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MEDITATIE

Bidden? Hoe(zo!)?
Lucas 11:1-13
Stel je voor dat de Here Jezus bij u komt, zou u
dan als eerste vragen: ‘leer mij bidden?’ Ik zou
heel iets anders aan Hem vragen. U misschien
ook wel. Wat zou ú vragen? Genezing, geld,
troost, liefde, kracht, geloof, werk of toch:
‘Here, leer mij bidden’?
Waarom stelt een leerling van Jezus de vraag
‘Leer ons bidden?’ Bidden is toch niet zo moeilijk! Je begint gewoon ‘Here God in de hemel,
wilt U dit en wilt U dat en dankUwel voor…’ en
als je klaar bent, zeg je ‘amen’.
In vers 1 staat: ‘Het gebeurde, toen Hij ergens
aan het bidden was’. Is dat niet een beetje
vreemd? Jezus kan toch alles en hééft toch alles? Dat zou je wel zeggen en toch is het niet
zo. Toen Hij op aarde kwam, heeft Hij zijn godheid afgelegd. De Here Jezus kon toen niets
zonder dat Hij het van Zijn Vader ontving. Hij
riep zijn Vader vaak aan, omdat Hij niets uit
zichzelf kon.
Zoals gebruikelijk bidt de Here Jezus alleen.
Als Hij zijn gebed beëindigd heeft, vraagt één
van zijn leerlingen: ‘Here, leer ons bidden’. Hoe
weet hij dat Jezus gebeden heeft? De leerlingen zíen het aan Hem. Kun je dat zien, als iemand gebeden heeft? Bij de Here Jezus wel. Hij
heeft in zijn gebed God ontmoet. Door deze
ontmoeting, is Hij veranderd.
Bidden doet iets met je, het verandert je. Wij
hebben de neiging om te denken dat bidden
iets bij God teweegbrengt, dat is ook zo, maar
het is ook andersom. Het is zoiets als je je hart
gelucht hebt bij een goede vriend of vriendin.
Het verandert je, je voelt je opgelucht en je
gezicht ziet er anders uit. Zoiets doet bidden
met je. Je hebt God gesproken, Hij heeft jouw
gevonden en jij Hem. Als je ‘amen’ zegt, ben je
veranderd omdat je bij God bent geweest.. Bidden geeft verandering. Dat zien de leerlingen
aan Jezus en dat willen ze ook leren.
Er is nog iets... Als u bidt, vraagt u om medezeggenschap in het bestuur van God. Niet dat je
het beter weet, maar toch…, heel bescheiden,
als klein mens, kind van de hemelse Vader. Als
ik de angst en leegheid in de ogen van een ander zie: ‘Vader, … wilt u hem of haar helpen?
Vader, wilt u nabij zijn’. Bidden is een soort
meedenken met God en voor de ander opkomen bij God.
Hoe reageert de Here Jezus op de vraag?
Hij zegt: ‘Wanneer u bidt, zeg dan:…’ Misschien
kent u het wel of heb je het wel eens gehoord
in de kerk of bij een uitvaart of als u bij iemand
mee at: ‘Onze Vader die in de hemelen zijt, Uw
naam worde geheiligd (…)’. Het ‘Onze Vader’,
wordt weleens een standaardgebed genoemd
dat je altijd wel even kunt bidden… Maar de
leerlingen vroegen niet om een standaardgebed, ze vroegen: ‘Here leer ons bidden’. Daar
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gaat de Here Jezus op in: ‘Bid zoals ik bid, zeg
en doe Mij maar na’. Hoe bidt Hij? De Here Jezus bidt als een kind, Hij roept God aan als kind,
‘Vader’. ‘Zo wil Ik dat jullie met God omgaan en
bidden’, zegt Jezus. Dat is heel vertrouwelijk.
Het geeft aan dat er liefde is tussen de bidder
en God.
De Here Jezus vertelt een verhaal als illustratie
bij het bidden. Hierin valt op dat bidden ook altijd bidden voor de ander is. We komen voor elkaar op bij God. Stel dat een vriend bij je komt
en die vraagt om drie broden voor een andere
vriend die na een reis bij hem gekomen is. Een
vriend vraagt voor een ándere vriend.
Opvallend is het vertrouwen. De vragende
vriend verwacht dat hij krijgt wat hij nodig
heeft: drie broden. Die vriend kan dan ook niet
anders dan geven waar zijn vriend om vraagt.
Degene die de broden geeft, wil het vertrouwen van de vragende vriend niet teleurstellen.
De Here Jezus leert ons in vertrouwen tot God
te bidden. Ik mag God zó vertrouwen dat Hij
schenkt wat ik bid. Bidden wil niet in eerste
instantie zeggen dat je overal boven uitgetild
wordt. Bidden, is betrokken worden bij God en
de voorspoed van de ander.
Bidden zet jezelf ook in beweging. Als ik bid:
‘Here God, wilt U mij vandaag een goede dag
geven’, dan zal ik er ook zelf aan werken dat
het een goede dag wordt, voor mijzelf … én
voor de ander die ik vandaag ontmoet. Bidden
is: God ontmoeten en achter Hem aangaan. Als
je amen hebt gezegd, ga je aan de slag waar je
voor gebeden hebt..
In het verhaal gaat het niet om een biertje of
borrel, een gadget of mooie ketting. Het gaat
om nood, dat wat echt gemist wordt. Bidden
is nooit een beetje wensbidden of bidden tot
een zelf bedachte god die al onze wensen zal
vervullen. God is geen hemelse troubleshooter
tot wie je pas bidt als je vastgelopen bent of
als ons eigen verhaal uit is of als het leven te
moeilijk geworden is en die vervolgens even al
je problemen oplost. Die god bestaat alleen in
je gedachten en dat is niet de Vader van Jezus
Christus.
In het verhaal gaat het om wat onmisbaar nodig is. Je hebt geen brood om aan de ander te
geven. Brood is nood-zakelijk voor het leven
van je vriend. En dan zegt Jezus: ‘Bid, en u zal
gegeven worden; zoek, en u zult vinden; klop,
en er zal voor u opengedaan worden’.
Op onze weg door het leven, hebben we tekorten, behoeften en moeilijke dingen. Jezus wil
ons leren: Bid in vertrouwen als een kind, zoals
die vriend bidt en het zal je gegeven worden.
Wat ontvang je als je bidt? Dat wat voor (jó)u
onmisbaar is. Je hebt het broodnodig! Weet u
wat u écht nodig heeft?
Jezus’ leerlingen vroegen: ‘Here, leer ons bidden’. Jezus helpt en zegt de woorden voor,
ook aan ons. Zoals onze moeders en vaders ons
hebben leren praten, zo leert Jezus ons bidden:
’Zeg Mij maar na…’
Jan Verkerk

Zondag 30 augustus
OUDE KERK
9.30 uur: Ds. J.B. ten Hove, Katwijk aan Zee
18.30 uur: Ds. P.M. van ’t Hof
NIEUWE KERK
9.30 uur: Ds. A. Gooijer, Berkel en Rodenrijs
17.00 uur: Dr. W.H.Th. Moehn, Hilversum
ZENDERKERK
9.30 uur: Ds. G.J. Roest
17.00 uur: Dr. J. Kommers, Harderwijk
MEENTKERK
9.30 uur: Ds. B.E. Weerd
17.00 uur: Ds. L.W. Smelt, Voorthuizen
DE BRUG (gebouw Silo)
10.30 uur: Ontmoetingsdienst
		Samenkomst met zoekers
		Evang. J.O. Verkerk
Collecte: Instandhouding eredienst
Busjes: Vakantie gehandicapten
Zaterdag 29 augustus
OUDE KERK
13.30 uur: Ds. G.J. Roest;
		Bevestiging en inzegening
		van het huwelijk van
		Eline Veerman en Tim Kooij

BIJBELROOSTER
Zondag 30 augustus
Rooster 1: Leviticus 26 : 1–13
Rooster 2: Psalm 95 : 1–3
Rooster 3: Numeri 13–16
Maandag 31 augustus
Rooster 1: Leviticus 26 : 14–26
Rooster 2: Psalm 95 : 4–6
Rooster 3: 1 Kronieken 20–24
Dinsdag 1 september
Rooster 1: Leviticus 26 : 27–39
Rooster 2: Psalm 95 : 7–11
Rooster 3: Psalm 105–107
Woensdag 2 september
Rooster 1: Leviticus 26 : 40–46
Rooster 2: Psalm 96 : 1–6
Rooster 3: Spreuken 22
Donderdag 3 september
Rooster 1: Leviticus 27 : 1–13
Rooster 2: Psalm 96 : 7–13
Rooster 3: Joël
Vrijdag 4 september
Rooster 1: Leviticus 27 : 14–25
Rooster 2: Psalm 97 : 1–7
Rooster 3: Johannes 13–15
Zaterdag 5 september
Rooster 1: Leviticus 27 : 26–34
Rooster 2: Psalm 97 : 8–12
Rooster 3: 2 Timotheüs 3–4
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Woensdag 9 september:
Ds. C.G. Geluk

De opbrengst van de collecte van
zondag 23 augustus 2015 met
bestemming missionair werker
bedroeg E 2.746,70 verdeeld als
volgt:
Oude Kerk
E 720,40
Nieuwe Kerk
- 603,87
Zenderkerk
- 726,51
Meentkerk
- 607,85
De Brug
88,07

De opbrengst van de busjescollecte van zondag 23 augustus met
bestemming plaatselijk jeugdwerk
bedroeg E 1.158,15 verdeeld als
volgt:
Oude Kerk
E 349,80
Nieuwe Kerk
- 301,05
Zenderkerk
- 264,75
Meentkerk
- 242,55

Woensdag 16 september:
Ds. G.J. Mantel

Opbrengst verjaardagsgiften van
zondag 23 augustus, E 51,50.

Hartelijk dank voor uw gaven.
College van kerkrentmeesters

Woensdag 2 september:
Ds. G.J. Roest

ALGEMENE KERKENRAAD
■ Collecte
Aanstaande zondag wordt uw
gave gevraagd voor de kerkrentmeesters. Zodat de erediensten
voortgang kunnen hebben. De
opbrengst van de busjes is bestemd voor vakantie van gehandicapten. Beide bestemmingen willen we van harte bij u aanbevelen.
G.J. Mantel

DIACONIE
■ De Herberg
Aanspreekpunt Huizen: Gravin
Gertrude 15, 1276 MN.
Wanneer u/jij voor een verblijf
in De Herberg te Oosterbeek in
aanmerking wil(t) komen, of informatie wenst, kan contact worden opgenomen met één van de
hierna volgende tel.nrs.: 5269003,
5250132 of 5261306.
■ Interkerkelijke Stichting
Vrijwillige Terminale Zorg
„Wij willen er zijn”.
Steeds meer mensen kiezen ervoor de laatste levensfase thuis
te zijn. Als voor u de zorg voor de
zieke te zwaar wordt, kunt u de
geschoolde vrijwilligers bellen die
gedurende een aantal uren per
dag kosteloos de zorg van u overnemen. Tel. 06-20943317,
website: www.vptzgooi.nl.
■ Hulpverlening/
Diaconaal contactpersoon
Heeft u behoefte aan (kortlopende) praktische hulp, bijvoorbeeld
vervoer naar het ziekenhuis, kleine klusjes in of rond het huis, of
hulp bij het doen van boodschappen? Of heeft u een vraag van
diaconale aard? Neem dan contact
op met een van de hieronder vermelde diakenen:
Oude Kerk:
A.A. Vos, tel. 5251178.
fam.vos@casema.nl
Nieuwe Kerk:
Gerard Stuivenberg, tel. 5243421.
gerardstuivenberg@solcon.nl
Zenderkerk:
J. Otter, tel. 5265978.
jan57otter@gmail.com
Meentkerk:
M. de Groot, tel. 06-29026368.
meesdegroot63@gmail.com

VERANTWOORDING
■ Kerkrentmeesters
De opbrengst van de collecte van
zondag 23 augustus 2015 met
bestemming instandhouding
eredienst bedroeg E 2.894,63 verdeeld als volgt:
Oude Kerk
E 1.024,65
Nieuwe Kerk
- 714,55
Zenderkerk
- 572,81
Meentkerk
- 582,62
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DIACONIE
Beste gemeenteleden,
Afgelopen week werden we verrast door een
mooie gift van E 528,58 van de VakantieBijbelWeek.
Geweldig zo’n mooie opbrengst!
Bij deze willen wij ook graag van de gelegenheid
gebruik maken om aan te geven dat we – nu er
voldoende gastgezinnen zijn en de kinderen zullen
gaan komen – de geldwerving willen gaan opstarten.
Voor een project als deze is het bedrag van
E 16.000 nodig, o.a. voor de reis, de zorgverzekering en diverse activiteiten.
In 2012 waren er voor dit project nog gelden over.
Om alles financieel rond te krijgen hebben wij nu
nog E 11.000 nodig.
Vriendelijk willen wij u om een gift vragen voor dit
mooie project, om zo deze kinderen een onvergetelijke tijd te kunnen geven in Huizen.
U kunt uw eventuele - fiscaal aftrekbare - gift
storten op de bankrekening van de Hervormde
Gemeente Huizen, op IBAN: NL71RABO0329907417
t.n.v. Diaconie Hervormd Huizen, o.v.v. Tsjernobyl.
Alvast hartelijk dank.
Met vriendelijke groet,
Johan Westland,
penningmeester Tsjernobyl Huizen
johan@westlandfamily.nl of
financien@tsjernobylhuizen.nl
29 augustus 2015

Vertrek
Marieke Ebbers
naar Zuid-Afrika
Namens Marieke bedankt voor
al uw steun door kaartjes, gebed en op financieel gebied!
We zijn dankbaar dat Marieke
op korte termijn de benodigde
financiële hulp mag ontvangen en kan afreizen naar ZuidAfrika. Op de lange termijn
is meer geld nodig en blijven
financiële toezeggingen noodzakelijk.
Vanwege gebrekkig internet, zal er de komende twee
maanden weinig contact zijn
met Marieke. Ondanks dat,
vragen we u mee te blijven
leven door te bidden, lezen
en/of geven.
Deze maand nog zal de
nieuwsbrief uitkomen die
vanaf 6 september in de kerken ligt en al eerder over de
mail wordt verstuurd en via
www.ebbersinzuidafrika.nl te
downloaden is.
Wilt u opgenomen worden
in de adressenlijst voor de
nieuwsbrief? Even een mail
naar nieuwsbriefebbersinza@
gmail.com is voldoende.
TFC Marieke Ebbers

Tsjernobylkinderen

■ Rooster meditaties

Tsjernobylkinderen

VAN DE REDACTIE

avonds Zondag 26 van de Catechismus te behandelen. Onderwijs
ontvangen wij over de Heilige
Doop. Laten wij als kinderen van
het verbond zijn op de plaats
waar de Heere Zijn genade uitdeelt en waar Hij tot jong en oud
spreekt.
Meeleven: Dhr. M. Visscher (Karel
Doormanlaan 46, 1271 CC) wordt
zondagmiddag in het ziekenhuis
opgenomen voor de darmoperatie
die hij aanstaande maandag moet
ondergaan. Wij wensen hem Gods
nabijheid toe en hopen dat de
operatie slaagt. Onze koster, Riet
Jongerden, lag zaterdag opnieuw
op de hartbewaking. Gelukkig
mocht ze aan het einde van de
dag het ziekenhuis weer verlaten,
maar in plaats van enkele weken
genieten van de vakantie, zijn
er weer zorgen omtrent haar
gezondheid. Wij denken ook aan
dhr. J. Westland (Driftweg 33,
1271 BW) die de eerste chemokuren heeft ondergaan. Mevr.
Westland-Rebel (Oranje Nassauplein 21) wacht nog in Naarderheem op haar verhuizing naar
Voor Anker. Tot die tijd mag de
post - onder vermelding van haar
naam - verzonden worden naar:
Voor Anker, Oranje Nassauplein
100, 1272 KV Huizen. Ook denken
wij aan allen die langdurig ziek
zijn en alle gemeenteleden die
een moeilijke tijd doormaken.
Catechese: De uitnodigingen
voor het nieuwe catecheseseizoen
worden deze week verzonden.
Wij hopen dat vele jongeren zich
voor de catechese aanmelden en
er ook jongeren en ouderen zijn
die dit seizoen de belijdeniscatechese willen gaan volgen. Vergeet
niet de opgaven zo snel mogelijk
te retourneren. Wanneer er nog
vragen zijn, hoor ik dit graag.

WIJKBERICHTEN
OUDE KERK
Predikant:
Ds. P.M. van ’t Hof,
Jagersweg 11
tel. 5251348
pvanthof@hervormdhuizen.nl
Oude Kerk, Kerkstraat 1
Ik wil barmhartigheid: ‘Kom laten wij terugkeren naar de HEERE,
want Hij heeft verscheurd, maar
Hij zal ons genezen.’ Deze oproep
kwam zondagmorgen tot ons vanuit de profetie van Hosea. Vanuit
het Mattheüs evangelie hoorden
wij dat Jezus tot ons gekomen is
om ons te genezen. ‘Wie gezond
zijn hebben geen dokter nodig,
maar wie ziek zijn.’ Hij maakt
gezond en door Hem worden wij
gezonden! In zijn gesprek met
de Farizeeën citeert Jezus juist
een woord vanuit de profetie van
Hosea: ‘Ik wil barmhartigheid
en geen offer.’ De Heere vraagt
van ons allen liefde tot Hem en
liefde tot de medemens. De vraag
kwam tot ons: ‘Voor wie zijn wij
een naaste (geweest)?’ Laat ons
gebed voor iedere dag zijn dat wij
levend vanuit de zegen van Gods
liefde en barmhartigheid wij ook
tot zegen mogen zijn.
Aanstaande zondag hoop ik ’s

Start opleidingen: De kinderen
van de basisschool gaan alweer
twee weken naar school. Ook de
deuren van het vervolgonderwijs
zijn weer open gegaan en in deze
tijd starten ook de universitaire
opleidingen. Voor enkele jongeren een begin van een studie in
een nieuwe leer- en woonomgeving. Gelukkig hoor ik hoe diverse
jongeren zich aansluiten bij een
christelijke studentenvereniging.
Wij wensen ieder Gods zegen bij
de studie. Voor de studenten is
ook dit jaar de mogelijkheid om
de catechese op vrijdagavond te
volgen.
Start in Zuid-Afrika: Deze week
vertrekt Marieke Ebbers naar
Zuid-Afrika om te gaan werken bij
het AidsHope centre in Mamelodi
te Pretoria. Onlangs heeft zij in de
wijkgemeente vertelt over haar
roeping om zich daar in te zetten
voor het werk in Gods Koninkrijk.
Laten wij haar met biddende,
helpende en gevende handen
omringen. U kunt haar volgen via:
www.ebbersinzuidafrika.nl.
Verantwoording: Als dank voor
het boekje ‘Zo wil ik het’ is door
ds. Van ’t Hof nog een gift van
€ 10 voor de kerk ontvangen.
Hartelijk dank!
Evangelisatiecommissie: Binnenkort gaat het winterseizoen
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weer van start. D.V. dinsdag 1
september a.s. gaat de evangelisatiecommissie weer op pad. De
commissieleden worden verwacht
op de Boerensteeg 2 om 19.45
uur.
Op deze avond hopen we gemeenteleden te bezoeken en te
spreken over het geloof
in Jezus Christus. En dat gaat ons
toch allemaal aan! Wilt u – gemeente – daarom voorbede
doen voor de gesprekken die
hopelijk gaan plaatsvinden? Dit
gebed hebben we erg nodig
bij dit mooie, maar soms moeilijke
werk. Als afgevaardigde van de
kerkenraad gaat br. H. Lubbers
met ons mee.
De Evangelisatiecommissie.             
Tenslotte: Een hartelijke groet
vanuit de pastorie. Tot zondag!
Ds. P.M. van 't Hof
■ Aanvangspsalmen:
Zondag 30 augustus
’s Morgens: Psalm 81 vers 11
(schoolpsalm)
’s Avonds: Psalm 138 vers 3
■ Oppasdienst
Zondag 30 augustus
* ’t Visnet 0 t/m 3 jaar:
Cony Degenkamp en
Henrike Lustig.
* Oude Kerk 3½ t/m 6 jaar:
Helle de Lange.
Bijbelverhaal nr. 96,
Lukas 15 : 1, 2, 11–32.

NIEUWE KERK
Predikant:
Ds. G.J. Mantel
Colijnlaan 5
tel. 5250344
gmantel@hervormdhuizen.nl
Nieuwe Kerk, Brede Englaan 28
Bij de diensten: Nu de vakanties
ten einde zijn en de scholen weer
zijn begonnen hopen we dat u
ook uw vaste ritme weer oppakt
van het kerkbezoek. Zondagmorgen zal voorgaan onze oud
plaats- en wijkgenoot Aaldert
Gooijer uit Berkel en Rodenrijs. In
de middagdienst zal Ds. Moehn
uit Hilversum voorgaan. Gezegende diensten gewenst.
Zieken: Begin deze week kregen
we bericht dat mevrouw A.G.
Riemer - Bakker van de Jan Steenlaan 52 is over geplaatst naar het
Transitorium van Tergooi in Blaricum. We wensen haar beterschap
en Gods nabijheid. Gemeente
wilt u de vele zieken die er in de
breedte van de gehele gemeente
zijn in uw gebeden opdragen?
Doopzitting: Op zondag 6
september is de startzondag. Dan
zal er ook gelegenheid zijn om
te dopen. In verband daarmee
willen we Doopzitting houden op
maandag 31 augustus om 19.30

KIDS KLEDINGBANK
Kids Kledingbank & Tsjernobylkinderen
Op zaterdag 17 oktober organiseren we
weer een Kids Kledingbank. Zoals u inmiddels weet, organiseren
we de Kids Kledingbank voor ouders met kinderen die het financieel moeilijk hebben. Tijdens deze Kids Kledingbank hopen we
ook de 25 Tsjernobylkinderen te voorzien van extra kleding. Deze
kinderen komen op vrijdag 16 oktober kleding uitzoeken.
Verzamelt u mee?
Voor ons is het een grote uitdaging om voldoende kleding en
schoenen aan te kunnen bieden. Daarom moedigen wij u aan om
in de aankomende weken weer herfst- en winterkleding te verzamelen. We zijn op zoek naar goed bruikbare baby- en kinderkleding (maat 50 – 176), schoenen (maat 18-42) en accessoires,
geschikt voor de herfst en de winter. We hebben voor zowel de
Tsjernobylkinderen als de reguliere bezoekers extra behoefte aan
de grotere maten, vanaf 134 t/m 176. Als u geen gebruikte kleding
of schoenen hebt, kunt u bijdragen door bijvoorbeeld nieuw ondergoed of sokken voor ons te kopen en in te leveren. Dat vinden
de kinderen fantastisch.
Kids Kledingbank & Startweekend: Delen in overvloed
Tijdens de gemeentesamenkomst in ’t Visnet op zaterdag 5 september krijgt u echt de mogelijkheid om te
“delen in overvoed”. Er staat een tas gevuld met
nieuw ondergoed en sokken en hangt er een
waslijn vol met ‘jongens- en meidenbroeken’.
De sokken, het ondergoed en de broeken kunt
u kopen voor de doelgroepen zoals hierboven
beschreven. Zo wordt het delen ineens heel
concreet!
Alvast heel hartelijk bedankt voor het verzamelen!
Hartelijke groet,
Caroliene Joosse, Linda Kooij, Ingeborg Reurink en Corine Roest
(Kids kledingbank)
Henrik Koelewijn
(werkgroep activitieiten Tsjernobykinderen Huizen)
Vragen? Mail naar kledingbankhuizen@gmail.com
of bel 06-20456110.
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uur in de pastorie aan de Colijnlaan. In deze dienst zal het gaan
over Mattheüs 28 : 19. Tijdens de
Doopzitting willen we alvast naar
deze tekst kijken. Daarom graag
een Bijbel meenemen.
Verkiezingen: De komende
kerkenraadsvergadering zal in het
teken staan van verkiezingen van
nieuwe leden voor de kerkenraad.
De aftredende broeders, die zich
niet herkiesbaar hebben gesteld,
zijn de broeders ouderlingen P.L.
Rebel en G.S. van de Ridder en
scriba A.J. Zeeman.
Aftredend en herkiesbaar zijn de
broeders ouderlingen B. Smit en
W. Van As en diaken M. Wiesenekker. Deze drie broeders hebben zich herkiesbaar gesteld en
dit houdt in dat genoemde drie
broeders, als er door de gemeente
geen tegenkandidaten worden
ingediend, herkozen zijn.
Op dit moment zijn er ook nog
de volgende vacatures in te vullen. De vacature van diaken in de
plaats van broeder J. Kasbergen,
die dit jaar tot ouderling kerkrentmeester is benoemd en twee
vacatures van ouderling kerkrentmeester door het aftreden eerder
dit jaar van de broeders J. Visser
en J. Van As.
Samenvattend houdt bovenstaande in, dat er voor volgend jaar
zes vacatures te vervullen zijn:
Twee vacatures voor ouderling,
twee vacatures voor ouderlingkerkrentmeester en een vacature
voor diaken. Daarnaast is de vacature van scriba te vervullen.
De verkiezingen zullen worden
gehouden tijdens een korte bijeenkomst op zaterdag 26 september om 19.00 uur in de Nieuwe
Kerk. Als wijkgemeenteleden
wordt u verzocht om namen in te
dienen van geschikte kandidaten.
Dit is mogelijk tot en met maandag 7 september schriftelijk en
ondertekend bij de scriba br. A.J.
Zeeman, Engweg 7, 1271 BS of via
de mail: nieuwekerk@hervormdhuizen.nl, waarin u ook uw naam
en adres vermeldt.
Gemeente wilt u de komende
verkiezingen in uw gebeden gedenken. Naast uw gebed vragen
wij u om actief na te denken om
van uit het midden van de wijkgemeente geschikte kandidaten in
te dienen.
Gebedskring: Maandagavond
31 augustus komt de gebedskring
van onze wijk weer om 19.00 uur
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!
Besluit: Ik kwam de volgende
uitspraak tegen van Philip Yancey.
Genade betekent dat we niets
kunnen doen waardoor God ons
meer zal liefhebben.
Genade betekent dat we niets
kunnen doen waardoor God minder van ons gaat houden.
Ik wens u toe uit Zijn genade te
kunnen en mogen leven.
Een hartelijke groet,
Albert Zeeman

■ Oppasdiensten
Zondag 30 augustus
0–2 jaar: Voor Anker "De Erker"
Alberdina en Peter Teeuwissen
en Arianne Boot.
2-4 jaar: Voor Anker
„Grote Waaier”
Monique Rebel, Jeanette Boon,
Anne-Maaike Klein en
Janine Westland. (Verhaal 11)
4 jaar t/m groep 2: Voor Anker
„Zaaltje 2e etage”
Gabriëlle Zeeman, Jiska Gooijer,
Mirjam Kooij en
Stijn van Velzen. (Verhaal 11)
■ Kindernevendienst
Zondag horen we over Simson en
Delila ( Rechters 16).
Leiding bij groep 3-4: Hedwig
Baas en Alice Gooijer. Bij groep
5-6: Peter Wiesenekker en Corinne
Rebel.
ZENDERKERK
Predikant:
Ds. G.J. Roest,
Gravin Gertrude 8,
5239516
gjroest@hervormdhuizen.nl
Zenderkerk, Borneolaan 30
Bij de diensten: A.s. zondagmorgen luisteren we naar Exodus 2. In het gezin van Amram
en Jochebed wordt een jongen
geboren: Mozes. Zijn leven gaat
in zijn eerste levensjaar door het
oog van de naald. Volgens de
Farao moest hij sterven, maar de
dochter van farao zelf blijkt niet
zo hard: zij krijgt medelijden als
ze het huilende jongetje ziet, in
een biezen mandje tussen het riet
van de Nijl. Zo staat Mozes’ leven
van begin af aan in het teken van
een wonderlijke redding. Mozes
wordt groot tussen de rijken en
machtigen van Egypte. Deze buitengewone plek voor een joodse
jongen wordt de HERE gebruikt
in zijn vorming tot herder van het
volk Israël. Als Mozes op deze manier groot wordt, moet hij echter
ook weer gaan leren klein te worden. In zijn grootheid, op eigen
initiatief, slaat hij een Egyptenaar
dood en moet vervolgens vluchten. Nog eens veertig jaar zal het
volk zuchten en kreunen onder
de slavernij. Gaat God nog wat
doen? Is Mozes leven nu definitief
op een zijspoor beland? Hij komt
in een warm gezin terecht, trouwt
met Zippora. Maar de naam die
hij aan zijn zoon geeft spreekt
wel boekdelen: Gersom, ‘ik ben
een vreemdeling geworden in
een vreemd land’. Aan het eind
van het hoofdstuk daagt hoop.
En wel omdat er gebeden wordt.
Het hulpgeroep van Israël stijgt
omhoog tot God. Bevrijding komt
niet door de eigen kracht van het
volk of van Mozes, maar vanuit de
HERE God zelf.
In de middagdienst gaat voor dr.
J. Kommers uit Harderwijk. Gezegende diensten gewenst!
Lied: Zondag na de Schriftlezingen zingen we Opwekking 533.
Een gezangachtig opwekkingslied, niet zo bekend, wel vrij gemakkelijk te zingen. De tekst sluit
heel goed aan bij wat we horen
uit de bijbel. Couplet 1 gaat zo:
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‘Eén klein kind
in een wereld vol duisternis,
één verlosser, zo lang al verwacht.
Eén klein handje
dat wijst waar de hemel is,
vredeskind in de nacht.’
Als u/jij dit voor zondag vast beluistert op internet, dan kunnen
we zondag des te beter zingen!
Catechese: Op 2 september zal
het catecheseteam vergaderen.
De week erna starten de mentoren met elkaar. Op maandag 7
september de mentoren van Follow Me (12-15 jaar), op donderdag 10 september de mentoren
van Follow Me Next (16+). Vanaf
maandag 14 september hopen we
te starten met alle catechesegroepen.
Maandag 16.30-17.15
– voor kinderen uit groep 7/8
Maandag 19.30-20.30
– voor jongeren van 12-15 jaar
Maandag 21.00-22.00
– belijdeniscatechese
Woensdag 19.30-20.30
– voor wie op maandag en
donderdag echt niet kunnen
Donderdag 19.30-20.30
– voor jongeren van 16 jaar
en ouder
Donderdag 21.00-22.00
– voor wie 20+ is en in gesprek wil
blijven over het geloof
Bijbelstudieboekjes: Komend
seizoen hopen we in de kerkdiensten vooral uit Exodus en Mattheüs te lezen. In het team van
predikanten + evangelist hebben
we afgesproken in alle wijken te
lezen uit Mattheüs: op de startzondag allen het slot van dit boek
(Mat. 28: 16-20), en door het jaar
heen zoals iedere predikant dit
zelf in wil vullen (voor de hand
liggend is vanaf dec./jan. tot aan
Pasen). Het is mooi als in bijbelkringen en/of persoonlijke bijbelstudie ook aandacht aan Mattheüs en/of Exodus gegeven kan
worden. Als hulpmiddel daarvoor
noem ik wat bijbelstudieboekjes:
-Henk Binnendijk, Met God in de
woestijn. Bijbelstudies over Mozes
en de tabernakel
-Anne van der Bijl en Al Janssen,
Exodus. God volgen en het onmogelijke doen
-Tanno Verboom,
Gaan op Gods weg - Exodus
-Age Romkes, Mattheüs.
Thuiskomen in het Rijk van God
-Henk Binnendijk, De Bergrede.
Grondwet van het Koninkrijk der
hemelen
-Tom Wright, Mattheüs voor
iedereen (2 deeltjes).
Gebedsuur: Volgende week
beginnen de gebedsuren in de
Zenderkerk weer. Iedereen is hier
welkom om mee te bidden voor
mensen binnen en buiten de kerk.
Weet u/je welkom om hier nieuw
aan te schuiven! Het gebedsuur
begint op woensdag 2 september
om 19.30 uur in de Zenderkerk.
Meeleven met elkaar: Broeder
A. van Bemmel is vanuit Theodotion overgebracht naar ziekenhuis
Tergooi in Hilversum. Wij bidden
hem en zijn vrouw Gods zegen
toe. Hun adres is: Boeier 1, 1276
BZ Huizen.
Huwelijk Tim en Eline: Aanstaande zaterdag, 29 augustus,
gaan Tim Kooij en Eline Veerman
4

met elkaar trouwen. Op hun
trouwkaart hebben zij woorden
van de apostel Johannes gezet:
‘als wij elkaar liefhebben, blijft
God in ons en is Zijn liefde is ons
volmaakt geworden’ (1 Johannes
4: 12). Wat een prachtig perspectief om mee te trouwen! In een
kerkdienst, die begint om 13.30
uur in de Oude Kerk, zullen wij
hier verder over horen uit Gods
Woord en zal het huwelijk van
Eline en Tim worden ingezegend.
Wij wensen hen samen met beide
families, vrienden en anderen een
heel goede dag toe! Het adres
van Tim en Eline: Enkhuizerzand
15, 1274 HS Huizen.
Huwelijk Dennis en Ellen: Op
10 september gaan Dennis le
Febre en Ellen Veerman trouwen.
Op hun kaart staan woorden uit
de wijsheid van Spreuken: ‘Mogen
liefde en trouw je nooit verlaten,
wind ze om je hals, schrijf ze in
je hart. De dienst waarin we God
danken en bidden om Zijn zegen
over het huwelijk vindt plaats –
zo de Heer wil en wij leven – om
15.00 uur in de Oude Kerk. We
wensen Dennis en Ellen met allen die hen lief zijn alvast een
prachtige dag toe! Het adres van
Dennis en Ellen: Zuidwal 6, 1274
GV Huizen.
Gift: Ds. E.K. Teygeler ontving
op huisbezoek in de wijk 50 euro
voor de kerk. Hartelijk dank!
Bijbelkringen:
Bijbelkring Zenderkerk:
Beste kring,
Zondag starten we weer met de
kring. We zijn te gast bij Coen en
Geralda.
We behandelen een vrij onderwerp waar het gaat over de
Heilige Geest. Coen verzorgt de
inleiding. Willen jullie voor jezelf
een stuk uit de bijbel opzoeken,
wat je geholpen geeft om helder
te krijgen wat de Heilige Geest
voor je betekent?
Groeten Jaap Hoegee
Bijbelkring Bijvanckkring: Nu de
vakantie weer achter ons ligt
willen we als “Bijvanckkring” a.s.
maandagavond 31 augustus weer
bijeen komen. Om 20:00 uur zijn
we welkom bij Ingrid Teygeler,
Treiler 58 . Bij verhindering graag
een telefoontje naar 035 8883244.
We bespreken voor de laatste
keer een gedeelte uit het magazine met het jaarthema ‘De loop
van je leven - Op weg met Jozef’.
Het onderwerp is ‘Het kwaad God is sterker’. Het betreft de
bladzijden 72 t/m 75. We lezen
daarbij uit de Bijbel: Genesis
50:15-21. Nieuwe leden zijn hartelijk welkom. Tot maandagavond.
Hartelijke groet,
Piet Goedegebuure

* Kelder, 3 t/m 5 jaar:
Corine Ockhuisen,
Helien Lohuis en Eline Kaijser.
■ Kindernevendienst:
A.s. zondag is er kindernevendienst voor groep 1 t/m 4. We
gaan het hebben over Simson
vecht in Lechi, n.a.v. Rechters 15.
De leiding is in handen van: Gezien de Jong en Emma Baas.
MEENTKERK
Predikant:
Ds. B.E. Weerd,
Augustinuslaan 33,
5243431
bweerd@hervormdhuizen.nl
Meentkerk, Bovenmaatweg 410
Rondom de diensten: Komende
zondagmorgen hoop ik in de
Meentkerk voor te gaan. We maken een begin met het Bijbelboek
Kolossenzen, namelijk hoofdstuk
1:1-14. Het Evangelie heeft ingang
gevonden onder de mensen in Kolosse. Paulus bidt intensief voor de
gemeente (vers 9 en10) met het
oog op vervulling met de kennis
van Gods wil. Wat heeft dat ons
te zeggen? In de middagdienst
hoopt ds. Smelt uit Voorthuizen
voor te gaan. Gezegende diensten
gewenst.
Nabespreking: Komende zondagmorgen is er na de dienst gelegenheid om met elkaar door te
praten over de dienst/preek. We
kijken nog wel of we dat in kleine
groepjes doen of in één groep. Ik
reken erop dat we ongeveer een
uur na afloop van de dienst de
nabespreking afsluiten. Welkom!
Bediening Heilige Doop: Zondagmiddag is de Heilige Doop
bediend aan Jakob (Pieter Adrian)
Rosendal, zoon van Richard en
Christina Rosendal, Fauna 23
(1273 GV). In de preek ging het
over de gelijkenissen van de ‘schat
in de akker’ en van ‘de parel met
grote waarde’ (Matth. 13:4446). Jakob kreeg als tekst Psalm
46: 12 mee: ‘De HEERE van de
legermachten is met ons; de God
van Jakob is voor ons een veilige
vesting.’ (Psalm 46:12).

Tenslotte: Een hartelijke groet
vanaf de Gravin Gertrude, in
Christus verbonden,
ds. Gerben Roest

Meeleven: De heer D. van ’t
Zelfde, Paardenbloem 12 (1273
VJ) is thuisgekomen uit het
Tergooiziekenhuis Hilversum na
een ingreep. Mevrouw VeermanPol, Monnickskamp 224 (1273 JX)
verblijft in het ziekenhuis in Blaricum. Marjan den Uil, Brunel 12
(1273 BC) is in de Rembrandthof
in Hilversum. Zij, die behandelingen ondergaan, of die uitslagen kregen of daarop wachten:
Sterkte gewenst en kracht van de
Here, onze God.
Marieke Ebbers is de afgelopen
week vertrokken naar Zuid-Afrika:
uit het oog, in het (biddende) hart
van de (wijk)gemeente.

■ Oppasdiensten:
Zondag 30 augustus
* Gemeentezaal, 0 t/m 2 jaar:
Gemma Langedijk,
Corine van der Wiel,
Miriam Veerman,
Carline Bor en
Rianne van Oosten (reserve).

Ambtsdragerverkiezing (herinnering): Voor het komende jaar
zijn er in de kerkenraad 11 vacatures te vervullen, te weten 6x
pastoraal ouderling, 2x jeugdouderling, 2x ouderling-kerkrentmeester en 1x ouderling-scriba.
De kerkenraad nodigt de leden

van de wijkgemeente uit om voor
invulling van de bovengenoemde
vacatures namen in te dienen van
andere belijdende wijkgemeenteleden, die in aanmerking komen
voor de genoemde ambten. De
namen, voor elk ambt afzonderlijk, kunt u tot en met D.V.
vrijdag 11 september a.s. schriftelijk en ondertekend indienen
bij de scriba: ouderling T.J. Kooij,
Confuciushof 3 (1277 AB), e-mail:
meentkerk@hervormdhuizen.nl.
Voor de goede (administratieve)
orde verzoeken wij uw adres en
postcode in uw brief of e-mail te
vermelden.
Op D.V. woensdag 16 september
a.s. komt de kerkenraad bijeen
in een extra vergadering. Tijdens
deze vergadering zullen de ingediende namen bekend worden
gemaakt en zullen de dubbeltallen worden opgesteld. De ambtsdragerverkiezing zal worden
gehouden in een verkiezingsvergadering van belijdende wijkgemeenteleden op D.V. zaterdag 3
oktober a.s. van 19.30 - 20.30 uur
in de kerkzaal van de Meentkerk.
We willen u en jou oproepen om
de ambtsdragerverkiezing in uw
en jouw gebeden te gedenken.
Opgave catechisatie: Tot en
met morgen (za. 29 augustus a.s.)
is het nog mogelijk om je op te
geven voor de catechisatie. Mocht
je het opgaveformulier nog niet
hebben ingeleverd, dan is het verzoek om dit zo spoedig mogelijk
te doen. Het catecheseteam zal
komende week beginnen met het
indelen van de groepen. Nadere
informatie omtrent de samenstelling van de groepen volgt op een
later moment.
Vergadering: De ouderlingen
met een pastorale opdracht vergaderen op maandag 31 augustus
om 20.00 uur in de Meentkerk.
Catecheseteam: Het catecheseteam vergadert op maandag
7 september. Als het goed is, zijn
de meeste opgaven binnen. Er
wordt vervolgens nauwkeurig
geprobeerd om iedereen in te
delen in de juiste groep op de
juiste avond.
Uitgaven: Ik vind het leuk om
te melden dat ik het afgelopen
seizoen heb meegewerkt aan een
tweetal uitgaven, die nu op de
markt (zijn ge)komen. Er is een
nieuwe belijdenismethode van de
HGJB onder de naam Hou(d)vast.
Daar heb ik aan meegeschreven.
Deze methode zal ik ook gaan gebruiken bij de belijdeniscatechese
en collega’s overwegen dat.
Ook heb ik een aantal schetsen verzorgd in het boek ‘Goed
gelovig – Een thematische uitleg
van de Heidelbergse Catechismus
voor verkondiging en onderwijs’,
dat verschijnt op 15 september.
Dat is dus echt stof voor leerdiensten. Dat valt mooi samen met de
nieuwe plannen voor invulling
van de middagdiensten in onze
gemeente.
Waarschijnlijk liggen de uitgaven
binnenkort bij de Echo!
Kindernevendienst: De afgelopen twee keer was het stukje
keurig aangeleverd bij mij, maar
niet geplaatst - excuus!
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Kindernevendienst groep 1
t/m 3: Zondag gaat het Bijbelverhaal over Noach verder en
horen jullie hoe God een nieuw
begin maakt. Hierbij maken we
een kleurig werkje. De leiding is
in handen van Marijke en Sofie.
Denken jullie ook aan de spaarpot
voor het werk van Marieke Ebbers
in Zuid-Afrika? Tot zondag!
Oppas – zondagmorgen 30
augustus 2015: Lisanne Kooij;
Mandy Runia; Anke Honing; Lisa
van de Poel.
Augustinusje: ‘Jezus zegt: ‘Leer
van Mij.’ ‘Wat moeten wij van U
leren?’ Dat Ik alles in het begin
geschapen heb, toen Ik bij God
was, hoef je niet te leren. Maar je
moet leren dat Ik geworden ben
wat Ik Zelf geschapen heb. Zodat
de mensen die Ik geschapen heb
niet verloren zouden gaan.’
Tenslotte: Wij zijn al weer behoorlijk in het ritme van school en
werk. De eerste buikgriep hoorde
daar ook weer bij …… Binnenkort
start ook weer het kerkelijk seizoen. Het startweekend staat volgend weekend al gepland. Houd
u er rekening mee in de agenda?
Zo zullen er overal weer grote en
kleine dingen zijn, leuke en moeilijke momenten. Het blijft voor
ons allemaal een opdracht om het
leven van elke dagen te leven in
navolging van Jezus Christus.
Hartelijke groet,

ds. Weerd

Huizen

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

Ontmoetingsdienst: Er was
een man - Prediker - die zei: ‘Eén
van de manieren waarop ik heb
geprobeerd mijn leven betekenis te geven, is door m’n leven te
controleren. Ik wilde grip krijgen
op mezelf en m’n omgeving’.
Om in onze samenleving te
slagen moet je succesvol en productief zijn, je moet je emoties
onder controle hebben, je moet je
relaties goed managen. Wat is het
een probleem als je probeert met
controle betekenis te geven aan
je leven? Prediker zegt: ‘het werkt
niet’. Het leven is niet te temmen.
Controle is een illusie. Als dat zo
is, waarom doen we het dan?
Heel simpel. Als je denkt dat er
geen God is die macht heeft over
jouw toekomst en die het beste
met jou voorheeft, dan ben je wel
gedwongen om zelf de controle
te nemen. Psychologe Susanne
Piët zegt: ‘Moderne mensen hebben God afgeschaft en nu moeten
zij zichzelf gelukkig maken.’ Dat
is een zware taak. Hoe zou je kunnen leven als God je leven betekenis geeft? Welkom om daar samen
over na te denken.
Het thema voor de dienst is: ‘Alles
onder controle…’, n.a.v. Prediker
9: 1-12.

De deuren van deBrug gaan om
10 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: Woensdag
2 en 16 september 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. Tot ziens bij Eten
bij de Brug…! Ontvangst vanaf
17.30 uur. Maaltijd van 18.00 –
19.30 uur. De Brug, Keucheniusstraat 36, Huizen.
Maandbrief: De maandbrief van
september verschijnt op vrijdag 31
augustus en is te downloaden via:
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.
Website: Al het missionaire
nieuws onder één dak:
www.debrughuizen.nl.
Nieuw: Vanaf volgende week
zijn er nieuwe posters, folders en
strooikaartjes van de Ontmoetingsdienst beschikbaar. Als u mee
wilt doen met de verspreiding
daarvan in uw eigen omgeving,
heel graag. Ze liggen klaar voor
(jo)u. Bel, mail of app even naar
mij (o6 5799 2829 of evangelist@
hervormdhuizen.nl).
Samen de bijbel ontdekken:
Om alvast over na te denken. Op
17 september start het tweede
deel ‘Samen de bijbel ontdekken’.
Wie zin heeft om mee te doen
wordt hierbij van harte uitgenodigd. Zie kader in dit kerkblad.

worden door Ds. B.E. Weerd. De
Heere geve u met hem een goed
samenzijn rond het Woord. De
dienst in de Grote Waaier begint
om 10.30 uur.
Tot slot: Psalm 23 is een heel
bekende en zeer geliefde psalm.
Valt daar nog iets nieuws in te
ontdekken?
Ja, zeker. Dat komt omdat de
HEERE met u, jou en mij meegaat
op een levensweg met steeds
weer andere periodes.
Zo wil ik bij deze gelegenheid
vooral wijzen op die korte zin: ‘Gij
zijt bij mij.’ (vs. 4) Het valt op dat
in het begin van de psalm steeds
over de HEERE wordt gesproken
als Hij: Hij voert mij aan rustige
wateren, Hij verkwikt mijn ziel,
Hij leidt mij in de rechte sporen.
Maar dan komt er een dieptepunt
in het leven van David, als kind
van Gods kind, en het wordt: Gij!
Zelfs al ga ik door een dal van
diepe duisternis, ik vrees geen
kwaad, want Gij zijt bij mij. In
de Hebreeuwse grondtekst zijn
dat precies de centrale woorden!
M.a.w. daar draait het om.
Wat komt de Herder van ons
leven dan dichtbij.
Als het erop aankomt, bent U er,
HEERE!
Het mag ons rust geven als we dit
lezen. Juist als het moeilijk wordt,
is de HEERE er zeer persoonlijk.
Reken daar maar op. Dan kunnen
moeilijke tijden zelfs mooie tijden
worden. Neem die woorden mee
in uw levensreiskoffer.
‘Gij zijt bij mij’... Gij, dat is God, de
Allerhoogste en de goede Herder. Gij zijt bij mij. Ja, echt heel
dichtbij. En dan dat wonder: Gij
zijt bij mij.
Bij mij, arm, kwetsbaar en eigenwijs schaapje.
Hoe vaak ga ik zondig mijn eigen
weg?!
En toch word ik heel persoonlijk
gedragen als ik door een diep
dal heen moet gaan. Dat is mijn
Psalm 23, waar God alleen alles
van weet.
God zij dank door Jezus Christus.
Hij is door God verlaten zodat wij
nooit meer door God verlaten
zouden worden.

Jan Verkerk
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

Inspiratiedag IZB: De IZB organiseert zaterdag 19 september van
10.00-16.00 uur, een inspiratie- en
bemoedigingsdag over discipelschap, voor o.a. kerkenraadsleden
en evangelisatiecommissies. Locatie: De Wittenberg, Krakelingweg
10, Zeist.
De beide directieleden van de IZB
zullen er het woord voeren. Dr.
Sjaak van den Berg spreekt over
‘Jezus’ roep bevrijdt om te volgen’, Jurjen de Groot over ‘de rol
van het gebed in de praktijk van
de gemeente’. ’s Middags zijn er
workshops over o.a. ‘het geloofsgesprek leren beoefenen in de
gemeente’ (Anja van Maanen),
‘discipelschap via dagelijks dichtbij
delen’ (ds. Dirk de Bree), ‘werken
aan je frontlinie’ (Henri Wijnne)
en ‘discipelschap en huisgroepen’
(ds. Ad Verwijs).
Kosten, incl. lunch, bedragen € 10
p.p. Aanmelden: info@izb.nl
Wie zich aanmeldt, kan ook intekenen op een ‘spreekuur’ met IZBdirecteur Jurjen de Groot. Voor
meer informatie: zie www.izb.nl
Jan Verkerk

Kerkstraat 50, 1271 RM Huizen
035-5267914 www.echowinkel.nl
Op eigen benen, Karen Kingsbury, € 19,99
‘Op eigen benen’ van Karen
Kingsbury is het eerste deel in
een serie over Bailey Flannigan,
die het hoopt te schoppen tot
musicalster.
Na het winnen van de auditie
voor een Broadway-musical grijpt
Bailey deze kans om haar droom

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

Van ons heengegaan: Op 25
augustus is op 83-jarige leeftijd
de heer H.H. Dol overleden. Hij
woonde op Oranje Nassauplein
182. We bidden zijn familie de
troost van de Allerhoogste toe.
Ziekenhuisopname: Mw. B. de
Graaf-Teunissen, ONP 144 is 26
augustus voor onderzoek opgenomen in Ter Gooi – Blaricum.
Weekdienst: De weekdienst op
woensdag 2 september zal geleid
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te verwezenlijken. Ze laat het
vertrouwde Bloomington achter
zich en verhuist naar New York.
Maar is ze ook echt klaar om haar
familie en vrienden te verruilen
voor de eenzaamheid van de
grote stad?
Lifestyle, Leonie Rivelino,
€ 9,95
De tien geboden vertaald naar
de huidige tijd. Genade van
God staat centraal. Persoonlijke
praktijkverhalen van Rivelino.
Interviews met jongeren. Bijbelse verwerkingen. Lifestyletips.
Vragen om over na te denken.
Voor christelijke jongeren of
jeugdgroepen van de kerk. Voor
gebruik onder randkerkelijken en
ongelovige jongeren.
Voor de start van het nieuwe kerkelijk seizoen is er een apart gedeelte ingericht voor het uitzoeken van nieuwe boeken voor bijv.
bijbelkringen en kerkenwerk!!!

Vrijdag 28 augustus
en zaterdag 29 augustus . . .

BEZEMDAGEN
Boeken:
3 voor € 10,00
3 voor € 15,00
3 voor € 20,00

CD’s/DVD’s
voor lage prijzen

Kassakoopjes!!!

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

■ Instuif
Beste Instuivers!
De start van het volgende seizoen
is alweer in zicht. Komende 12
september is de eerste instuif
avond en team 1 staat weer paraat. Jullie komen toch allemaal?
Om tijdens de instuif avonden
nog beter te kunnen gamen
(jongens!!) zijn wij op zoek naar
een nieuwe televisie. Het liefst
een flat screen, zodat we de TV
netjes op de nieuwe kast kunnen
zetten. Ken jij iemand die zijn
televisie helemaal zat is en er van
af wil? Of hebben jullie er zelf
een thuis staan die weg moet?
Stuur dan gauw een bericht naar
het volgende email adres: joelvandebeek123@hotmail.com

van de avond is ‘Laat de kerk niet
verdwijnen’. Met elkaar denken
we na hoe jij je kunt inzetten
voor de kerk in Egypte, maar ook
wat je kunt doen voor je eigen
gemeente of buurt. Kom je ook?

VERENIGINGSNIEUWS
■ Vrouwenvereniging
“Salôme”
D.V. 24 september 2015 wordt in
Barneveld de jaarlijkse Bondsdag
gehouden.
Ga je mee? Meer informatie vind
je in het juli/augustus nummer
van De Hervormde Vrouw.
Op onze 1ste vergadering van 10
september a.s. kun je je hiervoor
opgeven.

Neem gerust je vrienden mee!
Reserveer gratis kaarten via
www.gzb.nl
Wat: GZB-jongerenevent
Wanneer: vrijdagavond 2 oktober,
19.30 uur
Wie: tieners en jongeren
Waar: De Fontein in Nijkerk

DIVERSEN
■ Jongerenevent GZB
2 oktober 2015
Wist je dat bijna alle christenen in
Egypte een getatoeëerd kruisje op
hun hand hebben? Zo ziet iedereen dat ze christen zijn. Ook moslims zien dat. Christenen in Egypte
verstoppen hun geloof niet!

Richard Vos speelt verzoeknummers.
Er zijn veel verzoeknummers aangevraagd.
Richard heeft een selectie hiervan
ingestudeerd en speelt die op
deze avond.
Toegang vrij.
Collecte na afloop.
Aan het eind van de avond napraten met een glaasje dat u door de
organisatie wordt aangeboden.

Deze oproep richten wij uiteraard
ook naar u die niet naar de instuif
komt maar wel een steentje bij
wil dragen!
Alvast bedankt en tot de 12e!
Groetjes,
Team 1, 2 en 3

■  VrijdagAvondmuziek
in de Nieuwe Kerk in Huizen
vrijdagavond 28 augustus. Aanvang 20:00 uur.

Op vrijdagavond 2 oktober a.s. is
er weer een GZB-jongerenevent.
We hopen dat je erbij bent. Het
wordt een gave avond. Anne Zaki
uit Egypte komt vertellen hoe
het is om in Egypte te leven en
geloven. We gaan samen zingen
met The Psalm Project, uit de
Bijbel lezen en kijken wat we voor
christenen als Anne in Egypte
kunnen betekenen! Het thema

■ Radio 6FM
Zondag 30 augustus zendt Radio
6FM -naast alle andere programma’s- een kerkdienst uit vanuit
de Oosterlichtkerk aan de Huizermaatweg in Huizen.
De kerkdienst gaat uit van de Protestantse Gemeente in Huizen.
In deze dienst -die om 10.00 uur
zal beginnen- gaat ds. J. Glazema,
predikant van deze gemeente
voor.
De kerkdienst is tot een week na
de uitzending na te luisteren via
www.6fm.nl
Van 09.00 - 10.00 uur het programma “Op weg naar de
kerkdienst” met kerk-, koor- en
instrumentale muziek.

ADVERTENTIE
Zijn plaats is leeg,
het gemis is groot,
maar de herinnering en liefde
zal altijd blijven.
Lieve mensen,
Dank u allen voor de vele blijken van medeleven, tijdens de ziekte
en na het overlijden van mijn innig geliefde man, onze lieve vader
en opa

Auke Terpstra
het heeft ons diep geraakt en troost gegeven.
Ivonne Terpstra
Jeroen en Alma Terpstra
Tim
Eva
Mariëlle Terpstra
Huizen, augustus 2015
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Aansluitend aan de kerkdienst
het programma “Klassiek Zondagmorgen” met daarin o.a. de
concertagenda voor de maand
september.
Dinsdag 1 september van 19.00 20.00 uur het programma “Kerkplein”.
Thema: “Centrum Informatie en
Documentatie Israël (CIDI)”, met
als studiogast een woordvoerder
van het CIDI.
De column is van de hand van Jan
Provoost.
Radio 6FM is in stereo te ontvangen op de kabel FM 92.3 en op
92.0 / 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

COLOFON
■ ALGEMENE KERKENRAAD
Preses: C. Gooijer, 5256531
Rembrandtlaan 33,
1272 GM Huizen
e-mail: preses@hervormdhuizen.nl

Scriba: J. Rebel, 5256649
Van Hogendorplaan 44b,
1272 GH Huizen,
e-mail: scriba@hervormdhuizen.nl

Postadres scribaat:
Postbus 1076, 1270 BB Huizen
■ KERKRENTMEESTERS
Secretariaat: Arnoud van Velzen,
Postbus 124, 1270 AC Huizen
kerkrentmeesters@hervormdhuizen.nl

IBAN NL07 RABO 0329 9026 52
IBAN NL86 INGB 0000 1010 98
■ Kerkelijk bureau
Borneolaan 30, (Zenderkerk,
ingang Hoeveweg) Tel.: 6566823
op Di. t/m do. van 10.00-11.30 uur
Openingstijd Kerkelijk bureau
Vrijdag 9.30-11.30 uur
kerkelijkbureau@hervormdhuizen.nl

■ DIACONIE
Postadres: Postbus 130,
1270 AC Huizen.
Bank: Rabobank Huizen,
IBAN NL71 RABO 0329 9074 17
IBAN NL36 INGB 0000 1982 22
Secretariaat: M. Voerman,
Salland 47, 8889683.
diaconie@hervormdhuizen.nl

■ Diaconale welzijnscommissie van
de Hervormde Gemeente Huizen
Secr.: Mevr. M. Boomsma-Veerman,
Kamperzand 41, 1274 HL Huizen
tel. 035-5257547
dwc@hervormdhuizen.nl

■ Hulpverlening
Tel.: 5250132 (b.g.g. 5232670)
■ De Herberg
Aanspreekpunt Huizen:
Gravin Gertrude 15, 1276 MN.
Tel.nrs.: 5269003, 5250132,
of 5261306.
■ Interkerkelijke Stichting:
Vrijwillige Palliatieve Terminale Zorg
Telefoonnummer 06-20943317.
www.terminalezorg-huizen.nl
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■ AMARIS VOOR ANKER
EN AMARIS THUIS
Amaris Voor Anker biedt u een
totaalpakket aan thuiszorg,
wonen & zorg, welzijn & service.
Wij staan 24 uur per dag 7 dagen
in de week voor u klaar.
Oranje Nassauplein 100,
1272 KV Huizen. Tel. (035) 5256044.
vooranker@amaris.nl / www.amaris.nl
Buiten kantoortijden zijn wij voor
dringende zorgvragen dag en nacht
bereikbaar.
Van 19.00 tot 23.00 uur:
(035) 528 95 20
Van 23.00 tot 07.00 uur: 06-13389961
■ MAATSCHAPPELIJK WERK
AMARIS
Heeft u ons nodig? Bel (035) 523 26 70
of mail naar mw@amaris.nl. Of kijk op
onze website www.amaris.nl/
maatschappelijk werk. Vanuit onze
christelijke levensvisie bieden wij
deskundige hulp aan iedereen,
welke leeftijd, achtergrond of
levensovertuiging u ook heeft.
Adres: Oranje Nassauplein 100 in
Huizen.
■ HGVV PREKENDIENST
Wijkgemeente Oude Kerk:
A.H. Jongerden,
Witte de Withstraat 94,
5242406.
Wijkgemeente Nieuwe Kerk:
Koster dhr. J.C. Rebel,
Molenberg 6, 5260580.
Wijkgemeente Zenderkerk:
Jan René van Wessel,
tel. 06-33689521.
Wijkgemeente Meentkerk:
J. Brands, Hazewind 13,
5252864.

■ KERKELIJK CENTRUM
’T VISNET
Informatie over zalenverhuur:
Dhr. J.R. van Wessel,
De Ruyterstraat 7,
1271 SR Huizen, 5253777
visnet@hervormdhuizen.nl

■ PREDIKANTEN EN SCRIBA
Wijkgemeente Oude Kerk:

Koster: Dhr. F.M. Smit,
Fauna 61, tel. 5267696

oudekerk@hervormdhuizen.nl

kostermeentkerk@hervormdhuizen.nl

Ds. P.M. van ’t Hof,
Jagersweg 11, 1272 AL Huizen
5251348, pvanthof@hervormdhuizen.nl

Bijstand pastoraat:
Ds. J.H. Gijsbertsen,
Molenweg 91, 3781 VB Voorthuizen
0342-464689, jh@gijsbertsen.net
Scriba: E.P. Jansen,
Amstel 8,
1273 LP Huizen, 5269613
Koster: Mevr. R. Jongerden,
W. de Withstraat 94, 5242406
kosteroudekerk@hervormdhuizen.nl

Wijkgemeente Nieuwe Kerk:
nieuwekerk@hervormdhuizen.nl

Ds. G.J. Mantel,
Colijnlaan 5, 1272 GK,
5250344, gmantel@hervormdhuizen.nl
Scriba: A.J. Zeeman, Engweg 7,
1271 BS Huizen, 5261257
Koster: Dhr. J.C. Rebel,
Molenberg 6, 1271 AR, 5260580
kosternieuwekerk@hervormdhuizen.nl

Wijkgemeente Zenderkerk:
zenderkerk@hervormdhuizen.nl

Ds. G.J. Roest,
Gravin Gertrude 8, 1276 MR
5239516, gjroest@hervormdhuizen.nl
Scriba: G.H. Veerman,
Gooierserf 236,
1276 KZ, 5240633.
Kostersteam Zenderkerk,
Jan René van Wessel,
tel.: 06-33689521
Frans Smit, tel. 06-55243220
kosterzenderkerk@hervormdhuizen.nl

Wijkgemeente Meentkerk:
meentkerk@hervormdhuizen.nl

Ds. B.E. Weerd,
Augustinuslaan 33, 1277 AA
5243431
bweerd@hervormdhuizen.nl
Scriba: T.J. Kooij, Confuciushof 3,
1277 AB, 5241354.

Heel de gemeente:
Voorz.: Dhr. W.J. v.d. Wetering,
Tel.: 5269604,
wj.vandewetering@solcon.nl
■ VOOR ANKER
Past. Werker/Geest. Verzorger
Ds. E.K. Teygeler,
Treiler 58,
1276 EE, tel. 8883244
eteygeler@hervormdhuizen.nl

■ MC - EVANGELIST
Evangelist: Jan Verkerk,
De Ruyterstraat 7,
06 57 99 28 29
evangelist@hervormdhuizen.nl
Secretariaat: Vacant

■ JONGERENWERKER
Vacant

■ WEBSITE
www.hervormdhuizen.nl
■ HUIZER KERKBLAD
Officieel orgaan van en voor de
Hervormde Gemeente van
Huizen.
Adm. Druk.-Uitg. J. Bout & Zn,
Ceintuurbaan 32-34, 1271 BJ,
5253293.
huizerkerkblad@hervormdhuizen.nl

Ab.:  19,00 per halfjaar
Postab.:  49,70 per halfjaar

Aanleveren kopij
donderdag vóór 9.00 uur
Huizer Kerkblad
niet ontvangen?
Bel voor nabezorging
Drukkerij J. Bout & Zn.
Telefoon 5253293
op vrijdag tussen
18.00 en 19.00 uur of
zaterdag tussen
10.00 en 12.00 uur.
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jongerendienst

Kinderdienst
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