82ste JAARGANG - No. 1

Vrijdag 3 januari 2014

HUIZER KERKBLAD
VAN
OFFICIEEL ORGAAN VOOR
DE HERVORMDE GEMEENTE TE HUIZEN

Eindredactie: Dhr. J. Rebel, Van Hogendorplaan 44b, tel. 5256649, e-mail: janrebel@freeler.nl
Administratie: Drukkerij J. Bout & Zn., Ceintuurbaan 32-34, tel. 035-5253293 - Ab.: e 18,50 per halfjaar, Postab.: e 47,30 per halfjaar

MEDITATIE

KERKDIENSTEN

Vuil bestand, schone lei,
Het oude is voorbijgegaan, zie, alles is nieuw geworden.
2 Kor. 5:17b
Oud en Nieuw, het is weer voorbij als dit kerkblad bij u in de bus komt. Misschien zegt u
heimelijk, maar wellicht ook vrijuit: ik ben blij,
dat het achter de rug is en het gewone tempo
van leven weer is opgepakt. Bovendien: al die
emotionele overwegingen aan het eind van het
jaar, staande op de drempel van het nieuwe
jaar, zijn vaak maar vluchtig, een ritueel, dat
als een mistflart spoedig weer wegtrekt. Toch
is het spanningsveld tussen oud en nieuw niet
weg te poetsen uit ons leven. Wat beleefd is,
wat zijn sporen getrokken heeft in ons leven,
blijft in de herinnering een rol spelen. De vraag
is: welke en hoe grote rol? Niemand van ons
zal, terugziend op zijn verleden, alleen maar
positieve punten ontdekken, waar hij met grote tevredenheid op terug kan zien. Het “oude“
is doortrokken van de zonde, van de macht
van de duisternis. Dat heeft niet altijd te maken met persoonlijke schuld, maar vaak met
de gebrokenheid van de schepping. Wij staan
daar midden in, met al die gebeurtenissen, die
spreken van de macht van het kwaad. Wat een
slachtoffers komen wij in onze tijd niet tegen,
op allerlei terrein. Oorlog, maar ook verslaving,
uitbuiting, onvrede in allerlei soorten en maten. Wie al dat “nieuws” van de dag in zich opneemt, die krijgt een vuil bestand. Een menigte
heilloze berichten vullen zijn brein. En vaak ook
zijn wijze van denken, reageren, doen. Je kunt
immers niet uit de wereld gaan.
Oud en Nieuw: hoe mogen wij deze tijd noemen? Tijd van Gods welbehagen, tijd van het
heil! Zo lezen wij in de omgeving van het tekstwoord hierboven. Nu is het zover! Daar is geen
twijfel aan. En dat alles heeft te maken met
God! Dit alles is uit God. De werkelijkheid van
God in ons bestaan te belijden, in alle levensomstandigheden, is van levensbelang. Daar mag in
onze tijd een dikke streep onder gezet worden.
Want het oude, dat is de wetteloosheid, in vele
onderdelen lijkt springlevend. Wanneer u de
krant, het nieuws, niet “goed nieuws, evangelie”, doorleest, heeft moeite om een bericht te
vinden, dat niet spreekt van afgoden. Soms heb
je moeite om ze te duiden in de gemeente van
God. Bij voorbeeld: geld, sport, seks, verslaving,
hoogmoed. Laat niemand beweren, dat dat in
zijn eigen leven, onbekende factoren zijn. Trouwens: in de gemeente van Korinthe was het beHUIZER KERKBLAD 3 JANUARI 2014

paald ook niet in de uitleving volstrekt clean.
Hoe ga je dan daarmee om? Is het een kwestie
van acceptatie? Wegkijken en doorleven?
Hoe staan wij in het hier en nu, in 2014? Dit is
de werkelijkheid: God was in Christus de wereld
met Zichzelf verzoenende door hun overtredingen hun niet toe te rekenen. En dat alles, omdat
één voor allen gestorven is. Dat is Gods welbehagen, dat is Gods heil, waarin Hij ons verhoort
en te hulp schiet. Wie het overstelpende van
de liefde van God ontdekt, onvoorwaardelijk,
niets en niemand bij voorbaat uitsluitend, kan
daar klein onder worden. Wie ben ik, als ik in
Christus ben, als de liefde van God in Christus
ook mijn deel is geworden? Een nieuwe schepping. Het oude, wat besmet en verbroken is
door de macht van de Boze, is vermorzeld, van
alle kracht beroofd. Dat is leven uit het volbrachte werk van Christus: aan Hem is de overwinning, ook voor mij in alle geledingen van
mijn bestaan, hoe die zich ook aan ons voordoen in lijden en verdrukking, onder kwaad
gerucht en goed gerucht. Zie , alles is nieuw geworden. Een schone lei, waarin het handschrift,
de kwitantie van de zonde is uitgewist, waarin
de verzoening met God is uitgebeeld. Leven
op de hoogte van de heilsfeiten: Christus voor
mij geboren, gestorven, opgewekt en ten hemel gevaren. Ik ben er voluit in betrokken. Dat
geeft goede moed. Dat geeft ook de opdracht
en de moed om voor en met Hem te leven, in
keuzes, die spreken van de liefde en het licht,
dat in Christus ons geschonken is.
Het vuile bestand is door de verzoening van
Christus voor allen, die zich aan Hem overgeven, uitgewist. Het kan geen kracht meer doen,
die ons van God, van Jezus Christus vervreemdt.
Daarom: laat u met God verzoenen. De Heilige Geest schenkt ons de volharding om het te
zoeken, waar het te vinden is. In het offer van
Christus: Hem, Die geen zonde gekend heeft,
heeft Hij voor ons tot zonde gemaakt, opdat
wij zouden worden gerechtigheid van God in
Hem.
Laten wij leven vanuit die Geest van het geloof,
die God ons heeft gegeven.

J.L.W. Koppenhol

Zondag 5 januari
OUDE KERK
9.30 uur: Ds. J.L.W. Koppenhol
17.00 uur: Ds. J.H. Gijsbertsen, Voorthuizen;
		Bevestiging ambtsdragers
NIEUWE KERK
9.30 uur: Ds. G.J. Mantel;
		Bevestiging ambtsdragers
17.00 uur: Ds. C. Hoogerwerf, Doorn
ZENDERKERK
9.30 uur: Prop. M. Zeeman, Ede
17.00 uur: Ds. G.J. Mantel
MEENTKERK
9.30 uur: Ds. H. Westerhout, Hasselt
17.00 uur: Ds. G.H. Kruijmer, Lage Vuursche
DE BRUG (gebouw Silo)
10.30 uur: Ontmoetingsdienst
		samenkomst met zoekers
		Evang. J.O. Verkerk; Brunchdienst
Collecte: Instandhouding eredienst
Busjes: Plaatselijk jeugdwerk

Kerkradio
Zaterdag 4 januari
19.00 uur: Hervormde Zender (kanaal 5)

BIJBELROOSTER
Zondag 5 januari
Rooster 1: Mattheüs 2 : 1–12
Rooster 2: Psalm 2 : 7–12
Rooster 3: Genesis 4–7
Maandag 6 januari
Rooster 1: Mattheüs 2 : 13–23
Rooster 2: Psalm 3 : 1–5
Rooster 3: Jozua 6–10
Dinsdag 7 januari
Rooster 1: Psalm 136
Rooster 2: Psalm 3 : 6–9
Rooster 3: Psalm 3–5
Woensdag 8 januari
Rooster 1: Jeremia 33 : 1–11
Rooster 2: Psalm 4 : 1–8
Rooster 3: Job 3–4
Donderdag 9 januari
Rooster 1: Jeremia 33 : 12–26
Rooster 2: Psalm 4 : 8 en 9
Rooster 3: Jesaja 7–11
Vrijdag 10 januari
Rooster 1: Jeremia 34 : 1–7
Rooster 2: Psalm 5 : 1–6
Rooster 3: Mattheüs 3–4
Zaterdag 11 januari
Rooster 1: Jeremia 34 : 8–22
Rooster 2: Psalm 5 : 7–13
Rooster 3: Romeinen 3–4
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Woensdag 15 januari:
Ds. C.G. Geluk

zondag 22 december bestemd
voor de missionair werker bedroeg E 2.202,16 verdeeld als
volgt:
Oude Kerk
E 687,15
Nieuwe Kerk
- 505,20
Zenderkerk
- 427,96
Meentkerk
- 495,35
Silo
- 86,50

Woensdag 22 januari:
Br. J.O. Verkerk

Opbrengst verjaardagsgiften zondag 22 december, E 30,00.

VAN DE REDACTIE
■ Rooster meditaties
Woensdag 8 januari:
Ds. G.J. Mantel

ALGEMENE KERKENRAAD
■ Collecte
Deze is komende zondag bestemd
voor de kerkrentmeesters. De
opbrengst van de busjes is voor
het jeugdwerk vanuit onze kerk.
Graag van harte aanbevolen.
G.J. Mantel

DIACONIE
■ De Herberg
Aanspreekpunt Huizen: Gravin
Gertrude 15, 1276 MN.
Wanneer u/jij voor een verblijf
in De Herberg te Oosterbeek in
aanmerking wil(t) komen, of informatie wenst, kan contact worden opgenomen met één van de
hierna volgende 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 (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:
M. Kooij, tel. 5258096.
mkooy@worldonline.nl
Zenderkerk:
M.J. van Stempvoort, tel. 5231399.
mjvanstempvoort@gmail.com
Meentkerk:
M. de Groot, tel. 06-29026368.
meesdegroot63@gmail.com

VERANTWOORDING
■ Kerkrentmeesters
Opbrengst collecte van zondag
22 december bestemd voor de instandhouding eredienst bedroeg
E 2.689,88 verdeeld als volgt:
Oude Kerk
E 902,21
Nieuwe Kerk
- 687,60
Zenderkerk
- 544,35
Meentkerk
- 555,72
Opbrengst tweede collecte van
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Opbrengst busjes kerkradio:
Instandh. eredienst, E 155,00.
Diaconie E 155,00.
Opbrengst collecte van zondag
29 december bestemd voor de instandhouding eredienst bedroeg
E 3.157,69 verdeeld als volgt:
Oude Kerk
E 1.010,15
Nieuwe Kerk
751,80
Zenderkerk
789,39
Meentkerk
606,35
Opbrengst collecte van zondag 29
december gehouden in Silo bestemd voor de diaconie bedroeg
E 44,01.
Opbrengst verjaardagsgiften zondag 29 december, E 130,00.
Hartelijk dank voor uw gaven.
College van kerkrentmeesters
■ Diaconie
De opbrengst van de busjescollecte van zondag 22 december 2013
bestemd voor de H.G.J.B. bedroeg
E 986,37 verdeeld als volgt:
Oude Kerk
E 289,20
Nieuwe Kerk
- 277,27
Zenderkerk
- 186,60
Meentkerk
- 233,30
De opbrengst van de busjescollecte t/m 29 december 2013 met
bestemming Plaatselijk Jeugdwerk
bedroeg E 2.318,66 verdeeld als
volgt:
Oude Kerk
E 735,00
Nieuwe Kerk
- 470,36
Zenderkerk
- 564,05
Meentkerk
- 549,25
De opbrengst van de collecte van
25 en 26 december 2013 bestemd
voor de Diaconie bedroeg
E 3.943,69 verdeeld als volgt:
Oude Kerk
E 1.216,40
Nieuwe Kerk
- 1.017,59
Zenderkerk
985,09
Meentkerk
724,61
De opbrengst van de Turfcollecte
gehouden op 25 en 26 december
inclusief nagekomen zakjes uit de
collecte van 29 december bedroeg  
E 11.787,72 verdeeld als volgt:
Oude Kerk
E 1.767,65
Nieuwe Kerk
- 1.620,90
Zenderkerk
- 1.516,67
Meentkerk
- 6.347,50  
(inclusief een gift van E 5.000,00!)
Via banken E 535,00 (w.o. 1 x
E 15,00; 1 x E 20,00; 2 x E 25,00;
2 x E 50,00; 2 x E 75,00 en 2 x
E 100,00).
Verder werd er nog een stroom
van giften ontvangen voor diverse
doeleinden die wij mogen vermelden:
Noodhulp Filipijnen: 1 x E 150,00
en 1 x E 1.500,00 totaal
E 1.650,00.
Voedselbank: 1 x E 10,00.
Kerstattenties Diaconie: via br. J.

Moll 1 x E 9,00; via brs. Veerman/
Reurink 1 x E 20,00; via br. M.
Voerman 1 x E 10,00; via bank
1 x E 15,00 en uit collecte E 50,00,
totaal E 104,00.
Voor Rik & Machteld Kosovo van
Bijbelkring Molenberg E 58,50;
Catechisatie gehandicapten
’t Visnet E 91,50; uit collecte 22-12
E 21,00 en via bank 1 x E 1.000,00
en E 225,00 voor oliebollenactie
en via bank nog E 15,00 totaal
E 1.411,00.
Ontmoetingsdiensten via bank
1 x E 25,00.
Kerkradio via bank 1 x E 40,00.
Dankstondcollecte via bank
1 x E 750,00 en 1 x E 375,00 totaal
E 1.125,00.
Diaconie algemeen via bank
1 x E 20,00; 1 x E 75,00; 1 x
E 300,00; 1 x E 375,00 en 1 x
E 1.750,00 totaal E 2.520,00.
Gemeente,
Bijna E 26.000,00 mogen wij
verantwoorden aan giften en collecten zowel groot als klein! Het is
om stil van te worden. Wij danken
u als College van Diakenen heel
hartelijk voor uw medeleven met
het werk van de Diaconie, zowel
in uw gebed als in materieel
opzicht. Wij wensen u in alle opzichten een gezegend 2014 toe in
het volste vertrouwen dat wij op
uw voortdurende steun kunnen
rekenen, ook in het nieuwe jaar.
Soli, Deo Gloria!
Uw Diaconie
■ Diaconale Welzijns
Commissie
De collecte tijdens de aangepaste
kerkdienst op 22 december 2013.
t.b.v. het werk van onze commissie heeft opgebracht een bedrag
van € 311,40.
Hartelijk dank voor uw en jouw
betrokkenheid en uw gaven.
Penningmeester D.W.C.

WIJKBERICHTEN
OUDE KERK
Predikant: Vacant
Consulent:
Ds. G.J. Mantel
Oude Kerk, Kerkstraat 1

Bevestiging en afscheid van
ambtsdragers: Komende zondagmiddag zal de bevestigingsdienst zijn van een aantal broeders van onze wijkkerkenraad.
We zullen in deze dienst afscheid
nemen van de broeders C. van
der Poel, A.J. Spaan en W. Sijl. We
willen hen danken voor het vele
werk dat ze gedaan hebben. We
bidden of het werk van hun handen bevestigd zal worden
(Ps. 90:17b).
De broeders H.D. Veerman,
C. Brasser en D. Baas worden in
het ambt van respectievelijk ouderling en diaken bevestigd.
De broeders A.H. Grolle, A. Honing, A. van de Kamp, J. Klein,
H.J.A. Lubbers, G. Rebel, L. Rebel
en G.J. Schaap zullen herbevestigd worden. Tevens zal br. A.H.
Teeuwissen als diaken en lid van
de Algemene Kerkenraad worden
herbevestigd en blijft daarmee

toegevoegd aan onze wijkkerkenraad.
Na afloop van de dienst is er gelegenheid om de ambtsbroeders die
afscheid nemen en hen die (her-)
bevestigd zijn de hand te drukken
en hen Gods Zegen toe te wensen.
We hopen dat velen daar gebruik
van zullen maken.
Vanwege de nog niet ingevulde
vacature diaken heeft de kerkenraad, met gebruikmaking van ord.
3-7-5 van de kerkorde, gevraagd
of diaken A.W.G. Reurink voor
maximaal zes maanden zijn ambt
wil voortzetten. We danken hem
dat hij zich hiervoor beschikbaar
wil stellen.
De nog vacante wijksectie 5 zal
voorlopig onder verantwoordelijkheid komen van een ouderling
die samen met bezoekbroeder
G. van de Kamp de huisbezoeken
aflegt.
Tenslotte melden wij dat br.
J. Ockhuijsen, Havenstraat 47
(1271 AC), tot bezoekbroeder is
benoemd. Tijdens de komende
kerkenraadsvergadering zal hij
de belofte van geheimhouding
afleggen.
We wensen de (nieuwe) broeders
Gods genade en kracht toe om te
dienen in Zijn koninkrijk. Hij is het
Die Zijn kracht in onze zwakheid
volbrengt.
“Dat wij ons ambt en plicht, o Heer’
Getrouw verrichten, tot Uw eer;
Dat Uwe gunst ons werk bekroont
Uw Geest ons leidt, en in ons woont”
(Morgenzang : 3)
E.P. Jansen, scriba
Bij de diensten: Een nieuw
jaar mochten we ingaan. Ook in
het nieuwe jaar belijden we dat
onze tijden in Gods hand zijn. De
Heere regeert Zijn kerk. Dat doet
Hij door Woord en Geest. Want
waar het Woord geopend wordt,
wil de Geest tot ons hart spreken. Daarom worden wij ook op
de eerste zondag in het nieuwe
jaar genodigd om in Zijn huis te
komen.
We vragen uw aandacht voor de
gewijzigde aanvangstijd van de
bevestigingsdienst: 17.00 uur
Vanwege de bevestigingsdienst
is er zondagmiddag kinderoppas,
in het catechisatielokaal van de
Oude Kerk.
Catechisatie: Komende week
hopen we iedereen weer op de
gezette tijden te ontmoeten. We
zullen dan verder gaan met onze
catechisaties. Voor de maandag
groep is dat: Praten met God? (als
inleiding op de week van gebed).
In de donderdaggroep staan we
stil bij: Ik geloof in God de Vader,
als Schepper.
Ik hoop jullie weer allemaal te
ontmoeten.
Jeugdouderling Karl Brands
Beroep prop. Molenaar: Prop.
G.H. Molenaar heeft het beroep
naar Doornspijk aangenomen.
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
en thuiskomst en verzoeken tot
voorbede aan hem doorgeven?
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Tenslotte: Aan het begin van het
nieuwe jaar vragen we ons misschien wel af waar het heen moet
met ons persoonlijk leven, de kerk
en de wereld om ons heen. Het
antwoord vinden we niet in de
krant of het journaal, maar staat
in het Woord van onze God. “De
Heere regeert”, dat laten verschillende psalmen ons weten. Op
dat Woord kunnen we aan, want
Gods beloften zijn getrouw, ook
in het jaar van onze Heere 2014.
Een hartelijke groet aan u allen.
Jan Rebel
Evangelisatiecommissie: D.V.
dinsdag 7 januari 2014 komen
we als commissie bij elkaar. We
worden verwacht om 19.30 uur
(inloop) op Kon. Julianastraat 2.
Ook in 2014 hopen wij het Evangelie weer door te geven. Na
gebed en bijbelmeditatie gaan we
op pad om een aantal mensen te
bezoeken.
We hopen weer op goede gesprekken, die er zo nu en dan
ook echt zijn. We hopen op uw
voorbede, zodat we ons gesteund
weten in dit moeilijke werk.
Namens de kerkenraad loopt
br. Brands met ons mee.
De Evangelisatiecommissie
■ Aanvangspsalmen
Zondag 5 januari
’s morgens: Psalm 47 vers 4
’s avonds: Psalm 135 vers 1 en 12
■ Oppasdienst
Zondag 5 januari
* ’t Visnet 0 t/m 3 jaar:
Betty Teeuwissen en
Cornelie de Groot.
* Oude Kerk 3½ t/m 6 jaar
Rianne v.d. Kamp.
Bijbelverhaal nr. 23:
Genesis 45 : 25–46 : 8; Genesis 47 :
29–31 en Genesis 49 en 50.
’s Middags
Let op: Oppas alle leeftijden in de
Oude Kerk, 16.30 uur aanwezig!
Laura Burggraaf, Elisa Konijn en
Elise Boot.
NIEUWE KERK
Predikant:
Ds. G.J. Mantel
Colijnlaan 5
tel. 5250344
Nieuwe Kerk, Brede Englaan 28
Diensten: De dienst van zondagmorgen zal in het teken staan van
de bevestiging van ambtsdragers.
Negen ambtsdragers zullen nieuw
bevestigd worden, te weten de
brs. Gijsbert Hendrik Klein, Jitze
Moll, Hendrik Schram, Maarten
Veerman en Peter Alexander
Wiesenekker als ouderling; de brs.
Rutger Jan Kriek en Jacob Visser
als ouderlingen-kerkrentmeester;
en de brs. Arie Adrianus Boon
en Johannes Joost Kasbergen
als diaken. Herbevestigd zullen
worden de brs. Hendrik Joost
Brasser en Cornelis Jan Willem
Heutink als ouderling, Gerardus
Stuivenberg als diaken, en Maarten Dirk Rebel als ouderling met
bijzondere opdracht nl. voorzitter
van de Missionaire Commissie. We
lezen in deze dienst verder in het
Evangelie naar Lukas en wel over
de wonderbare visvangst uit Lukas
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5, waar we Jezus horen zeggen
dat Hij Zijn discipelen vissers van
mensen zal maken. Een heel toepasselijk woord voor deze dienst.
We verwachten ook familieleden
en andere gasten. Daarom is er na
de dienst gelegenheid om met elkaar een kopje koffie te drinken.
Enkele broeders hebben al aangegeven dat zij voor iets lekkers
zullen zorgen. Voor de kinderen is
er frisdrank.
’s Middags hoop ik in de Zenderkerk voor te gaan. We willen met
elkaar nadenken over Zondag 33
uit de Heidelbergse Catechismus
waarin het gaat over de bekering.
Zieken: Mw. Broens van de Middenweg verblijft nog steeds voor
revalidatie in huize Theodotion
in Laren. We leven met haar
mee. Dat doen we ook met onze
ouderling en zijn vrouw Hans
en Janneke Brasser. Hun dochter
Marianne moet volgende week
opgenomen worden voor een
zeer ingrijpende operatie. Dat betekent voor hen en hun gezin dat
ze een hele spannende periode
tegemoet gaan. Gelukkig ervaren
ze steun aan hun geloof. Graag
bevelen we hen aan in uw voorbeden. Daarbij denken we ook aan
hen die elders verblijven of onder
behandeling zijn.
Catechisaties: Volgende week
beginnen de catechisaties weer op
de gebruikelijke tijden en plaatsen. We hopen de jongeren weer
te ontmoeten.

Tussenstand verkoop Nieuwe
Kerk: Jongstleden zaterdag 20
december vond opnieuw een
verkoop plaats voor Opdracht in
Afrika in de Nieuwe Kerk. Dankbaar waren we voor de actieve
inzet van een ieder en de goede
sfeer waarbij we ook diverse mensen uit de wijk mochten verwelkomen. Niet minder dankbaar zijn
we voor de geweldige opbrengst
van deze speciale ‘kersteditie’ van
de verkoop: e 1.700,00! Daarbij
heeft de van Brugghenschool met
de kerstcollecte ook nog eens
e 300,00 opgebracht. Dat maakt
het totaal op e 2.000,00!
De opbrengsten van de verkoop
zijn bestemd voor de bouw van
een dienstencentrum met o.a.
bakkerij in Malawi. Hiervoor is
e 12.000,00 nodig. Inmiddels hebben we al het volgende mogen
ontvangen:
Verkoop opbrengst
Nieuwe Kerk
mei t/m 20 dec.
e 4.130,00
Bijdrage Burgerlijke
Gemeente Huizen
- 1.970,00
Diverse overmakingen
van gemeenteleden 110,00
Totaal

e 6.210,00

We zijn dus al over de helft! Ook
is het leuk om te vermelden dat
er met het geld dat eerder met
acties in de Nieuwe Kerk is ingezameld inmiddels in 8 gemeenten
5 geiten zijn gesponsord. In 2014
hopen we de andere 32 gemeenten van de EBC in Malawi ook
van 5 geiten te voorzien. Totaal
betekent dit een aanschaf van
160 geiten. Er waren al ruim
100 geiten gedoneerd, voor de

overige geiten (a 20 euro) zijn wij
nog op zoek naar sponsors! Ons
rekeningnummer is 3723335, t.n.v.
Stichting Opdracht in Afrika.
Wil je als jongere op een andere
manier een bijdrage leveren? Dat
kan! Ook deze zomervakantie
faciliteert Opdracht in Afrika een
werkvakantie naar Malawi. Zie de
advertentie elders in het kerkblad
of kijk op www.opdrachtinafrika.
nl/werkvakantie.
Bestuur Opdracht in Afrika
Bijbelkring 1 komt bijeen op
zondag 5 januari.
We zijn te gast bij Peter en Coby.
We behandelen Hebreeën hoofdstuk 12: 1-17. Tot zondag!
Bijbelkring 3: Op maandagavond
6 januari 2014 hopen we weer
bij elkaar te komen. Plaats van
ontmoeting is bij Ria en Sander
Heutink, De Sav. Lohmanlaan 40,
tel. 5254473. We lezen verder bij
de profeet Jesaja vanaf hoofdstuk
19 tot met hoofdstuk 22 en eventueel ook nog verder. We hopen
op en bidden weer om een gezegend samen zijn rondom de open
Bijbel. Allen hartelijk welkom in
het nieuwe jaar en bij verhindering graag even bellen.
Groet: In onze kamer hangt weer
een hele rij kaarten met goede
wensen die we ondermeer van
u mochten ontvangen. Op deze
manier kunnen we er nog even
extra van genieten. Heel hartelijk
dank dat u aan ons gedacht hebt
en ook van onze kant willen we
van harte alle goeds van God
toewensen in het nieuwe jaar. En
dat is natuurlijk ook namens mijn
vrouw.
G.J. Mantel
Dank: Vanuit Huizen en in het
bijzonder vanuit de wijkgemeente
Nieuwe Kerk ontvingen we veel
goede wensen rond het Kerstfeest
en de jaarwisseling. Dat heeft ons
goed gedaan. We weten ons ook
na het emeritaat en onze terugkomst in Huizen weer opgenomen
in uw midden. Allen hartelijk
dank en wederzijds Gods zegen
toegewenst voor het nieuw begonnen jaar.
Fam. Ds. B. den Butter
■ Oppasdiensten:
Zondag 5 januari
0–2 jaar Voor Anker "De Erker"
Talitha Spilt, Hedwig Baas,
Arianne en Mariëtte Boot.
2–4 jaar Voor Anker
’Grote Waaier‘
Ilona van der Poel,
Karin van Vliet, Arina Brasser en
Nadiah Krachen.
4 jaar t/m groep 2 Voor Anker
‘Grote Waaier’
Ellen en Kees Westland,
Michelle Makkinje en
Rachel Krachten.
ZENDERKERK
Predikant: Vacant
Consulent:
Ds. B.E. Weerd
Zenderkerk, Borneolaan 30
Diensten: Aanstaande zondag
is het de eerste zondag van het
nieuwe jaar. Het is altijd weer

‘gewoon bijzonder’ dat de Here
God met Zijn woord naar ons
toekomt. In de verkondiging van
het evangelie mogen we Hem
ontmoeten. Zo mogen we ook in
het nieuwe jaar ons leven richten
in het vertrouwen en in de wetenschap dat Jezus, onze Heer met
ons meegaat. Dan hoeven we niet
te dwalen en mag de verkondiging van het evangelie onze route
bepalen. Als in de morgendienst
prop. M. Zeeman uit Ede en
‘s middags ds. Mantel voorgaan,
hebt dan goede ontmoetingen
rond de open Bijbel.
Zieken: Mevrouw WoensdregtBorsboom, Archipelplein 39 is
afgelopen dinsdag voor revalidatie opgenomen in het verpleeghuis Zilverschoon te Nijkerk.
Mevrouw Pein, Archipelplein 19
mocht weer thuiskomen uit het
ziekenhuis. Ook br. W. Poldervaart
mocht weer naar huis om verder
te herstellen.
De Here, onze God, zij hen in alles
nabij. Bij Lied 892 uit het nieuwe
Liedboek staat het volgende
gebed:
Maak Gij mijn hart, o Heer, tot één
en al vertrouwen,
klaar water van de geest, eenvoud en
innigheid,
dan zal ik moeiteloos het licht van
boven schouwen
en Gij zult U ontvouwen
in al uw Majesteit

Ambtsdragersverkiezingen:
Br. Jeroen Lohuis, Fauna 17 heeft
voor zijn verkiezing en benoeming tot jeugdouderling bedankt.
Dat vinden we jammer, maar
uiteindelijk hebben we begrip
voor de genomen beslissing. De
Here geve rust op de beslissing en
zij hem en zijn gezin in alles nabij.
In de kerkenraadvergadering van
21 januari zal de kerkenraad zich
opnieuw beraden over de invulling van deze vacature.
Geboren: We ontvingen een
bericht van de geboorte op 27
december 2013 van Suzanne Rachel Klein (roepnaam: Suus) in het
gezin van Henk en Marleen Klein,
Zenderlaan 1 (1276 EL). Met de
geboorte van Suus heeft Rosalie
een zusje gekregen. Hun dankbaarheid steken ze niet onder
stoelen of banken. Ze schreven
op het kaartje: “Lief meisje, zo
klein, zo mooi, Door God aan ons
gegeven. Heer, wij danken U voor
dit nieuwe leven.” We feliciteren
hen van harte met dit jonge leven.
Als Jezus zegt laat de kinderen
tot Mij komen, Hij die zelf ook
een hulpeloos Kind geworden is
in de kribbe van Bethlehem, dan
mogen we nog meer verwonderd
en tegelijk dankbaar zijn.
In memoriam: Op de leeftijd van
80 jaar is op 16 december overleden Willem van As, lid van de
wijkgemeente Zenderkerk, Puerto
Ricostraat 139, 1339 KS Almere.
Hij was weduwnaar van Gerritje
Adriana Vos, vader van Hans en
Herma, die getrouwd is met Marc
Slot. Hij was grootvader van drie
kleinkinderen. In een dienst van
Woord en Gebed hebben wij hem
mogen gedenken, met name
ook daarin, dat hij wist, Wie hij
toebehoorde. Dat gaf aan het
contact met hem op zijn ziekbed
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een eigen glans. Hoezeer de
ernstige ziekte zijn levenskrachten
sloopte, hij wist zich veilig in Gods
hand. Psalm 139: U legt Uw hand
op mij, was voor hem een woord,
dat hij in heel zijn levensgang
onderkende. De Heere was hem
nabij, niet omdat hij zo bijzonder
was, maar omdat de God van het
Verbond Zijn trouw bewaart door
de geslachten heen. Die trouw
kreeg zijn vervulling in de Heere
Jezus. Hij heeft de dood overwonnen. Dat eenvoudige vers: Want
nu de Heer is opgestaan, nu vangt
het nieuwe leven aan, kreeg met
name voor hem een extra dimensie nu het oude leven in alle facetten aan het afsterven was. Hij verlangde naar dat nieuwe leven met
heilig ongeduld. Broeder Wijnberger, die hem trouw bezocht,
vertelde mij daar ook over.
Wim van As is lange tijd leraar
geweest, ook al was zijn eerste
wens: zeeman. Die kon niet in
vervulling gaan. Als jong gemeentelid werd hij ouderling in de
prille wijkgemeente Zenderkerk.
Toen ds. Vermaas met emeritaat
ging, zat hij in de hoorcommissie,
die in 1968 Haaften bezocht. In
de pastorie van Haaften hadden
ondergetekende en hij de eerste contacten. Wim van As, een
hartelijke man, die in Huizen, in
Zeewolde, in Harderwijk de kerk
in het ambt heeft gediend. Wij
gedenken hem in dankbaarheid,
en wensen kinderen en kleinkinderen en familie Gods nabijheid
toe. Wij wensen ook Hans, die
vele jaren met vader is opgetrokken in zijn onmiddellijke nabijheid, kracht toe om alleen verder
te gaan, op de weg, die de Heere
God voor hem opent.
J.L.W. Koppenhol
In memoriam: Op 25 december
overleed, op ruim 94-jarige leeftijd, Jozina van Noordenne, sinds
2007 weduwe van Jasper Adrianus
van Mill. Zij woonde Akkerweg
57, k. 201. In de loop van de
jaren mocht ik haar leren kennen
als een hartelijke, eenvoudige
gelovige vrouw, die zeer betrokken was op het kerkelijk leven van
onze gemeente. Het werd door
haar toenemende doofheid jammer genoeg steeds moeilijker om
met haar in contact te treden. Ze
bezocht trouw de weeksluitingen
in ‘De Bolder’. Bepalend voor haar
geloofsleven was dat zij, verzoend
met God door het bloed van
Christus, uitzag naar het eeuwige
leven. Laten haar kinderen, kleinen achterkleinkinderen van de
Heere de kracht mogen ontvangen om het verlies om haar heengaan te dragen. De begrafenis
heeft 31 december plaats gehad
op de Nieuwe Algemene Begraafplaats aan de Naarderstraat.
Ds. E.K. Teygeler
Gebedskring: Het gebed vermag
veel. Dat is een bekende uitdrukking. De gebedskring gaat ook in
het nieuwe jaar verder met dit belangrijke werk en wel aanstaande
maandag 6 januari, aanvang 19.00
uur in de Chr. Gereformeerde
kerk. Van harte welkom.
Pastoraat: Voor pastorale zorg
kunt u contact opnemen met de
scriba, br. Joost Jan Hogenbirk,
tel. 5267039 of met uw sectieou4

derling. 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:
Paulus schrijft in zijn brief aan de
gemeente in Filippi: broeders en
zusters schenk aandacht aan:
- alles wat waar is;
- alles wat edel is;
- alles wat rechtvaardig is;
- alles wat zuiver is;
- alles wat lieflijk is;
- alles wat eervol is;
- alles wat deugdzaam is;
- alles wat lof verdient.
Doe alles wat ik u heb geleerd en
overgedragen, wat ik u heb verteld en laten zien. Doe het, en de
God van de vrede zal met u zijn.
Tenslotte: We mogen terugzien
op gezegende diensten in de
afgelopen weken. Dank ook aan
ds Den Butter en ds Geluk dat
zij in de gelegenheid waren om
onverwacht twee diensten waar
te nemen.
Met een hartelijke groet aan u en
jullie allen.
Gert Veerman
Dank en wens: Mijn vrouw en
ik danken u allen hartelijk voor
de goede wensen voor Kerst
en Nieuwjaar. Onze betrokkenheid mag stand houden, ook al
ontvallen ons in deze jaren velen,
met wie we zijn opgetrokken.
Wij wensen u allen een gezegend
2014 toe. Wij zijn met u dankbaar
dat u een nieuwe predikant ds.
Roest tegemoet mag zien. Ook
hem met zijn vrouw en kinderen
wensen wij veel zegen in dit jaar
waar heel veel staat te gebeuren.
Hartelijke groet van
familie Koppenhol-Okkerse
■ Oppasdiensten:
Zondag 5 januari
* Gemeentezaal, 0 t/m 2 jaar:
Jacolien Grolle,
Sandra Theissling en
Ilona Wierdsma.
* Kelder, 3 t/m 5 jaar:
Tabitha Snijder,
Anneke Wiesenekker en
Annelous Kool.
■ Kindernevendienst:
Zondag is er kindernevendienst
voor de kinderen van groep 1 t/m
groep 6 van de basisschool. Jullie
zullen het verhaal horen over de
12-jarige Jezus.
Vertellers:
Jongste: Sabine Molenaar.
Oudste: Ingeborg Reurink.
Vorige week is het nieuwe
oppasdienstrooster doorgemaild.
Als je deze niet ontvangen
hebt, wil je dit dan doorgeven
aan Sandra Theissling
sandratheissling@ziggo.nl,
dan mailt zij het rooster
alsnog. BVD!

MEENTKERK
Predikant:
Ds. B.E. Weerd,
Augustinuslaan 33,
5243431
bweerd@hervormdhuizen.nl
Meentkerk, Bovenmaatweg 410

Rondom de diensten: Op
zondagmorgen 5 januari gaat
ds. Westerhout uit Hasselt voor. In
de middagdienst is de voorganger
ds. Kruijmer uit Lage Vuursche.
Een goede eerste zondag van dit
jaar gewenst.
Overleden: Op 30 december
2013 is op de leeftijd van 73 jaar
overleden Jacob Schipper, gewoond hebbend Alaskastroom
22. Ik beveel zijn vrouw, kinderen
en kleinkinderen in uw en jouw
voorbede aan.
Jacob Schipper werd op 25 juli
1940 geboren. Hij groeide op
in Huizen in een gezin met 3
jongens, waarvan hij de middelste
was. Hij trouwde met Atie van der
Hulst, samen kregen ze drie kinderen Erna, Wilma en Sjaak. In maart
2014 zouden ze 49 jaar getrouwd
zijn geweest. Ze hebben veel met
elkaar opgetrokken omdat Jacob
Schipper voor zichzelf begon als
stoffeerder. Hieruit ontstond de
winkel voor woninginrichting, die
ze samen jaren hebben gerund.
Daar hebben hij en zijn vrouw
hard voor gewerkt. Deze winkel is
later door zoon Sjaak overgenomen. Dat moest iets eerder dan de
planning was, omdat Jacob een
ernstig herseninfarct kreeg. Het
was verbazingwekkend dat hij
daarna nog zo goed kon functioneren. Zijn vrouw heeft jarenlang
voor hem gezorgd en het voortouw genomen. Na het overdoen
van de zaak, ging hij graag op
reis. Daar genoot hij van.
Jacob Schipper was een betrokken vader en opa. Hij had een
vriendelijke uitstraling en klaagde
niet snel. Vaak was hij vrolijk en
hij had een groot doorzettingsvermogen.
Enige tijd geleden werd er een
ernstige longziekte geconstateerd. Vlak voor de Kerstdagen
werd hij in het ziekenhuis opgenomen met een longontsteking.
Toen er na enige dagen geen duidelijke verbetering kwam vanuit
de toegediende medicijnen, werd
duidelijk dat zijn einde naderde.
De laatste dagen voor zijn sterven
was Jacob Schipper opmerkelijk
helder. Hij sprak duidelijker dan
daarvoor. Ook over het heengaan
en over het geloof is met hem
gesproken. Dat was bijzonder.
Jacob Schipper was trouw in de
kerkgang, maar hij sprak niet gemakkelijk over gevoelens en ook
niet over geloofszaken. De laatste
maanden kon hij niet meer naar
de kerk en luisterde hij thuis. Hij
keek er naar uit om met Kerst
naar de kerk te gaan.
Gelegenheid om te condoleren
is er op zaterdag 4 januari van
16.00-17.00 uur bij Rebel uitvaart.
De rouwdienst zal gehouden
worden op maandag 6 januari om
13.30 uur in de aula van Rebeluitvaart. Tijdens de rouwdienst zal
het gedeelte centraal staan dat

in de dagen voor zijn overlijden
enkele keren heeft geklonken:
Johannes 3: 13-21, met daarin het
bekende Johannes 3:16 en ook
de verwijzing naar het Kerstfeest in het 17e vers - ‘Want God
heeft Zijn Zoon niet in de wereld
gezonden opdat Hij de wereld
zou veroordelen, maar opdat de
wereld door Hem behouden zou
worden’. Ik wens zijn vrouw, de
kinderen en kleinkinderen, Erna
en Gert Jaap met hun kinderen
Jennifer en Larissa, Wilma en
Pieter met hun kinderen Kevin en
Daniëlle en Sjaak en Florien Gods
nabijheid toe in deze dagen van
afscheid nemen en begraven en
ook voor de komende tijd.
Meeleven: Mevr. Kos, Gooimeerpromenade 3 (1277 ES) verblijft
in het ziekenhuis te Blaricum. Jan
Hendrik van Wessel, Bovenmaatweg 246 (1274 RT) verblijft in de
Fontein in Bosch en Duin. Ik noem
hier ook de heer Hagedoorn, Van
Treslongstraat 1, die in de Blinkert
in Baarn verblijft. Deze en andere
zieken veel sterkte toegewenst.
Verhuizing: Op 27 december is
Teus van den Hoven verhuisd van
de Houtrib 16 naar de BookeTorre
aan de Monnickskamp 67A (1273
JR). Ik wens Teus daar een hele
goede periode toe.
Ambtsdrager verkiezing: Zoals
in de morgendienst van 22 december jl. werd afgekondigd, hebben
de broeders Hendrik Jongerden,
Cees Baas en Maarten Kruijmer
gemeend te moeten bedanken
voor de roeping tot het ambt van
respectievelijk jeugdouderling,
ouderling-kerkrentmeester en
ouderling. De kerkenraad wenst
deze broeders rust toe op hun
beslissing en dat zij tot zegen
mogen zijn op de plaats waar zij
geroepen zijn.
Met het oog op een spoedige
vervulling van de vacatures, heeft
de kerkenraad in zijn vergadering
van 23 december jl. de volgende
drie broeders verkozen en benoemd:
In de vacature van
jeugdouderling
Nieuwe
Kerk
br. Tjidde Akse:
br. Berry Westland, Talmastraat 34
In de vacature van ouderlingkerkrentmeester br. Jan van der
Roest:
br. Tom van der Poel, Lijzij 115
In de vacature van ouderling
br. Martin Veerman:
br. Jan Coen Zekveld, Zwin 6
Hun beslissing wordt uiterlijk
volgende week vrijdag (D.V. 10
januari a.s.) verwacht.
Wij wensen hen, samen met hun
gezinnen, wijsheid in deze periode van overwegen en bevelen
hen in uw en jouw voorbede aan.
Ambtsdrager bevestiging:
Zondagmorgen 12 januari zal
de eerste lichting ambtsdragers
worden bevestigd en een aantal
broeders zal opnieuw worden verbonden. Ook nemen we afscheid
van een aantal ambtsdragers. In
het volgende kerkblad de namen,
maar ik breng deze datum vast
even onder uw en jouw aandacht.
Catechese: Op maandag 6 januari is er een bijeenkomst voor
alle catechisanten in de Meentkerk. We beginnen om 18.00 uur
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STROMINGEN IN DE KERK

ORTHODOXIE IN GRADATIES
We vieren het tweehonderdjarig bestaan
van ons Koninkrijk. Prins Willem Frederik
werd koning Willem I. Ons land heeft aan
deze koning-zakenman veel te danken. Minder bekend is dat hij ook zijn stempel heeft
gezet op het kerkelijk leven. Dat heeft hij
gedaan door de invoering van Het Algemeen
Reglement voor de Hervormde Kerk (1816).
De meerdere kerkelijke vergaderingen,
regionaal, provinciaal en landelijk, werden
vervangen door kerkelijke besturen. Met als
gevolg dat de kerk nu niet langer kon functioneren als belijdende kerk. Zij liet dat ook
zo gebeuren, uitzonderingen daargelaten.
Pas in mei 1951 werd de Reglementenbundel
vervangen door een nieuwe kerkorde. Om
het een beetje concreet te maken: Ik heb
nog het proponentsexamen afgelegd voor
het provinciaal kerkbestuur van NoordHolland. Dat was in 1950 in de Nieuwe Kerk
in Amsterdam. Maar het beroep naar Ommeren, onze eerste gemeente, werd goedgekeurd door het breed moderamen van de
classicale vergadering van Tiel.
In dat jaar verscheen het boekje van Dr. H.
Berkhof, Crisis der middenorthodoxie (1951).
Wat is middenorthodoxie?
De middenorthodoxie is ontstaan uit de
orthodoxe middengroepen in de Hervormde
Kerk. Vandaar de naam middenorthodox.
Dat waren de ethischen en de confessionelen. Dat proces begon al tussen de twee
wereldoorlogen van de vorige eeuw. Dat
gebeurde mede onder invloed van de theologie van Karl Barth. Verder had je dan links
van het midden de vrijzinnigen en rechts de
Gereformeerde Bond. Dat waren toen de
vier “richtingen” in de Hervormde Kerk.
Na Wereldoorlog II namen de middengroepen een hoge vlucht. Tientallen kerken werden gebouwd en nieuwe predikantsplaatsen
gesticht. Nu worden ze jammer genoeg
alweer afgestoten en opgeheven…
Maar Dr. Berkhof signaleerde toen al dat
de middenorthodoxie in crisis was. Die crisis
was de crisis in de prediking. Daarin werd
met pannenkoeken eten. Vanaf
18.45 uur is er een presentatie
van de thuisfrontcommissie van
Rik en Machteld Lubbers, omdat het geld dat we verzamelen
voor hen bestemd is. Om ongeveer 19.30/19.45 uur is de avond
afgelopen. Tot maandagavond
allemaal!
Kringwerk: Kring de Ontmoeting
komt op maandagavond 6 januari
om 20.00 uur bijeen bij Willemjan
en Liesbeth van de Wetering, Erfgooiersdreef 20 in Blaricum. We
willen behandelen Markus 3 vanaf
vers 7. Nemen jullie je agenda
mee om dekkende ontmoetingen
vast te leggen.
Bijbelkring 65+: D.V. dinsdag 7 januari is de eerste samenkomst van
onze Bijbelkring in het nieuwe
jaar. We komen bij elkaar in de
Meentkerk en beginnen om 14.30
uur. De bespreking gaat over
Romeinen 7 te beginnen bij vers
1. We hopen op een goed samenzijn. Tot ziens allemaal.
GROEI: Uitnodiging GROEI
- woensdag 8 januari 2014 Meentkerk; Thema: Cultuurcrisis
- geestelijke crisis. Woensdag is er
weer GROEI, waarvoor u/jij van
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volgens hem de Wet het Evangelie en het
Evangelie steeds meer een nieuwe Wet. Maar
dan heft het ene het andere op. Dan gebeurt
er niets meer. Er is een nieuwe stand van zaken
en dat is het dan. Maar dat is het kerk-zijn
niet! Want er moet wat met een mens gebeuren. Je moet namelijk bekeerd worden! Je
moet zelfs dagelijks bekeerd worden! Ook de
samenkomst van de gemeente moet een gebeuren zijn. De liturgie - die moet je meemaken, meebeleven: Wet en Evangelie, belijden
wie en wat je bent tegenover God, tegenover
elkaar, tegenover de schepping; vergeving
ontvangen - welzalig de mens wie dat mag
gebeuren! God prijzen: God de Vader - om Zijn
liefde voor mij - God de Zoon, om Zijn genade voor mij, God de Heilige Geest - om Zijn
gemeenschap met mij. Er is liturgie want er is
verkondiging. Het Woord geschiedt! Dit is het
mysterie van het geloof.
Wat is orthodoxie?
Orthodox betekent letterlijk “recht in de leer”.
Het is ja en amen zeggen op wat God zegt.
Dat doet de kerk alle tijden door in heel de
wereld met de woorden van de Apostolische
Geloofsbelijdenis: Ja, U bent God de Vader,
onze Schepper! Ja, U bent God de Zoon, onze
Verlosser. Ja, U bent God de Heilige Geest,
onze Vernieuwer!
Je ziet in de heilsfeiten God met ons aan het
werk. De Heere is werkelijk opgestaan en met
Hem mag ook ik opstaan tot een nieuw leven.
Het heilsfeit van Pasen markeert de grens tussen orthodox en vrijzinnig (1 Kor. 15).
Wat is ultraorthodox?
Je kunt nooit orthodoxer zijn dan orthodox.
Wie meer wil, wil minder. Petrus is hier het
grote voorbeeld. Toen hij dacht een superapostel te zijn, heeft de Heere Jezus hem gewaarschuwd: Simon, Simon, zie, de satan heeft u
allen opgeëist om te ziften als de tarwe. Maar
Ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet
ophoudt. En u, als u eens tot inkeer
gekomen bent, versterk dan uw broeders
(Luk. 22:21v.).
Toch kennen we het woord “ultragerefor-

harte wordt uitgenodigd. Deze
avond zal de Bijbelstudie gaan
over ’crisis’. Wat is een crisis? Wanneer spreken we van crisis? Waar
hebben we het eigenlijk over als
we dit woord gebruiken. Meestal
wordt crisis in de financieeleconomische betekenis gebruikt,
maar als we dieper kijken dan is
daar ook de crisis van normen en
waarden. Hebzucht, geldzucht,
zelfverrijking en eigenbelang liggen hieraan ten grondslag. Maar
de diepste crisis in onze samenleving is de geestelijke crisis, God is
flink op de achtergrond geraakt,
geloven is niet meer de normaalste zaak van de wereld, er is een
noodsituatie ontstaan. Over deze
geestelijke crisis willen we woensdag met elkaar in gesprek gaan.
Wat is er aan de hand in onze
tijd? Het belooft een boeiende
avond te worden en wij hopen u
en jou weer te ontmoeten.
GROEI is dè ontmoetingsplek
voor jong èn oud, een activiteit
vanuit de Meentkerk maar iedereen is welkom. We starten zoals
gebruikelijk met een gezamenlijke maaltijd vanaf 18.45 uur,
waarvoor we u/jou ook van harte
uitnodigen. Het is niet verplicht
om deel te nemen aan de maal-

meerd”. Professor A.A. van Ruler heeft daarover een uitgebreide, boeiende brochure
geschreven. In extreme vorm gaat het dan
om een geestelijk klimaat dat bijvoorbeeld
Jan Siebelink beschrijft in zijn roman Knielen
op een bed violen. Dan is het geloof niet
een gebeuren omdat het Woord echt in ons
hart wordt gehóórd. Het verwordt tot iets
wat een mens meemaakt/moet meemaken
op grond waarvan hij of zij zich een kind van
God mag noemen. Of dat dan werkelijk wel
“een waar werk van de Heere” is moet weer
door anderen worden gekeurd die al eerder
in de Waarheid werden ingeleid.
Onze eeuw
In onze eeuw staat niet meer de middenorthodoxie centraal in de bezinning op geloof
en kerk maar de evangelicalisering. Dat is
nu ook wereldwijd aan de orde. De sociale
media spelen daarbij een belangrijke rol.
Jongeren zijn ermee bezig. Het evangelicaliseringsproces werkt ook door in ons type
gemeenten.
Maar doorgaande evangelicalisering kan
weer een crisis veroorzaken in geloof en
kerk. Weer kan dan de Wet Evangelie worden en het Evangelie Wet. Weer verbleekt
dan het zicht op het verbond. Het individualisme overheerst. Dat is mijn IK. Dat is
waarvan dat IK zegt: “dat voelt goed”. Dat is
de geest van deze tijd.
Onze eeuw is geen herhaling van de eeuw
van de reformatie. Er zijn wel herkenbare
patronen. Daarbij valt vooral op de miskenning van het verbond. Luther en Calvijn
hadden er mee te maken. Dat hebben wij nu
ook weer. Daarom herkennen wij ons juist
met het oog op het verbond in de gereformeerde reformatie. Dan laat je je niet van
de wijs brengen door de geest van deze tijd.
Juist dan ben je altijd bij de tijd. Dus gewoon
blijven bij het Woord van God in prediking
én liturgie. Dat kan, dat, mag, dat gebeurt
nog steeds zo, want onze God is de God van
het verbond, van generatie op generatie.
H.J. de Bie

tijd en u/jij bent dan welkom om
tussen 19.30 en 19.45 uur in te
stromen.
We hopen u en jou woensdag te
ontmoeten. Team van GROEI;
e-mail: groei@hervormdhuizen.nl.
Club voor alleenwonenden: Op
11 januari 2014, willen we voor
dit nieuw begonnen jaar, graag
weer onze eerste clubdag-/avond
hebben. Alle clubleden wil ik vast
schriftelijk veel Heil en Zegen toewensen voor dit nieuwe jaar! Fijn
dat we ook allemaal deze overstap weer hebben mogen maken.
Het is goed, om daar ook bij stil te
staan en zeggen: „Tel uw zegeningen - tel ze, één voor één!“ Voor
deze eerste zaterdag is er dan traditiegetrouw een vakantie-meereis programma. De fam. De Pater
neemt ons dan weer mee - waar
naar toe? Dat is nog een verrassing! Ook staat er dan weer een
tafel met Israëlproducten klaar;
vol met nuttige en praktische artikelen, w.o. spel-, lees- en luisterplezier, voor lichaamsverzorging,
specerijen, jam- en theesoorten
maar ook sieraden, sjaals, tassen,
enz., enz.!
Wij nodigen u/jou weer hartelijk uit - ook nieuwe leden - een

nieuw jaar - een nieuw begin!
Allen hartelijk WELKOM!
Wij willen deze avond graag om
18.30 uur beginnen in de Meentkerk.
Ja, ook in 2014 staat de koffie dan
al weer klaar!
Graag vooraf wel even een telefonisch berichtje, op ma. 6, di. 7
of wo. 8 januari, tussen 19.00 en
20.30 uur, op tel.nr. 5240024.
Ik hoop u allen, ook nieuwe leden
weer te zien!
Met hartelijke groeten,
W. van Driesten
■ Kindernevendienst: A.s.
zondag is er kindernevendienst
voor de kinderen van groep 1 t/m
6. Het Bijbelverhaal gaat over
vier mannen die met hun verlamde vriend naar Jezus gaan. Na
het verhaal gaan alle kinderen
kaarten maken. Het is de bedoeling dat jullie deze kaarten aan
iemand sturen of geven die ziek
of eenzaam is. Heb je zelf nog
plaatjes of stickertjes die leuk zijn
om kaarten mee te maken, neem
die dan gerust mee! De leiding bij
groep 1, 2 en 3 is in handen van
Géa en Ellen en bij groep 4, 5 en 6
hebben Erik en Marijke de leiding.
Graag tot zondag! P.S.: Denken
5

jullie aan de spaarpot voor het
werk van Rik en Machteld Lubbers
in Kosovo?
■ Oppas - zondagmorgen
5 januari 2014: Barbara Bunschoten; Andrea van Dijk; Neelinke
Kooij; Nadine Molenaar; Dagmar
Doorn; Stephanie Mudde.
Augustinusje: ‘Eeuwige Waarheid en ware Liefde en geliefde
Eeuwigheid! Dat bent U, mijn
God, ik zucht dag en nacht om U.’
Tenslotte: Graag bedanken wij
voor alle kerstgroeten en de
mooie wensen voor het jaar 2014,
die op allerlei manieren naar ons
toe kwamen. Wij wensen iedereen
Gods zegen voor het jaar 2014
toe.
Een hartelijke groet,
familie Weerd
Dank: Ter gelegenheid van de
achter ons liggende feestdagen
werden we blij verrast door alle
Kerstkaarten die wij uit onze gemeente ontvingen. Wij van onze
kant wensen u/jou van harte de
zegen toe van onze trouwe God
en Vader voor het nieuwe jaar dat
we zojuist zijn binnengaan. Wij
mogen bouwen op de vaste grond
van Zijn beloften en van Zijn
verbond. Daaruit putten wij elke
dag de moed om verder te gaan
op weg naar de grote en heerlijke
toekomst van onze Heere Jezus
Christus.
Een hartelijke groet,
H.J. de Bie
C.J. de Bie-Kramer

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

Brunchdienst: Ieder jaar weer
wensen mensen elkaar een
gelukkig Nieuwjaar. Er zijn ook
andere wenswoorden in omloop.
De beste wensen, Heil en zegen,
Gods zegen voor het nieuwe jaar
en ga zo maar door. Waarom
doen we dat eigenlijk? Heeft het
er iets mee te maken dat we elk
jaar weer op 31 december een
oversteek maken en het gevoel
hebben dat er ineens 12 maanden voor ons liggen waarvan we
niet weten wat die ons brengen?
Beetje onzeker? Jaarwisseling is
voor velen ook de afsluiting van
dat wat niet zo goed ging en het
moment voor een nieuwe start.
Die start gaat (on)bewust gepaard
met goede voornemens. Waar
komt het idee van goede voornemens vandaan? We denken er
tijdens deze Brunchdienst over na.
Zondag houden we in De Brug
dus de eerste Brunchdienst. Een
Brunchdienst is een Ontmoetingsdienst waarin de dienst anders
verloopt. In deze dienst behandelt
een (gast)spreker een onderwerp,
lezen we uit de bijbel, horen we
een Woord voor onderweg, zin6

gen en brunchen we met elkaar.
Olaf van Dijk komt bij ons spreken
over ‘Gelukkig Nieuwjaar/Goede
voornemens’. Zelf doe ik het
‘Woord voor onderweg’ n.a.v.
Psalm 1.
De deuren van Silo om gaan 10.15
uur open. De Brunchdienst begint
om 10.30 uur. Hartelijk welkom!
Website: Op de website
www.missionairhuizen.nl kunt u
m.b.t. de Ontmoetingsdiensten alles (terug)vinden voor de komende zondagen. Hier kunt u ook de
liederen en/of de preek downloaden van de gehouden diensten.
Voor a.s. zondag tik je de verkorte
url: bit.ly/HHmOPH
Jan Verkerk
HEEL DE GEMEENTE

Predikant:
Ds. C.G. Geluk
De Regentesse 21
tel. 5257832
Verdiepingscursus: Woensdag
8 januari beginnen we met het
derde blok. Het onderwerp is ‘De
grenzen van de kerk’. Hierbij gaat
het om vragen als: Kunnen we
spreken van de ware kerk? Zijn
kerkscheuringen te rechtvaardigen? Hoe moeten we omgaan
met ketterijen? Wanneer is er
sprake van een sekte?
Locatie: ’t Visnet
Tijd: van 21.00 tot ongeveer 21.45
uur (inloop vanaf 20.45 uur).
Avond belijdende leden: De
gemeenteleden die in de periode 1970-1979 belijdenis van het
geloof hebben afgelegd, hebben
een uitnodiging ontvangen voor
een bemoedigingsavond die op
donderdag 16 januari 2014 om
20.00 uur in de Meentkerk gehouden zal worden. Graag wil ik hen
aansporen zich voor deze avond
op te geven (cgeluk@hervormdhuizen.nl of tel. 5257832).
Tenslotte: Een hartelijke groet
vanuit De Regentesse,
C.G.G.

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

In memoriam: Op 18 december
is Harremaagje - Mat - Bakker
overleden. Zij woonde de laatste
maanden op Oranje Nassauplein
113, Daarmee kwam het einde
aan het leven van een vrouw, die
deel uitmakend van een gezin dat
10 kinderen telde flink moest aanpakken na het overlijden van haar
moeder. Zij kreeg de leiding in
het gezin en waar de anderen het
ouderlijk huis verlieten, trouwden
en uitvlogen, bleef zij als ongetrouwde thuis wonen en heeft
haar vader tot het laatst toe - hij
stierf op 96-jarige leeftijd - met
veel liefde verzorgd.

Hulpvaardig toonde ze zich als
er bijv. in de familiekring wat te
doen viel.
Al met al kwam, nadat zij in ‘Voor
Anker’ was komen wonen, nu
zo’n anderhalf jaar geleden, voor
haar, na een proces van langzame
afname van lichamelijke en geestelijke krachten een einde aan
een actief leven. Had zij vroeger
voor anderen gezorgd en hen
geholpen, nu moest zij zelf verzorgd worden. Het kringetje, van
waaruit zij leefde en dacht werd
kleiner - ook steeds meer bepaald
door het verleden. Wat haar
geloofsleven betreft is ze, al was
ze een trouw kerkgangster, altijd
zeer gesloten geweest. Het was
er wel. We hadden wellicht een
duidelijker geloofsgetuigenis van
haar willen horen, maar gaat het
er niet om dat in ons leven door
onze liefdedaden Christus voor
anderen zichtbaar zal worden.
Uiteindelijk is niet bepalend
het laatste woord van een mens
tegenover God, maar veeleer
het eerste Woord van God tot
de mens in het genadeverbond,
waarvan de Doop het teken is
en wat een mens in de weg van
wedergeboorte en bekering dan
daarmee doet. Haar familieleden
zijn bedroefd, maar dankbaar
voor alle liefde die zij hen schonk
en de zorg waarmee zij hen omringde. De Heere vervulle de lege
plaats met Zijn troostvolle aanwezigheid. De begrafenis heeft
plaats gehad op 23 december op
de Oude Algemene Begraafplaats
aan het Pr. Bernhardplein. Mat
Bakker bereikte de leeftijd van 94
jaar.
Weekdienst: De eerstvolgende
is op woensdag 8 januari. Dan
hopen u en ik elkaar onder de
bediening van het Woord te ontmoeten. Na het koffiedrinken in
de Grote Waaier begint de dienst
aansluitend om 10.30 uur.
Nieuwe bewoonster: Mw. A.
Helleman is op 30 december van
ONP 63 komen wonen op ONP
194.
Interne verhuizing: Mw. J.J.B.
Kriek-Molenaar is op 23 december
2013 verhuisd van ONP 189 naar
ONP 111.
Gift: Op bezoek in huis mocht ik
€ 30,- voor het personeelsfonds
ontvangen. Daarnaast € 10, (bon)
voor het evangelisatiewerk en
nog € 10, voor hetzelfde doel.
Dank u wel.
Tot Slot: ‘Goede voornemens…
belofte maakt schuld’
Een nieuw jaar is begonnen. We
hebben wensen en plannen genoeg. Maar we weten niet wat de
HEERE op onze weg zal plaatsen.
Wat voor doel heeft de HEERE
met ons? Welke zin, welke betekenis geeft Hij aan ons leven?
En wat zijn eigenlijk onze eigen
doelen?
Zijn die afgestemd op Gods
Woord? Bij de jaarwisseling hebben we goede voornemens, als:
stoppen met verkeerde gewoontes. Nu echt eens die mensen gaan
bezoeken, die we het al zo lang
beloofd hebben. Minder televisie
kijken. Dus allemaal beloften aan
onszelf of aan andere mensen.

Maar doen we óók beloften aan
de HEERE? Dat deed David wel,
toen hij in doodsangst verkeerde
in de Filistijnse stad Gath. De geloften die hij daar aflegde, wilde
hij ook nakomen. ‘Op mij, o God,
rusten geloften, U toegezegd...’
(Ps. 56: 13)
Hij was dankzij de HEERE weer
een vrij man.
Goede voornemens uitspreken
tegenover God is niet alleen iets
voor de jaarwisseling. Nee, dat
doen we vaker. Bijvoorbeeld in
onze gebeden. Verder is het afleggen van openbare geloofsbelijdenis een heel centraal moment in je
leven. Want dan beloven we dat
we onszelf helemaal in dienst van
de HEERE stellen. Uit dankbaarheid.
Op diverse speciale momenten
klinkt er hardop een ‘jawoord’ in
de kerk.
Dat is een gelofte aan God! Als
een huwelijk kerkelijk wordt bevestigd; als ouders hun kind laten
dopen; als er een ambtsdrager,
predikant, ouderling of diaken
wordt bevestigd.
De HEERE zendt de ambtsdragers
naar ons toe op huisbezoek.
Tijdens dat bezoek doen we aan
hen ook wel eens toezeggingen.
Beseffen we dat het dan beloften
zijn die we voor Gods aangezicht
uitspreken?
Als we dit alles overzien, wat
hebben we dan toch al véél goede
voornemens uitgesproken tot
God! Laten we er wat mee doen.
Want beloofd is beloofd!
En dan: Mijn vrouw en ik willen
degenen, die ons heilwensen met
het oog op het nieuwe jaar stuurden daarvoor danken. Op onze
beurt wensen we u Gods zegen
voor 2014 toe.
Met een hartelijke groet aan u
allen,
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

Lezen in Markus: Donderdag
9 januari 2014 gaan we met een
nieuwe missionaire kring om de 3
weken bezig met het bijbelboek
Markus. We gebruiken hiervoor
de methode van Christianity Explored. Deze methode zoomt in
op de kern van geloof: Jezus. Wie
was Hij en waarom is Hij gekomen? Wat wil Hij voor jou betekenen en wat betekent het om Hem
te volgen? Tot de zomervakantie
lezen, behandelen en bespreken
we het bijbelboek Markus met de
bijbehorende thema’s. Data: 9 en
30 jan.; 20 febr.; 13 mrt.; 3 en 24
apr.; 15 mei; 5 juni. Tijd: Van 19.45
tot 21.30 uur in deBrug (gebouw
Silo), Keucheniusstraat 36.
Heb je zin om aan te sluiten en
mee te lezen? Welkom! Verleden
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jaar hebben we dit ook met een
groep gedaan en we hebben
verrassende avonden beleefd en
mooie ontdekkingen gedaan.
Mail even naar mij:
evangelist@hervormdhuizen.nl.
Meer info op:
www.missionairhuizen.nl/
christianity-explored
Volkskerstzang: Helaas is de
Kerstzang op het Oude Raadhuisplein niet doorgegaan. Gelukkig
kon dit ruim op tijd gecommuniceerd worden via diverse media
waardoor nagenoeg niemand
teleurgesteld rechtsomkeert
moest maken. Om 15.00 uur is
door de betreffende commissie de
beslissing genomen om het niet
door te laten gaan. De weersverwachting gaf regen en wind op.
De wind ging uiteindelijk wel liggen, maar de regen zette door tot
vlak voor 22.00 uur. Toen… werd

het heerlijk droog! Voor die tijd
echter moest er veel opgebouwd
worden, m.n. de (dure) elektronische apparatuur en die konden
echt niet tegen de nattigheid.
Iedereen die heeft meegeholpen
in de voorbereidingen: Bedankt!
Dagelijks bestuur: Dinsdag
komt het db van de Missionaire
Commissie bijeen. We gaan aan
de slag met beleid en werkplan
en natuurlijk bespreken we wat
lopende zaken.
Plaats: Hal ’t Visnet om 20.00 uur.
Evangelisatiecommissies: Op
16 januari zal er een gezamenlijke
avond zijn van/voor alle evangelisatiecommissies uit de wijken. De
avond staat in het teken van de
Ontmoetingsdienst en onderlinge
ontmoeting en gezelligheid.
Actueel: Al het actuele missio-

naire nieuws onder één dak:
www.missionairhuizen.nl
Jan Verkerk
WGZ – SIFRA MEULENBERG
In het najaar van 2013 heeft Sifra
Meulenberg financiële ondersteuning gekregen vanuit het Stimuleringsfonds om diaconaal werk
te doen in een kindertehuis in
Ghana. Hieronder wil zij het een
en ander met u delen.
Beste gemeenteleden,
Drie weken terug ben ik thuisgekomen van mijn stage in Ghana.
Ik heb daar op twee verschillende
scholen lesgegeven en in een kindertehuis geholpen. Het lesgeven
was in het begin wennen, omdat
kinderen daar geslagen worden
en omdat het werktempo een
stuk lager ligt. Nadat ik me hieraan had aangepast (ik ben uiteraard niet gaan slaan, maar moest

andere manieren inzetten om het
respect van de kids te verdienen)
kreeg ik een goede band met de
leerlingen, ging het lesgeven gemakkelijker en was het erg leuk.
Met de kinderen in het kindertehuis hebben we 11 weken lang intensief gewerkt, dus het was lastig
ze achter te laten, het liefst had ik
ze allemaal meegebracht naar Nederland. Al met al heb ik een hele
goede tijd gehad, veel mogen
leren en constant de bescherming
en leiding van God gevoeld. Ik wil
u bedanken voor uw voorbeden
tijdens deze drie maanden.
Hartelijke groet, Sifra Meulenberg
Het doet ons goed dat opnieuw
een gemeentelid tijd en energie
heeft gegeven om diaconaal werk
en ervaring op te doen ten diensten van de naaste en daarmee
voor het Koninkrijk van God.
Namens de werkgroep,
Harm Rebel

COLOFON
■ AMARIS VOOR ANKER
■ ALGEMENE KERKENRAAD
EN AMARIS THUIS
Preses: C. Gooijer, 5256531
Rembrandtlaan 33, 1272 GM Huizen Amaris Voor Anker biedt u een

totaalpakket aan thuiszorg,
e-mail: preses@hervormdhuizen.nl
wonen & zorg, welzijn & service.
Scriba: J. Rebel, 5256649
Van Hogendorplaan 44b, 1272 GH Huizen, Wij staan 24 uur per dag 7 dagen
in de week voor u klaar.
e-mail: scriba@hervormdhuizen.nl
Oranje Nassauplein 100,
Postadres scribaat:
1272 KV Huizen. Tel. (035) 5256044.
Postbus 1076, 1270 BB Huizen
vooranker@amaris.nl / www.amaris.nl
Buiten kantoortijden zijn wij voor
■ KERKRENTMEESTERS
dringende zorgvragen dag en nacht
Secretariaat: Jan J. Veerman,
bereikbaar.
Postbus 124, 1270 AC Huizen
Van 19.00 tot 23.00 uur: (035) 528 95 20
kerkrentmeesters@hervormdhuizen.nl
Van 23.00 tot 07.00 uur: 06-13389961
Rabobanknummer 3299.02.652

IBAN NL07 RABO 0329 9026 52
ING bankrek.nummer 101098
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

■ MAATSCHAPPELIJK WERK
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.
Adres: De Ruyterstraat 7 in Huizen.

■ HGVV PREKENDIENST
Wijkgemeente Oude Kerk:
■ DIACONIE
A.H. Jongerden,
Postadres: Postbus 130, 1270 AC Huizen.
Witte de Withstraat 94,
Bank: Rabobank Huizen,
5242406.
kerkelijkbureau@hervormdhuizen.nl

rek.nr. 3299.07.417
IBAN NL71 RABO 0329 9074 17
of: ING/Postbank 198222
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.vptzgooi.nl
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Wijkgemeente Nieuwe Kerk:
Koster dhr. J.C. Rebel,
Molenberg 6, 5260580.
Wijkgemeente Zenderkerk:
C. Jongerden,
Jan van Brakelstraat 59,
5254985.
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

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

Vacant
Consulent: Ds. B.E. Weerd

Scriba: J.J. Hogenbirk,
Wagenweg 23,
1276 XW, 5267039.
Koster: Dhr. C. Jongerden,
Jan van Brakelstraat 59,
1271 WE, 5254985
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.
Koster: Dhr. F.M. Smit,
Fauna 61, tel. 5267696
kostermeentkerk@hervormdhuizen.nl

■ PREDIKANTEN EN SCRIBA
Wijkgemeente Oude Kerk:

oudekerk@hervormdhuizen.nl

Vacant
Consulent: Ds. G.J. Mantel

Heel de gemeente:
Ds. C.G. Geluk, De Regentesse 21,
1273 JZ, tel. 5257832
cgeluk@hervormdhuizen.nl

Kerkstraat 50, 1271 RM Huizen
035-5267914 www.echowinkel.nl
Bijbelse dagboeken voor het
nieuwe jaar:
Een handvol Koren 2014 € 9,95
Dag in Dag uit grote letter, € 9,95
Volharding, dagboek bij de HSV,
€ 7,95
Kracht voor elke dag, € 14,90.
Verder nog agenda’s en
kalenders 2014
Welkom!

VERENIGINGSNIEUWS
■ Knapenvereniging
Afd. C: Zondag weer met frisse
moed van start en wel op onze
nieuwe locatie!
Dus kom zondag allen! Het is ook de
laatste kans om je op te geven voor
Winterberg.
■ EVA
Afd. Nieuwe Kerk: Voor alle toppers die hebben geholpen bij de
kerstoutreach, dank jullie wel!
Super! Vanavond geen EVA. We zien
jullie allemaal weer na de vakantie!
■ Deo Duce
Zaterdagavond de allereerste
DD avond van 2014! Ook in het
nieuwe jaar beginnen we de avond
met het eerste punt. De inleiding
gaat over, “Koninklijke grootheid
van David”. N.a.v.: 2 Samuël 7-9.
Ellen is de auteur van de inleiding
deze avond. Na de break, spelen we
bijv. een (oudhollands) spel. Kom
ook, want het beloofd een gezellige
avond te worden!
■ Vrouwenvereniging
“Salome”
D.V. donderdag 9 januari 2014 is
onze eerste vergadering in het
nieuwe jaar en tevens de jaarvergadering.
Voor de pauze behandelen we bijbelstudie 4 uit het septembernummer 2013 van de Hervormde Vrouw.
Na de pauze het jaarverslag en een
gezellige High Tea.
Aanvang 20.00 uur in ‘t Visnet.
Hartelijk welkom.
■ Mannenvereniging
„Troffel en Zwaard”
D.V. dinsdag 7 januari 2014 houden
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we onze 1ste vergadering in het
nieuwe jaar. Aanvang is 20.00 uur
en u wordt verwacht in het Catechisatielokaal van de Nieuwe Kerk. Op
deze avond zal broeder C. Westland met ons behandelen uit De
Hervormde Vaan no. 12 december
2012, het opschrift luidt: „Ik ben de
Goede Herder”; naar aanleiding van
Johannes 10 : 11–30. Na de pauze
hierover een vraagbespreking.
Een ieder wensen wij een goed jaar
en Gods Zegen in het nieuwe jaar.
Het bestuur

DIVERSEN
■ Open Doors gebedspunt
Hanna* is een Syrische christen en
woont in Damascus, samen met haar
man en twee dochters. Open Doors
heeft al lange tijd contact met haar
en ze vertelt regelmatig over het
dagelijks leven in Syrië.
“Telkens als mijn man en ik bidden,
geeft de Here God de overtuiging
in ons hart: ‘blijf in Syrië’. Hij heeft
werk voor ons te doen hier. Onze
kerk is vol, elke keer als we gaan.
We zien ook keer op keer nieuwe
gezichten. Velen zijn vluchtelingen
met een moslimachtergrond. Ze
zeggen: ‘We hebben alles verloren,
ons huis, ons werk en onze familieleden, maar we hebben het allerbelangrijkste gewonnen: we weten
nu dat Jezus Christus onze Verlosser
is.’ Onlangs zijn er dertig mensen in
onze kerk gedoopt. De situatie in
Syrië is moeilijk, maar we leven door
geloof.”

de uitzending na te luisteren via
www.6fm.nl.
Van 09.00-10.00 uur het programma
“Op weg naar de kerkdienst”
met kerk-, koor- en instrumentale
muziek.
Aansluitend aan de kerkdienst het
programma “Klassiek Zondagmorgen” met composities uit de tijd van
de barok.
Dinsdag 7 januari van 19.00-20.00
uur het programma “Kerkplein”.
Thema: “Verwachten | Hoe gaan
medemensen in de derde wereld
om met hoop en verwachting!!”.
Studiogast: ds. W. Poldervaart, regiocoördinator Azië Geref. Zendings
Bond.
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

“Mijn genade is u genoeg”
Na een korte periode van ziekte waarin zijn krachten afnamen zijn wij erg verdrietig dat
wij afscheid hebben moeten
nemen van mijn geliefde man,
onze zorgzame vader en lieve
opa

Jacob Schipper

- Dank de Here God voor het geweldige nieuws dat mensen Jezus
Christus leren kennen en tot geloof
komen. Dank voor de dertig christenen die zijn gedoopt.

* 25 juli 1940
† 30 december 2013

- Bid om bescherming, kracht en
vrede voor Hanna, haar echtgenoot
en hun twee dochtertjes.

Atie Schipper-van der Hulst

- Bid om fysiek en emotioneel herstel voor de christenen die vanwege
een ontvoering of andere gebeurtenis een trauma hebben opgelopen.
*Hanna heet in werkelijkheid anders. Om veiligheidsredenen wordt
haar echte naam niet vermeld.
■ Nieuwjaarsontmoeting PCOB
in ’t Visnet
Op woensdagmiddag 8 januari
houden we van 14.30-16.30 uur
onze PCOB-Nieuwjaarsontmoeting
2014 in ’t Visnet, De Ruyterstraat 7.
Na de ontvangst met koffie/thee
wordt het programma ingevuld met
een Nieuwjaarstoespraak door de
voorzitter, een presentatie door dhr.
Kees Kruijmer over de landelijke
PCOB-Ledenraad waarvan hij deel
uit maakt en nemen we afscheid
van dhr. H. Doorn als bestuurslid.
Daarnaast is er ruimschoots gelegenheid voor ontmoeting onder
het genot van een hapje en een
drankje.
■ Radio 6FM
Zondag 5 januari 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 mevr. ds. R. Abma
voor.
De kerkdienst is tot een week na
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Erna en Gert Jaap
Jennifer
Larissa

„Want ik ben verzekerd, dat niets ons zal kunnen scheiden
van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus, onzen Heere.”
Uit Romeinen 8 : 38-39
Verdrietig, maar dankbaar voor alle liefde en de betrokkenheid
waarmee zij ons omringde, geven wij u kennis dat op ruim 94-jarige
leeftijd rustig van ons is heengegaan onze moeder, schoonmoeder,
grootmoeder en overgrootmoeder

Jozina van Mill-van Noordenne
sinds 2007 weduwe van Jasper Adrianus van Mill
6 juni 1919

25 december 2013

Ad en Ali
		 Jasper en Gerrie
			Jurre, Femke, Anne
		
Jan Mark en Alies
			Julian, Marith, Mees
		
Joyce en Bo
Jan en Geertje
		Josine
		Marije

Huizen, Akkerweg 57, app. 201
Correspondentieadres: Naarderstraat 258
1272 NR Huizen
De begrafenis heeft dinsdag 31 december 2013 plaatsgevonden op
de Nieuwe Algemene Begraafplaats aan de Naarderstraat te Huizen.

Langs deze weg willen wij Dr. C.B. Bisschop, het personeel en de vrijwilligers van Vivium De Bolder hartelijk danken voor de liefdevolle
verzorging die zij haar tot het eind hebben gegeven.

Wilma en Pieter
Kevin
Daniëlle

Voor de vele blijken van meeleven
tijdens mijn ziek zijn, is het onmogelijk u allen persoonlijk te bedanken.
Bovenal danken we God, die de
gebeden, heeft verhoord.

Sjaak en Florien

Barend en Corry Heijnen
Januari 2014

Alaskastroom 22
1271 CW Huizen
Er is gelegenheid tot condoleren op zaterdag 4 januari van
16.00 tot 17.00 uur in Uitvaartcentrum Rebel, Ceintuurbaan
45 te Huizen.
De rouwdienst zal gehouden
worden op maandag 6 januari
om 13.30 uur in Uitvaartcentrum Rebel. Aansluitend zal
de begrafenis plaatsvinden
op de Nieuwe Algemene Begraafplaats, Naarderstraat 68
te Huizen.
Na afloop van de begrafenisplechtigheid is er tevens gelegenheid tot condoleren in het
uitvaartcentrum.

, DE BASIS
VOOR JE LEVEN
Bent u op zoek naar een protestants-christelijke
school? Kom dan eens kijken op één van de basisscholen van Ichthus. Er is altijd een school bij u
in de buurt.
Voor meer informatie:
www.ichthushuizen.nl
035 - 5256961
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