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MEDITATIE

KERKDIENSTEN

“Wie God bewaart, is wel bewaard”

Donderdag 31 december
Oudejaarsavond

“De HEERE is uw Bewaarder, de Heere is uw schaduw aan uw rechterhand.”
(Psalm 121 : 5)
Op mijn nachtkastje ligt een bundel met reisverhalen van een zekere ds. J.T. Doornenbal.
Sommigen van u zullen wel eens van deze
predikant, die vele jaren als predikant aan de
gemeente van Oene verbonden was, gehoord
hebben. In de jaren ‘50 reisde hij als scheepspastor mee met Nederlandse immigranten naar
de VS en Canada. Zeer veel mensen gingen daar
een nieuwe toekomst tegemoet. Ds. Doornenbal had veel gelezen over Amerika, dat “nieuwe” land met de ongekende mogelijkheden.
Toen het schip New York naderde, ging het
de avond, voordat het de volgende ochtend
zou afmeren, voor anker. De passagiers gingen vroeg naar bed, maar Doornenbal kon de
slaap niet vatten. Hij kleedde zich weer aan en
spande zich in om alvast iets van deze wereldstad te kunnen zien. Toen zijn ogen aan het
duister gewend waren, zag hij de lichtjes op
Long Island, heen en weer varende veerboten
en ontwaarde hij de contouren van de immense
wolkenkrabbers in Manhattan. Een opwinding
en een verlangen om de volgende dag daar in
de straten van New York te zullen wandelen,
maakten zich van hem meester.
Datzelfde verlangen en diezelfde opwinding
komen we tegen in Psalm 121.
De schrijver, één van de vele pelgrims, nadert
Jeruzalem, de heilige stad.
Daar op de tempelberg staat het huis van God
en daar ligt het doel van zijn reis.
Met verlangen ziet hij er naar uit om door de
stad te lopen en om met zijn voeten in de voorhof van de tempel te mogen staan.
Deze voetreis is niet zonder gevaren. De psalmist wordt tijdens zijn reis geconfronteerd met
diepe kloven, steile afgronden en afschrikwekkende ravijnen. Zijn reis is vaak een eenzame
en juist daarom ook onzekere en zelfs angstige
onderneming. Want wie helpt je, wanneer je
iets overkomt? De zon steekt in de bergen onbarmhartig fel midden op de dag en ‘s nachts
“schijnt” de maan en daalt de temperatuur er
ver beneden het vriespunt.
Maar heel diep in zijn hart, weet de psalmist
dat zijn God, de God, Die hemel en aarde geschapen heeft en die de Bewaarder van Israël
is, ook zijn Bewaarder is. Dat geeft hem rust
en vertrouwen op de weg, die hij gaat. God is
zo dichtbij, dat Hij zelfs de schaduw is aan zijn
rechterhand.
HUIZER KERKBLAD 31 DECEMBER 2015

Psalm 121 is een overbekende psalm. Een lied
voor mensen die onderweg zijn.
Een jaar ligt achter ons en een nieuw jaar ligt
voor ons. Wat zal dit nieuwe jaar ons brengen?
We weten het gelukkig niet. Er zijn mensen in
onze gemeente, die ernstig ziek zijn. Zij durven
wellicht niet na te denken over het nieuwe jaar.
De toekomst valt hen zwaar. De reis is onzeker.
Wat een zegen is het dan, wanneer je in zulke
moeilijke omstandigheden mag ervaren dat de
Heere bij je is. Ik ben niet alleen! Hij is mijn Bewaarder, mijn schaduw aan mijn rechterhand.
Schaduw aan de rechterhand is mogelijk een
uitdrukking uit de rechtspraak. Wanneer iemand voor de rechter moest verschijnen, dan
was daar links de aanklager en rechts de advocaat. Zó wil de Heere schaduw aan mijn rechterhand zijn. In Zijn Zoon heeft Hij alle vurige pijlen van de satan, mijn zonden, uitgeblust. Door
Zijn kruis en opstanding is Hij onze schaduw en
ons schild tegen de stekende zon van Gods oordeel. Wat is God toch voor zondige mensen oneindige liefde en genade! Ik moet even denken
aan die indrukwekkende aria uit Messiah van
Händel waar de sopraan zingt dat het Kind uit
de kribbe Voorspraak voor ons is bij God. Paulus
jubelt het uit in Romeinen 8: “Wie zal beschuldigingen inbrengen tegen de uitverkorenen (=
kinderen) van God? God is het Die rechtvaardigt. Wie is het, die verdoemt?” Er volgt geen
antwoord, want Christus is er! Hij is onze schaduw aan onze rechterhand. Hij is onze Bewaarder en bewaart ons voor alle kwaad.
Wij zijn allen onderweg op onze levensreis
naar de eeuwigheid. Mag ik het vragen? Is
deze Christus uw en jouw Zaligmaker? Heeft u
Zijn woorden bewaard in uw hart? Dan reist u
nooit alleen op uw levensweg en bent u verzekerd van Zijn bewaring voor tijd en eeuwigheid.
We weten niet wat 2016 zal brengen, maar één
ding weten we wel. Het jaar 2016 brengt ons
dichterbij onze eindbestemming. Geen kalme
reis, maar wel een behouden aankomst, want
eenmaal zullen de voeten, van degenen, die
Hem liefhebben, staan in het nieuwe Jeruzalem. Dan hebben Gods kinderen de goede strijd
van het geloof gestreden en zal Hij alle tranen
van hun ogen afwissen. Zien we daar verlangend naar uit?
A.N.J. Scheer

OUDE KERK
19.00 uur: Ds. P.M. van ‘t Hof
NIEUWE KERK
19.00 uur: Ds. G.J. Mantel
ZENDERKERK
19.00 uur: Ds. G.J. Roest
MEENTKERK
19.00 uur: Ds. B.E. Weerd
Collecte: Algemeen Kerkenraads Fonds (A.K.F.)
Busjes: Plaatselijk jeugdwerk

Vrijdag 1 januari 2016
Nieuwjaarsdag
OUDE KERK
10.00 uur: Ds. P.M. van ’t Hof
NIEUWE KERK
10.00 uur: Ds. G.J. Mantel
ZENDERKERK
10.00 uur: Ds. G.J. Roest
MEENTKERK
10.00 uur: Ds. B.E. Weerd
Collecte: Instandhouding eredienst
Busjes: Plaatselijk jeugdwerk

Zondag 3 januari
OUDE KERK
9.30 uur: Ds. P. de Jager, Lexmond
18.30 uur: Ds. G. Schaap, Ede
NIEUWE KERK
9.30 uur: Ds. G.C. Klok, Putten
ZENDERKERK
9.30 uur: Ds. G.H. Nijland, Mastenbroek
MEENTKERK
9.30 uur: Ds. B.E. Weerd;
		Bevestiging ambtsdragers
17.00 uur: Ds. G.J. Mantel;
		
Gezamenlijke dienst met
		Nieuwe Kerk en Zenderkerk
DE BRUG (gebouw Silo)
10.30 uur: Brunchdienst
		Evang. Jan Verkerk en Loek Alta
		Thema: Muziek en zang in de kerk
Collecte: Instandhouding eredienst
Busjes: Plaatselijk jeugdwerk
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BIJBELROOSTER
Zondag 3 januari
Rooster 1: Exodus 1 : 1–14
Rooster 2: Psalm 1 : 4–6
Rooster 3: Genesis 1–3
Maandag 4 januari
Rooster 1: Exodus 1 :15–22
Rooster 2: Psalm 2 : 1–6
Rooster 3: Jozua 1–5
Dinsdag 5 januari
Rooster 1: Exodus 2 : 1–10
Rooster 2: Psalm 2 : 7–12
Rooster 3: Psalm 1–2
Woensdag 6 januari
Rooster 1: 1 Korinthe 7 : 1–11
Rooster 2: Psalm 3 : 1–5
Rooster 3: Job 1–2
Donderdag 7 januari
Rooster 1: 1 Korinthe 7 : 12–24
Rooster 2: Psalm 3 : 6–9
Rooster 3: Jesaja 1–6
Vrijdag 8 januari
Rooster 1: 1 Korinthe 7 : 25–40
Rooster 2: Psalm 4 : 1–8
Rooster 3: Mattheüs 1–2
Zaterdag 9 januari
Rooster 1: Lukas 3 : 1–14
Rooster 2: Psalm 4 : 8 en 9
Rooster 3: Romeinen 1–2

VAN DE REDACTIE
■ Rooster meditaties
Woensdag 6 januari:
Ds. P.M. van ’t Hof
Woensdag 13 januari:
Ds. G.J. Roest
Woensdag 20 januari:
Ds. J.L.W. Koppenhol
■ Dank
We zeggen alle medewerkers van
drukkerij J. Bout & Zn. hartelijk
dank voor de goede samenwerking het afgelopen jaar bij het
samenstellen, het drukken en het
verspreiden van het kerkblad.
We hopen en verwachten ook in
2016 op dezelfde voet door te
kunnen gaan.
■ Bijbelleesroosters 2016
Met ingang van het nieuwe jaar
wordt u weer een drietal bijbelleesroosters aangeboden. De roosters 1 en 2 zijn voor meditatief
gebruik bij de opgegeven Schriftgedeelten en houden rekening
met het kerkelijk jaar.
Rooster 1 is het rooster zoals dat
ieder jaar door het Nederlands
Bijbelgenootschap wordt aangeboden. Met behulp van dit NBG
rooster lezen we in drie jaar tijd
de hele Bijbel door.
Met rooster 2 worden in 1 jaar
alle Psalmen gelezen.
Rooster 3 leidt ons in 1 jaar de
hele Bijbel door.
Dit rooster houdt geen rekening
met het kerkelijk jaar. Om wat afwisseling in het lezen te brengen
zijn in dit rooster de volgende
keuzes gemaakt: Op de zondagen wordt uit de vijf boeken van
Mozes (de Wet) gelezen; Op de
maandagen uit de historische boeken gelezen; Op de dinsdagen uit
de Psalmen; Op de woensdagen
uit de dichterlijke boeken; Op de
donderdagen uit de Profetieën,
incl. Opb. van Johannes; Op de
vrijdagen uit de Evangelieën en
de Handelingen; Op de zaterdagen uit de brieven van het NT.
De redactie wenst u een vruchtbaar gebruik van één of meerdere
roosters en hoopt dat dit tot opbouw van het persoonlijk geloof
en daarmee ook van de gehele
gemeente mag dienen.
J. Rebel
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ALGEMENE KERKENRAAD
■ Collecten
Oudejaarsavond is de collecte bestemd voor het Algemeen Kerkenraadsfonds (AKF).
Morgen op Nieuwjaarsdag is de
opbrengst van de collecte voor
het werk van de Kerkrentmeesters.
Komende zondag is de collecte
opnieuw voor het werk van de
kerkrentmeesters.
Op alle drie genoemde dagen
gaat de opbrengst van de busjes
naar het plaatselijk jeugdwerk.
Met weer een hartelijke aanbeveling.
G.J. Mantel
■ Opbrengst busjescollecte
De Hervormde Jeugdraad wil in
het bijzonder aandacht vragen
voor de busjescollecte bij de
diensten op 31 december, 1 en
3 januari. De busjescollecte is
dan bestemd voor het plaatselijk
jeugdwerk. Dankzij uw bijdrage
kan het jeugdwerk en haar activiteiten weer van start gaan in het
nieuwe jaar. Alvast bedankt.
■ Verkiezing ambtsdragers
Tegen de drie door de AK benoemde ambtsdragers zijn geen
bezwaren binnengekomen.
Zij zullen komende maand in hun
wijkkerk bevestigd worden als ouderling met bijzondere opdracht.

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

KERKRENTMEESTERS
■ Actie Kerkbalans 2016
Het College van Kerkrentmeesters
is achter de schermen alweer druk
bezig met de voorbereidingen van
de actie Kerkbalans 2016. Onder
andere is in de afgelopen periode
de begroting vastgesteld voor het
komende jaar.
Bij het opstellen van de begroting
van het jaar 2016 zijn we uitgegaan van een inschatting van de
resultaten van 2015. De inkomsten welke wij ontvangen via de
actie Kerkbalans spelen daar zoals
altijd een belangrijke rol in. Het
afgelopen jaar hebben we ons
mogen verheugen in vele toezeggingen in het kader van de actie
Kerkbalans 2015.
Maar… nog niet alle toezeggingen zijn binnen, soms ook van
mensen die hebben toegezegd
vóór de maand december hun
betaling te verrichten.
Mocht u vergeten zijn uw toezegging aan ons over te maken, dan
verzoeken wij u vriendelijk dit
alsnog aan ons over te maken.
De volgende maand gaat de actie
Kerkbalans weer van start. We
vragen u dan om een toezegging
als bijdrage voor het plaatselijke
kerkenwerk voor het jaar 2016.
De actie heeft als thema “Mijn
kerk in balans”. Wij dragen als
gemeenteleden verantwoordelijkheid om de gemeente financieel
in balans te houden. Daarom
doen wij ook in het kader van de
actie Kerkbalans 2016 op zowel
de oudere als de jongere leden
van onze gemeente een beroep;
dus op u en jou persoonlijk. Om
een substantiële bijdrage te leveren aan de inkomstenkant van de
weegschaal, zodat de noodzakelijke uitgaven kunnen worden gedragen. Uw bijdrage legt gewicht
in de schaal!
Alvast bij voorbaat hartelijk dank
voor uw toezegging.
Namens het
College van Kerkrentmeesters

VERANTWOORDING
■ Kerkrentmeesters
De opbrengst van de collecte
van zondag 20 december 2015
bestemd voor de instandhouding van de eredienst bedroeg € 3.166,83 verdeeld als
volgt:
Oude Kerk
€ 1.082,00
Nieuwe Kerk
- 614,05
Zenderkerk
- 714,47
Meentkerk
- 756,31
Opbrengst verjaardagsgiften van
zondag 20 december, € 90,00.
De opbrengst van de busjescollecte van vrijdag 25 en zaterdag
26 december 2015 bestemd voor
het plaatselijk jeugdwerk bedroeg € 2.132,95 verdeeld als
volgt:
Oude Kerk
€ 701,20
Nieuwe Kerk
- 411,95
Zenderkerk
- 457,05
Meentkerk
- 562,75
De opbrengst van de zakjescollecte van vrijdag 25, zaterdag

26 en zondag 27 december 2015
bestemd voor het ouderenpastoraat bedroeg € 6.017,17 verdeeld
als volgt:
Oude Kerk
€ 2.278,25
Nieuwe Kerk
- 1.458,75
Zenderkerk
- 1.505,82
Meentkerk
774,35
De opbrengst van de collecte
van zondag 27 december 2015
bestemd voor de instandhouding van de eredienst bedroeg € 2.229,93 verdeeld als
volgt:
Oude Kerk
€ 869,20
Nieuwe Kerk
- 482,07
Zenderkerk
- 303,55
Meentkerk
- 575,11
Opbrengst verjaardagsgiften van
zondag 27 december, € 134,75.
De opbrengst van de tweede
collecte van zondag 27 december
2015 bestemd voor de missionair
werker bedroeg € 1.957,92 verdeeld als volgt:
Oude Kerk
€ 651,00
Nieuwe Kerk
- 327,82
Zenderkerk
- 351,15
Meentkerk
- 509,90
De Brug
- 118,05
Met grote dankbaarheid mogen
we de opbrengsten van de afgelopen weken verantwoorden, in het
bijzonder de extra collecte t.b.v.
het ouderenpastoraat.
Heel graag spreken wij onze dank
uit voor al (jo)uw gaven.
College van kerkrentmeesters
■ Diaconie
De opbrengst van de busjescollecte van zondag 20 december met
bestemming de H.G.J.B. bedroeg
€ 1.068,20 verdeeld als volgt:
Oude Kerk
€ 325,30
Nieuwe Kerk
- 155,50
Zenderkerk
- 280,15
Meentkerk
- 307,25
Opbrengst catechesatiebussen
Oude Kerk bedroeg € 111,40.
De opbrengst van de collecte
van 25 en 26 december 2015 met
bestemming de Diaconie bedroeg  
€ 4.121,52 verdeeld als volgt:
Oude Kerk
€ 1.335,17
Nieuwe Kerk
- 1.058,97
Zenderkerk
993,77
Meentkerk
733,61
De opbrengst van de collecte
gehouden op 24 december tijdens
de Kerstdienst voor Stad en Lande
in de Zenderkerk bedroeg
€ 1.019,86 en wordt bestemd voor
hulp aan Vluchtelingen door het
Leger des Heils.
De opbrengsten van de collecten
gehouden tijdens de ontmoetingsdiensten in “de Brug” in
december 2015 bedroegen totaal
€ 812,78 en is bestemd voor de
Stichting Gevangenzorg Nederland.
Tenslotte mogen we melding
maken van een stroom van ontvangen giften per bank en uit
de collecten voor onderstaande
doeleinden:
Rik en Machteld in Kosovo: uit
collecte 1 x € 50,00; 1 x € 150,00
bijdrage 2016; 1 x € 199,15 van
de Bijbelkring Magdaleenweg 13
Oude Kerk.
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Medische zending 1 x € 10,00 uit
collecte; Voedselpakketten Albanië Comité; 1 x € 50,00, 1 x
€ 30,00, 1 x € 27,00 en 1 x
€ 20,00.
H.A. collecte Diaconie 1 x € 35,00;
Turfcollecte 1 x € 25,00 en 2 nagekomen zakjes met totaal € 15,50;
Leerstoelfonds G.B. per bank
1 x € 10,00; St. Opdracht in Afrika
(Malawi) 1 x € 20,00; Tsjernobylkinderen 1 x € 10,50; Kerstattenties Diaconie 2 x € 10,00 en
1 x € 15,00 uit collecten en 1 x
€ 10,00 voor de Voedselbank en
1 x € 7,00 via br. H. Teeuwissen en
1 x € 25,00 via de bank; 1 x
€ 25,00 voor de Ontmoetingsdiensten december; € 50,00 voor
Marieke Ebbers project Aids Hope
via bank; 1 x € 200,00 voor Vluchtelingenhulp; voor de Diaconie via
bank 1 x € 200,00, 1 x € 30,00, 1
x € 25,00 en 1 x € 10,00. Zakjescollecte KRM 1 x € 100,00 via de
bank en tenslotte via de bank nog
1 x € 70,00 voor diverse doeleinden. Een aantal giften voor de
fakkeloptocht Oude Kerk zijn
doorgegeven aan ds. Van ’t Hof.
Gemeente,
Ruim vijf en tachtig honderd
euro mochten we bij de laatste
verantwoording van 2015 aan u
doorgeven. Heel hartelijk dank
voor de geweldige steun die we
het afgelopen jaar van u en jou
mochten ondervinden voor het
Diaconale werk in als zijn facetten, zowel plaatselijk, landelijk als
wereldwijd. Bovenal danken we
onze goede God, die de harten
heeft geneigd voor de dienst
der Barmhartigheid. Wij wensen
u een gezegende jaarwisseling
en alle goeds voor het jaar 2016
onder Zijn onmisbare zegen!
College van Diakenen
■ Diaconale Welzijns
Commissie
De collecte tijdens de aangepaste
kerkdienst op 20 december jl.
t.b.v. het werk van onze commissie heeft opgebracht een bedrag
van € 367,70.
Hartelijk dank voor uw betrokkenheid en uw gaven.
Penningmeester D.W.C.

WIJKBERICHTEN
OUDE KERK
Predikant:
Ds. P.M. van ’t Hof,
Jagersweg 11
tel. 5251348
pvanthof@hervormdhuizen.nl
Oude Kerk, Kerkstraat 1
Uren, dagen, maanden, jaren:
Staande voor de drempel van een
nieuw jaar komen de woorden
van een oud gezang in gedachten.
‘Uren, dagen, maanden, jaren,
Vliegen als een schaduw heen.’
Een jaar is inderdaad voorbijgevlogen. Ieder bewaard zijn of haar
herinneringen aan het jaar 2015.
Voor de één een jaar met veel
vreugde voor de ander een jaar
waarin nadrukkelijk de schaduw
van de dood over het leven viel.
Vreugde en verdriet het ligt soms
heel dicht bij elkaar. Temidden

van alles was God met ons! Zijn
trouw en liefde blijft onveranderlijk. Immanuel heeft beloofd: ‘En
zie, Ik ben met u alle dagen tot
aan de voleinding der wereld.’
Jezus Christus is gisteren en heden
Dezelfde en tot in eeuwigheid.
Bij Hem is vergeving, ook voor al
onze zonden en ontrouw in het
jaar 2015. Het Oudjaarslied ‘Uren,
dagen, maanden, jaren’, laat helaas een andere boodschap horen.
Daar klinken aan het slot van het
eerste vers de woorden: ‘Al het
heden wordt verleden, Schoon
‘t ons toegerekend blijft.’ Nee
de zonde blijft ons niet toegerekend, er is betaald op Golgotha!
Betaald door het Lam van God
dat onze zonde op Zich nam. Er is
een volkomen verzoening voor al
mijn zonden. Voor mijn zonden in
het verleden, mijn zonden in het
heden en zelfs voor de zonden
in de dagen die voor ons liggen. Voor ieder die in Zijn Naam
gelooft komt er een stralende
toekomst. In de diensten rondom
de jaarwisseling richten wij ons
geloofsoog op het Koninkrijk wat
komt. Wij eindigen de serie preken over de gelijkenissen over het
Koninkrijk der hemelen, zoals die
in Mattheus 13 staan opgetekend.
Zo ver u de gezondheid hiertoe
ontvangt verwacht ik u/jullie bij
de afsluiting van het jaar 2015 en
aan het begin van het jaar 2016 in
de kerk.

TM). Gezien zijn ziekte is een opvang voor lange tijd noodzakelijk.
Wij denken ook aan zijn vrouw en
kinderen, voor wie dit eveneens
een moeilijke weg is. Elisabeth de
Bijl (Bovenmaatweg 96, 1274 RN)
verblijft in Pastoraal Diaconaal
centrum De Herberg in Oosterbeek. Haar adres is: Pietersbergseweg 19, 6862 BT Oosterbeek. Ook
denken wij aan gemeenteleden
die langdurig medische behandelingen moeten ondergaan en
zij die wachten op een oproep
voor een operatie die ondergaan
moet worden. Daarnaast denken wij aan allen die rondom de
jaarwisseling nadrukkelijk bepaald worden bij het verlies van
geliefden. ‘Verblijd u in de hoop.
Wees geduldig in de verdrukking.
Volhard in het gebed’ (Romeinen
12 vers 12).

De beste wensen: De beste
wensen. Gelukkig nieuwjaar. Veel
heil en zegen. Nederland schudt
deze week massaal handen. Welgemeend of slechts uit gewoonte,
even vluchtig in het voorbijgaan
of bij speciale nieuwjaarsbijeenkomsten. Als broeders en zusters
van de gemeente ontvangen wij
op Nieuwjaarsmorgen ook deze
gelegenheid. Na afloop van de
eredienst is er een ontmoeting
met koffie en fris en kunnen wij
elkaar het goede toewensen voor
het jaar 2016.
Nieuwjaarsbijeenkomst/
Jongerendienst: Op D.V. zondag
10 januari wordt er ’s avonds in
de Oude Kerk een jongerendienst
gehouden, waarvoor de jongelui
vanuit de verschillende wijkgemeenten en ons dorp van harte
worden uitgenodigd. Het thema
van deze eerste jongerendienst in
het jaar 2016 is een ‘Goed Voornemen!’ Evenals de vorige keer
wordt er ’s middags om 17.15 uur
een feestelijke maaltijd gehouden in ’t Visnet. Een dringend
verzoek aan de jongeren om je zo
snel mogelijk via Facebook aan te
melden, zodat er bij de maaltijd
voor iedereen voldoende eten is.
Omdat helaas niet iedere jongere
de inhoud van het kerkblad tot
zich neemt een verzoek aan de
ouders om deze bijeenkomst en
de opgaven vooraf onder hun
aandacht te brengen. Naast opgave via de Facebookpagina van
de Oude Kerk is het ook mogelijk
om zich aan te melden bij jeugdouderling Karl Brands, mailadres:
uwhovenier@hotmail.com

Overlijden: Op donderdag 24
december werden wij opgeschrikt door het bericht van het
plotseling overlijden van Stiena
Schipper, echtgenote van Wijgert
Rebel. In het bijzijn van haar man
blies zij op 84-jarige leeftijd haar
laatste levensadem uit. Gisteren
is haar lichaam begraven op de
Nieuwe Algemene Begraafplaats.
Voorafgaande aan de begrafenis waren wij met de familie en
kennissen samen voor een dienst
van Woord en gebed. Vanuit
Psalm 90 kwam de oproep tot ons:
‘Leer ons zo onze dagen tellen,
dat wij een wijs hart bekomen.’
De woorden in Psalm 90 bepalen
ons ook bij de vergankelijkheid
van het leven. Hierbij werd ook
echtpaar Schipper-Rebel bepaald,
toen Bert, hun enig kind kwam
te overlijden. Het heengaan van
Bert wierp nadrukkelijk ook een
schaduw over het leven van mevr.
Rebel-Schipper. Ze was intens verdrietig over dit groot verlies. De
laatste jaren namen de lichamelijke en geestelijke vermogens bij
mevr. Rebel af, maar met hulp van
schoondochter Aly konden ze nog
zelfstandig blijven wonen. Vorige
maand werd de 90ste verjaardag
van dhr. Rebel gevierd. Kort na
deze bijzondere gedenkdag moet
hij opnieuw een geliefde loslaten.
Wij bidden om troost en kracht
voor dhr. Rebel, schoondochter
Aly en haar man Peter en de
kinderen en achterkleinkinderen
en denken ook aan de verdere
familie. Het adres van dhr. Rebel
is: Savornin Lohmanlaan 5, 1272
HD Huizen.

Meeleven: Dhr. H. Klijn (Kon.
Julianastraat 18, 1271 SM) is
vanuit het UMC overgeplaatst
naar Naarderheem te Naarden. In
Naarderheem verblijft ook dhr. G.
Visser (Valkenaarstraat 26, 1271

Verhuizing: De familie Brasser
is maandag vanaf hun tijdelijke
woning aan de Koningin Julianastraat verhuisd naar hun nieuwe
woning. Hun adres is geworden:
Kotter 55, 1276 CD Huizen. Wij
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Geboorte: Dankbaar en blij zijn
Sjaak en Gerdien Veerman (Slootweg 6, 1276 AP) met de geboorte
van hun zoon Wouter. Het broertje van Stine werd op 18 december geboren. Op het geboortekaartje staat een prachtig gebed,
waarin de ouders belijden dat zij
dit kind uit Gods hand hebben
ontvangen en verlangen naar Zijn
zegen: ‘Heere houdt U dit kleine
leven, met Uw handen liefdevol
omvat. Voor al het goede willen
wij U danken. Heere, kom wonen
in dit kinderhart.’

wensen Jaap en Lannette samen
met hun kinderen een goede tijd
toe in hun nieuwe woning.
Verkiezing ambtsdrager: Zoals
vorige week is afgekondigd heeft
br. J. Bout, Omroeplaan 31, zijn
benoeming niet kunnen aanvaarden. Wij bidden hem toe dat hij
rust op zijn beslissing mag ontvangen. De kerkenraad zal zich
verder bezinnen over de invulling
van de vacature.
E.P. Jansen, scriba
Catechese: In de eerste week van
het jaar hervatten wij de catechese. Alle jongeren worden op
de bekende tijdstippen verwacht.
De kinderen van de basiscatechese worden maandagmiddag
om 16.15 uur in de studeerkamer
van de pastorie verwacht. Met
hulp van diverse bijbelvertalingen, computerprogramma’s en
naslagwerken helpen de jongeren
bij de voorbereiding van de preek.
Aansluitend is er een high tea.
Uiterlijk 18.45 uur is deze activiteit klaar.
Dankbaar terugzien: De Kerstdagen liggen weer achter ons.
Naast de erediensten waren er
diverse Kerstbijeenkomsten en
vieringen voor jong en oud. Met
veel dankbaarheid zien we terug
op de ontmoetingen die er waren.
Het was verheugend om velen in
en rondom Gods Huis te bereiken
met het Kerstevangelie. Het is ook
verheugend om waar te nemen
hoe jong en oud zich inzet om
deze bijeenkomsten en activiteiten mogelijk te maken. Hartelijk
dank!
Verantwoording: Bij het bezoekwerk in de gemeente is
ontvangen door oud. V.d. Hulst
€ 50,-. Als dank voor de Kerstfakkeltocht met de kinderen werden
vele giften ontvangen. In totaal is
hiervoor een bedrag van € 340,35
ontvangen. Hartelijk dank!
Tenslotte: Hartelijk dank voor
de kerstpost die wij ontvingen.
Uw hartelijke woorden en goede
wensen hebben ons zeer goed
gedaan. Wij wensen u allen Gods
zegen toe voor het jaar 2016. Een
hartelijke groet ook namens Joke
en Jade. Tot vanavond.
Ds. P.M. van ‘t Hof
Zondagavondbijbelkring: D.V.
Zondag 3 januari 2016 hopen wij
onze Bijbelkring weer te vervolgen.
We willen nadenken over hoofdstuk 3 “Een discipel en zijn beeld
van God” aan de hand van de
vragen op pagina 48/49 van het
boek “In de voetsporen van Jezus
- lessen in discipelschap”.
We verwachten jullie om 20.30
uur bij Wim & Nellie Lustig, Karel
Doormanlaan 24 (tel.: 5262362)
Graag een berichtje indien jullie
zijn verhinderd.
We hopen op een goede avond
met elkaar rondom het geopende
Woord van God.
AHT
Evangelisatiecommissie: De
evangelisatie-commissieleden
worden D.V. dinsdagavond 5 januari a.s. verwacht op de Achterbaan 76 om 19.30 uur.
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Na de geestelijke voorbereiding
gaan we weer op bezoek bij een
aantal van onze gemeenteleden,
die van het evangelie vervreemd
zijn geraakt. We hopen en bidden, dat we ook in 2016 weer
geopende deuren mogen vinden.
De commissie vraagt alle gemeenteleden het werk van de commissie in de gebeden te gedenken.
Namens de kerkenraad loopt
br. Lubbers met ons mee.
De Evangelisatiecommissie
■ Aanvangspsalmen:
Donderdag 31 december
(Oudjaarsavond)
’s Avonds: Psalm 102 vers 15
Vrijdag 1 januari 2016
(Nieuwjaarsdag)
’s Morgens:
Gebed des Heeren vers 1 en 3
Zondag 3 januari
’s Morgens: Psalm 33 vers 1
’s Avonds: Psalm 6 vers 1
■ Oppasdienst
Zondag 3 januari
* ’t Visnet 0 t/m 3 jaar:
Lanette Brasser en
Cornelie de Groot.
* Oude Kerk 3½ t/m 6 jaar:
Henny Gooijer.
Bijbelverhaal nr. 7: Johannes de
Doper (blz. 267), Mattheüs 3,
Lucas 3.
NIEUWE KERK
Predikant:
Ds. G.J. Mantel
Colijnlaan 5
tel. 5250344
gmantel@hervormdhuizen.nl
Nieuwe Kerk, Brede Englaan 28
Diensten: Vanavond is de dienst
van Oudejaarsdag. Rond deze
jaarwisseling slaan we de Bijbel
nog een paar keer open bij het
boek Openbaring. Vanavond lezen we Openbaring 20 : 11 tm. 15
met als kerntekst vers 12. Morgenochtend op Nieuwjaarsmorgen
lezen we Openbaring 21 : 1 tm. 8
met als kerntekst vers 5. Na deze
dienst is er gelegenheid om elkaar
Gods zegen toe te wensen voor
het nieuwe jaar.
Zondagmiddag 3 januari ben ik
’s middags in de Meentkerk. In
het vorig Kerkblad stonden de
thema’s die we in de middagdiensten willen behandelen voor het
komende jaar. De eerste diensten zullen gaan over het gebed.
Daarom lezen we Mattheüs
6 : 1–18.
Zieken: Zr. Schaap-Teeuwissen
van de Dr. Jan Schoutenlaan is
overgebracht naar huize ‘Naarderheem’ in Naarden voor verdere
revalidatie. Daar is zr. Steenbergen van de Rembrandtlaan
naartoe overgebracht. Zij is nu
in hetzelfde huis als waar ook
haar man alweer verschillende
jaren woont. Zr. Kos-Gooijer van
de Eemnesserweg is nog steeds
in huize ‘Theodotion’ in Laren.
En zr. A. Kos van ONP 43 is weer
geopereerd aan haar knie, nadat
de vorige ingreep niet helemaal
goed is gegaan. We bevelen de
zieken met degenen die hen lief
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zijn aan in uw voorbeden evenals
de zieken thuis en degenen die
onder behandeling zijn.
Catechisaties: Volgende week
beginnen we aan de tweede helft
van dit seizoen. De jongeren zijn
weer welkom op de bekende tijden en plaatsen. We hopen weer
op mooie ontmoetingen.
Bijbelkring maandagavond:
Wij komen maandag 4 januari
2016 - 20.00 uur bij elkaar bij
Jacob & Jannie Bout, Gooilandweg 50. Onderwerp: Boekje van
Dr. C.G. Geluk ‘De voetstappen
van de Overwinnaar’, hoofdstuk
4: Een open hemeldeur. Bij verhindering graag een telefoontje
naar: 035-8881818.
Bijbelkring 3: Attentie! De avond
van onze bijbelkring is verplaatst
van 4 januari naar 11 januari! Wij
zijn dan te gast bij Ria en Sander
Heutink, de Sav. Lohmanlaan 40,
tel. 5254473. Wij zijn ondertussen
toe aan de hoofdstukken 64 en 65
van de profeet Jesaja en hopen op
een gezegend samen zijn. Ook nu
weer iedereen hartelijk welkom
en bij verhindering graag even
bellen.
Groet: De afgelopen dagen
kregen we weer vele kaarten met
goede wensen ook voor het nieuwe jaar. Het geeft aan onze kamer
een feestelijk accent. We willen
u hartelijk danken dat u aan ons
gedacht hebt en we willen u van
onze kant ook alle goeds toewensen voor het nieuwe jaar. Dat we
in alle omstandigheden de nabijheid van God mogen ervaren.
G.J. Mantel
■ Oppasdiensten
Zondag 3 januari
0–2 jaar: Voor Anker "De Erker"
Talitha Spilt,
Annemarie Schaap en
Arianne Boot.
2-4 jaar: Voor Anker
„Grote Waaier”
Monique Rebel, Charlotte Bout,
Anne-Maaike Klein en
Alexander Kuipers.
(Verhaal 48)
4 jaar t/m groep 2:
Voor Anker „Zaaltje 2e etage”
Jiska Gooijer, Karin van Vliet,
Janine Westland en
Stijn van Velzen.
(Verhaal 48)

‘zoekt het kind om te brengen’.
Ook in 2015 werden veel volgelingen van het kind Jezus vervolgd.
In aanslagen en oorlogen zoeken
mensen te doden, met angst, verdriet en vluchtelingen als gevolg.
In het Bijbelgedeelte ontmoeten we Jezus als vluchteling, te
midden van het verdriet dat de
wereldpolitiek teweegbrengt.
Op 1 januari hopen we met elkaar
Mattheüs 3 te beluisteren. Johannes de Doper roept op tot een
nieuw leven. Bekering en een
daarbij passend vruchtbaar leven.
Want anders kun je niet bestaan
in het oordeel van God. Deze
dringende oproep tot een nieuw
begin klinkt door heel de bijbel.
Het gaat om heel wat meer dan
wat goede voornemens. Zal het
ons lukken hiernaar te luisteren?
Wat kan de boodschap van zelfs
deze grote prediker Johannes nu
echt teweeg brengen? Gelukkig
spreekt Johannes ook over een
ander. Die Ander zal dopen met
de Heilige Geest en met vuur.
Hij kan ons werkelijk van binnen
vernieuwen. Als wij ons bekeren
blijkt Hij naast ons bij het doopwater te staan.
Op zondag 3 januari komen we
als gemeente weer bij elkaar.
Voorganger is dan ds. G.H. Nijland
uit Mastenbroek (hij heeft als
zendingspredikant 2 perioden in
Peru gediend). De gezamenlijke
middagdienst in de Meentkerk zal
gaan over het gebed. Voorganger
in deze dienst is ds. Mantel. Gezegende diensten gewenst!
Kerst (terugblik): Het was een
zegen om samen kerst te vieren!
Zowel in de kerstnachtdienst als
in de dienst op eerste kerstdag
waren er heel wat mensen in de
kerk die anders niet komen. Het
was ook goed met velen samen
de Zenderkerk gezellig en mooi
te maken voor de kerstdiensten.
In de aanloop naar de kerstnachtdienst hebben vele zusters en
broeders mee geholpen. Zo zijn
we bezig met elkaar op te trekken
terwijl we als gemeente mensen
proberen te bereiken met het
evangelie. Ik ben dankbaar voor
de gezamenlijke inzet en de onderlinge verbondenheid! Komend

jaar willen we graag weer ‘Kerst
in Stad en Lande’ vieren (gezien
de 500 mensen die er waren is
hier ook zeker belangstelling
voor). Dan gaan we eerder met
de voorbereiding beginnen. Nu
moest veel op een laat moment,
hoewel dit wel goed ging. Als we
eerder beginnen, kunnen we de
samenwerking met de Christelijke Gereformeerde Kerk eerder
beginnen, en taken nog beter
verdelen.
Catechese: Maandag 4 januari is
er nog geen catechese. Donderdag 7 januari beginnen we weer
met Follow Me Next. Diezelfde
avond is er om 21.00 uur gespreksgroep in de kerkenraadskamer.
We behandelen uit Hete Hangijzers hoofdstuk 6: ‘Wat is het nu,
schepping of evolutie?’.
Ambtsdragersverkiezingen:
Zoals vorige week zondag 20 december, is meegedeeld heeft
br. Gerbert Kooij de benoeming
tot ouderling-kerkrentmeester
aangenomen. De broeders Henrik
Bor, Arjan Brands en Henk Jaap
Brasser hebben bedankt voor hun
benoeming tot ouderling. Ook
br. Gertjan Schaap heeft bedankt
voor zijn benoeming tot diaken.
Tegen broeder Gerbert Kooij zijn
na de afkondiging in de kerkdienst geen bezwaren binnengekomen.
Verder deelt de kerkenraad u
het volgende mee. In september
2015 heeft br. Richard Fledderus
ons laten weten na vier jaar zijn
ambt van diaken terug te willen
geven. Een combinatie van redenen lag daaraan ten grondslag.
Dat besluit heeft bij Richard niet
geleid tot de noodzakelijke rust.
Na een periode van bezinning en
gebed heeft hij bij de kerkenraad
kenbaar gemaakt dat hij het ambt
op dit moment niet terug kan
geven en graag nog een periode
zijn ambt wil vervullen.
De kerkenraad is tot de conclusie
gekomen dat er geen beletselen
zijn dat br. Richard Fledderus voor
een nieuwe periode tot diaken
kan worden herbevestigd. Hierop
heeft de kerkenraad hem formeel
verkozen en benoemd voor een

■ Kindernevendienst: Zondag is
er kindernevendienst.
De leiding van groep 3-4 is:
Hedwig Baas en Liesbeth Kooy.
Leiding van groep 5-6 is: Br. ? en
Jacqueline Makkinje.
ZENDERKERK
Predikant:
Ds. G.J. Roest,
Gravin Gertrude 8,
5239516
gjroest@hervormdhuizen.nl
Zenderkerk, Borneolaan 30

Bij de diensten: Op 31 december
lezen we met elkaar verder in
Mattheüs 2, vers 13-23. Tegenover
de aanbidding van de wijzen staat
de moordzucht van Herodes. Hij

Zondag 3 januari - Brunch je mee?

Van harte welkom in deBrug voor een Brunchdienst waarin we God en
elkaar ontmoeten rondom een gezellige brunch. Het onderwerp is
‘Muziek & zang in de kerk’ waarover onze pianist Loek Alta e.e.a. zal
vertellen.
De deur gaat om 10 uur open en de Brunchdienst start om 10.30 uur.
Welkom!
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KERK 2025

WAAR EEN WOORD IS IS EEN WEG (1)
Tijdens de synodevergadering van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) op 12 en 13
november 2015 werd een nota met bovenstaande titel besproken en unaniem aanvaard als uitgangspunt voor beleid. Ze geeft
de richting aan voor een vernieuwingsproces
binnen de PKN. Daarbij gaat het om een
begaanbare weg voor de kerk, gericht op de
toekomst. De richting die gewezen wordt in
deze notitie, zal gevolgd worden door concreet uitgewerkte voorstellen. Daarover zal
in april 2016 besluitvorming plaats vinden.
Dit artikel schrijf ik, juist nu wij in onze
gemeente kennis genomen hebben van de
veranderingen die in ons midden, na een
lang proces van bezinning, zullen worden
doorgevoerd. Zaken die op het grondvlak, in
de gemeente spelen, zijn ook in het geheel
van de kerk aan de orde. Zo proef je dat bij
het lezen van deze notitie die door de scriba
van de kerk dr. Arjan Plaisier is geschreven.
Ik wil u dan ook aanbevelen om de notitie
zelf te lezen (volg de verwijzing op de homepage van www.pkn.nl).
Waar gaat het om?
Het begin van het voorwoord neem ik over:
Toen Jezus ooit zijn leerlingen twee aan
twee uit zond, gaf Hij hen de opdracht geen
overtollige ballast mee te nemen. Geen
geld, geen twee hemden. Wel sandalen voor
onderweg (vgl. Marcus 6: 7-9). In onze tijd
krijgt het woord van Jezus ‘alleen sandalen voor onderweg’ nieuwe actualiteit. Als
Protestantse Kerk dragen we nogal wat mee.
Verworvenheden die we onderweg hebben
opgedaan. Dat was manier om de weg van
Jezus te gaan en op die weg hebben we
veel van Gods goedheid ervaren. Tegelijk is
onze gang zwaar geworden, dat voelen we
steeds meer. Het lijkt alsof we gevangen zijn
geraakt in onze eigen kerkcultuur. We stralen voor velen uit een besturenkerk te zijn.
Hoe kunnen we komen tot de lichtere gang
waarmee Jezus ooit zijn leerlingen uitzond?
Back to Basics
In deel I van de nota gaat het over het doordenken van het waarom van de kerk. De
kerk is geen project van mensen, dat door

nieuwe periode in het ambt van
diaken.
Wij zijn blij en dankbaar dat de
Here God ook op deze bijzondere
manier een begaanbare weg
maakt voor Richard en zijn gezin
maar ook voor onze gemeente.
We beseffen hiermee nog eens
dat het verkiezen van ambtsdragers ook onder Gods leiding staat.
Nu de kerkenraad br. Fledderus
besloten heeft te herbenoemen
en hij heeft aangegeven dit ook
te aanvaarden, heeft u de gelegenheid om bezwaren tegen deze
procedure en/of tegen belijdenis
en wandel van br. Fledderus in
te dienen. Dat kan tot en met
donderdag 7 januari 2016 bij de
scriba, br. Gert Veerman, Gooierserf 236. Als de kerkenraad de
eventuele bezwaren niet zelf kan
wegnemen, dan worden deze
voor zover ze betrekking hebben

krimp en vergrijzing ten dode is opgeschreven.
De kerk is gave van God zelf. Een gave die
bestand is tegen slijtage, afbraak en vervlakking. Zij is ‘bruid’ en ‘lichaam’ van Christus. In
de kerk horen we woorden die we nergens
anders horen. De kerk is een gemeenschap van
mensen die elkaar aanvaarden in Jezus naam
en die voor elkaar willen instaan. De kerk
helpt ons om te begrijpen wat ‘goed leven is’
voor onszelf en voor de samenleving en voor
de schepping. Dit belijden vraagt om antwoorden voor de praktijk van kerk en gemeente.
Hoe kan dit kern-belijden van de kerk (steeds
weer) oplichten?
Een agenda voor de kerk
De kerk heeft een agenda nodig om te weten
waar de prioriteiten liggen en waar je je op
moet richten. Daarvoor is nodig een beeld te
hebben van de actuele situatie waarin de kerk
zich bevindt. De context van de kerk is een
seculiere samenleving waarin geloof niet is
verdwenen, maar een optie is geworden, een
mogelijkheid naast andere mogelijkheden. In
onze cultuur wordt daarbij een sterk accent
gelegd op de individuele keuzes die mensen
maken. De nadruk op de mens als individu
betekent niet dat mensen in een isolement leven. We leven in een netwerksamenleving met
open en los-vaste verbanden. De relatie met de
wereld verloopt daarin steeds meer digitaal.
Dit alles gebeurt in een wereld die een dorp is,
waar de mobiliteit eindeloos is.
De kerk bevindt zich midden in deze samenleving, met al hun mogelijkheden en onmogelijkheden, helderziendheid en blinde vlekken.
Daarin wordt de kerk uitgedaagd tot:
- een nieuwe onbevangenheid en vrijmoedigheid als het gaat om het geloof en het spreken
over God in een seculiere cultuur.
- om een plaats te zijn voor persoonlijke groei
en ontwikkeling in een cultuur van individuele
keuzes.
- om te ontdekken dat binding kan samengaan
met de vorming van kerkelijke gemeenschappen die passen bij mensen die in een netwerkcultuur leven.
- een verandering van de manier waarop we
communiceren’, gebruik makend van moderne middelen om de unieke waarde van ‘het
Woord van het leven’ te blijven uitdragen.

op de procedure doorgestuurd
naar het Regionaal College voor
de Behandeling van Bezwaren en
Geschillen en voor wat betreft de
belijdenis en wandel naar Regionaal College voor het Opzicht.
Alles overziende zijn er in de kerkenraad dan nog 3 vacatures voor
pastorale ouderling. In januari zal
de kerkenraad zich beraden over
de invulling daarvan.
Doopgesprek: Voor zondag
17 januari staat een doopdienst
gepland. Het voorbereidende
doopgesprek voor de ouders van
kleine kinderen staat op de kalender voor woensdag 5 januari,
19.30 uur in de kerkenraadskamer
van de Zenderkerk.
Verantwoording: Ds. Teygeler
ontving op bezoek in de wijk 20
euro ten bate van het zendings-
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- een manier van kerk-zijn waarin we beseffen dat grenzen in het koninkrijk van God
relatief zijn, en daarom wereldwijd, kosmopolitisch. En toch ook lokaal als de plaats
waar onze naam in verbinding met de ‘Ene
Naam’ genoemd wordt.
In een kerk waarvan het beeld bepaald niet
eenduidig is levert deze uitdaging meer dan
voldoende stof voor een agenda van deze
kerk:
a. Rond geloof
- om met onbevangenheid en ontvankelijkheid de rijkdom van de christelijke
verkondiging en tradities toe te laten en
opnieuw te laten spreken.
- om geleefde overdracht van het geloof
aan onze kinderen en inwijding in de
wereld van de christelijke traditie.
- om het voeren van het gesprek met onze
tijdgenoten, andersgelovigen, niet-gelovigen, zinzoekers, ‘spirituelen’, kerkverlaters en hen die helemaal niet met
christelijk geloof zijn opgevoed.
b. Rond de geloofsgemeenschap
- om een broeder- en zusterschap te zijn
die herkenbaar is voor elkaar en voor
anderen
- om plaatselijk een minimale structuur
te vinden die nodig is om het evangelie
te horen, te delen, een geloofsgemeenschap te zijn en getuige van God te zijn
in deze wereld.
c. Rond de diaconale en maatschappelijke
presentie
- om diaconale gemeenschap te zijn voor
haarzelf en voor allen die op haar pad
komen
- om vanuit het besef dat Jezus Heer is van
de wereld, oog te krijgen voor en recht
te doen in situaties van vluchtelingen,
oorlogen en geweld, Gods schepping.
Omdat we kerk zijn temidden van andere
kerken en geloofsgemeenschappen zullen
we in ontmoeting met anderen over deze
agenda het oecumenisch gesprek voeren.
In een volgend artikel wil ik aandacht geven
aan het tweede deel van de nota, waarin het
gaat over beleid naar de toekomst.

werk van Rik en Machteld Lubbers
in Kosovo. Zr. Sijnie Visser ontving
in de wijk 50 euro, te bestemmen
voor kerkgebouwen en pastorieën.
Hartelijk dank!
Tenslotte: We ontvingen vele
kaartjes met goede wensen voor
de feestdagen en het nieuwe jaar,
hartelijk dank daarvoor! Graag
wensen we van onze kant u en
jou veel goeds in het komende
jaar. Het goede nieuws dat de
engel in Bethlehem bracht is: er is
een Redder geboren. Wat het jaar
ook gaat brengen, Hij redt je. We
leven het Leven tegemoet.
Een hartelijke groet vanaf de
Gravin Gertrude, in Christus verbonden,
Gerben, Corine,
Maria en Livia Roest.

B.d.B.

■ Oppasdiensten:
Vrijdag 1 januari
* Gemeentezaal, 0 t/m 2 jaar:
Alma Terpstra,
Hermien Hoegee,
Eliane den Butter en
Janine Hogenbirk.
* Kelder, 3 t/m 5 jaar:
Marloes van Riemsdijk,
Esther van Kralingen en
Dineke Bor.
Zondag 3 januari
* Gemeentezaal, 0 t/m 2 jaar:
Linda Pontier,
Mariëlle van ’t Hof,
Renske Veerman en
Rozemarijn Kool.
* Kelder, 3 t/m 5 jaar:
Anneke Wiesenekker,
Aart Schaap,
Carlijn Wiesenekker en
Frederique van Estrik.
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■ Kindernevendienst: Zondag is
er kindernevendienst.
De leiding ontvangt hierover een
e-mail.
MEENTKERK
Predikant:
Ds. B.E. Weerd,
Augustinuslaan 33,
5243431
bweerd@hervormdhuizen.nl
Meentkerk, Bovenmaatweg 410
Rondom de diensten: Oudejaarsavond en nieuwjaarsochtend
zijn er diensten in het kader van
oud en nieuw. Het is goed om zo
de wisseling van de jaren samen
te beleven voor Gods aangezicht.
Op donderdagavond 31 december
komen we samen om 19.00 uur
en dan zal in de prediking Mattheüs 13:24-30 en 36-43 centraal
staan. In Mattheüs 13 staat een
aantal gelijkenissen, de gelijkenis
in vers 24-30 gaat erover dat het
goede zaad en het onkruid samen
moeten opkomen en Jezus legt de
gelijkenis ook zelf uit. Op 1 januari begint de dienst om 10:00 uur.
In deze dienst luisteren we naar
Mattheüs 13:31-35, waar onder
andere de gelijkenis van het zuurdesem staat. Zondagochtend 3
januari 2016 staat de dienst in het
teken van bevestiging en afscheid
van ambtsdragers. In deze dienst
is de verkondiging naar aanleiding van Mattheüs 13: 47-53.
We richten ons op ambtsdragers,
die schriftgeleerden mogen zijn,
in het Koninkrijk der hemelen
onderwezen. In de middagdienst
van de gezamenlijke wijken zal
ds. Mantel voorgaan. Een goede
jaarwisseling en een gezegende
zondag gewenst.
Koffiedrinken nieuwjaarsdag:
Op 1 januari is er koffie en thee
na de dienst. We hebben dan de
gelegenheid elkaar Gods zegen
en alle goede wensen mee te geven. Ook op zondag 3 januari is er
koffiedrinken na de dienst in het
kader van de ambtsdragersbevestiging. Van harte welkom.
Meeleven: Mevrouw Heijnen,
Simone de Beauvoirlaan 63 (1277
BG) is geopereerd en verblijft in
het Tergooi-ziekenhuis in Hilversum, waarschijnlijk mag ze in de
loop van deze week weer naar
huis. Wilt u haar en anderen zieken in uw voorbede gedenken?!
Geboren: Op 28 december is Juda
Tonko Bastiaan Driesse geboren,
zoon van Chris en Gerna Driesse,
zijn roepnaam is Juda. Sinds kort
wonen zij Krijnenlaan 3 (1261 ZB )
Blaricum. Van harte gefeliciteerd
met de geboorte van jullie zoon,
geniet samen van wat God jullie
geeft. Ik wens jullie Gods zegen
toe en een mooie tijd op jullie
nieuwe adres!
Verhuizing: De verhuizing van
het gezin van Erik en Andrea
van Westreenen is in het vorige
kerkblad gemeld (Winkelkamp
16, 7721 VL, Dalfsen). Ze wilden
graag zelf de (wijk)gemeenteleden bedanken - bij deze: ‘Lieve
gemeente, na 7 jaren in Huizen
te hebben gewoond, zijn wij
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verhuisd naar Dalfsen. We willen
u allen bedanken voor de fijne
jaren in de gemeente, waar we
ons thuis hebben gevoeld en zijn
opgebouwd in ons geloof in de
Heere Jezus Christus. Heel hartelijk dank daarvoor!
Ambtsdragerverkiezing (slot):
Zoals op zondag 20 december jl. is
afgekondigd, hebben de broeders Wilbert Honing, Joost Kos en
Lambert Van der Poel hun roeping
tot het ambt van respectievelijk
ouderling en ouderling-kerkrentmeester aanvaard. Als kerkenraad
zijn we de Here God dankbaar dat
genoemde broeders de vrijmoedigheid kregen om de roeping tot
het ambt te aanvaarden. Met het
vervullen van deze drie vacatures
is de wijkkerkenraad voor het
nieuwe jaar compleet en blijft de
voortzetting van het ambtswerk
in de wijkgemeente en in de centrale gemeente gewaarborgd.
Omdat er geen bezwaren omtrent
belijdenis en wandel van genoemde broeders zijn ontvangen,
zullen zij komende zondag in het
ambt bevestigd worden. Verder
meldt de kerkenraad dat er geen
bezwaren zijn ontvangen tegen
de gevoerde verkiezingsprocedure.
Met dit goede bericht komt er een
einde aan het verkiezingswerk in
onze wijkgemeente. Als kerkenraad willen wij u en jou bedanken
voor de getoonde betrokkenheid.
Tijdens de verkiezingstijd kwam
dit tot uiting in het indienen van
namen, het aanwezig zijn tijdens
de ambtsdragerverkiezingen, de
kaartjes en bemoedigingen, die
richting de verkozen en benoemde broeders zijn verstuurd dan
wel zijn uitgesproken en, in het
bijzonder, uw en jouw persoonlijke voorbede voor het vervullen
van de vacatures. Wij vragen u en
jou om voor het ambtswerk en de
kerkenraad te blijven bidden.
(Her)bevestiging
ambtsdragers en koffie
drinken na deze dienst: Komende zondag zullen elf ambtsdragers
in het ambt worden bevestigd.
Het betreft de broeders
Bart Brouwer (ouderling), Jan
Willem van Dijk (jeugdouderling), Isaäc-Jan Hage (ouderling),
Wilbert Honing (ouderling), Hans
Korving (ouderling), Joost Kos
(ouderling), Lambert van der Poel
(ouderling-kerkrentmeester),
Mattijs Poldervaart (jeugdouderling), Henk Visser (ouderlingscriba), Jan Pieter Wiesenekker
(ouderling) en Martin Zeeman
(ouderling).
Zes broeders worden opnieuw
verbonden vanwege een nieuwe
termijn. Het betreft de broeders
Kerst Boomsma (diaken), Mees de
Groot (diaken), PeterJan van de
Put (ouderling), Jan van der Roest
(ouderling-kerkrentmeester),
Martin Veerman (ouderlingkerkrentmeester) en Henk
Zeeman (ouderling). Br. Dirk van
Slooten (ouderling) zal in verband
met zijn toekomstige taak van
ouderling-kerkrentmeester ook
opnieuw aan het ambt worden
verbonden. Ik hoop voor en met
alle broeders en hun gezinnen op
een goede zondag en op vreugde
en wijsheid bij de taken, die mogen worden uitgevoerd. ‘Hij Die u

roept, is getrouw: Hij zal het ook
doen.’ (1 Thessalonicenzen 5:24)
We nemen in deze dienst afscheid
van zeven ambtsdragers. Dit zijn
de broeders Jan van de Beek,
Hans Brinkman, Klaas Honing,
Tim Kooij, Jakob Schaap, Bert van
Soest en Erik Zijderveld. Ook op
deze plek een hartelijk ‘bedankt’
voor alles wat jullie hebben
gedaan in het ambt. Na de dienst
komende zondag is er de gelegenheid om de broeders, die zijn
bevestigd of opnieuw zijn verbonden Gods zegen toe te wensen.
Ook kunnen de broeders, die
afscheid nemen, worden bedankt.
Er is koffie, thee en fris na deze
dienst. U kunt ervoor kiezen om
de (her)bevestigende en vertrekkende ambtdragers eerst de hand
te drukken en Gods zegen toe te
wensen, of dat u eerst gaat koffiedrinken en de broeders daarna
een hand gaat geven.
Ouderenpastoraat: Broeder Cees
Westland, De Regentesse 44 (1273
JZ) heeft jarenlang onder meer
bijgedragen aan het ouderenpastoraat in onze wijkgemeente.
Daar stopt hij nu mee. Hartelijk
dank en Gods zegen en nabijheid
gewenst.
Catechese: In de week van 3
januari beginnen de catechisaties
weer. Dit jaar is er geen gezamenlijke avond met alle groepen,
maar we zullen op zondagmiddag 7 februari een extra (andersoortige) dienst hebben die door
catechisanten wordt voorbereid.
Ik hoop dat iedereen de weg naar
de catechisaties weer weet te vinden, en dat er een goede tweede
seizoenshelft zal zijn.
■ Kindernevendienst, zondag
3 januari 2016 - groep 1 t/m 6:
Zondag is er kindernevendienst
voor beide groepen. Bij groep 1
t/m 3 gaat het Bijbelverhaal over
Simeon en Anna. De leiding is in
handen van Albertinne en Miriam.
Bij groep 4 t/m 6 gaat het Bijbelverhaal over een mandje op het
water (Mozes). De leiding is in
handen van Marianne en Cocky.
Graag tot zondag allemaal!
P.S.: Denken jullie aan de spaarpot voor het werk van Marieke in
Zuid-Afrika?
Gift: Ontvangen € 42,- via
ds. Weerd - helft voor Marieke Ebbers, helft voor fam. Lubbers.
■ Oppas - vrijdagmorgen
1 januari - nieuwjaarsdag: IJbettine Jongerden; Stephanie Mudde
Zondagmorgen 3 januari 2016:
Esther Koman; Marijke Terlouw;
Dagmar Doorn; Rosanne Bunschoten.
Augustinusje: ‘Ik roep U aan,
mijn God, mijn Ontferming, U die
mij gemaakt hebt en mij niet bent
vergeten. Ik roep U aan, ik die U
vergat. Ik roep tot U in mijn ziel.
Mijn ziel, die door U is geschapen
om u te kunnen ontvangen. Mijn
ziel, waarin het verlangen leeft
dat u erin hebt gelegd. Verlaat mij
niet nu ik roep. ‘
Tenslotte: De kerstdagen zijn
elke keer weer een hoogtepunt in
het (kerkelijk) jaar. Dat was voor
mij dit jaar ook echt zo: De Bijbel-

gedeelten die klinken, het zingen
van de liederen en de ontmoeting
met elkaar. Het was goed om zo
het feest te vieren!
Erg fijn om met een voltallige
kerkenraad het nieuwe jaar in te
gaan. Het stemt Inge en mijzelf
dankbaar. Ook namens haar en
de kinderen wens ik iedereen van
harte Gods zegen toe voor het
jaar 2016.
Hartelijke groet, ds. Weerd
Dank: Nu, aan het einde van
dit jaar, willen wij u/jullie allen
hartelijk danken voor het meeleven en de daadwerkelijke steun
in de moeilijke tijd die mijn vrouw
en ik beleven. Sinds juni is ons
beider leven van de ene dag op
de andere als gevolg van een niet
vermoede ziekte radicaal veranderd. Niettemin danken wij God
onze hemelse Vader voor elke dag
die Hij ons samen schenkt. Wij
mogen troost en kracht putten uit
Het Woord van onze God in Wiens
dienst ons leven mocht staan.
We zijn blij verrast met alle Kerstkaarten en goede wensen voor
het nieuwe jaar. Daarvoor willen
wij graag iedereen bedanken. Wij
van onze kant wensen u/jullie een
gezegend 2016 toe.
Gods mond alleen spreekt woorden die
niet falen,
zuivere woorden, onvervalst en klaar,
als zilver dat de smeltkroes zevenmalen
gezuiverd heeft. Al wat God spreekt is
waar.
(Ps. 12)

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.debrughuizen.nl
de Brug, Keucheniusstraat 36

Brunchdienst: Iedere 1e zondag
van de oneven maand houden
we een Brunchdienst. Tijdens een
Brunchdienst komt een spreker
iets vertellen over een onderwerp
dat gelinkt is aan het christelijk
geloof. Dit keer komt Loek Alta
(onze pianist) vertellen over muziek en zang in de kerk. Wat heeft
zingen met het geloof te maken
en als je dan toch zingt, wat zing
je dan eigenlijk? Zijn er een soort
kerkelijke muziekstijlen? Welke
dan? Maakt het ook nog uit op
welk instrument je in de kerk
speelt? Genoeg vragen voor een
interessant verhaal tijdens de
Brunchdienst.
Tijdens de dienst wordt een
‘Woord voor onderweg’ meegegeven uit Psalm 13 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 mee-
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maken 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!

u de maandbrief iedere maand
in uw mailbox? Dat kan. Stuur
een berichtje aan maandbrief@
debrughuizen.nl en het wordt
geregeld.

Liturgieteam: Dinsdag komt het
liturgieteam bijeen. We bereiden
ons voor op de diensten van de
maand en plannen de maand februari 2016 definitief. Het overleg
start om 20.00 uur in de hal bij
mijn werkkamer in ‘t Visnet.
Samen de Bijbel ontdekken:
Donderdag 7 januari gaan we verder ‘Samen de bijbel ontdekken’.
We starten bij Markus 15. Heeft u/
jij zin om mee te doen? Welkom!
Voorkennis is niet nodig en er zijn
geen kosten aan verbonden. Wel
staat er een varkentje waar een
gift in kan voor de koffie/thee
en zaalhuur. We komen bijeen in
gebouw Silo, Keucheniusstraat 36.
De deuren zijn om 19.30 uur open
en we starten om 19.45 uur. We
stoppen om 21.15 uur.
Meer info is te vinden op de website: www.debrughuizen.nl onder
kopje ‘Cursussen’.
Oriëntatiecursus: Op 12 januari
2016 start een Oriëntatiecursus
(bij voldoende belangstelling). De
Oriëntatiecursus is een kennismaking met het christelijk geloof.
Deze cursus is heel geschikt om
samen met je partner (vriend(in),
man/vrouw) die niet (meer) gelooft te volgen. Misschien heb je
de basis van het christelijk geloof
zelf ook niet (meer) zo paraat of
ben je het geloof onderweg verloren, welkom! Ook als je weinig
of niets hebt met het christelijk
geloof en je wilt daar meer van
weten, dan is deze cursus prima
geschikt! Misschien zitten de kids
op een christelijke basisschool en
komen ze thuis met verhalen die
je niets zeggen. Welke reden er
ook kan zijn, iedereen is welkom.
Data zijn: 12, 19 en 26 januari,
2, 9, 16, 23 febr. en 22 maart
2016. Meer info: elders in dit
kerkblad en debrughuizen.nl/
cursussen en Tom van der Poel,
tomvdpoel@gmail.com/
06-5334 9085 en Jan Verkerk
evangelist@hervormdhuizen.nl/
06 5799 2829.
Maandbrief: De nieuwe maandbrief van januari is verschenen en
te downloaden via:
debrughuizen.nl/maandbrief. Wilt

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

Van ons heengegaan: Op 25
december overleed, op de leeftijd
van 93 jaar, Evertje van der WillikVlaanderen. Zij woonde Oranje
Nassauplein 147. Veel verdriet
heeft zij ervan gehad dat haar
man haar in 1992 zo plotseling
ontvallen was, en ook haar zoon
Jan in 2005. Daarnaast moest zij
veel ander familieleed meetorsen.
Dat is voor haar gedurende haar
hele verdere leven een zware last
geweest, dat in elk gesprek de
boventoon voerde. Ze uitte zich
niet zo spontaan op geloofsgebied. Maar het was er wel. Ze gaf
geregeld aan dat haar geloof haar
uiteindelijk op de been gehouden
had op haar levensweg. Enkele
dagen voor haar overlijden hoorden de verpleegkundigen haar
Psalm 68:2 zingen, ‘Maar ’t vrome
volk in U verheugd, zal huppelen van zielevreugd, daar zij hun
wens verkrijgen’. Die wens was en
daar bad ze geregeld om, dat de
Heere haar spoedig tot Zich zou
nemen. De begrafenis heeft plaats
gehad op 30 december op de
Nieuwe Algemene Begraafplaats
aan de Naarderstraat. In de rouwsamenkomst die daaraan voorafging zongen we o.a. Psalm 68: 10,
‘Die God is ons een God van heil;
Hij schenkt, uit goedheid, zonder
peil, Ons ‘t eeuwig, zalig leven; Hij
kan, èn wil, èn zal in nood, Zelfs
bij het naad’ren van den dood,
Volkomen uitkomst geven’. Dat
vers had zij zelf ooit uitgekozen.
Laat dat voor de kinderen, kleinachterkleinkinderen, achterachterkleinkinderen en de verdere
familie tot troost mogen zijn.
Interne verhuizing: Mw. B.
Kruimer-v.d. Born is verhuisd van
ONP 148 naar ONP 150.

2 christenen V en M

In het januari start - bij voldoende belangstelling - een
Oriëntatiecursus christelijk geloof.
Voor de cursus zijn we op zoek naar 2 personen die gastvrouw en -gastheer willen
zijn zodat deze cursus en het eventuele vervolg door kunnen gaan.
Ben(t) u/jij beschikbaar voor de Oriëntatiecursus die start in januari 2016?
In een ontspannen en gezellige setting deel je iets van het christelijk geloof. Je
krijgt er heel veel voor terug!
We horen het graag:
tomvdpoel@gmail.com / 06 5334 9085
evangelist@hervormdhuizen.nl / 06 5799 2829
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Weekdienst: Op woensdag 6
januari zal de weekdienst geleid
worden door oud. H. Schram. Na
het koffiedrinken begint de dienst
in de Grote Waaier om 10.30 uur.
Laat ook deze keer onze bede
mogen zijn: ‘Ik hef tot U, Die in de
hemel zit, mijn ogen op en bid’.
Gift: Ik mag met dank aan de
gever melding maken van een gift
van € 50,- voor het personeelsfonds.
Tot slot: Als u dit onder ogen
krijgt is het jaar 2015 bijna voorbij. Wat gaat de tijd snel! Voor
je gevoel is het nog maar even
geleden dat we elkaar gelukkig
Nieuwjaar wensten.
Oudejaarsdag lijkt een beetje op
de dag voor een verhuizing. Telkens moet je een besluit nemen:
nemen we dit wel of niet mee
naar het nieuwe huis? Het gaat
min of meer om de keuze: hoort
dit bij het oude huis, of hoort dit
bij mij en gaat het met mij mee?
Zo is het ook vandaag: alle dingen van het jaar en van uw en
jouw leven passeren de revue:
wat hoort nu bij het oude jaar,
of bijbels gezegd, bij ‘het oude
leven’? En wat hoort echt bij u en
zal met u mee blijven gaan, het
nieuwe jaar in? Het is van groot
belang om de ‘oude dingen’ van
het leven af te leggen, zeker als je
weet dat de Heere Jezus eenmaal
komt. Wat hebben we dan bij ons,
iets van ons, of alles van Hem?
Mede namens mijn vrouw wens
ik u Gods zegen voor 2016 toe.
Ook dat jaar is een Annus Domini,
een jaar des Heeren. Laten we
dan ook vanuit dat gezichtspunt
mogen leven in het vertrouwen:
‘Wat de toekomst brengen moge,
mij geleidt des Heeren hand’.
E.K.T.

Missionair werker:
Jeanette Vos-Spek
De Ruyterstraat 7, 1271 SR
tel. 06 52 85 64 17
missionairwerker@hervormdhuizen.nl

www.debrughuizen.nl
IBAN: NL22 RABO 0329 9020 91
H.E.Z.C. te Huizen

WERKGROEP VOOR DE ZENDING
Opbrengst kerstkaarten
bezorgactie 2015
Dit jaar heeft de kerstkaarten
bezorgactie een prachtig bedrag
van € 4800,00 opgeleverd. Een
eindresultaat waar we dankbaar
voor zijn. Heel hartelijk dank
aan alle vrijwilligers voor het
vele werk dat is gedaan en aan u
als gemeente voor het aanleveren van uw kerstpost, zowel
privé als zakelijk.
De opbrengst is bestemd voor
financiële ondersteuning van het
werk van Marieke Ebbers bij het
AIDSHope Centre in Zuid-Afrika,
Rik en Machteld Lubbers in
Kosovo en de stichting Opdracht
in Afrika.

Kerkstraat 50, 1271 RM Huizen
035-5267914 www.echowinkel.nl
Openingstijden
Donderdag 31 december is de
winkel om 17.00 uur gesloten.
Zaterdag 2 januari zijn wij de
gehele dag geopend!

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

■ King’s Kids
Middaggroep
Hallo kinderen: gelukkig nieuwjaar! Lekker lang vrij gehad? Ja,
ja en nou weer naar school en natuurlijk naar King’s Kids! Vrijdag 8
januari om 4 uur in Silo. En neem
dit jaar je vriendje en vriendinnetje eens mee; zij vinden het vast
ook SUPER!

VERENIGINGSNIEUWS
■ Mannenvereniging
„Troffel en Zwaard”
D.V. dinsdag 5 januari 2016 houden we onze eerste vergadering
van het nieuwe jaar en wel in
’t Visnet, zaal 3. Aanvang: 20.00
uur. Op deze avond zal broeder
J. Rebel met ons behandelen
uit de Hervormde Vaan no. 10 oktober 2015 Romeinen 6 : 1–14
met als opschrift ”De Doop”. Na
de pauze hierover een vraagbespreking.
Als Mannenvereniging wensen
wij een ieder een Gezegend jaar
2016.
U bent van harte welkom op deze
avond.
Het Bestuur

DIVERSEN
■ PCOB Huizen Uitnodiging voor de
nieuwjaarsontmoeting
Op dinsdagmiddag 5 januari 2016
houdt de PCOB weer haar gebruikelijke Nieuwjaarsbegroeting in ’t Visnet.
Inloop vanaf 14.00 uur voor ‘de beste
wensen’ onder het genot van een
‘bakkie met…’
Om 14.30 uur begint het programma
met een openingstoespraak.
Daarna wil onze plaatsgenoot en musicus Peter den Ouden met ons klankkleur aan deze middag geven. Hij zal
een korte documentaire vertonen
en met elkaar zullen we onder zijn
leiding zingen. Dus….’Kun je nog zingen, zing dan mee’. De middag wordt
afgesloten onder het genot van een
drankje en een hapje.
■ HGJB-Scholierenweekend
Van 19-22 februari 2016 is er weer
een HGJB-Scholierenweekend voor
tieners van 14-17 jaar. Deze keer gaan
we naar ‘De Roerdomp’ in Westelbeers om een fantastisch weekend te
beleven. Wat je doet op een Scholie-
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renweekend? Sporten, luisteren naar
begrijpelijke bijbelstudies, nieuwe
vrienden maken, muziek maken en
heel veel gezelligheid tot diep in
de nacht. Oftewel: snel opgeven via
www.hgjb.nl!
VBW-dagen
Doe jij dit jaar mee met de VBW
in jouw gemeente? In januari en
februari organiseren we weer de
VBW-toerustingsdagen. Op deze
dagen presenteren we het thema
voor 2016. Vorig jaar lieten circa 700
kinder- en tienerwerkers zich toerusten en inspireren. Kom ook! Een leuke
dag met workshops, presentaties en
gezelligheid. ‘Deze dag zou ik niet
graag missen, ik krijg er veel energie
van en er worden veel nuttige ideeën
aangereikt om missionair aan de slag
te gaan’, zei een deelnemer vorig jaar.
Laat je inspireren op de website en
geef je snel op!
Belijden-Is-Doen avonden
Voor belijdeniscatechisanten en hun
catecheten, maar ook voor andere
jongeren die zoeken naar verdieping

ADVERTENTIES

van hun geloof, organiseert de HGJB
binnenkort drie Belijden-Is-Doen avonden. Thema van de avonden is ‘Geloven
met een 6-?’ We hebben de volgende
avonden gepland (D.V.) op 22 januari
in Ridderkerk, 29 januari in Zwolle
en 4 februari in Barneveld. De avonden bestaan uit samenzang, gebed,
bijbelstudie en twee workshoprondes,
over onderwerpen als: hoe houd ik mijn
stille tijd interessant, hoe merk ik Gods
leiding in mijn leven, wat is precies het
kruis dat je moet dragen als christen,
waar liggen grenzen in de omgang met
de wereld? Voor predikanten, catecheten en jeugdleiders worden er speciale
workshops gehouden.
Meer informatie is te vinden op de
website van de HGJB.
■ Radio 6FM
Zondag 3 januari zendt Radio 6FM
-naast alle andere programma’s- een
kerkdienst uit vanuit de Oude Kerk
aan de Kerkstraat in Huizen. Deze
kerkdienst gaat uit van de Hervormde
Gemeente te Huizen. Aanvang: 09.30
uur. Voorganger: ds. P. de Jager te
Lexmond.

De dienst is tot een week na de uitzending na te luisteren via www.6fm.nl.
Van 09.00-09.30 uur het programma
“Op weg naar de kerkdienst” met
kerk-, koor- en instrumentale muziek.
Van 11.00-12.00 uur het programma
“Klassiek Zondagmorgen” met daarin
o.a. de concertagenda voor de maand
november.

GELOOFT U NOG?
in herstel
na de ramp

Dinsdag 5 januari van 19.00-20.00 uur
het programma ‘Kerkplein’. Het thema
is: “Missionair Werk Huizen | Welkom
mw. Jeanette Vos-Spek.
Studiogast: Mw. Jeanette Vos, missionair werker Huizen en dhr. Jan
Verkerk, evangelist Huizen.
De column is van de hand van Altien
Siemons.
Radio 6FM is in stereo te ontvangen
op de kabel FM 92.3 en op 92.0 en
105.1 in de ether.
Voor reacties op deze programma’s
kunt u contact opnemen met: Radio
6FM (K.H.J. Dekker, Radiokerkredactie).
Tel.: 035-525 06 72, woensdag van
20.00-23.00 uur.
E-mail: radiokerkredactie@6fm.nl.

IBAN 550
ZOA.NL
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God heeft op Zijn tijd uit ons
midden weggenomen onze lieve zorgzame moeder, schoonmoeder, oma, omi, schoonzus
en tante

Evertje
van der WillikVlaanderen

Opdracht in Afrika is blij met u als betrokkene
en/of donateur van onze stichting! Mede
dankzij uw bijdrage, in de vorm van een donatie
of gebed, hebben we ook in 2015 veel mensen
kunnen helpen.

weduwe van
Martinus van der Willik

We ondersteunden dit jaar opnieuw ruim 75
kerkelijke gemeentes in Zuid-Afrika, Malawi,
Botswana, Swaziland en Mozambique. Ook
kijken we met dankbaarheid terug op een
aantal bijzondere projecten die we succesvol
mochten afsluiten!

op de leeftijd van 93 jaar.
Kinderen
Kleinkinderen
Achterkleinkinderen
Achterachterkleinkinderen
en verdere familie

De begrafenis heeft woensdag 30 december jl. plaatsgevonden op de Nieuwe Algemene Begraafplaats aan de
Naarderstraat te Huizen.

540

1

C

M

Zoals u ziet bereiken we met uw bijdrage
zichtbare en blijvende resultaten. Maar boven
alles mogen we een steentje bijdragen aan het
bouwen aan God’s Koninkrijk in Zuidelijk
Afrika.

CM

MY

CY

Mogen we ook in 2016 weer op uw steun
rekenen?

170

2

GEREALISEERD IN

2015

DANKZIJ UW STEUN

35

duizend

Y

Huizen, 25 december 2015
Amaris Voor Anker,
Oranje Nassauplein 100/
app. 147
Correspondentieadres:
Doolhofje 1
1271 SB Huizen
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540 bijbels uitgedeeld; 5 kerken gerenoveerd en ingericht; ruim 170
geiten voor het geitenproject; 2 elektrische waterpompen voor
schoon drinkwater; 12 fietsen voor pastors; 1 keuken en 1
tegelvloer voor kindertehuis Rise & Shine (Zuid-Afrika); 35.000 kg
maïs als noodhulp aan de allerarmsten; 1 ambulance annex
lijkwagen voor het ziekenhuis in Thyolo (Malawi); en meer!

CMY

K

HONGERSNOOD MALAWI
DRINGENDE OPROEP OM STEUN

2015 begon voor Malawi met hongersnood door de
mislukte oogst na langdurige regenval. In die periode
deelde Opdracht in Afrika al 35.000 kg maïs uit aan de
allerarmsten.
Malawi sluit het jaar helaas ook af met hongersnood. Nu
door aanhoudende droogte. Er is momenteel slechts
20% van de normale hoeveelheid maïs in het land
aanwezig. Met steun van onze stichting heeft de
Evangelical Brethern Church (EBC) al in juni, tegen
normale prijs, maïs op voorraad kunnen inkopen om nu
te kunnen voorzien in de grootste nood. Om de honger
te kunnen indammen is uw gift echt nodig om voedsel
te kopen en maïszaad en kunstmest voor de oogst van
volgend jaar aan te schaffen.

Voelt u zich
aangesproken? Deel in
uw overvloed met uw
verre naaste en red ze
van de hongersnood.
Voor €20, - kan een gezin
van vijf mensen twee
maanden eten.

U kunt uw gift overmaken op:

IBAN NL34 INGB 0003 7233 35
t.n.v. Stichting Opdracht in Afrika (o.v.v. ‘Hongersnood Malawi’)

Onze Opdracht in Afrika:
Verspreiden van het evangelie en verbeteren van de levensomstandigheden.
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