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MEDITATIE

KERKDIENSTEN

Wonen in een hut
Zeven dagen zult gij in de loofhutten wonen.
(Leviticus 23:42)
Vanaf maandag 28 september tot en met 4 oktober viert het Joodse volk het Loofhuttenfeest.
Overal verrijzen er gammele hutjes. Op deze
manier denkt men terug aan de veertig jaar dat
Israël rondtrok door de woestijn. Het is tegelijkertijd een oogstfeest, waarin God de dank
wordt gebracht voor alle ontvangen zegeningen. De gebouwde hutten moeten aan strenge
voorschriften voldoen. Het belangrijkste bij
een loofhut is het dak. Met takken en bladeren wordt een dak gemaakt, maar er moet altijd een opening blijven, zodat vanuit de hut
de hemel te zien is. Tijdens het Loofhuttenfeest
woont men zeven dagen in een gammele hut,
onder een geopende hemel. In verbondenheid
met het Joodse volk staan wij in deze overdenking stil bij het Loofhuttenfeest.
Terugzien
Het Loofhuttenfeest is ingesteld om te gedenken Gods trouw. Gedurende de woestijntocht
leefde het Joodse volk veertig jaar lang in tenten. Ze waren volledig afhankelijk van Gods
bescherming tegen de vijanden en het geweld
van de natuur. Als ze eenmaal veilig in het beloofde land zijn aangekomen, en wonen in
hun huizen, moeten zij daaraan blijven denken. Ook wij worden steeds geroepen om Gods
grote daden te gedenken en te vieren, zoals dit
ook afgelopen zondag bij de Avondmaalsviering mocht gebeuren. Terugzien in dankbaarheid. De zegeningen tellen, die wij op onze
levensreis ontvingen uit Gods goede Hand. Verkerend in een hut onder een open hemel besef
je ook hoe kwetsbaar het bestaan is. Ben je als
mens niet net zo kwetsbaar als een loofhut in
de storm? Wat is een mens onder een open hemel. Broos, klein en nietig! Zeker als je vanuit
de tent door het open dak omhoog ziet naar
de sterrenhemel.
Mijn God, wat is de mens dan op deez’ aarde!
De broze mens, hoe klimt hij tot die waarde,
Dat gij aan hem in zoveel gunst gedenkt
En ’s mensen zoon Uw teerste liefde schenkt.
Omhoog zien
Wij leven onder een open hemel. Allereerst van
Gods kant is de hemel open! Iedere dag mogen wij leven van Gods genade. Het leert ons
afhankelijk te zijn en te blijven. Hoe is het in
uw en jouw leven? Is er -net zoals in de loofhut- een open dak, een verbinding met de hemel? Of hebben wij ons dak dichtgetimmerd?
Vertrouwen wij soms meer op aardse verzekeringen, dan dat wij dagelijks in de verzekering
leven dat God onze Beschermer is? Het zit in
ieder mens om baas te zijn in eigen huis. Nodig
is om blijvend omhoog te zien: ‘Ik hef tot U die
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in de hemel zit mijn ogen op en bidt.’ Een leven onder Zijn zegen, onder Zijn bescherming.
Dan alleen zijn wij veilig en geborgen. Dan zien
wij niet alleen op de aardse zegeningen. Maar
wij zien op Hem Die vanuit de hoge hemel is
neergedaald tot ons, Gods Zoon de Heere Jezus
Christus. In het Johannes evangelie staat het zo
treffend: ‘En het Woord is vlees geworden en
heeft onder ons gewoond.’ In het Grieks staat
hier: Hij heeft onder ons getabernakeld. Zijn
tent/Zijn hut opgeslagen. Om voor ons zondige tentbewoners een weg te banen naar het
Vaderhuis. Levend in onze hut, onder een geopende hemel mogen wij God bovenal danken
voor deze onuitsprekelijke Gave. Ja alle goede
gave en alle volmaakte gift is van boven! Dan is
de gelovige in Christus verzekerd, dat niets hem
kan scheiden van de liefde van God. Het is de
Heere, Die door de Heilige Geest Zijn kinderen
verzekert van het eeuwige leven. Zo reizen wij
getroost op weg naar Zijn toekomst en schenkt
de Geest ons het verlangen om Hem hier op
aarde met heel ons leven te dienen.
Vooruitzien
De loofhut zegt ons: we zijn er nog niet. Wij
zijn een volk onderweg. Wij zien uit naar de
toekomst. In de loofhut leest een Jood tijdens
het feest de woorden uit Psalm 27: ‘Want Hij
doet mij schuilen in Zijn hut -letterlijk staat hier
soeka of loofhut- in dagen van onheil. Hij verbergt mij in het binnenste van Zijn tent’. Een
mens in zijn broosheid en kwetsbaarheid mag
schuilen bij God. Een tentbewoner mag door
het geloof verlangen naar een eeuwige woning. Zoals Paulus dat belijdt in 2 Korinthe 5
vers 1: ‘Want wij weten, dat, zo ons aardse huis
van deze tabernakel gebroken wordt, wij een
gebouw van God hebben, een huis niet met
handen gemaakt, maar eeuwig in de hemelen.’
Een woning, door Christus bereidt.
Al reizend zien wij over dood en graf heen. Zoals wij dat ook dinsdagmorgen mochten doen.
Het lichaam van onze oud-predikant Kees Geluk werd gedragen naar het graf. Op de kist
lagen palmtakken, teken van overwinning. De
dood is verslagen! Jezus leeft en wie in Hem
gelooft zal leven! Zoals de palmtak teken van

Zondag 27 september
OUDE KERK
9.30 uur: Prop. A.N.J. Scheer
18.30 uur: Ds. W.G. Teeuwissen, Veenendaal
NIEUWE KERK
9.30 uur: Ds. J.L.W. Koppenhol
17.00 uur: Ds. G. Lustig, Zeist
ZENDERKERK
9.30 uur: Dr. J. Kommers, Harderwijk
14.45 uur: Ds. G.J. Roest;
		Aangepaste kerkdienst
MEENTKERK
9.30 uur: Ds. I. Pauw, Eindhoven
17.00 uur: Ds. B.E. Weerd
DE BRUG (gebouw Silo)
10.30 uur: Ontmoetingsdienst
		Samenkomst met zoekers
		Evang. J.O. Verkerk
Collecte: Diaconie,
t.b.v. noodhulp vluchtelingen
2e collecte: Missionair werker
Busjes: Plaatselijk jeugdwerk
Zaterdag 26 september
OUDE KERK
12.00 uur: Ds. G.J. Roest;
		Bevestiging en inzegening
		van het huwelijk van
		Christiaan Kruijmer en
		Tessa van Wingerden

vreugde was bij het loofhuttenfeest, zo mag de
palmtak teken van vreugde en overwinning en
vrede zijn voor de strijdende en triomferende
kerk. In Openbaring 7 vers 9 lezen wij: ‘Hierna
zag ik en zie, een grote menigte, die niemand
tellen kon, uit alle naties, stammen, volken en
talen, stond voor de troon en voor het Lam,
bekleed met witte gewaden en palmtakken
in hun hand.’ Wat een stralende toekomst! Ja,
zalig zijn de doden die in de Heere sterven, ja
zegt de Geest, opdat zij rusten van hun inspanningen, en hun werken volgen met hen. Buiten
Jezus geen leven, geen hoop, geen toekomst.
Daarom ga tot de Bron van leven. Toen Jezus
op aarde was, klonk op de laatste dag van het
Loofhuttenfeest de nodiging: ‘Zo iemand dorst,
die kome tot Mij en drinke!’ Deze nodiging
komt tot Jood en heiden. Deze nodiging komt
nu opnieuw tot u en jou. Kom tot het feest!
Ds. P.M. van ‘t Hof
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BIJBELROOSTER

VAN DE REDACTIE

Zondag 27 september
Rooster 1: Jesaja 26 : 7–19
Rooster 2: Psalm 104 : 18–26
Rooster 3: Numeri 29–32

■ Rooster meditaties

Maandag 28 september
Rooster 1: Jesaja 26 : 20–27 : 6
Rooster 2: Psalm 104 : 27–35
Rooster 3: 2 Kronieken 11–15

Woensdag 7 oktober:
Evang. J. Verkerk

Dinsdag 29 september
Rooster 1: Jesaja 27 : 7–13
Rooster 2: Psalm 105 : 1–22
Rooster 3: Psalm 117–118
Woensdag 30 september
Rooster 1: Psalm 119 : 105–112
Rooster 2: Psalm 105 : 23–38
Rooster 3: Spreuken 28
Donderdag 1 oktober
Rooster 1: Maleachi 1 : 1–5
Rooster 2: Psalm 105 : 39–45
Rooster 3: Jona
Vrijdag 2 oktober
Rooster 1: Maleachi 1 : 6–14
Rooster 2: Psalm 106 : 1–29
Rooster 3: Handelingen 3–4
Zaterdag 3 oktober
Rooster 1: Maleachi 2 : 1–9
Rooster 2: Psalm 106 : 30–48
Rooster 3: Hebreeën 5–7

Woensdag 30 september:
Ds. B. den Butter

Woensdag 14 oktober:
Ds. B.E. Weerd

ALGEMENE KERKENRAAD
■ Collecte
In het vorige Kerkblad heb ik
er de meditatie aan gewijd. Nu
kunnen we er daadwerkelijk
voor geven. De collecte is namelijk bestemd voor noodhulp aan
vluchtelingen. De tweede collecte
is bestemd voor onze missionair
werker. En de opbrengt van de
busjes gaat naar het plaatselijk
jeugdwerk. Ik denk niet, dat ik dit
verder hoef aan te bevelen.
G.J. Mantel
■ Busjescollecten jeugdwerk
De Hervormde Jeugdraad wil in
het bijzonder aandacht vragen
voor de busjescollecte tijdens de
diensten op zondag 27 september.
De busjescollecte is dan bestemd

voor het plaatselijk jeugdwerk.
Dankzij uw bijdrage kan het
jeugdwerk en haar activiteiten,
zoals de eerste Generation Praise
avond komende zondag, weer
starten dit seizoen. Uw gift is
meer dan welkom.
■ Enige punten uit de
vergadering van de
Algemene Kerkenraad op
dinsdag 22 september j.l.
l Tijdens de opening werd het
overlijden van ds. C.G. Geluk in
gesproken woord en een moment van stilte herdacht.
l Afvaardigingen uit de werkgroepen Visie en Financiële
Draagkracht hebben de vergadering bijgepraat over de voortgang van hun werkzaamheden.
De werkgroepen zijn ingesteld
n.a.v. de besluiten over de
gebouwen en hun is gevraagd
om uiterlijk 1 november aan de
Algemene Kerkenraad te rapporteren.
l De vergadering heeft besloten
om per 1 oktober mevr. J.J.Vos –
Spek als 2e Missionair Werker in
onze gemeente te benoemen.
Mevr. Vos was daartoe voorgedragen door een sollicitatiecommissie, bestaande uit de
verschillende geledingen van de
gemeente.

l

l

De benoeming geldt voor de
duur van maximaal 3 jaar voor
18 uur per week en is financieel
mogelijk gemaakt door een
legaat, welke de gemeente
indertijd voor dit doel heeft
ontvangen.
Voor verdere informatie verwijzen we naar de kolom van de
Missionaire Commissie.
Een aantal voorstellen m.b.t. de
viering van het Heilig Avondmaal zijn besproken. De voorstellen betreffen:
- de voortzetting van de
bediening in de middagen avonddiensten;
- de uitbreiding van de tafels;
- het gebruik van een verkort
avondmaalsformulier;
- het aantal HA-diensten naar
5 per jaar;
- het aantal HA-diensten per
jaar waarin de
wijkpredikant voorgaat in
de eigen wijkkerk.
Deze voorstellen zijn eerst besproken in de wijkkerkenraden
en de reacties uit de wijkkerkenraden lagen ter bespreking voor
in de vergadering van de AK.
De AK zal aan de wijkkerkenraden een nader uitgewerkt
voorstel voorleggen.
Het werkplan 2015 – 2016 van
de Commissie Heel de Ge-

In memoriam

Cornelis Gerrit Geluk
Op 16 september jongstleden
overleed Cornelis Gerrit Geluk,
echtgenoot van Gera Geluk-Van
de Werken, gewoond hebbend
Regentesse 21 (1273 JZ). Daarvoor woonde hij samen met zijn
vrouw en zijn gezin vele jaren in
de pastorie aan de Gazelle 11.
Laten we Gera, hun kinderen
en kleinkinderen en de kring
van familie en vrienden in onze
gebeden gedenken in dit grote
verdriet.
Kees Geluk werd op 28 maart
1945 geboren in Goes. Hij
groeide op in een gezin van elf
kinderen. Zijn vader overleed
toen Kees nog jong was en zijn
moeder moest alleen verder
met haar gezin, dat was en
bleef moeilijk.
Op 1 februari 1968 trouwde
Kees met Gera. Samen werden
ze namens de GZB uitgezonden
naar Kenia. Daar werden hun
twee oudste zoons geboren,
Erik en Tony. Wegens ziekte van
één van de kinderen moesten ze
terug naar Nederland.
Bij Kees was het verlangen gegroeid om predikant te worden.
De studietijd was niet eenvoudig, maar die periode heeft hen
wel gevormd. Kees en Gera
vormden samen een tweeeenheid, en een drievoudig
snoer wordt niet snel gebroken.
Ze ontvingen nog twee zoons:
Constantijn en Aldwin.
In 1977 werd Kees predikant in
Giessenburg, waar een goede
periode als voorganger volgde.
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Na vier jaar kwam de HGJB met
de vraag om predikant-directeur
te worden. Deze functie bekleedde hij 11 jaar. Het gezin woonde
in die tijd in Baarn.
In 1992 ontving hij een beroep
naar de hervormde gemeente
Huizen. Daar heeft hij de wijkgemeente Meentkerk gediend
als wijkpredikant van 1992 tot
2008. Op zondag 4 oktober
1992 was de intrededienst in de
Oude Kerk. Het was de dag van
de Bijlmerramp. De tekst voor
de verkondiging was 2 Korinthe
4:18b: „Want de dingen die men
ziet zijn tijdelijk, maar de dingen
die men niet ziet zijn eeuwig”.
Als herder en leraar is hij velen
tot zegen geweest. Op zondag 28
september 2008 nam hij afscheid
van de wijkgemeente om het geheel van de hervormde gemeente
Huizen te dienen; tot 2014 was hij
bovenwijks predikant. Hij rustte
de hervormde gemeente toe op
verschillende terreinen. Hij was
een zelfstandig denker en had
grote werkkracht. Op woensdag 4
maart 2015 nam hij afscheid van
de hervormde gemeente Huizen
en hield hij een inleiding die als
tijdrede getypeerd kan worden,
met als uitgangspunt: ‘Denk niet
aan de dingen van vroeger, let
niet op de dingen van het verleden. Zie, Ik maak iets nieuws.
(Jes. 43:18, 19a)’’
Drie zoons trouwden en er werden negen kleinkinderen geboren. Hij was een liefdevolle vader
en een dankbare en gezellige

opa. Zo bakte hij de laatste jaren
taarten voor de verjaardagen van
zijn kleinkinderen.
Kees Geluk wist zich door God
geroepen om het Evangelie te
verkondigen. Hij heeft dat op
veel manieren gedaan, was breed
georiënteerd. Het voorgaan
in diensten deed hij graag, de
verkondiging was zijn lust en
zijn leven, hoewel hij voor iedere
dienst gespannen was. Hij hield
van studeren, leren en onderwijzen en promoveerde in 2003 op
het proefschrift ‘Geest en cultuur,
een theologisch onderzoek naar
creativiteit in het licht van de visie
van Calvijn op cultuur’. Hij heeft
zo’n twintig boeken geschreven op verschillende terreinen.
Samen met anderen stond hij aan
de wieg van de cursus ‘Psychopastorale hulpverlening’, ook zelf
was hij een bewogen pastor. Hij
had hart voor jongeren. Hij was
wijs, geduldig en integer. Tot het
laatst toe was hij betrokken bij
een onderzoeksopdracht van de
GZB in Kenia.
Hij zette zich volledig in voor zijn
werk en zijn roeping en had een
groot verantwoordelijkheidsgevoel. Soms was hij eenzaam in zijn
roeping, lijdend aan de kerk en
aan concrete situaties.
In zijn persoonlijk leven en in zijn
predikantschap was Kees Geluk
een verwijzer naar de Here Jezus
Christus. Door God geleerd zijn
stond voor hem ver boven welke
vorm van geleerdheid dan ook.
De laatste meditatie van hem in

het Huizer Kerkblad getuigt
daarvan.
Hij leefde bij de geopende
Bijbel. Daar, in het Woord,
ontmoette hij de Levende Heer
Jezus!
Kees maakte zich het afgelopen
jaar zorgen over de gezondheid van Gera. Op 16 september
overleed hij heel plotseling.
Zijn sterven was een grote
schok voor zijn gezin, familie en
vrienden. Ook in de gemeente
van Huizen was dit een klap.
Gelukkig was zijn vrouw op het
moment van sterven bij hem.
Kees leefde toekomstgericht en
zag uit naar de toekomst bij Zijn
Heer en Heiland. Het was plotseling, maar niet onverwacht.
Nu is hij Thuis.
Op 22 september is zijn lichaam
in de aarde gezaaid. Voorafgaand aan de begrafenis was er
een dienst van Woord en Gebed
in de Meentkerk. Mattheüs 28:
20 stond centraal, de tekst die
Kees en Gera bij hun huwelijksbevestiging meekregen: ‘En zie,
Ik ben met u al de dagen, tot
de voleinding van de wereld.
Amen.’ Boven de kaart staat
Openbaring 1:17-18 ‘Hij legde
Zijn rechterhand op mij en zei
tegen mij: Wees niet bevreesd,
Ik ben de Eerste en de Laatste,
en de Levende, en Ik ben dood
geweest en zie, Ik ben levend
tot in alle eeuwigheid. Amen.’
Ds. Weerd
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meente (CHG) is besproken en
aanvaard.
Naar aanleiding van de mogelijkheid tot overschrijving naar
een voorkeurwijkgemeente
hebben de volgende mutaties
plaatsgevonden:
Van Zenderkerk naar Oude
Kerk:
Fam. R. van Effrink-Middelkoop,
Radiolaan 33, 1276 EN;
Fam. P.A. Mokkenstorm-van
Meurs, Graaf Floris 27, 1276 XA;
Fam. H. van Leer-Craats, Edisonstraat 30, 1276 GC;
Dhr. P. Schaap, Akkerweg 57,
1276 BB.
Van Oude Kerk naar Nieuwe
Kerk:
Mevr. L. Koudstaal-van den Heuvel, Or. Nassauplein 51, 1272 KS;
Fam. K. Moll-Verdouw, Or. Nassauplein 33, 1272 KS.
Genoemde personen zijn met
ingang van heden lid van de
wijkgemeente van hun voorkeur en dragen, voor zover zij
belijdend lid zijn, medeverantwoordelijkheid in deze wijkgemeente.
J. Rebel, scriba

■ Enquête financiële
draagkracht
Vorige week bent u geïnformeerd
over de plannen m.b.t. de enquête
over de financiële draagkracht van
de gemeente.
Op dit moment wordt er hard
gewerkt om de enveloppen te vullen en van adressen te voorzien.
Maandagavond 28 september a.s.
worden de enveloppen per wijk
aan de lopers uitgereikt.
In de loop van volgende week
zullen de enveloppen met de enquêteformulieren bij de gemeenteleden worden bezorgd. Op de
enveloppen wordt aangegeven,
op welke datum de ingevulde
equêteformulieren weer worden
opgehaald.
Dit zal in de week van maandag 5
oktober gebeuren.
We vragen u nogmaals om uw
medewerking omdat wij het
dringend gewenst achten u als
gemeentelid door middel van een
(anonieme) enquête te betrekken
in de besluitvorming en wij zijn
benieuwd naar uw mening. Hartelijk dank voor uw medewerking.
C. Gooijer, preses AK
J. Rebel, scriba AK

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.nl
Zenderkerk:
J. Otter, tel. 5265978.
jan57otter@gmail.com
Meentkerk:
M. de Groot, tel. 06-29026368.
meesdegroot63@gmail.com
visuele handicap). Deze diensten
zijn laagdrempelig en ook bijzonder geschikt voor gezinnen met
jonge kinderen.

“Jezus roept ons”
Aanstaande zondag 27 september
is er weer een aangepaste kerkdienst in de Zenderkerk, waarvoor
wij u hartelijk uitnodigen.
In deze dienst zingen we mooie
liederen met muzikale begeleiding van de muziekgroep van de
Meentkerk.
We starten een serie diensten met
een nieuw jaarthema “Volg Mij”.
Zondag is het thema “Jezus roept
ons”.
Doelgroep
De aangepaste kerkdiensten zijn
diensten met en voor mensen met
een verstandelijke beperking (met
of zonder een lichamelijk en/of

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

Collecte Noodhulp Vluchtelingen
Tientallen miljoenen mensen zijn op de vlucht voor geweld in eigen
land.
Velen komen uit brandhaarden als Syrië, Irak, Eritrea en Nigeria.
Het grootste deel wordt opgevangen in de eigen regio. Maar omdat
daar niet genoeg middelen zijn om iedereen te helpen, zoeken
steeds meer vluchtelingen elders veiligheid en een betere toekomst.
Elke dag komen duizenden wanhopige mannen, vrouwen en kinderen Europa binnen. Een aantal christelijke organisaties, zoals Tear,
ZOA, Project 10 27 (het diaconale programma van de Gereformeerde Zendingsbond, voorheen Luisterend Dienen) en Stichting Hulp
Oost-Europa bieden al een aantal jaren noodhulp aan mensen die
op de vlucht zijn; zij doen dit zoveel mogelijk in de regio zelf.
Maar ook de vluchtelingen die naar Europa komen, moeten worden
geholpen. Dringend nodig zijn onder meer onderdak, voedsel en
medicijnen.
Omdat de noden enorm zijn en er veel geld nodig is, heeft de
diaconie namens u en jou alvast € 2.500,- beschikbaar gesteld. Door
aanstaande zondag 27 september de collecte te bestemmen voor
noodhulp aan vluchtelingen, willen wij ook de gemeente de mogelijkheid bieden een bijdrage te leveren.
Mocht u uw bijdrage liever willen overmaken, dan kan dat op een
van onze rekeningen:
l   IBAN NL71 RABO 0329 9074 17 of
l   IBAN NL36 INGB 0000 1982 22    
Wij weten ons gedragen door u en jou als gemeente van Christus,
die haar opdracht verstaat om medemensen in nood te helpen, en
zien de opbrengst met vertrouwen tegemoet. Ook vragen wij uw en
jouw gebed voor al deze vluchtelingen.
Uw en jouw diaconie

VERANTWOORDING
■ Kerkrentmeesters
De opbrengst van de busjescollecte van zondag 20 september 2015
met bestemming plaatselijk jeugdwerk bedroeg E 1.399,14 verdeeld als volgt:
Oude Kerk
E 346,70
Nieuwe Kerk
- 266,84
Zenderkerk
- 411,95
Meentkerk
- 373,65

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

Opbrengst verjaardagsgiften zondag 20 september, E 29,00.

Kerkdienst
Voorganger tijdens deze dienst
is ds. Gerben Roest. Daarnaast
verlenen kerkgangers vanuit de
doelgroep medewerking bij de
muziek, de collecte en de schriftlezing.

■ Diaconie
De opbrengst van de collecte van
zondag 20 september gehouden
tijdens het HA en bestemd voor
de Diaconie bedroeg E 5.386,35
verdeeld als volgt:
Oude Kerk
E 1.374,80
Nieuwe Kerk
908,20
Zenderkerk
- 1.397,50
Meentkerk
- 1.090,75
Voor Anker
550,10
Via bank
65,00
(1 x E 50,00 en 1 x E 15,00)

Voor de vrijwilligers
Graag doen wij ook voor deze
middag weer een beroep op de
beschikbaarheid van de groep
vrijwilligers om de betrokken
bewoners van Visio en Sherpa
te begeleiden en te vervoeren.
Vrijwilligers moeten uiterlijk 14.10
uur aanwezig zijn in de Zenderkerk.
Alvast bedankt voor uw inzet.
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Contactpersoon
Berend Jan Lohuis, tel. 0355235060
De Diaconale Welzijnscommissie

Hartelijk dank voor uw gaven.
College van kerkrentmeesters

De opbrengst van de gewone
collecte van zondag 20 september 2015 eveneens bestemd voor
de Diaconie bedroeg E 3.103,44
verdeeld als volgt:

Oude Kerk
Nieuwe Kerk
Zenderkerk
Meentkerk

E 1.036,00
680,50
693,50
693,44

Tevens mogen wij melding maken
van de volgende ontvangsten
voor diverse doeleinden t.w.:
Diaconie via bank E 150,00
(1 x E 100,00 en 1 x E 50,00)
Voor de komende collecte vluchtelingenhulp per bank E 460,00
(2 x E 100,00; 1 x E 75,00;
1 x E 60,00; 2 x E 50,00 en
1 x E 25,00) en uit de collecte van
20-9 E 37,50.
Voor de Diaconale werkgroep
Oost-Europa via onze bankrekening E 220,00 voor medicijnen.
Voor Tsjernobylkinderen via bank
E 75,00 (1 x E 50,00 en 1 x
E 25,00) en collecteopbrengsten
de Brug van 6-9; 13-9 en 20-9
E 210,11 eveneens voor Tsjernobylkinderen!
Gemeente,
Ruim E 9.600,- mogen wij weer
aan ontvangen collecten en giften
verantwoorden. Het spreekt vanzelf dat wij u hiervoor weer heel
hartelijk willen bedanken! Wilt
u ook in uw gebed het diaconale
werk in al zijn facetten opdragen?
Uw Diaconie
3

WIJKBERICHTEN
OUDE KERK
Predikant:
Ds. P.M. van ’t Hof,
Jagersweg 11
tel. 5251348
pvanthof@hervormdhuizen.nl
Oude Kerk, Kerkstraat 1
De zaligheid gezien: Zondagmorgen zongen wij aan het einde
van de Avondmaalsviering de
lofzang van Simeon. ‘Zo laat Gij
Heer’ Uw knecht, naar ’t Woord,
hem toegezegd, thans henengaan in vrede.’ Simeon beleed:
‘Mijn ogen hebben Uw zaligheid
gezien.’ De vreugde en vrede in
God werd door meerderen bij de
bediening van Woord en sacrament ontvangen. Wij zijn dankbaar dat de nieuwe lidmaten en
ook ouderen voor het eerst aan
de viering mochten deelnemen.
Voor de viering stonden wij stil bij
de woorden die Jezus sprak tot
Zijn volgelingen: ‘Maar uw ogen
zijn zalig omdat zij zien, en uw
oren omdat zij horen.’ ’s Avonds
was het thema van de dienst: ‘Op
weg naar de dag van de oogst’.
Vervolgd werd de schriftlezing uit
Mattheüs 13, waarbij wij hoorden
naar de gelijkenis over de tarwe
en het onkruid. Jezus zegt: ‘Laten
ze allebei samen tot de oogst
opgroeien.’ Uiteindelijk zal de
scheiding er zijn op de dag van
Jezus wederkomst. Laten wij in
Christus geworteld zijn en vrucht
dragen. Tot ons allen kwam de
oproep om ons tot de levende
God te wenden. Wat in de natuur
onmogelijk is, is wel mogelijk in
het Koninkrijk van God. Het onkruid van vandaag, kan de tarwe
van morgen zijn. Wij bidden of
de Heere de Woordverkondiging
zegent en mensen wederom geboren worden.
Meeleven: Onder het kopje
meeleven meld ik het adres van
Petra Kruijmer. In de eredienst
hebben wij meerdere keren gebeden voor de dochter van echtpaar
Kruijmer (Dr. de Visserlaan 12,
1272 GX). Zij heeft het psychisch
heel zwaar. Onlangs heeft ze door
een val van haar paard ook nog
haar heup gebroken. Inmiddels
heeft ze het ziekenhuis verlaten
en verblijft ze weer in Zon en
Schild. Het is goed om niet alleen
biddend rondom haar te staan
maar Petra ook te bemoedigen
met een kaart. Haar adres is: Petra
Kruijmer, Utrechtseweg 266, afdeling Kastanjehof, kamer 11, 3818
EW Amersfoort.
Met dankbaarheid melden wij dat
zowel Dhr. C. de Pater (Simone de
Beauvoirlaan 85, 1277 BG) als dhr.
M. Visscher (Karel Doormanlaan
46, 1271 CC) na een darmoperatie
uit het ziekenhuis zijn thuisgekomen. Mevr. Westland-Moll (Oranje
Nassauplein 70, 1272 KS) verblijft
voor revalidatie in Naarderheem.
Daarnaast denken wij aan allen
die ernstig ziek zijn en zij die het
psychisch moeilijk hebben.
Catechese: Tijdens de eerste
catechese van het nieuwe seizoen
heb ik een serie gele kaarten uitgedeeld. Iedere jongere ging met
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twee gele kaarten naar huis. Toch
hoop ik ze allemaal maandagmiddag weer te zien. Denk niet
dat jongeren het zo bont maken,
maar de 2 gele kaarten per les
horen bij de nieuwe lesmethode
en zijn opdrachten voor thuis.
De bedoeling is dat de opdracht
ook met de ouders wordt besproken. Hopelijk raken de ouders
zodoende meer betrokken bij de
catechese. Het was fijn om met
deze groep enthousiaste jongeren
het seizoen te beginnen.
Bij de groep van 16 jaar en ouder
miste ik nog enkele jongeren.
Hopelijk zijn wij de volgende keer
compleet.
Belijdeniscatechese: De belijdeniscatechese start D.V. vrijdag 25
september om 20.15 uur in de kerkenraadskamer van de Oude Kerk.
Er vormt zich een mooie groep
van gemeenteleden die openbare
geloofsbelijdenis willen doen en
jongeren en jong-volwassenen die
ook de lessen willen volgen. Wij
hopen dat vrijdagavond zich nog
meer gemeenteleden melden.
Bijbelkring: Aanstaande maandagavond komt de Bijbelkring
voor de eerste keer samen. Ik
nodig u uit om naar deze kring te
komen. Het is mijn bedoeling om
met u in zeven bijeenkomsten de
brief van Paulus aan de gemeente
te Filippi te lezen en te bespreken.
Om 20.00 uur komen wij samen in
de Oude Kerk. Een start van een
nieuw seizoen is een goed moment om zich bij een kring te voegen. Te midden van alle dagelijkse
beslommeringen is het belangrijk
om tijd te nemen om de Bijbel te
lezen. Ik hoop u te ontmoeten.
Kerstfakkeltocht: Evenals vorig
jaar organiseert de wijkgemeente
voor de kinderen van ons dorp
een Kerstactiviteit. Op woensdag
23 december krijgen de kinderen
van de basisscholen eerst een
creatieve opdracht. Daarna is er
een speurtocht door het dorp.
De bedoeling is dat de tocht met
fakkels door het dorp wordt
gemaakt. ’s Avonds is op het plein
van de Oude Kerk de afsluiting,
waarvoor ook de ouderen worden
uitgenodigd. Voor de organisatie
zijn veel vrijwilligers nodig! Onder
andere voor het verzorgen van
eten en drinken, voor het spel, de
knutselopdracht en wij zoeken
fakkellopers. Wilt u/jij zich a.u.b.
zo snel mogelijk aanmelden bij
Joke van ’t Hof, jccvanthof@
solcon.nl of tel. 035-5251348. De
hand- en spandiensten van zowel
jongeren en ouderen hebben
wij echt nodig om deze activiteit
goed te laten verlopen.
Ambtsdragersverkiezing:
Vanwege de komende ambtsdragersverkiezing deelt de kerkenraad u het volgende mee:
Per 31 december van dit jaar zijn
de ouderlingen G.P.J. van der
Hulst, J. Rebel en G. Veerman
kerkordelijk aftredend en niet
meer herkiesbaar. De ouderlingen K.E. Brands, L.A. De Groot
en E.P. Jansen en de diakenen D.
Baas en A.A. Vos zijn aftredend
en herkiesbaar. De kerkenraad is
dankbaar dat deze broeders zich
voor een volgende ambtstermijn
herkiesbaar stellen. Wanneer voor

deze herkiesbare broeders geen
namen worden ingediend, zijn
zij opnieuw verkozen. Naast de
ontstane vacatures is er op dit moment nog een bestaande vacature
voor pastorale ouderling.
Samengevat houdt bovengenoemde in dat er dit jaar vier
vacatures voor pastorale ouderling te vervullen zijn.
De kerkenraad nodigt de leden
van de wijkgemeente uit om voor
invulling van de bovengenoemde
vacatures namen in te dienen van
belijdende leden die in aanmerking komen voor het ambt van
pastorale ouderling. De namen
kunt u schriftelijk indienen bij
de scriba, ouderling E.P. Jansen,
Amstel 8 (1273 LP) tot uiterlijk 3
oktober a.s.
In de kerkenraadsvergadering van
D.V. 13 oktober 2015 zullen, na
kennis genomen te hebben van
de aanbevelingen, de dubbeltallen worden vastgesteld.
De verkiezingsvergadering zal gehouden worden op D.V. zaterdag
24 oktober 2015 om 19.00 uur in
de Oude Kerk.
We vragen of u de ambtsdragersverkiezing in uw gebed wilt
gedenken.
E.P. Jansen, scriba
Tenslotte: Op de dag dat ik de
berichten voor het kerkblad schrijf
is het precies een jaar dat wij in
Huizen wonen. Terugkijkend zijn
wij dankbaar dat de Heere steeds
weer laat zien, dat Hij met ons
is en ons een goede ingang in
de gemeente gegeven heeft. De
grootste vreugde blijft voor mij
de Woordverkondiging en de ontmoetingen rondom een geopende
Bijbel die plaatsvinden. De grootste bedreiging is de verstikkende
uitwerking die de doornen en
distels op de akker van de gemeente kunnen hebben, als wij
ons laten bezighouden met alles
wat ons juist afleidt van de kern
van het evangelie. Het gebed is of
de Heere met Zijn Geest krachtig werkt in de gemeente. Dan
verandert hoogmoed in ootmoed,
ontrouw in trouw, onze wil in Zijn
wil en leren wij te midden van alle
stemmen Zijn Stem te verstaan.
Dan groeien wij in genade en
leren wij buigen voor Hem. Dan
komt God aan Zijn eer en schenkt
Hij ook in overvloed Zijn zegen.
Dit weekend zijn wij niet in u midden. Wij hebben een familiedag
in Zeeland en zondag hoop ik
voor te gaan in Goes en ‘s avonds
is er weer een ontmoeting met
de gemeente van Oude-Tonge,
waar ik in het ambt van predikant
bevestigd ben. Ik wens u goede
diensten toe met de gastvoorgangers.
Ds. P.M. van ‘t Hof
■ Aanvangspsalmen:
Zondag 27 september
’s Morgens: 10 Gebed des Heeren
vers 1 (schoolpsalm)
’s Avonds: Psalm 142 vers 1 en 5
■ Oppasdienst
Zondag 27 september
* ’t Visnet 0 t/m 3 jaar:
Lanette Brasser en
Maaike Brands.
* Oude Kerk 3½ t/m 6 jaar:
Gerdien Jansen.
Bijbelverhaal nr. 3, Gen. 3.

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

Diensten: Komende zondag
hopen twee oude bekenden voor
te gaan. ’s Morgens ds. Koppenhol
en ’s middags ds. Lustig uit Zeist.
Stage: Zoals u in onderstaand
bericht kunt lezen krijgen we de
komende tijd een stagiair in onze
wijk:

Graag stel ik mij kort aan u voor.
Mijn naam is John Kamphuis en
ben predikant-in-opleiding. Ik studeer aan de Protestantse Theologische Universiteit in Amsterdam
en volg de opleiding tot gemeentepredikant. Naast het verkrijgen
van academische kennis is het
uiteraard ook van belang vaardigheden te ontwikkelen. Daarom
zal ik de komende anderhalf jaar
bij verschillende activiteiten van
de wijkgemeente van de Nieuwe
Kerk aanwezig zijn en verschillende taken onder begeleiding
van uw predikant, ds. Mantel, uitvoeren. Voorbeelden hiervan zijn
pastorale bezoeken, het houden
van interviews, het organiseren
van een bijeenkomst over een
ethisch thema en het voorgaan in
de eredienst.
Samen met mijn vrouw Madelon
woon ik in Amsterdam. Wij leven
daar mee met de Noorderkerkgemeente in de Jordaan. Naast mijn
studie ben ik als accountant werkzaam bij KPMG in Amstelveen.
Voor alles hoop ik dat we elkaar
in deze periode mogen versterken
in Christus, onder de zegen van
onze God.
Verkiezingen: Graag herinneren
wij u aan de verkiezingen die
zaterdagavond gehouden zullen
worden. We komen om 19.00 uur
bijeen in de Nieuwe Kerk voor
een korte bijeenkomst, waarna
er de gelegenheid zal zijn om uw
stem uit te brengen. Uit brengen
van uw stem kan tot 19.45 uur.
De kerkenraad is dankbaar dat
broeder Johan Westland zijn
benoeming tot diaken heeft
aanvaard. Mochten er bezwaren
zijn tegen zijn benoeming dan
kunt u die tot zaterdag 3 oktober kenbaar maken bij de scriba
Albert Zeeman, Engweg 7. Helaas
heeft broeder Leo Spaan voor zijn
benoeming tot scriba bedankt.
We wensen beide broeders vrede
en rust op het door hun genomen
besluit.
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We vestigen uw aandacht op de
mogelijkheid om bij volmacht te
stemmen. U kunt hiervoor gebruik
maken van de machtiging op de
website hervormdhuizen.nl. In het
mapje mediatheek-publicatiesalgemene informatie kunt u die
vinden en downloaden.
Een handgeschreven machtiging
met namen, adressen en handtekeningen van volmachtgever
en gemachtigde is ook mogelijk.
Een gemachtigde mag maximaal
twee stemmen bij volmacht uit
brengen.
Wilt u de verkiezingen van zaterdag in uw gebeden gedenken?
Zieken: Zr. Riemer-Bakker van de
Jan Steenlaan mocht inmiddels
weer terugkeren naar haar eigen
huis. Br. Kos van de Burgemeester
Fonteinlaan verblijft nog steeds in
het Tergooiziekenhuis in Hilversum. Dat geldt ook voor zr. Visser
van de Hooghuizerweg 27. Zr. A.
Kos van ONP 43 is nog steeds voor
revalidatie in huize Theodotion
in Laren. We leven met hen mee
evenals met de zieken thuis en
degenen die onder behandeling
zijn, en wensen hen kracht van
God toe.
Catechisaties: Vanaf volgende
week maandag beginnen we
weer met de catechisaties. Hieronder staan nog even de tijden en
plaatsen voor elke leeftijd.
10-12 jaar (Basiscatechese) op
maandagmiddag van 16.15-17.00
uur in de Nieuwe Kerk
12-13 jaar op donderdagavond
van 19.15-20.15 uur in ’t Visnet
14-15 jaar op maandagavond van
19.15-20.15 uur in ’t Visnet
16-17 jaar op donderdagavond
van 19.15-20.00 uur in de Nieuwe
Kerk
18 jaar en ouder eveneens op
donderdagavond van 19.15-20.00
uur in de Nieuwe Kerk.
We hopen op een mooi seizoen
met elkaar.
Belijdeniscatechisatie: We
hebben inmiddels verschillende
aanmeldingen binnen. Maandagavond komen we bij elkaar in de
pastorie aan de Colijnlaan 5. Ten
overvloede meld ik nog maar even
voor degenen die het nog niet
helemaal zeker weten, dat je zo’n
seizoen ook kunt gebruiken om je
te oriënteren om te zien wat het
met je doet. Of als je meer over
het christelijk geloof wilt weten.
Van harte welkom met eventuele
partner. We beginnen om half 9.
De koffie staat klaar.
Doopkring 2014: Op woensdag
30 september zijn we als eerste
keer in dit seizoen uitgenodigd bij
Timon en Jolien Van der Poel aan
de Botterstraat 20. We kijken naar
hoofdstuk 4 uit het boek ‘Een
verlangen naar meer….’, waarin
het gaat over Bijbelverhalen. Hoe
vertel je die door? Welke kinderbijbel gebruik je of kun je gebruiken? Hoe houd je de aandacht
van je kind vast? Dat soort vragen.
We beginnen om half 9.
KOFFIE(b)UUR: Van harte
welkom op de koffieochtenden
van de Nieuwe Kerk. De koffieochtenden zijn van 10.00-12.00
uur. Reserveer alvast de volgende
datums in de agenda: donderdag

8 oktober, woensdag 21 oktober,
donderdag 5 november, woensdag 18 november, donderdag 3
december, woensdag 16 december
en donderdag 30 december.
Kom gezellig even langs voor een
kop koffie en ontmoet zo andere
gemeenteleden en buurtbewoners van de Nieuwe Kerk. Ook al
heb je maar tijd voor één kopje
koffie we zien uit naar je komst!
Zonnemarkt: De evangelisatie
commissie vraagt uw aandacht
voor het volgende.
Morgen is er van 10.00-12.30 uur
een echte zonnemarkt.
Vele kraampjes zullen in en
rondom de kerk staan met allerlei
artikelen van sieraden, kaarten,
groenten, vis, schilderijen tot...
echte knuffel dieren.
Het gaat allemaal op een zonnige
manier gepresenteerd worden
en is er voor jong en oud genoeg
zonnigs te beleven.
Mocht u nog iets lekkers voor bij
de koffie willen bakken... het kan
nog.
We gaan om 11.00 uur de prijsuitreiking doen van de zonnebloem
actie en het zou zo leuk zijn dat
juist op dit tijdstip veel mensen
aanwezig zijn.
Dit omdat we verwachten dat er
juist dan een aantal niet- of randkerkelijke mensen aanwezig zijn
en hoe meer zielen...
Heeft u of jij iemand in uw omgeving die u eens mee wil nemen
naar de kerk doe dat gerust een
gesprekje zal zeker gemaakt
worden.
Voor degene die vrijdag al spullen willen brengen de kerk is van
18.30 tot 19.30 uur open.
Heeft u vragen kunt u contact
opnemen met Nely Kooy,
035-5255484 of Mees Brasser,
06-24480717.
Gebedskring NK: Maandagavond 28 september komt de
gebedskring van onze wijk om
19.00 uur weer bij elkaar in de
consistoriekamer van de Nieuwe
Kerk. We willen danken en bidden
voor de wereld waarin wij leven,
voor onze gemeente en ook voor
ons persoonlijk leven. We willen
vreugde en zorg voorleggen aan
onze Vader in de hemel. Wilt u,
wil jij met ons meebidden? U, jij
bent van harte welkom!
Gift: Ik kreeg op bezoek een gift
van € 50,- voor de kerk uit dankbaarheid. Nogmaals dank voor uw
gave.
Groet: Het was voor ons allen een
veelbewogen week. Altijd wanneer iemand overlijdt grijpt het je
aan, want de dood went nooit, en
dat heb je natuurlijk helemaal als
je een tijdje met iemand opgetrokken bent. Juist in deze dagen
besef je dan nog weer eens heel
diep hoe blij we mogen zijn dat
we op het Woord van God mogen
terugvallen. Het Woord, waardoor
we dankzij Christus, over de dood
heen mogen kijken tot zelfs in
de hemel. En dat juist daardoor
zoveel troost biedt. Als we dat
Woord niet hadden…, denk ik
wel eens. Ik hoop dat mensen in
hun verdriet daar telkens weer
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die troost uit mogen halen juist
ook op die momenten als ze zich
eenzaam voelen en het verdriet
zoveel pijn doet.
Een hartelijke groet mede namens
mijn vrouw.
G.J. Mantel
■ Oppasdiensten
Zondag 27 september
0–2 jaar: Voor Anker "De Erker"
Ilona Van der Poel,
Judith Slingerland en
Naära Makkinje.
2-4 jaar: Voor Anker
„Grote Waaier”
Charlotte Bout,
Petra van Woerden,
Lotte Bout en
Florentine van der Kaay.
(Verhaal 15)
4 jaar t/m groep 2:
Voor Anker „Zaaltje 2e etage”
Esther en
Jan-Willem van Tongeren en
Jeffrey van As.
(Verhaal 15)
■ Kindernevendienst: Thema:
Klein zijn is belangrijk.
Jezus verteld wat Hij echt belangrijk vindt. Jezus zegt dat Hij de
mensen wil helpen om gelukkig te
zijn en van God te houden.
Daar wil hij alles voor doen. De
mensen moeten dat ook proberen. ( Marcus 9:30-37)
Leiding bij groep 3-4: Wilma den
Butter en Zwanet Bout. Bij groep
5-6: Paul Rebel en Monique Rebel.
ZENDERKERK
Predikant:
Ds. G.J. Roest,
Gravin Gertrude 8,
5239516
gjroest@hervormdhuizen.nl
Zenderkerk, Borneolaan 30

Bij de diensten: In de morgendienst gaat dr. J. Kommers uit
Harderwijk voor.
In de middagdienst is er een ‘aangepaste dienst’. Elke kerkdienst
is als het goed is ‘aangepast’.
Namelijk zo vormgegeven dat
het geheel van de gemeente het
Woord van God kan verstaan en
mee kan komen in liederen en
gebeden. In deze dienst letten
we in het bijzonder op gemeenteleden die op de een of andere
manier een handicap hebben.
Het is goed en nodig deze dienst
tegelijk als een ‘gewone dienst’
te zien. We komen als geheel van
de gemeente samen, hoewel een
bepaalde doelgroep bijzondere
aandacht krijgt. Juist ook in dit
soort diensten kunnen we laten
zien dat we op hen betrokken
zijn en samen met hen in gelijkwaardigheid gemeente zijn. Ik
heb het idee dat er nu nog teveel
gedacht wordt (ook min of meer
onbewust): dat is voor ‘de gehandicapten’ en ook leuk om heen te
gaan als je kinderen hebt. Deze
gedachte is principieel onjuist.
Ik hoop dat deze ‘aangepaste
diensten’ meer en meer diensten
voor ‘heel de gemeente’ worden.
De diensten cirkelen dit jaar rond
Jezus’ discipel Petrus. Aanstaande
zondagmiddag gaat het over de
roeping van Petrus, zoals verteld
in Mattheüs 4: 18-25. Het schijnt

dat Petrus zelf deze dienst ook
aanwezig zal zijn….Gezegende
diensten!
Zangdienst 4 oktober: Volgende week zondagavond staat er
een zangdienst in de Zenderkerk
gepland. Net als met Pinksteren
begint het om 19.30 uur. We
zullen samen naar hartenlust bekende liederen zingen en luisteren naar zang door Deo Juvante.
Vanwege Israëlzondag zijn liederen gekozen rondom Israël en zal
ook de meditatie daarop gericht
zijn. Hartelijk welkom!
Catechese: Bij de basiscatechese
hebben we een puzzel gemaakt
waarin o.a. werd gevraagd in
welke talen het Oude en Nieuwe
Testament geschreven zijn.
Weet u het? En weet u ook wat
het woord ‘evangelie’ letterlijk
betekent? Onze kinderen wisten
het nog niet. Verder zijn een
aantal bijbelboeken op de goede
volgorde gezet en zijn bijbelgedeelten opgezocht om vervolgens
vast te stellen wat voor gedeelte
het is: een wet, lied, toespraak,
brief, geschiedenisverhaal, enz.
Zo leren de kinderen dat de bijbel
niet ‘één pot nat’ is, maar dat
Gods Woord in een diversiteit
aan soorten teksten tot ons komt.
Volgende keer gaat het over ‘Het
goede begin. Schepping’ en lezen
we samen Genesis 1.
Bij Follow Me (maandag, 12-15
jr.) hebben we het gehad over de
vraag ‘wie ben ik’. Het ging over
hoe je naar jezelf kijkt, wat de
invloed is van anderen op wie je
bent en hoe je naar jezelf kijkt, en
hoe God naar je kijkt. In de mentorgroepen is uit Psalm 139 gelezen en hebben de jongeren aan
elkaar verteld wat ze mooi vinden
aan de ander. In de komende les
gaat het over de vraag ‘wat is
geloven?’. Als voorbereidende
opdracht is meegegeven: ga naar
www.synoniemen.net en kies als
zoekterm ‘geloven’. Je vindt dan
een aantal andere woorden (synoniemen) voor ‘geloven’. Welke
van die woorden passen volgens
jou wel en welke niet bij wat de
Bijbel bedoelt met ‘geloven’?
Bij de belijdeniscatechese hebben
we ons leven in een tekening tot
uitdrukking gebracht, met daarin
belangrijke momenten verwerkt
die van invloed waren op ons
geloof. Het verhaal bij de tekening hebben we elkaar verteld. Zo
leerden we elkaar beter kennen.
Volgende keer gaan we het hebben over wie God is en gaat het
met name over zijn heiligheid.
Bij Follow Me Next (donderdag,
16+) ging het over de opstanding
van Jezus. We hebben bekeken
waarom dit zo fundamenteel en
relevant voor ons nu is. Daarbij is
ook helder op een rij gezet welke
bijzondere aanwijzingen er voor
de waarheid van Jezus’ opwekking uit de dood zijn. In gesprek
met mensen die denken dat het
een sprookjesachtig verhaal is uit
een tijd dat mensen nog wat gemakkelijker van alles geloofden,
is het goed om helder te weten
waarom de feitelijkheid van de
opstanding zo aannemelijk is.
Komende week gaat het over de
vraag ‘Bestaat God?’. Een hele basale vraag, die ook bij mensen die
lid van de kerk zijn kan opkomen.
5

Bij de gespreksgroep op donderdagavond zijn we begonnen met
de vraag naar de betekenis van de
bijbel voor ons. De volgende keer
behandelen we een hoofdstuk
hierover uit het boek ‘Hete Hangijzers. Antwoorden op 17 kritische
vragen aan het christelijk geloof’,
onder redactie van Martine van
Veelen en Cees Dekker. Hoofdstuk
2 hieruit heeft als titel: ‘Waarom
kennen we de Bijbel een bijzonder gezag toe?’. Wie belangstelling voor deze gespreksgroep
heeft is van harte welkom. Je kunt
zonder aanmelding komen, maar
als je je via gjroest@hervormdhuizen aanmeldt kan ik ervoor
zorgen dat je nog beter op de
hoogte raakt van wat we doen.
Ambtsdragersverkiezingen:
Tijdens de afgelopen woensdagavond gehouden extra kerkenraadsvergadering zijn in de openstaande vacatures de volgende
dubbeltallen gesteld:
In de vacature ouderling (vacature
br. Piet Goedebuure)
1. br. Rien Verhage, Koedijk 5,
1276 XT Huizen
2. br. Henk Jaap Brasser,
Vloedwal 17, 1276 XL Huizen
In de vacature ouderling (vacature
br. Gert Keijer)
1. br. Marco Grolle, Lijzij 77,
1276 GK Huizen
2. br. Chris Molenaar,
Salamander 30,
1275 BN Huizen
In de vacature ouderling (vacature
br. Alex Veerman)
1. br. Gerard Barmentlo,
Haardstedelaan 1,
1271 NK Huizen
2. br. Bram den Dikken,
Gravin Gertrude 43,
1276 MP Huizen
In de vacature ouderling (vacature
br. Jan Visser)
1. br. Bert Rebel, Want 57,
1276 HD Huizen
2. br. Jaap Jan Westland,
Grenspad 38, 1271 XR Huizen
In de vacature ouderling (vacature
pastorale ouderling sectie III)
1. br. Willem van Goch,
Zomerkade 70, 1273 SN Huizen
2. br. Klaas Hogenbirk,
Salamander 24,
1275 BN Huizen
In de vacature ouderling (vacature
pastorale ouderling sectie IV)
1. br. Henk Wierdsma, Kajuit 9,
1276 JM Huizen
2. br. Peter Visser, Kielzog 16,
1276 GX Huizen
In de vacature ouderling-kerkrentmeester (vacature Gerjos Joosse)
1. br. Hans van As,
Puerto Ricostraat 139,
1339 KS Almere
2. br. Arwin Loenen,
Noorderbuurt 6,
1271 XK Huizen
In de vacature diaken (vacature
br. Richard Fledderus)
1. br. Pim Lubbers, Phohistraat 52,
1276 EJ Huizen
2. br. Ronald Zeeman,
Trompstraat 27,
1271 SX Huizen
Zoals al eerder gemeld zullen de
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ambtsdragersverkiezingen na
de morgendienst op 4 oktober
plaatsvinden. Het kiezen van
nieuwe broeders is een taak en
een verantwoordelijkheid van de
hele gemeente en daarom vindt
dit plaats na de morgendienst.
We hopen dat u met velen zult
deelnemen aan de stemming,
zodat we daarin met elkaar mede
verantwoordelijkheid kunnen
dragen voor de gemeente van
Christus. Zo mag dat geschieden
tot eer van God en tot opbouw
van de gemeente.
De procedure daarvan is als
volgt: De belijdende leden van
de wijkgemeente kunnen zich
voor de dienst registreren en
ontvangen dan een stembiljet.
Na de dienst kunnen de stemmen
worden uitgebracht na een kort
moment waarin we de leiding van
de HERE vragen bij het kiezen van
de nieuwe ambtsdragers. Nadat u
uw stem heeft uitgebracht, kunt u
desgewenst onder het genot van
een kopje koffie wachten op de
uitslagen. Mocht u niet zelf kunnen kiezen, dan kunt u ook een
ander lid van de wijkgemeente
machtigen. Op de tafel in de hal
ligt een stapel speciale machtigingskaarten die u daarvoor kunt
gebruiken. De officiële uitslagenbrieven zullen op maandag bij de
broeders worden bezorgd.
Tegen de herkiesbare broeders
Dick Baas, Jaap Bout, Jacob
Honing, Harm Ouderkerk en Jan
Willem Wiesenekker zijn geen tegenkandidaten ingediend. De kerkenraad heeft deze broeders voor
een nieuwe periode verkozen en
benoemd. Bezwaren tegen belijdenis en wandel van deze broeders kunnen worden ingediend
bij de scriba, oud. Gert Veerman,
Gooierserf 236. Indien de kerkenraad niet zelf deze bezwaren kan
wegnemen, zullen deze worden
doorgezonden naar het regionale
college voor het opzicht.
Invulling jeugdpastoraat: Al
eerder hebben we u op verschillende momenten geïnformeerd
over de versterking van het jeugdpastoraat in onze wijkgemeente.
In het jeugdbeleid zijn drie
aandachtsgebieden benoemd:
de activiteiten, het individu en
de omgeving. Het is inmiddels
duidelijk geworden dat het takenpakket van de jeugdouderling zo
omvangrijk is dat we op zoek zijn
naar een pastoraal jeugdwerker.
Aandacht voor de individuele
jongeren dreigt nog wel eens
op een tweede plek te staan. In
het jeugdbeleid is aangegeven
dat deze aandacht essentieel is.
De kerkenraad zou graag zien
dat naast broeder Aart Schaap
als jeugdouderling een pastoraal
jeugdwerker vorm en uitvoering
aan dat jeugdpastoraat kan geven. Daarom zijn we op zoek naar
een man en/of vrouw die zich
betrokken weet bij kinderen en
jongeren. Een pastoraal jeugdwerker functioneert naast de jeugdouderling en is in formele zin
geen ambtsdrager. Mocht u zelf
belangstelling hebben voor deze
pastorale taak in de gemeente of
namen weten van broeders of zusters die u voor dit werk geschikt
acht, dan kunt u deze schriftelijk
indienen bij de scriba, br. Gert

Veerman, Gooierserf 236, 1276
KZ. Dat kan tot en met vrijdag 2
oktober. Ook is het mogelijk om
namen via de mail in te dienen
via: zenderkerk@hervormdhuizen.nl. Heeft u nog inhoudelijke
vragen neem dan gerust contact
op Aart Schaap (jeugdouderling),
email: aart.schaap@hotmail.com,
tel.: 06-40233912. Of kijk op:
http://www.mijnzenderkerk.nl/
jeugdpastoraat/
Actie Voedselbank: Zaterdag 3
oktober is er een inzamelingsactie
voor de voedselbank. U kunt de
boodschappen dan afgeven in de
Zenderkerk tussen 10.00 en 11.00
uur. Zondag 27 september na de
ochtenddienst krijgt u een flyer
uitgereikt met daarop de producten die nodig zijn. De diaconie
beveelt de inzamelingsactie van
harte bij u aan.
Namens de diaconie, Jaap Bout
Zendervrouwen: voor alle
vrouwen van de Zenderkerk
Tijdens het moment van delen
van zondag 13 september hebben we verteld over het initiatief
‘Zendervrouwen’. Zendervrouwen
is opgericht vanuit een verlangen
om als vrouwen van de Zenderkerkgemeente dichter bij elkaar
te komen. We doen dit door
elkaar één keer per maand op
woensdag te ontmoeten. We wisselen hierbij de ochtend en avond
af om zoveel mogelijk zusters bij
de Zendervrouwen te betrekken.
We benadrukken hierbij dat alle
vrouwen van elke leeftijd welkom
zijn!
We hebben drie woorden, drie
pijlers, gekozen die aangeven wat
we verlangen als Zendervrouwen.
Ontmoeting - We willen elkaar
door ontmoeting beter leren
kennen en elkaar een veilige plek
bieden en naar elkaar luisteren.
Groei - Samen willen we groeien
in liefde voor de Here God en
voor anderen. Door uit de bijbel
te lezen, zoeken we naar Gods wil
in ons leven.
Bemoedigen - We willen elkaar
bemoedigen om ons leven met
God te leven, we bidden voor
elkaar, we bemoedigen en helpen
elkaar ook in praktische zaken (zo
is er bijvoorbeeld al min of meer
een kraamtijdmaaltijdservice opgericht en zou dit ook in andere
situaties kunnen).
De eerste drie data zijn: woensdagavond 30 september, woensdagochtend 28 oktober, woensdagavond 18 november. De
ochtenden zijn van 9.30 uur (9.15
uur inloop) tot 11.30 uur (kleine
kinderen zijn welkom). De avonden zijn van 20.00 uur (19.45 uur
inloop) tot 22.00 uur. Omdat we
zoveel enthousiaste en positieve
reacties kregen, zullen de ontmoetingen niet bij iemand thuis
plaatsvinden maar in de kelder
van het Visnet!
Voor vragen of opgave (niet
verplicht!) kun je mailen naar
zendervrouwen@hotmail.com of
één van ons bellen. Heel graag tot
ziens op 30 september in ’t Visnet!
Esther Molenaar (5233941), Alice
Pleiter (7070079) en Corine Roest
(5239516)
Verantwoording: De broeders
Jan Visser en Peter den Butter

ontvingen op huisbezoek 20 euro,
te bestemmen voor de kinderen
die uit Tsjernobyl hier naartoe
komen. Hartelijk dank!
Tenslotte: De dienst voor de
begrafenis en de begrafenis van
broeder en dominee Kees Geluk
hebben indruk op mij gemaakt.
Christus zelf stond centraal,
maar het werd ook duidelijk hoe
Christus door Kees Geluk heeft
heen gewerkt. Zijn zoon Aldwin
typeerde hem met de woorden:
wereldkerk - jongeren - principieel - verlegen - liefdevol. Naast
de preek is het de moeite waard
om dit nog eens na te luisteren.
Het geeft lijnen aan die blijvend
relevant zijn voor onze gemeente.
Het spoor wat Christus door Kees
Geluk trok is niet weg. Kees is bij
Hem en Christus gaat door. We
denken in onze gebeden aan Gera
en de (klein)kinderen.
Met een hartelijke groet vanaf
de Gravin Gertrude, in Christus
verbonden, ds. Gerben Roest
■ Oppasdiensten:
Zondag 27 september
* Gemeentezaal, 0 t/m 2 jaar:
Alice Pleiter,
Marleen Klein,
Anneloes Kool,
Femke Snijder en
Corine van der Wiel (reserve).
* Kelder, 3 t/m 5 jaar:
Aart Schaap,
Marloes van Riemsdijk en
Emma Veerman.
■ Kindernevendienst: A.s. zondag is er kindernevendienst voor
de groepen 1 t/m 3. We gaan het
hebben over een kind in het midden, n.a.v. Marcus 9 : 30–37.
De leiding van groep 1 t/m 3 is:
Marloes van Riemsdijk en Helien
Lohuis.
MEENTKERK
Predikant:
Ds. B.E. Weerd,
Augustinuslaan 33,
5243431
bweerd@hervormdhuizen.nl
Meentkerk, Bovenmaatweg 410
Rondom de diensten: Komende
zondagmorgen zal in de Meentkerk ds. Pauw uit Eindhoven voorgaan. Zelf hoop ik de middagdienst in de Meentkerk te leiden.
Deze dienst staat in het kader van
de toerusting van de Bijbelkringen. Hoofdstuk 2 van het boek:
‘In de voetsporen van Jezus’ gaat
over ‘een discipel is een levend
lid van de kerk’. We zullen uit de
Bijbel Kolossenzen 1:24 – 2:3 lezen
en daarnaast uit het Mattheüsevangelie hoofdstuk 16 vers 13-18.
Het boekje reikt ook Romeinen
12 nog aan, waar het vooral gaat
over de onderlinge dienst en de
onderlinge liefde in de gemeente.
Het gaat in deze dienst dus over
de kerk en de gemeente. Hoe kijk
je daar tegenaan, en hoe kijkt
Paulus in Kol. 1: 24 naar de kerk.
Ds. Geluk stond op het oorspronkelijke rooster voor de Meentkerk komende zondagochtend.
Zondagmiddag is er aandacht
voor de toerusting met het oog
op en vanuit zijn boek. Zo staat
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ook deze zondag niet los van zijn
heengaan, en van dat wat hij ons
heeft nagelaten. Ik wens iedereen
een gezegende zondag.
Meeleven: Mevrouw Verhoef,
Labradorstroom 49 (1271 DC) verblijft in Theodotion in Laren. Marjan den Uil, Brunel 12 (1273 BC) is
in de Rembrandthof in Hilversum.
Mevrouw A. (Annie) Molenaar Van As, Tjalk 46 is weer thuis na
een verblijf van anderhalve week
in het ziekenhuis in Hilversum.
Ze was thuis gevallen en had
meerdere ribben gebroken, dat
is pijnlijk. Er is onderzoek gedaan
naar andere gevolgen, maar dat
viel gelukkig mee. Het verdere
herstel kan nu verder thuis worden afgewacht, want dat heeft
vooral tijd nodig. Denkt u aan de
zieken!
Ambtsdragersverkiezing: In de
kerkenraadsvergadering van afgelopen woensdag heeft de kerkenraad zich bezig gehouden met de
komende ambtsdragerverkiezing.
We kunnen u melden dat tegen
de aftredende en herkiesbare
ouderlingen PeterJan van de Put
en Henk Zeeman, de ouderlingkerkrentmeesters Jan van der
Roest en Martin Veerman en de
diakenen Kerst Boomsma en Mees
de Groot geen tegenkandidaten
zijn ingediend. Ook is er geen
bezwaar ingediend met betrekking tot de belijdenis en wandel
van deze broeders. Dit houdt in
dat zij in de kerkenraadsvergadering van woensdag 16 september jl. herkozen zijn verklaard
en benoemd zijn. In diezelfde
vergadering werd het verzoek
van pastoraal ouderling Dirk van
Slooten besproken. Br. Dirk van
Slooten heeft de kerkenraad
gevraagd of hij per D.V. januari
2016 in aanmerking kan komen
voor vervulling van het ambt
van ouderling-kerkrentmeester
(vacature Bert van Soest). De kerkenraad heeft hierin toegestemd
en br. Van Slooten benoemd tot
ouderling-kerkrentmeester. Deze
toekomstige wijziging heeft tot
gevolg dat de verdeling van het
aantal vacatures wijzigt. Het aantal vacatures van pastoraal ouderling stijgt van zes naar zeven; het
aantal vacatures van ouderlingkerkrentmeester daalt van twee
naar één.
Verder heeft de kerkenraad
nagedacht over de invulling van
de vacature ouderling-scriba (Tim
Kooij). Omdat het een specifieke taak betreft en het om een
boventallige functie gaat, heeft
de kerkenraad besloten om tot
benoeming over te gaan. Op een
later moment hopen we u te kunnen berichten welke broeder door
de kerkenraad tot ouderling-scriba is benoemd.
De kerkenraad spreekt zijn
dankbaarheid uit voor de betrokkenheid op de voortgang van het
werk in de wijkgemeente door
het aantal ingezonden reacties.
Voor de resterende vacatures zijn
de volgende dubbeltallen gesteld:
Vacature jeugdouderling
(Tjidde Akse):
- Bart Brouwer, Vecht 36
- Jan Willem van Dijk,
Graaf Willem 14

Vacature jeugdouderling
(Erik Zijderveld):
- Wessel Doorn, Bovenweg 28
- Matthijs Poldervaart,
Hoornsehop 1
Vacature ouderling-kerkrentmeester (Jan van der Roest):
- Henk Klinkenberg,
Piet Heinstraat 5
- Gijsbert Rebel, Kamperzand 70
Vacature ouderling (Jan van de
Beek):
- Gerbert Hansman,
Aristoteleslaan 149
- Floris van ’t Veer, Tijm 2
Vacature ouderling (Jeroen Bigot):
- Jan Doorn, Graaf Gerolf 12
- Herman Teeuwissen, Delta 79
Vacature ouderling
(Hans Brinkman):
- Wilbert Honing, Westkade 269
- Maarten Kruijmer,
Bovenmaatweg 344
Vacature ouderling
(Chris van den Heuvel):
- Jaap Westland, Salland 8
- Jan Pieter Wiesenekker,
Delfland 12
Vacature ouderling
(Klaas Honing):
- Tom Van der Poel, Lijzij 115
- Johan Wiesenekker,
Weegbree 11
Vacature ouderling
(Jakob Schaap):
- Izak Hage, Eierlanden 32
- Joost Kos, Pascalsingel 2
Vacature ouderling
(Dirk van Slooten):
- Martijn Molenaar,
Erasmushof 15
- Bert Rebel,
Bovenlangewijnseweg 10
In tegenstelling tot voorgaande
jaren heeft de kerkenraad bij
het stellen van dubbeltallen bij
vacatures voor hetzelfde ambt,
de in de kerkenraadsvergadering
verkozen kandidaten door middel
van loting over deze vacatures
verdeeld. Na verdeling zijn de
kandidaten per vacature op alfabetische volgorde geplaatst. Er is
dus geen sprake van een bepaalde
rangorde.
We willen hiermee tot uitdrukking brengen dat, voor wat de
kerkenraad betreft, alle verkozen
kandidaten op gelijke voet voor
het desbetreffende ambt geschikt
worden geacht. Het is vervolgens
aan u als belijdende leden van de
wijkgemeente om, per dubbeltal,
een keuze te maken.
De verkiezing vindt plaats tijdens
een wijksamenkomst op D.V.
zaterdag 3 oktober a.s. van 19.30
uur tot 20.30 uur (inloop met koffie vanaf 19.10 uur) in de kerkzaal
van de Meentkerk. De kerkenraad
nodigt belijdende leden van de
wijkgemeente van harte uit om
deze verkiezingsvergadering bij te
wonen. Indien u deze avond niet
aanwezig kunt zijn, treft u in de
hal van de kerk machtigingskaarten aan. Ook kunt u de machtiging downloaden via www.hervormdhuizen.nl. Als belijdend lid
van de wijkgemeente Meentkerk
kunt u zo een ander belijdend
wijkgemeentelid machtigen om
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voor u te stemmen. Een belijdend
lid mag maximaal 2 machtigingskaarten naar de verkiezingsvergadering meenemen.
Tot slot bevelen wij deze verkiezing en de broeders die op
dubbeltal geplaatst zijn in uw en
jouw voorbede aan.
Catechisatie: De meeste catechisaties zijn begonnen. Fijn dat jullie zijn gekomen. Als je nog niet
bent geweest: Welkom! Een heel
goed jaar iedereen.
Kringwerk: Kring de Ontmoeting is op maandagavond 28
september om 20.00 uur welkom
bij Margriet en Wilma Flink, Wetering 21, in Blaricum. We gaan verder met Markus 14, vanaf vers 22.
Nemen jullie het liedboek mee.
Tot maandag.
“De Bijbelkring o.l.v. Dirk/Ton
start dit seizoen a.s. dinsdag 29
september om 20.00 uur bij Ton
en Stefke Tanghe, de Savornin
Lohmanlaan 46. Zij zullen de
inleiding houden n.a.v. het eerste
hoofdstuk uit het boekje “In de
voetsporen van Jezus” van ds.
Geluk. Iedereen weer van harte
uitgenodigd.
De VrouwenBijbelkring komt 30
sept. bij elkaar in de Meentkerk.
We zullen om 9.00 uur starten
met een ontbijt. Kom je niet, laat
het even weten!! Mail of bel met
Eef. Informatie staat in een eerder
verstuurde mail/brief. Na het
ontbijt zal ds. Weerd met ons de
bijbel studie doen over Kolossenzen 1: 1-14.
Ontmoeting: Vorige week is
er in de kerk al aangegeven dat
we zondag 11 oktober weer als
gemeente bij elkaar thuis een
kopje koffie drinken. U heeft
zondag al een strookje ontvangen
en anders kunt u deze nog vinden
in de hal. U kunt zich nog tot en
met zondag opgeven. Daarna
wordt u gekoppeld aan een ander
gemeentelid. In de week van 4
oktober hoort u aan wie u gekoppeld bent. Mocht u nog vragen
hebben, mail gerust naar jeugdteammeentkerk@gmail.com.
Kindernevendienst groep 1 t/m
3: Zondag gaan we verder met
het verhaal over Jozef en horen
jullie hoe Jozef in de gevangenis
terecht komt. De leiding is in handen van Anja en Janneke. Graag
tot zondag!
Oppas – zondagmorgen 27
september 2015: IJbettine Jongerden; Ellen Kooij; Joelle Rebel;
Marit Bunschoten.
Augustinusje: ‘God belooft de
dingen die Hij Zelf doet. Het is
niet zo dat Hij iets belooft en het
een ander laat doen. Dat zou
geen beloven zijn, maar voorspellen.’
Tenslotte: Voor ons gevoel heeft
de wereld even een week stil
gestaan, en tegelijkertijd lijkt het
wel of we weken verder zijn. Dagen die je wilt vasthouden en die
tegelijkertijd zwaar zijn. Intense
emotie, diep verdriet, geweldige
hoop, het was er allemaal. Gezang
114 was mij eigenlijk niet zo bekend tot de dienst van afgelopen
dinsdag. Dit gezang zal me altijd

aan de begrafenis laten terugdenken. De troost van het derde vers
geef ik hier nog een keer mee aan
iedereen die dat nodig heeft na
deze intense week.
De Koning die zijn troon heeft in den hoge,
houdt bij de mensen hof
en alle tranen zal Hij van hun ogen
afwissen tot zijn lof.
Er zal geen rouw, er zal geen dood meer wezen,
nergens verdriet meer zijn,
de eerste dingen werden uitgewezen,
voorbij ging alle pijn.

Groet, ds. Weerd, Inge en kinderen.

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
lezen we in de bijbel Exodus
20 : 8-11 + Romeinen 14 : 1-8. Het
thema is: ‘Van ophouden weten’.
In het christelijk geloof heeft ‘Anders leven’ er mee te maken dat
je anders leeft. Je kunt ook zeggen: Jezus volgen in het dagelijks
leven, soort leerling van Hem zijn.
De tien geboden van God helpen
daarbij. In deze geboden staat
een regel over het in ere houden
van de zondag. Voor christenen
heeft deze dag te maken met
een bepaalde levensstijl: rust,
tevredenheid, vrolijkheid, feest
en aandacht. De regel van de
rustdag helpt je om van ophouden te weten. Je bent geen slaaf!
De rustdag is een dag van vrij zijn
en om te ervaren dat je geen slaaf
bent van de dingen waar je soms
zes dagen aan vastzit. Het is trouwens ook een mooie dag om met
God bezig te zijn. Als Hij alleen
al met deze regel laat blijken dat
Hij het zo goed met je voor hebt,
dan heeft Hij vast nog veel meer
moois te bieden…
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!
Eten bij de Brug: A.s. woensdagen 30 september en 14 oktober
is er Eten bij de Brug. Tijdens de
maaltijd is er volop gelegenheid
voor ontmoeting. Graag nodigen
wij u uit. U kunt zich aanmelden
op telefoonnummer 06 2257 1772
of eten@debrughuizen.nl Kosten
op vrijwillige basis € 3,50. Ontvangst vanaf 17.30 uur. Maaltijd
van 18.00-19.30 uur. De Brug,
Keucheniusstraat 36, Huizen.
Maandbrief: Vandaag verschijnt
de maandbrief van oktober. De
maandbrief is te downloaden via:
7

www.debrughuizen.nl/maandbrief. Wilt u de maandbrief iedere
maand in uw mailbox? Dat kan.
Stuur een berichtje aan
maandbrief@debrughuizen.nl en
het wordt geregeld.
Jan Verkerk
HEEL DE GEMEENTE

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

Commissie
Heel de Gemeente
Vorige week werden we opgeschrikt door het plotselinge
overlijden van

ds. C.G. Geluk
Hij was de initiator en vormgever van het bovenwijks
werk in onze gemeente. Als
geen ander zag hij de gevaren
van de krachten uit de samenleving die onze gemeente
bedreigen. Het werk om onze
gemeente te wapenen tegen
dreigingen van secularisatie
en individualisme heeft hij
met veel verve op zich genomen. Veel brochures, publicaties en avonden heeft hij vorm
gegeven om de gemeente toe
te rusten. Daarnaast had hij
oog voor het geheel van de
gemeente die hij een warm
hart toedroeg. Hij zette zich
daar met wijsheid voor in.
Voor onze commissie was hij
een inspirerende bron om
ons in te zetten voor God en
Zijn Koninkrijk. Als commissie
spreken we onze dank aan
God uit in wat Hij ons in ds.
Geluk geschonken heeft. We
wensen mw. Geluk en (klein)
kinderen Gods kracht toe om
dit verlies te dragen.
Wilbert den Butter,
Cees Gooijer, Gerdien Honing,
Myrthe Kooij, Artse Spaan,
Coby Wiesenekker en
Willemjan van de Wetering (vz.)

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

In memoriam: Vierde zij in haar
familiekring op 12 september
haar 87e verjaardag, in de vroege
ochtend van de 19e september
kwam heel plotseling het einde
aan het aardse leven van Gerritje
van den Born-Wiesenekker. Zij
woonde sinds 2006 op Oranje Nassauplein 83. Haar man, die in dat
jaar overleed, kon de verhuizing
van het Gooierserf naar Voor An8

ker net niet meer meemaken. Ze
heeft hem erg gemist. Ze was erg
op het werk van haar man die architect was, betrokken. Met enige
trots keek en wees ze naar een
reeks foto’s op haar kamer van
bouwprojecten die onder leiding
van haar man tot stand waren
gekomen. Daar was o.m. de Zenderkerk bij. Wat haar geloofsleven
betreft wist zij door Gods genade
van een ander toekomstig huis,
waarvan de totstandkoming niet
aan mensenhanden te danken
is en waarvan de apostel Paulus
spreekt in 1 Kor. 5 : 1 “Want wij
weten, dat, indien de aardse tent,
deze tabernakel, gebroken wordt,
wij een gebouw van God hebben, een huis niet met handen
gemaakt, maar eeuwig in de
hemelen”. Als je de HEERE hebt,
heb je alles, dat was haar geloofsbelijdenis. Daarover hebben we
in een rouwsamenkomst die aan
haar begrafenis op 23 september
op de Algemene Begraafplaats
nagedacht. Laat dit geestelijk testament de kinderen, kleinkinderen en de overige familieleden tot
steun en richtsnoer mogen zijn.
Medeleven: Ook ik was verbijsterd toen ik van het plotselinge
overlijden van ds. C.G. Geluk hoorde. Het was en is zo onwezenlijk.
Omdat er te zijner nagedachtenis
al veel geschreven is en geschreven zal worden, houd ik het bij
enkele persoonlijke gedachten.
Hij en ik leerden elkaar kennen na
mijn benoeming tot geestelijk verzorger van ‘Voor Anker’. Hij heeft
mij nu 9 jaar terug in de Oude
Kerk als zodanig ook ingeleid.
Sindsdien zijn er hartelijke contacten over en weer geweest. Wat
mij telkens bijzonder trof was zijn
consciëntieuze stijl bij de ambtsbeoefening en zijn gedrevenheid
in de prediking die als grondtoon
had: ‘wij hebben een machtige
Heiland: zorg dat ieder het weet!’.
Mede namens mijn vrouw bid ik
zijn vrouw Gera toe dat zij nu zelf
getroost mag worden door de
heilsbeloften uit Gods Woord, die
Kees als herder en leraar anderen op cruciale levensmomenten
mocht voorhouden.
Interne verhuizing: Dhr. C. de
Kruijff is woensdag 23 september
2015 intern verhuisd van ONP
154a naar ONP 150.
Bijbelkring: De bijeenkomst van
de Bijbelkring is wegens omstandigheden verschoven naar maandag 28 september 2015. De bijeenkomst wordt gehouden in de
vergaderzaal op de 2e verdieping.
Vanaf 14.45 uur (kwart voor drie)
drinken we koffie of thee. We beginnen om 15.00 uur en eindigen
om ong. 16.00 uur. Het gedeelte
dat we willen behandelen is: Johannes 12: 1 - 11, ”De zalving van
Jezus door Maria in Bethanië’’. U
bent van harte welkom.
Weekdienst: Woensdag 30 september hoop ik zelf voor te gaan.
Bidden we om een gezegende
samenkomst. Aanvang: 10.30 uur.
Plaats: Grote Waaier. Ik hoop met
velen van u de Schriften te openen en de lof te zingen van Hem,
onze God, Die ons in Christus de
enige Naam gegeven heeft, waardoor wij zalig moeten worden.

Gift: Oud. H. Schram mocht
tijdens bezoeken een verjaardagsgift van € 20,- ontvangen. Ook
kreeg hij een gift van € 20,- uit
dankbaarheid bij de avondmaalsviering. Dank u wel.
Tot slot: In elke eredienst mag je
als voorganger tot de gemeente
een rijkgeladen groet - met allerlei varianten daarop - geven met
een bede als: ‘Genade, barmhartigheid, vrede, zij u van God, de
Vader, en van Christus Jezus, onze
Zaligmaker’. Wat een bekende
woorden, denkt u. We hebben ze
honderden, misschien wel duizenden keren gehoord aan het begin
van de dienst.
Deze woorden - een vaststaand
onderdeel van onze liturgie - kunnen zo maar een dode formule
worden. En toch, je zou ze toch
voor geen goud willen missen!
Ik zou deze keer nader aandacht
willen geven aan het begrip
‘vrede’ dat in deze groet wordt
genoemd. Over vrede wordt
genoeg gesproken en nagedacht.
Wat zou het heerlijk zijn als al die
oorlogen en al die geweldplegingen van de aarde verdwenen. Wat
brengen die een onzegbaar leed
mee. Maar daarover gaat het hier
niet in de eerste plaats. Het gaat
hier over de vrede van God, die
alle begrip te boven gaat.
Die staat niet los van de genade
die eerst genoemd wordt. Juist
door de genade van God hebben
wij de vrede die de echte rust
geeft. In het paradijs sprak alles
van vrede. Die was er in de hele
natuur en ook in het hart van
de eerste mensen. Maar door de
zondeval is alles bedorven. De
mens werd angstig en onzeker en
voelde zich schuldig. We proberen
die schuld weg te praten en zelfs
God aan te klagen: God had maar
voor een betere wereld moeten
zorgen. Hij had ook maar andere
mensen moeten maken, die niet
zo zwak zouden zijn als ze verleid
werden.
Zulke gedachten komen voort uit
ons verdorven hart. De Heere is
juist uit op vrede. Onze God wil
de geschonden verhoudingen
weer herstellen. Dat is Hij eeuwig
van plan geweest. Hij besloot zijn
Zoon te zenden wanneer de tijd
gekomen zou zijn. Door zijn kruisdood bracht Christus vrede tussen
God en ons en tussen de mensen
onderling. Want ieder die gelooft,
mag deel hebben aan dat heil, die
vrede, die Christus geeft. In Hem
zijn we gerechtvaardigd. Laten we
dan die vrede zoeken.
Met een hartelijke groet,

E.K.T.

MC EVANGELIST
Evangelist:
Jan Verkerk

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

Benoeming
2de missionair werker: Afgelo-

pen dinsdag heeft de AK Jeanette
Vos-Spek benoemd in de vacature
voor 2de missionair werker. We
zijn blij dat hiermee de vacature
vervuld is!
De sollicitatiecommissie heeft
Jeanette leren kennen als toegankelijk persoon met de juiste
kwaliteiten om in deze functie
werkzaam te zijn. In de gesprekken die we met haar gevoerd
hebben, kwam mooi naar voren
dat zij op de aandachtsgebieden
die de MC heeft geformuleerd,
goed uit de voeten kan. Zelfstandigheid, organiserend vermogen,
begeleiden en ondersteunen
zijn kwaliteiten van Jeanette die
hierin goed tot hun recht kunnen
komen. Daarboven is zij positief en overtuigd christen! Haar
dienstverband (part-time, voor 3
jaar) gaat per 1-10-2015 in. We
zien uit naar haar komst!

Kerkstraat 50, 1271 RM Huizen
035-5267914 www.echowinkel.nl
Het geheim van de hoogste,
Annemarie van
Heijningen-Steenbergen, € 17,90
Puntig, praktisch en poëtisch.
Zo kun je dit psalmendagboek
omschrijven.
In 366 stukjes worden alle psalmen behandeld, ook de ‘lastige’
en onbekende psalmen.
De teksten zijn kort. In weinig
woorden wordt veel gezegd.
Een dagboek dat je raakt, inspireert en aan het denken zet. Ga
op reis met de psalmendichters
en ontdek ‘Het geheim van de
Hoogste’.
Een dame onwaardig,
Julie Klassen, € 19,99
In ‘Een dame onwaardig’ van Julie
Klassen wordt een gezelschapsdame na een ongeval onverwacht
aangezien voor een vrouw van
stand. Een geluk bij een ongeluk?
Een jonge vrouw overleeft een afschuwelijk ongeluk en komt bij in
een warme, voor haar onbekende
kamer. Haar bed wordt omringd
door de liefdevolle blikken van
onbekenden. Haar geheugen laat
haar in de steek, maar ze herinnert zich vaag een tragedie met
een baby. De historische romans
van Julie Klassen spelen zich af
in de Regency-periode, net als de
kostuumdrama’s van Jane Austen
en de zusjes Brönte.
Licht in het duister,
Charles Marsh, € 34,99
Licht in het duister, het leven van
Dietrich Bonhoeffer. De biografie
Licht in het duister over het leven
van Dietrich Bonhoeffer (19061945) is gebaseerd op nieuw, uitgebreid onderzoek en geeft een
indringend en intiem portret van
de geliefde theoloog. Bonhoeffer
werd van jongs af aan gegrepen
door het majestueuze licht van
Gods werkelijkheid. Hij verzette
zich tegen de demonische ideologie van het Derde Rijk. Daarvoor
betaalde Bonhoeffer met zijn
leven: een week na zijn dood
werd het kamp waar hij werd geëxecuteerd, door de Amerikanen
bevrijd.
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HERVORMDE JEUGDRAAD
Secr.: Clarine Rebel-Bakker,
p/a Ceintuurbaan 45a,
1271 BG Huizen.
Tel.: 035-5251747/06-20094352
E-mail: hj@hervormdhuizen.nl
Bankrek.nr.:
NL37 RABO 0376475110
JONGERENWERKER
Vacant

■ King’s Kids
AVONDGROEP SILO
Vanavond hopen we jullie om
19.00 uur weer te zien in Silo.
We gaan lekker ‘strijden’:
wie speelt ermee voor de lol, moedigt aan of wil ‘t liefst winnen?
Tot eind oktober zijn de kinderen
die in groep 7 zitten ook welkom! Dus wel komen, hoor!
Tot vanavond!

VERENIGINGSNIEUWS
■ Zondagsschool Timotheüs
Hallo allemaal,
Zondag hopen we jullie weer te
zien! Bij de jongste groepen horen we hoe Gideon moet vechten
met 300 mensen tegen een leger
van 135.000 soldaten! Maar God
belooft hem te helpen. (richteren
7) Jullie leren psalm 136 : 3 (ob):
2 (nb). Bij de oudste groepen
horen we hoe het verder gaat met
Noach. De zondvloed komt, maar
in de Ark is hij veilig. (Genesis 7,8
en 9) Jullie leren psalm 73: 14 (ob)
: 11 (nb). Tot zondag!
In de Zenderkerk is er geen zondagsschool i.v.m. de aangepaste
dienst.
■ KV
Ook als KV-leiders worden we
stil van het overlijden van
Ds. C.G. Geluk

Meentkerk
Hoi kinderen! Vanavond gaan
we een spannend spel doen, dus
neem een zaklamp mee... Als het
vrijdagavond droog is gaan we
naar buiten, dus neem een warme
jas mee. Tot vanavond!

Ds. Geluk was afgelopen jaren
mentor van de KV. Het was
een functie op de achtergrond, waarbij hij zo nu en
dan een inleiding verzorgde
bij een vergadering. Hij heeft
ons gestimuleerd om bewust
leiding te geven aan de KV.
Hij wees ons op onze voorbeeldfunctie en moedigde
ons aan om zelf ook leerling
van Jezus te zijn. Om geloofsgesprekken te voeren, is het
als leider nodig om via bijbel,
stille tijd en gebed het geloof
levend te houden en actief
te zijn in de erediensten. We
danken God voor het goede
wat we als KV-leiders via ds.
Geluk ontvangen hebben en
wensen mevrouw en familie
Geluk Gods troost.

Aankomende zondag:

Generation Praise
Datum
Zondag 27 september 2015
Spreker
Wim Grandia
Thema
Noach, bouw een ark!
Aanvang
19.00 uur
Waar
Zenderkerk – Borneolaan 30
Meer informatie op:
www.generationpraise.nl
Zie jullie dan!

Afd. C: Zondag gaan we dan
„echt van start’’.
Jurgen 1e punt.
Martijn zorgt voor traktatie.
Denk alvast na over onderwerpen
voor aankomend seizoen.
ALLEMAAL tot zondag!
Afd. F: Aanstaande zondag gaan
we weer verder waar we gebleven waren. Tim zorgt voor het 1e
punt. Yoram en Koen hebben een

fantastisch 2e punt voorbereid.
Michiel neemt eten mee en JanBas
zorgt voor drinken. Genoeg reden
om te komen dus. Tot zondag!
Afd. K: Zondag zullen we ‘echt’
gaan starten met de afdeling. Het
is dan ook belangrijk om allemaal
aanwezig te zijn. We gaan beginnen met een inleiding over ‘Mijn
leven’. De rest van de invulling
hierover horen jullie nog.
Na het eerste punt zullen we het
seizoen gaan doorspreken, diverse
data plannen en zorgen dat alles
in de steigers staat. Kortom: een
belangrijk vergadering die je niet
mag missen.
Dit alles zullen we doen onder het
genot van een bakkie koffie. Er
waren genoeg jarigen afgelopen
tijd, die nu opgeroepen worden
voor de innerlijke mens te zorgen.
Tot zondag!
■ EVA
Afd. Meentkerk: Na het gezellige
etentje van vorige week beginnen we vanavond weer gewoon
om 20.00 uur. We hopen jullie allemaal weer te zien in de Meentkerk, tot zo!
■ Deo Duce
Zaterdagavond alweer de tweede
DD avond van het nieuwe seizoen.
Ellen heeft de inleiding met een
door haar zelf gekozen thema.
Dus dat is nog een verrassing. De
deuren van Silo@Keucheniusstraat
36 staan vanaf 20.00 uur voor je
open. Tot zaterdagavond en vergeet ons adoptiemeisje niet.

DIVERSEN
■ Open Doors gebedspunt
Laos: Teo verliest
burgerrechten door geloof
Burgers in Laos moeten een familieboek hebben. Dit document functioneert als een paspoort en zorgt
ervoor dat een burger aanspraak kan
maken op onder meer onderwijs en
vergunningen. Het familieboek van
Teo* werd afgepakt toen bekend
werd dat hij christen is. Door het
verliezen van zijn familieboek is zijn
winkeltje met levensmiddelen nu
illegaal.
Omdat christenen wel vaker van hun
familieboek beroofd worden en daardoor hun rechten verliezen, zoekt Teo
naar een oplossing: “Ik denk erover
om een boerderij te beginnen waar
christenen kunnen werken. Ons dorp
is een moeilijke plek voor christenen,
maar de Here God is aan het werk.
We raken ontmoedigd als we alleen
maar kijken naar wat we kunnen zien.
Daarom moeten we op de Here God
vertrouwen.”
- Dank dat Teo zich inzet voor de
christenen in Laos. Bid dat de Here
God hen bemoedigt en kracht geeft.
- Bid dat Teo ondanks zijn moeilijke
situatie vriendelijk en open kan zijn
naar zijn omgeving.

Elkaar ontmoeten tijdens de maaltijd.
Neem iemand mee uit eten bij de Brug. Hartelijk welkom!

Woensdag 30 september en 14 oktober
Ontvangst vanaf 17:30 uur | Maaltijd van 18:00 – 19:30 uur.

U kunt zich aanmelden op telefoonnummer 06 2257 1772 of via
eten@debrughuizen.nl Kosten op vrijwillige basis € 3,50.
De Brug Huizen | Keucheniusstraat 36 | 1271 SR Huizen | evangelist@debrughuizen.nl
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- Bid dat de christenen in Laos de
kracht vinden om hun geloof te
behouden.
* Theo heet in werkelijkheid anders.
Om veiligheidsredenen wordt zijn
echte naam niet vermeld.
■ Start oktoberbijbellezingen
H.G.V.V.
In de maand oktober worden op de
woensdagavonden weer de Bijbellezingen door het Hervormd Gerefor-

meerd Verenigingsverband georganiseerd.
In de diensten zullen de volgende
predikanten voorgaan:
7 okt.: Ds. J. Veldhuizen, Putten
14 okt.: Ds. D. Jongeneel,
Katwijk aan Zee
21 okt.: Ds. M. Goudriaan, Ede
28 okt.: Ds. P. Vernooij,
Boven-Hardinxveld
(Reformatiedienst)
Iedereen wordt hartelijk uitgenodigd
om bovenstaande diensten, die in
’t Visnet zullen worden gehouden, te
bezoeken. Aanvang: 19.30 uur.
De te houden collecte tijdens de diensten komt ten goede aan het H.G.V.V.
■ Herderstocht 2015
Dit jaar wordt er weer een Herderstocht georganiseerd door de Goede
Herderkerk gemeente. Deze wandeling beeld op een eigentijdse manier
het Kerst Evangelie uit. De tocht zal
plaatsvinden op zaterdag 19 december. Tijdens de tocht wordt op
meerdere locaties “iets” uitgebeeld.
Denk aan een koor wat een Kerstlied
zingt, een toneelstukje, lezen van een
gedeelte uit het Kerst Evangelie, etc.
Afgelopen jaren hebben honderden
deelnemers op deze manier iets kunnen proeven van het Evangelie van de
geboorte van onze Zaligmaker Jezus
Christus.
Als wijkgemeente Nieuwe Kerk helpen we mee met het organiseren van
deze tocht. De Nieuwe Kerk is ook
als locatie opgenomen in de tocht.
Ondertussen hebben een groot aantal
personen zich aangemeld om mee te
helpen met de organisatie. We “missen” echter nog een aantal gidsen
om de wandelaars te begeleiden. De
wandeling duurt ongeveer 1,5 uur.
We verwachten zo’n 500 deelnemers.
We kunnen dus nog wel wat gidsen
gebruiken.
U kunt zich aanmelden via herderstocht@gmail.com.
Evangelisatie Commissie NK
■ Landbouwproject Albanië Comité Bouw Groentekas
Dit najaar is het landbouwproject van
ons Comité uitgekozen als bestemming van de opbrengsten van de
zaterdagochtend verkopen in de
Nieuwe Kerk. De eerste keer is morgen, als ook de zonnemarkt wordt
gehouden. We geven hieronder wat
meer informatie over dit project.
In en rond ons kindertehuis
Het Albanië Comité heeft een
kindertehuis in Mushqeta in MiddenAlbanië. In het kindertehuis worden
ongeveer 50 kinderen opgevangen
door 12 medewerkers. De kinderen
komen uit zeer arme gezinnen waarvan vaak één ouder ontbreekt. Werkloosheid, verwaarlozing en psychische
problemen zijn aan de orde van de
dag. De kinderen krijgen bij ons in het
kindertehuis eten, medische verzorging, onderwijs, structuur, veiligheid
en perspectief. Ook wordt hen verteld
van het Evangelie.
Het terrein rond het kindertehuis is
groot. Deels bestaat het uit een speelplaats. Een ander deel gebruiken we
als landbouwgrond. We voeren daar
al een aantal jaren ons landbouwproject uit. Op een deel van de grond zijn
tientallen fruitbomen gepland (bijv.
appels, peren, pruimen, citroenen).
Ook worden er groenten zoals tomaten, mais en sperziebonen verbouwd.
Doelen landbouwproject
Het landbouwproject heeft meerdere
doelen.
In de eerste plaats krijgen we zo de
beschikking over gezond eten. De
groente en het fruit wordt gegeten
door de kinderen in ons kindertehuis.
Door de armoede in hun gezinnen in
de afgelegen bergdorpen krijgen ze
thuis weinig te eten. Soms moeten
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er maaltijden compleet worden overgeslagen en wordt er echt honger
geleden. Als er wel eten is, is dat vaak
erg eenzijdig. Daardoor komen ze
de broodnodige vitamines en andere
bouwstoffen tekort. Doordat wij
gezond eten aanbieden verbetert
hun gezondheid en ontstaan er meer
mogelijkheden voor hen.
Het groente en fruit wordt door ons
verder gebruikt als onderdeel van de
voedselpakketten die we uitdelen aan
de arme ouderen en gezinnen in de
bergen. Bijvoorbeeld in de winter of
als onderdeel van ons weduwen- en
wezenproject.
Het landbouwproject heeft ook tot
doel om de kinderen vaardigheden
aan te leren. Zij helpen veel mee op
het land, ze bewerken de grond, plukken groenten en fruit, enzovoorts,
onder begeleiding van de medewerkers. Op die manier doen zij kennis
op, die zij later thuis of elders kunnen
gebruiken. Er zijn weinig kansen op
een betaalde baan voor de mensen
in de bergdorpen. In de landbouw
bestaan af en toe wel mogelijkheden.
Zo kan hun zelfredzaamheid worden
vergroot.
Als er een hele goede oogst is en er
een overschot zou zijn, dan wordt het
restant op de markt in een grotere
plaats verkocht en wordt de opbrengst gebruikt om wat onkosten
van het kindertehuis te dekken.
De nieuwe groentekas
Het klimaat in de heuvels van
Midden-Albanië is grillig. In de zomer
kan het heel erg heet zijn en in de
winter zeer koud. Het zaaien, bewerken en oogsten is daarom niet altijd
makkelijk, soms mislukken oogsten.
Om de kansen op een goede oogst
te verbeteren door het hele jaar
heen, willen we graag een kunststof kas plaatsen. We denken aan
een afmeting van 15x6 meter, met
openslaande ramen in het dak en een
schuifdeur. Op het terrein rondom het
kindertehuis ligt ook een meertje. Het
water dat voor de kas nodig is zou

door middel van een dompelpomp
en sproeier gebruikt kunnen worden.
De kas moet op een goede fundering
worden gezet.
De totale kosten van het plaatsen van
de kas en bijbehorende materialen
zijn e 3.257,25. Daarbij zijn geen arbeidskosten gerekend, wij zullen zelf
voor plaatsing zorgen.
Wij zijn erg blij en dankbaar dat de
opbrengst van de Nieuwe Kerk verkopen in het najaar voor dit Kas-project
is bestemd. Wat ons betreft sluit het
erg goed aan bij de producten die in
de Nieuwe Kerk worden verkocht. We
zullen zelf ook met een kraam aanwezig zijn om allerlei eigengemaakte
producten te verkopen. We hopen
dat met dit alles de kas kan worden
gerealiseerd. Bij voorbaat dank voor
uw steun!
Herman en Anne-Lise Lubbers
■ Radio 6FM
Zondag 27 september zendt Radio
6FM -naast alle andere programma’seen kerkdienst uit vanuit de Kruiskerk
aan de Naarderstraat in Huizen.
De kerkdienst gaat uit van de Protestantse Gemeente te Huizen.
In deze dienst -die om 10.00 uur zal
beginnen- gaat ds. G.W. Oostermann
voor.
Het thema is: Diaconale verantwoordelijkheid.
De kerkdienst is tot een week na
de uitzending na te luisteren via
www.6fm.nl
Van 09.00-10.00 uur het programma
‘Op weg naar de kerkdienst’ met kerk,
koor- en instrumentale muziek.
Aansluitend aan de kerkdienst het
programma ‘Klassiek zondagmorgen’
met daarin aandacht voor de concertagenda voor de maand oktober.

oprichter/hoofdredacteur (Huis van)
Belle.
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, dinsdag van
20.00-23.00 uur
E-mail: radiokerkredactie@6fm.nl.

ADVERTENTIES

Voor ons onverwachts, maar op Zijn tijd heeft de Heere tot Zich genomen onze lieve moeder, schoonmoeder, oma, zuster, schoonzuster
en tante

Gerritje van den Born-Wiesenekker
sinds 2006 weduwe van Jan Hendrik van den Born
12 september 1928

19 september 2015
Henk en Matthia
   Patrick en Jedidja
  Patricia
Karles en Carien
   Leonie en Wout-Jan
   Dennis en Karine
   Reinier en Kimberly
     Selina
en verdere familie

Correspondentieadres:
H. van den Born, Lage Laarderweg 9, 1272 JA Huizen
De begrafenis heeft woensdag jl. plaatsgevonden op de Nieuwe Algemene Begraafplaats aan de Naarderstraat te Huizen.

Dinsdag 29 september van 19.00 20.00 uur het programma ‘Kerkplein’
met als thema: ‘Huis van Belle wil
meiden empoweren.
Studiogast: mw. Eline Hoogenboom,

De GZB zoekt een leerkracht voor de kinderen
van de familie Kommers in Peru
De famillie Kommers is al enkele jaren werkzaam in het noorden
van Peru in de stad Chiclayo waar zij verschillende presbyteriaanse
kerken ondersteunen. Zij zoeken voor hun oudste drie kinderen een
leerkracht voor een periode van ruim een half jaar vanaf oktober
2015. De lesperiode zal in het teken staan van het voorbereiden van
de kinderen op hun terugkeer naar het Nederlandse schoolsysteem
vanaf DV juli 2016. Het gaat om de groepen 8 (Tirzah), 6 (Jochem)
en 2 (Eveline).
Wat verwachten wij van jou?
l Je bent positief christelijk en kerkelijk betrokken.
l Je hebt een afgeronde PABO opleiding.
l Je bent beschikbaar voor een periode van ruim een half jaar vanaf
oktober 2015.
l Je draait je hand er niet voor om als je verschillende leeftijden in
een klas moet begeleiden.
l Het lijkt je leuk om te wonen in een ander land met een andere
cultuur, taal en klimaat.
l Je bent een stabiel persoon die zelfstandig en initiatiefrijk is.
Wat kun jij verwachten?
l Enthousiaste kinderen.
l Wereldschoolmateriaal waarin de lessen helemaal zijn uitgeschreven.
l Een unieke ervaring door het wonen en werken in een zendingssituatie in Latijns-Amerika.
l De mogelijkheid om mee te werken in diverse activiteiten in de
gemeente van Maarten en Arine.
l Een vliegticket, onkostenvergoeding en huisvesting.
Herken je jezelf in het hierboven opgestelde profiel? Neem dan
contact op met Caroline Verboom cverboom@gzb.nl, afdeling
Werving & Selectie van de GZB, telefoon 0343-512444. (zie website
www.gzb.nl)
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