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MEDITATIE

KERKDIENSTEN

Jezus’ opgang naar Jeruzalem
2 Kron. 36:23

De Heere Jezus ziet in het Oude Testament een
geschiedenis van moord en doodslag. Dat begint al in Genesis met de geschiedenis van Kaïn
en Abel en eindigt in 2 Kronieken met de aanslag op Zacharia, de zoon van Berechja. Hij werd
gedood tussen de tempel en het altaar (Matth.
23:35). Het is het verhaal van ons mensen die
breken met God. Onze geschiedenis is daarom
een geschiedenis van zonde en schuld. Daar
kunnen we niet om heen. Het past ons daarom
God te bidden om Zijn ontferming. Altijd weer:
O wij arme zondaars, bedelaars onrein,
die in zonde ontvangen en geboren zijn,
onze schulden brachten ons in zo grote nood,
dat wij met lijf en ziel vervielen aan de dood.
Kyrië eleison (Heere, ontferm U over ons),
Christe eleison (Christus, ontfern U over ons),
Kyrië eleison (Heere, ontferm U over ons).
Aan het slot van de Bijbel van de Heere Jezus
bevinden wij ons in de Babylonische ballingschap. We zijn ver van huis. We zijn ver van
God. Net zo als de verloren zoon. Daar zitten
wij. In diepe ellende (Psalm 130). En juist daar
wil God met ons beginnen de opgang naar Jeruzalem. Daar krijg je nu de boodschap te horen: optrekken!
Die boodschap staat in een decreet van Kores.
Kores of Cyrus is de oppermachtige koning van
de Perzen. Maar bij de profeet Jesaja noemt de
HEERE hem ‘Mijn knecht’. Achter Kores staat
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5e Lijdenszondag
OUDE KERK
9.30 uur: Ds. W.H.Th. Moehn, Hilversum
18.30 uur: Prop. C. Hendriks, Ede

de HEERE, zijn God, zij met Hem
en laat hij optrekken…

Dit is het laatste zinnetje van de Hebreeuwse
Bijbel. Dat was de Bijbel van de Heere Jezus. Die
Bijbel heeft een andere volgorde van de Bijbelboeken dan ons Oude Testament. Dat zinnetje
is niet af. Dat zie je in Ezra 1 vers 3. Daar loopt
het wel door. Het was de opdracht van koning
Kores aan de Joodse ballingen in Babel om op
te trekken naar Jeruzalem. Daar moeten zij het
huis van de HEERE, de God van Israël, (her)bouwen. De Bijbel van de Heere Jezus eindigt midden in een zin. Nu moet Hij die zin afmaken.
Daarmee begint voor Hem Zijn opgang naar
Jeruzalem (Luk. 9:51, 53).

Zondag 30 maart

dus God. De HEERE Zelf roept ons op om op te
gaan naar Jeruzalem. Of we dat nu ook werkelijk doen? Dat is de vraag. Maar dat was geen
vraag voor de Heere Jezus. Hij trekt op.
Zo richt de Heere Jezus Zijn aangezicht naar Jeruzalem (Luk. 9:51 en 53). Dat doet Hij en dat
blijft Hij doen na de verheerlijking op de berg.
Daar laten Mozes en Elia Hem zien dat Hij in
dat Jeruzalem Zijn heengaan moet volbrengen.
Dat is niet zo maar sterven. Zijn opgang naar
Jeruzalem gaat door het oordeel heen. Het
oordeel van God over ons breken met God. De
straf die ons de vrede aanbrengt, is op Hem. De
HEERE doet de ongerechtigheid van ons allen
neerkomen op Hem.
Zie zo onze Heiland in Gethsémané. Een worm,
geen man. Zo de Heiland zien - dat wordt waken en bidden dat wij niet in verzoeking vallen door ons hart te zetten op het Babylon van
deze wereld en Jeruzalem als de stad van God
uit het oog verliezen.
Zie zo onze Heiland op Golgotha. Door Zijn
kruis opent Hij ons de weg naar het Vaderhuis:
Heden zult u met Mij in het Paradijs zijn.
De opgang naar Jeruzalem heeft als doel de
(her)bouw van het huis van God. Dat is het Israël van God. Dat is de kerk nu. Dat is het nieuw
Jeruzalem straks. Daarheen trekt de Heere Jezus op. Het in de tekst gebruikte woord geeft
aan: het gaat vanuit de diepte naar omhoog.
En in het geloof neemt Hij ons met Zich mee.
Om Zijn verzoenend lijden en sterven. Dat mogen we vooral in deze lijdensweken beleven in
liturgie en prediking. Zo mogen we Hemzelf
zien:
Dit is Uw opgang naar Jeruzalem
waar Gij Uw vrede stelt voor onze ogen,
vrede aan allen die Uw naam verhogen:
heden Hosanna, morgen kruisigt Hem!
Daarom bidden wij: de HEERE, onze God, zij
met ons.
H.d.B.

NIEUWE KERK
9.30 uur: Ds. E.K. Teygeler
17.00 uur: Ds. H. Westerhout, Hasselt
ZENDERKERK
9.30 uur: Ds. B.E. Weerd;
		Openbare Geloofsbelijdenis
17.00 uur: Ds. J.P. Kromhout van der Meer,
Zwijndrecht
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: Instandhouding eredienst
Busjes: Inrichtingen en Tehuizen

Kerkradio
Zaterdag 29 maart
19.00 uur: Hervormde Zender (kanaal 5)

BIJBELROOSTER
Zondag 30 maart
Rooster 1: Johannes 5 : 30–46
Rooster 2: Psalm 39 : 9–14
Rooster 3: Exodus 1–4
Maandag 31 maart
Rooster 1: Psalm 125
Rooster 2: Psalm 40 : 1–6
Rooster 3: 1 Samuël 16–20
Dinsdag 1 april
Rooster 1: Mattheüs 24 : 1–14
Rooster 2: Psalm 40 : 7–11
Rooster 3: Psalm 39–41
Woensdag 2 april
Rooster 1: Mattheüs 24 : 15–28
Rooster 2: Psalm 40 : 12–18
Rooster 3: Job 27–28
Donderdag 3 april
Rooster 1: Mattheüs 24 : 29–42
Rooster 2: Psalm 41 : 1–4
Rooster 3: Jeremia 7–11
Vrijdag 4 april
Rooster 1: Mattheüs 24 : 43–51
Rooster 2: Psalm 41 : 5–14
Rooster 3: Markus 7–8
Zaterdag 5 april
Rooster 1: Mattheüs 25 : 1–13
Rooster 2: Psalm 42 : 1–3
Rooster 3: 1 Korinthe 11–12
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VAN DE REDACTIE
■ Rooster meditaties
Woensdag 2 april:
Ds. E.K. Teygeler
Woensdag 9 april:
Ds. J.H. Gijsbertsen
Woensdag 16 april:
Ds. B.E. Weerd

ALGEMENE KERKENRAAD
■ Zomertijd
In de nacht van zaterdag op
zondag gaat de zomertijd weer in.
Dat betekent dat de klok een uur
vooruit wordt gezet en dat we dus
een uur minder kunnen slapen of
we moeten een uurtje eerder naar
bed. We attenderen u er even op,
zodat u niet de kerk binnen komt
lopen tegen de tijd dat de dominee ‘Amen’ gaat zeggen.

■ Beroep
Afgelopen week vond de kennismaking plaats van ds. Van der
Wind en zijn vrouw met onze
gemeente en in het bijzonder met
de wijkgemeente Oude Kerk. We
hopen natuurlijk dat het ertoe
mag bijdragen dat ds. Van der
Wind en zijn vrouw naar Huizen
mogen komen, maar uiteindelijk
ligt dat in de hand van onze God.
We willen de fam. Van der Wind
in deze weken van wikken en
wegen wijsheid toewensen.
■ Collecte
Komende zondag is deze bestemd
voor onze kerkrentmeesters. De
opbrengst van de busjes gaat
naar inrichtingen en tehuizen
waar mensen die (tijdelijk) niet
meer op zichzelf kunnen wonen
zorg ontvangen. Graag van harte
aanbevolen.
G.J. Mantel
■ Enige punten uit de
vergadering van de Algemene
Kerkenraad van
dinsdag 25 maart j.l.
● De preses heeft verslag gedaan
van de voortgang van het werk
van de Commissie Heroriëntatie
Gebouwen (CHOG). De consultatie- en informatieronde bij de
wijkkerkenraden en de leden
van het ministerie is afgerond.
De informatie die daaruit is
gekomen wordt nu verwerkt en
een centrale gemeenteavond
wordt voorbereid. Deze zal D.V.
plaatsvinden op 7 mei in de Zenderkerk. Nadere berichtgeving
zal t.z.t. in dit kerkblad volgen.
● Er zijn nog wat leemtes geconstateerd op de nieuwe website
van onze gemeente. Er wordt
aan gewerkt om de “gaten” te
dichten.
● De kerkenraden van de wijken Nieuwe Kerk, Zenderkerk
en Meentkerk hebben in de
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achterliggende tijd een notitie
vanuit de AK over de liturgische invulling van de eredienst
besproken. Deze kan worden
gezien als de concretisering
van de in een eerder stadium
goedgekeurde en in de centrale
gemeenteavond van vorig jaar
besproken notitie ‘Het Heilige
gebeurt’. De kerkenraden van
deze wijken hebben ingestemd
met een gemeenschappelijke
grondstructuur van de liturgie
en de liturgische orde zoals die
in de notitie is aangereikt. De
orde biedt tegelijk ook voldoende ruimte voor variatie in
de praktische invulling van de
diensten in de drie wijkkerken.
● De vergadering heeft met
ingang van 1 mei a.s. dhr. T.
Domburg, Arie de Waalstraat
31, benoemd tot nieuwe preekbeurtenregelaar voor onze gemeente. Hij zal dit werk overnemen van dhr. J. Wiesenekker, die
dit werk jarenlang voor onze
gemeente heeft gedaan.
● De jaarverslagen van de wijkgemeenten zijn besproken.
● Naar aanleiding van de mogelijkheid tot overschrijving naar
een voorkeurwijkgemeente
hebben de volgende mutaties
plaatsgevonden:
❍ Van Oude Kerk naar Zenderkerk: Mevr. E. van As-Kooij,
Joh. Evertsenstraat 16;
❍ Van Oude Kerk naar Zenderkerk: Fam. J.W.M. van Beurden-Zwart, Hooghuizenweg
23;
❍ Van Oude Kerk naar Nieuwe
Kerk: Mevr. A. Jongerden,
Valkenaarstraat 88;
❍ Van Meentkerk naar Zenderkerk: Fam. W. van Goch,
Zomerkade 70.
Rectificatie op een eerdere vermelding van overschrijving:
❍ Van Meentkerk naar Oude
Kerk: Fam. H. Brasser-Bout,
Kalmoes 38.
Zij zijn met ingang van heden lid
van de wijkgemeente van hun
voorkeur en dragen, voorzover
zij belijdend lid zijn, medeverantwoordelijkheid in deze wijkgemeente.
J. Rebel, scriba

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. Telefoonnummer
06-20943317,
website: www.vptzgooi.nl.
■ Hulpverlening/
Diaconaal contactpersoon
Heeft u behoefte aan (kortlopen-

de) 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 maart 2014 bestemd
voor de instandhouding van de
eredienst bedroeg E 2.923,27
verdeeld als volgt:
Oude Kerk
E 987,58
Nieuwe Kerk
- 649,89
Zenderkerk
- 681,67
Meentkerk
- 604,13
De opbrengst van de tweede collecte van zondag 23 maart 2014
bestemd voor onze missionair
werker bedroeg E 2.620,83 verdeeld als volgt:
Oude Kerk
E 836,28
Nieuwe Kerk
- 499,30
Zenderkerk
- 611,93
Meentkerk
- 601,72
deBrug
- 71,60
Opbrengst verjaardagsgiften van
zondag 23 maart, E 46,00.
Hartelijk dank voor uw gaven.
College van kerkrentmeesters
■ Diaconie
De opbrengst van de busjescollecte van zondag 23 maart ten behoeve van vakantie voor mensen
met een beperking bedroeg
E 1.110,37 verdeeld als volgt:
Oude Kerk
E 357,07
Nieuwe Kerk
- 238,17
Zenderkerk
- 241,33
Meentkerk
- 273,80
Via de bank ontvangen wij een
bedrag van E 226,89 u.h.v. een
schenking van een aflosbaar gestelde obligatie van ’t Visnet!
Gemeente,
Voor de opbrengst van de busjescollecte alsmede de ontvangen
schenking willen wij U heel hartelijk bedanken.
Uw Diaconie

WIJKBERICHTEN
OUDE KERK
Predikant: Vacant
Consulent:
Ds. G.J. Mantel
Oude Kerk, Kerkstraat 1
Beroep ds. A.N. Van der Wind:
Afgelopen zondagochtend vond
de ontmoeting plaats met onze

beroepen predikant tijdens de
Woordbediening. Vanuit Jesaja
53 : 10a heeft het Woord van God
gesproken, waar in het lijden van
Jezus Gods liefde, Gods vreugde
en onze hoop tot uitdrukking
komt. Ook op de goede ontmoetingen op woensdag 26 maart
zien we dankbaar terug. Het
moment van beslissen komt dichterbij. We vragen de HEERE om
kracht, wijsheid en het licht van
Zijn Geest voor fam. Van der Wind
en voor ons als gemeente.
We leggen dit alles in Zijn handen.
‘t Ziet al op U; ‘t blijft alles op U wachten;
Gij sterkt door spijs, te rechter tijd, hun
krachten;
G’ ontsluit Uw hand, ontfermend en
weldadig,
opdat Uw gunst, al wat er leeft, verzadig’.

Ps. 145:5b (ber.)
Hier onder volgt nogmaals het
adres van fam. Van der Wind:
Fam. ds. A.N. Van der Wind
Hollandscheveldse Opgaande 60
7913 VE Hollandscheveld
Tel: 0528-344218
e-mail:
a.n.vanderwind@filternet.nl.

Verkiezing ambtsdragers: Na
de oproepen bij de afkondigingen
voorafgaand aan de eredienst en
in het kerkblad is er een enkele
aanbeveling binnengekomen
voor de invulling van de nog
openstaande vacatures in de
kerkenraad. Met gebruikmaking
van de gewijzigde ordinantie 3-6
van de kerkorde, heeft de wijkkerkenraad tijdens de kerkenraadsvergadering van afgelopen
woensdag besloten direct tot
benoemingen over te gaan. In de
nog openstaande vacatures zijn
de volgende broeders verkozen
en benoemd:
Vacature
ouderling-kerkrentmeester,
br. W. Sijl:
br. H.C. Boot, Jan Steenlaan 5
Vacature diaken,
br. A.W.G. Reurink:
br. M. Visscher,
Karel Doormanlaan 46
Hun beslissing wordt uiterlijk vrijdag 4 april verwacht. Wij wensen
hen samen met hun gezinnen
wijsheid in deze periode van
overwegen en bevelen hen in uw
voorbede aan.
E.P. Jansen, scriba
Bij de diensten: Staande voor
Kajafas kon onze Heere niet
langer zwijgen. Hij moest het
bevestigen, Ik ben inderdaad de
Christus en “van nu aan zult u de
Zoon des mensen zien zitten aan
de rechterhand van de kracht van
God en zien komen op de wolken van de hemel.” Dit Evangelie
wordt ons komende zondag ook
weer verkondigd. We behoeven
niet in onzekerheid te verkeren
wie Hij is. Zalig dan zij, die op
Hem vertrouwen. Hebt gezegende
diensten onder die verkondiging.
Huwelijksjubileum: Echtpaar
A. Schipper-Vos, Molenberg 7,
1271 AR, hoopt maandag 31
maart 55 jaar getrouwd te zijn.
Als gemeente feliciteren wij hen
van harte met dit jubileum, met
daarbij de bede dat de Heere
hen nog gezegende jaren samen
moge geven.
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Meeleven: Wij leven mee met de
zieken die thuis of elders verpleegd of verzorgd worden.
Contactpersoon namens de
kerkenraad: Aanspreekpunt namens de kerkenraad met betrekking tot al uw pastorale zaken
is ouderling G. Veerman, Karel
Doormanlaan 56 (tel.: 5260569).
Wilt u ook ziekenhuisopnamen,
thuiskomst en verzoeken tot voorbede aan hem doorgeven?
Gift: De brs. H.J. Lubbers en
H. Doorn ontvingen bij een
huisbezoek € 20,- voor het HGVV.
Heel hartelijk dank.
Tenslotte: Een hartelijke groet
aan u allen.
Jan Rebel
Zondagavondgesprekskring:
D.V. zondag 30 maart hopen we
als gesprekskring weer bij elkaar
te komen.
Aan de beurt voor bespreking is
hoofdstuk 8 “Met Christus tevreden” uit het boekje Filippenzen,
brief aan de hemelburgers. We
doen dit mede aan de hand van
de vragen op blz. 87 en 88. We
verwachten jullie om 20.30 uur
bij Hilly en Albert Vos, Koningin
Julianastraat 2 (tel. 5251178).
Graag een berichtje indien jullie
zijn verhinderd. We hopen op een
gezegend samen zijn rondom het
geopende Woord.
Hartelijke groet, T.D.
Evangelisatiecommissie: D.V.
dinsdag 1 april 2014 komen
wij als commissie weer bij elkaar om 19.30 uur op de Kon.
Julianastraat 2. Na de geestelijke voorbereiding gaan we
weer op pad om het Lijdensevangelie door te mogen geven.
Dit kunnen wij niet zonder de
voorbede van u als gemeente,
daarom vragen wij u het werk
van de commissie in uw gebeden te gedenken. Deze avond
loopt br. G. v.d. Hulst, als afgevaardigde van de kerkenraad,
mee.
Deze avond nemen wij afscheid
van Riana Sijl. Zij heeft verschillende jaren de blijde boodschap
van Jezus’ komst naar deze aarde en Zijn lijden en sterven voor
ons, verteld mensen die in onze
wijk wonen. Wij zijn dankbaar dat
zij dit heeft mogen doen. Wij
wensen haar Gods zegen en nabijheid toe.
De Evangelisatiecommissie
DiaconieVoedselbankinzamelingsactie:
Graag herinneren wij u aan deze
actie.
U kunt uw producten zaterdag 29
maart inleveren in de Oude Kerk
van 11.00-12.00 uur.
Wij hopen op een grote respons!
Alvast hartelijk dank voor uw
bijdrage.
■ Aanvangspsalmen
Zondag 30 maart
’s morgens: Psalm 81 vers 9 en 12
(schoolpsalm)
’s avonds: Psalm 60 vers 7
■ Oppasdienst
Zondag 30 maart
* ’t Visnet 0 t/m 3 jaar:
Stella Schaap en Emma Brands.
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* Oude Kerk 3½ t/m 6 jaar
Laura Burggraaf.
Bijbelverhaal nr. 102:
Mattheüs 26 : 36–56; Lukas 22 :
39–45 en Johannes 18 : 1–12.
OUDE KERK/NIEUWE KERK
Vrouwen Contact Groep: Zie
het bericht onder wijkgemeente
Zenderkerk/Meentkerk.
NIEUWE KERK
Predikant:
Ds. G.J. Mantel
Colijnlaan 5
tel. 5250344
Nieuwe Kerk, Brede Englaan 28

Diensten: Komende zondag
hoopt in de morgendienst
ds. Teygeler voor te gaan. In de
middagdienst zal ds. Westerhout
uit Hasselt de serie preken over
1 Johannes vervolgen met als
thema “Wandelen in het Licht”.
Ds. Geluk heeft afgelopen zondag
het eerste gedeelte behandeld. U
kunt de samenvatting van de
preek terug vinden op onze website onder wijkgemeente Nieuwe
Kerk.
Ds. Westerhout zal zondagmiddag 1 Johannes 8 - 1 Joh. 2: 11
met ons doornemen. Aan het
begin of einde van de dienst ontvangt u een korte samenvatting
die u kunt gebruiken om de lijn
van de brief deze weken vast te
houden. Volgende week hoopt ds.
B.F. Bakelaar uit Krimpen aan de
Lek het volgende gedeelte voor
zijn rekening te nemen.
Leest u, ter voorbereiding, het
genoemde gedeelte vast een keer
door. Wat wil de Heere God ons in
dit gedeelte duidelijk maken?
Zieken: Mw. Janneke Brasser
wordt nog steeds behandeld in
het UMC. In de weekenden mag
ze naar huis en als het kan is ze in
de kerk om geestelijk opgeladen
te worden. Graag bevelen we
haar en allen die bij haar horen in
uw voorbede aan alsook de zieken thuis en degenen die onder
behandeling zijn.
Catechisaties: Afgelopen week
hebben we de catechisaties afgesloten. We mogen terugzien op
boeiende gesprekken. We hopen
dat het door mag werken bij onze
jongeren en hen mag helpen om
bewuste volgelingen van Jezus te
zijn.
Belijdenis: In het vorige Kerkblad
kondigde ik het al aan, dat drie
jongeren uit onze wijk volgende
zondag 6 april in de morgendienst
hun geloof willen belijden. Het
zijn Eva Gabriëlle Aline Vilmen
van de Ruyterstraat 29, geboren
op 19 maart 1995; Jurie Michiel
Kooij van de Savornin Lohmanlaan 57, geboren op 29 oktober
1994; en Derk Alexander Westland
van de dr. Kuyperlaan 12, geboren
28 augustus 1993. Samen met hen
en met degenen die bij hen horen
verheugen we ons op dit bijzonder moment in een bijzondere
dienst. Komende maandagavond
is de aannemingsavond waarop

we ondermeer de dienst voorbereiden. Voor ons als gemeente
ook echt een moment om naar
toe te leven en daarbij denken we
ook aan degenen die belijdenis
zullen doen in de andere wijken.
Handtekeningen actie voor
zuster Asia Bibi uit Pakistan:
De Stichting Hulp Vervolgde Christenen zet zich in voor vervolgde
broeders en zusters. In het bijzonder vragen zij aandacht voor
zuster Asia Bibi uit Pakistan. Asia
Bibi is een Pakistaanse christin en
moeder van 5 kinderen, die geboren is in 1971 en afkomstig uit het
dorp Ittanwali in het oosten van
Pakistan. Asia Bibi zit sinds 2010
zonder enige vorm van proces
vast in de gevangenis in Pakistan
en is tot de doodstraf veroordeeld
op beschuldiging van Blasfemie
(godslastering). Zij is gevangen
genomen, omdat ze de profeet
Mohammed beledigd zou hebben. De kans dat Asia Bibi binnenkort opgehangen wordt is groot,
want onlangs heeft de nieuwe
Pakistaanse president besloten
dat alle ter dood veroordeelden
ook daadwerkelijk geëxecuteerd
moeten worden. Haar zaak is zo
bekend in Pakistan dat niemand
het aandurft om haar vrij te laten
met gevaar voor eigen leven. Ook
de man en kinderen van Asia Bibi
zijn op dit moment ondergedoken
uit angst om gedood te worden.
Gezamenlijk onze stem te laten
horen, is dat de enige kans dat
Asia Bibi vrij komt. Juist daarom
organiseert Stichting HVC deze
handtekeningenactie. Met ieders
inzet, kunnen we met elkaar veel
bereiken.
Afgelopen zondagmorgen hebben we voor zuster Asia Bibi
voorbede gedaan. Zondag is er
gelegenheid om deze actie te
steunen door uw handtekening te
zetten. Dit kan op de lijsten bij de
uitgangen van de Nieuwe Kerk.
Gebedskring: Maandagavond 31
maart komt de gebedskring weer
bij elkaar in de consistoriekamer
van de Nieuwe Kerk. We komen
samen om te danken en te bidden
voor wat er gebeurt in de wereld
waarin we leven, voor onze gemeente en ook voor ons persoonlijk leven. We willen vreugde en
nood voorleggen aan onze Vader
in de hemel. Wilt u met ons meebidden? U bent van harte welkom
om 19.00 uur!
Preekbespreking: Ook dit jaar
weer willen we als kerkenraad
een preekbespreking houden
tijdens de kerkenraadsvergadering van april. Hiervoor willen we
u weer van harte uitnodigen. De
preekbespreking zal zijn op dinsdag 8 april na de opening van de
vergadering om 19.45 uur en deze
zal duren tot ongeveer 21.00 uur.
Daarbij zal de preek van zondag 6
april besproken worden.
Als u de preek van te voren nog
een keer wilt nalezen wilt u mij
dat dan even laten weten? Dan
kunt u deze na zondag per mail
krijgen.
Groet: Mede namens mijn vrouw
een hartelijke groet vanuit de
pastorie aan de Colijnlaan 5.
G.J. Mantel

■ Oppasdiensten:
Zondag 30 maart
0–2 jaar Voor Anker "De Erker"
Talitha Spilt,
Heleen Molenaar en
Julianne Spilt.
2–4 jaar Voor Anker Grote Waaier
Jeanette Boon,
Ilona Van der Poel,
Arina Brasser en
Nadiah Krachten.
4 jaar t/m groep 2 Voor Anker
Grote Waaier
Jiska Gooijer,
Betty Wiesenekker en
Alexander Kuipers.
■ Kindernevendienst: Zondag
gaan we verder met een bekende
koning. Na koning Saul en David
gaan we nu luisteren naar koning
Salomo, bekend van de spreuken.
Daarna gaan we verder met de
verwerkingen over de koningen
en de versiering voor het kinderpaasfeest op tweede paasdag!
Leiding bij groep 3-4: Wilma Manee en Maria Kuipers. Bij groep
5-6: Ben Smit en Maarten Rebel.
ZENDERKERK
Predikant: Vacant
Consulent:
Ds. B.E. Weerd
Zenderkerk, Borneolaan 30
Belijdenisdienst: Komende
zondagmorgen zullen Gerdine de
Lange en Eline Veerman openbare
belijdenis van het geloof afleggen. Samen met aantal anderen,
ook van de wijkgemeente Meentkerk, hebben ze het afgelopen
jaar belijdeniscatechisatie gevolgd
en zijn ze toegegroeid naar het
moment dat ze belijdenis zullen
doen. Voor hen een belangrijk
moment, waarop ze aan de gemeente laten merken dat ze vanuit hun eigen persoonlijke geloof
voluit deel willen uitmaken van de
gemeenschap van de kerk en de
(wijk)gemeente. Hoewel Gerdine
en Eline belijdenis zullen afleggen, zullen ook de nieuwe leden
van de wijkgemeente Meentkerk
(voor zover mogelijk) aanwezig
zijn. Ik wens hen ook langs deze
weg een mooie en gezegende
dienst. Staat u en jij (biddend) om
hen heen?!
De belijdenisdienst wordt geleid
door onze consulent ds. Weerd. In
de verkondiging staat 1 Johannes
4: 12
Ook ‘s middags is er gelegenheid om samen te komen rond
het geopende Woord. Dan gaat
ds J.P. Kromhout van de Meer uit
Zwijndrecht voor.
We zien uit naar een gezegende
zondag.
Zieken: Zr. Den Oude is in huis
bij dochter Lia en schoonzoon
Johan Westland, Dr. Kuyperlaan
12, (1272 HR). Zij krijgt therapie
en knapt aardig op. Br. Den Oude
verblijft sinds vorige week ook
bij Lia en Johan. Zijn toestand is
onverminderd zeer zorgelijk.
We leven mee met zuster Veerman van de Zenderlaan. In het
afgelopen weekend is zij van
de trap gevallen is. Naast veel
lichamelijke pijn, is ze ook een
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deel van de herinnering van de
val kwijt.
Ook noemen we br. Bout van de
Botterstraat 5. Hij is afgelopen
week in het Ziekenhuis Tergooi
Hilversum opgenomen i.v.m een
longontsteking. Daar is zijn toestand verslechterd en sinds vrijdag
wordt hij slapend gehouden op
de IC. Een dezer dagen vindt er
overleg met de artsen plaats over
de behandeling.
Overleden: Zr. Pein, Archipelplein
19 is afgelopen dinsdag overleden. Onze condoleances gaan uit
naar de (klein)kinderen en familie.
Volgende week zal ds. Teygeler
een in memoriam verzorgen.
Catechisatie: Het is komende
maandag de laatste keer dat we
samen komen met de basiscatechisatie. Daarom willen we er
een mooi einde van maken. We
gaan eerst een ‘Bijbels’ spel doen.
Daarna willen we samen gaan
eten. Ik hoop iedereen te zien!
Samen met Follow Me gaan we
ontdekken wat de gemeente voor
ons betekent. Voor de meeste van
ons geldt dat we in de Zenderkerk
lid zijn. Een lichaam kan geen lid
missen, de Zenderkerk ook niet.
Jezus roept ons allemaal om op
onze plek lid te zijn van de kerk.
Hierbij staat op de waaier de
opdracht om eens te kijken naar
de website van de gemeente
en te noteren wat speciaal in
de gemeente voor de tieners is
bedoeld. Omdat dit de laatste
thema-avond is zullen we ook nog
wat van de laatste les er bij doen.
Die gaat over belijden. Dat gaat
verder dan belijdenis doen voor in
de kerk. Jezus vraagt dat elke dag
aan ons.
Woensdag en donderdag besteden we de avond aan het onderwerp dienen. Diaken betekent
letterlijk dienaar, maar daarmee
kunnen we natuurlijk niet zeggen
dat zij dan als enige dienen. Dat
is een opdracht voor ons allemaal.
Voor het laatst gaan we ons buigen over de stof. De week erop
hopen we dan samen gezellig af
te sluiten. Maar eerst, tot volgende week!
Persoonlijk: Wie het nieuws
volgt op internet weet het misschien al. Anders komt het nu tot
u en jou via dit bericht. Afgelopen
zondag heeft de kerkenraad van
Bleiswijk afgekondigd dat ze het
voornemen hebben om mij te
gaan beroepen. Een bijzonder
bericht! Vooral omdat ik - en net
zo zeer mijn verloofde - toch toe
leef naar een beroep. Zo worden
wegen geopend. Nu is echter nog
wel de vraag of het Gods weg is.
Het is een kleine gemeente en
daarom moet zij eerst stemmen
of het beroep wel wordt uitgebracht. Dat is nog afwachten. En
dan is het nog de vraag of het
wordt aangenomen. Hoe het ook
loopt, het is al een mooi bericht.
Juist nu het werk in de Zenderwijk
binnenkort voor mij ophoudt. Ik
ben blij dit met u te delen en ik
hoop er over een tijdje meer over
te kunnen zeggen. En voor de tijd
die nu voor ons ligt hoop ik ook
dat we in gebed verbonden zijn!
Kand. Peter Wijnberger
Verhuisd: Vandaag, vrijdag 28
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maart, zullen Gert en Cora Keijer,
Radiolaan 41 verhuizen naar hun
nieuwe adres Vijfhoekstraat 69
(1271 RA). Het zal best een ingrijpende verandering zijn na al die
jaren (maar liefst 35!) op hun vertrouwde plekje aan de Radiolaan.
Toch mag ook in dankbaarheid
teruggezien worden op al die
goede jaren die ze daarin hebben
ontvangen. Daarbij komt bovenal
dat God, de Here, ook met hen
meegaat. Zo wensen we hen een
goede tijd in hun nieuwe woning.
Etentje vrijdag 28 maart:
Vanavond! Alle 70-plussers uit
onze wijk die zich hebben opgegeven verwachten we deze vrijdag
vanaf ’s middags 17.00 uur. We
verwelkomen u onder het genot
van een drankje. Ook de jongeren
die hebben aangegeven dat ze
willen komen helpen zien we die
middag. Zij kunnen al vanaf 15.30
uur terecht om te helpen met de
voorbereiding.
Als u om vervoer gevraagd hebt,
wordt dit voor u geregeld. We
doen hierbij nog een oproep op
gemeenteleden die tijd hebben
om wat mensen te rijden, ongeveer om 16.45 en om 20.00 uur.
Bel dan even Dineke Zeeman,
telefoon 5267273.
Gemeenteavond
woensdag 2 april: Komt, maakt
God met ons groot! (Psalm 34 vers
2 berijmd)
Wij willen deze avond elkaar
bemoedigen en stimuleren te volharden in het geloof. En zo ook
onze God loven en prijzen. We
vertellen elkaar wat God gedaan
heeft in ons leven; iemand leest
een gedicht voor; u/jij wilt graag
met elkaar een lied/ een psalm
zingen, omdat dat lied u/jou zo
aanspreekt. Daar is allemaal ruimte voor. Van te voren opgeven is
niet nodig; alleen zou het wel fijn
zijn om de liederen, die u/jij wilt
laten zingen, door te geven; voor
de muzikant en om de tekst op de
beamer te zetten. Dat kan door
te bellen met Gezien de Jong,
5269003. De inloop is vanaf 19.45
uur; 20.00 uur beginnen we en om
21.30 kunnen we napraten onder
het genot van een hapje en een
drankje. Allen hartelijk welkom!
Welkom op het
Paasontbijt 2014: Graag nodigen wij u weer uit voor het
feestelijke paasontbijt op eerste
paasdag.
Na het ontbijt staat de koffie en
thee klaar in de hal. De eerste
(enthousiaste!) aanmeldingen zijn
binnen. U kunt zich aanmelden
via mail: mjvanstempvoort@gmail.
com of via de intekenlijsten welke
u aantreft in de hal van de kerk.
Ter bestrijding van de gemaakte
kosten zal er een collectebus
staan.
We hopen dat u erbij bent!
Tineke, Henriët en Clarissa
Inzameling kaarten
Open Doors: Binnenkort wordt
er een Open Doors schrijfactie
gehouden voor onze vervolgde
broeders en zusters, om ze te
bemoedigen in hun geloof en
hun benarde situaties. De bedoeling is dat dit deze keer zal
plaatsvinden in de Zenderkerk
tijdens het koffiedrinken na de

dienst (datum nog niet bekend).
Hiervoor zijn er zoveel mogelijk
kaarten nodig waarop in allerlei
talen een bemoedigende tekst
gezet kan worden. Het gaat om
blanco kaarten met afbeeldingen van bijv. natuur, bloemen,
mensen, landschappen of steden.
Kaarten met dieren, zoals katten
of varkens, zijn minder geschikt.
Creatief zijn mag natuurlijk ook!
Dus heeft u nog oude, ongeschreven en/of zelfgemaakte kaarten
in uw la of kast liggen die u niet
meer gebruikt, neem ze mee naar
de kerk en laat ze achter in de
daarvoor bestemde doos achterin
de kerkzaal op de tafel.
Alvast hartelijk bedankt!
Werkgroep Open Doors
Gebedskring: Maandag 31 maart
is er gebedskring in Chr. Ger. Kerk,
aanvang van 19.00 uur. Welkom!
Bijbelkring GZ komt bijeen op
woensdag 2 april om 10.00 uur
bij de Jannie en Gerrit Zeeman,
Oranje Nassauplein 66. De vorige
keer (19-2) hebben we het boekje
over de Romeinenbrief afgesloten. Wij willen nu het 1e hoofdstuk, Cultuurcrisis - geestelijke
crisis, blz. 6 en 7 van het magazine
‘Anders leven‘ behandelen. We
lezen hierbij het bijbelgedeelte
Matth. 16 : 24–26 en de vragen op
blz. 8. Tot dan. Bij verhindering
graag een berichtje.
Pastoraat: Voor pastorale zorg
kunt u met mij contact opnemen,
tel: 5240633 of met uw sectieouderling. Voor kand. Peter Wijnberger is Piet Goedegebuure contactpersoon. Hij is bereikbaar via tel.:
5262997 of per email:
goedegebuurepiet@gmail.com.
Kopij voor het kerkblad: Berichten voor het kerkblad van
volgende week zijn welkom tot
uiterlijk woensdagavond 18.00
uur, bijvoorkeur via de email:
zenderkerk@hervormdhuizen.nl.
Om over na te denken:
Fluister het in mij, Heilige Geest:
Ik zal het goede denken.
Spoor me aan Heilige Geest:
Ik zal het goede doen.
Verlok me Heilige Geest:
Ik zal het goede zoeken.
Geef me kracht Heilige Geest:
Ik zal het goede vasthouden.
Bescherm me Heilige Geest:
Ik zal het goede nooit verliezen.
(toegeschreven aan Augustinus,
opgenomen bij lied 681 in het nieuwe
Liedboek)

Tenslotte: Uit het bericht van
Peter Wijnberger heeft u kunnen
lezen dat er een voordracht voor
een beroep wordt uitgebracht
vanuit de Hervormde gemeente
van Bleiswijk. We wensen onze
broeder samen met zijn verloofde
veel wijsheid en kracht toe bij de
overwegingen, de kennismaking
in Bleiswijk. Gelijktijdig mag hij de
komende maanden nog werkzaam zijn in onze gemeente. De
Here onze God zij hem tot een
zegen in het geheel van de Kerk
op de plaats waar Hij Peter heeft

voorzien. We leven en bidden
met hen mee in de tijd die komt.
Namens de kerkenraad een hartelijke groet aan u en jullie allen.
Gert Veerman, scriba
■ Oppasdiensten:
Zondag 30 maart
* Gemeentezaal, 0 t/m 2 jaar:
Mariëlle van ’t Hof,
Esther van Kralingen,
Sandra Theissling en
Ilona Wierdsma.
* Kelder, 3 t/m 5 jaar:
Linda Zwart, Tabita Snijder,
Natascha de Groot en
Annelous Kool.
■ Kindernevendienst:
Paasproject kindernevendienst
‘Levensboom’
In de kerk zal tijdens dit project
een grote boom hangen op de
preekstoel. Aan deze boom wordt
een herinneringsymbool opgehangen. Deze symbolen zijn een
brug naar gebeurtenissen die in
het leven van Jezus plaats vonden.
De boom stelt de bijbel voor, de
basis waar we steeds naar toe
gaan om te groeien in kennis en
geloof. Jezus, verbeeld met zijn
naam in het hart van de boom, is
het middelpunt van Pasen.
In de komende weken horen we
over Jezus. Waar hij is geweest,
wat Hij heeft gedaan en wat hij
heeft achtergelaten. Deze gebeurtenis hangen we in de boom,
zo groeit de boom aan herinneringen en laat zien dat door wat
Jezus doet alles veranderd.
30 maart: verheerlijking op de
berg.
Vandaag is het symbool een vuurtoren. Een vuurtoren schijnt met
zijn licht in het donker. Het zorgt
ervoor dat schepen veilig kunnen
varen. In dit verhaal verschijnt een
stralend licht in het donker.
De leiding van de jongste groep is:
Alma Barmentlo en Linda Zwart.
De leiding van de oudste groep
is: Marjenneke Wiesenekker en
Rianne van Oosten.
ZENDERKERK/MEENTKERK
Vrouwen Contact Groep: D.V.
dinsdagavond 1 april a.s. hebben
we om 20.00 uur een korte vergadering in de Zenderkerk. Aansluitend zal ds. G.J. Mantel een
lezing voor ons verzorgen over
het onderwerp ‘verkiezing en genade’. Ook de bezoekdames van
de wijken Oude Kerk en Nieuwe
Kerk zijn van harte welkom de
lezing bij te wonen! Vanaf ± 20.30
uur staat de koffie/thee klaar. We
hopen om 20.45 uur met de lezing
te beginnen. Graag tot dinsdag!
Geen grapje.
MEENTKERK
Predikant:
Ds. B.E. Weerd,
Augustinuslaan 33,
5243431
bweerd@hervormdhuizen.nl
Meentkerk, Bovenmaatweg 410

Rondom de diensten: Komende
zondagmorgen zal ds. Pauw uit
Eindhoven voorgaan in de Meentkerk.
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WAAROM, WANNEER EN HOE?

DAGEN VAN VEROOTMOEDIGING
In het centrum van Amsterdam ligt de Mozes
en Aäronstraat, die het voormalige stadhuis,
later het koninklijk paleis, verbindt met de
Nieuwe Kerk. De naam symboliseert duidelijk hoe de verhouding van kerk en staat
in de begintijd van onze natie is geweest.
Mozes, de leider van het volk, en Aäron de
Hogepriester in wederzijds contact. Via het
straatje was er regelmatig verkeer tussen de
stedelijke overheid en de leiders van de kerkelijke gemeente. Het was niet altijd koek
en ei tussen die twee maar in vele gevallen
trok men ook samen op.
Oproepen
Kerk en staat waren toen in ons land niet
gescheiden. Men kon bovendien spreken
van een christelijke natie. Het volksleven was
doortrokken van christelijke beseffen, vooral
van het besef van afhankelijkheid van God
in goede en kwade dagen. Die afhankelijkheid werd vooral beseft waar een belangrijk
deel van het volk agrarisch of zeevarend
was. Al snel (sinds 1658, in Overijssel) kwam
de gewoonte in zwang om twee bededagen
per jaar te houden, meestal op woensdag.
De jaarlijkse reguliere biddag in het voorjaar was bedoeld ‘tot afwering van Gods
plagen en het verkrijgen van een gezegende
zomer’. En de dankdag in het najaar was er
om te danken voor ‘de veelvoudig verkregen
zegeningen en weldaden.’
Maar bij bepaalde gelegenheden werden
ook speciale bid- of dankdagen uitgeroepen, bijvoorbeeld tijdens de Tachtigjarige
Oorlog, hetzij vanwege overwinningen of bij
naderend onheil. Al in de 8e eeuw werd in
Friesland overigens het volk al opgeroepen
om de Heere te danken voor een overwinning op de Noormannen.
Zulke speciale bidstonden werden belegd bij
rampen of bijzondere noden, hetzij door een
oproep van de overheid (plaatselijk of nationaal), hetzij door een oproep van de kerk, of
na een gezamenlijke oproep van beide. Ze
vonden bijvoorbeeld plaats bij uitbraak van
de pest of een andere epidemie (onder mensen of onder het vee), bij overstromingen
of bij oorlogsdreiging. De biddagen waren
dan vooral dagen van verootmoediging voor
Gods Aangezicht; boetedagen ook vanwege
volkszonden of afval van God in het algemeen.
Veranderd
In dit patroon is grondige wijziging gekomen. De scheiding van kerk en staat na de
Franse Revolutie had als consequentie dat de
overheid geen bededagen meer uitschreef.
En de kerken? Na de Reformatie in de zestiende eeuw was de (gereformeerde) kerk
hier nog lang ongedeeld. Bovendien was de
gereformeerde (vaderlandse) kerk een kerk

In de middagdienst hoop ik zelf
voor te gaan. Dit is de laatste
dienst in de serie ‘Jezus en de
Bijbel - een sprookje of de werkelijkheid’. Het zal deze laatste
keer gaan over het gezag van de
Bijbel. Wat betekent het dat de
Bijbel gezag heeft in en over ons
leven? Centrale tekst is 2 Timotheüs 3:16. Na de tijd is er gelegenheid tot ontmoeting en gesprek. Meer informatie verderop
in het wijkbericht.
’s Morgens zal ik in de Zenderkerk
de dienst leiden waarin openbare
belijdenis van het geloof zal worden afgelegd door twee nieuwe
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die bevoorrecht was boven andere denominaties, zoals de Rooms-Katholieken en de
Doopsgezinden. Maar in de 19e eeuw begon
met Afscheiding (1834) en Doleantie (1886)
de versplintering van de kerk der Reformatie.
Gezamenlijk konden de kerken derhalve niets
meer ondernemen, omdat ze niet gelijkgezind
waren. Wel was er in de Tweede Wereldoorlog
nog sprake van een breed gedeelde kanselboodschap bij de beginnende deportatie van
de Joden.
Na de 2e Wereldoorlog veranderde ook het
karakter van de reguliere bid- en dankdagen.
Ze werden gericht op ‘gewas en arbeid’, later
ook met verbreding naar de wereldnoden. In
de meeste gemeenten werden die dagen verschoven naar de zondag of werden ze beperkt
tot bidstonden, op een doordeweekse avond
in plaats van een hele dag. Ze verloren intussen ook meer en meer het karakter van dagen
van verootmoediging.
Nodig
In ons land is de christenheid vandaag een
(kleine) minderheid geworden. Een diepgaand
proces van secularisatie - verwereldlijking, ontkerstening - heeft zich voltrokken. Daarmee is
gepaard gegaan een enorme verschuiving op
het gebied van waarden en normen. De mens
is zichzelf tot norm geworden. Normen en
waarden van Hogerhand zijn buiten beeld geraakt. En de kerk is verschoven naar de marge
van de samenleving. Het boek van Geert Mak,
Hoe God verdween uit Jorwerd staat model
voor veel meer gemeenten in Nederland. Goden van de tijd namen de plaats in van de God
van Israël, de God en Vader van Jezus Christus.
Aangrijpend is het dat verreweg het grootste
deel van ons volk geen Heil meer ziet in het
Evangelie van Kruis en Opstanding. Daarom
vooral is er alle reden tot verootmoediging
door de christelijke gemeente vandaag. Daartoe zijn elke zondag momenten mogelijk in de
erediensten. Maar dat we de echte dagen van
verootmoediging uit het verleden zijn kwijtgeraakt moet een verarming worden genoemd.
Een oproep
Nu is er recent ‘vanwege de ernst der tijden’ een speciale dag van verootmoediging
uitgeschreven door de synode van de Gereformeerde Gemeenten. Men kan zich afvragen:
waarom nu? Het verval van ons volk is immers
al zo lang aan de gang?! Op de achtergrond
staat een uitvoerig rapport Kerk-zijn in een
seculiere samenleving. Daarin wordt niet alleen de tijd(geest) doorgelicht maar ook het
eigen kerkelijke leven. De Gereformeerde
Gemeenten bleken jaarlijks nog een zekere
groei te kennen. Maar dat had in feite te
maken met een flink geboorteoverschot: meer
geboorten dan overlijdens. En plaatselijke
groei had vooral te maken met de tendens om

leden van deze wijk. Omdat zij
samen hebben opgetrokken met
de groep van de Meentkerk zullen
de nieuwe belijdende leden van
de wijkgemeente Meentkerk ook
in de dienst aanwezig zijn en hun
bijdrage hebben. In de preek zal 1
Johannes 4:12 centraal staan. Een
goede zondag gewenst!
Overleden: Op 22 maart 2014
is overleden Harlinah Louisa
Nanlohy-Sandanapu op de leeftijd
van 87 jaar. Mevrouw Nanlohy
was de weduwe van Duminggoes
Nanlohy. Ze woonde het laatst
aan de Gooilandweg 18, maar

bij elkaar te gaan wonen op wat ging heten
de Bible belt. Maar ook binnen deze kerkgemeenschap verlaten jaarlijks veel leden
de kerk, niet alleen door overgang naar
andere kerken maar ook doordat ze onkerkelijk worden. Voor het eerst is dat eerlijk
en onderbouwd erkend en weergegeven.
En bovendien worden geloofsafval, wereldgelijkvormigheid en verminderde kerkelijke
trouw ook eerlijk benoemd.
Breder
De Gereformeerde Gemeenten hebben voor
eigen gelederen de boetedag vastgesteld
op zondag 11 mei. Hun synode heeft echter
ook uitgesproken dat ‘het goed zou zijn als
deze boetedag in meerdere kerken gehouden zou worden.’ Sommige predikanten uit
andere kerken hebben daarop al op persoonlijke titel positief gereageerd. Wie zou
de noodzaak ervan niet van harte beamen!
Dienen we niet met elkaar solidair te zijn in
de schuld van de ontkerstening?
Zo’n oproep zou echter breder effect gehad
kunnen hebben als eerst ook breed kerkelijk
overleg zou hebben plaats gevonden. Nadat
het besluit was genomen heeft men enkele
verwante kerken erover aangeschreven. Die
reageerden afwijzend. Het Middeleeuwse
lied over de twee koningskinderen zegt: ‘Sy
konden bij malkander niet komen, het water
was veel te diep.’ Dat geldt overigens de
volle breedte van het kerkelijke leven.
De verdeeldheid van de kerken en de vervreemding van elkaar gaan zo diep, dat dit
wel een eerste punt van verootmoediging
mag zijn.
De Godsverduistering in onze samenleving
gaat uiteraard het diepst. Die noopt op een
dag van verootmoediging echter eerder
tot mededogen dan tot veroordeling. De
oordelen beginnen immers bij het huis van
God. Aan de wortel van de Godsverlating
knaagt mede de kerk, die in haar ingezonken en verdeelde gestalte niet in staat is een
eenparig getuigenis aan de wereld te geven.
En wat weet ‘de wereld’ nog van God en
Zijn goede inzettingen?
Oogst
Ik las bij prof. dr. W. van ’t Spijker: ‘Biddag
houden betekent geen bevestiging van
onze status quo. Het is een bidden om de
grote oogst der tijden, die in de hemelse
schuren door de engelen zal worden binnengebracht. Arm is de kerk, die daarvan
niet meer weet te gewagen.’ Dat lijkt me de
juiste grondtoon voor een dag van verootmoediging, op 11 mei en op elke andere
zondag, en in welke kerk of gemeente binnen ons land dan ook.

verbleef de afgelopen weken in
Naarderheem, nadat ze door een
hersenbloeding was getroffen. Ik
beveel haar kinderen en klein- en
achterkleinkinderen aan in uw
voorbede. Het correspondentieadres is Braam 15 (1273 CW).
Mevrouw Nanlohy werd op 27
oktober 1926 geboren in Semarang. Haar man was KNIL-militair
en na de onafhankelijkheid
van Indonesië (het voormalig
Nederlans-Indië) kwamen ze in
1951 naar Nederland. Het leven
van mevrouw Nanlohy heeft veel
hoogte- en dieptepunten gekend.
Al jong was ze weduwe met 5 kin-

J. van der Graaf

deren. Ze leerde dat ze niemand
nodig had behalve God. Ze was
een zelfstandige vrouw, die eigen
keuzes maakte.
Het gezin leeft al jarenlang mee
met de hervormde gemeente Huizen. Mevrouw Nanlohy heeft gekerkt in de Zenderkerk, enige tijd
in de Oude Kerk en de laatste tijd
kwam ze samen met haar dochter
en schoonzoon naar de Meentkerk. Enige tijd geleden werd ze
getroffen door een herseninfarct.
Ze ging vanuit het ziekenhuis
naar Naarderheem en daar is ze
op 22 maart overleden. 22 maart
1951 was de datum, waarop ze in
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Huizen aankwam (kamp Almere),
nadat ze een dag eerder in Nederland was aangekomen.
Voor mevrouw Nanlohy was het
geloof erg belangrijk. Ze droeg
dat ook over aan haar kinderen.
Ze ging graag naar de kerk. Op de
kaart staat: ‘De Heer heeft verlost
en thuisgehaald Zijn kind’. Op
donderdag 27 maart is mevrouw
Nanlohy in besloten kring gecremeerd. Daarvoor was er een
dienst in de Meentkerk. In deze
dienst stond Psalm 84 centraal, de
Psalm die spreekt van het verlangen om in Gods huis te zijn. Dat
was het verlangen van mevrouw
Nanlohy. Het verlangen om eeuwig thuis te zijn bij Hem mag ons
allen houvast bieden.
Meeleven: Er zijn op dit moment geen bijzonderheden over
zieken te melden, maar er zijn wel
gemeenteleden die thuis of in een
tehuis verzorgd worden.
We leven mee met Jacob en Janny
Brands, Hazewind 13 (1273 HD).
Deze week komen hun zoon en
schoondochter thuis met twee kinderen die ze geadopteerd hebben.
Ik wens hen allen Gods zegen toe.
Ambtsdragerverkiezing: Morgenavond, zaterdag 29 maart a.s.,
zal de ambtsdragerverkiezing in
de kerkzaal van de Meentkerk
worden gehouden. De verkiezingsvergadering begint om 19.30
uur; de kerkzaal gaat open om
19.20 uur. Vooraf bestaat de mogelijkheid om met elkaar koffie te
drinken. We hopen op een goede
opkomst en vragen uw en jouw
voorbede voor de broeders, die op
dubbeltal staan.
Document ‘Zondag en
eredienst; liturgie met een hedendaagse vormgeving’: Graag
brengen wij bovengenoemd
document nogmaals onder uw
en jouw aandacht. Dit document
informeert u en jou over de achtergronden en de besluitvorming
van de kerkenraad op het vlak van
de liturgie. Tevens vragen wij uw
en jouw aandacht voor de inhoud
van het beleidsplan 2013-2017
en de bezinningsdocumenten
(notities van de Commissie Heel
de Gemeente), die vanuit het centrale beleid zijn opgesteld. Deze
documenten, die nauw verband
houden met het document ‘Zondag en eredienst; liturgie met een
hedendaagse vormgeving’, vindt u
via het pad: http://www.hervormdhuizen.nl/wijken/meentkerk/wijkinformatie/beleid.
Jezus en de Bijbel - een
sprookje of de waarheid:
Zondagmiddag 30 maart aanstaande is de laatste dienst in het
kader van deze serie van drie. Op
maandagavond 7 april is er een
afsluitende avond, waar dr. G. van
den Brink aanwezig zal zijn. Deze
avond is iedereen welkom, ook
als de diensten niet zijn bezocht.
Hierover in het volgende kerkblad
meer.
Komende zondagmiddag denken we na over het gezag van de
Bijbel. Wat betekent het dat de
Bijbel gezag heeft in en over ons
leven? Kerntekst is 2 Timotheüs
3:16. De begrippen die in deze
tekst worden genoemd, proberen
we concreet te maken, en daarnaast hoop ik iets mee te geven
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over het concreet bezig zijn met
de Bijbel als bron van ons leven
en ook als gezaghebbend boek.
Na de dienst is er koffie, thee en
melk. Neem zelf een broodje mee
om onder het genot daarvan nog
even na te praten over de dienst.
Uitnodiging GROEI - woensdag
2 april - Meentkerk: Woensdag
a.s. is er weer GROEI, opnieuw
nodigen wij u en jou van harte
uit deze avond bij te wonen. Wilt
u/wil jij GROEIEN in het geloof,
midden in de week even tijd vrij
maken voor God en voor elkaar?
Kom dan gewoon naar GROEI en
ervaar hoe fijn het is om op een
laagdrempelige manier meer te
leren over God en over de Bijbel.
Vanaf 18.45 uur bent u/ben jij
van harte welkom om met elkaar
de warme maaltijd te gebruiken.
Iedere keer laten wij ons verrassen door de vrijwilligers uit de
gemeente die heerlijk voor ons
koken. Natuurlijk is later instromen ook mogelijk, tussen 19.30
en 19.45 uur is er ontvangst met
een kopje koffie of thee waarna
de avond begint.
We starten de avond met het zingen van enkele liederen die passen bij het thema van de avond,
daarna wordt de avond geopend
met gebed. Woensdag a.s. is onze
wijkpredikant ds. Weerd te gast
die met ons een bijbelgedeelte
leest en deze ook zal uitleggen.
Na een korte pauze gaan we hierover met elkaar in gesprek, waarna we rond 21.15 uur de avond
afronden met gezamenlijk gebed.
En dan voordat we naar huis gaan
nog even gezellig napraten onder
het genot van een glaasje fris.
GROEI is gemeente zijn in het
klein en iedereen - van alle leeftijden - is welkom!
Komt u/kom jij woensdagavond
ook? Wij kijken er naar uit!
Team van Groei, Contact:
groei@hervormdhuizen.nl.
Kringwerk: Kring de Ontmoeting
komt op maandagavond 31 maart
om 20.00 uur bijeen bij fam. Barmentlo, Grenspad 11. We starten
met Markus 5, tot maandag.
Bijbelkring 65+: D.V. dinsdagmiddag 1 april is de volgende bijeenkomst van de bijbelkring. We
hopen elkaar te ontmoeten in de
Meentkerk om 14.30 uur. We gaan
verder met de bespreking van de
brief aan de Romeinen en beginnen in hoofdstuk 8 vers 18. We
hopen op een goed samenzijn. Tot
ziens allemaal!
Taart en cake bakkers gezocht:
D.V. zondag 13 april hopen 5 jongeren van onze wijk belijdenis te
doen van hun geloof. Na afloop
van de dienst zorgt Frans voor de
koffie, thee en fris. Het leek ons
een leuk idee om deze feestelijke
dienst af te sluiten met taart, cake
of cup cakes bij de koffie. Dit kunnen we niet alleen maar we doen
een beroep op de gemeenteleden
om hun gaven omtrent het bakken in te zetten. A.s. zondag staat
in de hal van de kerk de flipover
waar je kunt opgeven als je wat
wilt bakken voor zondag 13 april.
Als het kan al vast de taart of cake
thuis in stukken snijden.
Het jeugdteam
■ Oppas - zondagmorgen
30 maart 2014: Ivanka Flower-

ree; Ellen Klinkenberg; Linda
Honing; Miriam Kos; Joëlle Rebel;
Elbert Jan Kooij; Marieke van de
Put.
Augustinusje: ‘Petrus verloochende Christus en toch had hij
Hem lief. Uit hoogmoed werd hij
overmoedig en hij werd op zijn
plaats gezet door zijn verloochening. Hij werd gereinigd door zijn
tranen, hersteld door zijn belijdenis en gekroond door zijn martelaarsdood.’
Tenslotte: Woorden uit Gezang
181 om te overdenken in deze
lijdenstijd:
‘Hoe vreemd, dat voor de schapen zijner weide
de herder zelf ter slachtbank zich liet leiden,
de heer zich voor de schulden zijner knechten
aan ’t kruis liet hechten.
O wonderbare liefde, die ons denken
te boven gaat, wat kan mijn liefd’ U schenken,
wat ooit bereiken met den arbeid mijner dagen,
dat U behage?
O Liefde, voor dit offer van uw leven,
wat kan ik, dan mijzelf ten offer geven,
opdat ik nooit, hetzij ik leev’ of sterve,
uw liefde derve.’

Hartelijke groet, ds. B. E. Weerd

Huizen

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

Ontmoetingsdienst: De deuren van deBrug gaan om 10.00
uur open voor ontmoeting. Om
10.30 uur begint de dienst die
een uurtje duurt. In deze weken
is het overkoepelende thema: ‘Op
weg naar Pasen’. Zondag is het
deelthema: ‘Sprakeloos…’, n.a.v.
Mattheüs 22:41-46.
Jezus heeft een aantal stevige
confrontaties met zijn tijdgenoten achter de rug. Na veel vragen
aan Zíjn adres, stelt Hij nu zelf
een vraag aan de Farizeeërs:
‘Wat denkt u over de Messias?’
Uiteindelijk blijven ze sprakeloos:
‘niemand was in staat Jezus een
antwoord te geven’. Stilte. Vanaf
nu durven ze niet nog een vraag
te stellen. Het is niet de stilte van
de verwondering, de aanbidding
of het overwegen zoals Maria dat
in haar hart deed… Hun harten
verharden zich des te meer. Maakt
Jezus je sprakeloos of brengt
Hij je in de stilte? Ook mensen
van nu hebben de stilte van het
hart nodig. Indrukken, vragen
en impulsen dringen het leven
binnen. Voor je het weet ben je
afgestompt en verhard. Tussen al
die stemmen klinkt vandaag een
woord van God: ‘Wat denk je over
Jezus?’. Gelukkig wordt ons die
vraag nog gesteld. Daar zit God
achter. Het is Zijn vraag als een
woord voor ons bestaan. Dat zegt
wel wat. En wat zegt u/jij daarop?
Welkom om samen een antwoord
te zoeken.
Gebed: Geregeld begroeten we

in de Ontmoetingsdienst nieuwe
mensen. Dat geeft veel vreugde.
Wilt u (blijven) bidden voor de
bezoekers van de Ontmoetingsdienst? Wilt u ook bidden dat alle
gemeenteleden met relaties uit
de doelgroep de weg weten te
vinden naar deze plek?
Ziekenhuis: Ab Moeliker is een
trouwe bezoeker van de Ontmoetingsdienst en de Ontmoetingskring Wax. Helaas kan hij
al een tijdje niet komen, omdat
zijn gezondheid het niet toelaat
en daarom in het ziekenhuis ligt.
Ab heeft een ontsteking aan een
hartklep. In de Ontmoetingsdienst
bidden we voor Ab dat God hem
weer helemaal zal herstellen en
binnenkort ook weer naar de
Ontmoetingsdienst kan komen.
Ab ligt in Tergooi, B12 Kamer 13,
Rijksstraatweg 1, 1261 AN Blaricum.
Terugblik op onze
pioniersretraite: Een week
geleden zijn we met een deel van
de stuurgroep Ontmoetingsdiensten (Loek Alta, Bram de Jong,
Jan Verkerk en Peter Visser) op
retraite geweest, samen met andere missionaire pioniersplekken
in Nederland. 2,5 dag van bezinning, bemoediging, stilstaan en
vooruitkijken. Het was een goede,
intensieve en inspirerende periode waarin veel de revue heeft
gepasseerd. Vele gesprekken met
elkaar en met de andere pioniersinitiatieven, steeds ingeleid met
de bespreking van een onderwerp en/of een ervaringsverhaal.
Daarnaast hadden we ruimte voor
stilte, ontmoeting met God en
voor zelfreflectie.
Donderdagavond ging het over
hoe het nu gaat; wat zijn onze
zorgen en zegeningen? Vrijdag
ging het over de contextualisatie
(hoe nader je tot je doelgroep en
sluit je goed bij hen aan) en over
‘Viervoudig luisteren’: Naar God,
naar de ‘moeder-kerk’, naar jezelf
en naar de context (doelgroep).
De dag sloten we af met een indrukwekkende ‘creatieve viering’
in de avond. Op zaterdag hebben
we een werkplan opgesteld voor
onze eigen pioniersplek met actiepunten voor het komend halfjaar.
We sloten af met presentaties van
de werkplannen en vervolgens
voor elkaar bidden.
De retraite heeft ons bemoedigd en opgebouwd. We zijn
met veel stof tot nadenken weer
huiswaarts gekeerd. Ook bij ons
persoonlijk heeft het veel losgemaakt. Al met al was het een
bijzondere en waardevolle periode waar we in de komende tijd
concreet mee aan de slag kunnen
gaan. Wilt u er meer over horen?
Spreek een van ons gerust aan.
Dank voor uw meeleven!
Jan Verkerk
HEEL DE GEMEENTE

Predikant:
Ds. C.G. Geluk
De Regentesse 21
tel. 5257832
Toerustingscursus: Donderdag
3 april is de derde avond van de
toerustingscursus voor nieuwe
ambtsdragers. Deze avond gaan
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we, na de opening, in twee groepen uiteen:
a) Met de ouderlingen gaan we
het over ‘De waarde van het pastoraat’ van het pastoraat hebben.
b) De diakenen en ouderlingenkerkrentmeester worden door
respectievelijk br. Adriaan Teeuwissen en br. Arnoud van Velzen
ingewijd in het werk van diakenen en kerkrentmeesters.
Locatie: ’t Visnet.
Tijd: van 20.00 tot ongeveer 22.00
uur.
Tenslotte: Een hartelijke groet
vanuit De Regentesse,
C.G.G.

Wat een Heiland, Die vol liefde
voor Zijn haters stierf aan ‘t kruis.
Hij brengt eenmaal al de Zijnen
in het heerlijk Vaderhuis.
Want daar is, voor al Gods kind’ren,
in volmaaktheid toebereid
de vervulling: licht en uitzicht
in de eeuwige heerlijkheid!
(Uit: ‘Rotsvast vertrouwen’ van
Gerrit Fidder)
Met een hartelijke groet aan u
allen,
E.K.T.

MC EVANGELIST
Evangelist:
Jan Verkerk

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

De ziekenboeg: Mw. P. Hom-Kos,
ONP 166, die haar krachten voelt
minderen, mag zich in de schaduw
van de Almachtige weten. Laten
andere bewoners die, hun krachten voelen ‘minderen’ ervaren
mogen dat wie de Heere verwachten, de kracht zullen vernieuwen.
Weekdienst: Op woensdag
2 april zal ds. J.L.W. Koppenhol
voorgaan. De dienst in de Grote
Waaier begint om 10.30 uur.
Vooraf kunt u vanaf 10.00 uur
een kopje koffie drinken. Met
uw oud-predikant - fijn dat hij op
deze wijze nog geregeld contact
met u kan en wil onderhouden wens ik u een goed en gezegende
dienst.
Gift: Ik ontving met dank aan de
gever, € 10,- voor de kerkrentmeesters.
Tot slot:
Licht en uitzicht
Donker is het in de wereld,
die geen enkel uitzicht biedt,
waar men in het droevig duister
zelfs geen enk’le lichtstraal Ziet.
Want het gaat met deze wereld,
die gehuld is in de nacht,
naar het onafwendbaar oordeel
dat de goddelozen wacht.

Hij, oneindig hoog verheven,
is in liefde neergedaald.
‘t Is de macht van deze liefde,
die ons levenspad bestraalt,
Wat een Heiland! Hij werd eenmaal
als een weerloos Lam geslacht.
Maar eens wordt door ieder schepsel
Hem de hoogste eer gebracht!
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Ontmoetingskring Silo: Komende maandag 31 maart komen we
weer samen in Silo. We behandelen het laatste hoofdstuk uit
ons boekje Discipleship Explored.
Welkom vanaf 19.30 uur.
Harm, Sanne en Marja
Ontmoetingskring David: We
komen op 3 april weer bij elkaar
in de Meentkerk. We bespreken
dan 1 Johannes 4. De vragen
staan op jullie bladwijzer.
Johan en Eef
Lezen in Markus: Donderdag is
er weer Ontmoetingskring waarop we bezig zullen zijn met het
bijbelboek Markus. Tijd: Van 19.45
tot 21.30 uur in deBrug (gebouw
Silo), Keucheniusstraat 36. Heb je
zin om een avondje mee te doen
zonder verplichting? Welkom!
Meer info op: www.missionairhuizen.nl/christianity-explored
Oriëntatiecursus: De Oriëntatiecursus start weer na de zomervakantie. Data: 25 september; 2-723-30 oktober; 6-13 november; 4
december (terugkomavond). Dat
duurt nog even, maar dan kun
je het alvast doorgeven aan hen
voor wie dit iets is. Meer info is te
lezen op: http://missionairhuizen.
nl/cursussen

De arme weduwe
(ontmoetingen in Perú 3)
Ze zitten tegenover me, 7 vrouwen. Bijna allemaal weduwe. Ze
zijn in en in verdrietig. Ze hebben
hun kerk afgepakt!
Ik ben de avond hiervoor aangekomen in Pomacochas, een bergdorp in de Andes. Het was slechts
een rit van ruim 8 uur vanuit Chiclayo. De weg was goed en naar
ik later hoorde, waren we net
op tijd weggegaan, want na ons
was er weer een aardverschuiving
en was ‘de hals’ een flink aantal
uren afgesloten geweest. Slechts
8 uur! Zeker, want in de tijd dat
wij er woonden duurde het soms
wel drie dagen en was het veelal
ploeteren door de modder.
Daar zaten ze. De voorzitter van
de classis gaf elk van hen de gele-

genheid hun verhaal te vertellen:
Men was gekomen en had beslag
op hun kerk gelegd omdat zij de
eigenaar zijn. Daar hoorde ook de
pastorie bij en ook het huis van de
zending (ds. Van Donkersgoed en
ds. Nijland en hun families hebben
daar gewoond).
Hoe het kan gebeuren? Ook hier
heeft de eenwording van twee
kerken voor grote verdeeldheid
gezorgd. De kerken hadden
beloofd zich op te heffen om een
kerk te worden, maar de IEPP,
de kerk die wij gediend hebben,
heeft dat op het laatste moment
niet gedaan en nu reclameert ze
de gebouwen. Deze gemeente
is het eerste slachtoffer. Omdat
de kerk zelf ook heel zwak is en
de tegenpartij machtige figuren
(rijken) heeft, staan ze met de
rug tegen de muur. Ze doen hun
uiterste best het gesprek aan te
gaan, maar of het gaat lukken,
weten we niet.
Wat kan ik voor hen betekenen.
Juridisch gezien niets. Ik kan de
problemen niet oplossen. Maar
ik kan wel een pastor voor hen
zijn. Luisteren naar de verhalen,
samen uit de Bijbel lezen en
samen bidden. Na de lunch zijn
we verder gereisd met een hoofd
vol bekende verhalen. Bekend?
Zeker! Op andere plaatsen hoorde
ik het ook.

Jongeren naar Albanië - Wikkelkoekenactie
Beste gemeenteleden,
Vorige week is onze wikALBANIË COMITÉ
kelkoekenactie van start
HUIZEN
gegaan. Met deze actie
hopen we € 5000,- in
te zamelen om in augustus de VakantieBijbelWeek in Albanië te
kunnen organiseren. In de afgelopen week hebben we al een boel
positieve reacties en ingevulde formulieren mogen ontvangen, onze
dank daarvoor! Wilt u aankomende Pasen ook smullen van zo’n
heerlijke wikkelkoek van Bakkerij Kruijmer en tegelijk ons project
steunen? Vul dan onderstaand formulier of de uitgedeelde flyer in.
Ook heerlijk om iemand cadeau te doen natuurlijk! Het inleveren
kan nog tot 6 april! Bid u met ons voor een succesvol verloop van de
reis en de voorbereidingen voor de vakantiebijbelweek?
Alvast bedankt voor uw bestelling,
Elske Lubbers, Margreet Visser, Hein Riemer, Hilbert Vos,
Judith Jansen, Rosanne Zeeman, Janine Hogenbirk,
Floris Veerman en Ruben Klein

✂
Ja, ik doe mee met de actie voor de wikkelkoeken!
Naam:...........................................................................................................................................................

Dankbaar: In de afgelopen week
heeft een man zich opgegeven
om mee te helpen bij het geven
van de Oriëntatiecursus. Daar ben
ik dankbaar voor! Welke vrouw
uit onze gemeente is bereid om
zich als gastvrouw in te zetten
tijdens de komende cursus in
september a.s.? Wie zou daar
eens van gedachten met mij over
willen wisselen? Ik hoor het graag
via de mail of telefoon.

Telefoonnummer:...............................................................................................................................

Begeleiding: Dinsdagavond kom
ik samen met mijn begeleidingscommissie. Ik doe dan verslag van
de periode 8 december tot en met
deze week. We komen samen in
de Zenderkerk.

		
Ophalen en betalen kan op D.V. 12 april 2014 tussen 10.00 en 12.00
uur bij Garage Herman Lubbers, Ambachtsweg 1. De wikkelkoeken
kunnen ook thuis bezorgd worden voor € 2,00 extra.

Zendingsjongerenweekend:
Ben je aan het nadenken over

Adres: ..........................................................................................................................................................

Uiterlijk inleveren op D.V. zondag 6 april 2014
_____ Wikkelkoek(en) groot (1350 gram) à €12,50

✂

Is er dan in deze wereld,
nergens uitkomst waar men Ziet?
Niemand die ons hulp en redding,
die ons licht en uitzicht biedt?
Ja, Hij is er! Jezus Christus,
Schepper van het groot Heelal,
Die eenmaal voor alle ogen
Overwinnaar wezen zal!

De Ruyterstraat 7, 1271 SR
tel. 06 57 99 28 29
evangelist@hervormdhuizen.nl
www.missionairhuizen.nl

zending? Is Gods roeping een
vraag voor jou? Ben je benieuwd
naar leven en werken in een
andere cultuur? En ben je lid van
een PKN gemeente en ouder
dan 18 jaar. Dan is het zendingsjongerenweekend iets voor jou.
Waar? Bijbelschool de Wittenberg, Zeist. Wanneer? vrijdag 4/4
19.00 uur tot zaterdag 5/4 17.00
uur. Kosten? € 30,- Vragen? Neem
contact op met Caroline Verboom,
cverboom@gzb.nl
Jan Verkerk

_____ Wikkelkoek(en) klein (950 gram) à € 9,55
Thuis bezorgen à € 2,00 ja/nee
(doorhalen wat niet van toepassing is)

Dit formulier kunt u bij de uitgangen van uw kerk inleveren (in de
doosjes of manden) of in de brievenbus doen op Karel Doormanlaan 36. U kunt ook bestellen via email: elskelubbers@hotmail.com.
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Zending een ‘succesverhaal’?
Vaak ook niet! Want waar de
Heere aan het werk is, is ook
tegenstand. Gaat het vaak anders
dan we zouden willen. Mijn vraag
is: Bid u mee voor deze aangeslagen kerk, die onze gebedssteun
zo hard nodig heeft?
Ds. W. Poldervaart
Landencoördinator GZB

Kerkstraat 50, 1271 RM Huizen
035-5267914 www.echowinkel.nl
Kijk me in de ogen, Jan Huisamen,
€ 17,90
Zuid-Afrika, 1950. Katryn Jonis,
een ongeletterde kleurlinge, staat
terecht voor moord. Het slachtoffer is de zoon van haar aartsvijand en buurman Abraham Klink.
Er zijn geen getuigen en al het
bewijsmateriaal pleit tegen haar.
Zonder de hulp van een advocaat
vecht ze in de rechtbank voor
haar leven. Ze heeft maar één
wapen tot haar beschikking: de
waarheid, zo zuiver en heilig als
alleen de waarheid kan zijn.
Gods stem horen,
Hanneke van Dam, € 13,50
Geloven is meer dan het onderschrijven van een serie leerstellingen over God en Jezus. God
verlangt naar een intieme relatie
met ons. Een relatie waarin we
Zijn aanwezigheid ervaren en
Zijn stem horen en er gehoor aan
geven.

EN/OF, Hans Mijnders, € 8,90
JEUGDBOEK. Guusje is woest! Op
vakantie heeft ze Milan ontmoet.
Tot over haar oren verliefd is ze.
En nu willen haar ouders dat ze
niet meer met die jongen omgaat.
Alleen maar omdat hij niet in
zo’n chique buurt woont als zij en
omdat hij half Surinaams is. Als
ze maar niet denken dat zij naar
hun domme vooroordelen gaat
luisteren.
Christelijke Film 10-daagse
van 2 t/m 12 april 2014
Tijdens de Christelijke Film
10-daagse ontvangt elke klant bij
besteding van minimaal € 12,50
aan films gratis de speelfilm The
Letter Writer.
Belijdenis
In de winkel is er speciaal een
tafel ingericht met allerlei soorten
belijdenisgeschenken.

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
■ Ontmoetingsavond
jeugdleiders & HGJB
De voorlopige analyse van het ‘bezin-

Inmiddels zijn er een heel aantal diensten binnengekomen die op
zaterdag 5 april tijdens de zendingsfair geveild zullen gaan worden.
Het gaat om de volgende diensten:

■ King’s Kids
Hallo kinders,
Straks hebben we weer je eigen cluppie en volgende week ook. Let even
goed op de berichten hieronder. Want
we gaan nog een aantal leuke dingen
doen die wel een beetje voorbereid
moeten worden door jullie. Het lijkt
wel huiswerk!

o 	
o 	
o
o
o
o

ALGEMEEN
We zullen het de komende tijd niet alleen maar over de discipelen hebben.
Want sommige houden zich ook bezig
met het verhaal rondom Pasen. Het is
tenslotte de lijdenstijd.

Update Dienstenveiling

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Een avond oppassen op kinderen. (5x)
Een pan soepen maken. (3x)
Een hele dag zeilen voor 2 personen.
Een etentje bij iemand thuis voor 2 personen. (2x)
Een knipbeurt inclusief wassen en föhnen. (2x)
Het bakken van een Appel-havermoutkoek.
(dit is een dit is een bakplaat vol lekkere koek (± 20-25 stukken).
Handig voor een verjaardag of ander feestje)
4 uur tuinonderhoud door een ervaren tuinman.
2 uur Porsche 997 turbo cabriolet rijden (onder begeleiding)
inclusief een lunch.
Auto schoonmaken binnen en buiten incl. poetsen.
3 uur vliegen op een PC fligth simulator onder begeleiding van
een ervaren KLM piloot.
2 uur huishoudelijk werk.
Een wandeling door het Oude Dorp van 1,5 uur voor
max. 10 personen.
1x nasi speciaal van vers gesneden groenten met
huisgemaakte zoet/zuur, kroepoek en een eitje.
1x zuid Afrikaanse boboti Overschotel van gehakt,
diverse kruiden en appel, met basmatirijst.
2 paar ski’s slijpen.
Vertaalwerk EN-NE / corrigeren Engelse tekst (5 euro per A4).
Een ochtendworkshop Bloemen Schilderen o.l.v.
Janine van der Kaaij.
2 uur tuinonderhoud (onkruid wieden).

Het doel is om zoveel mogelijk diensten te kunnen veilen en daarom ook de oproep om nog meer diensten op te geven. Dit opgeven
kan tot 31 maart via zendingsfair@hotmail.com of telefonisch via
06-41892147.
Voorafgaande aan de dienstenveiling zullen de diensten vermeld
worden in het kerkblad en op hervormdhuizen.nl. Er is dan de
mogelijkheid om via e-mail of telefonisch biedingen door te geven.
Deze biedingen zullen als startbod worden gebruikt tijdens de veiling. Meer hierover volgende week in het kerkblad.
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nings- en onderzoekstraject rondom
het jeugdwerk binnen onze gemeente’ van de HGJB moest natuurlijk
ook worden gedeeld met de jeugdleiders van onze gemeente. Hoog tijd
dus voor een ontmoeting tussen de
jeugdleiders en de HGJB! Vorige week
maandagavond, 17 maart, zijn we in
de Nieuwe Kerk samengekomen. Na
een (korte) presentatie van de analyse
van het bezinnings- en onderzoekstraject tot nu toe zijn we uiteen gegaan
in groepjes om na te denken over de
vier kernwoorden die uit de voorlopige analyse naar voren gekomen zijn.
- Profilering - wie zijn we?
- Kerk in de marge
- Diaconaal betrokkenheid
(intern en extern)
- De kerk als veilige haven
Ook deze keer zet de HGJB ons zelf
aan het denken en kregen we gerichte
vragen, zoals: “Hoe zou je met deze
kernwoorden in het jeugdwerk aan de
slag kunnen?”.
Een vruchtbare ontmoeting, met wederom veel herkenning in het beeld
dat de HGJB schetst van de huidige
situatie van het jeugdwerk binnen
onze gemeente. Ook deelden we
verschillende zorgen. En was er ruimte
om kritische vragen te stellen. Een
open avond die eigenlijk te snel was
afgelopen!
We kijken uit naar de volgende
ontmoeting met de HGJB en de
jeugdleiders op 14 mei. En dit betreft
natuurlijk jeugdleiders in de breedste
zin van het woord, dus ook degene
die de kindernevendiensten leiden,
oppasdiensten leiden en de jeugdouderlingen. Kon je er deze keer niet bij
aanwezig zijn? Je bent op 14 mei van
harte welkom. Heb je voor de avond
in mei geen uitnodiging ontvangen?
Neem dan contact met ons op:
hj@hervormdhuizen.nl
Hervormde Jeugdraad

MIDDAGGROEP SILO
Vandaag gaan we een leuk spel doen.
Je kunt er een prijsje mee winnen en
we hebben genoeg hulp bij het spel.
Wat zou dat spel toch zijn!!! Volgende
week gaan we weer timmeren en
verder met de hartjes. Denk jullie nog
aan de TIMMERSPULLEN? En meiden
kom op lintje erom heen en klaar is
het....
AVONDGROEP SILO
Gelukkig is het droog vandaag. We
gaan namelijk een buitenspel doen.
Met pijlen en andere spannende
dingen. Denken jullie er aan om niet
je mooiste schoenen en kleding aan te
doen??? Komt allen.
AVONDGROEP MEENTKERK
Jullie gaan de komende tijd echt veel
leuke dingen doen zeg!!! Maar eerst
vandaag. Het wordt voor jullie ook
spannend want wat kun je doen met
een krant en de nacht? Wat zou dat
toch zijn! Rara.Tot straks.
■ Instuif
Hallo Instuifers!
Aanstaande zaterdag hebben we een
top avond in ‘t Visnet om 19.30 uur.
Neem je vrienden, je goede humeur
en je zakgeld voor wat lekkers mee!
Check onze Facebook voor meer informatie. Tot zaterdag!

■ 4YOU
Aanstaande zaterdag staat er een gezellige avond bij 4-You voor je klaar!
Kom eens langs en neem je vrienden mee! Vanaf 20.00 uur zijn jullie
welkom in de kelder van ‘t Visnet. Tot
dan!
Aankomende zondag:

Generation Praise
Het thema van de avond is
‘Goed Bekeken’.
In de brief aan de gemeente
van Tessalonicenzen
gaat het onder andere over
het leiden van een heilig leven.
Gert Oostermann zal hier tijdens de
avond dieper op in gaan.
Benieuwd naar zijn verhaal?
Kom dan zondag naar GP
waar uiteraard ook de band
weer een geweldig
programma voor je in
petto heeft!
Datum
Zondag 30 maart 2014
Spreker
Gert Oostermann
Thema
Thesselonica ~ Goed bekeken
Aanvang
20.30 uur
Waar
Zenderkerk - Borneolaan 30
Meer informatie op:
www.generationpraise.nl
Zie jullie dan!

VERENIGINGSNIEUWS
■ Zondagsschool „Timotheüs”
Hallo allemaal, zondag is er voor
iedereen weer een uurtje zondagsschool. We zijn druk bezig met de
voorbereidingen voor het jaarfeest
van 11 april, op de afdelingen wordt
druk gezongen om de liedjes uit het
hoofd te leren, fijn. De verhalen gaan
al richting het paasfeest we hebben
zondag weer 2 verhalen waar we
naar gaan luisteren. Bij de oudste
groepen gaat het verhaal over Jezus
gevangen en verloochend uit Lukas
22:47-71. Jullie leren Psalm 31 vers 5
(ob) en vers 6 (nb) en bij de jongste
groepen gaat het verhaal over Jezus
voor Pilatus uit Mattheüs 27:11-30, en
jullie leren Psalm 31 vers 11 (ob) en
vers 12 (nb). We hopen jullie allemaal
weer te zien. Tot zondag!
■ Knapenvereniging
Afd. A: Afgelopen zondag heeft
Matthijs het met ons gehad over de
“liefde van Christus kennen die alle
kennis te boven gaat”. Tim heeft zondag het eerste punt, Poul-Henk neemt
de traktatie voor zijn rekening. Denk
vast na over een (origineel) uitje met
elkaar. Tot zondag, Bijbel en zendingsgeld meenemen!
Afd. C: Zondag a.s. hebben velen een
taak:
Mitchel : eerste punt
Thomas: eerste punt
Benjamin: drinken
Coen: vette hap
Mitchel: kampformulier
Dennis: kampformulier
Allen: een bijbel of de Bijbelapp (met
kanttekeningen.)
Afd. D: Komende zondag is er ook
weer KV. Quinten zal het eerste punt
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voorbereiden. Omdat nog niet bekend
is waarover deze gaat, merk je zondag
wel waar deze over gaat. Onze maagvulling is in handen van Julian, maar
na de grote hoeveelheid eten van
vorige week, zal het voor hem nog
lastig genoeg zijn om die te overtreffen. Verder neemt iedereen zijn Bijbel
en collectegeld mee. Tot zondag!
Afd. F: Aanstaande zondag zorgt MJ
voor het eerste punt, en Jesse voor het
tweede punt. Hij zal zijn hoofd erover
breken hoe een geschikt tweede punt
gedaan kan worden in de KV-zaal.
Wellicht heeft zijn vader nog goede
tips....? Peter zorgt voor de traktatie
en Michiel voor het drinken hierbij.
Zet verder vast 12 april in je agenda,
dan gaat het afdelingsuitje plaatsvinden. Zondag wordt exact duidelijk
wat we gaan doen, maar dat het een
hoop energie gaat kosten, dat is zeker.
Genoeg reden weer om te komen dus.
Tot zondag!
Afd. K: Afgelopen zondag een zeer
goede vergadering gehad over de
uitspraken van dhr. Wilders en de
standpunten van de PVV. Mede aan
de hand van het opiniestuk van de CU
kwam het tot een goede discussie.
Zondag zal Anne wederom het eerste
punt gaan houden. We zullen het dan
hebben over het leven na de dood en
ons leven na de dood. Zorg dus dat je
erbij bent.
■ EVA
Eva voor Afrika
Wat hebben we een geweldig jaarfeest gehad afgelopen vrijdag in het
Visnet. Na de heerlijk pittige broodjes
van Jan Rene konden we kijken en
luisteren naar de inleiding, jaarverslag
en het spel. Ook hebben we kunnen
horen en zien wat de stichting Opdracht in Afrika allemaal doet. De verkoop van de zelfgemaakte spulletjes
heeft € 108,- opgeleverd, top gedaan
meiden! Samen met de collecte kunnen we nu een bedrag van € 201,overmaken naar Opdracht in Afrika.
Wil je nog even nagenieten van deze
avond? Kijk dan op onze Facebookpagina voor de allerleukste foto’s!

Afd. De Parel: We verwachten jullie
weer om acht! uur in de Parel. De
inleiding doen we met elkaar, als
voorbereiding op het kamp en Dorith
zorgt voor wat lekkers omdat ze
vorige week jarig was! Wat we daarna
gaan doen... Jullie zien het wel! Tot
straks!
Afd. Rehoboth: Vanavond gaan we
lekker ontspannen, na het gezellige
jaarfeest van vorige week.
Tot vanavond, zelfde tijd en in de
Rehoboth!
■ Deo Duce
Heeey nachtbrakers! En? Een beetje
uitgerust van de dropping van afgelopen week? Zaterdag weer een
verse DD avond. We starten met een
inleiding over Amos 4-6 door Nadiene
gemaakt. Daarna een gezellig (oudHollands) spelletje. ;) En dat kan leuk
zijn, vooral Ganzenborden. Tot morgenvanavond @ 20.00 uur bij Silo.
P.S.: Neem €uro’s mee voor ons adoptiemeisje.
Wilt u/jij Silo huren? Mail dan naar;
gebouwsilo@gmail.com
■ Mannenvereniging
„Troffel en Zwaard”
D.V. dinsdag 1 april houden we weer
een vergadering en wel in het catechisatielokaal van de Nieuwe Kerk.
Aanvang is 20.00 uur. Op deze avond
zal broeder Schram met ons behandelen uit de Hervormde Vaan no. 5/6
mei/juni 2013 de ‘Ik Ben’ woorden. Het
opschrift luidt: ‘Ik Ben de Alfa en de
Omega’ n.a.v. Openbaring 1 : 1–8. Na
de pauze hierover een vraagbespreking. U bent van harte uitgenodigd op
deze avond.
Het bestuur

DIVERSEN
■ Mannenzang Katwijk
D.V. 11 april
Er zijn nog 2 plaatsen vrij in de bus:
www.huizerklanken.kaasopmaat.nl.
Voor info kunt u bellen met
Hugo v.d. Graaf, 035-5250970/
035-6237694/06-29450278.

Bezinningsmomenten in de Stille Week
maandag 14 april t/m donderdag 17 april
Een half uur van bezinning wordt gehouden in de Nieuwe Kerk, Brede
Englaan, Huizen, aanvang 19.15 uur.

Het weekthema is: Alles wat over Hem geschreven is

Bezinning in een liturgie met schriftlezingen, stiltemomenten,
samenzang en gebed
De organisatie valt onder verantwoordelijkheid van alle Hervormde wijkgemeenten de Christelijke Gereformeerde Kerk en de Protestantse wijkgemeenten ‘Goede Herderkerk’ en de ‘Kruiskerk’
Dit jaar wordt de bezinning ontleend aan het evangelie van Mattheüs, waar
het optreden van Jezus Christus wordt benaderd vanuit de Joodse religieuze
achtergrond. Dat is af te leiden uit de vele citaten uit de Oudtestamentische
profetieën, die in vervulling gaan.
De profetieën, die in het evangelie van Matthëus worden geciteerd, bepalen
het thema voor de bezinningsmomenten:

Alles wat over Hem geschreven is
Jezus vertelde bij zijn gevangenneming dat “dit alles is geschied, opdat de
Schriften van de profeten vervuld zouden worden.” (Matth. 26: 56)
In de liturgie worden drie Schriftlezingen afgewisseld met stiltemomenten
en samenzang.
Iedere avond zijn er drie Schriftlezingen uit het Nieuwe Testament met de
volgende opbouw:
1. Een lezing uit Mattheüs, waarin een verwijzing naar een profetie
voorkomt, aangaande het optreden en het lijden en sterven van Jezus.
2. De beschrijving van het lijdensproces uit het evangelie van Mattheüs.
3. Een passage uit één van de geschriften van, en over, de apostelen, die
achteraf de betekenis van het lijden en sterven van Jezus hebben beschreven.
Evenals vorige jaren wordt U van harte uitgenodigd deze bezinningsmomenten bij te wonen, om de Stille Week voor uzelf inhoud te geven.
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■ Passie-Paasconcert
Chr. Koorvereniging Deo Juvante
Op 16 april a.s. zal het Passie-Passieconcert van de Chr. Koorvereniging
Huizen - inmiddels volgens een jarenlange traditie - plaatsvinden in de
Kruiskerk in Huizen.
Het koor zal het oratorium ‘Van Liefde
ongekend’ van Johan Bredewout ten
gehore brengen. Het wordt op de
vleugel begeleid door de componist
Bredewout; aan het orgel zit Marco
den Toom. Deo Juvante en Het Groot
Nationaal Strijkorkest - met concertmeester Martin de Deugd - staan o.l.v.
dirigent Bert Moll. De bijbelteksten
worden gelezen door ds. G. Oostermann.
Het publiek wordt van harte uitgenodigd om getuige te zijn van deze
sfeervolle avond in de Stille Week.
Van Liefde Ongekend
Dit Passie-Paasoratorium is het lijdens- en opstandingsverhaal naar het
bijbelboek van Marcus. Marcus getuigt
hier van de grenzeloze liefde van Jezus voor alle mensen: gelovig of niet,
vriend of vijand.
Muziek en zang worden in de uitvoering van dit oratorium afgewisseld
met gesproken tekst.
Van Liefde ongekend bestaat uit twee
delen: de cantate ‘Lam Gods’ en de
cantate ‘Christus is waarlijk opgestaan’. Het is de boodschap van overwinning op het kwaad en van hoop op
een glorieuze toekomst met de Heer.
Beide cantates worden in het concert
van 16 april a.s. uitgevoerd.
Koorvereniging Deo Juvante
Dit gemengde koor, dat ruim 35 jaar
onder leiding staat van Bert Moll,
heeft ongeveer 120 leden, die uit de
gehele regio komen. Het koor geeft
regelmatig concerten in ’t Gooi, maar
het heeft ook landelijke bekendheid.
Op verzoek verleent het medewerking
aan tv-uitzendingen, kerkdiensten en
zangavonden.
Voor dit concert zijn projectzangers in
de gelegenheid gesteld de repetities
voorafgaande aan het concert en de
avond van 16 april als koorzanger mee
te maken.
Van Deo Juvante zijn diverse cd’s en
dvd’s op de markt gebracht. In 2013
verscheen van dit koor het PassiePaasoratorium ‘Van Liefde ongekend’
op cd.
Het is de vijfde keer dat Deo Juvante
dit oratorium in studie heeft genomen. Evenals bij de Matthaeuspassion
van Bach worden zowel de zangers
als het publiek getroffen door dit
meesterlijke muziekwerk. Ieder jaar
trekken deze avonden dan ook ‘oud’
én ‘nieuw’ publiek.
De aanvang van het concert in de
Kruiskerk, Jacob van Wassenaerstraat
1, Huizen is op 16 april om 20.15 uur.
De kerk gaat om 19.30 uur open.
Toegangskaarten à € 12,50 zijn te
bestellen bij alle koorleden, telefonisch onder nummer 035-5262712 en
verkrijgbaar bij Chr. Boekhandel De
Echo in Huizen en op de avond van 16
april in de kerk.
■ Radio 6FM
Zondag 30 maart zendt Radio 6FM
-naast alle andere programma’s- een
kerkdienst uit van de Meentkerk aan
de Bovenmaatweg in Huizen.
In deze dienst, die uitgaat van de Hervormde Gemeente te Huizen, gaat ds.
I. Pauw uit Eindhoven voor. Aanvang:
09.30 uur.
De kerkdienst is tot een week na
de uitzending na te luisteren via
www.6fm.nl
Van 09.00 - 09.30 uur het programma
“Op weg naar de kerkdienst” met
kerk-/ koor- en instrumentale muziek.
Van 11.00 - 12.00 uur het programma
“Klassiek Zondagmorgen” met daarin
o.a. de concertagenda voor de maand
april.

Dinsdag 1 april van 19.00 – 20.00 uur
het programma “Kerkplein”.
Het thema is: ‘Christenzaken.nl | Alle
christelijke organisaties en vacatures
op één plek’, met als studiogast de
heer Gerben Bloemendal, directeur.
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 en
105.1 in de ether.

ADVERTENTIES
Verdrietig, maar dankbaar voor
haar leven, is plotseling van ons
heengegaan

Margaretha Adriana
Pein-Goijaerts
weduwe van Pieter Pein
* Almelo, 3 november 1933
† Blaricum, 25 maart 2014

Kinderen
Klein- en achterkleinkinderen

Archipelplein 19, Huizen
Correspondentieadres:
Familie Pein
p/a Ceintuurbaan 45
1271 BG Huizen
Er is gelegenheid tot condoleren en afscheid nemen op
maandag 31 maart van 13.00
tot 13.20 uur in Uitvaartcentrum Rebel, Ceintuurbaan 45
te Huizen, waarna om 13.30
uur de rouwdienst gehouden
zal worden in het uitvaartcentrum.
Aansluitend zal de begrafenis
plaatsvinden op de Nieuwe Algemene Begraafplaats aan de
Naarderstraat te Huizen.
Tevens is er gelegenheid tot
condoleren en elkaar te ontmoeten na afloop van de begrafenisplechtigheid in het uitvaartcentrum.

DANKBETUIGING
Stichting 60 Jaar Molukkers Huizen dankt de Hervormde Gemeente Huizen voor haar bijdrage in
woord en daad rondom de onthulling van het Moluks Herdenkingsmonument.

Lieve mensen, helemaal stil van
alle gebeden, kaarten en telefoontjes tijdens mijn plotselinge opname in het ziekenhuis, wil ik iedereen daarvoor hartelijk bedanken.
Bovenal danken wij God voor Zijn
genade daarin. Het gaat gelukkig
weer zachtjes de goede kant op.
Ineke Westland-Honing
De Regentesse 44
9

Zendingsfair

Zaterdag 5 april

van 10.00 tot 16.00 uur

georganiseerd door de werkgroep voor de Zending
’t Visnet, de Ruyterstraat 7

Workshops, dienstenveiling, springkussen, boekenmarkt, verkoop kaarten,
kaas, groenten, creatieve artikelen en natuurlijk koffie met zelfgebakken
taart, haring, gebakken vis en nog meer lekkers.
De opbrengst van de Zendingsfair is voor onze zendingswerkers.

________________________________

Workshops

VOL=VOL

AANMELDEN VOOR 31 MAART 2014

Tijdens de Zendingsfair zullen er allerlei workshops gegeven worden.
Meld u aan en mis deze unieke activiteit niet.
: Cupcakes versieren door
Adriënne Teeuwissen
Tijdstip
: 10.00 tot 12.00 uur
Kosten
: € 15,00
Omschrijving : Tijdens deze workshops gaan
we vier cupcakes versieren.
Workshop 1

Workshop 2
Tijdstip
Kosten
Omschrijving

Let op!

: Vision board door Marja Smit
: 13.30 tot 15.30 uur
: € 15,00
: Je maakt een inspirerende
collage over je eigen visie op je
leven. Door het zoeken naar
mooie (bijbel) teksten/woorden
die je aanspreken en met behulp
van div. materialen een persoonlijk Vision board te creëren.

: Creatief inpakken door Alien
Zeeman en Gezien de Jong
Tijdstip
: 10.00 tot 12.00 uur
Kosten
: € 7,50
Omschrijving : U leert op een leuke manier
allerlei kado’s in te pakken.
Workshop 3

: Wijnsensatie door Henk en
Hanneke Kooij
Tijdstip
: 13.30 tot 15.30 uur
Kosten
: € 10,00
Omschrijving : Leer meer over verschillende
wijnen door te kijken, te ruiken
en te proeven.
Workshop 4

: Sieraden maken door Johanna
Talsma bekend van de fair PUUR.
Tijdstip
: 10.00 tot 12.00 uur
Kosten
: € 15,00
Omschrijving : U maakt een leuk sieraad onder
deskundige leiding van Johanna.
Workshop 5

: Paasdecoratie door Anja Vos
en Annelies Vlaanderen
Tijdstip
: 10.00 tot 12.00 uur
Kosten
: € 15,00
Omschrijving : Maak een mooi paasstuk op een
dienblad met lichtjes en eieren.
Workshop 6

: Kinderworkshop vanaf 6 jaar door
Liedewij Baas.
Tijdstip
: 10.00 tot 12.00 uur
Kosten
: € 5,00
Omschrijving : Je maakt een leuke sjaal; zie
"How to knit a scarf with the box"
op You Tube.
Workshop 7

: Schilderen op muziek door
Monique Soeteman
Tijdstip
: 10.00 tot 12.00 uur
Kosten
: € 12,50
Omschrijving : Altijd al eens iets zelf willen
schilderen? Laat u inspireren door
prachtige muziek en laat uw
creativiteit de vrije loop.
Workshop 8

Laatste
kans

Aanmelden voor de workshops kan tot uiterlijk maandag 31 maart via de daarvoor bestemde
doos in de kerk of via zendingsfair@hotmail.com. Voor informatie bel 5241899 of 5258476.
Voor alle workshops geldt – bij voldoende aanmeldingen! Bij grote belangstelling worden er extra
workshops ingepland. Betaling geschiedt bij aanvang van de workshop op 5 april in ’t Visnet.

✂

OPGAVEFORMULIER

Graag inleveren tot uiterlijk 31 maart in de
daarvoor bestemde doos in de kerk of per e-mail:
zendingsfair@hotmail.com

O Ik wil mij opgeven voor workshop (keuze):
O Ik bak iets lekkers voor bij de koffie en lever deze vrijdagavond 4 april of
zaterdagmorgen 5 april in bij het ’t Visnet.
O Ik bied een dienst(en) aan:
Biedingen vanaf minimaal (inzet bedrag): €
Naam

:

Adres

:

E-mailadres

:
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Telefoonnummer
:

Opmerkingen

:

_______________________

_____________________________________

Dienstenveiling

Van 12.30 tot 14.00 uur zal er een dienstenveiling
worden gehouden. Het is de bedoeling dat er vanuit
de gemeente zoveel mogelijk diensten worden aangeboden, deze zullen dan tijdens de dienstenveiling
per opbod worden verkocht.
Voorbeelden van diensten zijn:
Aantal uren tuinonderhoud
Avond op de kinderen passen
Fotografieworkshop op locatie
Aantal uur huishoudelijk werk
Hulp bij studie
Auto wassen en poetsen
Een gezinsfoto maken
Het uitvoeren van een knipbeurt
Een zelfgemaakte taart/pan zelfgemaakte soep
Hulp bij computer of netwerk problemen
Op uw huisdier passen/uitlaten
Voor twee personen varen op een mooie zomerdag
Rondrit in een bijzondere auto.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

In de weken voorafgaande aan 5 april
zullen de aangedragen diensten
gepubliceerd worden in het kerkblad
en op www.hervormdhuizen.nl.
Opgeven van diensten kan via
zendingsfair@hotmail.com of via
onderstaand formulier.

Boeken gezocht

De WGZ is op zoek naar boeken, veel
boeken: romans, reisboeken, gedichtenbundels,
stripboeken of kinderboeken; het maakt niet uit.
Tijdens de zendingsfair zal er een grote tweedehands
boekenmarkt zijn. De boeken kunnen worden ingeleverd op vrijdag 4 april tussen 19.00 en 20.00 uur of
stuur een e-mail naar zendingsfair@hotmail.com.
Alvast heel hartelijk dank!

Heel Huizen bakt
Bent u goed in het bakken
van koekjes, cake, cupcakes
of een heerlijke taart?

Geef u dan op via het formulier
of per e-mail en laat heel de
gemeente delen in uw bakkunst.
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