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MEDITATIE

‘Wacht op de HEERE…’
(Psalm 27:14)
Wat wachten is, weten we allemaal wel. Als ik
aan u zou vragen: ‘Geef eens een voorbeeld
van wachten’, zal iedereen een voorbeeld kunnen geven. De één vertelt een leuke gebeurtenis, iets fijns om naar uit te kijken. Bijvoorbeeld
uitzien naar de geboorte van een kind. De
ander vertelt iets waar hij of zij met spanning
naar uitkijkt. Bijvoorbeeld het wachten op de
uitslag van een onderzoek in het ziekenhuis.
Wat wachten betekent, weten we allemaal wel.
Maar weet u ook wat wachten op de HEERE betekent? Weet u wat het is om op de HEERE te
wachten? Als iemand vraagt: ‘Wat betekent
dat?’, weet u dat dan uit te leggen?
Hoe komen we achter de betekenis van het
wachten op de HEERE, zodat we in ons dagelijks leven ook wachten op Hem? Dat het wachten ons helpt in het geloof, in het leven met de
HEERE?
Wachten
Ik heb in het woordenboek gekeken wat ‘wachten’ betekent. Daar staat over wachten: ergens
blijven of zich ophouden totdat iets of iemand
komt.
Wachten op de HEERE betekent dus: ons ergens
ophouden totdat God komt. Wachten op de HEERE heeft dus te maken met: ons ergens bevinden,
ons ergens ophouden; met de komst van God.
Als we eens naar David in Psalm 27 kijken, waar
hij zich bevindt.
Wat speelt er zich af in het leven van David?
David begint heel positief: hij spreekt zijn vertrouwen in de HEERE uit: De HEERE is mijn licht
en mijn heil. Voor wie zou ik vrezen?
Hij begint met de HEERE. Doordat de HEERE in
zijn leven aanwezig is, hoeft het niet meer donker te zijn. Doordat hij, David, de HEERE kent,
weet hij dat er voor hem altijd hulp zal zijn.
Daar zet David mee in.
Dan begint hij te vertellen. Wat David vertelt,
geeft kleur en diepgang aan het vertrouwen
dat hij heeft in de HEERE.
Omdat de HEERE ruimte maakte in het leven
van David, heeft David geleerd dat hij de HEERE
kan vertrouwen. De HEERE is mijn licht en mijn
heil, voor wie zou ik vrezen?
Voor David is dat geen theorie, geen aangeleerde wijsheid.
Het is voor David een levenservaring. Wat is er
gebeurd in zijn leven?
Levenservaring
In één zin maakt David duidelijk wat er gebeurd
is: Toen boosdoeners op mij afkwamen, om mijn
vlees te eten.
Zo’n zin geeft in één keer aan wat er aan de
hand is. De dreiging, die er uitspreekt. n.l.: ‘Ze
moeten mij hebben’.
Gaat het om echte tegenstanders? Mensen in
Davids omgeving, misschien zelfs vertrouwelingen, die maar wat graag op zijn positie zouden
willen zitten?
‘Voor wie zou ik vrezen?’, zegt David.
Het kan ook zijn, dat David alle ogen op zich
gericht voelt. Zijn we als mensen niet gevoelig
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KERKDIENSTEN
voor wat anderen over ons denken en over ons
zeggen? Het kan door je heen flitsen: hij of zij
mag mij niet. Ik kan het niet uitleggen, waarom
ik het voel. Wat is er toch met die ander? Elke
keer als ik iets zeg of doe, wordt het verkeerd
uitgelegd. ‘Toen boosdoeners op mij afkwamen,
om mijn vlees te eten…’.
Zo ook bij David? Zonder dat hij het kan aanwijzen waar het in zit, voelt hij dat er iets tussen
hem en de anderen is.
Heeft hij iets in het verleden gedaan of gezegd, waar ze nu nog steeds boos over zijn?
Wat bepaalde mensen doen, kan je soms helemaal koud laten. Je denkt: ach, ik weet wie het
zegt. Maar soms kan iemand je juist in je ziel
raken, van je stuk brengen, onzeker maken, een
gevoel van machteloosheid geven, van weerloosheid.
Wachten: blijven waar je je bevindt, totdat de
HEERE komt.
Als David over zijn ervaringen vertelt, doet
hij dat in het kader van dat vertrouwen op de
HEERE. Hij begint en eindigt met de HEERE.
Ook in zijn leven is de HEERE de Alfa en de
Omega, het begin en het einde. Hoe hulpeloos
David zich ook voelt, hoe oneerlijk behandeld,
het heeft niet de overhand in zijn leven. Er is
Iemand die hem erboven uit tilt, die hem bescherming biedt. ‘Nochtans blijf ik vertrouwen’.
Als anderen je aankijken, als je voelt dat er over
je gesproken wordt, mag je weten: de HEERE
bergt mij in zijn hut. Ze krijgen mij er niet onder.
Niet omdat ik ze aankan, maar omdat de HEERE
met mij is.
Aanvechting
‘Met mij is?
Is Hij er? Als iedereen tegen je is? Als zelfs je
vader en moeder je weg niet meer kunnen meemaken en met je breken? Als mensen je stuk
voor stuk laten vallen, waarom zou de HEERE je
dan wel helpen?
‘De HEERE is mijn licht en mijn heil’. Dat is geen
theorie. Voor David was deze belijdenis geen
vanzelfsprekendheid. Hij heeft er dringend om
gebeden: verlaat mij niet, HEERE. Verberg uw
aangezicht niet voor mij.
Je ergens ophouden, totdat de HEERE komt.
Is dat niet de vraag van veel gelovigen: ‘komt Hij
nog wel, zoals Hij beloofd heeft?’
Het is de verwondering die David uitspreekt: de
HEERE is gekomen.
Dat die grote en heilige God zich bekommert
om mijn leven.
Wat komt Hij dan doen? Hij komt om te beschermen.
En we wachten op Hem, omdat Hij beloofd
heeft te komen.
‘Wachten op de HEERE’.
Het kan door je hoofd heengaan. Ik moet vertrouwen, want als ik niet vertrouw dan komt Hij
niet.
Vertrouwen
Dat lijkt op een advies dat een dokter geeft aan
een ernstig zieke: ga vooral ontspannende dingen doen. Maar wat voor leuke dingen zijn er
nog te doen als je nog maar kort te leven hebt?
Wat valt er te vertrouwen als alle moed je in de
schoenen zinkt?
Lijken we vaak niet op David uit Psalm 42: heen

Zondag 5 juli
OUDE KERK
9.30 uur: Ds. P.M. van ’t Hof
18.30 uur: Ds. P.M. van ’t Hof
NIEUWE KERK
9.30 uur: Prop. M. Zeeman
17.00 uur: Geen dienst
ZENDERKERK
9.30 uur: Ds. H.F. Klok, Nijkerk
17.00 uur: Ds. J.W. van Bart, Wierden
MEENTKERK
9.30 uur: Ds. G.J. Roest
17.00 uur: Geen dienst
DE BRUG (gebouw Silo)
10.30 uur: Brunchdienst
		Gastvoorganger
Collecte: Instandhouding eredienst
Busjes: Algemeen Kerkenraads Fonds (A.K.F.)

en weer geslingerd tussen vrees en hoop, vrees
en hoop. Waarom moet het nu zo lopen? Hoop
op de HEERE! Waarom kan het niet als vroeger
zijn? Laat die hoop die je vroeger had, terugkomen!
Heen en weer geslingerd tussen hoop en vrees.
‘Wacht op de HEERE’ - het is een opdracht, die
wij krijgen.
We worden aangesproken, opgedragen om dit
te doen.
Dat kunnen we niet in eigen kracht. Daarom
staat er ook: Wacht op de HEERE, Wees sterk, en
Hij zal uw hart versterken’.
Want: “De Heere is mijn heil”.
Als wij deze woorden, en met name dat woord
‘heil’ in het Hebreeuws lezen, zien wij, dat hier
een woord staan, waaruit de Naam “Jezus” is
samengesteld!
Als David Psalm 27 zingt, dan bezielt de Heilige
Geest hem zo, dat hij een lofzang zingt op de
Heiland, Die uit Zijn geslacht geboren zal worden! Hij bezingt Hem, in Wie God de Heere aan
verloren mensen redding uit hun verlorenheid
aanbiedt. Letterlijk zegt David hier: ‘De Heere
is mijn Jezus’.
Om dat te beamen hebben wij het licht van de
Heilige Geest nodig. Hij maakt onze geest tot
een vaste geest, Hij schenkt ons het vertrouwen:
‘Ik weet aan Wien ik mij vertrouw, als wisselen
ook dag en nacht’: de HEERE, de God van Israël.
Mag u Hem zo kennen?
Hij is betrouwbaar. Bij Hem is mijn leven veilig.
Zijn komst in mijn leven, geeft mij moed. Dat Hij
in mijn leven wil komen, maakt mij verwonderd.
Mijn leven, hoe kwetsbaar ook en overhoop gehaald, is een reden tot lofprijzing: Hij komt. Hij
wil naar mij omzien. Bij Hem is mijn leven veilig.
E.K.T.
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BIJBELROOSTER

VAN DE REDACTIE

Zondag 5 juli
Rooster 1: 2 Korinthe 12 : 1–13
Rooster 2: Psalm 78 : 14–19
Rooster 3: Leviticus 13–15
Maandag 6 juli
Rooster 1: 2 Korinthe 12 : 14–21
Rooster 2: Psalm 78 : 20–25
Rooster 3: 2 Koningen 6–10
Dinsdag 7 juli
Rooster 1: 2 Korinthe 13 : 1–13
Rooster 2: Psalm 78 : 26–31
Rooster 3: Psalm 81–83
Woensdag 8 juli
Rooster 1: Ezechiël 1 : 1–14
Rooster 2: Psalm 78 : 32–39
Rooster 3: Spreuken 10
Donderdag 9 juli
Rooster 1: Ezechiël 1 : 15–28a
Rooster 2: Psalm 78 : 40–45
Rooster 3: Ezechiël 25–30
Vrijdag 10 juli
Rooster 1: Ezechiël 1 : 28b–3 : 3
Rooster 2: Psalm 78 : 46–53
Rooster 3: Lukas 19–20
Zaterdag 11 juli
Rooster 1: Ezechiël 3 : 4–15
Rooster 2: Psalm 78 : 54–58
Rooster 3: Kolossenzen 1–2

■ Rooster meditaties
Woensdag 8 juli
Ds. B.E. Weerd
Woensdag 15 juli
Ds. G.J. Mantel
Woensdag 5 augustus
Ds. H.J. de Bie

ALGEMENE KERKENRAAD
■ Collecte
Aanstaande zondag wordt uw
gave gevraagd voor de kerkrentmeesters. De opbrengst van
de busjes is bestemd voor het
Algemeen Kerkenraadsfonds
(AKF). Ook deze keer willen we de
verschillende doelen van harte bij
u aanbevelen.
G.J. Mantel
■ Hittegolf en
voldoende vocht
We worden er deze week via de

kranten en andere media op attent gemaakt om bij deze hoge
temperaturen toch vooral genoeg
te drinken. Voor dat je het weet,
heb je een tekort aan vocht in je
lichaam, met alle negatieve gevolgen vandien.
De voorspellingen voor de zondag
geven wat minder hoge temperaturen, maar de extreme warmte
is dan nog niet verdwenen uit de
kerkgebouwen. Neem dus een
flesje water mee naar de diensten,
dan kunt u deze zonder tekort
aan vocht goed blijven volgen.
■ Middagdiensten
Met ingang van komende zondag zullen de middagdiensten in
de Nieuwe Kerk, de Zenderkerk
en de Meentkerk weer volgens
het bekende „vakantierooster”
worden gehouden. Houdt u dus
de komende weken het kerkblad
in de gaten of er ’s middags dienst
is in uw kerk. U bent overigens
hartelijk welkom in de kerkgebouwen die wel op die middagen
en ook ’s avonds geopend zijn.
J. Rebel, scriba

KERKRENTMEESTERS
■ Kosterswerkzaamheden
Gemeente,
Onlangs heeft Jan Rebel, koster
van de Nieuwe Kerk, aangegeven
per begin september te willen
gaan stoppen met zijn werkzaamheden. Gezien de voorgenomen
besluitvorming van de Algemene
Kerkenraad inzake het gebouwenbestand heeft ons College
besloten om geen vervanger voor
hem aan te stellen.
Er is een team van vrijwilligers
geformeerd, die de kosterswerkzaamheden zullen gaan uitvoeren. Ouderling Kerkrentmeester
(NK) Joost Kasbergen zal de
coördinatie van dit kostersteam
op zich nemen. Er zijn echter nog
wat helpende handen nodig en
zal daarvoor binnenkort nog een
oproep worden gedaan.
De vergader- en verenigingsactiviteiten die in Nieuwe Kerk plaats
vinden, zullen indien mogelijk
en zo veel mogelijk verplaatst

Kort verslag gemeenteavond en vergadering AK op maandag 29 juni
Gemeenteavond
De preses, br. C. Gooijer, opende de vergadering met schriftlezing, korte
meditatie en gebed.
We zongen een tweetal psalmen.
De preses gaf hierna een toelichting op de voorstellen over de middag- en
avonddiensten.
Het schema hieronder geeft daarvan een samenvatting:

Ambtelijke Middag- en Avonddiensten
Kerkgebouw Tijd

Oude Kerk

Type dienst

18.30 Catechismus *

Nieuwe Kerk
Andersoortig
of
17.00
*/ **
Zenderkerk
Meentkerk
*

17.00

Verdiepend
*/ ***

Verantwoordelijke
Ten behoeve van Voorganger
kerkenraad
OK

Gehele Gemeente HGH/Gast

NK/ZK/MK Gehele Gemeente

HGH

NK/ZK/MK Gehele Gemeente HGH/Gast

Uitgezonderd de dankdiensten na de viering HA, Generation Praise,
aangepaste diensten en de vakantiemaanden.

** Gebedsdienst, Zangdienst, Evensong ..........
*** Geloofsthema's, vervolgserie Bijbelboek of Bijbelse onderwerpen.
Hierna kregen de aanwezige gemeenteleden de gelegenheid om te reageren op de voorstellen:
Een korte samenvatting van de vragen, opmerkingen en suggesties:
l Het aanvangstijdstip van de GP-diensten niet samen laten vallen met de
avonddienst in de Oude Kerk;
l Stel ook in de andersoortige- en de verdiepingsdiensten regelmatig de
kernzondagen van de HC, zoals zondag 1, 7 en 23, aan de orde. Dit om
een algemene verschraling van de kennis van de geref. belijdenisgeschriften tegen te gaan;
l Vraag naar de meerwaarde van de verdiepingsdiensten en de andersoortige diensten;
l Liever geen verbijzondering van de diensten t.b.v. bepaalde doelgroepen;
l De belanstelling voor de Aanloopdiensten in de MK liep ook gaandeweg
terug;
l Een dienst waarin een zondag van de HC wordt behandeld is heel goed
te koppelen aan bijvoorbeeld een dienst met een evangelisatorisch karakter;
l Aanbod van verschillende type diensten bevordert niet de trouw in de
kerkgang naar een bepaald kerkgebouw;
l Aanbod van verschillende typen diensten positief ontvangen en de
verwachting is dat deze diensten een grotere groep gemeenteleden zal
aanspreken om de middagdiensten te bezoeken;
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Gevaar voor te veel aandacht voor jeugd, actualiteit of activiteit;
Gaan alle HGH-predikanten in de verschillende diensten voor?
l Huidige collecterooster ook in voorgestelde diensten handhaven;
l Trouw in de (middag/avond)kerkgang moet in de eerste plaats thuis
aangeleerd worden;
l De gebedsdiensten die tot nu toe in de NK zijn gehouden gaven een
bemoedigende stijging van het aantal belangstellenden te zien;
l Er is rekening gehouden met de plannen m.b.t. het gebouwenbestand;
l Wat gaat er met de verdiepingsdiensten en andersoortige diensten
gebeuren als uit de evaluatie blijkt dat deze diensten toch niet aanspreken?
l Stel vóór de evaluatie van de diensten vast wat de criteria voor die evaluatie zijn.
We zongen ter afsluiting een gezang waarna br. J. Rebel voorging in
dankgebed.
l
l

Vergadering van de AK
Aansluitend aan de gemeenteavond hield de AK een vergadering waarin
de besluitvorming m.b.t. de middag- en avonddienst op de agenda stond.
Ook hier een korte samenvatting van de vergadering:
l Zorgen om gemeenteleden die wel de andersoortige diensten bezoeken, maar nooit komen in een catechismusdienst of verdiepingsdienst;
l We hopen en bidden dat we in de andersoortige diensten gemeenteleden bereiken die nu de middagdiensten niet bezoeken; De huidige
trouwe middagdienstkerkgangers zullen hun weg wel vinden naar de
MK of OK;
l Met de nieuwe voorstellen liggen er kansen voor heel veel gemeenteleden die nu niet meer de middagdiensten bezoeken;
l De leeftijdsopbouw van de huidige middagdienstkerkgangers baart ook
grote zorgen;
l Punt van aandacht voor de wijken wordt nog wel het opzetten van een
vervoersdienst. Dat moet via een formeel in te stellen dienst. Echter,
ieder gemeentelid die een middag/avonddienst met de auto bezoekt,
kan zelf even nagaan of hij/zij iemand uit de buurt kan meenemen;
l Sterker benadrukken dat alle middag- en avonddiensten voor de gehele
gemeente worden gehouden. Ze zijn dus niet wijkgebonden zoals de
ochtenddiensten;
l Datum van invoering geeft nog wel wat organisatorische problemen:
Preekroosters aanpassen, roosters voor de organisten aanpassen, gastpredikanten afzeggen, programma’s voor de verdiepings- en andersoortige diensten op stellen;
l Geregelde voortgang bij de catechismus- en verdiepingsdiensten is zeer
wenselijk;
l Randvoorwaarden voor de evaluatie dienen te worden opgesteld.
Besluit
De vergadering besluit om m.i.v. 1 oktober 2015 het nieuwe schema voor
de middag- en avonddiensten te gaan hanteren. De verdiepingsdiensten
en de andersoortige diensten zullen echter op die datum inhoudelijk nog
niet allemaal zijn ingepland. We zullen wat dat betreft rekening moeten
houden met een overgangsfase. Het ministerie van predikanten zal de
inhoudelijke planning en afstemming voor haar rekening nemen.
De preses hoopt en bidt dat de besluiten in alle opzichten winst zullen
blijken te zijn voor de HGH.
Ds. B.E. Weerd sloot de vergadering met dankgebed.
J. Rebel, scriba
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worden naar ’t Visnet. Binnenkort
ontvangen zij hiervan bericht.
Langs deze weg willen wij Jan
Rebel en in deze ook zijn vrouw
Truus alvast hartelijk danken voor
de vele jaren van trouwe dienst!
Op een later tijdstip dit jaar zal op
passende wijze afscheid van hen
genomen worden.
Uw Kerkrentmeesters

DIACONIE
■ De Herberg
Aanspreekpunt Huizen: Gravin
Gertrude 15, 1276 MN.
Wanneer u/jij voor een verblijf
in De Herberg te Oosterbeek in
aanmerking wil(t) komen, of informatie wenst, kan contact worden opgenomen met één van de
hierna volgende tel.nrs.: 5269003,
5250132 of 5261306.
■ Interkerkelijke Stichting
Vrijwillige Terminale Zorg
„Wij willen er zijn”.
Steeds meer mensen kiezen ervoor de laatste levensfase thuis te

zijn. Als voor u de zorg voor de
zieke te zwaar wordt, kunt u de
geschoolde vrijwilligers bellen die
gedurende een aantal uren per
dag kosteloos de zorg van u overnemen. Tel. 06-20943317,
website: www.vptzgooi.nl.
■ Hulpverlening/
Diaconaal contactpersoon
Heeft u behoefte aan (kortlopende) praktische hulp, bijvoorbeeld vervoer naar het ziekenhuis,
kleine klusjes in of rond het huis,
of hulp bij het doen van boodschappen? Of heeft u een vraag
van diaconale aard? Neem dan
contact op met een van de hieronder vermelde diakenen:
Oude Kerk:
A.A. Vos, tel. 5251178.
fam.vos@casema.nl
Nieuwe Kerk:
Gerard Stuivenberg, tel. 5243421.
gerardstuivenberg@solcon.nl
Zenderkerk:
J. Otter, tel. 5265978.
jan57otter@gmail.com
Meentkerk:
M. de Groot, tel. 06-29026368.
meesdegroot63@gmail.com

KIDS KLEDINGBANK & TSJERNOBYLKINDEREN
Op zaterdag 17 oktober organiseren we weer een Kids Kledingbank. Zoals u inmiddels weet,
organiseren we de Kids Kledingbank
voor ouders met kinderen die het
financieel moeilijk hebben. Tijdens
deze Kids Kledingbank hopen we
ook de ongeveer 30 Tsjernobylkinderen aan te kleden. Deze kinderen
komen op vrijdag 16 oktober kleding
uitzoeken.
Voor ons is het een grote uitdaging
om voldoende kleding en schoenen aan te kunnen bieden. Daarom
moedigen wij u aan om in de aankomende periode weer herfst- en
winterkleding te verzamelen. We zijn op zoek naar goed bruikbare
baby- en kinderkleding (maat 50 – 176), schoenen (maat 18-42) en
accessoires, geschikt voor de herfst en de winter. We hebben voor
zowel de Tsjernobylkinderen als de reguliere bezoekers behoefte
aan de grotere maten, vanaf 134 t/m 176.
Als u geen gebruikte kleding of schoenen hebt, kunt u bijdragen
door bijvoorbeeld nieuw ondergoed
of sokken voor ons te kopen en in
te leveren. Dat vinden de kinderen
fantastisch.
Alvast heel hartelijk bedankt voor
het verzamelen!
Hartelijke groet,
Caroliene Joosse, Linda Kooij, Ingeborg Reurink en Corine Roest (Kids kledingbank)
Henrik Koelewijn (werkgroep activitieiten Tsjernobykinderen Huizen)
Vragen? Mail naar kledingbankhuizen@gmail.com of
bel 06-20456110.

VERANTWOORDING
■ Kerkrentmeesters
De opbrengst van de busjescollecte van zondag 28 juni 2015 met
bestemming plaatselijk jeugdwerk
bedroeg E 1.089,47 verdeeld als
volgt:
Oude Kerk
E 353,57
Nieuwe Kerk
- 251,90
Zenderkerk
- 232,50
Meentkerk
- 251,50
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De opbrengst van de zakjescollecte van zondag 28 juni 2015 met
bestemming activiteiten van de
wijken bedroeg E 3.872,75 verdeeld als volgt:
Oude Kerk
Nieuwe Kerk
Zenderkerk
Meentkerk

E 1.325,00
- 1.014,15
- 783,20
- 750,40

Opbrengst verjaardagsgiften van
zondag 28 juni, E 63,75.
Per bank ontvangen t.b.v. extra
collecte 2 x E 15,00 en E 25,00.
Met dankbaarheid mogen we de
opbrengsten van de afgelopen
week verantwoorden, in het bijzonder de extra collecte t.b.v. de
activiteiten van de wijken.
Heel graag spreken wij onze dank
uit voor al (jo)uw gaven.
College van kerkrentmeesters
■ Diaconie
De opbrengst van de busjescollecte van zondag 31 mei 2015
bestemd voor de Jeugdevangelisatie (VBW) bedroeg E 1.247,17
verdeeld als volgt:
Oude Kerk
E 387,25
Nieuwe Kerk
- 292,40
Zenderkerk
- 250,70
Meentkerk
- 316,82
De opbrengst van de busjescollecte van zondag 7 en 14 juni bestemd voor de Diaconale welzijnscommissie bedroeg E 2.228,36  
verdeeld als volgt:
Oude Kerk
E 744,86
Nieuwe Kerk
- 498,05
Zenderkerk
- 490,45
Meentkerk
- 495,00
De opbrengst van de collecte
gehouden tijdens de aangepaste
dienst in de Zenderkerk bedroeg
E 1.282,58 (w.o. een gift van
E 1.000,00!) Deze collecte is eveneens bestemd voor de Diaconale
Welzijnscommissie.
De opbrengst van de collecte van
zondag 28 juni 2015 bestemd voor
de Diaconie i.h.b. voor de uitzending van Marieke Ebbers naar
Zuid-Afrika bedroeg E 3.797,17
verdeeld als volgt:
Oude Kerk
E 1.013,10
Nieuwe Kerk
- 879,75
Zenderkerk
- 627,25
Meentkerk
- 1.277,07
Via onze bankrekeningen ontvingen we t/m 29 juni aan toezeggingen voor de uitzending van
Marieke een bedrag van totaal
E 2.725,00!
De collecten gehouden tijdens de
ontmoetingsdiensten de Brug in
juni bedroegen totaal E 212,46
en zijn bestemd voor de VBW!
Verder zijn nog de volgende
ontvangsten te melden voor de
aangegeven doeleinden via de
bank en uit de diverse collecten:
Tsjernobylkinderen: 2 x E 500,00
totaal E 1.000,00.
Aardbeving NEPAL: E 100,00.
Pl. Evangelisatiewerk: 1 x E 25,00
en 1 x E 10,00.
HEBRON: Catechisatiebussen MK
E 119,30, Bijbelkring Molenberg
E 131,00, Bijbelkring NK E 230,00
dus totaal E 480,30.
Gereformeerde Zendingsbond uit
collecten totaal E 55,50.
70+ Reis uit collecte totaal
E 30,00.   
Gemeente,
Weer mochten wij een bedrag
van ruim E 13.000,00 aan collecte
opbrengsten en giften verantwoorden. Wij willen U namens de
vele begunstigden heel hartelijk

dankzeggen voor Uw offervaardigheid, maar bovenal dank aan
onze goede God. Hem alleen zij
alle eer! Soli, Deo Gloria!
College van Diakenen

WIJKBERICHTEN
OUDE KERK
Predikant:
Ds. P.M. van ’t Hof,
Jagersweg 11
tel. 5251348
pvanthof@hervormdhuizen.nl
Oude Kerk, Kerkstraat 1
Bij de diensten: Zondagavond
hoorden wij in de leerdienst dat
Gods werk volkomen is en dat
onze beste werken in dit leven
alle onvolkomen en met zonden
bevlekt zijn. Wij verdienen het
heil niet op grond van enige
prestatie, maar het is gratie.
‘Niets uit ons, alles uit Hem.’ Zo
deelt de Heere Zijn heil uit: ‘Hij
schenkt uit goedheid zonder peil,
ons het eeuwig zalig leven.’ Het
was een vreugde om een uitdeler
van de genade in uw midden te
zijn en verheugend was de goede
opkomst van zowel ouderen als
jongeren bij deze leerdienst. Aanstaande zondag mag ik twee diensten in de Oude Kerk leiden. In
de morgendienst wil ik aandacht
schenken aan de afsluiting van
het schooljaar en met jullie vanuit
Gods Woord nadenken over de
vraag waar voor alle rustzoekers
de echte rust te vinden is. Ook de
avonddienst is van belang om bij
te wonen. Waarom? Er gaat iets
bijzonders gebeuren. Dus zorg dat
u/jij er bij bent. Het is verheugend
dat ook -jonge- kinderen bij de
leerdienst aanwezig zijn. Ik probeer ze met voorbeelden ook bij
het onderwijs te betrekken. Zeker
nu er geen zondagsschool is en
de kinderen ook de volgende dag
niet naar school hoeven verwacht
ik meer jonge kinderen in de
tweede dienst.
Meeleven: Dhr. J. Westland
(Driftweg 33, 1271 BW) verblijft
nog in het AMC ziekenhuis. Hij is
herstellende van de ingrijpende
operatie en heeft nog sondevoeding nodig. Later krijgt hij te
horen of er een vervolgbehandeling nodig is. Wij wensen hem
en allen die bij hem horen Gods
nabijheid toe in deze moeilijke
weg. Het echtpaar Doorn-Kos (De
Ruyterstraat 47, 1271 ST) verkeert
in grote zorg vanwege de gezondheid van hun kleinzoon Christian,
die met een hersenvliesontsteking
werd opgenomen in het ziekenhuis te Groningen. Er wordt voor
zijn leven gevreesd, maar tot hiertoe heeft de Heere hem bewaard
en zijn er ook ontwikkelingen die
hoopvol zijn. Mevr. Westland-Rebel (Oranje Nassauplein 21, 1272
KR) verblijft voor revalidatie nog
in Naarderheem. Ook denken wij
aan de chronisch zieken en zij die
langdurig medische behandelingen moeten ondergaan en aan
allen die het psychisch moeilijk
hebben. ‘Wie in de schuilplaats
van de Allerhoogste is gezeten,
zal overnachten in de schaduw
van de Almachtige.’ (Psalm 91:1)
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Overleden: Na een ziekbed van
enkele weken overleed zondag in
het Transistorium van het ziekenhuis Tergooi te Blaricum, Jannie
Visser-Schaap (Verdilaan 3). Zij is
86 jaar geworden. De laatste weken had zij vanwege problemen
met haar hart het zeer benauwd.
Ze bleef tot het laatst helder van
geest, maar was wel terneergeslagen doordat zij fysiek steeds
meer moest inleveren en ook het
eten niet meer goed kon verwerken. Zij besefte steeds meer dat
zij het aardse leven moest gaan
loslaten. Zelf ervoer ze het laatste
anderhalf jaar het gemis en het
verdriet van het moeten loslaten
van een geliefde. Na een huwelijk van bijna 59 jaar overleed in
december 2013 haar man, die de
laatste jaren van zijn leven verbleef in verpleeghuis De Bolder.
Mevr. Visser-Schaap was op hoge
leeftijd nog actief en probeerde
met een ouderengroep in beweging te blijven. Het lichaam kon
het in de laatste maanden niet
meer opbrengen. Na een ziekenhuisopname te Hilversum werd
ze overgeplaatst naar Tergooi
Blaricum en sinds enkele weken
verbleef zij op het Transistorium
waar ze haar laatste levensadem
uitblies. Vrijdag 3 juli wordt haar
lichaam begraven op de Nieuwe
Algemene Begraafplaats. Voorafgaande aan de begrafenis is er om
14.45 uur een dienst van Woord
en gebed in uitvaartcentrum De
Groot. De laatste woorden uit
Gods Woord die geklonken hebben voor haar sterven keren op
deze bijeenkomst terug: ’Van het
einde van het land roep ik tot U,
nu mijn hart bezwijkt; leidt mij op
een rots die voor mij te hoog zou
zijn.’ (Psalm 61 vers 3). Wij wensen
Arjan en Erwin en de schoonkinderen en kleinkinderen veel
sterkte toe en Gods nabijheid. Het
correspondentieadres is: Eland 19,
1273 GJ Huizen.
Terugblik wijkgemeentedag:
De zondagse erediensten zijn
het hart van de gemeente. God
zoekt ons op en wil ons ontmoeten in Zijn huis. Geen enkele
bijeenkomst of activiteit stijgt
daarboven uit. Naast de erediensten zijn er tal van activiteiten

en bijeenkomsten waarbij de
verbondenheid met God en de
onderlinge verbondenheid tot
uiting komt. Afgelopen zaterdag
was die verbondenheid er in het
bijzonder op de wijkgemeentedag. Met grote dankbaarheid
zien wij terug op een schitterende
zonovergoten dag, waarbij ook
de warme banden met elkaar
gevoeld werden. Van alle kanten
hoor ik hoe jongeren en ouderen intens van deze dag hebben
genoten. Het mooie van deze dag
is dat je gemeenteleden beter
-en ook soms op een verrassende
andere manier- leert kennen.
Ontspanning en plezier gingen
samen met goede ontmoetingen
en diepgaande gesprekken. Dank
nogmaals aan de commissie die
deze dag op voortreffelijke wijze
heeft georganiseerd en ook aan
allen die voor de 200 aanwezigen
de maaltijd hebben verzorgd. Het
was top!
Pagina op Facebook: Een
impressie van de wijkdag is te
vinden op de Facebookpagina
van de wijkgemeente Oude Kerk.
Er was al lange tijd een ‘slapend’
account, maar nu is er een nieuwe
pagina beschikbaar, waarop vele
foto’s van de wijkdag te zien zijn.
Ook vindt u op deze pagina informatie over de openstelling van de
Oude Kerk en komen er preekverslagen en andere aankondigingen
die betrekking hebben op de
wijkgemeente. De preekverslagen
werden al langere tijd gemaakt
door Janny Joosse. Ze geeft een
mooie samenvatting van de erediensten met daarbij treffend uitgekozen afbeeldingen. Bezoek de
pagina van de Oude Kerk Huizen
en meld u zich aan als vriend. In
enkele dagen hebben al bijna 100
mensen aangegeven het nieuws
via deze pagina te willen volgen.
Belijdeniscatechese: Genietend
van de zomer wil ik/jullie alvast
wijzen op het komende winterseizoen. Ik wil bij jongeren en ouderen onder de aandacht brengen
de belijdeniscatechese. Meerderen
in de gemeente zijn nog geen
belijdend lid. Er kan veel zijn dat
je er tot nu toe van weerhouden
heeft om de belijdeniscatechese

te volgen. Ook allerlei menselijke
bezwaren worden soms genoemd.
Juist in het volgen van onze Heere
en Heiland is het goed om over
deze bezwaren heen te stappen.
Laat het in de komende tijd het
gebed zijn of de Heere ons ook
hierin Zijn wil bekendmaakt.
Het is in verband met de voorbereiding op het nieuwe seizoen
wenselijk wanneer de aanmeldingen al worden gedaan. Het
volgen van de catechese is zeer
de moeite waard. Wij ontdekken
steeds weer nieuwe schatten in
Gods Woord. Alleen in dat opzicht
is het volgen van de belijdeniscatechese al zeer waardevol. Neem
de stap en meld je aan. Dit kan
telefonisch (5251348) of per mail:
pvanthof@hervormdhuizen.nl.
Verantwoording: De jongste
catechisanten hebben in het
achterliggende seizoen € 111,40
opgehaald voor het evangelisatieproject Hebron te Amsterdam.
Hartelijk dank!
Tenslotte: In de komende weken
gaan vele gemeenteleden op
reis. Wij wensen ieder een goede
vakantieperiode toe. ‘De HEERE
zal uw uitgaan en uw ingaan bewaren, van nu aan tot in eeuwigheid.’ Een hartelijke groet vanuit
de pastorie.
Ds. P.M. van ‘t Hof
■ Aanvangspsalmen:
Zondag 5 juli
’s Morgens: Psalm 33 vers 1
’s Avonds: Psalm 128 vers 1 en 4
■ Oppasdienst
Zondag 5 juli
* ’t Visnet 0 t/m 3 jaar:
Fija Bout en Maaike Brands.
* Oude Kerk 3½ t/m 6 jaar:
Helle de Lange.
Bijbelverhaal nr. 88,
Markus 2 : 1–12.
NIEUWE KERK
Predikant:
Ds. G.J. Mantel
Colijnlaan 5
tel. 5250344
gmantel@hervormdhuizen.nl
Nieuwe Kerk, Brede Englaan 28

Zondag 5 juli - Brunch je mee?

Van harte welkom in deBrug voor een Brunchdienst waarin we God en
elkaar ontmoeten rondom een gezellige brunch met Marieke Ebbers.
Het woord voor onderweg komt uit Psalm 11.

Thema: Marieke in Zuid-Afrika

Diensten: In verband met het
in gaan van het vakantie rooster
zal er zondag in de Nieuwe Kerk
alleen een morgendienst worden
gehouden. In deze dienst zal voor
gaan proponent Martin Zeeman.
Voor een tweede dienst verwijzen
wij u graag naar de dienst in de
Zenderkerk om 17.00 uur of de
dienst van 18.30 uur in de Oude
Kerk.
Zieken: Er zijn verschillende
zieken in onze wijkgemeente die
ook diverse behandelingen onder
gaan. In het bijzonder denken we
aan de heer Veerman van de Savornin Lohmanlaan 42, die ernstig
ziek is. We vragen uw voorbede
voor hen en wensen hen die het
betreft van harte Gods nabijheid
toe.
Huwelijksjubileum: Zondag 5
juli is voor de Fam. J. Teeuwissen-
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Veerman van Oranje Nassauplein
7 een extra bijzondere dag omdat
zij mogen gedenken dat ze 60
jaar getrouwd zijn. Zij ervaren dit
als een gave van God. We wensen
hen met kinderen en kleinkinderen een fijne dag toe en Gods
zegen voor de komende tijd.
Welkom: Op 26 juni is Mw. W.
Schuijt-Zwart komen wonen op
Oranje Nassauplein 96. Mevrouw
W. Schuijt-Zwart is geboren in
Huizen maar heeft de laatste 38
jaar in Donkerbroek (Friesland)
gewoond. Zij heeft aangegeven
met de wijkgemeente Nieuwe
Kerk mee te willen leven. We
wensen haar langs deze weg
hartelijk welkom en hopen dat ze
nog een fijne tijd mag hebben in
haar nieuwe woon omgeving.
Doopzitting: Op zondag 12 juli
is er weer een Doopdienst in de
Nieuwe Kerk. In verband daarmee
wordt er doopzitting gehouden
op maandagavond 6 juli om 19.00
uur in de pastorie aan de Colijnlaan 5. Beide ouders worden verwacht en graag een Bijbel meenemen zodat er alvast gekeken kan
worden naar de invulling van de
dienst.
Inzameling Voedselbank:
Morgen zaterdag 4 juli wordt er
weer een inzamelingsactie voor
de Voedselbank gehouden. Afgelopen zondag heeft u hiervoor
een lijstje met boodschappen ontvangen. Van 10.00 tot 12.00 uur
op zaterdagmorgen kunnen deze
worden ingeleverd bij de Nieuwe
Kerk. We bevelen deze actie van
harte bij u aan. Laten we op deze
wijze ook onze betrokkenheid
tonen bij en voor die mensen die
het financieel moeilijk hebben.
Besluit: Vandaag beginnen de
schoolvakanties in ons dorp. We
wensen iedereen die op vakantie
zal gaan een heel goede tijd toe
van uitrusten en bezinning. We
wensen u een goede reis en een
behouden thuis komst. Laten we
hen die thuis blijven niet vergeten.
Een hartelijke groet,
Albert Zeeman.
■ Oppasdiensten
Zondag 5 juli
0–2 jaar: Voor Anker "De Erker"
Talitha Spilt, Charlotte Bout en
Naära Makkinje.
3-5 jaar: Voor Anker
„Grote Waaier”
Miranda Klein,
Gabriëlle Zeeman,
Norah Gooijer en
Janine Westland.
(verhaal 93)
ZENDERKERK
Predikant:
Ds. G.J. Roest,
Gravin Gertrude 8,
5239516
gjroest@hervormdhuizen.nl
Zenderkerk, Borneolaan 30

Bij de diensten: Zondag is de opstandingsdag van Jezus Christus.
Door die opstanding begint voor
ons een nieuw leven met God en
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elkaar. Daarom is de zondag het
moment dat we met z’n allen samenkomen (en als we niet kunnen
komen, via internet of kerkradio
ook verbonden zijn).
In de morgendienst gaat voor ds.
H.F. Klok uit Nijkerk, in de middagdienst ds. J.W. van Bart uit
Wierden. Gezegende diensten!
Zelf hoop ik ’s morgens in de
Meentkerk voor te gaan. Ik zal
dan (ongeveer) dezelfde preek
houden als afgelopen zondag in
de Zenderkerk, vanuit Handelingen 17: 15-34.
Meeleven met elkaar:
- Br. Arie van Bemmel (Boeier 1,
1276 BZ Huizen) ligt nog steeds in
ziekenhuis Ter Gooi in Blaricum.
Hij is zo verzwakt dat hij niet kan
lopen en heeft een longontsteking. Hij weet zich veilig onder de
vleugels van de HERE (psalm 91,
de trouwpsalm van hem en zijn
vrouw).
- Zr. Anna Teeuwissen (Godelinde
24, 1276 XD Huizen) heeft een
dubbele longontsteking, het gaat
nog niet beter sinds ik dit twee
weken geleden ook meldde. Zij is
heel blij met de steun, kaarten en
gebeden vanuit de gemeente.
-Br. en zr. Jeroen en Alma Terpstra met hun kinderen Tim en Eva
(Vloedwal 28, 1276 XM Huizen)
maakten afgelopen zondagmiddag het overlijden van Jeroens
vader, Auke Terpstra, mee. Hij is
‘na een jarenlange dappere strijd,
in vol vertrouwen op de Heer,
van ons heengegaan’, zo vertelt
de familie op de kaart. In het
geloof waarmee Auke Terpstra
heeft geleefd en is gestorven ligt
een diepe troost voor de familie.
Tegelijk blijft het ook een diep
verdriet, het overlijden van je
(schoon)vader en opa op zo’n
jonge leeftijd. Wij bidden voor de
familie om geloof, hoop en liefde
in deze intensieve dagen.
Overleden: Wout Bos
Op dinsdagmorgen 30 juni is overleden onze broer Wout Bos. Hij
woonde op de Schaarweg 14, hij
is 82 jaar oud geworden (geboren
op 13 april 1933). Een paar weken
geleden stond zijn koffer al klaar
om op vakantie te gaan. In het
ziekenhuis bleek hij een bacterie

bij zich te hebben, die tot explosie gekomen is. Na verschillende
complicaties werd duidelijk dat
hij niet meer beter zou worden.
Wout Bos wist dat sterven is: naar
de HERE gaan. Toen hij weinig
meer kon spreken de laatste
dagen beaamde hij dit knikkend.
Hij was een man van een eenvoudig, direct geloof. Zo leefde hij
ook. Recht door zee, heel handig
(‘technisch’, maar ook als huisman), behulpzaam voor velen. Hij
is twee keer getrouwd geweest.
Zijn eerste echtgenote, Wil Kos,
overleed redelijk jong. Met zijn
tweede vrouw, Hennie Boor, heeft
hij 25 gelukkige jaren gekend. We
zullen aanstaande maandag bij
elkaar komen in de uitvaartcentrum De Groot. De dienst begint
om 13.30 uur. Daarvoor, van
12.45-13.20 uur, is er gelegenheid
om de familie te condoleren en
afscheid te nemen. Na de dienst
zal de begrafenis plaatsvinden op
de Nieuwe Algemene Begraafplaats aan de Naarderstraat. Wij
bidden voor de familie, met name
voor nicht Henny van Beek uit
Hilversum, die veel met Wout is
opgetrokken. Het correspondentieadres is: Huygensstraat 41a,
1222 TJ Hilversum.
Bruiloft: Ik ontving de trouwkaart van Eline Veerman en Tim
Kooij. Zij delen met vreugde mee
dat ze 29 augustus gaan trouwen.
De dienst waarin we met hen een
zegen vragen over hun huwelijk
staat gepland om 13.30 uur in de
Oude Kerk. Op de kaart hebben ze de volgende tekst gezet:
‘Als wij elkaar liefhebben, blijft
God in ons en is Zijn liefde in ons
volmaakt geworden’ (1 Johannes
4: 12).
Tenslotte: De gemeentedag was
heel mooi. Bij een quiz komen
eigenschappen van je broeders en
zusters naar boven, die je anders
(op zondagochtend bijvoorbeeld)
niet zo snel ziet. Ik denk bijvoorbeeld aan het fanatisme in de
blauwe groep :-). Nu is voor de
kinderen de vakantietijd aangebroken. Vakantietijd is goed en
nodig, om tot rust te komen, te
ontspannen. Ik hoop dat die rust
en ontspanning door jullie ge-

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

Woensdag 8 juli 2015

Ontvangst vanaf 17:30 uur | Maaltijd van 18:00 – 19:30 uur.
Ook op 29 juli en 19 augustus is er Eten bij de Brug.

Graag horen wij of u ook komt. U kunt zich aanmelden op telefoonnummer 035 525 8650 of via eten@debrughuizen.nl
Kosten op vrijwillige basis € 3,50.

deBrug, Keucheniusstraat 36, Huizen | debrughuizen.nl
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vonden wordt, en dat daarin een
zegen van de HERE God ligt. Ook
wie helemaal geen vakantie heeft
natuurlijk Gods zegen gewenst!
Een hartelijke groet vanaf de Gravin Gertrude, in Christus verbonden, ds. Gerben Roest
■ Oppasdiensten:
Zondag 5 juli
* Gemeentezaal, 0 t/m 2 jaar:
Anja Visser,
Gerdiene Westland,
Eliane den Butter,
Emma Baas en
Claudia van Goch (reserve).
* Kelder, 3 t/m 5 jaar:
Linda Zwart,
Corine Ockhuisen en
Femke Snijder.
MEENTKERK
Predikant:
Ds. B.E. Weerd,
Augustinuslaan 33,
5243431
bweerd@hervormdhuizen.nl
Meentkerk, Bovenmaatweg 410

Rondom de diensten: Komende zondagmorgen gaat in de
Meentkerk ds. Roest voor. Voor
wat betreft de tweede diensten
is er vanaf komende zondag het
vakantierooster. U en jij bent dan
welkom in de diensten in de Zenderkerk (17.00 uur) waar
ds. Van Bart uit Wierden de dienst
zal leiden, of in de Oude Kerk
(18.30 uur) waar ds. Van ’t Hof
voorgaat.
Overleden: Op 28 juni jongstleden is overleden Auke Terpstra,
gewoond hebbend Kornwerd 82
(1274 AM) op de leeftijd van 58
jaar. Ik vraag u en jou te bidden voor zijn vrouw Ivonne, zijn
kinderen Jeroen, met zijn vrouw
Alma en de kleinkinderen Tim en
Eva, en Mariëlle en ook voor zijn
moeder en schoonmoeder.
Auke werd op 10 juli 1956
geboren op Texel. Hij had een
goede jeugd op de boerderij. Hij
trouwde met Ivonne en nadat ze
enige tijd samen op Texel hadden
gewoond, verhuisden ze voor het
werk naar Hilversum. Ze kregen
twee kinderen: Jeroen die op
Texel werd geboren en Mariëlle
in Hilversum. Nog weer later kwamen ze in Huizen terecht, dicht bij
het Gooimeer. Auke wist zich op
te werken van timmerman naar
projectleider. Hij was een doorzetter, die niet snel opgaf. Hij was
een lieve en betrokken vader met
wijze raad en humor. Zijn kleinkinderen betekenden veel voor
hem.
Auke was sportief. Hij hield van
schaatsen, skiën en ijszeilen met
zijn eigengemaakte slee. Hij
speelde ook graag gitaar.
Enige jaren geleden werd bij
Auke kanker geconstateerd. Een
jarenlange strijd tegen de ziekte
volgde. Die tijd werd door Auke
en Ivonne goed gebruikt. Ze hebben samen veel mooie dingen
mogen doen.
Van huis uit had Auke de weg van
het geloof meegekregen. Er was
een hele periode in zijn leven dat
dat op een laag pitje stond. Zijn
kinderen kregen interesse in het

geloof, mede ook via zijn eigen
vader, hun opa. En langs die weg
ook Auke. Dat geloof kreeg een
steeds grotere plaats in zijn leven.
Hij heeft belijdenis van het geloof
afgelegd, samen met zijn beide
kinderen, Jeroen en Mariëlle - dat
was een hoogtepunt in hun leven,
en hij ging graag naar de diensten. Meer en meer ging hij verlangen om naar zijn plaats bij God
te gaan. Meer en meer praatte hij
daar ook vrijmoedig over. Hoewel hij het moeilijk vond om zijn
geliefden te verlaten, troostte hij
hen vanuit het Evangelie. Dankbaar was hij voor het meeleven
uit de gemeente.
Vanmiddag heeft de rouwdienst
plaatsgevonden in de Meentkerk.
In de dienst hebben we stilgestaan bij 1 Thessalonicenzen
4: 13-18. Daarna hebben we het lichaam van Auke begraven, zaaien
in de aarde tot de grote dag van
Jezus Christus aanbreekt. Op de
kaart staat een gedeelte uit het
Sela-lied ‘Ik zal er zijn’: ‘O naam
aller namen, aan U alle eer. Niets
kan mij ooit scheiden van Jezus,
mijn Heer: Geen dood en geen
leven, geen moeite of pijn. Ik zal
eeuwig zingen, dicht bij U zijn.’
Meeleven: Marjan den Uil,
Brunel 12 (1273 BC) verblijft in de
Rembrandthof in Hilversum. In
het Tergooi-ziekenhuis in Blaricum
is mevrouw Veerman-Pol, Monnickskamp 224 (1274 JX). Deze
en andere zieken van harte in de
voorbede aanbevolen.
Welkom en geboortebericht:
Een hartelijk welkom aan Richard
en Christina Rosendal met hun
kinderen Esther, David, Thomas
en Jakob. Jakob (Pieter Adrian) is
op 29 mei jongstleden geboren
in Amersfoort, de vorige woonplaats, en zo is dit meteen ook
een geboortebericht. De familie
Rosendal woont aan de Fauna 23
(1273 GV). Ik wens jullie een hele
goede tijd in ons midden en Gods
zegen voor jullie gezin. En als u ze
ziet, laat ze weten dat ze welkom
zijn.
Vakantie: De eerste twee weken
van de zomervakantie van de basisscholen ben ik vrij. Voor bijzonderheden kunt u contact opnemen met broeder Jakob Schaap,
Weegbree 17, tel.: 5258402,
schaapbroere@hetnet.nl.
Facebook: Al enige tijd is de
Meentkerk ook aanwezig op
Facebook. Een middel om mensen te bereiken, zaken te delen
en te informeren over de laatste
nieuws van de Meentkerk. We
willen de Facebookpagina van de
Meentkerk meer gaan inzetten
om met u en jou in contact te zijn.
Daarvoor wil ik u en jou van harte
uitnodigen om, als je op Facebook
zit, deze Facebookpagina op te
zoeken en je ermee te verbinden,
zie https://nl-nl.facebook.com/
meentkerk - Harm Rebel.
‘Smoelenboek’: We zijn voornemens om een ‘smoelenboek’
op te gaan zetten, zodat we als
gemeenteleden elkaar beter
leren kennen en herkennen.
Regelmatig krijg ik de vraag:
“Wie is die vrouw waar voorbede
voor gedaan is?” of “Ik ken die
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man niet die op tweetal staat, jij
wel?”. Als we met elkaar broeders en zusters zijn, is het mooi
en helpend als we samen in een
digitaal ‘familieboek’ staan, zodat
we precies weten wie iedereen is
die deelgenoot is van de wijkgemeente Meentkerk. Ik weet dat er
gemeenteleden zijn die positieve
ervaringen hebben in het opzetten van een ‘smoelenboek’. Graag
kom ik met die gemeenteleden
in contact. Stuur een mail naar
harmrebel@solcon.nl. Alvast bedank! - Harm Rebel
Gift: Ds. Weerd ontving een gift
van € 35,- voor de kerk.
■ Kindernevendienst: Tijdens
de zomerperiode is er kindernevendienst voor groep 1 t/m 3.
Zondag gaat het Bijbelverhaal
over “Daniël vertrouwt op God”.
We hebben hier een leuk werkje
bij en natuurlijk gaan we ook
zingen met elkaar. De leiding is in
handen van Marlies en Neelinke.
Tot zondag!
■ Oppas - zondagmorgen 5
juli: Eveline Slotboom; Lisanne
Kooij; Jesse Bout. 		

geeft, dan groeit en bloeit al wat
wij planten en besproeien en is
onze moeite niet tevergeefs. ‘
Tenslotte: Na deze hectische
weken is het goed om vakantie
te hebben en tot rust te komen.
Hoewel er ook wel wat dingen
zijn blijven liggen, komt dat straks
weer. Laten we als gemeente ook
denken aan hen, die alleen zijn
omdat er anderen op vakantie
zijn en aan hen die niet op vakantie kunnen. Voor iedereen die op
vakantie gaat: Geniet ervan en
een veilige thuiskomst gewenst!
Doe alles in de Naam van Jezus
(Kol. 3:17).
Hartelijke groet, ds. Weerd
Huizen

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

Augustinusje: Over de prediking:
‘Wij werken als boeren op het
land, van buiten, aan de buitenkant. Als er niemand was die van
binnen werkte, geen zaad zou
zich vastzetten in de grond, geen
sprietje eruit komen, geen twijg
zou worden tot een flinke stam,
geen takken, vruchten of bladeren zouden ontstaan. Wanneer
God van binnen geen wasdom
(groei) geeft, tevergeefs is dan dit
geluid (van de prediking) voor uw
oren. Maar wanneer Hij wasdom

Brunchdienst: Marieke Ebbers
komt vertellen over haar toekomstige werk in het AIDSHope Centre in Mamelodi Pretoria, ZuidAfrika. Vanuit deze plek krijgen
30 kinderen uit de omliggende
buurt na schooltijd extra begeleiding rondom huiswerk, therapie
voor traumaverwerking, extra
maaltijden, bijbelonderwijs en ze
krijgen vaardigheden aangeleerd
voor het omgaan met hun thuissituatie. Ook wordt er bezoekwerk
gedaan onder drugsverslaafden
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de bouwplaats
Zenderkerk
11, 12 en 13
augustus

en worden er trainingen aan
volwassenen gegeven. Marieke is
zondag 28 juni door de Hervormde Gemeente uitgezonden en op
29 augustus vertrekt zij.
Tijdens de Brunchdienst wordt
ook een ‘Woord voor onderweg’
meegegeven uit Psalm 10 en naast
eten en luisteren, wordt er ook
gezongen. De Brunchdienst duurt
ong. 5-6 kwartier.
De deuren van Silo gaan om 10.00
uur open en de dienst start om
10.30 uur. Iedereen is welkom
voor een hapje, drankje, gesprek
en een boeiend verhaal.
Als u/jij eerst een keertje wil meemaken of de Ontmoetingsdienst
iets is om iemand mee naar toe te
nemen, dan nodigen we (jo)u van
harte uit om een keer te komen.
Welkom!
Omzien naar elkaar: In de
maand juni is er gecollecteerd
voor de VBW 2015. Tijdens het
moment van ‘Omzien naar elkaar’
hebben we informatie gedeeld
over de organisatie, voorbereidingen en hulpvragen van de VBW.
In augustus kunnen op de Bouwplaats in en rondom de Zenderkerk de kinderen naar hartenlust
spelen en luisteren naar Bijbelverhalen. Mede gesteund door de
bezoekers van de Ontmoetingsdiensten. De opbrengst van de
collecte is € 212,46… prachtig!
Alle bezoekers hartelijk dank.
Eten bij de Brug: Woensdag 8
juli is er Eten bij de Brug. Tijdens
de maaltijd is er volop gelegenheid voor ontmoeting. Graag
nodigen wij u uit. U kunt zich
aanmelden op telefoonnummer
06 2257 1772 of
eten@debrughuizen.nl Kosten op

en aanmelden is
niet nodig.

Voor ALLE kinderen
van 6-13 jaar
Locatie Zenderkerk

Maandbrief: De maandbrief van
juli is verschenen en te downloaden via: www.debrughuizen.nl/
maandbrief. Wilt u de maandbrief
iedere maand in uw mailbox?
Dat kan. Stuur een berichtje aan
maandbrief@debrughuizen.nl en
het wordt geregeld.
Vakantie: De komende weken
heb ik vakantie en hoop ik met
ons gezin te genieten van rust,
ontspanning en te re-creëren.
Zondag 2 augustus hoop ik weer
voor te gaan in de Ontmoetingsdienst.
Jan Verkerk

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

Mutaties: Het is duidelijk komkommertijd zoals men dat pleegt
te noemen. Er zijn geen berichten over verhuizingen of nieuwe
bewoners.
Thuiskomst uit het ziekenhuis:
Dhr. Blankenberg van appartement 108 is na een observatie op
30 juni weer thuisgekomen vanuit
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jij komt
toch ook?!
Ben je in de leeftijd van 6-13 jaar en heb je zin in een stoer feest? Wil je
drie dagen heel veel leuke dingen doen en wil je meer weten over God en
de Bijbel? Kom dan samen met je vriend(in) naar de VakantieBijbelWeek.
Echt gaaf als jij er ook bij bent!

Programma

GRATIS
TOEGANG

vrijwillige basis € 3,50. Tot ziens
bij Eten bij de Brug…! Ontvangst
vanaf 17.30 uur. Maaltijd van
18.00-19.30 uur. De Brug, Keucheniusstraat 36, Huizen.

groep 3 t/m 6
groep 7 t/m 13 jaar

dins- t/m donderdag
dins- t/m donderdag

10.00 - 13.30 uur
17.00 - 20.30 uur

‘Open huis’ voor ouders
en belangstellenden

vrijdagavond

19.00 - 20.00 uur

Gezamenlijke afsluiting
in een kerk in de buurt

zondagmorgen

9.30 - 11.00 uur

- Zenderkerk (Borneolaan 30)
- Meentkerk (Bovenmaatweg 410)
- Oude Kerk (Kerkstraat 1)
- Nieuwe Kerk (Brede Englaan 28)
Wil je ons helpen tijdens de VakantieBijbelWeek? Heel graag!

Voor meer info:

www.vakantiebijbelweek-huizen.nl
en volg ons op facebook
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het ziekenhuis. We hopen dat zijn
situatie spoedig mag verbeteren.
Weekdienst: Volgende week
woensdag 8 juli hopen we met
elkaar de weekdienst te houden.
God heeft Zijn gemeente gesticht
tot eer van Zijn naam. En daar
mag de bijeenkomst in de Grote
Waaier een onderdeel van uit maken. Hij roept U. Ikzelf mag deze
dienst leiden en hoop op een
goede samenkomst met elkaar.
Dit is de laatste keer, door de
vakantieperiode van ds. Teygeler,
dat ik de berichtgeving in het
kerkblad mag verzorgen. A.s.
maandag hoopt ds. Teygeler weer
uitgerust aan zijn taak te kunnen
beginnen.
Tenslotte: Bij de voorbereiding
van een meditatie kwam ik een
artikel tegen wat ik u graag wil
doorgeven. Het gaat over het
thema: Eenheid en waarheid.
Eenheid en waarheid
Al in de vroege kerk wordt gesproken over vier kenmerken van
de kerk.
Je komt ze tegen in de belijdenis
van Nicea: ik geloof één heilige,
katholieke en apostolische kerk.
Ja, die eenheid…. dat is voor ons
protestanten een lastig punt.
De bekende theoloog Herman
Bavinck schreef terecht: ‘Er ligt in
het protestants beginsel naast een
kerkhervormend een kerkontbindend element’.
Op het kerkelijk erf is er sprake
van een beschamende verdeeldheid, een lappendeken aan
kerken en kerkjes. Er wordt dan
al gauw gesproken over ‘geestelijke’ eenheid en verbondenheid
over kerkmuren heen. Natuurlijk,
dat is er gelukkig ook: ‘…de éne
algemene christelijke kerk (komt)
meer of minder zuiver in de
verschillende christelijke kerken
tot openbaring (Bavinck). Maar ik
denk dat Christus meer bedoelde
toen Hij bad dat ze ‘allen één zouden zijn’ (Joh. 17 : 21). Natuurlijk,
de Catechismus verbindt de ‘eenheid’ aan de ‘waarheid’: de Zoon
van God vergadert Zijn gemeente
in ‘eenheid van het ware geloof’.
Eenheid mag dus niet ten koste
van de waarheid gaan. Tegelijkertijd: kun je de waarheid hebben zonder eenheid? Dat is best
spannend, want ze zijn allebei
belangrijk: eenheid en waarheid.
In hetzelfde hoofdstuk waar Jezus
zegt: ‘Vader, Ik wil dat ze allen
één zijn’, bidt Hij ook: ‘Heilig ze in
Uw waarheid. Wanneer is dan de
kerk een “ware“ kerk?
Dit: dat in die kerk nog steeds
de waarheid van het Evangelie
klinkt. En uiteindelijk is dát wat
een kerk tot kerk maakt. Zolang
in een kerk de waarheid van Gods
Woord klinkt, het evangelie van
Jezus Christus, is het een ware
kerk. Nee, dat betekent niet dat
alle kerken en gemeenten ‘waar’
zijn.
Een gemeente die het gezag van
Gods Woord ontkent, het koningschap van Christus miskent en het
evangelie van genade en verzoening niet leert, heeft het recht
niet op de naam van ‘kerk’. Maar
anderzijds: zolang in de kerk Gods
Woord vrijuit klinkt, de dwaling
wordt benoemd en gepareerd en
HUIZER KERKBLAD 3 JULI 2015

je in je geweten niet gedwongen
wordt leringen en praktijken
te aanvaarden die tegen Gods
Woord ingaan, mag je dan de
eenheid verbreken? Volgens mij
niet. Ook niet met een beroep op
de waarheid. Zoals een Luthers
belijdenisgeschrift zegt: ‘Voor de
echte eenheid van de kerk is het
voldoende wanneer men het eens
is over de leer van het evangelie en over de bediening van de
sacramenten’.
Henk Schram

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

Giften: In de afgelopen periode
ontving ik een gift van € 40,- en
een gift van € 50,-. Deze giften
komen geheel ten goede aan hen
die verlegen zijn om eten, een jas,
schoenen of… De schenkers van
de giften bedank ik hartelijk.
Vakantie: Onze vakantie is ingegaan. Met ons gezin zien we uit
een periode van rust, ontspanning
en re-creatie. Zondag 2 augustus
hoop ik weer aan de slag te gaan.
Jan Verkerk
Voortgang invulling vacature
2de missionair werker: Dinsdag
jl. hebben we als sollicitatiecommissie besloten met 1 kandidaat
verder te gaan! Na drie inspirerende gesprekken te hebben gevoerd
met kandidaten, hebben we bij
deze kandidaat het vertrouwen
dat er een vruchtbare samenwerking kan ontstaan. In de komende
tijd volgt er nog een gesprek met
Jan Verkerk. Daarna hopen we
de invulling van de vacature af
te kunnen ronden. We houden
u op de hoogte van het verdere
verloop.
Maarten Rebel

Maar ik blijf trouw, Thirza Don,
€ 14,95
Het gaat over Elly en Robert.
Het stel heeft het goed samen,
maar toch... in de drukte van het
dagelijks leven dreigen ze wat
uit elkaar te groeien. Elly wil dus
graag een huwelijkscursus doen.
Robert zet zich over zijn scepsis
heen en gaat mee. Herkenbare en
hilarische scènes wisselen elkaar
af. De vraag blijft: kunnen ze hun
relatie nieuw leven in blazen?

Actie VIER DE ZOMER bij
Boekhandel De Echo
Van zaterdag 13 juni tot en
met zaterdag 11 juli organiseert Boekhandel De Echo de
campagne ‘Vier de zomer’.
In deze periode ontvangt
elke klant bij aanschaf van
één van de elf zomertoppers
een gratis bookazine. In het
bookazine staat de roman De
Dans van Dan Walsh en Garry
Smalley. Daarnaast bevat het
bookazine leuke extra’s zoals
kleurplaten, een kinderpagina, Young Adult verhaal,
recept en bijbelstudie. Het
bookazine is ook los verkrijgbaar voor € 4,95.

Zomertoppers

Donkerland auteur: Deon Opperman
Dubbelroman Laatste dans en
Toegift - auteur: Karen Kingsbury
Trilogie Sleutelkind, Dwaalgeest,
Ontmaskerd auteur: Kristen Heitzmann
Letitia’s appelboom auteur: Jane Kirkpatrick
Letters in het zand auteur: Greetje van den Berg
Meesterwerk auteur: John Ortberg
NBV Dwarsligger
Onschatbare teksten auteur: Rob van Houwelingen
Oog in oog met Jezus auteur: Saama Habib
(met Bodie Thoene)
Van zeldzame schoonheid auteur: Tamera Alexander
Wandelen door Bonhoeffers gedachtegoed - Arthur Alderliesten

ZOMERSLUITING

Kerkstraat 50, 1271 RM Huizen
035-5267914 www.echowinkel.nl
Weerzien met Betty Jane, Cathy
LaGrow & Cindy Coloma, € 19,99
Weerzien met Betty Jane is het
verhaal van een baby die werd afgestaan, een levenslang verlangen
en het wonder voor een moeder
die nooit opgaf. Het aangrijpende
verhaal raakt je hart en sterkt je
geloof.
Ze was 17 en werd verkracht. Ze
moest daarna haar baby afstaan.
Maar haar dochter bleef in haar
hart en in haar gebeden. En dan,
na decennia van verlangen, gebeurt het onmogelijke...
- Waargebeurd verhaal dat leest
als een roman
- Kroniek van een zoektocht naar
Gods aanwezigheid in verdriet en
gemis.

Van dinsdag 21 juli t/m
vrijdag 7 augustus
zijn wij gesloten.
Op zaterdag 25 juli en
zaterdag 1 augustus
zijn wij WEL geopend.

DIVERSEN
■ Open Doors gebedspunt
Egypte weigert vrijlating van
Mohamed
De Egyptische Mohamed Hegazy
wordt dagelijks gemarteld en
bedreigd in de Egyptische gevangenis. Officieel zou hij vrij man
moeten zijn: eerdere aanklachten
tegen hem werden ingetrokken
of zijn inmiddels verjaard. Maar
de Egyptische geheime dienst weigert hem te laten gaan. De reden:
Mohamed probeerde om de religie in zijn paspoort te veranderen
van 'moslim' in ‘christen’.

Mohamed was in 2007 de eerste Egyptische christen die deze
poging ondernam. De gevolgen
waren ingrijpend: in 2009 werd hij
veroordeeld wegens ‘belediging
van de islam’, maar die veroordeling is inmiddels verjaard. In
2013 werd Mohamed opnieuw
veroordeeld, dit keer tot vijf jaar
gevangenschap. De straf werd teruggebracht tot een jaar. Hoewel
die termijn is verstreken, weigert
de geheime dienst hem te laten
gaan.
- Bid dat Mohamed blijft vertrouwen op de Here God en Zijn
beloften, ondanks dat hij geen
Bijbel heeft of medechristenen
ontmoet.
- Mohamed wordt regelmatig
mishandeld en opgesloten in een
executieruimte, om zo zijn wil te
breken. Bid dat Mohamed kracht
ontvangt om geestelijk en lichamelijk overeind te blijven.
- Bid voor Karam Ghobrial, de advocaat van Mohamed die rechters
en politici aanspreekt op het handelen van de geheime dienst. Bid
dat God hem leidt en beschermt.
- Bid om recht voor Mohamed en
andere Egyptische christenen die
onrechtvaardig behandeld worden door rechters en (geheime)
politie. Egypte belooft vrijheid
van godsdienst, maar in de
praktijk komt daar weinig van
terecht.
■ VrijdagAvondmuziek
Vanavond om 20.00 uur in de
Nieuwe Kerk.
Thema: Muziek voor barokviool
en klavecimbel.
Programma: o.a. muziek van J.S.
Bach, G.F. Telemann en D. Castello.
Uitvoerenden: Arjen de Graaf
- barokviool; Richard Vos - klavecimbel.
Toegang vrij. Na afloop een collecte.
Na afloop wordt u een drankje
aangeboden.
■ Albanië Comité
Grote renovatie van school in
Grabbe van start
D.V. donderdag 9 juli vertrekt
Anne-Lise naar Albanië om daar
de hele zomer te werken in de
bergdorpjes, in het kindertehuis
en bij de straatkinderen in Tirana.
Ook zal de vakantiebijbelweek
worden georganiseerd, waarover
we later nog wat meer zullen
schrijven. Een week later vertrekt Herman ook, die direct een
aanvang zal maken met een groot
renovatie project van een grote
middelbare school in het bergdorpje Grabbe in Midden-Albanië.
Het gebouw heeft geen aangelegde riolering of stromend water, de
verf bladdert er aan alle kanten
af, elektriciteitsdraden zijn onbeschermd, de sanitaire voorzieningen zijn zeer bedroevend (er is
slechts 1 'toilet') en van een veilig
en gezellig schoolplein is geen
sprake. Helaas krijgen zo'n 500
kinderen toch nog dagelijks les in
dit gebouw. Het is een onveilige
en onhygiënische omgeving, er
7

gebeuren regelmatig ongelukken.
Inmiddels hebben wij alle goedkeuringen van de burgemeester
en autoriteiten binnen om deze
school onder handen te mogen
nemen. De burgemeester gaf aan
erg blij met onze hulp te zijn, zelf
heeft hij geen middelen om de
onderwijs standaard te verbeteren
in de bergdorpen. We hebben
voor dit project negen lokale
arbeiders (tegelzetter, elektriciën,
loodgieter, etc.) ingehuurd, die
alles op alles zullen zetten om er
een leefbare school van te maken.
Zaken die gedaan moeten worden
zijn o.a. het aanleggen van een rioleringssysteem, het plaatsen van
acht toiletten, renoveren van de
elektra, waterleidingen aanleggen en het plaatsen van 80 ramen
en 20 deuren.
Als alles is opgeknapt willen we
de schoolmeubeltjes die met het
transport in mei zijn overgebracht
daar ook plaatsen. Zoals u ziet zal
dit geen kleine klus worden. Door
de directe inzet van deze mannen kunnen zij zelf een inkomen
verdienen in deze periode en houden wij de kosten relatief laag.
Herman zal het gehele project
coördineren. De begroting voor
deze renovatie ligt op € 17.000.
Inmiddels hebben wij via donaties
al ongeveer € 7000,- ontvangen.
Hier zijn we uiteraard erg dankbaar voor, maar het betekent ook
dat er nog € 10.000,- nodig is om
deze kinderen na de zomer weer
fatsoenlijk naar school te kunnen
laten gaan. Wij kunnen uw donaties voor dit project dus zeer goed
gebruiken. Helpt u mee bouwen
aan hun toekomst?
Donaties zijn welkom op
NL97 RABO 0329 9600 08
o.v.v. Renovatieproject school.
Ook vragen we om uw voorbede
voor het zomerwerk in Albanië en
een veilige en geslaagd renovatieproject.
Wilt u het zomerwerk volgen en
foto’s bekijken, kijk dan ook de
website www.albanie.org of check
facebook/albaniecomitehuizen.
Ook zullen er regelmatig nieuwsbrieven worden verstuurd
Herman en Anne-Lise
■ Radio 6FM
Zondag 5 juli zendt Radio 6FM
-naast alle andere programma’seen kerkdienst uit vanuit de Aula
van het Erfgooiers College in
Huizen.
Deze kerkdienst, die om 10.00
uur zal beginnen, gaat uit van de
Baptisten Gemeente ’t Gooi.
De kerkdienst is tot een week na
de uitzending na te luisteren via
www.6fm.nl
Van 09.00-10.00 uur het programma “Op weg naar de kerkdienst”
met kerk-/ koor- en instrumentale
muziek.
Aansluitend aan de kerkdienst tot
12.00 uur het programma “Klassiek Zondagmorgen”, met werken
van J.C.F. Bach.
Het programma “Kerkplein”, wat
op de dinsdagavonden tussen
19.00 - 20.00 uur wordt uitgezonden, komt in de vakantiemaanden
juli en augustus te vervallen.
Radio 6FM is in stereo te ontvangen op de kabel FM 92.3 en op
92.0 en 105.1 in de ether.
Voor reacties op deze programma’s kunt u contact opnemen
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met: Radio 6FM (K.H.J. Dekker,
Radiokerkredactie).
Tel.: 035-525 06 72, woensdag van
20.00-23.00 uur
E-mail: radiokerkredactie@6fm.nl.

5 juli 1955 – 5 juli 2015
Met blijdschap en dankbaarheid laten wij u weten dat D.V. zondag
5 juli 2015 onze ouders

Jan Teeuwissen en Henny Veerman

GELOOFT U NOG?
in herstel
na de ramp

60 jaar zijn getrouwd.
Dankbaar en blij danken zij de Here God, die zij als hun Leidsman
hebben mogen ervaren in hun huwelijk.
Eef & Cor, Heina & Henk,
Kees & Angela, Klazien & Sjaak, Betty & Gert
Klein- en achterkleinkinderen
Adres Jan en Henny: Oranje Nassauplein 7, 1272 KR Huizen

Als je je voet op de andere oever zet
En het blijkt de hemel te zijn
Als je dan door een hand wordt aangeraakt
En het blijkt een bekende hand te zijn
Als je dan muziek hoort
en het blijkt bevrijding te zijn
Dan ben je niet heengegaan
Maar naar huis gegaan.

IBAN 550
ZOA.NL

Na een ziekte van enkele weken, maar helder van geest, is overleden onze lieve moeder en oma

ADVERTENTIES

Jannie Visser-Schaap
weduwe van Jan Visser

Veilig in Jezus’ armen
op de leeftijd van 86 jaar.
Arjan en Anita
   Eva
   Bram
   Sem
   Julia
Erwin en Tilly

Na een periode van afnemende gezondheid is toch nog onverwachts van ons weggenomen onze lieve

Wout Bos

28 juni 2015
Correspondentieadres: Eland 19, 1273 GJ Huizen

op de leeftijd van 82 jaar.
De begrafenis heeft hedenmiddag plaatsgevonden op de Nieuwe Algemene Begraafplaats aan de Naarderstraat te Huizen.
Uit aller naam:
Henny van Beek
30 juni 2015
Schaarweg 14, Huizen
Correspondentieadres:
Huygensstraat 41a
1222 TJ Hilversum
Wout is opgebaard in Uitvaartcentrum De Groot aan de Havenstraat 23-25 te Huizen.
Er is gelegenheid tot condoleren en afscheid nemen op
maandag 6 juli van 12.45 tot
13.20 uur in Uitvaartcentrum
De Groot.
De rouwsamenkomst zal worden gehouden om 13.30 uur
in het Uitvaartcentrum, waarna aansluitend de begrafenis
plaatsvindt op de Nieuwe Algemene Begraafplaats aan de
Naarderstraat te Huizen.
Na de begrafenis is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten
in het Uitvaartcentrum.

O naam aller namen, aan U alle eer.
Niets kan mij ooit scheiden van Jezus, mijn Heer:
Geen dood en geen leven, geen moeite of pijn.
Ik zal eeuwig zingen, dicht bij U zijn.
Op zondagmiddag is, na een jarenlange dappere strijd, in vol vertrouwen op de Heer, van ons heengegaan mijn lieve man, onze lieve
vader, schoonvader, opa, zoon, schoonzoon, broer, zwager en oom

Auke Terpstra
op de leeftijd van 58 jaar.
Ivonne
Jeroen en Alma
  Tim
  Eva
Mariëlle
A. Terpstra (in herinnering)
J. Terpstra - van Weerlee
J. Veerman (in herinnering)
J.H. Veerman - de Vries
en verdere familie
28 juni 2015
Kornwerd 82
1274 AM Huizen
Auke is hedenmiddag begraven op de Nieuwe Algemene Begraafplaats aan de Naarderstraat te Huizen.
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