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MEDITATIE

KERKDIENSTEN
1

Laatste woorden over het kwaad
Lezen: Openbaring 6 + 7

Voleinding
De laatste zondag van het kerkelijk jaar, de voleindingszondag, staat voor de deur. Een zondag die verschillende aspecten in zich draagt.
Dat begint bij het verlangen naar de totale voleinding die komen zal. Maar wij verwachten,
overeenkomstig Zijn belofte, nieuwe hemelen en een nieuwe aarde, waar gerechtigheid
woont (2 Petr 3:13).
Het is ook de afsluiting van een jaar dat achter
ons ligt. In dat jaar is veel gebeurd. In persoonlijke levens hebben ingrijpende dingen plaatsgevonden. Er wordt stilgestaan bij hen die zijn
overleden.
Er is geschiedenis geschreven, er hebben dingen plaatsgevonden. Naast mooie, indrukwekkende gebeurtenissen, was er ook diepingrijpend kwaad. Hoe komen al deze dingen bij
elkaar?
In Openbaring 6 en 7 komen de dingen samen.
Vanuit Gods openbaring (het Lam opent het
eerste zegel) wordt getoond hoe de geschiedenis zich zal ontvouwen.
Christus Overwinnaar
In Openbaring 6 wordt ons nog een keer op
beeldende manier geschilderd hoe ingrijpend
het kwaad is. Dit wordt echter beschreven in
een duidelijk perspectief. Het eerste dat zichtbaar wordt, is een wit paard met daarop een
Overwinnaar. Zo wordt de Here Jezus uitgebeeld, die de overwinning heeft behaald en die
zo door de geschiedenis heen trekt. Dat is niet
de overwinning die voortdurend zichtbaar en
merkbaar is, maar de overwinning van de verkondiging van de opgestane Christus. Hij wordt
verkondigd als Overwinnaar van zonde, dood
en schuld.
Het kwaad ontmaskerd en getoond
Vervolgens wordt het kwaad in al zijn hevigheid
neergezet. Alle aspecten van het kwaad worden benoemd: sociale conflicten (Op. 6:4 - het
rode oorlogspaard dat bloed vergiet); ecologische rampen (Op. 6: 5/6 - het zwarte paard van
de honger dat het leven de kleur ontneemt);
dodelijke ziekte (Op. 6:8 - het vale paard met
de kleur van ziekte tot de dood); godsdienstige
vervolging (Op. 6:9-11) en natuurrampen (Op.
6:12-14).
Het kwaad wordt ontmaskerd en benoemd.
Gebeurtenissen uit het afgelopen jaar kunnen
worden ingevuld, niet als directe vervulling van
Openbaring alsof dat precies nu zo zou uitkomen. Het kwaad is er heel de geschiedenis
door en ook afgelopen jaar werd het concreet:
Oorlog tegen IS in Syrië en Irak en in Europa,
rijen vluchtelingen die berooid aankomen,
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een dodelijk ebolavirus, christenen die worden
vervolgd op allerlei plaatsen en verschillende
natuurrampen. Juist de geloofsgemeenschap
brengt het kwaad aan het licht en voor Gods
troon. Nergens anders wordt het kwaad zo bij
de naam genoemd.
We zijn er echter tegelijkertijd niet wanhopig
of cynisch over - want het witte paard is voorop
gegaan.
De verzegelden
Openbaring 6 eindigt met de vraag wie staande
kan blijven. Het antwoord is eigenlijk duidelijk:
Niemand kan in zo’n wereld staande blijven als
het kwaad zo aanwezig is. Toch begint vers 1
van hoofdstuk 7 met engelen die staan. Het
kwaad kan niet zomaar zijn gang gaan.
Zo geeft hoofdstuk 7 een ander antwoord. Er is
een andere werkelijkheid van hen die staande
blijven. De ruimte van het kwaad wordt beperkt
- ‘.. totdat wij de dienaren van onze God aan
hun voorhoofd verzegeld hebben’ (Op. 7:3b).
Te midden van het in de geschiedenis ervaren
kwaad, zijn we beschermd (verzegeld), ook tegen het kwaad dat we hier en nu ervaren.
Paulus heeft het over bevestiging en verzegeling in 2 Korinthe 1: 21/22 - ‘En Hij Die ons met
u bevestigt in Christus en ons gezalfd heeft, is
God, Die ons ook verzegeld heeft en het onderpand van de Geest in onze harten gegeven
heeft.’ De bescherming is er hier en nu, in alle
omstandigheden.
Een grote menigte
Uiteindelijk zal het zelfs een grote menigte
worden, die niemand tellen kan. Zij die met
luide stem roepen: ‘De zaligheid is van onze
God, Die op de troon zit en het Lam.’ (Op. 7:9).
Zij die ons zijn voorgegaan, mogen dat doen
als triomferende kerk bij God. Wij mogen hier
als strijdende en lijdende kerk zingen tot eer
van zijn Naam. Zo vormen we samen Zijn kerk,
en leven we toe naar de voleinding - ‘Daarom
zijn zij vóór de troon van God, en dienen Hem
dag en nacht in Zijn tempel. En Hij Die op de
troon zit, zal Zijn tent over hen uitspreiden. Zij
zullen geen honger of dorst meer hebben, en
geen zonnesteek of enige hitte zal hen treffen.
Want het Lam, Dat in het midden van de troon
is, zal hen weiden en zal hen geleiden naar de
levende waterbronnen. En God zal alle tranen
van hun ogen afwissen.’ (Op. 7:15-17)
Ds. Weerd
Ontleend aan Eugene H. Peterson - Laatste
woorden, de Openbaring van Johannes en de
biddende verbeelding.
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Zondag 22 november
Voleindingszondag
OUDE KERK
9.30 uur: Ds. P.M. van ’t Hof
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
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. J.O. Verkerk
Collecte: Instandhouding eredienst
2e collecte: Missionair werker
Busjes: Zondagsschool

Woensdag 25 november
’t VISNET
19.30 uur: Ds. W. Westland, Sliedrecht;
		Bijbellezing n.a.v. Hebreeën 3
Collecte: Diaconie

BIJBELROOSTER
Zondag 22 november
Rooster 1: Zefanja 1 : 14–2 : 3
Rooster 2: Psalm 129
Rooster 3: Deuteronomium 20–22
Maandag 23 november
Rooster 1: Zefanja 2 : 4–15
Rooster 2: Psalm 130 : 1–4
Rooster 3: Nehemia 1–4
Dinsdag 24 november
Rooster 1: Zefanja 3 : 1–8
Rooster 2: Psalm 130 : 5–8
Rooster 3: Psalm 137–139
Woensdag 25 november
Rooster 1: Zefanja 3 : 9–20
Rooster 2: Psalm 131
Rooster 3: Prediker 11–12
Donderdag 26 november
Rooster 1: Markus 13 : 1–13
Rooster 2: Psalm 132 : 1–10
Rooster 3: Maleachi
Vrijdag 27 november
Rooster 1: Markus 13 : 14–27
Rooster 2: Psalm 132 : 11–18
Rooster 3: Handelingen 19–20
Zaterdag 28 november
Rooster 1: Markus 13 : 28–37
Rooster 2: Psalm 133
Rooster 3: 1 Johannes 1–3
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VAN DE REDACTIE
■ Rooster meditaties
Woensdag 25 november:
Ds. E.K. Teygeler
Woensdag 2 december:
Ds. G.J. Roest
Woensdag 9 december:
Ds. J.H. Gijsbertsen

ALGEMENE KERKENRAAD
■ Collecten
Komende zondag wordt uw gave
gevraagd voor het werk van de
kerkrentmeesters die ondermeer
de zorg hebben voor de gebouwen zodat de verkondiging van
het Evangelie voortgang kan
hebben. Een tweede rondgang
is bestemd voor het werk van
onze missionair werker. En de
opbrengst van de busjes gaat
naar de Zondagsschool. Van harte
aanbevolen.
G.J. Mantel

DIACONIE
■ De Herberg
Aanspreekpunt Huizen: Gravin
Gertrude 15, 1276 MN.
Wanneer u/jij voor een verblijf
in De Herberg te Oosterbeek in
aanmerking wil(t) komen, of informatie wenst, kan contact worden opgenomen met één van de
hierna volgende tel.nrs.: 5269003,
5250132 of 5261306.
■ Interkerkelijke Stichting
Vrijwillige Terminale Zorg
„Wij willen er zijn”.
Steeds meer mensen kiezen ervoor de laatste levensfase thuis
te zijn. Als voor u de zorg voor de
zieke te zwaar wordt, kunt u de
geschoolde vrijwilligers bellen die
gedurende een aantal uren per
dag kosteloos de zorg van u overnemen. Tel. 06-20943317,
website:
www.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
Per bank is een gift ontvangen
van € 4.000,00 welke bestemd is
voor het werk van de kerkrentmeesters, wij danken de gever
hiervoor hartelijk.
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Opbrengst verjaardagsgiften van
zondag 15 november, € 35,00.
Hartelijk dank voor uw gaven.
College van kerkrentmeesters
Het kerkelijk bureau
is volgende week
de gehele week GESLOTEN!
■ Diaconie
De opbrengst van de collecte van
zondag 15 november 2015 bestemd voor onze zendingwerkers
Rik en Machteld Lubbers en Marieke Ebbers bedroeg € 3.906,37
verdeeld als volgt:
Oude Kerk
€ 1.263,30
Nieuwe Kerk
606,08
Zenderkerk
790,87
Meentkerk
- 1.246,12
De opbrengst van de busjescollecte van zondag 15 november
2015 met bestemming onze Zondagsschool bedroeg € 1.491,67
verdeeld als volgt:
Oude Kerk
€ 513,87
Nieuwe Kerk
- 182,95
Zenderkerk
- 287,85
Meentkerk
- 507,00
Uit de collecte van zondag 15 november werden nog de volgende
giften ontvangen t.w.
Albanië Comité 1 x € 50,00 voedselpakket, Rik & Machteld Kosovo
1 x € 25,00 en Tsjernobyl kinderen
1 x € 20,00.
Via onze bankrekening collecte
Dankdag 1 x € 25,00 en de Voedselbank 1 x € 10,00.
Gemeente,
Heel hartelijk dank voor de prachtige opbrengsten van de collecten
alsmede alle overige vermelde
giften!
Uw Diaconie

WIJKBERICHTEN
OUDE KERK
Predikant:
Ds. P.M. van ’t Hof,
Jagersweg 11
tel. 5251348
pvanthof@hervormdhuizen.nl
Oude Kerk, Kerkstraat 1
Gedenken overledenen: Komende zondag is de laatste zondag van het kerkelijk jaar. Deze
zondag wordt ook wel Voleindingszondag genoemd. Evenals in
voorgaande jaren willen we in de
morgendienst de namen noemen
van hen die ons zijn ontvallen. We
gedenken de volgende overleden
personen:
31 december
Cornelia De Groot-Barmentlo
Oranje Nassauplein 104,
in de leeftijd van 89 jaar.
17 februari
Hendrikje van der Roest-Schram
Oranje Nassauplein 184,
in de leeftijd van 96 jaar.
2 maart
Pieter Kriek
E. Ludenstraat 49,
in de leeftijd van 87 jaar.

31 maart
Jan Heinrich Veermann
Valkenaarstraat 119,
in de leeftijd van 70 jaar.

ratie in het ziekenhuis. In verband
met de revalidatie kan hij langere
tijd niet meer de gemeentezang
op het orgel begeleiden. Wij
wensen hem een goed herstel toe.
Dhr. G. Visser (Valkenaarstraat 26,
1271 TM) verblijft op de gesloten
afdeling van Naarderheem. Ook
denken wij aan gemeenteleden
die het psychisch moeilijk hebben
en aan allen die medische behandelingen ondergaan of wachten
op een oproep.

20 april
Nelletje Honing-Baas
Graaf Wichman 127,
in de leeftijd van 94 jaar.
25 april
Louis Alexander Westland
Van Hogendorplaan 23,
in de leeftijd van 69 jaar.

Huwelijksjubileum: Echtpaar
van Effrink-Middelkoop (Radiolaan 33, 1276 EN) is D.V. donderdag 26 november vijftig jaar getrouwd. Wij feliciteren hen beiden
hartelijk met dit gouden jubileum
en wensen hen samen met de
kinderen en kleinkinderen een
mooie gedenkdag toe. Het echtpaar is onlangs aangesloten bij
de wijkgemeente Oude Kerk. Wij
spreken de hoop uit dat zij een
goede tijd in ons midden mogen
hebben en dat zij onder de zegen
van de Heere God voorttrekken.
Hij komt de dank en de lof toe
voor Zijn trouw in het verleden,
Zijn genade in het heden en Zijn
belofte voor de toekomst. ‘Looft
de Heere mijn ziel en vergeet
geen van Zijn weldaden.’

16 mei
Lijsje Heinen-Kerkmeester
De Bolder/dep. De Ruyterstraat,
in de leeftijd van 91 jaar.
9 juni
Jenneke Johanna Barendina
Kriek-Molenaar
Oranje Nassauplein 111,
In de leeftijd van 85 jaar
15 juni
Marrie Barmentlo-Schaap
Oranje Nassauplein 65,
in de leeftijd van 84 jaar.
28 juni
Jannie Visser-Schaap
Verdilaan 3,
in de leeftijd van 86 jaar.
13 juli
Jannie de Boer-Brands
Valkenaarstraat 66,
in de leeftijd van 75 jaar.
5 oktober
Geertje Honing-Kos
Gooierserf 84,
in de leeftijd van 90 jaar.
Na het zingen van een Psalm zullen we in het dankgebed de nabestaanden (die voor deze dienst
persoonlijk zijn uitgenodigd)
opdragen aan de HEERE. Onze gedachten gaan uit naar hen, die bij
het lezen van de namen het gemis
van geliefden extra zullen ervaren. Wij bidden dat de HEERE hen
kracht geeft door Zijn vertroostende nabijheid. Na de dienst is
er een moment van ontmoeting
met de nabestaanden tijdens het
koffiedrinken in de kerk.
Afscheid
begrafenisondernemer: Bij
bovenstaande lijst met namen van
gemeenteleden die ons ontvallen zijn worden wij bepaald bij
de vergankelijkheid van het
leven. Steeds worden er weer
graven gedolven. Iemand die zeer
nadrukkelijk ook bij de werkelijkheid van de dood bepaald wordt
is een begrafenisondernemer. De
zorgvuldigheid en betrokkenheid
in hun werkzaamheden is vaak tot
troost voor de nabestaanden. Wij
denken deze week in het bijzonder aan Jan en Ans Rebel, die na
ruim 50 jaar het werk overdragen
aan hun zoon Mijndert, die al de
achtste generatie is binnen het
familiebedrijf. Vanaf deze plaats
danken wij echtpaar Rebel ook
voor de samenwerking en wensen
hen samen nog een goede tijd
toe.
Meeleven: Maarten Kooij (Jagersweg 9, 1272 AL) keerde terug
uit het UMC. Helaas wacht hem
in 2016 een nieuwe behandeling.
Wij wensen hem samen met zijn
ouders Gods nabijheid en sterkte
toe. Eric Boot onderging een ope-

Verkiezing ambtsdragers: Met
dankbaarheid delen wij u mee dat
br. C.G. Rebel (Sloep 80) zijn benoeming voor pastorale ouderling
heeft aanvaard. Uiterlijk vandaag
verwachten wij ook de beslissing
van broeder A.J. Spaan te vernemen. Zondag hopen wij u nader
hierover te informeren.
Verantwoording: Bij het bezoekwerk in de gemeente ontvingen
de ouderlingen V.d. Hulst en
Rebel een gift van € 10,- voor de
kerk en ouderling Lubbers € 10,voor stichting Albanië. Hartelijk
dank!
Bijbelkring: Op D.V. maandag
23 november komt de Bijbelkring
weer samen. Wij hopen elkaar
om 20.00 uur te ontmoeten in de
kerkenraadskamer van de Oude
Kerk. Wij vervolgen de lezing
uit de brief aan de Filippenzen.
Hoofdstuk 2 vers 1-11. Fijn dat de
vorige keer er opnieuw nieuwe
deelnemers zich bij de kring hebben gevoegd.
Weet dat u welkom bent. Tot
maandag!
Studiekring: Aankomende
donderdag komt de studiekring
weer bijeen. Met deze studiekring willen wij onze christelijke
traditie/identiteit (her)ontdekken
en verder verdiepen in de gereformeerde theologie. Tegelijk willen
we de verbinding leggen met het
geloofsleven en het christen zijn
in deze tijd. We starten om 20.30
uur 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.
Nieuws uit Thailand: Woensdagmorgen had ik na de Bijbellezing
in Voor Anker een zeer bijzondere
thuiskomst in de pastorie. Een
dolgelukkige Joke wachtte mij
op met Thaise vlaggetjes in haar
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hand. Zij had net te horen gekregen dat een adoptiekindje uit een
kinderhuis in Thailand aan ons is
toegewezen. Na een periode van
intens wachten, met daarbij ook
teleurstellingen en onzekerheid
zien wij hoe de Heere ook hierin
in alles voorziet. Wij zijn zeer
dankbaar en blij en ook Jade ziet
naar de komst van haar broertje
uit. Waarschijnlijk vertrekken wij
begin 2016 naar Thailand. Ons
zoontje is 8 juli 2012 geboren, dus
is ruim 3 jaar. De komende weken
treffen wij de voorbereidingen
voor de reis en zijn komst naar
Nederland. Nu wij weten zijn leeftijd en geslacht kunnen wij het kamertje wat wij bij onze verhuizing
nog niet hadden ingericht alsnog
in gereedheid gaan brengen. Wij
zien naar hem uit en tegelijkertijd is het ook wel een onderneming om met het gezin de reis
naar Thailand te gaan maken.
De woorden die aan het slot van
de bijeenkomst van Voor Anker
gezongen zijn keren voortdurend
terug in mijn gedachten:
‘De HEER, de God der legerscharen, is met ons, hoedt ons in
gevaren. De HEER, de God van
Jacobs zaad, is ons een burg, een
toeverlaat.’
Tenslotte: Zondagmorgen hoorden wij in de Woordverkondiging
hoe de plaatsen Mara en Elim in
onze levensloop soms heel dicht
bij elkaar liggen. Er zijn plaatsen
van verschrikking en van verkwikking, er zijn berichten die ons
ontmoedigen en ook die juist bemoedigen, er vloeien tranen van
verdriet en blijdschap, er heerst
angst en er is hoop. Wisselende
stemmingen zijn er op weg naar
onze eeuwige bestemming. Zeker
en vast blijft de belofte van Jezus:
‘En zie Ik ben met u alle dagen tot
aan de voleinding van de wereld!’
Bij de mens zien wij ongeloof en
geloof, verzet en overgave. In
Psalm 46 roept de Heere ons allen
op tot overgave: ‘Geef het op
en weet dat Ik God ben’ (Psalm
46:11).
Een hartelijke groet vanuit de
pastorie en tot zondag!
Ds. P.M. van ‘t Hof
Jonge lidmatenkring: Door
omstandigheden konden we als
Jonge Lidmatenkring vorige week
niet samenkomen.
Daarom willen we als JLK nu op
D.V. dinsdag 24 november samenkomen in de consistoriekamer van
de Oude Kerk. We zullen ons deze
avond buigen over Zacharia
1 : 1–17. Vanaf 20.00 uur is er inloop met koffie of thee, we beginnen om 20.30 uur.
Iedereen welkom!
A.N.J. Scheer
Zondagavondgesprekskring:
D.V. zondag 22 november hopen
we als gesprekskring weer bij
elkaar te komen.
Aan de beurt is Bijbelstudie 10
met als onderwerp: Een krachtig
gebed van een rechtvaardige
vermag veel uit het boekje “In de
spiegel van Jakobus”.
We verwachten jullie om 20.30
uur bij Aat Kievit, De Savornin
Lohmanlaan 29. (tel. 5244893)
Graag een berichtje indien jullie
zijn verhinderd.

We hopen op een gezegend
samenzijn rondom de geopende
Bijbel.
Hartelijke groet, T.D.
Evangelisatiecommissie: De
evangelisatiecommissieleden worden D.V. dinsdag 24 november a.s.
verwacht op de Achterbaan 76 om
19.30 uur. We gaan voor de laatste maal van dit jaar op pad.
We hopen en bidden, dat we de
aandacht mogen trekken van
gemeenteleden, welkom zijn, en
met ze in gesprek mogen gaan.
Mogelijk komt het zelfs zover dat
ze door onze ontmoetingen ook
weer mogen komen onder de
bediening van het Woord waar de
Heilige Geest Zijn werk kan doen.
Gemeente, wilt u het werk van
de evangelisatiecommissie in uw
voorbede gedenken.
Namens de kerkenraad loopt
br. G. Veerman met ons mee.
De Evangelisatiecommissie
■ Aanvangspsalmen:
Zondag 22 november
’s Morgens: Psalm 99 vers 5
(schoolpsalm)
’s Avonds: Psalm 150 vers 1
■ Oppasdienst
Zondag 22 november
* ’t Visnet 0 t/m 3 jaar:
Fija Bout, Anna Veerman en
Emma van de Kamp.
* Oude Kerk 3½ t/m 6 jaar:
Henny Gooijer.
Bijbelverhaal nr. 11, Genesis 24.
NIEUWE KERK
Predikant:
Ds. G.J. Mantel
Colijnlaan 5
tel. 5250344
gmantel@hervormdhuizen.nl
Nieuwe Kerk, Brede Englaan 28
Diensten: Komende zondag is
weer de afsluiting van het kerkelijk jaar. Volgende week zondag
is de eerste Adventszondag. Het
is gebruikelijk dat we op deze
zondag de namen noemen van
hen die ons in het afgelopen jaar
ontvallen zijn. Daarbij noemen we
de namen van hen die hoorden bij
het grote gezin van onze wijkgemeente en van degenen die op
één of andere manier met onze
wijk verbonden waren.
Wij denken aan de volgende
personen:
1. Geertje Visser-Bakker
van de Savornin Lohmanlaan 7.
Zij overleed op 12 december op
de leeftijd van 84 jaar.
2. Teuntje Bos-Brasser
van de Savornin Lohmanlaan 27.
Zij overleed op 24 februari op de
leeftijd van 87 jaar.
3. Cees Bakker van de Iepenlaan 3.
Hij overleed op 3 maart op de
leeftijd van 87 jaar.
4. Ebbetje Veerman-Westland van
de Jan Steenlaan 40.
Zij overleed op 27 maart op de
leeftijd van 92 jaar.
5. Willem van der Vorm
van Mauvezand 4 te Laren.
Hij overleed op 7 april op de leeftijd van 88 jaar.
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6. Grietje van Slooten-van den
Born
van de Oranje Nassauplein 77.
Zij overleed op 11 april op de
leeftijd van 92 jaar.
7. Nelletje Honing-Baas
uit “de Marke”.
Zij overleed op 20 april op de
leeftijd van 94 jaar.
8. Gretha van Heeringen-Verweij
van de Johannes Vermeerlaan 12.
Zij overleed op 18 juni op de leeftijd van 91 jaar
9. Jacob Veerman
van de Savornin Lohmanlaan 42
Hij overleed op 8 juli op de leeftijd van 76 jaar.
10. Gijsbert Zwart
uit “de Marke”.
Hij overleed op 29 augustus op de
leeftijd van 89 jaar.
11. Jakob Kos
van de Burgemeester Fonteinlaan 1
Hij overleed op 30 oktober op de
leeftijd van 85 jaar
We leven ook mee met de familie van hen die in Voor Anker
gewoond hebben en bij onze
wijkgemeenten hoorden:
1. Aaltje Veerman van ONP 97
2. Harremaagje Bakker
van ONP 113
3. Cornelis Bout van ONP 154
4. Annie Heining-Bakker
van ONP 126
5. Nelie Westland-Koopman
van ONP 157
6. Tijmentje Schaap-Schaap
van ONP 102
7. Jenny Kriek-Molenaar
van ONP 111
8. Albertje Gooijer-Kos
van ONP 190
9. Pietje Rebel-Rebel van ONP 186
10. Lambertje BunschotenHagedoorn van ONP 110
En wij denken natuurlijk aan ds.
Geluk. Hij overleed op 16 september op de leeftijd van 70 jaar.
In deze dienst zal ook de muziekgroep weer haar medewerking
verlenen. We lezen uit Openbaring 14 : 6–13 en de nadruk in de
preek zal vooral liggen bij het
laatste vers waar we mogen horen
wat er gebeurt met degenen die
in de Heere gestorven zijn.
Zondagmiddag sta ik genoteerd
voor de Meentkerk. We gaan
verder met het thema ‘Discipelschap’ en volgen weer het boekje
van ds. Geluk ‘In de voetsporen
van Jezus’. Deze keer zal het gaan
over een discipel en zijn zelfbeeld,
waarover het gaat in hoofdstuk 4.
We lezen daarbij een gedeelte uit
Romeinen 3 en uit Psalm 8.
Zieken: Dhr. H. Wonink van ONP
38 is wegens hart- en longklachten opgenomen in het ziekenhuis
te Blaricum. Mw. Kos-Gooijer van
de Eemnesserweg 58 is overgebracht naar huize Theodotion
in Laren voor verdere behandeling. Verder zijn er verschillende
zieken thuis waarvan we speciaal
mw. G. Veerman van de Johannes
Vermeerlaan willen noemen. Zij
kan al verschillende weken niet
meer naar de kerk komen vanwege reumatische klachten. Ook
met haar leven we mee en we
willen u vragen om ook voor haar
te bidden, evenals voor de andere
zieken.
Doopzitting: Volgende week

zondag is er weer gelegenheid
om te dopen in de Nieuwe Kerk.
Als voorbereiding op de dienst
willen we de Doopzitting houden
op dinsdagavond 24 november.
We doen dat deze keer bij de
Doopouders Kees en Dorien Boor
op de Savornin Lohmanlaan 47
en we beginnen om half 8. Als er
ouders zijn die aan willen sluiten,
laat het dan even weten.
Doopkring 2014: Volgende week
woensdagavond zijn we uitgenodigd bij Martin en Nicoline Riemer
op de Alidalaan 8. We gaan het
hebben over brief 5 van het boek
‘Een verlangen naar meer…’,
waarin het gaat over thuis blijven
of je kinderen naar een kinderdagverblijf brengen. We beginnen
om half 9.
Catechisaties: Met de jongste
groep op maandagmiddag hebben we het de afgelopen keer
gehad over zonde. Wat is dat eigenlijk en wat is de ergste zonde?
Bij dat hoofdstuk staan ook
weer verschillende leesstukjes op
bladzijde 25 van het boekje die de
kinderen thuis zullen lezen en die
we gaan bespreken. Daarna gaan
we het hebben over mensen, en
wat je echt gelukkig maakt.
Met de mentorgroep op maandagavond gaan we het hebben
over ‘God dienen’ met als speciaal
thema: Bijbel lezen.
Verkiezingen: We kunnen u
meedelen dat br. W. van As van de
Groen van Prinstererlaan 32 zijn
benoeming tot ouderling heeft
aanvaard. U begrijpt dat we daar
heel blij mee zijn.
Verkoop voor St. Albanië
Comité: Zaterdag staan in de hal
van de Nieuwe Kerk weer verschillende goederen uitgestald.
Zo vindt u er vis, groenten, fruit,
aardappels, snert, rookworst,
eieren en banket.
Een stukje verderop vindt u een
stand met kadoartikelen en ook
de St. Albanië Comité zal aanwezig zijn. De opbrengst is voor het
landbouwproject in Albanië. U
bent welkom van 10.00 tot 12.00
uur in de Nieuwe Kerk.
Evangelisatiecommissie: Op
D.V. woensdag 25 november willen wij weer de wijk in om in de
huidige crisistijd van aanslagen
en dreigingen de boodschap van
het Evangelie van Jezus Christus
te brengen. Een boodschap van
vrede, vergeving en verzoening.
Wat gebruiken wij voor wapens?
Is het niet de liefde en blijdschap
van het Evangelie aan ons bekend
gemaakt en die wij mogen delen
met mensen om ons heen?
Wij vragen uw en jullie gebed, we
kunnen niet zonder.
We komen samen bij Nely Kooij
om ongeveer 19.30 uur.
Hartelijke groet,
Evangelisatiecommissie
Nieuwe Kerk
Gift: Op bezoek kreeg ik een gift
van € 40,- voor Malawi. Nogmaals
hartelijk dank voor uw gave.
Groet: Een hartelijke groet mede
namens mijn vrouw.
G.J. Mantel
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■ Oppasdiensten
Zondag 22 november
0–2 jaar: Voor Anker "De Erker"
Nicoline Riemer, Laura Kos en
Eva Rebel.
2-4 jaar: Voor Anker
„Grote Waaier”
Miranda Klein,
Anneloes Teeuwissen en
Thijs van As.
(Verhaal 23)
4 jaar t/m groep 2:
Voor Anker „Zaaltje 2e etage”
Charlotte Bout
Jiska Gooijer, Josephie Klein en
Merel Wiesenekker.
(Verhaal 23)
■ Kindernevendienst
Zondag gaan we luisteren naar
het verhaal van Daniël 12. God
toont Daniël de toekomst.
Met het thema: Eens komt er
vrede.
De leiding van groep 3-4 is in handen van: Hedwig Baas en Zwanet
Bout.
De leiding van groep 5-6 is in handen van: Br. Jitze Moll en Janine
v.d. Kaay.
ZENDERKERK
Predikant:
Ds. G.J. Roest,
Gravin Gertrude 8,
5239516
gjroest@hervormdhuizen.nl
Zenderkerk, Borneolaan 30

Bij de diensten: Komende
zondag is de laatste zondag van
het kerkelijk jaar. De zondag
erop is de eerste adventszondag,
waarin we ons richten op de
komst van de Heer Jezus, zoals
we dat ook hopen te vieren op
het kerstfeest. De laatste zondag
van het kerkelijk jaar is er speciale
aandacht voor de ‘voleinding’ die
God belooft. Jezus belooft in het
einde van het Mattheüsevangelie:
‘Ik ben met u al de dagen, tot de
voleinding van de wereld’ (Mattheüs 28: 20). Vlak voor zijn lijden
en opstanding maakt de Heer
Jezus ons waakzaam onderweg
naar deze voleinding (Mattheüs
24 en 25).
Wij hopen zondag met elkaar
Mattheüs 24: 1-13 te lezen. Jezus
zegt onder meer: ‘U zult horen
van oorlogen en geruchten van
oorlogen.’ Daar horen wij inderdaad van. Hij zegt daarbij: ‘Pas op,
wordt niet verschrikt, want al die
dingen moeten gebeuren, maar
het is nog niet het einde’ (vs. 6).
Wij hebben het nodig dit te horen
van Jezus, want wat in de wereld
gebeurt maakt ons ‘verschrikt’.
Jezus vertelt hoe zijn volgelingen
gehaat zullen worden, maar ook:
‘zij zullen elkaar overleveren en
elkaar haten’ (vs. 10).
De neiging tot haat is groot na
aanslagen zoals in Parijs. Een Franse journalist van wie de vrouw
werd gedood schreef deze week:
‘Mijn haat krijgen jullie niet’. ‘Vrijdagavond hebben jullie het leven
gestolen van een buitengewoon
persoon, de liefde van mijn leven,
de moeder van mijn zoon, maar
mijn haat krijgen jullie niet’ (over
het vervolg van deze brief vertel
ik zondag). Dit is bijzonder: dat
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iemand niet wil haten, niet wil
meegaan in de opzet van de extremisten, namelijk mensen tegen
elkaar opzetten, oorlog zoeken.
Hoe zullen wij leven als christen
in deze tijden? Onze Heer Jezus
leert het zijn discipelen. ‘Wie
volharden zal tot het einde, die
zal zalig worden’ (vs. 13). Zondag
zullen we ook de gemeenteleden gedenken die het afgelopen
kerkelijk jaar zijn overleden. Wij
noemen hun namen, geven plek
aan het verdriet, met daarbij de
hoop dat ook zij mogen delen in
de voleinding die Jezus brengt.
In de middag hebben we een gezamenlijke dienst met de Meentkerk en de Nieuwe Kerk in de
Meentkerk. Voorganger is dan ds.
Mantel. Gezegende diensten!
Zij die ontslapen zijn: Komende
zondag is het de laatste zondag
van het kerkelijk jaar. Op deze
voleindings- of eeuwigheidszondag herdenken we de volgende
gemeenteleden die ons in het
afgelopen kerkelijk jaar ontvallen
zijn:
16 december 2014 		
zr. Gerrie Baas Boerhout			
77 jaar
Naardingerland 81
2 februari 2015
zr. Pieternella Creteer-Starrenburg
90 jaar
De Bolder
5 februari 2015
br. Marius Schaap
73 jaar
Grasweg 44
10 maart 2015			
zr. Teuna Bikker-Ooms			
89 jaar
Omroeplaan 43
16 april 2015			
br. Bert Kluyver				
54 jaar
Amerpoort Baarn
23 mei 2015 			
zr. Marretje Van der Poel-Rebel		
79 jaar
De Bolder
30 juni 2015 			
br. Wout Bos, 				
82 jaar
Schaarweg 14
28 augustus 2015 		
br. Jan Marius Klomp			
84 jaar
Zenderlaan 40
17 september 2015 		
zr. Jannetje Rhebergen-Bakhuisen		
91 jaar
Stam 49
In de afgelopen week zijn de
familieleden in het bijzonder voor
deze dienst uitgenodigd. We zien
uit naar een goed moment van
herdenken. We belijden daarbij in
gedachten
Onze namen staan geschreven
in de holte van Uw hand
als een teken dat ons leven
in U, Heer, is ingeplant.
Steeds als U Uw handen opent
zien Uw ogen ons weer aan
en gedenkt U Uw belofte:
een verrassend nieuw bestaan.

Catechese:
*Bij de basiscatechese hebben we
het gehad over het bijbelboek
Richteren/Rechters. Het thema
was: ‘Altijd hetzelfde liedje’.
Steeds vergeet het volk God,
straft God door het sturen van
een onderdrukker, waarna het
volk God om hulp roept en Hij
een richter stuurt om het volk te
bevrijden. De sticker met bijbehorende Bijbeltekst bevat psalm 118:
5 en de sticker met de opdracht
zegt: ‘Zoek in de krant naar een
situatie waarvan jij denkt: God
help! Praat er samen over met
je huisgenoten en bid er samen
voor.’ De komende les zal gaan
over het bijbelboek Ruth.
*Bij Follow Me (12-15 jr, maandag) gaat het de komende keer
over bidden. Bij Follow Me Next
(16+, donderdag) hopen we het
te hebben over de vraag ‘zijn alle
godsdiensten gelijk?’.
*De gespreksgroep op donderdagavond 21.00 uur behandelt
komende week hoofdstuk 13 uit
het boek Hete Hangijzers: ‘Is het
christelijk geloof waar en andere
religies dus niet?’.
Hoe raken wij de harten van
de kinderen in de Zenderkerk?
Woensdag 25 november wordt in
‘t Visnet een avond georganiseerd
voor iedereen die een hart heeft
voor de kinderen van de Zenderkerk. We beginnen om 20.00 uur.
  
- Rick van Elk van de HGJB zal
spreken over geloofsontwikkeling
en praktische tips geven hoe onze
talenten in te zetten.
- Er wordt informatie gegeven
over de nieuwe invulling van het
kinderwerk vanaf januari 2016.
- Drankje en ontmoeting om 21.15
uur.
U kunt dan ook het briefje van vorige week zondag nog inleveren.
Alle geïnteresseerden zijn van
harte welkom.
Kerst in Stad en Lande zing jij mee?
Op kerstavond (24 december) is er
in de Zenderkerk een kerstnachtdienst, van 19.00-20.00 uur. Houd
jij van zingen en mag je van je ouders meezingen in een kinderkoor
dat speciaal voor deze dienst is?
Geef je dan op en zing mee! We
oefenen in de Zenderkerk, de vier
zondagen voor kerst: 29/11, 6/12,
13/12 en 20/12. We beginnen om
11.15 uur, dat is na de kerkdienst.
Heb jij vriendjes of vriendinnetjes
die niet naar onze kerk gaan,
maar wel mee willen zingen? Dan
mag je hen ook uitnodigen! Je
kunt je opgeven bij Annemarie
Rebel,
annemarierebel10@hotmail.com.
We gaan liedjes zingen die jullie
zeker weten leuk vinden, geef je
dus snel op!
Meeleven met elkaar: Zuster
Mineres Aras en haar ouders (Gravin Gertrude 35, 1276 MP Huizen)
hebben het moeilijk. Er zijn problemen rondom de verblijfsstatus
van de ouders hier in Nederland,
terwijl beide ouders ook met
gezondheidsproblemen te maken
hebben. Als gemeente zijn we
intensief op deze familie betrokken. Sommigen bieden praktische
hulp. Allen gezamenlijk kunnen

wij voor hen bidden tot onze God,
om hulp en kracht, om wijsheid
bij overheden.
Gebedskring: Op woensdag 25
november van 19.30-20.30 uur is
er gebedskring in de Zenderkerk.
Iedereen is hier van harte welkom.
Het gebed is de ademhaling van
het geloof. Gebed is persoonlijk,
maar ook gemeenschappelijk. Jezus leert ons bidden: onze Vader.
De gebedskring is een gelegenheid om samen te bidden, voor
elkaar, de gemeente, de wereld
om ons heen. Hartelijk welkom!
Gift: Ds. Teygeler ontving op
bezoek in de wijk € 10,- voor de
Diaconie.
Tenslotte: Ik heb erg genoten
van afgelopen zondag. Het was
’s morgens een opgave om zo te
preken dat zowel jongeren als
ouderen, niet getrouwden als
getrouwden iets konden ‘oprapen’ over wat liefde en trouw in
Gods ogen betekenen. De Geest
liet ons niet alleen die ochtend!
’s Middags was het mooi om op
Facebook foto’s te zien uit de
verschillende huizen waar jongeren met elkaar aten en spraken.
Bij de dienst in de Meentkerk was
het heerlijk om met zo velen uit
verschillende wijken samen te
zingen, en sprak de preek van Bas
van der Graaf aan als richtingwijzer voor het kerk zijn in onze
tijd en op onze plaats. Zowel in
kringen van IZB en GZB, als ook in
onze landelijke Protestantse Kerk
is een bepaalde beweging waar
te nemen. Het is een hoopvolle
beweging, achter Jezus aan; realistisch over de crises (meervoud!),
maar met geopende ogen voor de
mogelijkheden die God ook dan
geeft.
Met een hartelijke groet vanaf
de Gravin Gertrude, in Christus
verbonden,
ds. Gerben Roest
■ Oppasdiensten:
Zondag 22 november
* Gemeentezaal, 0 t/m 2 jaar:
Mariëlle van ’t Hof,
Aart Schaap,
Dineke Bor,
Eline Kaijser en
Rianne van Oosten (reserve).
* Kelder, 3 t/m 5 jaar:
Jannie Kriek,
Alice Pleiter en
Janine Hogenbirk.
■ Kindernevendienst: A.s. zondag is er kindernevendienst voor
de groepen 1 t/m 3. We gaan het
hebben over ‘God toont Daniël de
toekomst’, n.a.v. Daniël 12.
De leiding van groep 1 t/m 3 is:
Linda Kooij en Esther Molenaar.
MEENTKERK
Predikant:
Ds. B.E. Weerd,
Augustinuslaan 33,
5243431
bweerd@hervormdhuizen.nl
Meentkerk, Bovenmaatweg 410

Rondom de diensten: Komende
zondagmorgen staat de dienst in
het teken van het gedenken van
de overledenen. Tegelijkertijd kij-
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ken we uit naar toekomst omdat
dan ‘in de Naam van Jezus zich
zou buigen elke knie van hen die
in de hemel, en die op de aarde,
en die onder de aarde zijn,’ (Fil.
2:10). In de preek zal het daarom
gaan over Jesaja 60:15-22 en
Openbaring 22:1-5. In de middagdienst zal ds. Mantel voorgaan.
Ik wens iedereen een gezegende
zondag.
Koffiedrinken: Komende zondagmorgen is er na de dienst
koffiedrinken om zo elkaar te ontmoeten, te steunen en te dragen.
Overleden: Op 13 november is
overleden Dick den Os, De Regentesse 144, op de leeftijd van 73
jaar. ‘Na een korte maar moedige
strijd is hij heengegaan’, zo staat
op de kaart. De crematieplechtigheid heeft plaatsgevonden op
donderdag 19 november om 14:00
uur in Amersfoort. Ik wens de
nabestaanden Gods nabijheid toe.
Correspondentieadres: Uitvaartcentrum Rebel (Ceintuurbaan 45,
1271 BG) t.a.v. Fam. Den Os.
Hen die ons zijn voorgegaan:
Komende zondagmorgen zullen
we de namen noemen van leden
van de wijkgemeente, die in
het afgelopen kerkelijk jaar zijn
overleden. Deze zondag wordt de
Voleindingszondag genoemd (de
laatste zondag voor de adventstijd). De zondag staat in het teken
van gedenken, maar ook van
uitzien naar Gods toekomst. De
volgende namen zullen aanstaande zondag worden genoemd:
- Jan Kos, echtgenoot van mevrouw G. Kos-Klein, Voor Anker,
Oranje Nassauplein 100, kamer
95, overleden op 4 januari 2015
in de leeftijd van 89 jaar;
- Jan Bakker, gewoond hebbend
op de Goethehof 63, overleden
op 30 januari 2015 in de leeftijd
van 88 jaar;
- Carolina Alberdina van den
Hooven-van Seventer, echtgenote van wijlen de heer Arie van
den Hooven, gewoond hebbend
op de Sporkehout 64, overleden
op 9 februari 2015 in de leeftijd
van 89 jaar;
- Willem Visser, echtgenoot van
mevrouw A. Visser-Wieman,
Jozef Israëlslaan 1 - app. 304
te Bussum, overleden op 2 juni
2015 in de leeftijd van 91 jaar;
- Auke Terpstra, echtgenoot
van mevrouw I.H.G. (Ivonne)
Terpstra-Veerman, Kornwerd 82,
overleden op 28 juni 2015 in de
leeftijd van 58 jaar;
- Cornelis Gerrit (Kees) Geluk,
echtgenoot van mevrouw
G. (Gera) Geluk-Van de Werken,
De Regentesse 21, overleden op
16 september 2015 in de leeftijd
van 70 jaar;
- Annigje (Anny) LokhorstKreukniet, echtgenote van
Teun Lokhorst, Naarderhop 9,
overleden op 4 november 2015
in de leeftijd van 74 jaar;
- Dick den Os, gewoond hebbend
op de Regentesse 144, overleden op 13 november 2015 in de
leeftijd van 73 jaar.
Bij het lezen van de namen
denken we terug aan hen die zijn
overleden. We staan zo rondom
de nabestaanden, die op dat
moment het gemis zullen ervaren. Daarnaast is er voor iedereen

gelegenheid om te denken aan
geliefden, die in het afgelopen
jaar of eerder zijn overleden.
We bidden om kracht en om Gods
troostende nabijheid voor iedereen. Verder zoeken we in deze
dienst houvast bij de Levende
Here Jezus: ‘Want als wij leven,
leven wij voor de Heere en als wij
sterven, sterven wij voor de Heere.
Of wij dan leven of sterven, wij
zijn van de Heere’ (Rom. 14:8).
Meeleven: Marjan den Uil
verblijft in de Rembrandthof in
Hilversum. Denkt u en jij ook aan
de zieken thuis.
Gemeenteavond: Zoals u weet
wordt aanstaande woensdag
weer een wijkgemeenteavond
gehouden. Graag informeren wij
u en jou over het onderwerp van
deze avond.
In de hervormde gemeente van
Huizen staan we dit jaar op allerlei manieren stil bij het begrip
‘discipelschap’. Om hierop in te
spelen is er met en door gemeenteleden van de Meentkerk een
bezinning georganiseerd met als
thema: ‘Alleen voor volgers’. De
bezinning zal in het teken staan
van inspiraties in discipelschap.
Als we een discipel van de Here
Jezus willen zijn, hoe doen we dit
dan in de praktijk van alledag?
Wat zeggen we? Wat doen we?
Hoe handelen we? Hoe reageren
we? En…wat hoeven we niet te
doen? Kortom, voor iedereen die
wil delen in deze zoektocht en
wil groeien in discipelschap. Na
de bezinning is er de gelegenheid om, onder het genot van een
drankje, met elkaar verder door
te praten. De avond begint om
20.00 uur (inloop met koffie vanaf
19.40 uur) en duurt tot circa 21.45
uur. We zien uit naar uw en jouw
komst!
Ambtsdragerverkiezing: De
kerkenraad deelt u en jou mee
dat tijdens de verkiezingsvergadering van zaterdag 14 november
jl., de volgende broeders door de
wijkgemeenteleden zijn verkozen en door de kerkenraad zijn
benoemd:
In de vacature ouderling-kerkrentmeester (Jan van der Roest)
- Max Klein, De Drost 23
In de vacature ouderling
(Jan van de Beek)
- Jaap Westland, Salland 8
In de vacature ouderling
(Jeroen Bigot)
- Martin Zeeman, Gooisekust 4
In de vacature ouderling
(Hans Brinkman)
- Hans Korving, Ree 42
In de vacature ouderling
(Klaas Honing)
- Herman Teeuwissen, Delta 79
In de vacature ouderling
(Dirk van Slooten)
- Bart Brouwer, Vecht 36
Uiterlijk morgen (zaterdag 21 november a.s.) moeten de genoemde broeders op hun verkiezing
een beslissing genomen hebben.
Wij wensen de verkozen en benoemde broeders, samen met hun
gezinnen, wijsheid in deze periode van overwegen en bevelen
hen in uw en jouw voorbede aan.
Kringwerk: Kring de Ontmoeting komt op maandagavond 23 november om 20.00 uur
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bijeen bij fam. Honing, Friesewal
81. Nellie gaat verder met Markus
15, vanaf vers 6.
De VrouwenBijbelkring Meentkerk komt woensdag 25 november om 9.30 uur bij elkaar. We
bespreken hoofdstuk 2 uit het
boekje “Lea en Rachel volgen”.
Er is veel kans dat het wandelen
niet doorgaat omdat tot nu de
meeste wandelaars op deze kring
zitten. Op 2 dec. gaan we om 9.00
weer wandelen. Ook niet-kringleden zijn dan welkom.
Hartelijke groet, Eef
Kindernevendienst
groep 1 t/m 6: Zondag is er kindernevendienst voor beide groepen. Bij de jongste groep gaat het
Bijbelverhaal over de muren van
Jericho. De leiding is in handen
van Esther en Marlies. Bij de
oudste groep wordt het Bijbelverhaal verteld van Jakob die tijdens
zijn vlucht een bijzondere droom
heeft (Genesis 28). De leiding is in
handen van Cocky en Marianne.
Graag tot zondag!
P.S.: Denken jullie aan de spaarpot voor het werk van Marieke in
Zuid-Afrika?
Oppas – zondagmorgen
22 november 2015: Mandy
Runia; Janneke Kruijmer; Marieke
van de Put; Jesse Bout.		
Augustinusje: ‘Vertrouw het
verleden toe aan Gods genade,
het heden aan Gods liefde en de
toekomst aan Gods voorzienigheid.’
Tenslotte: Met het oog op de
voleindingszondag:
Wat Gij eenmaal zijt begonnen
o voltooi het, maak ons rein,
tot de wereld is gewonnen
en in U hersteld zal zijn,
tot wij eeuwig bij U wonen,
schrijdende van licht tot licht,
leggend onze gouden kronen
zingend voor uw aangezicht.
Gezang 443:3
Hartelijke groet, ds. Weerd

geleden. Vandaag willen we hen
in de Ontmoetingsdienst herdenken. We denken dan ook aan hen
die omgekomen zijn door geweld,
ondervoeding, ziekte en natuurgeweld. We staan om elkaar heen
en vragen God ons nabij te zijn
met Zijn liefde en troost.
Vandaag is het thema ‘Alles wordt
nieuw’. Ook al staan de tranen in
onze ogen en weten we soms niet
hoe het verder moet, God geeft
toekomst! Wat voor ons het einde
kan zijn, is voor God vaak een
nieuw begin. Hoe ziet dat nieuwe
er dan uit? Daar zegt Hij ook het
een en ander van. We gaan het lezen tijdens de Ontmoetingsdienst.
We lezen in het Nieuwe Testament, het laatste bijbelboek,
Openbaring 21,1-5.
De deuren van De Brug 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 iemand mee naar toe te
nemen, dan nodigen we (jo)u van
harte uit om een keer te komen.
Welkom!
Kan jij?: Op zondag 6 december
is er een belijdenis- en doopdienst
van De Brug in ’t Visnet. Wij
zoeken een aantal personen die
tijdens de dienst willen oppassen
op een aantal kinderen. Het gaat
om de tijd tussen 14.00 en 16.00
uur. Fijn als je het wil overwegen!
Opgeven kan via evangelist@hervormdhuizen.nl of 06-5799 2829.
Afwezig: Van woensdag 25
tot en met maandagmiddag 30
november ben ik niet aanwezig.
Ik neem even een paar dagen een
time-out.
Heb je kopij dat in deze kolom
moet, dan graag uiterlijk dinsdag
24 november om 13.00 uur aan
mij mailen. Bedankt!
Jan Verkerk

Huizen

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

Ontmoetingsdienst: In de
kerk hebben we een ander soort
kalender dan de kalender die in
het toilet hangt. In de kerk wordt
de kalender bepaald door de
christelijke feestdagen. Volgende
week zondag begint Advent en
dat is de eerste zondag van het
nieuwe kerkelijk jaar. Vandaag is
het de laatste zondag - een soort
oudejaarsdag - van de kerk. Deze
zondag wordt Eeuwigheidszondag genoemd en denken we aan
hen die ons door de dood ontvallen zijn. De dood hoort niet
bij het leven, maar daar trekt hij
zich niks van aan. Hij is er, soms
op het alleronverwachts. In het
afgelopen jaar zijn ons geliefden
ontvallen en zijn er verliezen

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

Opname ziekenhuis:
Mevr. G. Westland-Moll, ONP 119
is vrijdag 13 november opgenomen in het ziekenhuis. Laat zij
mogen ervaren: ‘Rondom Jeruzalem zijn bergen; zo is de HEERE
rondom Zijn volk’.
Herdenkingstonde: Komende
zondag, 22 november, is de laatste zondag van het kerkelijk jaar.
Dan zullen in alle wijkgemeenten
in de morgendienst de gemeenteleden herdacht worden die
ons in het afgelopen (kerkelijk)
jaar ontvallen zijn. Op woensdag
25 november willen we in ‘Voor
Anker’ zoals gewoonlijk ons bij dit
gebruik aansluiten in de ‘Herdenkingsstonde’.
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Wij herdenken dan de bewoners
die in de periode van 1 november
2013 t/m 31 oktober 2014 zijn
overleden. Om alle uitnodigingen en alle reacties daarop goed
te kunnen verwerken is evenals
vorige jaren voor dit tijdvak gekozen. De namen, treft u hierbij of
elders in dit blad aan. De bijeenkomst begint om 19.30 uur en zal
± 20.30 uur eindigen.
Weekdienst: Vanwege het bovenstaande is er op woensdag 25
november géén weekdienst. Bij de
‘Herdenkingsstonde’ zijn in principe alle bewoners welkom. Deze
samenkomst is dus niet uitsluitend
voor genodigden.
Gift: Ik ontving een gift van
€ 50,- voor ‘Aidshope project’,
Marieke Ebbers en € 50,- voor
‘Opdracht in Afrika’. Op verzoek
van de receptie vermeld ik twee
giften van € 50,- voor het personeelsfonds. We danken de gevers.
Tot slot: Eindig ik, met name voor
hen die a.s. zondag en woensdag bij verliezen van dierbaren
bepaald worden met het volgende gebed van Jaap Zijlstra uit
zijn bundel ‘Gij roept het licht tot
koning uit’:

IN VERDRIET
Hemelse Vader,
wij nemen onze toevlucht tot U,
in ons verdriet
smeken wij U om vertroosting.
Wij schamen ons
voor onze tranen niet,
heeft Jezus niet geschreid
om een gestorven vriend?
Christus,
Man van smarten, sta ons bij.
O Geest Die in persoon
de Trooster zijt,
doe naar uw Naam.
Stroom onze harten binnen
en heel ons
nu wij zo gehavend zijn,
vertroost ons
nu wij zo verslagen zijn,.
O keer ten goede,
lieve God, ons leed;
laat uit de donkerte
een licht geboren worden,
een ochtend dagen
waarop wij uw lof weer zingen.
God, in Uw liefde
wees ons zeer nabij,
sterk ons geloof,
geef goede hoop,
verricht in ons Uw vrede.
Met een hartelijke groet aan u
allemaal,
E.K.T.

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

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

Kennismaken met de
erediensten en
gemeenteleden: Afgelopen
zondag was ik aanwezig in de
morgendienst van de Zenderkerk.
Ik heb genoten van de grote
opkomst bij deze eredienst en van
de gezelligheid tijdens het koffiedrinken voor en na de dienst in
de hal van de Zenderkerk. Zulke
ontmoetingen zijn waardevol om
als gemeente met elkaar verbonden te zijn. Komende zondag
hoop ik de dienst in De Brug bij te
wonen. De zondagen daarna zijn
ingepland voor bezoeken in de
andere wijkkerken.

Bewoners die ons ontvallen zijn in de periode van 1 november 2014 tot 1 november 2015
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Naam

Adres

Datum overlijden

Leeftijd

Aartje Overeem-Prinsen
Willemijntje Keijer-den Oude
Johannes Jacobus Koops
Klaas Boerhout
Jannetje Bakker-Soeters
Aaltje Vos-Veerman
Peter Eduard Charles Henke
Geertje Visser-Bakker
Homme Geertsma
Dirkje Deurloo-Schram
Adriaantje Teeuwissen-Moll
Cornelia de Groot-Barmentlo
Cornelis Bout
Hendrina Jacoba Jansje Boor
Annie Heining-Bakker
Hans van der Molen
Theodora Johanna de Jong-Bitter
Carolina Alberdina van den Hooven-van Seventer
Hendrikje van der Roest-Schram
Marianna Gerarda Visser-Vernimmen
Simontje van der Zee-Travaille
Teuntje Bos-Brasser
Machiel van der Snoek
Mathilda Ultee-Luijben
Nelie Westland-Koopman
Magdalena Broeder-Jongejan
Gelske van der Spek-van den Berg
Jacob Mauritz
Ebbetje Veerman-Westland
Maria Hak-Kruijmer
Tijmentje Schaap-Schaap
Grietje Van Slooten-van den Born
Willemina Visser-Rolleman
Willem Hazelaar
Jenneke Johanna Barendina Kriek-Molenaar
Marrie Barmentlo-Schaap
Gerritje Drooger-den Oude
Jan Dirk Meijboom
Albertje Gooijer-Kos
Maartje Potuit-Kaltner
Hendricus Hermanus Dol
Gerda Jacoba Stom-Oskam
Pietje Rebel-Rebel
Gerritje van den Born-Wiesenekker
Aleida Jacoba Bruins
Krijn van den Bosch
Ina Dorothea van der Paardt-van der Vecht
Arnolda Rumpt-van de Nieuwegiessen
Lambertje Bunschoten-Hagedoorn

Oranje Nassauplein 116
Oranje Nassauplein 196
Oranje Nassauplein 86
Oranje Nassauplein 195
Oranje Nassauplein 194
Oranje Nassauplein 97
Oranje Nassauplein 144
De Sav. Lohmanlaan 7
Oranje Nassauplein 170
Oranje Nassauplein 182
Oranje Nassauplein 103
Oranje Nassauplein 104
Oranje Nassauplein 154
Oranje Nassauplein 157
Oranje Nassauplein 126
Oranje Nassauplein 148
Oranje Nassauplein 107
Oranje Nassauplein 182
Oranje Nassauplein 184
Oranje Nassauplein 186
Oranje Nassauplein 170
De Sav. Lohmanlaan 27
Oranje Nassauplein 154a
Oranje Nassauplein 201
Oranje Nassauplein 157
Oranje Nassauplein 144
Oranje Nassauplein 186
Oranje Nassauplein 131
Jan Steenlaan 40
Oranje Nassauplein 145
Oranje Nassauplein 22
Oranje Nassauplein 77
Oranje Nassauplein 102
Oranje Nassauplein 195
Oranje Nassauplein 111
Oranje Nassauplein 65
Oranje Nassauplein 151
Oranje Nassauplein 104
Oranje Nassauplein 190
Oranje Nassaulplein151
Oranje Nassauplein 182
Oranje Nassauplein 150
Oranje Nassauplein 186
Oranje Nassauplein 83
Oranje Nassauplein 57
Oranje Nassauplein 119
Jan Steenlaan 42
Oranje Nassauplein 90
Oranje Nassauplein 110

2 november 2014	  87 jaar
7 november 2014	  86 jaar
11 november 2014	  96 jaar
18 november 2014	  80 jaar
19 november 2014	  78 jaar
28 november 2014	  92 jaar
10 december 2014	  75 jaar
12 december 2014	  85 jaar
13 december 2014	  87 jaar
21 december 2014	  90 jaar
23 december 2014	  86 jaar
31 december 2014	  89 jaar
3 januari 2015	  97 jaar
16 januari 2015	  89 jaar
29 januari 2015	  90 jaar
1 februari 2015
101 jaar
4 februari 2015	  90 jaar
9 februari 2015	  89 jaar
17 februari 2015	  96 jaar
21 februari 2015	  90 jaar
23 februari 2015	  88 jaar
24 februari 2015	  87 jaar
6 maart 2015	  78 jaar
9 maart 2015	  92 jaar
16 maart 2015	  87 jaar
19 maart 2015	  94 jaar
21 maart 2015	  89 jaar
22 maart 2015	  85 jaar
27 maart 2015	  92 jaar
30 maart 2015	  96 jaar
2 april 2015	  94 jaar
11 april 2015	  92 jaar
19 mei 2015	  83 jaar
20 mei 2015	  87 jaar
9 juni 2015	  85 jaar
15 juni 2015	  84 jaar
18 juli 2015	  89 jaar
19 juli 2015	  83 jaar
1 augustus 2015	  94 jaar
13 augustus 2015	  86 jaar
25 augustus 2015	  83 jaar
1 september 2015	  95 jaar
2 september 2015	  88 jaar
19 september 2015	  87 jaar
29 september 2015	  80 jaar
5 oktober 2015	  86 jaar
7 oktober 2015	  88 jaar
12 oktober 2015	  90 jaar
19 oktober 2015	  98 jaar

Liefde als basis: Het thema van
de dienst van afgelopen zondag
in de Zenderkerk was liefde. Die
liefde is de basis voor een goed
huwelijk. Maar liefde is ook de
start om missionair te zijn. God de
Vader gaf Zijn Zoon uit liefde voor
ons. Hij wil niet dat er mensen
verloren gaan, maar dat ze allen
tot bekering komen. Dit kunnen
we bijvoorbeeld lezen in 2 Petrus
3:9. Kijken wij ook zo naar de
mensen om ons heen? Dat hoeven
niet meteen grote groepen te
zijn; Jezus had vaak oog voor de
enkeling. Zien wij onze naaste die
dichtbij ons leeft? Denk aan mensen in uw eigen familiekring, uw
buur, vriend(in) of collega. Gaat
het u aan het hart dat zij verloren
gaan omdat ze het verlossende
werk van onze Heere Jezus niet
kennen? Zien we hen en laten we
hen merken dat het ons verdriet
doet wanneer ze Hem afwijzen?
Laten we zorgen dat we zelf doordrongen zijn van de liefde van God
die alles voor ons over had. Vanuit
die liefde mogen wij delen en van
betekenis zijn voor de ander.
Achtergrondinformatie: Om
mijn werk goed te kunnen doen is
het belangrijk dat ik op de hoogte
ben van zoveel mogelijk achtergrondinformatie uit de gemeente.
Dat betekent dat ik me aan het
inlezen ben in allerlei informatie,
zoals beleidsplannen, profielen,
visiestukken, verslagen, werkmappen etc. Daarnaast rijd ik af en
toe door Huizen om ook kennis te
nemen van een stukje geografie.
In de persoonlijke gesprekken die
ik met mensen heb probeer ik
zoveel mogelijk duidelijk te krijgen wat er de afgelopen periode
is gebeurd en hoe de gemeente
is opgebouwd. Zo krijg ik steeds
meer inzicht in de structuur van
de gemeente. Dit helpt mij om
snel te kunnen schakelen doordat
ik weet wie er verantwoordelijk
is en ook om stapje voor stapje
duidelijk te krijgen waar mijn
bijdrage het meest nodig is.
Andere kennismakingen: Inmiddels heb ik persoonlijk kennis
gemaakt met alle predikanten en
bijna alle evangelisatieouderlingen. Vorige week ben ik samen
met Maarten Rebel bij de wijkkerkenraad van de Zenderkerk,
de Oude Kerk en de Meentkerk
geweest. Op 8 december staat een
kennismaking met de kerkenraad
van de Nieuwe Kerk gepland. Ook
ben ik aanwezig geweest op het
overleg met de evangelisatieouderlingen en de ministerievergadering van de predikanten.
Werkplan: Elke week schrijf ik
een stukje verder aan mijn werkplan. Telkens worden zaken concreter en wordt het mij duidelijker
wat ik nodig heb om verder te
kunnen. Soms betekent dit dat ik
nog wat extra informatie opvraag
of vragen stel. Regelmatig heb ik
overleg met Jan Verkerk en ook
met Maarten Rebel. In mijn werkplan heb ik onder andere ook omschreven dat ik u als gemeente om
de week op de hoogte probeer te
houden van mijn werkzaamheden
via het kerkblad.
Een hartelijke groet,
Jeanette Vos-Spek
Missionair werker
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Vooraankondiging
Oliebollenactie
‘Licht in Kosovo’ 2015
Jawel, ook dit jaar maken we
het u gemakkelijk om met
Oud en
Nieuw te
genieten van
heerlijke
oliebollen
en appelbeignets
zonder
daarvoor uren in de keuken
te hoeven staan.
Een team van enthousiaste
mensen zal zich opnieuw
inzetten om heerlijke verse
oliebollen te bakken. De opbrengst is zoals voorgaande
jaren voor het werk van
Rik & Machteld in Kosovo.
Vanaf 4 december zullen
we de inschrijfformulieren
weer hier in het kerkblad
beschikbaar maken. Ook kunt
u vanaf dan via de website
www.lubbersinkosovo.nl/
oliebollen uw oliebollen en
appelbeignets bestellen. Hou
de berichtgeving hierover
goed in de gaten. Mocht u nu
al vragen hebben, neem dan
contact op met: Louis Barmentlo, tel.nr. 06-20681077 of
Ben Smit, tel nr. 06-11022579.

Een mooi gebonden boek met 40
overdenkingen voor (pas)getrouwde stellen.
Doel: de relatie met God en met
elkaar versterken. De overdenkingen zijn praktisch en toegankelijk
geschreven. Met als voorbeeld
huwelijken uit de Bijbel. Onderwerpen zoals communicatie,
conflicten, vriendschap en samen
groeien in geloof.
Bijbels-historische roman
Nehemia bouw op Mij,
Lynn Austin, € 22,50
Deel 3 in de serie ‘De wederopbouw van Jeruzalem’ over de profeten Zacharia, Ezra en Nehemia.
Als hij hoort dat de muren van
Jeruzalem zijn afgebroken en dat
de poorten zijn verbrand, raakt
dat Nehemia, de schenker van
koning Artaxerxes in Perzië, diep.
Hij bidt tot God om hulp en wordt
gehoord: de koning geeft hem
toestemming om naar Jeruzalem
te reizen en de muren van zijn
stad weer op te bouwen.
Maar Nehemia heeft geen idee
van de gevaren die hem wachten.
De leiders van de omringende
volken tonen zich brute vijanden,
die samenspannen en aanslagen
beramen om hem te vermoorden
en de wederopbouw zo een halt
toe te roepen.
Kerst is de winkel in,
zoals adventskalenders,
adventskaarsen, kerstboeken,
-kaarten, -cd’s, -dvd’s en
kerstcadeauartikelen.

Bij voorbaat hartelijk dank
voor uw bestelling en alvast
een smakelijke jaarwisseling
gewenst!
De Thuisfrontcommissie

HERVORMDE JEUGDRAAD

Kerkstraat 50, 1271 RM Huizen
035-5267914 www.echowinkel.nl
Dagboek
Samen leven met God, Arine
Spierenburg-van Wijngaarden,
€ 17,90
Samen leven met God laat gezinnen op aansprekende wijze meer
ontdekken over God, hun gezin
en hoe ze samen met God kunnen
leven. Bovendien krijgen ouders
praktische en creatieve handvatten voor geloofsopvoeding
thuis.  Voor gezinnen met kinderen van 8 tot 15 jaar! Het dagboek stimuleert de teambuilding
binnen het gezin.
Geloofsopbouw
Bidden, Vertrouwelijke omgang
met de ontzagwekkende God,
Tim Keller, € 19,95
Tim Keller behandelt in zijn
nieuwste boek een kernbegrip uit
het christelijk geloof: het gebed.
Hoewel het zo belangrijk is, weten veel mensen niet goed hoe te
bidden. In zijn inmiddels bekende
heldere en aansprekende stijl en
aanpak schreef Keller een boek
boordevol Bijbelse wijsheid en
praktische adviezen.
Huwelijk/Gezin
Dicht bij God dicht bij elkaar,
samen delen en doen,
Ina van der Beek, € 13,95

Secr.: Clarine Rebel-Bakker,
p/a Ceintuurbaan 45a,
1271 BG Huizen.
Tel.: 035-5251747/06-20094352
E-mail: hj@hervormdhuizen.nl
Bankrek.nr.:
NL37 RABO 0376475110
JONGERENWERKER
Vacant

■ King’s Kids
Avondgroep Meentkerk
Hoi lieve kinderen! Hebben jullie
al zin in volgende week? Want
dan gaan we Sinterklaas vieren
met leuke cadeautjes.
We hopen dat we jullie volgende
week weer zien (het is nog de
gewone tijd van 19.00 t/m 20.30
uur). Tot dan!
SILO
Volgende week vrijdag gaan we
sinterklaas vieren. Kom allemaal
gezellig om 4 uur naar Silo, wel of
niet verkleed als pietje of sint of
pepernoot! Wie weet krijgen we
die middag ook nog bezoek: “en
er zijn geen stoute kinderen bij!”
Om half 6 kun je weer opgehaald
worden.
■ Instuif
Beste Instuivers,
Komende zaterdag is het weer
tijd voor een feestje! Om 19.30
uur staan de deuren voor jullie
open.
Tot zaterdag!
Groetjes,Team 1
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VERENIGINGSNIEUWS
■ Zondagsschool Timotheüs
Hallo allemaal,
Zondag zijn jullie weer welkom
op de zondagsschool. We kijken
er weer naar uit met jullie naar de
Bijbel te luisteren, te zingen en te
knutselen!
Bij de jongste groepen gaan we
ons na de geschiedenissen van
Elia en Elisa voorbereiden op het
kerstfeest. Het verhaal waar we
nu naar luisteren staat in Lukas
1:5-25 “de belofte aan Zacharias”. We horen dat God doet wat
Hij heeft beloofd maar ook dat
Hij geloof en gehoorzaamheid
vraagt. Jullie leren dezelfde psalm
als vorige week. Psalm 96:1 (ob
en nb).
Bij de oudste groepen luisteren
we nog naar een verhaal uit het
Oude Testament. Genesis 24:
“Izak trouwt met Rebekka”. Sara
sterft. Eliëzer krijgt de opdracht
een vrouw voor Izak te zoeken.
Hij doet dit biddend en Rebekka
wordt de vrouw voor Izak. Jullie
leren dezelfde psalm als vorige
week. Psalm 68:10 (ob en nb). Er
is ook weer een leuke verwerking
bij. Tot zondag!
■ KV
Afd. C: ZONDAG KUIPERS
TRAKTEREN !
Na 3 keer het te zijn vergeten
verwachten wij iets ‘groots’.
1e punt verzorgd Stephan.
Tot zondag!
Afd. D: Nadat we afgelopen dinsdag bij elkaar zijn geweest tijdens
de jaarvergadering, hebben we
zondag weer een vergadering in
de Rehobothschool. Tijdens deze
vergadering zal Julian het eerste
punt verzorgen. Hij zal het houden over een punt wat hem persoonlijk bezighoud. De traktatie
zal verzorgt worden door Elbert.
De schatting is dat het grill-apparaat weer is gebruikt gaat worden om daar iets in te ‘frituren’.
Hierbij zitten we natuurlijk ook
aan de koffie, je kan je koffiemok
dus meenemen! Neem ook deze
zondag je Bijbel mee en vergeet
het collectegeld niet. Tot zondag!
Afd. F: Zondag komen we weer
bij elkaar. Uiteraard gaan we de
Jaarvergadering even evalueren.
Elbert-Jan zorgt voor een eerste
punt. Maurice krijgt als herkansing het tweede punt. Jesse neemt
eten mee en Daan drinken. Tot
zondag!!
Afd. K: Na een fantastische getuigenis van Niek afgelopen zondag,
mogen we weer bij elkaar komen
a.s. zondag. We praten na over
een super gezellige jaarvergadering. Jullie hebben wederom een
fantastische sfeer neergezet met
jullie 2e punt. A.s. zondag praten
we verder over de gebeurtenissen
in Parijs. Zorg dat je erbij bent!
Tot zondag.
■ EVA
Afd. Meentkerk: Vanavond gaan
we iets maken waar we een glazen potje van ongeveer 200cl voor
nodig hebben. Nemen jullie er
allemaal één mee? Tot straks!
Afdeling Rehoboth: Vanavond
worden jullie weer om half acht
verwacht bij de Rehoboth school.
Wij hebben er zin in, tot vanavond!

■ Deo Duce
Hoi Deo Ducers!
De inleiding van Nadiene van
vorige week is verschoven naar
a.s. zaterdagavond. Het is een
inleiding met een door haar zelf
gekozen thema. De avond word
gestart met een vers bakkie. Voor
de rest van de avond hebben we
nog veel in petto.
Sowieso word het weer een gezellige DD verenigingsavond. Tot
zaterdagavond @20:00 uur @Silo.
Groetjes!
P.S.: check even de nieuwe Deo
Duce website, www.jvdeoduce.nl.
■ Vrouwenvereniging
„Debora”
Op D.V. dinsdag 24 november
hopen wij om half acht weer bij
elkaar te komen in ’t Visnet.
Deze avond zal de bijbelstudie uit
het septembernummer besproken
worden onderleiding van dhr.
Schram.
Wilt u deze Hervormde Vrouw van
september meenemen en misschien thuis vast een keer door
lezen. We hopen op een goede
avond. Graag tot dinsdag.

DIVERSEN
■ ”Open Huis” voor
Israëlproducten
In de kerk en persoonlijk bidden
wij voor het volk Israël. Volgende
maand vieren wij de komst van
de Messias, Die behoorde tot het
Joodse volk.
Door de koop en verkoop van
Israëlische producten steunen
wij Israël en tonen op die manier
onze liefde en verbondenheid.
Er is Israëlische wijn, jams, sauzen,
sieraden, cadeau-artikelen enz.,
deze zullen allemaal weer uitgestald staan in de huiskamer.
U bent welkom op de volgende
dagen: dinsdag 24 en donderdag
26 november van 10.00-12.00 uur
en van 14.00-17.00 uur. Bij fam.
De Pater-Van Zantwijk, Simone
de Beauvoirlaan 85, tel.: 0355255284.
Verhinderd? Maak telefonisch een
andere afspraak.
■ Vrijdag Avondmuziek in
Nieuwe Kerk - Herdenken
Vanavond staat de Vrijdag Avondmuziek in het herdenken van
overleden dierbaren.
D.V. zondag is het Zondag Voleinding.
Programma:
- Missa Brevis; Zoltán Kodály
(1882-1967)
- Prélude uit Suite op. 5 ; Maurice
Duruflé
- Requiem ; Maurice Duruflé
Uitvoerenden:
Kamerkoor Vocaliber o.l.v. Richard
Vos
Orgel: Cees-Willem van Vliet
Heather Hudyma: mezzosopraan
Rutger van Oeveren: bariton
Hilde Verweij: cello.
De aanvang van het concert is
20.00 uur en de toegang is vrij.
Aan de uitgang wordt een bijdrage naar draagkracht gevraagd.
■ Kerstconcert Deo Juvante in
Koepelkerk, Bussum
Op woensdag 9 december 20.00
uur start de Christelijke Koor7

vereniging Deo Juvante uit
Huizen haar kerstoptredens met
een Kerstconcert in de MariaKoepelkerk in Bussum. Evenals
de voorgaande jaren heeft het
Christelijk Mannenkoor Lelystad
zijn medewerking toegezegd.
Ook Matthijs Koene/panfluit en
Willemijn de Munnik/sopraan zijn
voor dit concert uitgenodigd.
De zangers en musici staan onder
leiding van dirigent Bert Moll.
Tijdens het concert is er voor het
publiek gelegenheid tot het meezingen van geliefde kerstliederen.
Bezoekers van dit concert kunnen
in de ambiance van de schitterende Koepelkerk genieten van een
afwisselend Kerstprogramma.
Chr. MANNENKOOR LELYSTAD en
DEO JUVANTE uit Huizen zullen
hun kerstrepertoire solistisch of
gezamenlijk ten gehore brengen.
Beide koren en de solisten worden
begeleid door Johan Bredewout
op de vleugel en André de Jager
op het Steinmeierorgel.
Kerstactiviteiten
Op 12 december is Deo Juvante
te gast in een Kerstzangdienst
in Amstelveen. Op 20 december
werkt het koor mee aan de Volkskerstzang in Naarden.
Op 26 december zingt Deo Juvante het gehele kerstrepertoire in de
Kerstzangdienst in de Kruiskerk in
Huizen; aanvang 10.00 uur.
Het concert van 9 december in de
Koepelkerk aan de Brinklaan in
Bussum begint om 20.00 uur. Deur
open om 19.30 uur.
Kaarten voor deze avond kosten
aan de kerk € 12,50.
Kaarten verkrijgbaar bij de
koorleden, bij Chr. Boekhandel
“De Echo” en bij mw. D. van den
Broek, telefoon 035-526 27 12.
Reserveren is mogelijk:
www.koorconcerten.nl, telefoon
06-54 67 41 95.
Voor info: www.deojuvante.nl.

■ Radio 6FM
Zondag 22 november zendt Radio
6FM -naast alle andere programma’s- een kerkdienst uit van de
Zenderkerk aan de Borneolaan in
Huizen.
In deze dienst, die uitgaat van de
Hervormde Gemeente te Huizen
gaat dominee G.J. Roest, predikant van deze gemeente voor.
Aanvang: 09.30 uur.
De kerkdienst 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 in het
programma “Klassiek Zondagmorgen” met gevarieerde klassieke
muziek.
Dinsdag 24 november van 19.00 20.00 uur het programma “Kerkplein”.
Het thema is: Waarom elk jaar
een ‘Mars voor het Leven’, (op 12
december 2015 in Den Haag).
Studiogasten: dhr. Kees van Helden woordvoerder en mw. Agaath
Visser, maatschappelijk werker.
Beiden werkzaam bij Stichting
‘Schreeuw om Leven” te Hilversum.
De column is van de hand van
Djoke van Marum.
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, dinsdag en
woensdag van 20.00 – 23.00 uur
E-mail: radiokerkredactie@6fm.nl

Avond van gebed
Ons gebed is harder nodig dan ooit! Na de aanslagen in Parijs,
slaat bij mensen de angst toe. God zegt ons: ‘Wees niet bang,
want Ik ben bij je (Jesaja 41:10). Weet dat we een machtig wapen
in handen hebben: het gebed!! Van gebed gaat zoveel kracht uit.
Maak daarom een uurtje vrij in uw agenda om mee te bidden op de
avond van gebed.
Iedereen is welkom op de Avond van Gebed voor de vervolgde
christenen, jong en oud!
Wanneer: woensdag 9 december
Waar: ’t Visnet, De Ruyterstraat 7
Tijd: 19.30-20.45 uur
Programma:
19.30 uur: gebed, zingen en Bijbellezing
19.45 uur: filmpje en gebed voor Ethiopië
20.10 uur: filmpje en gebed voor Birma
20.30 uur: filmpje Noord-Korea
20.40 uur: afsluiten
Kom gerust later aanschuiven. Een half uur meebidden voor één
land kan ook! Gebedspunten worden aangereikt. U kunt hardop of
in stilte meebidden.
Mede georganiseerd door de gebedskringen. Voor meer informatie
kunt u contact opnemen met Timon en Jolien Van der Poel,
035-5239972 / jbiesbroek@hotmail.com
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Kerstinloop op Tweede Kerstdag 2015
Op deze middag en avond is iedereen van harte uitgenodigd om
een gezellige Kerstmiddag en -avond samen te beleven.
Jong of oud, alleengaand ofmet een gezin, (on)kerkelijk, arm of
rijk.
Iedereen is welkom, dus ook u.
De werkgroep wil graag dat ook u de warmte en
gezelligheid, die hoort bij Kerst, ervaart samen met
andere mensen.
Onze gastvrouwen en -heren ontvangen u graag en
bieden een helpende hand waar nodig.
Vanaf 14.30 uur bent u welkom om een kopje thee, koffie of iets
anders te komen drinken.
Rond 18.00 uur wordt u een maaltijd aangeboden en om ongeveer
20.00 uur wordt de Kerstinloop 2015 afgesloten.
Wilt u een bijdrage leveren, bijvoorbeeld met een voordracht, zang
of muziek? Graag! Meldt dat dan even op onderstaand adres.
Voor de kinderen zijn er stripboeken en tekenmateriaal.
In verband met de voorbereidingen is het wenselijk dat u zich voor
18 december aanmeldt. Kunt u pas later beslissen? Ook
dan bent u welkom. Wel graag even een telefoontje.
Deze Kerstinloop wordt u geheel gratis aangeboden.
Een vrijwillige bijdrage wordt echter zeer op prijs
gesteld.
Aanmelden kan bij: Rika Harmsen,
telefoon 526 70 06 / email:fam.harmsen@versatel.nl
Bij haar kunt u ook informatie vragen.
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Kunt u het zich voorstellen? Een kerstfeest zonder gezelligheid met de familie,
zonder kerkdienst en zonder eten op tafel? Waarschijnlijk niet. Toch is dat hoe
deze Kerst er voor Dilja (52) zonder onze hulp uit zal zien.
Onze jaarlijkse voedselpakkettenactie is voor hen en honderden anderen noodzakelijk om niet alleen de feestdagen, maar ook de aankomende winter door te
komen. Daarom hopen wij ook dit jaar weer ruim 800 voedselpakketten met o.a.
olie, meel, suiker, pasta en christelijke lectuur uit te kunnen delen. Eén pakket
kost € 40,- en wij hebben uw hulp hard nodig om dit te financieren. U gunt Dilja
en haar lotgenoten toch ook een mooi kerstfeest? Hartelijk dank!

Stort uw bijdrage op NL97 RABO 0329 9600 08
o.v.v. Voedselpakkettenactie 2015
Volg de actie op www.albanie.org
www.facebook.com/albaniecomitehuizen
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