolatie/ Privé afdeling
l Eerste Hulp
l Zwangeren poli
l Consultatiebureau
l Familieplanning
l Programma voor HIV positieve zwangeren, moeders en baby’s
l Home Based Care
l Laboratorium
l Apotheek
Daarnaast zijn er nu vergevorderde plannen voor het realiseren van een
mortuarium.

Vervoer te voet en met de fiets-ambulance.
Welke oplossing is er precies voor ogen?
Stichting Opdracht in Afrika gaat sparen voor de aanschaf van een
tweedehands ambulance met aan boord een basis medische uitrusting:
zuurstofapparatuur, hartmassage instrumenten, infuus accessoires en
een uitrijdbare brancard. Aan boord zijn ook zitplaatsen, bijvoorbeeld
om familieleden van de patiënt ook te kunnen vervoeren.
Het is de bedoeling dat de ambulance zal voorzien in:
l Ziekenvervoer tussen het Chingazi hospitaal en het grotere hoofd
district hospitaal
l Het vervoer van zieken binnen het Home Based Care programma
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