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MEDITATIE

KERKDIENSTEN

Jezus brengt de zonde aan het licht
Lezen Johannes 15:18-26
22 Als Ik niet gekomen was en tot hen gesproken had, hadden zij geen zonde,
maar nu hebben zij geen voorwendsel voor hun zonde.
Het testament voorspelt de haat van de wereld
De hoofdstukken 14-16 van het Johannesevangelie worden wel het testament van Jezus
genoemd. Deze gedeelten worden ingesloten
door de indrukwekkende daad van de voetwassing en Jezus’ oproep aan zijn volgelingen om
zo ook met elkaar om te gaan. En aan de andere kant het al even bijzondere hogepriesterlijke
gebed in Johannes 17.
Een testament laat je na aan hen, die bij je horen. Wat wil je na je heengaan aan anderen
meegeven, in allerlei opzichten? In deze hoofdstukken vertelt Jezus dat. Dat is nog voor Zijn
sterven en opstanding. Dan bereidt Hij Zijn volgelingen al voor. Jezus bereidt zijn volgelingen
erop voor wat het betekent als Hij naar Zijn
Vader gaat, Hij geeft zijn discipelen de belofte
van de komst van de Heilige Geest: De andere
Trooster zal komen en die zal voor de leerlingen zorgen en hen leiden.
Maar Jezus bereidt zijn volgelingen ook voor
op de haat van de wereld. Daar waarschuwt Hij
voor en Hij vertelt hen ook dat ze daar niet verbaasd over moeten zijn. De haat tegen gelovigen is haat tegen Jezus, tegen Zijn naam.
Het zijn woorden, die ook wij ons mogen aantrekken.
Jezus laat zien wat zonde is
Maar waarom roept de Naam van Jezus dan zoveel tegenstand op? Waarom leidt dat zelfs tot
haat?
Daar geeft Jezus zelf de redenen van aan. Een
eerste reden is dat ze God niet kennen (vs. 21).
Dat is een scherp Woord van Jezus. Daarmee
verwijt Hij allen die Hem verworpen hebben
dat ze Zijn Vader, dat de God van Israël, niet
echt kennen. Dat heeft Jezus ook regelmatig
tegen Zijn tegenstanders gezegd: ‘Als Jullie de
Vader zouden kennen, zouden jullie ook zien,
wie Ik ben, want Ik ben door Hem gezonden’.
Een tweede reden is dat juist Jezus laat zien
wat zonde is. Zonder Jezus was voor velen niet
duidelijk geworden dat ze zondig waren. Maar
Jezus heeft hun zonden aangewezen en blootgelegd. Ga maar eens na, hoe vaak Jezus niet
de vinger op de zere plek legde: ‘Jullie zeggen
wel dit, maar doen dat’. ‘Jullie doen het voor
de mensen en niet voor God’. ‘Het lijkt soms
heel wat, maar als je goed kijkt’.
Door Jezus’ komst kunnen ze hun zonden niet
meer verbergen. Er is geen voorwendsel meer
(vs. 22), het kan niet meer worden weggestopt.
Jezus wijst dat aan. En dat brengt tot belijdenis
van die zonden of het leidt tot haat - Hij moet
van hun leven afblijven.
Vers 24 gaat nog een stukje verder. Juist Jezus’
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werken hebben de haat van de wereld opgeroepen. Terwijl je daar toch geen kwaad woord
over kunt zeggen. Hij heeft toch niets anders
gedaan dan mensen benaderd met Zijn liefde,
genade, vergeving en genezing.
Dat riep blijkbaar veel weerstand op. En dan
komt inderdaad uit wat in de Psalmen 35 en 69
staat: ‘ze hebben mij zonder reden gehaat’. Dat
was niet omdat er kwaad was gebeurd. Er was
geen enkele goede reden te bedenken. Zoals
Pilatus geen aanklacht bedenken kon.
En toch getuigt de Geest!
Zo stelt Jezus dat zijn komst de haat van de wereld heeft opgeroepen. De zonde van deze wereld komt aan het licht, waar Jezus verschijnt.
Dat lijkt een wat vreemde gedachte. Waar Jezus verschijnt, daar is toch juist het goede, daar
wordt het toch licht, daar komt toch het Koninkrijk? Maar blijkbaar wordt ook juist daar de
zonde zichtbaar. Daar verheft de mens zich, die
zich de goede God van het lijf wil houden.
Jezus brengt de zonde aan het licht. Allereerst
die van onszelf. Als wij het leven en het lijden
van Jezus zien, dringt die vraag zich op: waarom moest de Christus lijden? Waarom moest Hij
lijden? Was dat nodig ook voor mij?
Jezus ontneemt de wereld haar onschuld. Zijn
komst is een aanklacht tegen deze wereld. Wat
hebben jullie gedaan met Gods goede bedoeling, met Gods goede schepping?
Je hoort weinigen zeggen over wat we verkeerd doen. Ja, het gaat over wat anderen verkeerd doen, andere groepen, andere mensen,
maar niet zo veel over wat we samen verkeerd
hebben gedaan. Het gaat niet zoveel over zonde, over gemiste kansen en een gemist doel.
Misschien wel omdat Jezus niet present is.
Volgelingen van Jezus zullen te maken krijgen
met haat. Dat is dan de haat tegen Jezus, tegen alles wat Hij deed en zei. Dat legt de zonde
open: de opstand tegen God, de mens, die zijn
plek wil innemen en zelf wil besluiten over
goed en kwaad.
De discipelen komen na Jezus’ sterven en opstanding achter gesloten deuren bij elkaar uit
vrees (Joh. 20:19). En Jezus bereidt Petrus voor
op zijn sterven, waarmee hij God zal verheerlijken (Joh. 21:19). Dat tekent de haat van de
wereld. Toch zal de Heilige Geest van Jezus getuigen. Hij zal steeds weer laten zien dat Jezus
toch gezonden is door Zijn Vader. Dat Hij Heer
is en leeft! In ‘Zijn testament’ heeft Jezus die
Geest beloofd, laten we naar die Geest uitzien!
Hallelujah.
Ds. B.E. Weerd

Zondag 17 april
OUDE KERK
9.30 uur: Ds. E.K. Teygeler
18.30 uur: Ds. P.M. van ’t Hof
NIEUWE KERK
9.30 uur: Ds. G.J. Mantel
ZENDERKERK
9.30 uur: Ds. G.J. Roest;
		Bediening Heilige Doop
MEENTKERK
9.30 uur: Ds. B.E. Weerd
17.00 uur: Ds. G.J. Mantel
		Gezamenlijke dienst met
		Nieuwe Kerk en Zenderkerk
DE BRUG (gebouw Silo)
10.30 uur: Ontmoetingsdienst
		Samenkomst met zoekers
		Evang. Jan Verkerk
Collecte: Instandhouding eredienst
Busjes: Inrichtingen en Tehuizen

BIJBELROOSTER
Zondag 17 april
Rooster 1: Handelingen 13 : 26–41
Rooster 2: Psalm 46 : 1–4
Rooster 3: Exodus 9–12
Maandag 18 april
Rooster 1: Handelingen 13 : 42–14 : 7
Rooster 2: Psalm 46 : 5–8
Rooster 3: 1 Samuël 26–31
Dinsdag 19 april
Rooster 1: Handelingen 14 : 8–20
Rooster 2: Psalm 46 : 9–12
Rooster 3: Psalm 45–47
Woensdag 20 april
Rooster 1: Psalm 100
Rooster 2: Psalm 47 : 1–5
Rooster 3: Job 31–32
Donderdag 21 april
Rooster 1: Exodus 18 : 1–12
Rooster 2: Psalm 47 : 6–10
Rooster 3: Jeremia 17–21
Vrijdag 22 april
Rooster 1: Exodus 18 : 13–27
Rooster 2: Psalm 48
Rooster 3: Markus 11–12
Zaterdag 23 april
Rooster 1: Exodus 19 : 1–15
Rooster 2: Psalm 49
Rooster 3: 1 Korinthe 15–16
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VAN DE REDACTIE

Opbrengst verjaardagsgiften van
zondag 10 april, bedroeg € 45,25.

■ Rooster meditaties

Nagekomen paascollecte € 36,25

Woensdag 20 april:
Ds. J.L.W. Koppenhol

Hartelijk dank voor al uw gaven.
College van kerkrentmeesters

Dinsdag 26 april:
Ds. P.M. van ’t Hof
Dinsdag 3 mei:
Ds. G.J. Mantel

ALGEMENE KERKENRAAD
■ Collecte: Komende zondag
wordt uw gave gevraagd voor de
kerkrentmeesters. De opbrengst
van de busjes gaat naar Inrichtingen en Tehuizen. Graag 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 telefoonnummers: 5269003, 5250132 of
5261306.
■ Interkerkelijke Stichting
Vrijwillige Terminale Zorg
„Wij willen er zijn”.
Steeds meer mensen kiezen ervoor de laatste levensfase thuis
te zijn. Als voor u de zorg voor
de zieke te zwaar wordt, kunt u
de geschoolde vrijwilligers bellen
die gedurende een aantal uren
per dag kosteloos de zorg van u
overnemen.
Tel. 06-20943317, website:
www.terminalezorg-huizen.nl.
■ Hulpverlening/
Diaconaal contactpersoon
Heeft u behoefte aan (kortlopende) praktische hulp, bijvoorbeeld vervoer naar het
ziekenhuis, kleine klusjes in of
rond het huis, of hulp bij het
doen van boodschappen? Of
heeft u een vraag van diaconale
aard? Neem dan contact op met
een van de hieronder vermelde
diakenen:
Oude Kerk:
A.A. Vos, tel. 5251178
fam.vos@casema.nl
Nieuwe Kerk:
Gerard Stuivenberg, tel. 5243421
gerardstuivenberg@solcon.n
Zenderkerk:
J. Otter, tel. 5265978
jan57otter@gmail.com
Meentkerk:
M. de Groot, tel. 06-29026368
meesdegroot63@gmail.com

VERANTWOORDING
■ Kerkrentmeesters
Opbrengst zakjescollecte van
zondag 10 april bestemd voor
instandhouding eredienst bedroeg
€ 3.425,69 verdeeld als volgt:
Oude Kerk
€ 1.396,94
Nieuwe Kerk
624,80
Zenderkerk
535,45
Meentkerk
868,50
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■ Diaconie
De opbrengst van de busjescollecte van zondag 10 april 2016
met bestemming Inrichtingen &
Tehuizen bedroeg € 1.143,31 verdeeld als volgt:
Oude Kerk
€ 360,00
Nieuwe Kerk
170,16
Zenderkerk
215,80
Meentkerk
397,35
In de afgelopen periode werden
via onze bankrekening en uit de
collecten nog de onderstaande
giften ontvangen t.w.
N.E.S.T via bank 1 x € 10,00;
Marieke Ebbers van Vrouwenbijbelkring MK € 190,00; Reiskosten
DWOE 1 x € 75,00; Diaconie gift
1 x € 100,00; FIMAHAZLE Kosovo
1 x € 60,00.
Uit de collecten t.b.v. Jongerenreis
Albanië € 257,50 (1 x € 250,00
en 1 x € 7,50) Tsjernobylkinderen
1 x € 10,50; zakjes I.Z.B. collecte
nagekomen totaal € 13,50; bussen
catechese Nieuwe Kerk € 522,75;
Zendingsfair ’t Visnet 9-4-2016
inclusief giften uit collecten
€ 2.365,57 bestemd voor Rik en
Machteld Kosovo en Marieke Ebbers Zuid-Afrika!
Gemeente,
Heel hartelijk dank voor Uw
medeleven d.m.v. de collecten alsmede voor alle andere genoemde
activiteiten/doeleinden mede
namens alle begunstigden!
Uw Diaconie
Diaconale Welzijns Commissie
De collecte tijdens de aangepaste
kerkdienst op 10 april jl. t.b.v. het
werk van onze commissie heeft
opgebracht een bedrag van
€ 276,55.
Hartelijk dank voor uw betrokkenheid en uw gaven.
Penningmeester D.W.C.

70+ busreis
De uitnodigingen voor het 70+
busreisje op D.V. donderdag
26 mei zijn verzonden. Heeft u
geen uitnodiging ontvangen,
neemt u dan contact op met
Heina Zeeman (06-55395341)
of Gerdien Honing (0611177408).
U kunt tot en met maandag
25 april uw antwoordstrookje
inleveren bij de in de uitnodiging genoemde adressen.
De deelnemerskaarten zullen
na 11 mei verzonden worden.
De organisatoren:
Géa Teeuwissen,
Jeanette Schaap,
Gerdien Honing en
Heina Zeeman

WIJKBERICHTEN
OUDE KERK
Predikant:
Ds. P.M. van ’t Hof,
Jagersweg 11
tel. 5251348
pvanthof@hervormdhuizen.nl
Oude Kerk, Kerkstraat 1
Als ik toch niet had geloofd:
Omringd door vele gemeenteleden, familieleden en vrienden hebben afgelopen zondag
Rosanne Boor, Conny Bource,
Willy Hamerslag-v.d. Haven, Bert
Veerman en Wim en Trudy de Wit
hun geloof beleden in het midden
van de gemeente. De woorden
van Psalm 27 stonden in deze
dienst centraal. Een lied waarin de
dichter belijdt: ‘God is mijn Licht,
mijn heil en Hij is mijn levenskracht.’ Het was een zegen voor
de gemeente om deze troostvolle
woorden te horen na een week
waarin meerderen onder ons
nadrukkelijk bepaald werden bij
noden, angst en pijn. Vanuit het
Woord kwam de aansporing tot
ons allen: ‘Wacht op de HEERE,
wees sterk en Hij zal uw hart sterk
maken; ja, wacht op de HEERE.’
De nieuwe belijdende leden zijn
dankbaar voor het meeleven
en de betrokkenheid die in en
rondom deze dienst werd ervaren. Het gebed is dat zij trouw in
het Huis van de Heere hun plaats
innemen en dat door het Woord
ook bij anderen het verlangen
wordt gewekt om de Naam van
de Heere te belijden in het midden van de gemeente. U/jij kunt
mij altijd benaderen om dit verder
met elkaar te bespreken.
Hoe dienen wij God?: Wij zijn
allen geroepen om de Heere te
dienen met blijdschap en Hem de
eer te geven. Maar hoe dienen
wij God? Deze vraag behandelen
wij zondagavond in de leerdienst,
waarin wij stilstaan bij het tweede
gebod. Ik roep oud en jong op
om ook de tweede dienst bij te
wonen. Belangrijke vragen die
in de dienst aan de orde komen
zijn: Hoe eren wij God? Welk
godsbeeld hebben wij? Zijn wij
beelddrager van God? Mag je
de Heere Jezus afbeelden? Hoe
werkt zonde door van generatie
op generatie? Het lijkt mij zeker
in onze tijd van groot belang om
samen over deze vragen na te
denken. Het thema van de dienst
is: ‘Geen beeld van God maken,
maar steeds meer beeld van God
zijn!’
Overleden: Maandagmiddag is
op de leeftijd van 89 jaar overleden Aafje Visser-Klein, echtgenote
van Dirk Visser (Oranje Nassauplein 4). Terwijl een ambulance
onderweg was blies zij in aanwezigheid van haar man en zoon
haar laatste levensadem uit. Zeker
tijdens haar laatste levensfase
sprak zij veel over het moeten
loslaten van het aardse leven en
het bereid moeten zijn om de
Heere te ontmoeten. Zij zocht de
Heere en wist zich aangesproken
door Zijn Woord. Zij wist dat ze
volkomen afhankelijk was van
Gods genade. Vaak citeerde ze

de woorden uit Johannes 15 vers
5: ’Zonder Mij kunt u niets doen.’
In haar leven heeft ze als koorlid
veel gezongen over Gods liefde
en trouw. Haar man werkte 42
jaar in de smederij van Naarden.
Zelf verzorgde zij met liefde haar
ouders en was ze zorgzaam voor
haar man en zoon Erik. In haar
vrije tijd verrichtte ze veel handwerk. In de woning hangen de
blijvende herinneringen aan haar
creativiteit. Vele kostbare herinneringen zijn er bij haar man, zoon,
schoondochter en haar kleinkinderen. Vrijdag 15 april hebben zij
hun lieve vrouw, moeder en oma
begraven. Voorafgaande aan de
begrafenis was er een dienst van
Woord en gebed gehouden in
’t Visnet. Wij wensen de familie
Gods troost toe in deze moeilijke
dagen.
Op dinsdag 12 april werd opnieuw een gemeentelid uit het
leven weggenomen. In ziekenhuis
Tergooi overleed op 84-jarige leeftijd: Arie Huibert Cornelis Boot.
Ons trouw meelevend gemeentelid kende de laatste maanden
ernstige gezondheidsproblemen.
Afgelopen vrijdag ontving hij in
het ziekenhuis de boodschap dat
er een tumor was vastgesteld met
op meerdere plaatsen uitzaaiingen. Deze schokkende boodschap
was voor hem een bevestiging
voor hetgeen hijzelf al langere
tijd vreesde. Bij het naderen van
de dood wist hij zich op rijke
wijze gesterkt door de Heere. ‘De
Heere is mijn Herder, die mij niet
loslaat’, zo sprak hij enkele dagen
voor zijn overlijden. Zaterdagmorgen werd vanwege een tia
ook zijn vrouw opgenomen in
het ziekenhuis. Aangrijpend was
de wijze waarop beiden na een
huwelijk van ruim 57 jaar van
elkaar afscheid moesten nemen
in de ziekenhuiskamer. Mevr.
Boot-van Dam heeft vanwege de
tia nog verlammingsverschijnselen. Ook zij weet in het verdriet
en de moeilijk weg die ze moet
gaan zich gesterkt door de Heere.
Velen onder ons hebben dhr. Boot
goed gekend. In het dorp noemden velen hem ‘meester Boot’.
Met dankbaarheid zien wij terug
op alles wat de Heere ons in hem
geschonken heeft. Zijn liefde en
inzet voor het christelijk onderwijs
en zijn arbeid die hij in het ambt
verrichtte blijven in de herinnering van velen in ons dorp en
de gemeente. Wij wensen mevr.
Boot-van Dam samen met de
kinderen en kleinkinderen Gods
nabijheid en sterkte toe. D.V.
zaterdag 17 april is er vanaf 16.00
uur gelegenheid om de familie
te condoleren in de Waaier in het
Voor Anker. De begrafenis zal
plaatsvinden op D.V. dinsdag 19
april. Om 14.00 uur wordt in de
Oude Kerk een dienst van Woord
en gebed gehouden.
Meeleven: Adriaan Teeuwissen
(Dr. Willem Dreeslaan 2, 1272 DC)
is deze week geopereerd in het
ziekenhuis Tergooi te Hilversum.
Een schouderprothese is aangebracht. Zijn vrouw Petra is dinsdag
begonnen met de 10 bestralingen
die zij moet ondergaan om de tumor in de rugwervel te bestrijden.
Verder is zij begonnen met een
hormoontherapie. Ook denken
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wij aan dhr. A.M. Veerman (Oranje Nassauplein 56, 1272 KS) en dhr.
J. Westland (Driftweg 33, 1271
BW) die ernstig ziek zijn. Maarten
Kooij (Jagersweg 9, 1272 AL) heeft
afgelopen maandag opnieuw een
behandeling ondergaan om nierstenen te verwijderen en verblijft
nog in het ziekenhuis. Daarnaast
denken wij aan allen voor wie de
weg heel moeilijk is. Naast lichamelijke nood zijn er ook meerdere
gemeenteleden met psychische
zorgen. Met de dichter van Psalm
27 bidden wij mee: ‘Laat mij niet
in de steek en verlaat mij niet, o
God van mijn heil.’
Huwelijksjubileum: Het echtpaar Veerman-Molenaar (Karel
Doormanlaan 56, 1271 CD) is D.V.
donderdag 21 april veertig jaar
getrouwd. Vanaf deze plaats een
hartelijke felicitatie. Wij wensen
hen samen met de kinderen en
kleinkinderen een mooie gedenkdag toe en Gods zegen in alle
omstandigheden. Net als bij het
volk van Israël op reis naar het
beloofde land zijn er ook voor
echtpaar Veerman gedurende de
huwelijksweg de plaatsen Mara
en Elim. In vreugde en verdriet
wordt opgemerkt Gods trouw en
Zijn bewarende hand. Tot hiertoe
heeft de HEERE geholpen. Hij gaat
ook mee de weg die voor hen
ligt! Wij wensen beiden toe dat zij
de goedheid van de Heere blijven
zien en zij zich vastklampen aan
de Heere en Zijn Woord.
Ambtsjubileum: Ds. J.H. Gijsbertsen herdacht dinsdag 12
april zijn 45-jarig ambtsjubileum.
Al vele jaren verleent hij in de
wijkgemeente pastorale zorg.
Gods trouwe zorg, die voor deze
werkzaamheden gezondheid en
kracht schenkt, mag in dankbaarheid worden opgemerkt. Vanaf
deze plaats feliciteren wij onze
ambtsbroeder met zijn ambtsjubileum en wensen hem samen met
zijn vrouw Gods zegen toe. Hun
adres is: Molenweg 91, 3781 VB
Voorthuizen.
Welkom: Afgelopen zaterdag is
mevr. C.J. Jansen- van IJken vanuit
Hilversum in Huizen komen wonen op De Savornin Lohmanlaan
11 (1272 HD). We heten haar van
harte welkom en wensen haar
een goede tijd in Huizen.
Op de koffie bij……..: Op D.V.
donderdag 21 april staat de koffie en thee weer tussen 10.00 en
12.00 uur voor u klaar in de Oude
Kerk. Wij zijn dankbaar voor de
mooie opkomst bij de maandelijkse ontmoetingen. Wij hopen dat
u weer bij ons op de koffie komt.
Wanneer u dit nog niet eerder
hebt gedaan dan hopen wij u
donderdag voor het eerst welkom
te kunnen heten. Naast kennismaking hopen wij ook dat door
deze bijeenkomst de contacten
tussen gemeenteleden bevorderd
worden. Indien u graag gebruik
wil maken van vervoer verzoeken
wij u om contact op te nemen met
evangelisatieouderling A. Grolle,
tel. 035-5260403.
Studiekring: Aankomende
donderdag komt de studiekring
voor de laatste keer dit seizoen
bijeen. We starten om 20.30 uur
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en willen uiterlijk tegen 21.45 uur
de avond afsluiten. Inloop vanaf
20.15 uur in de consistorie. Voor
meer informatie of vragen over
de studiekring:
studiekringoudekerk@gmail.com.
Verantwoording: Bij het bezoekwerk in de gemeente ontving ds.
van ’t Hof € 10 en € 50 voor de
kerk. Hartelijk dank!
Zondagavondbijbelkring:
Zondagavond bespreken we het
laatste hoofdstuk, H. 10 uit het
boek van ds. Niek Tramper (Daniël
10-12). Boudewijn leidt de avond
en we zijn te gast bij Ben en Marja
Smit, Van Hogendorplaan 65, tel.
5258824.
Tenslotte: Afgelopen maandag
stonden wij met de Bijbelkring
stil bij het slot van de brief aan
de Filippenzen, waar Paulus de
gemeente dankt voor de ontvangen gaven. Aan het eind van
de bijeenkomst ontving ik een
attentie, waarbij ook aan mijn
vrouw was gedacht. Bij thuiskomst
waren wij door het geschenk wel
wat verlegen. Ook namens Joke
hartelijk dank. Door middel van
een goede besteding hopen wij
dat de gemeente weer veel mag
ontvangen vanuit de schatten van
Gods Woord. Een hartelijke groet
vanuit de pastorie en tot zondag!
Ds. P.M. van ‘t Hof
■ Aanvangspsalmen
Zondag 17 april
’s Morgens: Psalm 24 vers 5
(schoolpsalm)
’s Avonds: Psalm 19 vers 1
■ Oppasdienst
Zondag 17 april
* ’t Visnet 0 t/m 3 jaar:
Stella Schaap en
Elisa Konijn.
* Oude Kerk 3½ t/m 6 jaar:
Lidy Westland.
Bijbelverhaal nr. 9:
De Here Jezus op de bruiloft
(blz. 273), Johannes 2.

Oude Kerk/Nieuwe Kerk
Vrouwencontactgroep: Op D.V.
maandag 18 april komen we weer
bij elkaar om te vergaderen. We
beginnen om 20.00 uur in ’t Visnet
en we zitten in de bovenzaal.
Graag een Liedboek meenemen.
Alle dames zijn weer hartelijk
welkom.

NIEUWE KERK
Predikant:
Ds. G.J. Mantel
Colijnlaan 5
tel. 5250344
gmantel@hervormdhuizen.nl
Nieuwe Kerk, Brede Englaan 28
Diensten: Zondag is de derde
zondag na Pasen. We volgen het
gesprek van de opgestane Heiland
met Petrus aan de oever van de
zee (zoals Johannes het noemt)
van Tiberias uit Johannes 21.

NIEUWE KERK VERKOOP

EDITIE
SAVE THE DATE - ZATERDAG 7 MEI - 10:00 - 12:00

Vorige week stonden we stil bij
het eerste deel van het gesprek
toen Petrus in zijn ambt werd hersteld nadat hij tot drie keer toe
zijn liefde voor Jezus had uitgesproken. Zondag kijken we naar
het vervolg van het gesprek als
Jezus het met Petrus heeft over
zijn oude dag en zelfs over zijn
sterven. We kijken dan dus vooral
naar de verzen 18 en 19.
’s Middags hoop ik voor te gaan
in de gezamenlijke dienst in de
Meentkerk. We zijn nog steeds
bezig met het thema over opstanding en eeuwig leven, en zondagmiddag kijken we naar wat de
Heidelbergse Catechismus daar in
zondag 22 over zegt.
Zieken: Gelukkig is ze weer thuis.
Zr. Vlaanderen van de Rembrandtlaan. We zijn dankbaar dat ze
weer in haar eigen huis bij haar
man mag zijn. Uit voorzorg zullen
nog de nodige behandelingen
volgen. Daar willen we haar en
haar gezin kracht voor toebidden.
Zr. Kos-Gooijer van de Eemnesserweg verblijft nog steeds in huize
Theodotion in Laren.
En zr. Bakker verblijft voor verder
herstel in huize Dennenheuvel in
Hilversum.
En dan nog het volgende: In een
vorig Kerkblad van alweer een
paar maanden geleden schreef ik
dat ik regelmatig op de hoogte
werd gehouden door Anke Jongerden van de Valkenaarstraat 88
rond de gezondheidstoestand van
haar partner Peter. Toen hadden
ze hele goede berichten gehad en
we hebben dat echt ervaren als
een wonder van God. Echter kort
daarop werd hij weer niet goed
en moest hij opnieuw opgenomen
worden in het ziekenhuis. Daar
kregen ze te horen, dat de ziekte
inderdaad weg is maar door vermindering van het auto-immuunsysteem is er een andere ziekte
binnengeslopen. Met medicijnen
hopen ze dat nu onder controle
te krijgen. Daarvoor ligt hij op dit
moment in het AMC.
Graag bevelen we zieken en degenen die onder behandeling zijn
in uw voorbeden aan.
Wijkavond: Graag nodigen we
u uit voor de wijkavond van volgende week woensdag om 20.00
uur in ’t Visnet. Deze avond zal
voor het grootste gedeelte gaan

over allerlei ontwikkelingen in
onze gemeente met name ook als
het gaat om ons kerkgebouw. We
willen graag van u horen hoe u
tegen deze ontwikkelingen aankijkt en onderzoeken of we met
elkaar ook nieuwe mogelijkheden
voor onze wijk zien. Wat betekent
het voor de toekomst van onze
gemeente als we Jezus horen
zeggen, dat we het net moeten
uitwerpen aan de andere zijde?,
waar het ondermeer in de preek
van afgelopen zondag over ging.
Misschien moeten we het dan wel
hebben over hele andere dingen,
dan alleen over de gebouwen.
Daar willen we het met u over
hebben. Graag nodigen we u van
harte uit. Vanaf 19.30 uur is er
koffie.
Nieuwe Bijbelkring: Inmiddels
zijn er zo’n 10 gemeenteleden
rond de 30-40 jaar geïnteresseerd
om een nieuwe Bijbelkring te
starten. Graag willen we op korte
termijn een moment organiseren
om bij elkaar te komen en elkaars
wensen richting invulling van een
Bijbelkring te verkennen. Lijkt het
u/jou ook leuk om mee te gaan
doen in een nieuwe Bijbelkring
en wil je bij deze eerste kennismaking aanwezig zijn neem
dan contact op met Annemarie
Schaap (a.schaap.visser@gmail.
com/0610993973).
SAVE THE DATE: Zaterdag 7 mei Moederdag-editite NK-verkoop
Op zondag 8 mei is het Moederdag. Dit jaar zal het extra
gemakkelijk zijn om haar met
een leuke attentie te verrassen!
Kom naar de extra uitgebreide
Moederdag-editie van de Nieuwe
Kerk verkoop op zaterdag 7 mei.
Naast de reguliere producten
(verse vis, groenten, aardappels,
eieren, banket, en handgemaakte
kaarten) worden er ook selfmade
cadeau artikelen, fotokaarten
en lekkere Moederdag-taartjes
aangeboden! Buiten zullen we
een bloemen- en plantenmarkt
organiseren. Schrijf de datum dus
alvast in uw agenda! Iedereen is
van harte welkom. De opbrengst
van de verkoop is voor het project
‘Stroom-Opwekking’ van Stichting Opdracht in Afrika.
KOFFIE(b)UUR: Aankomende
donderdag 21 april is er weer
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Koffie(b)uur van 10.00 -11.30 uur
in de Nieuwe Kerk. Kom gezellig ook een kopje koffie/thee
drinken. Je komt er niet alleen
voor jezelf maar ook juist voor de
ander...
Tot donderdag!
Groet: Een hartelijke groet mede
namens mijn vrouw.
G.J. Mantel
■ Oppasdiensten
Zondag 17 april
0–2 jaar: Voor Anker "De Erker"
Bethina Eshuis, Laura Kos en
Lianne Wiesenekker.
2-4 jaar: Voor Anker
„Grote Waaier”
Alberdina Teeuwissen,
Clarine Rebel, Norah Gooijer en
Frederieke Gooijer.
(Verhaal 52)
4 jaar t/m groep 2:
Voor Anker „Zaaltje 2e etage”
Esther van Tongeren,
Karin van Vliet,
Florentine v.d. Kaay en
Jeffrey van As.
(Verhaal 52)
ZENDERKERK
Predikant:
Ds. G.J. Roest,
Gravin Gertrude 8,
5239516
gjroest@hervormdhuizen.nl
Zenderkerk, Borneolaan 30
Bij de diensten: Zondagmorgen luisteren we met elkaar naar
Paulus’ brief aan ‘de heiligen en
gelovigen in Christus Jezus die
in Efeze zijn’ (1:1). Hoofdstuk 2:
1-10 vertelt hoe we uit genade,
door het geloof, levend worden
gemaakt. Hier wijst ook de doop
op. Twee kinderen worden door
hun ouders bij het doopwater
gebracht, om in dit teken van
de doop zichtbaar verbonden te
worden aan Gods genade. In de
gezamenlijke middagdienst in de
Meentkerk gaat ds. Mantel voor.
Daar zijn we bij de derde dienst in
de reeks over ‘opstanding en eeuwig leven’. Nadat de vorige diensten gingen over (1) de betekenis
van Pasen voor onze rechtvaardiging en onze wijze van leven, (2)
Het laatste oordeel, gaat het nu
(3) over de opstanding van het
lichaam en het eeuwig leven. Dit
zijn de laatste twee artikelen van
de apostolische geloofsbelijdenis.
Met behulp van zondag 22 van de
Heidelberger Catechismus zal ds.
Mantel hierover preken. Gezegende diensten gewenst!
Dopelingen: Aan de volgende
kinderen mag a.s. zondag de
doop worden bediend:
-Yannick Ferdinand Kerkhoff,
zoon van Kevin Kerkhoff en
Eveline Kerkhoff-Riepma, Jan van
Galenstraat 19, 1272 BA Huizen.
-Hilde Feline van Kampen, dochter
van Adriaan van Kampen en Marie-Louise van Kampen-Barmentlo,
Elleboogstraat 4, 1271 RG Huizen.
Verschillende andere ouders willen hun kind laten dopen, maar
wachten om diverse redenen hiermee tot de volgende doopdienst.
Deze staat gepland op zondag 19
juni, het voorbereidende doopgesprek op woensdag 1 juni om
19.30 uur.
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Catechese: Voor jongeren die
Follow Me volgen (12-15 jr.) is er
maandag de laatste les. We gaan
het hebben over de Heilige Geest.
Zendervrouwen: Afgelopen
woensdag hebben we een bijzondere avond gehad met een
spreekster van Open Doors. Haar
verhaal over onze vervolgde
zusters en broeders raakte ons. Zij
liet ons zien wat het geheim is van
deze christenen: leven in echte
vrede en vertrouwen op de Here
God, die ín het lijden aanwezig
is. Steeds kwam in onze hoofden
de vraag: hoe zou ik reageren op
vervolging? Heel mooi was dat
we ons niet lamgeslagen voelden door de confrontatie met al
het lijden, maar juist bemoedigd
door het grote getuigenis wat
zij ons (door)gaf en gemotiveerd
om deze zusters en broeders te
dragen in het gebed.
Op woensdag 11 mei staat een
creatieve ochtend gepland, op
verzoek van velen. Zet hem in
je agenda, geef het door aan je
zusters en (wel)kom allemaal!
Jeugdbeleid, weet u het nog?
In het filmpje op http://www.
mijnzenderkerk.nl/daan/ ziet u
waar we als gemeente samen aan
werken.
Meeleven: Broeder Jan Molenaar
(Tjonger 30, 1273 WD Huizen) is
thuisgekomen uit het ziekenhuis.
Na de heftige reactie van zijn
lichaam op de chemokuur, heeft
Jan besloten niet nog een chemokuur te willen ontvangen. Een
niet gemakkelijke beslissing voor
Jan en Henny, na jaren van behandelingen tegen de kanker. Zij
zoeken nu naar kwaliteit van leven in de tijd die Jan nog gegeven
is. We bidden hen toe dat het een
goede tijd samen en met anderen
is, met uitzicht op de eeuwigheid
van God.
In memoriam: Op 6 april overleed na een kort ziekbed, ruim
84 jaar oud, John Hoegee. Hij
woonde met zijn vrouw met wie
hij bijna 60 jaar getrouwd is geweest op Bakboord 87.
Met hem ging een man heen die
graag vertelde over de werkzaamheden en activiteiten in zijn
werkzame leven: o.m. Luchtmacht
in Soesterberg, Lid van de vrijwillige brandweer en havenmeester
in Huizen. Vanaf 1985, voor zijn
pensionering was hij hartpatiënt.
5½ geleden leidde dat tot een
zwaar infarct waarbij reanimatie
nodig was. Hij mocht herstellen
en de tijd daarna heeft hij als reserve, als genadetijd beschouwd.
Helaas kon hij, trouw kerkganger
als hij samen met zijn vrouw was,
daarna niet meer naar de kerk.
Het viel hem, die in zijn jeugdjaren van huis uit geen christelijke
opvoeding had gehad moeilijk
over zijn geloofsleven te spreken.
Dat was bij hem bij het klimmen
van de jaren wel degelijk een factor van betekenis geworden. Zo
voelde hij zich erg aangesproken
door liederen als: ‘Abba, Vader, U
alleen, U behoor ik toe. U alleen
doorgrondt mijn hart, U behoort
het toe’. En ‘Daar is kracht, kracht,
wonderbare kracht in het bloed
van het Lam’. Kijk, daarmee is

dan toch veel gezegd. Laten zijn
vrouw, de kinderen en kleinkinderen voor wie met zijn heengaan
zoveel verandert troost mogen
vinden om het verlies te dragen
in die wonderbare kracht van het
bloed van het Lam. De begrafenis
heeft 13 april plaats gehad op de
Algemene Begraafplaats aan de
Naarderstraat.
Ds. E.K. Teygeler
Verantwoording: broeder Rien
Verhage ontving op huisbezoek
tweemaal een gift, een keer 10
euro, en andere keer 25 euro.
Beide giften zijn bestemd voor de
diakonie. Hartelijk dank!
Bijbelkring GZ: De Bijbelkring GZ
komt bij elkaar op woensdag 20
april a.s. om 10.00 uur bij de fam.
Zeeman, Oranje Nassauplein 66.
We behandelen uit “De loop van
je leven” vanaf blz. 37.
Bij verhindering graag een telefoontje naar het gastgezin.
Bijbelkring Joray: Het plan
van Bijbelkring Joray is om zondagavond aanstaande de Godelinde op te gaan zoeken. Harm en
Sophie zijn er dan helemaal klaar
voor. Wij zijn toe aan hoofdstuk 5
dat gaat over Chantal en het gaat
over een thema waar we van nature haaks op reageren, namelijk
“Gezag”. Het Gezag is in de christelijke kerken een discussiepunt.
Is dat de kerkelijke, bestuurlijke
macht in de vorm van bisschoppen, kardinalen en pausen of is
dat het Gezag van het Woord,
de bijbel zelf? Dit bracht in de
16e eeuw een scheiding teweeg
tussen de Rooms Katholieke en
de Protestantse kerken. De crux
van dit gedeelte is dat een dicipel
leeft onder gezag en laat aan duidelijkheid niets te wensen over.
Bijbelkring Bijvanckkring: Als
“Bijvanckkring” willen we a.s.
zondagavond 17 april weer bijeen
komen. Om 20:00 uur zijn we welkom bij Jos en Marsha. Bij verhindering graag een telefoontje naar
035-5262699. We gaan verder met
het boekje ‘Adembenemend’.
We behandelen hoofdstuk 7 over
‘De (zogenaamd) rechtvaardige’
naar aanleiding van Lucas 18:9-14,
de gelijkenis van de farizeeër en
de tollenaar. Tot zondagavond.
Groet, Piet Goedegebuure
Tenslotte: In de kerkenraadsvergadering hebben we afgelopen
week gesproken over de visie
die we hebben voor onze gemeente. Daarbij hebben we een
stukje gebruikt uit het vorig jaar
geschreven visiedocument ten
bate van heel de gemeente. Op
bladzijde 5-7 van dit stuk gaat
over ‘Samen Jezus volgen’. Dit
wordt uitgewerkt in stukjes over
‘Toegewijd aan de Here God’,
‘toegewijd aan elkaar’, ‘toegewijd
aan de wereld’. Hierbij hebben we
ook een visiestuk gebracht dat geschreven is binnen een werkgroep
visie (waarin zitten: Dick Baas,
Joost Jan Hogenbirk, Gerbert
Kooij, Lieke van Riemsdijk, Mees
Visser en ik zelf). Hierin worden
bij achtereenvolgens de woorden
‘Samen’, ‘Jezus’ en ‘volgen’ hindernissen besproken die we waarnemen in onze gemeente, waarna
ook wegen worden beschreven

om hierin verder te gaan. Na een
gemeenteavond vorig jaar zijn we
de afgelopen maanden vaak bezig
gehouden door alles wat speelt
rondom de gebouwen. Ook daarin hebben we geprobeerd vanuit
een inhoudelijke visie te denken
en te handelen. Nu is het tijd om
de visie verder uit te werken. Ook
omdat naast de gebouwen ook op
allerlei andere fronten de vraag
is hoe we verder gaan, o.a. met
jeugdwerk, kringen en evangelisatiewerk (deze vragen spelen
breder, en komen de laatste tijd
in allerlei verbanden van onze gemeente met een zekere urgentie
naar voren). In de junivergadering
hopen we iets definitievers op
papier te hebben, zodat we in
september als gezamenlijke gemeente hierover kunnen spreken
en mee aan het werk kunnen. In
de komende tijd hoop ik in het
kerkblad geregeld te schrijven
over de visie die we aan het bespreken zijn. Die overigens geen
geheel ‘nieuwe’ visie is, maar een
verwoording van de visie die God
ons in de bijbel geeft, verwoord
richting de situatie waarin wij ons
hier en nu bevinden.
Een hartelijke groet vanaf de
Gravin Gertrude, in Christus verbonden,
ds. Gerben Roest
■ Oppasdiensten
Zondag 17 april
* Groep 0-1 jaar:
Helien Lohuis, Femke Snijder,
Frederique van Esterik.
* Groep 2-3 jaar:
Ingeborg Reurink,
Frank Tervaarwerk,
Hillie den Dikken.
* Groep 1 en 2 (oppas):
Linda Kooij, Ilona Wierdsma.
* Groep 1 en 2:
Alma Terpstra, Linda Kooij.
* Groep 3 en 4:
Lysette Lubbers,
Rosalien van Kooten.
Ingeborg Reurink is zondag het
aanspreekpunt voor alle kinderwerkers.

MEENTKERK
Predikant:
Ds. B.E. Weerd,
Augustinuslaan 33,
5243431
bweerd@hervormdhuizen.nl
Meentkerk, Bovenmaatweg 410
Rondom de diensten: Zondagmorgen zal ik de dienst in de
Meentkerk leiden. Komende tijd
wil ik vanuit 2 Kronieken een
aantal van de koningen van Juda
behandelen. Het begint in 2 Kronieken 1 met Salomo. De schrijver
van de Kronieken behandelt de
koningen vanuit zijn eigen gezichtspunt. Ik hoop de lijnen door
te trekken naar het Nieuwe Testament en de huidige tijd: waar
Salomo vooral bezig gaat met
het bouwen van een tempel, een
woonplaats voor de levende God,
mogen wij weten dat de Opgestane Christus door zijn Geest woont
in de gemeente en in ons hart.
In de gezamenlijke middagdienst
zal ds. Mantel voorgaan. Hij zal
verdergaan met de serie over
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‘opstanding en eeuwig leven’. Een
goede zondag!!
Koffiedrinken na de dienst: Komende zondag kunnen we elkaar
na de dienst ontmoeten en is er
koffie, thee en fris!
Overleden: Op maandag 11
april is overleden mevrouw Lijsje
van der Willik – Kos, gewoond
hebbend Westkade 190 (1273 RZ)
op de leeftijd van 83 jaar. Wilt u
bidden voor haar man, kinderen,
kleinkinderen, achterkleinkind en
ook haar zus.
Lijsje Kos werd in 1932 geboren.
Ze had een goede jeugd in een
druk gezin. Op 7 februari 1956
trouwde ze met Joop van der
Willik en ze kregen vier kinderen,
kleinkinderen en een achterkleinkind. Mevrouw Van der Willik
was een huismoeder en nam de
zorg voor haar gezin voor haar
rekening. Samen hebben ze kort
geleden hun zestigjarig huwelijksjubileum mogen vieren en ze
zien met dankbaarheid op die
jaren terug. Samen met haar man
heeft ze heel wat vakantiereizen
gemaakt, waar ze van genoot.
Op de rouwkaart staat: ‘Je gaf me
liefde, bezorgdheid en trouw; Ik
heb genoten van die jaren met
jou; Ik weet dat het jou ook goed
heeft gedaan; maar ik zal je missen bij het verder gaan.’
Eind 2013 werd er darmkanker
geconstateerd. Na een lange
periode van behandelingen, waar
ze ook behoorlijk ziek van werd,
besloot ze geen kuren meer te
doen. Er volgde nog een redelijk
goede tijd, maar geleidelijk aan
ging ze wel achteruit en raakte
haar lichaam helemaal op en
maandagavond 11 april is ze overleden. Het was opvallend dat ze
nooit klaagde, maar alles geduldig onderging.
Het geloof was het vaste punt in
het leven van mevrouw Van der
Willik, maar ze was veel bezig met
de vraag of ze het zich wel mocht
toe-eigenen. Gelukkig kreeg ze
daar aan het eind van haar leven
meer rust over. We hebben bij
haar thuis ook het avondmaal mogen vieren met haar en haar man.
Boven de kaart staat: ‘Mijn genade is u genoeg’. Deze tekst zal
in de dienst centraal staan. De
rouwsamenkomst is op maandag
18 april om 13:30 uur bij rouwcentrum De Groot, aansluitend zal de
begrafenis plaatshebben. Vrijdagavond is er van 19:30-20:30 uur
gelegenheid om te condoleren.
Ik wens meneer Van der Willik en
alle andere nabestaanden Gods
troost en zegen toe.
In memoriam: Zaterdag 2 april
jongstleden ging in revalidatiecentrum Naarderheem van ons
heen, mevrouw Fijtje GooijerWestland. Zij werd geboren op 29
augustus 1931 in Huizen, waar zij
haar hele leven gewoond heeft.
Fijtje Westland trouwde met Harmen Gooijer en het echtpaar werd
gezegend met 3 kinderen, Hennie, Gerda en Pim. Ook werden er
2 kleinzoons geboren, Rijk en Ties.
Op 10 augustus 2006 overleed
Harmen Gooijer.
Na hevige ziekte werd mevrouw
Gooijer opgenomen in Naarderheem om te revalideren. Dit zag
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gen, toch positief uit. Er waren
plannen om te verhuizen naar
een woon-zorgcentrum, maar
daar is het niet meer van gekomen. Ineens ging de gezondheid
achteruit en kinderen en kleinkinderen moesten afscheid nemen.
Op donderdag 7 april hebben we
met elkaar afscheid genomen van
mevrouw Westland in een dienst
van Woord en Gebed.
In de dienst mochten we stil
staan bij het leven van mevrouw
Gooijer. Zij heeft een levensweg
afgelegd die niet altijd eenvoudig was, maar die altijd gericht
was op de ander. Ze stond voor
anderen klaar en had voor
iedereen een luisterend oor. We
stonden ook stil bij het Paasfeest
waarop mevrouw de kerkdienst
in Naarderheem kon bijwonen
en waarvan ze samen met haar
kinderen heeft genoten. Zoals de
Emmaüsgangers Jezus mochten
ervaren als hun metgezel onderweg en hem mochten herkennen
in het breken van het brood, zo
wist mevrouw Gooijer Jezus ook
haar metgezel. In dat vertrouwen mocht ze leven en sterven.
In het licht van de Opstanding
vertrouwden we Fijtje GooijerWestland toe aan de handen van
de levende God.
Kinderen en kleinkinderen wensen we Gods zegen voor nu en in
de toekomst.
Ds. Tanja Viveen-Molenaar
Geestelijk Verzorger
Vivium-Naarderheem
Geboorte: Op 12 april is David
Joshua geboren, zoon van Wilbert
en Linda Honing, Westkade 269
(1273 RK). Zijn roepnaam is David
en hij is het broertje van Sanne
en Sophie. Van harte gefeliciteerd
met deze zoon in jullie gezin. Ik
wens jullie veel blijdschap met en
van David toe en zegen bij zijn
opvoeding. De naam Joshua heeft
dezelfde betekenis als de naam
Jezus - dat zijn leven naar de Here
Jezus mag verwijzen.
De dankbaarheid en blijdschap
blijkt uit wat er op het kaartje
staat: ‘Als we jou zien, willen we
altijd blijven kijken. Als we jou
horen, worden we zelf van binnen
stil. Als we jou vasthouden, willen
we zorgen dat je blij bent. Jij bent
onze zoon en broertje, door God
gekend. Vader God, we danken u
voor dit wonder. Schepper God,
U heeft hem zo mooi gemaakt.
Herder God, bij U is hij veilig, U
belooft dat u over hem waakt.’
Meeleven: Mevrouw J. Wiesenekker-Brands, Goethehof 20 (1277
AE) verblijft in het ziekenhuis in
Blaricum, maar mag eind deze
week waarschijnlijk weer naar
huis. Ik beveel mevrouw Visser, die
verblijft in Godelinde in Bussum
ook aan in uw en jouw voorbede.
We leven mee met de familie
Visser van de Tijm 1 (1273 EB) van
wie een (schoon)moeder en oma,
mevrouw Visser, de moeder van
Erik, is overleden. Gods nabijheid
bij het afscheid nemen en de
verwerking.
Welkom: Ik heet langs deze weg
Tijmen en Ina Bout, Nijenrode 6
(1275 CW) ‘welkom’. Zij kerken al
lange tijd helemaal of regelmatig
in de wijkgemeente, maar willen
nu ook graag samen volledig lid

van de wijkgemeente zijn. Van
harte welkom, we hopen dat
jullie je plek in ons midden met
vreugde (blijven) innemen en
betrokken zijn bij de opbouw van
de gemeente.
Wijkkerkenraad - bezoekbroeder: Tijdens de kerkenraadsvergadering van dinsdag 12 april heeft
broeder Gert Molenaar, Tjalk 46
(1276 EB) de belofte van geheimhouding afgelegd. Hij is aangesteld als bezoekbroeder voor het
ouderenpastoraat en hij verzorgt
dat samen met Jakob Schaap.
Zegen bij deze taak.
Gemeenteavond: Op woensdag
20 april is de wijkgemeenteavond.
Alle gemeenteleden zijn van harte
uitgenodigd. De avond staat in
het kader van (de bezinning op)
het pastoraat, dat vanuit het beleidsplan de aandacht heeft. Wat
verwachten we van elkaar, van de
kerkerdaad en wat zijn onze punten van dankbaarheid, teleurstelling of verwachting? Er is inloop
vanaf 19.45 uur in de Meentkerk,
om 20.00 uur starten we.
Een aantal gemeenteleden, jong
en oud, zal een korte impressie
geven van eigen ervaringen en
gedachten. Ds. Weerd verzorgt
een inleiding op het thema en we
willen met elkaar in gesprek gaan.
We hopen u en jou daar te zien!
De voorbereidingscommissie.
Kringwerk: Kring de Ontmoeting komt op maandagavond 18
april om 20.00 uur bijeen. We zijn
welkom bij fam. Doorn, Bovenweg 28. We gaan verder met Micha 6. Tot maandag,
Kindernevendienst groep 1
t/m 6: Bij de jongste groep gaan
we verder met het verhaal over
Esther en horen jullie wat voor
gemeen plan Haman bedenkt. De
leiding is in handen van Martine
en Andrea. Bij de oudste groep
wordt het verhaal van de dochter
van Jaïrus verteld. De leiding is
in handen van Lance en Cocky.
Graag tot zondag! P.s. denken jullie aan de spaarpot voor het werk
van Marieke in Zuid-Afrika?
Giften: Op seniorenbezoek ontving broeder Jakob Schaap een
gift van 10 euro ter vrije besteding. Hartelijk dank hiervoor.  
Oppas – zondagmorgen 17
april 2016: Luanne Teeuwissen;
Erika Honing; Joëlle Rebel; Leonie
Kooij
Augustinusje: ‘Ons lichaam zal
opstaan en het zal geen ontbinding kennen. Ons lichaam zal
opstaan en het zal zondeloos zijn,
schitterend, onsterfelijk, niet hinderlijk, gewichtsloos. Wat nu een
kwelling voor ons is, zal later een
sieraad voor ons zijn.‘
Tenslotte: Naast verdriet en zorg
in de eigen wijkgemeente, is er
verdriet en zorg in gezinnen en
families die door de hele gemeente gevoeld wordt. Ook dan geldt
dat als één lid lijdt, alle leden
lijden. Iedereen die een moeilijke
tijd doormaakt om welke reden
ook, wens ik Gods liefdevolle en
troostende zegen toe.
Ds. B.E. 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: Zondag volgen we Jozef en zijn broers weer.
We lezen in het OT, Genesis 43 en
44,1-13.
De broers van Jozef zijn met
koren uit Egypte teruggekeerd
naar vader Jakob in Kanaän. Broer
Simeon moest daar gevangen
blijven van de onderkoning. Eerst
werd Jozef van Jakob afgenomen,
nu Simeon en de volgende keer
moet de jongste mee naar Egypte,
Benjamin. Jakob roept het uit:
‘Jullie maken mij kinderloos’.
Uiteindelijk gaat dan ook Benjamin mee, maar niet nadat
vader Jakob allerlei goederen
meegeeft voor de ‘onbekende’
onderkoning. Hij wil deze man
voor zich winnen zodat niet nog
meer zonen verdwijnen in het
niets. In Egypte wacht zijn zoons
in eerste instantie een gunstige
behandeling. De onderkoning
heeft opvallend veel belangstelling voor hun oude vader en bij
het zien van zijn jongste broertje
Benjamin, haast hij zich weg, hij
moet huilen. Als de broers weer
onderweg naar huis zijn, worden
ze ingehaald door soldaten van
de onderkoning. Na controle blijkt
in de graanzak van Benjamin de
zilveren kelk van Jozef te liggen.
De broers komen bijna om van
ellende, thuiskomen zonder Benjamin, dat wordt vaders dood…
De deuren van De Brug gaan om
10.00 uur open voor ontmoeting.
Om 10.30 uur begint de dienst
die een uur 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 iemand mee naar toe te
nemen, dan nodigen we (jo)u van
harte uit om een keer te komen.
Welkom!
Stuurgroep: Dinsdagavond komt
de stuurgroep bijeen. We vergaderen in de hal van ’t Visnet bij
mijn werkkamer. De inloop is om
19.50 uur en we starten om 20.00
uur. Welkom!
Kring David: De kring komt bij
elkaar op donderdag 21 april bij
Johan Wiesenekker. We bespreken
Johannes 1:1-28.
Woonruimte gezocht: Wij zijn
op zoek naar woonruimte voor
een bezoeker van de ontmoetingsdiensten van De Brug. Het
ontbreken van een vaste woonen verblijfplaats belemmert deze
persoon in zijn ontwikkelingen en
gezondheid. Een eigen (tijdelijke)
woonruimte zal hem goed doen.
Wilt u eerst meer informatie of
heeft u woonruimte beschikbaar? Graag uw reactie naar Aart
Schaap (diaken Ontmoetingdiensten De Brug). Mail naar aart.
schaap@ziggo.nl of zoek contact
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via telefoonnummer 035-5261668.
Wij zien uit naar uw reactie!!
Website-tip:
http://debrughuizen.nl/kerkblad/
Afwezig: In de week van 18 t/m
22 april ben ik niet aanwezig,
tijd om even wat ontspanning te
zoeken en uit te rusten.
Jan Verkerk

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

Nieuwe bewoners: Dhr. A.J. Ruizendaal heeft, afkomstig uit Eemnes 9 april zijn intrek genomen
op ONP 164. Op zijn hoge leeftijd
een hele ingreep in zijn leven.
Opname ziekenhuis: Mw. C.H.
Hoogenhout-Kuiper, ONP 92, is
als u dit leest uit Ter Gooi - Blaricum ontslagen. Groot is haar
dankbaarheid jegens de HEERE.
Bijbelkring: Maandag 18 april is
de volgende bijeenkomst van de
Bijbelkring.
We komen samen in de vergaderzaal op de 2e verdieping, beginnen om 14.45 uur en eindigen om
16.00 uur. We gaan verder met de
bespreking van het 2e gebod en
lezen daarbij Zondag 35, vraag 96
en 97. Alle belangstellenden zijn
welkom.
Weekdienst: Woensdag 20 april
zal de dienst in de Grote Waaier,
die om 10.30 uur begint, geleid
worden door ds. P. van ’t Hof.
Ik wek u weer van harte op te
komen om Gods Woord te overdenken, Hem aan te roepen in de
gebeden en Zijn lof te bezingen.
Tot Slot: ‘Wat zal een nietig mens
mij doen…’
‘Mensenvrees legt iemand een
valstrik ‘Vroeg of laat loop je
vast met je vrees voor mensen. Die
vrees werkt als een valstrik die je
klem zet. Je kunt daar neerslachtig van worden, er depressief door
raken. Of je raakt verstrikt in een
dubbelleven als je niet voor je
mening durft uit te komen. Dat
is niet ongevaarlijk voor een kind
van God.
Een voorbeeld uit de bijbel:
Petrus. Hij heeft uit angst voor de
mensen zijn Heiland verloochend,
tot drie keer toe. Toch is het niet
nodig je zo klem te laten zetten.
‘Mensenvrees legt iemand een
valstrik, maar wie op de HEERE
vertrouwt, wordt in een veilige
vesting gezet’, lezen we verder in
Spreuken 29: 25.
Belangrijk is niet voor je, wat
mensen van je zeggen, zowel binnen de kerk als daarbuiten. Nee,
belangrijk is: wie God voor jou wil
zijn. Welke plaats Hij in je leven
inneemt. Dát feit mag je leven
bepalen. Wie vóór mensen God
de HERE plaatst, gaat een muur
van onaantastbaarheid om zich
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heen voelen. Door Hem sta je er
als mens niet alleen voor. Je mag
rekenen op zijn steun en bescherming. Bij Hem ben je veilig. Wat
kan een mens tegen jouw God
beginnen? Hij heeft jou gemaakt.
Voor Hem mag je leven. Bij Hem
mag je schuilen. Hij geeft ruimte,
dank zij Christus, de Zaligmaker,
die je kocht. In Hem ziet Hij je
voor vol aan. Hij maakt je leven
waardevol! Welk mens kan tegen
die muur iets beginnen, en door
die bescherming heen dringen?
Niemand.
Zo kun je jezelf blijven, en accepteren wie je bent. Wat geeft
de doorslag: mensenvrees? Nee,
Godsvertrouwen. Dat alleen
maakt je vrij van die klemmende
valstrik.
Met een hartelijke groet ,

E.K.T.

Kerkstraat 50, 1271 RM Huizen
035-5267914 www.echowinkel.nl
Roman
Blindelings, Femmie van Santen,
€ 19,99
In deze roman gaat een jonge
vrouw in een religieuze leefgemeenschap wonen en raakt ze
verstrikt in een web van leugens
en bedrog.
Als ze bij toeval een aantal missstanden op het spoor komt, beseft
Tessa dat de draden van liefde en
begrip haar hebben ingesponnen
als een vlieg in een web…….

Wanneer: woensdag 11 mei van
20.00- 22.00 uur (inloop vanaf
19.30 uur)
Waar: Boekhandel De Echo, Kerkstraat 50
Kosten: € 5,00, incl. koffie en een
notitieboekje
Aanmelden en/of meer informatie over deze schrijfworkshop:
Mail naar de-echo@solcon.nl , bel
035-5267914, of kom langs in de
winkel.
Geef je snel op er kunnen maar
maximaal 20 personen aan deze
workshop meedoen!

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

■ King’s Kids
Avondgroep Silo:
Beste King’s Kids,
Vanavond is de laatste King’s Kidsavond alweer van dit seizoen,
dus we komen nog één keer met
elkaar in actie!
We verwachten jullie om 18.45
uur in de gymzaal van de Flevoschool (Bovenlangewijnseweg 4)
Neem je sportkleding mee en
schone sport-/gymschoenen

(zwarte zolen mogen niet i.v.m.
afgeven op de vloer). Om 20.15
uur kan je weer opgehaald worden.
We hopen dat jullie er allemaal
weer bij zijn!        
Meentkerk avondgroep:
Hoi kinderen, vanavond is het
de allerlaatste King’s kids avond.
Maar niet getreurd! We gaan
een speciale avond maken met 2
hooggeleerde professoren en we
gaan allemaal wetenschappelijk
proefjes doen, waardoor je versteld staat! Dus kom vanavond en
geniet van de laatste avond.
Ps. Volgend seizoen zijn we er
gewoon weer!!
■ BUS EO JONGERENDAG
Heb je al kaartjes voor de EO
Jongerendag?! Zaterdag 14 juni
2016 is het al zo ver … de EO Jongerendag! Vanuit Huizen vertrekt
er een bus naar het Gelredome
Arnhem en deze bus brengt je na
afloop van de EO Jongerendag
ook weer terug naar Huizen. Wil
je meerijden? Geef je op (naam en
telefoonnummer) via
hj@hervormdhuizen.nl!
De kosten zijn € 13,00 per persoon.

VERENIGINGSNIEUWS
■ Zondagsschool ‘Timotheüs’
Hallo allemaal,
Zondag zijn jullie weer van harte
welkom!

Opbrengst zendingsfair

Roman
Het geheim van mijn moeder,
Cathy Gohlke, € 23,50
Hannah Sterling heeft altijd
verlangd naar een betere relatie
met haar moeder, maar zij bleef
van haar vervreemd. Na de dood
van moeder Lieselotte is Hannah
vastbesloten het geheimzinnige
verleden van haar ouders te ontrafelen. Zij komt tot de ontdekking dat ze nog een grootvader
heeft in Duitsland.
Langzaam maar zeker komt het
levensverhaal van Lieselotte aan
het licht als Hannah naar Duitsland reist voor een ontmoeting
met haar grootvader. Die probeert
zijn eigen oorlogsgeheimen te
verbergen. Hannah verlangt naar
verzoening, maar hoe zal dat ooit
kunnen na al haar schokkende
ontdekkingen?

De sfeer zat er goed in afgelopen zaterdag tijdens de zendingsfair in ’t Visnet. Diverse leuke
workshops, creatieve artikelen in de kraampjes,
boeken te kust en te keur, verrassende baksels
en heerlijke broodjes en natuurlijk de dienstenveiling. Als werkgroep voor de zending (WGZ) kijken we terug op
een heel gezellige en geslaagde zendingsfair en we zijn dankbaar
met de opbrengst van ruim € 3.400,-. Dit bedrag is inclusief € 258,collecteopbrengst van de ontmoetingsdiensten in De Brug en wij
willen de bezoekers van deze ontmoetingsdiensten hiervoor heel
hartelijk bedanken.
De volledige opbrengst komt ten goede aan het werk van onze zendingswerkers Rik en Machteld Lubbers in Kosovo en Marieke Ebbers
bij het AIDSHope Centre in Zuid-Afrika. Iedereen die op welke wijze
dan ook heeft bijgedragen aan de fantastische opbrengst van deze
zendingsfair willen wij heel hartelijk bedanken.

Pastoraat
Als de schaduw valt, Dr. P.C. Hoek,
€ 11,90
Rondom het levenseinde
We krijgen er allemaal mee te maken: iemand in onze naaste omgeving wordt ernstig ziek. Wie de
ernstig zieke naaste bijstaat krijgt
te maken met de nodige vragen,
verlegenheid en vrees. Hoe kunnen we hem of haar nabijkomen?
Hoe kan er een echte ontmoeting,
kan er een echt contact ontstaan?
Welke woorden zijn gepast en
welke niet? In dit boek gaat de
auteur samen met de lezer op
zoek naar antwoorden op deze
vragen.

Kon u er niet bij zijn, maar had u graag willen bieden op één van de
aangeboden diensten?? Dan is dit uw kans!
Er is namelijk nog een aantal diensten beschikbaar en op deze diensten kunt u alsnog bieden!
Stuur uw bod, uiterlijk op 19 april, naar zendingsfair@hotmail.com

SCHRIJFWORKSHOP met Coby
Kremer: Schrijven tijdens je stille
tijd!

Was uw bod tijdens de dienstenveiling het winnende bod, en heeft
u afgesproken het geboden bedrag over te maken, dan kunt u dit
doen op onderstaande bankrekening:
NL22RABO0329902091 t.n.v. HEZC
o.v.v. Dienstenveiling zendingsfair en het kavelnummer wat op uw
waardebon staat.

Dienst:
Aanbieder:
Startbedrag:
Dienst:
Aanbieder:
Startbedrag:

Advies / bemiddeling
ArbeidsOngeschiktheidsVerzekering (AOV)
ter waarde van € 495,De Groot Verzekeringen
€ 100,Gesprek met een loopbaancoach (1 uur).
Deze dienst wordt 3x aangeboden.
Klaas Molenaar
€ 25,-

Op zaterdag 21 mei, tussen 10.00 en 12.00 uur, willen de medewerkers van Vreeswijk & Koebrugge uw auto wassen in hun wasstraat
aan de Goederenweg 21. Er is nog plaats voor 15 auto’s. Noteer
deze datum alvast in uw (electronische) agenda. Hartelijk welkom!
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Bij de jongste groepen gaan we
verder in het oude testament.
Het verhaal komt uit 1 Samuel
1: Hanna bidt vurig om een kind
en beloofd wanneer zij een zoon
krijgt, hem aan de Here te geven.
Als Samuel ongeveer drie jaar is,
brengt zij haar zoon bij Eli. Jullie
leren Psalm 116:4 (ob en nb)
Bij de oudste groepen gaan we
verder met de geschiedenissen
over Jakob. Dit verhaal komt uit
Genesis 28 en 29:1-30: Jakob gaat
naar Laban omdat hij moet vluchten voor zijn broer. Hij krijgt een
droom waarin God belooft hem
het land aan Jakob en zijn familie
te geven. Ook wordt hij bedrogen
en moet hij nog zeven jaar werken voor zijn vrouw Rachel. Psalm
121: 4 (ob en nb)
We gaan er natuurlijk weer wat
leuks bij doen. Neem gerust iemand mee!
Tot zondag!

Hartelijk welkom
op het

Koningsfeest
Van Zondagsschool
“Timotheus”

Waar:
Zenderkerk
Wanneer:
zaterdag 16 april
Hoe laat:
Kinderprogramma: 16.45 uur
Start Jaarfeest: 18.45 uur
■ Knapenvereniging

Afd. K: Misschien heb je er van de
week nog aan gedacht, wat heb
ik nu eigenlijk gedroomd!
Na het eerste punt vorige week
van Pim geldt voor zondag: Bijbel
meenemen
Wat: kaarten op tafel.
tweede punt: kampbespreking
Traktatie: dit is in handen van
Niels. (tip: Rutger overtreffen)
en denk aan je voetbalinschrijving.
Tot zondag!!!
■ EVA
Vorige week is er tijdens het jaarfeest van EVA gecollecteerd voor
het kindertehuis “Rise and Shine”
in Zuid-Afrika van de stichting
Opdracht in Afrika. Er is 3 229.65
opgehaald, hartelijk dank hiervoor!
■ Deo Duce
Hoi hoi hoi Deo Ducers,
Morgenavond starten we om
20.00 uur. Wie de inleiding heeft
is nog een verrassing. Het wordt
sowieso weer een hele gezellige
Deo Duce avond. Be there @ Silo!
:D De deuren van Silo staan vanaf
19.45 uur open.Tot zaterdagavond
en denk aan geld voor ons adoptiemeisje.;) Noteren en houden
jullie allemaal zaterdag 25 juni vrij
in jullie agenda? Want dan hebben we de DD slotdag.
Groetjes!
P.s. Karl van ❤-e gefeliciteerd met
je 43ste verjaardag! :)
■ Mannenvereniging
Troffel en Zwaard
Op D.V. 19 april 2016 hopen wij
als Mannenvereniging Troffel
en Zwaard voor de laatste keer
dit winterseizoen 2015 – 2016
bij elkaar te komen in zaal 3 van
’t Visnet. Wij behandelden het
afgelopen seizoen met elkaar de
eerste 8 hoofdstukken van het
boek Romeinen. Op 19 april willen we met elkaar luisteren naar
de lofprijzing van Paulus over
het overwinningswerk van onze
Heere Jezus Christus. Broeder P.
Goedegebuure wil met ons over
dit machtig getuigenis nadenken
vanuit de verzen 31 t/m 39 van
het achtste hoofdstuk van de
Romeinenbrief met behulp van
“De Hervormde Vaan” no 3 maart
2016.
Heel hartelijk nodigen wij onze
leden uit voor deze avond, maar
niet alleen de leden ook gasten zijn van harte welkom deze
avond.
Het bestuur

Mantelzorgers vinden zorgen
voor hun partner heel gewoon
en vergeten soms aan zichzelf te
denken. Ook weten ze niet welke
mogelijkheden er zijn om zichzelf te ontlasten en vinden het
moeilijk om de zorg uit handen
te geven. Elke laatste dinsdag van
de maand komen ongeveer 10 tot
16 personen deelnemen aan het
mantelzorgdiner in Amaris Voor
Anker. Als mantelzorgers eenmaal
over deze drempel zijn, komt een
stukje ontspanning; door aandacht, het delen van ervaringen,
maar bovenal even zelf verzorgd
worden, een belangrijke factor
om de rek er in te houden.
Bent u mantelzorger en wilt u
alleen of met uw partner deelnemen aan het mantelzorgdiner dan
bent u elke laatste dinsdag van de
maand van harte welkom in Amaris Voor Anker, Oranje Nassauplein
100 in Huizen, vanaf 17.00 uur. De
kosten van dit diner, inclusief een
drankje, bedragen € 10,-. Heeft
u nog vragen dan kunt u bellen
naar Elly Profijt.
Zij is bereikbaar via
telefoon 06-13324010 of
per e-mail e.profijt@amaris.nl
■ VrijdagAvondmuziek
22 april: ‘Titanic’
In de nacht van 14 op 15 april
1912 kwam de Titanic op zijn eerste reis, kort voor middernacht, in
aanvaring met een ijsberg. Binnen
3 uur was het schip dat als “onzinkbaar” bekendstond gezonken.
1522 opvarenden kwamen om het
leven.
De ramp met de Titanic is het onderwerp geweest van romanschrij-

vers, filmmakers en componisten.
De VrijdagAvondmuziek van 22
april a.s. staat in het teken van de
Titanic, en in teken van het 100ste
sterfjaar van de Duitse componist
Max Reger.
Max Reger & Sigfrid Karg-Elert
Twee Duitse componisten uit de
late 19e- vroege 20ste eeuw, Max
Reger (1873-1916) en Sigfrid KargElert (1877-1933), zijn een periode
bijna letterlijk buren van elkaar
geweest. Mede door zijn karakter
werd Karg-Elert als componist
nauwelijks opgemerkt, kwam hij
niet uit de schaduw van Reger.
Dit frustreerde hem dusdanig dat
hij besloot om naar de Verenigde
Staten te emigreren om daar een
carrière op te bouwen.
Van Karg-Elert zal de prachtige
Kanzone “Näher, mein Gott, zu
dir” voor koor, orgel, fluit en
solisten worden uitgevoerd. Naar
verluid werd dit koraal door het
orkest gespeeld vlak voordat de
Titanic ten onder ging.
Strohbach & Mendelssohn
De werken die naast de Kanzone
van Karg-Elert zijn allen gekozen rondom hetzelfde thema.
In “Näher, mein Gott, zu dir”
citeert Karg-Elert het koraal “Aus
tiefer Not”. Dit koraal zal worden
uitgevoerd in een bewerking van
Felix Mendelssohn (1809-1847) die
daar een 5-delige bewerking over
componeerde. De gevaren van de
zee komen tot uitdrukking in een
compositie van de hedendaagse
componist Siegfried Strohbach
(1929). Daarnaast zal uiteraard
werk van Max Reger niet ontbreken!

DIVERSEN

Afd. F: Eerste punt Jan Bas. Tweede punt Joram. Drinken regelt
Koen en Steven gaat de traktatie
van MJ overtreffen! Vergeten jullie niet een team samen te stellen
voor het voetbal? We hebben een
nieuwe datum voor Tikibad dat
wordt 25 juni!! Vraag thuis even
of jullie kunnen. Tot zondag!
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■ Diner voor mantelzorgers in
Amaris Voor Anker
Even tijd voor uzelf nemen, het
klinkt zo vanzelfsprekend en
logisch! Voor mantelzorgers is dit
echter niet zo eenvoudig. Daarom
organiseert Amaris Voor Anker
op 26 april a.s. en op elke laatste
dinsdag van de maand “het mantelzorgdiner”. Het mantelzorgdiner is voor mantelzorgers die
dagelijks de zorg voor hun partner
hebben. Hier kies je niet voor,
op een dag doe je het gewoon
simpelweg omdat iemand die
jou lief is zorg nodig heeft. Deze
zorg wordt met liefde gegeven,
maar soms is de rek er even uit.
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Aan het concert op vrijdagavond
22 april a.s. zullen meewerken Kamerkoor Vocaliber o.l.v. Richard
Vos, Jeannette van Schaik – sopraan, Berend Eijkhout – bas,
Tineke Bakker – fluit en CeesWillem van Vliet – orgel.
Het concert begint zoals gebruikelijk om 20.00 uur en zal ongeveer een uur duren. De toegang
is vrij. Na afloop van het concert
wordt bij de uitgang een bijdrage
naar draagkracht gevraagd. Tevens zal u een glaasje wijn of fris
worden aangeboden.
■ Bijbelkring Molenberg 6:
Op 20 april komen we weer bij

elkaar. ”Matheus en de bruidegom” n.a.v. hoofdstuk 8-9 is aan
de beurt.
Enkele steekwoorden die we
hierin tegen komen:
ziekte-herstel,
barmhartigheid-veroordelen,
feesten-vasten,
verandering-verbetering?
Kortom veel om over na te denken. Tot ziens 9.30 uur.
■ Kerkdienstuitzending op
Radio 6FM
Zondag 17 april zendt Radio 6FM
-naast alle andere programma’seen kerkdienst uit vanuit de Christelijke Gereformeerde Kerk aan

het Bakboord te Huizen. Aanvang:
09.30 uur. Voorganger: ds. P.J. den
Hertog, predikant te Amsterdam.
De dienst 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 19 april van 19.00 - 20.00
uur het programma ‘Kerkplein’.
Het thema is: “Protestants Christelijke Ouderen Bond (PCOB) afd.

Huizen | Gemeenschappelijk actief”. Studiogasten: dhr. Bram de
Haan, voorzitter en mw. Martha
van Manen, PR.
De column is van de hand van
Hanneke Henrichs.
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

ADVERTENTIES
,, ... zonder Mij
kunt gij niets doen.’’
Johannes 15 : 5b

Mijn genade is u genoeg
2 Korinthe 12 : 9

In vertrouwen op haar Heer
en Heiland is rustig ingeslapen
mijn lieve vrouw, onze lieve
moeder en oma

Je gaf me je liefde bezorgdheid
en trouw
Ik heb genoten van die jaren met
jou.
Ik weet dat het jou ook goed
heeft gedaan,
maar ik zal je missen bij het verder gaan.

Aafje Visser-Klein
op de leeftijd van 89 jaar.

Dirk Visser
Erik en Roelie
		 Patrick en Susanne
		 Maaike en Alexander
11 april 2016
Huizen, Oranje Nassauplein 4
Correspondentieadres:
Tijm 1, 1273 EB Huizen

Heel rustig is van ons heengegaan mijn lieve vrouw, onze
moeder, oma, oma flat, zus,
schoonzus en tante

Lijsje
van der Willik-Kos
2 augustus 1932 11 april 2016
J.H. van der Willik
kinderen, kleinkinderen,
achterkleinkind
en verdere familie
Westkade 190
1273 RZ Huizen

De begrafenis heeft heden
plaatsgevonden op de Nieuwe
Algemene Begraafplaats aan
de Naarderstraat te Huizen.

Hierbij willen wij u danken voor
de vele blijken van medeleven die
u ons heeft getoond, zowel persoonlijk als schriftelijk, na het overlijden van mijn lieve man, onze vader en opa

Jacob den Besten
Het heeft ons erg goed gedaan.
Wij hebben gemerkt dat hij voor
velen tot zegen is geweest. Daar
danken wij de Heere voor.
Mw. J. L. den Besten-Boele
Kinderen en kleinkinderen
Ede, april 2016
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Mijn vrouw, onze moeder en
oma is opgebaard in Uitvaartcentrum De Groot aan de Havenstraat 23-25 te Huizen.
Gelegenheid tot condoleren
en afscheid nemen vrijdag 15
april van 19.30 tot 20.30 uur.
De rouwsamenkomst zal worden gehouden op maandag
18 april om 13.30 uur in Uitvaartcentrum De Groot, waarna aansluitend de begrafenis
plaatsvindt op de Nieuwe Algemene Begraafplaats aan de
Naarderstraat te Huizen.
Na de begrafenis is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten
in het Uitvaartcentrum.
Geen bloemen.
Langs deze weg willen wij de
huisartsen mevrouw dr. Bisschop,
dr. MacLeod en Amaris Thuiszorg
bedanken voor hun begeleiding
en liefdevolle verzorging
van mijn vrouw, onze moeder
en oma.

De Heer’ is mij tot hulp en sterkte;
Hij is mijn lied, mijn psalmgezang;
Hij was het, die mijn heil bewerkte,
Dies loof ik Hem mijn leven lang.
Men hoort der vromen tent weergalmen
Van hulp en heil, ons aangebracht;
Daar zingt men blij, met dankb’re psalmen:
“Gods rechterhand doet grote kracht.”
Psalm 118:7 berijmd
Na een korte periode van ziek zijn is, door de HEERE, Thuisgehaald
mijn geliefde, zorgzame man, onze lieve vader, schoonvader, opa,
broer en zwager

Arie Huibert Cornelis Boot
echtgenoot van Judith van Dam
22 december 1931

12 april 2016
Judith Boot-van Dam

Jan en Klazina
Juliënne en Coen

Bert en Elsbeth                               
Samantha
Maarten

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

Martin en Beertje
Richard en Erica
Joanne en Dennis
Jóhanan
Judith

Henk en Sophia
Mariëtte
Arianne
Jantine

Arie
Eric
Elise
en verdere familie

De Savornin Lohmanlaan 1 - 1272 HD Huizen
Correspondentie: Familie Boot
p/a Jan Steenlaan 5 - 1272 HH Huizen
Er is gelegenheid tot condoleren op D.V. zaterdag 16 april van 16.00
tot 17.30 uur in de Grote Waaier van Amaris Voor Anker, Oranje
Nassauplein 100 te Huizen.
De rouwdienst zal gehouden worden op D.V. dinsdag 19 april om
14.00 uur in de Oude Kerk, Kerkstraat 1 te Huizen. Aansluitend zal
de begrafenis plaatsvinden op de Nieuwe Algemene Begraafplaats
aan de Naarderstraat 68 te Huizen.
Tevens is er na de begrafenis gelegenheid de familie te condoleren
en een hand te geven in de aula van de begraafplaats.
Geen bloemen en geen toespraken.

HUIZER KERKBLAD 15 APRIL 2016

