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MEDITATIE

KERKDIENSTEN

Gods woorden eten

Zondag 2 februari
In de ochtenddiensten
voorbereiding Heilig Avondmaal

Lezen: Ezechiël 2:1 – 3:9
3:3 ‘Hij zei tegen mij: Mensenkind, geef uw buik te eten, vul uw binnenste met deze rol,
die Ik u geef. Toen at ik en hij werd in mijn mond als honing zo zoet.’
Moeilijke woorden
Ezechiël is een profeet uit het Oude Testament. Profeten moeten aan het volk Israël
een boodschap van God brengen. Pittige klus,
het moeilijke is dat het in eerste instantie niet
echt positief lijkt. In Ezechiël 2:10 gaat het over
‘klaagliederen, zuchten en weeklagen’. Het is
dus geen verhaal waar je blij van wordt, het
lijkt in eerste instantie geen evangelie (= goede
boodschap).
Het is te verwachten dat weinig mensen die
boodschap zullen aannemen. Ook dat krijgt
Ezechiël al snel te horen. In 3:7 wordt gezegd
dat juist het volk Israël niet zal luisteren. Was
het ander volk geweest, met een vreemde taal,
die de woorden van God nog niet kenden, dan
was er wel geluisterd.
Als je dat leest, vraag je je af hoe zo’n profeet
het volhoudt om te blijven spreken. Zou je niet
liever stoppen met het doorgeven van Gods
woord?
Zoals je het je ook wel eens afvraagt als ouderling, als ouder, als vriend, als collega …. Als dominee. Hoe houd ik het vol om woorden van
God te blijven spreken? Dan moeten die woorden wel veel invloed op je leven hebben.
Opeten
Dat de woorden diepe invloed op het leven van
de profeet moeten hebben, blijkt uit wat er gebeurt. De profeet krijgt een boekrol te zien en
ook aangeboden. Hij moet de boekrol opeten.
‘Eet deze rol op, …. ‘Mensenkind, geef uw buik
te eten, vul uw binnenste met deze rol, die Ik
u geef. Toen at ik en hij werd in mijn mond als
honing zo zoet.’
De profeet moet de woorden, die hij gaat spreken helemaal tot zich nemen. Ze worden hem
helemaal eigen. Het zijn geen woorden, die op
een afstand blijven. Ze vullen en voeden heel
zijn lichaam, heel zijn bestaan. Ze zijn als voedsel voor zijn leven. Een beeld dat wijst op intensieve omgang met Gods woorden.
Zoet als honing
Als je nagaat wat de inhoud van de woorden was, kun je je bijna niet voorstellen dat
de woorden goed smaken. Het ging toch om
klachten en zuchten? Toch staat er in de tekst
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iets anders. Het werd in zijn mond zo zoet als
honing.
Oordelen, klachten en zuchten, die je namens
God uitspreekt, gaan altijd met liefde gepaard.
Als ze niet uit liefde gedaan worden, komen ze
niet van God. Dan wordt het hard en veroordelend. Het zijn woorden die bedoeld zijn om redding te brengen. Het zijn woorden die uit zijn
op inkeer en bekering. Uiteindelijk is het evangelie, want God doet niet anders dan woorden
spreken vanuit liefde.
Psalmen
In de Psalmen komen we de gedachte dat de
woorden van God als smakelijk voedsel je leven
binnenkomen tegen. Ps. 40: 8/9 zegt het zo:
‘Toen zei Ik: Zie, Ik kom, in de boekrol is over
Mij geschreven. Ik vind er vreugde in, Mijn God,
om Uw welbehagen te doen; Uw wet draag Ik
diep in Mijn binnenste.’ In Psalm 19:11 gaat het
over de heerlijk zoete smaak van Gods bepalingen: ‘Zij zijn begerenswaardiger dan goud, ja,
dan veel zuiver goud; en zoeter dan honing en
honingzeem uit de raat.’ En ook Psalm 119: 103
heeft het over de zoete woorden van God: ‘Hoe
zoet zijn Uw woorden voor mijn gehemelte,
zoeter dan honing voor mijn mond. Blijkbaar
waren er meer die Gods woorden eten en drinken.
Woorden van God
Hoe houd je het vol om woorden van God te
blijven spreken? Door het woord van God tot je
te nemen. Eet maar op die Bijbel. Zoals je elke
dag je voedsel neemt om je lichaam te voeden,
zo heb je elke dag de woorden van God nodig.
Niet alleen om je geest te voeden, maar ook
je lichaam. Als je het woord niet eet, merk je
dat aan je lichaam: Psalm 63: 2 ‘O God, U bent
mijn God! U zoek ik vroeg in de morgen; mijn
ziel dorst naar U, mijn lichaam verlangt naar U,
in een land, dor en dorstig, zonder water.’ Eet
het woord van God - dagelijkse kost. Dan zul je
er ook van blijven spreken. Want Gods Woord
komt voort uit Zijn liefde.

Ds. B.E. Weerd

OUDE KERK
9.30 uur: Ds. W. Poldervaart
18.30 uur: Dr. C.A. van der Sluijs, Veenendaal
NIEUWE KERK
9.30 uur: Ds. B.E. Weerd
17.00 uur: Ds. G.J. Mantel
ZENDERKERK
9.30 uur: Ds. J.H. Gijsbertsen, Voorthuizen
17.00 uur: Ds. C. Hoogerwerf, Doorn
MEENTKERK
9.30 uur: Ds. G.J. Mantel
17.00 uur: Ds. B.E. Weerd
DE BRUG (gebouw Silo)
10.30 uur: Ontmoetingsdienst
		samenkomst met zoekers
		Evang. J.O. Verkerk
Collecte: Diaconie (diaconaal project)
Busjes: Kerk in verdrukking
Woensdag 5 februari
’T VISNET
19.30 uur: Ds. P. Veerman, Wilnis;
		Bijbellezing n.a.v. Lucas 14 : 15–24
		’Grote avondmaal/bruiloft’
Collecte: Diaconie

Kerkradio
Zaterdag 1 februari
19.00 uur: Hervormde Zender (kanaal 5)

BIJBELROOSTER
Zondag 2 februari
Rooster 1: Leviticus 12 : 1–8
Rooster 2: Psalm 18 : 31–46
Rooster 3: Genesis 20–23
Maandag 3 februari
Rooster 1: Psalm 111
Rooster 2: Psalm 18 : 47–51
Rooster 3: Richteren 1–6
Dinsdag 4 februari
Rooster 1: Leviticus 13 : 1–17
Rooster 2: Psalm 19 : 1–7
Rooster 3: Psalm 15–17
Woensdag 5 februari
Rooster 1: Leviticus 13 : 18–28
Rooster 2: Psalm 19 : 8–11
Rooster 3: Job 11–12
Donderdag 6 februari
Rooster 1: Psalm 112
Rooster 2: Psalm 19 : 12–15
Rooster 3: Jesaja 29–33
Vrijdag 7 februari
Rooster 1: Leviticus 13 : 29–46
Rooster 2: Psalm 20
Rooster 3: Mattheüs 14–16
Zaterdag 8 februari
Rooster 1: Leviticus 13 : 47–59
Rooster 2: Psalm 21 : 1–8
Rooster 3: Romeinen 11–12
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VAN DE REDACTIE
■ Rooster meditaties
Woensdag 5 februari:
Ds. J.L.W. Koppenhol
Woensdag 12 februari:
Ds. E.K. Teygeler
Woensdag 19 februari:
Ds. J.H. Gijsbertsen

ALGEMENE KERKENRAAD
■ Beroep
Met de wijkgemeente Oude Kerk
wachten we in deze laatste dagen
in spanning af wat de beslissing
van ds. De Wit zal zijn. We willen
hem en zijn vrouw wijsheid toewensen en rust als de beslissing
gevallen is. Dat zij zich gedragen
mogen weten door onze gebeden.
■ Collecte
Zondag wordt uw gave gevraagd
voor de diaconie. Zodat zij op hun
beurt weer anderen kunnen helpen. De opbrengst van de busjes is
voor de kerk in verdrukking. Een
aanbeveling lijkt me bijna overbodig.
G.J. Mantel
■ Enige punten uit de
vergadering van de
Algemene Kerkenraad van
dinsdag 28 januari j.l.
l Het moderamen van de AK zal
in 2014 bestaan uit de volgende
broeders:
Br. C. Gooijer, ouderling, preses
Ds. B.E. Weerd, predikant, assessor
Br. J. Rebel, ouderling, scriba
Br. H.J. Brasser, ouderling, lid
Br. A.H. Teeuwissen, diaken, lid
Br. J. v.d. Roest, ouderlingkerkrentmeester, lid
l De vergadering heeft onder
dankzegging afscheid genomen
van de volgende broeders:
Br. M. Molenaar (ZK), br. W. Sijl
(OK), br. M. Veerman (MK) en
br. J. Snijder (ZK).
l De volgende broeders waren
voor het eerst als lid in de vergadering aanwezig en werden
door de preses in het bijzonder
welkom geheten:
Br. J. v.d. Roest (MK), br. P.J.
Brinkman (MK), br. R. Fledderus
(ZK), br. A. Honing (OK),
Er moet nog in 1 vacature worden voorzien.
l Vertegenwoordigers van de
HGJB hebben een tussenrapportage gepresenteerd over de
voortgang van het onderzoek
van het jeugdwerk in onze gemeente.
l Het verslag van een centrale
bezinning op de eredienst is
besproken en zal worden doorgestuurd naar de wijkkerkenraden.
l De preses heeft verslag gedaan
van de voortgang van het werk
van de Commissie Heroriëntatie
Gebouwen (CHOG). De gemeente zal hierover binnenkort via
dit kerkblad worden geïnformeerd.
l Naar aanleiding van de mogelijkheid tot overschrijving naar
een voorkeurwijkgemeente
hebben de volgende mutaties
plaatsgevonden:
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Overschrijving naar wijkgemeente
Oude Kerk:
Fam. J.L.P. Hania-Brands, Gooilandweg 221;
Fam. H.C. Boot-Rijnsent, Jan
Steenlaan 5.
Overschrijving naar wijkgemeente
Nieuwe Kerk:
Dhr. J.W. Jongerden, W. de
Withstraat 94;
Dhr. J. Rebel, Or. Nassauplein 44.
Naar wijkgemeente Zenderkerk:
Fam. J. Pinxteren-van der Weele,
Rozenstraat 40;
Fam. J.J. Westland-Bout, Grenspad
38.
Naar wijkgemeente Meentkerk:
Fam. G. van Amstel-Beugelaar,
Archipelplein 33.
Zij zijn met ingang van heden lid
van de wijkgemeente van hun
voorkeur en dragen, voorzover
zij belijdend lid zijn, medeverantwoordelijkheid in deze wijkgemeente.
J. Rebel, scriba
■ Biddag
Beste gemeenteleden,
D.V. 12 maart a.s. is het Biddag. Op Biddag is er ‘s middags
een kinderdienst in de Zenderkerk. Tijdens deze dienst is er
altijd oppas voor kinderen tot
4 jaar. Om dit mogelijk te maken,
hebben wij oppassers nodig. Als u
tijdens deze dienst wilt oppassen,
wilt u dan contact opnemen met
Sandra Theissling (035-5253313 of
sandratheissling@ziggo.nl). Alvast
bedankt!

DIACONIE

Zondag 2 februari
collecte
Werelddiaconaat
Gemeente,
A.s. zondag zal er worden
gecollecteerd voor het Werelddiaconaat en dan in het
bijzonder voor een project
van Luisterend Dienen in het
kader van de diaconale roeping, die we als kerk behoren
uit te dragen. We hebben dit
keer gekozen voor een project van Moldavian Christian
Aid, waarin kerken samenwerken op Diaconaal terrein.
Aanstaande jonge moeders,
verlaten kinderen en bejaarden worden geholpen door
de Moldavian Christian Aid,
een samenwerkingsverband
van een aantal kerken in Moldavië. Wij willen de collecte
van harte bij u en jou aanbevelen en het zou fijn zijn als
er een substantieel deel van
het gevraagde bedrag van
e 7.500,00 door onze gemeente zal worden bijeengebracht. Bij voorbaat dank voor
Uw meeleven in deze collecte!
College van Diakenen

■ 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 wor-

den opgenomen met één van de
hierna volgende tel.nrs.: 5269003,
5250132 of 5261306.
■ Interkerkelijke Stichting
Vrijwillige Terminale Zorg
„Wij willen er zijn”.
Steeds meer mensen kiezen ervoor de laatste levensfase thuis
te zijn. Als voor u de zorg voor de
zieke te zwaar wordt, kunt u de
geschoolde vrijwilligers bellen die
gedurende een aantal uren per
dag kosteloos de zorg van u overnemen. Telefoonnummer
06-20943317,
website: www.vptzgooi.nl.
■ Hulpverlening/
Diaconaal contactpersoon
Heeft u behoefte aan (kortlopende) praktische hulp, bijvoorbeeld
vervoer naar het ziekenhuis, kleine klusjes in of rond het huis, of
hulp bij het doen van boodschappen? Of heeft u een vraag van
diaconale aard? Neem dan contact
op met een van de hieronder vermelde diakenen:
Oude Kerk:
A.A. Vos, tel. 5251178.
fam.vos@casema.nl
Nieuwe Kerk:
M. Kooij, tel. 5258096.
mkooy@worldonline.nl
Zenderkerk:
M.J. van Stempvoort, tel. 5231399.
mjvanstempvoort@gmail.com
Meentkerk:
M. de Groot, tel. 06-29026368.
meesdegroot63@gmail.com

VERANTWOORDING
■ Kerkrentmeesters
Opbrengst collecte van woensdag
22 januari gehouden in ’t Visnet
bestemd voor de instandhouding
eredienst bedroeg E 124,40.
Opbrengst collecte van zondag
26 januari bestemd voor de instandhouding eredienst bedroeg
E 2.807,08 verdeeld als volgt:
Oude Kerk
E 860,50
Nieuwe Kerk
- 707,03
Zenderkerk
- 718,93
Meentkerk
- 520,62
Opbrengst tweede collecte van
zondag 26 januari bestemd voor
onze missioniar werker bedroeg
E 2.770,13 verdeeld als volgt:
Oude Kerk
E 671,08
Nieuwe Kerk
- 652,86
Zenderkerk
- 819,87
Meentkerk
- 577,82
deBrug
- 48,50
Opbrengst verjaardagsgiften zondag 26 januari, E 95,00.
Hartelijk dank voor uw gaven.
College van kerkrentmeesters
Per bank is een gift ontvangen
van e 4.000,00 welke bestemd is
voor het werk van de kerkrentmeesters, wij bedanken de gever
hiervoor hartelijk.
■ Diaconie
De opbrengst van de busjescollecte van zondag 26 januari 2014
bestemd voor het Algemeen kerkenraadsfonds bedroeg E 912,95
verdeeld als volgt:

Oude Kerk
Nieuwe Kerk
Zenderkerk
Meentkerk

E
-

237,60
172,05
284,30
219,00

Wij ontvingen ook nog enkele
zakjes voor de Turfcollecte met
een totale inhoud van E 50,00!
Gemeente,
Heel hartelijk dank voor uw offervaardigheid!
Uw Diaconie

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

Beroep ds. L. de Wit: Na een
laatste week van overwegen komt
de beslissing op het beroep van
ds. De Wit dichterbij. Morgen
zal de beslissing bekend zijn. De
HEERE kent ons verlangen. We
stellen ons vertrouwen op Hem.
Dat Isrel op de HEER’ vertrouw’.
Zijn hoop op Gods ontferming bouw’,
Een stil berust’ in Zijn beleid,
van nu tot in all’ eeuwigheid.
(Ps. 131:4 ber.)

We staan met gebed en meeleven
om fam. De Wit heen en bidden
Gods Geest om wijsheid en licht.
E.P. Jansen, scriba
Bij de diensten: Komende zondag zal voorbereiding gehouden
worden op de viering van het Heilig Avondmaal. Het is nodig om
onszelf te onderzoeken voor het
aangezicht van de Heere. Om weg
te doen wat Hem niet behaagt
en Hem in hernieuwde overgave
te dienen in oprecht geloof. Hebt
gezegende diensten onder de
verkondiging van het Woord.
Censura Morum: In verband met
de viering van het Heilig Avondmaal op zondag 9 februari, is er
op maandagavond 2 februari censura morum in zaal 2 van ’t Visnet,
van 19.15 uur - 19.30 uur. De brs.
H. Lubbers en A. Grolle zullen
aanwezig zijn.
Uur van bezinning: In verband
met de viering van het Heilig
Avondmaal op zondag 9 februari
zal er zaterdag 8 februari een uur
van bezinning worden gehouden.
Deze begint om 19.00 uur in de
Nieuwe Kerk. Ds. Den Butter zal
deze bijeenkomst leiden. Naast
gemeenteleden van de wijken
Oude Kerk en Nieuwe Kerk zijn
ook leden van de andere wijken
van harte welkom.
Geboren: We ontvingen een geboortebericht van Tim en Tasmara
Lubbers, Doolhofstraat 11, 1271
SG.
Zij ontvingen op 21 januari uit
Gods hand een dochter, Céline Josephine (God zal toenemen). “De
HEERE is goed, Zijn goedertierenheid is voor eeuwig. Zijn trouw
van generatie op generatie”, zoals het geboortekaartje vermeldt
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uit Psalm 100. Dat deze belijdenis
van de ouders ook door de kleine
Céline mag worden overgenomen
is het gebed van de gemeente
voor ons jongste gemeentelid.
Gift: Bezoekbroeder G. van de
Kamp ontving tijdens een verjaardagsbezoek € 10,00 voor de
instandhouding van de eredienst.
Via de brs. L. de Groot en G. Veerman mochten we e 50,- ontvangen voor de diaconie.
Hartelijk dank.
Catechisatie: Kindercatechese.
Het ging maandag over psalmen
en muziek. Fijn dat jullie ook een
“favoriete” psalm hebben en iedereen weer met een eigen reden.
Komende les gaat het over: Wijsheid: goocheme stuurmanskunst;
over het Bijbelboek Spreuken. Het
huiswerk is B4 op blz. 62 en D1 op
blz. 63. Hier zoek je spreekwoorden of gezegden die eigenlijk uit
de Bijbel komen. Hoeveel kunnen
jullie er vinden? Tot maandag!
Donderdagavondgroep. Na het
zingen van een psalm en het
gebed zal in de donderdagavondgroep de Bijbel als Gods Woord
centraal staan. Dat staat altijd
centraal, zou je zeggen maar hoe
komt het dat we Gods woord in
onze taal kunnen lezen?
Henk Ruiter van het NBG komt
ons het vertaalwerk uitleggen.
Zowel het vertalen naar het
Nederlands als ook naar andere
talen. Het belooft een interactieve
avond te worden waarin verkondiging centraal zal staan. Ook
onze taalkennis komt aan bod.
Jeugdactiviteit: Onderneem
ACTIE! Vul je opgavestrook in als
je dat nog niet gedaan hebt en
lever hem in!
Jeugdouderling Karl Brands
Contactpersoon namens de
kerkenraad: Aanspreekpunt namens de kerkenraad met betrekking tot al uw pastorale zaken
is ouderling G. Veerman, Karel
Doormanlaan 56 (tel.: 5260569).
Wilt u ook ziekenhuisopnamen,
thuiskomst en verzoeken tot voorbede aan hem doorgeven?
Tenslotte:
Die zijn gevlucht
en nog gevangen
tussen Uw tucht
en hun verlangen;
red van de dood
hen en van de kwade
deel hun het brood
Uwer genade!
Met een hartelijke groet aan u
allen,
Jan Rebel
Overleden: Op 25 januari overleed op 82-jarige leeftijd Mientje
Cornelia Honing-Vlaanderen, Vissersstraat 33.
Zij heeft de laatste fase van haar
leven een ernstige ziekte gehad
waaraan zij tenslotte bezweken is.
Vanuit het ziekenhuis ging zij
naar een tijdelijke verpleegplaats
in Zuiderheide in Hilversum. Na
maanden tenslotte weer naar
haar geliefde dorp. In Voor Anker, maar daar kon zij niet meer
blijven.
Tenslotte toch weer naar de Vissersstraat, en daar had ze eerst
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niet op gerekend. Wilskrachtig
maar ernstig verzwakkend kwam
zo haar einde.
Hoewel ze aanvankelijk in haar
levensloop nog zocht naar de zekerheid en naar vast vertrouwen
op Gods beloften kwam er toch
een wending ten goede.
Ze verwonderde zich erover dat
ze zich gedragen voelde en zo
rustig kon zijn. Dat was genade.
Zoals God belooft: Mijn genade is
u genoeg, want Mijn kracht wordt
in zwakheid volbracht.
Aan de belofte uit Jes.49:16a
kreeg ze houvast: Gegraveerd in
de handpalmen van God!
Voor haar kinderen was ze een
erg zorgzame moeder zolang
ze nog kon. En hoewel de beleving van het geestelijk leven van
ouders en kinderen kan verschillen mogen we weten dat Gods
genade veel veelzijdiger is dan wij
denken. We bevelen haar gezin
aan in die zelfde handen van haar
God!
Vrijdag 31 januari was de rouwdienst in ’t Visnet waarna we haar
begraven hebben op de oude
begraafplaats.
J.H. Gijsbertsen
Zondagavondbijbelkring: D.V.
zondag 2 februari 2014 hopen wij
onze Bijbelkring weer te vervolgen.
We willen nadenken over “Wat
is er aan de hand in onze tijd?”
onder het thema “Eenzaamheid”
aan de hand van de vragen op pagina 21 van de brochure “Anders
leven”.
We verwachten jullie om 20.30
uur bij Arnoud & Erica van Velzen,
Wildweg 6 (tel.: 6781318).
Graag een berichtje indien jullie
zijn verhinderd.
We hopen op een goede avond
met elkaar rondom het geopende
Woord van God.
AHT
■ Aanvangspsalmen
Zondag 2 februari
’s morgens: Psalm 90 vers 1
(schoolpsalm)
’s avonds: Psalm 51 vers 1

elkaar weer te ontmoeten in de
Nieuwe Kerk. We vervolgen dan
de stof uit de Catechismus. Aan
de orde is Zondag 45, waarin
het gaat over het gebed. Met de
jongste groep van de catechisanten hebben we de Geloofsbelijdenis uit het hoofd geleerd, zodat
het ook door kan werken in het
hart. Eén van hen zal ons daarin
voorgaan.
Uur van bezinning: In verband
met de viering van het Heilig
Avondmaal op zondag 9 februari

14 februari 2014

Wilt u uw geliefde verrassen?
Een gezellig familiediner plannen?
Of wilt u eens gezellig uit eten met de Bijbelkring... dat kan!!!
Op vrijdag 14 februari organiseert de TFC van Rik en Machteld Lubbers een
Valentijnsdiner, uiteraard is de opbrengst voor Rik en Machteld in Kosovo.
De avond start met een vrije inloop met welkomstdrankje vanaf 18.30 uur.
Daarna kunt u genieten van een heerlijk 4 gangen-diner, bereid door twee
fantastische koks! U maakt vooraf een keuze uit een voor- en hoofdgerecht.
De kosten voor het diner bedragen €27,50 p.p. incl. 1 welkomstdrankje.
Overige drankjes betaalt u zelf. U kunt op deze avond betalen met uw pinpas
of contant. Een kindermenu kan ook geserveerd worden á €10,00 p.p.

Heeft u ook zin in een geweldige avond?

Schrijf u dan snel in via www.lubbersinkosovo.nl/valentijnsdiner of bel naar
035 5243393 (Lianne Rebel), want er is een beperkt aantal tafels beschikbaar.

Welkomstdrankje
Voorgerecht
Rundercarpaccio
of
Zalmcarpaccio

* Oude Kerk 3½ t/m 6 jaar
Laura Burggraaf.

NIEUWE KERK
Predikant:
Ds. G.J. Mantel
Colijnlaan 5
tel. 5250344
Nieuwe Kerk, Brede Englaan 28
Diensten: Komende zondagmorgen mogen we ons weer
voorbereiden op de viering van
het Heilig Avondmaal. Ik hoop in
de Meentkerk voor te gaan, en
we willen ons daar voorbereiden
met Lukas 7 : 1–7, de geschiedenis
van de hoofdman in Kapernaüm,
waarin het draait om het woord
‘waard’.
In de middagdienst hopen we

Zieken: Mw. Broens van de Middenweg mocht inderdaad naar
huis terugkeren. We hopen met
haar dat het herstel nu goed mag
verlopen en dat ze weer goed
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■ Oppasdienst
Zondag 2 februari
* ’t Visnet 0 t/m 3 jaar:
Stella Schaap en Judith Jansen.

Bijbelverhaal nr. 27:
Exodus 3/4/5/7 : 1–13.

zal er zaterdag 8 februari een uur
van bezinning worden gehouden.
Dit begint om 19.00 uur in de
Nieuwe Kerk. Ds. Den Butter zal
dit uur leiden. Naast gemeenteleden van de wijken Oude Kerk
en Nieuwe Kerk zijn ook leden
van de andere wijken van harte
welkom.
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uit de voeten kan. Ook Marianne
Brasser mocht terugkeren uit het
ziekenhuis. Ze is eerst even thuis
geweest waar ze verzorgd werd
door haar vriend. Nu is ze bij haar
ouders om aan te sterken en op
te knappen. We hopen dat de
liefde en de zorg die ze ontvangt
daar ook aan bij mag dragen. We
bidden voor haar en haar ouders
en haar vriend en voor allen die
bij haar horen. Graag bevelen we
ook de zieken thuis in uw voorbeden aan.
Catechisaties: Met de jongste
groep op maandagmiddag oefenen we nog een keer de Geloofsbelijdenis. Verder hebben we het
gehad over: Wat is een goede
koning? Daarbij kijken we naar
de stukjes uit Samuël die ze zullen
lezen.
Op de mentorcatechese van
maandagavond belichten we
weer een andere kant van Jezus.
Nu Jezus als (hoge)priester.
En in aansluiting op de preek van
zondagmiddag wil ik het met de
groep van 18+ op donderdagavond hebben over het gebed.
Bijbelkring maandagavond: Wij
komen maandag 3 februari 2014 20.00 uur bij elkaar bij Wijna Baas,
de Sav. Lohmanlaan 6. We gaan
verder met het jaarthema “Anders
leven - over Christen-zijn nu” en
behandelen artikel 5. Eenzaamheid blz.: 19–21. Bij verhindering
graag een telefoontje naar: 0355253588.
Bijbelkring 1 komt bijeen op
zondag 2 februari bij Fijnanda en
Henk.
We behandelen uit Hebreeën
hoofdstuk 12: 18 t/m 29 over de
‘Grote verantwoordelijkheid’.
Tot zondag.
Bijbelkring 3: Op maandagavond 3 februari a.s. willen we
weer bij elkaar komen. Plaats van
ontmoeting is bij Alie en Willem,
Crailoseweg 44, tel. 5240113. We
lezen en bespreken nu Jesaja 23
tot hoofdstuk 27 en hopen weer
op een gezegende ontmoeting.
Allen hartelijk welkom en bij verhindering graag even bellen.
Verkoop voor Malawi: De
verkoop van zaterdag 25 januari heeft het mooie bedrag van
€ 600,- opgeleverd. Dit bedrag
wordt uiteraard weer besteed aan
de bouw van de bakkerij. Hartelijk
dank! Volgende verkoop is op 15
februari.
Gift: De brs. Klein en Van de Ridder ontvingen een gift van € 50,voor de kerk. Nogmaals hartelijk
dank voor uw gave.
Groet: Mede namens mijn vrouw
een hartelijke groet aan u allen
vanuit de Colijnlaan 5.
G.J. Mantel
■ Oppasdiensten:
Zondag 2 februari
0–2 jaar Voor Anker "De Erker"
Judith Slingerland,
Judith Visser en
Lianne Wiesenekker.
2–4 jaar Voor Anker
’Grote Waaier‘
Jeanette Kos,
Karin van Vliet,
4

Alexander Kuipers en
Eva Rebel.
4 jaar t/m groep 2 Voor Anker
‘Grote Waaier’
Esther van Tongeren,
Adriaan Rebel,
David Kuipers en
Michelle Makkinje.
■ Kindernevendienst: Na de
scheppingsverhalen horen jullie
nu een kernverhaal uit de Bijbel,
dat van de zondeval. De mens kon
kiezen om van de boom van goed
en kwaad te eten, maar waarom
zouden ze dat doen? (Genesis 3)
Leiding bij groep 3-4: Jolein Rebel
en Jacqueline Makkinje. Bij groep
5-6: ouderling J. Moll en Maria
Kuipers.
ZENDERKERK
Predikant: Vacant
Consulent:
Ds. B.E. Weerd
Zenderkerk, Borneolaan 30
Diensten: Komende zondag bereiden we ons voor op de viering
van het Heilig Avondmaal. De
diensten rond de viering van het
Heilig Avondmaal staan onder
leiding van ds. Gijsbertsen. Deze
week lazen we een stukje uit
Hebreeën 9. Daarin wordt het
volmaakte nieuwtestamentische
offer (Jezus Christus) vergeleken
met de offerdienst uit het oude
testament. Dankzij het bloed
van de Here Jezus hebben we
vrij toegang tot de Vader. Daar
hoeft geen priester van het oude
verbond meer aan te pas te komen. Dan kunnen we avondmaal
vieren tot Zijn gedachtenis. Sinds
het volmaakte offer van onze
Redder hoeft er geen bloed meer
te vloeien en mogen we zonder
schroom komen voor Zijn troon.
In de middagdienst gaat ds. C.
Hoogerwerf uit Doorn voor. Hebt
zo een gezegende zondag onder
de verkondiging van het evangelie.
Meeleven: We leven mee met de
families Verkerk (Gooierserf 228),
Jongerden (Jan van Brakelstraat
59) en Honing (Vissersstraat 31) in
verband met het overlijden van
een (schoon)vader, zwager en
(schoon)moeder. Met Gezang 114
mogen we het zo uitzingen:
De Koning die zijn troon heeft in den hoge,
houdt bij de mensen hof
en alle tranen zal Hij van hun ogen
afwissen tot zijn lof.
Er zal geen rouw, er zal geen dood meer
wezen,
nergens verdriet meer zijn,
de eerste dingen werden uitgewezen,
voorbij ging alle pijn.

De Here onze God zij hen vanuit
dat perspectief nabij,

Censura morum: Met het oog op
de viering van het Heilig Avondmaal is er vanavond (vrijdag) van
19.30 -20.00 uur censura morum in
de consistorie van de Zenderkerk.
Catechisatie: Maandagmiddag
gaan we met de basiscatechese
kijken naar het Bijbelboek van
de Psalmen. Misschien wel het
meest bekende Bijbelboek, omdat
er zo vaak uit wordt gezongen.

Dat gaan we eens testen. Met
behulp van een quiz gaan we
kijken hoeveel we nu weten over
de Psalmen. Verder staan we stil
bij Psalm 78 om nog eens de rode
draad van de thema’s hiervoor te
onderstrepen.
’s Avonds bespreken we voor de
laatste keer het onderwerp van
de hemel. Het gaat niet alleen
over de hemel, maar dit keer
over hemel en hel. Wist je dat de
Here Jezus Degene is Die daar het
meest over spreekt in de Bijbel?
Op woensdag en donderdag gaan
we verder met het onderwerp
relaties. Dit keer met het thema:
wat jongens en meiden over
elkaar moeten weten. Nou ja, dat
schept verwachtingen…
We zien je graag bij één van de
avonden!
Kand. Peter Wijnberger
Huwelijksjubileum: Morgen,
zaterdag 1 februari 2014, zijn
broeder en zuster Henk en Bep
Zwart, Rijsbergenweg 12, 40 jaar
getrouwd. Samen met hun kinderen en kleinkinderen feliciteren
we hen van harte met dit jubileum. Hun trouwtekst was uit psalm
91:2: “Ik zeg tegen de HERE: Mijn
toevlucht en mijn burcht,
mijn God, op Wie ik vertrouw!”
Ze zijn de Here dankbaar voor de
tijd die ze uit Zijn hand hebben
ontvangen. Voor de tijd die voor
hen ligt, wensen we hen nog
vele goede jaren toe. Ook als dat
soms met lichamelijke hindernissen gepaard gaat, maakt de Here
Zijn beloften waar. We wensen u
maar een veelvuldig verblijf toe in
de schaduw van de Allerhoogste.
Want daar is het goed toeven.
Gebedskring: Aanstaande
maandag is er gebedskring in de
Chr. Ger. Kerk. Aanvang 19.00 uur.
Een goed moment om samen met
anderen stil te worden voor God,
te bidden voor de wereld en voor
elkaar en te ervaren dat God heel
dicht bij ons is. Welkom!
Gezinnenkring: Woensdag
5 februari komen we weer bij
elkaar. We worden om 20.00 uur
verwacht bij Jan Moll, Radiolaan
32, tel: 5262485.We behandelen
hoofdstuk 4 van ons boekje”Gaan
voor God”. Irma doet de inleiding.
Bij verhindering graag een berichtje.
Tot woensdag.
Pastoraat: Voor pastorale zorg
kunt u met mij contact opnemen,
tel: 5240633 of met uw sectieouderling. Voor kand. Peter Wijnberger is Piet Goedegebuure contactpersoon. Hij is bereikbaar via tel:
5262997 of per email:
goedegebuurepiet@gmail.com.
Kopij voor het kerkblad:
Berichten voor het kerkblad van
volgende week zijn welkom tot
uiterlijk woensdagavond 18.00
uur, bijvoorkeur via de email:
zenderkerk@hervormdhuizen.nl.
Om over na te denken:
Avondmaal vieren? Een vraagteken? Jezus wilde bij Zacheüs maaltijd houden en niet andersom.
Tenslotte: Namens de kerkenraad
een hartelijke groet aan u en jullie allen.
Gert Veerman, scriba

■ Oppasdiensten:
Zondag 2 februari
* Gemeentezaal, 0 t/m 2 jaar:
Sandra Theissling,
Alies van Mill en
Miriam Veerman.
* Kelder, 3 t/m 5 jaar:
Corrie Schram,
Clarissa van Stempvoort en
Eline Kaijser.
■ Kindernevendienst: Zondag
is er kindernevendienst voor de
kinderen van groep 1 t/m groep
6 van de basisschool. Het verhaal
gaat over ‘Elia naar de Horeb’.
Leiding van groep 4 t/m 6 is: Pieter Veerman en Ben Reurink.
Leiding van groep 1 t/m 3 is: Sabine Molenaar en Irma Gooijer.
ZENDERKERK/MEENTKERK
Vrouwen Contact Groep: Dinsdagavond 4 februari a.s. beginnen
we om 18.30 uur met een maaltijd
(Chinees-buffet) in de Meentkerk.
Aansluitend om ± 20.00 uur hebben we nog een vergadering.
Je kunt je tot en met zaterdag
1 februari opgeven voor de
maaltijd!! Zie verder alle info per
mail. Denken jullie ook nog aan
de eigen bijdrage van € 5,00 voor
het ‘lief en leed-potje’?
En willen jullie alvast nadenken
over een onderwerp voor de
komende lezing door ds. G.J.
Mantel? Alvast bedankt en graag
tot dinsdagavond!
MEENTKERK
Predikant:
Ds. B.E. Weerd,
Augustinuslaan 33,
5243431
bweerd@hervormdhuizen.nl
Meentkerk, Bovenmaatweg 410

Rondom de diensten: Komende zondagmorgen hoopt in
de Meentkerk ds. Mantel voor te
gaan. Het is de dienst voorbereiding Heilig Avondmaal en ook de
diensten van viering en dankzegging volgende week zal hij leiden.
In de middagdienst hoop ik voor
te gaan. Het is een dienst met
een bijzonder karakter. Meer
informatie staat verderop in het
wijkbericht. We hebben ons bij de
voorbereiding gericht op jongeren en ouderen, die in onze tijd
allerlei vragen tegenkomen over
de achtergrond van de Bijbel. In
deze dienst zal 1 Petrus 1:16-21
centraal staan. Welkom en neem
gerust iemand mee.
De komende zondagen hoop ik
zelf de avondmaal diensten in de
Nieuwe Kerk te leiden. Ik zal in
de diensten Mattheüs 15 volgen.
Tijdens de dienst van voorbereiding is de tekst vers 11. Ik wens
iedereen gezegende diensten.
Doopzitting: Met het oog op de
bediening van de Heilige Doop op
zondag 23 februari aanstaande
wordt er doopzitting gehouden op dinsdag 4 februari 2014
aanstaande om 21.00 uur in de
Meentkerk. Beide ouders worden
verwacht, graag het trouwboekje
meenemen. Laat ds. Weerd even
weten als u van plan bent te
komen.
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besluiten christelijke gereformeerde synode

INTERKERKELIJKE CONTACTEN
GEREFORMEERDE BELIJDERS
Het zal bekend zijn bij de lezers van dit
blad dat in het najaar van 2013 de generale
synode van de Christelijke Gereformeerde
Kerken (CGK) vergaderde. Eén van de
agendapunten is altijd weer de verhouding
tot andere kerken en groepen van gereformeerd belijden.
De geschiedenis
Het zal ook bekend zijn dat de CGK op
plaatselijk vlak met verschillende kerken en
groepen van gereformeerd belijden samenwerken. Dat betreft niet alleen allerlei
praktische samenwerkingsvragen die in
een dorp of stad kunnen rijzen, maar ook
samenwerkingsvormen, waarbij het voorgaan van elkaars predikanten, gezamenlijke
kerkdiensten, of zelfs het vormen van een
plaatselijke samenwerkingsgemeente aan
de orde is. Het begin daarvan ligt in 1965,
toen de synode voor het eerst daarvoor een
regeling vaststelde. In eerste instantie kwam
deze samenwerking van de grond met gemeenten in het kerkverband van de Nederlands Gereformeerde Kerken (NGK), daarna
- in de jaren ‘90 - met gemeenten van de
Gereformeerde Kerken (vrijg.) (GKv), in het
begin van de 20e eeuw werden ook gemeenten van gereformeerd belijden binnen
de Nederlandse Hervormde Kerk (meestal
verwant met de Gereformeerde Bond) erbij
betrokken en laatstelijk kwam de Hersteld
Hervormde Kerk (HHK) in het vizier.
Met al deze kerken/groepen kan een plaatselijk samenwerkingscontact ontstaan, net
zo intensief als men dat plaatselijk wil. Zo is
er in Huizen sinds twee jaar sprake van een
nauwe samenwerking tussen de CGK en de
GKv ter plaatse: zes keer per jaar gaat ondergetekende voor in de GKv en ds. P. Boonstra
preekt dan in de CGK. Er zijn twee gemeenschappelijke gemeenteavonden per jaar en
er is een gezamenlijk diaconaal-missionair
project in Bussum. De samenwerking wordt
geleidelijk uitgebreid.
De synode van de CGK besloot in 2010 dat,
afgezien van deze plaatselijke samenwerkingsvormen, álle kerkenraden predikanten
uit de genoemde kerken mogen uitnodigen
om voor te gaan in hun kerkdiensten. Dus
ook in een gemeente waar geen vorm van
plaatselijke samenwerking is (bijv. omdat
daar geen kerk is die daarvoor in aanmerking komt) kunnen predikanten uit die anCensura morum: Een herinnering aan het censura morum komende vrijdagavond 31 januari in
de consistorie van de Meentkerk.
Meeleven: We leven mee met
verschillende zieken: Mevrouw
Van der Willik, Westkade 190
(1273 RZ) kreeg te horen dat er
kanker is geconstateerd in haar
darmen en dat er ook uitzaaiingen zijn. Dat is een moeilijk
en verdrietig bericht voor haar
en haar man. Er wordt bekeken
welke behandelingen mogelijk
zijn. Mevrouw Ineke WestlandHoning, De Regentesse 44 (1273
JZ), wordt deze week geopereerd
in het Tergooiziekenhuis. Eigenlijk
was de operatie iets later gepland,
maar er was een plek vrijgevallen.
Bep Verhoeven, De Haar 5 (1273
CV) verblijft nog in het Transitorium van het Tergooi ziekenhuis
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dere kerken gevraagd worden voor het leiden
van een kerkdienst.
Gereformeerden binnen de
Protestantse Kerk
Nu, in 2013, nam de synode een soortgelijke
stap in de richting van de gereformeerde belijders binnen de Protestantse Kerk in Nederland
(dus niet de hele PKN!). Er was al sprake van
een voorzichtige ontwikkeling op het gebied
van samenwerking op plaatselijk niveau. Zo
is er in Amersfoort-Vathorst een missionaire
gemeente die samengesteld is uit leden van
de CGK, NGK en PKN (de laatsten ‘van gereformeerd belijden’). In Stadskanaal is er een
samenwerking met de PKN op hetzelfde niveau zoals ik dat zojuist schetste voor CGK- en
GKv-Huizen. En ook in Maarssen is er sprake
van plaatselijke toenadering.
Aan deze onderlinge geestelijke herkenning
kan nu, zo besloot de synode, ook op een
andere manier invulling worden gegeven:
christelijke gereformeerde kerkenraden kunnen met ingang van 2014 (letterlijk synodebesluit) ‘ook predikanten van de PKN uitnodigen
voor de bediening van Woord en sacramenten, de dienst der gebeden en de kerkelijke
bevestiging van een huwelijk in de erediensten
van de gemeente, mits kerkenraden zich ervan
hebben vergewist dat deze predikanten in
de uitoefening van hun ambt zich verbonden
hebben aan de gereformeerde belijdenissen.
Anderzijds zijn onze predikanten gerechtigd
voor te gaan in een gemeente van gereformeerd belijden binnen de PKN wanneer een
kerkenraad hen daartoe uitnodigt’ .
Het valt te verwachten - en de eerste tekenen
daarvan hebben zich al aangediend - dat de
kerkenraden van de CGK zich voor het inhoud
geven aan deze verruiming van de regels
vooral zullen oriënteren bij predikanten die
zich verwant voelen aan de Gereformeerde
Bond. Dat deze bond in het officiële besluit
niet wordt genoemd, heeft een reden: zij is
niet een ‘officieel deel’ van de PKN, evenmin
als ze dat vroeger was binnen de NHK. Maar
het is bekend dat de prediking zoals die binnen de hervormd gereformeerde sector klinkt,
geestelijke weerklank vindt in de CGK - en
omgekeerd.
Er is nóg een probleem: er is geen lijst waarop
alle predikanten genoemd worden die zich tot
de Gereformeerde Bond rekenen (of zich daar

te Blaricum. Ook mevrouw Eef
Kos-Rebel, Gooimeerpromenade
3 (1277 ES) is op die afdeling
opgenomen. Mevrouw Marjan
Molenaar, Brunel 12 (1273 BC) is
opgenomen in de Rembrandthof.
De heer Henk Jan Hagedoorn,
van Treslongstraat 1 (1272 AP),
verblijft ernstig ziek thuis.
Deze zieken en ook andere zieken, die thuis of ergens anders
verblijven, Gods nabijheid toegewenst.
Welkom: Ik heet van harte welkom in onze wijkgemeente IzakJan en Joline van den Nieuwendijk en hun kinderen Mart-Jan en
Julian. Ze wonen aan de Klaver 49
(1273 AK). Al een tijdje kerkten zij
in de Meentkerk, maar nu zijn ze
ook officieel ingeschreven als lid
van de wijkgemeente. Ik hoop dat
jullie je snel thuis zullen voelen en

geestelijk mee verwant weten). Kerkenraden
zullen de uitnodigingen dus doen op grond
van hun eigen geestelijke waarnemingen. En
dat betekent dat er met name in de eigen
omgeving gezocht zal worden. Daar kent
men elkaar over de kerkmuren heen het
beste?
In Huizen
Op dat spoor borduur ik graag even met u
door. In Huizen is een Hervormde Gemeente
binnen het verband van de PKN. Met vier
wijkgemeenten c.q. kerkgebouwen. Zij telt
enkele duizenden leden en rekent zich tot
de Geref. Bond. Daarnaast is een kleine
CGK, schuin aan de overkant van de Zenderkerk, met ongeveer 230 leden. Die twee
gemeenten werken al op allerlei plaatselijk
vlak samen. Er zijn geen plannen om tot een
samenwerking te komen zoals die er tussen
de plaatselijke CGK en GKv is: wat zou dat
voor invulling moeten krijgen, gezien het
grote verschil in ledental? Maar wél is er al
vele jaren sprake van gezamenlijke kinderdiensten op bid- en dankdag. Voor evangelisatie in Huizen sluit de CGK graag aan bij de
initiatieven die daarvoor bij de hervormde
gemeente van Huizen worden ontplooid.
Dat ligt immers gezien onze geestelijke
verwantschap voor de hand?
Wat zou er tegen zijn om zo en dan een
plaatselijke hervormde predikant op de kansel van de CGK te begroeten en waarom zou
de predikant van de CGK ook niet eens in
de Nieuwe Kerk (het is maar een voorbeeld)
kunnen voorgaan? Wie weet wat er in de
(nabije) toekomst gebeurt. Wat de synoden
betreft is de ruimte er nu in ieder geval.
Tot slot
Kerken scheuren gemakkelijker dan dat ze
tot heling komen. Dat is een verdrietige constatering die ik maak na vele jaren hiervoor
gebeden - en ook aan gearbeid - te hebben.
Het maakt vaak treurig. Maar dit zijn nu van
die zaken waarvan ik hoop dat ze iets anders
laten zien: plaatselijke geestelijke verwantschap die ook op zondag doorklinkt. Opdat
de wereld... toch?
D. Quant
Ds. D. Quant (1950) is predikant van de CGK Huizen en voorzitter van de generale synode van de
Christelijke Gereformeerde Kerken 2013.

ik wens jullie als gezin Gods zegen
toe.
Ook de heer Jan van Elp, Hoofdweg 124 (1275 AG) is nu officieel
lid van onze wijkgemeente. Enige
tijd geleden in het huwelijk getreden, heeft u uw plek gevonden in
ons midden. Een hele gezegende
tijd toegewenst.
Verhuizing: Vanaf 7 februari
2014 aanstaande woont Bert Vos
aan de Huizermaatweg 212 (1276
MH). Tot nu toe woonde hij op
nummer 124. Een hele goede tijd
in je nieuwe huisje en Gods zegen
voor de toekomst!
Jezus en de Bijbel - een
sprookje of waarheid?: Komende zondagmiddag is de
eerste dienst in een serie van drie
diensten en een avond over achtergronden van de Bijbel en het

christelijk geloof. We willen met
elkaar eerlijk een aantal vragen
onder ogen zien en proberen
een weg te wijzen die je daarin
kunt bewandelen. Elke dienst
heeft een eigen tintje, doordat er
bijvoorbeeld actief kan worden
meegedacht of van tevoren al
stof om over na te denken wordt
gegeven. Na elke middagdienst
is er een nabespreking onder het
genot van een zelf meegenomen
broodje. Op die manier kunnen
vragen worden besproken en
ervaringen worden uitgewisseld.
Er is koffie en thee. Komende
zondag de dienst om 17.00 uur in
de Meentkerk. Het thema is: ‘Het
ontstaan van de Bijbel - waarom
deze 66 boeken?’ Iedereen van
harte welkom.
■ Kindernevendienst: A.s. zondag is er kindernevendienst voor
5

de kinderen van groep 1 t/m 6.
Jullie gaan luisteren naar 2 wonderen die Jezus gedaan heeft nl.
de genezing van een hoofdman in
Kapernaüm en de opwekking van
een jongeman in Naïn. Bij deze
verhalen hebben we voor beide
groepen een leuke verwerking en
mooie liederen uitgezocht.
De leiding bij groep 1, 2 en 3 is in
handen van Neelinke en Sonja en
bij groep 4, 5 en 6 hebben Lance
en Nadine de leiding. Tot zondag!
P.S.: Denken jullie aan de spaarpot
voor het werk van Rik en Machteld Lubbers?
Kringwerk: Kring de Ontmoeting komt op maandagavond 3
februari om 20.00 uur bijeen bij
Fam. Boomsma, Kamperzand
41. Meinske zal verder gaan met
Markus 4.
GROEI: Uitnodiging GROEI woensdag 5 februari - Meentkerk
Praise-avond
Woensdag a.s. is er bij GROEI weer
een praise-avond. Op deze avond
zullen we bekende en onbekende
Opwekkingsliederen, Psalmen
en Gezangen zingen. Een avond
waarop we God willen lofprijzen.
Bezoekers van GROEI hebben met
z’n allen de basis gelegd voor
deze avond door een ‘lievelingslied’ aan te vragen. Het belooft
een hele mooie avond te worden
en natuurlijk nodigen wij u en jou
van harte uit om erbij te zijn en
met ons mee te zingen!
GROEI is dè ontmoetingsplek voor
jong èn oud, een activiteit vanuit
de Meentkerk maar iedereen
is welkom, en deze bijzondere
avond is de gelegenheid bij uitstek om iemand mee te nemen
naar GROEI. We starten zoals
gebruikelijk met een gezamenlijke
maaltijd vanaf 18.45 uur, waarvoor we u/jou ook van harte uitnodigen. Het is niet verplicht om
deel te nemen aan de maaltijd en
u/jij bent dan welkom om tussen
19.30 en 19.45 uur in te stromen.
We hopen u en jou woensdag te
ontmoeten.
Team van GROEI, e-mail:
groei@hervormdhuizen.nl.
Meent-women-meet-Meentwomen-meet: De voorbereidingen voor een mooi ontbijt zijn
in volle gang. De inloop is op 5
februari om 08.45 uur in de gemeentezaal van de Meentkerk.
Pannenkoek eten: Het lijkt
komende vrijdag een mooi event
te worden bij de Meentkerk als
pannenkoekrestaurant.
Club voor alleenwonenden:
Het is al weer de tweede maand,
in 2014, en ook op de tweede
zaterdag 8 februari, willen we
graag weer onze clubavond hebben! Deze keer, wil één van onze
clubleden de avond voor ons
verzorgen. Hij wilde als ontwikkelingswerker zijn medewerking
verlenen in landen waar hulp dringend nodig was en is, om zo met
Woord en Daad, onze opdracht te
verwezenlijken! Hij heeft daartoe
een aantal dia‘s, die hij ons wil laten zien en wil daarover ook wat
vertellen! En willen dit ook graag
weer in de Meentkerk laten zien
en horen. De avond begint om
19.00 uur. Ja, ook de koffie staat
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dan weer klaar! Opnieuw nodigen
we u/jullie en alle alleenwonenden weer hartelijk uit! Kwam jij
nog niet eerder op onze bijeenkomsten; maar bent toch wel
wat benieuwd/nieuwsgierig, wat
doen zij nu allemaal? Ik kan u/jou
zeggen dat dit heel gevarieerd is:
- soms gaan we uit: andere keren
nodigen we iemand uit! Maar
ook jullie ideeën zijn: WELKOM.
De bijeenkomst die in januari was
gepland, kon helaas door ziekte
niet doorgaan. We hopen deze
dan nu op Deo Volente zaterdag
1 maart, met het programma dat
voor januari was gepland te laten
doorgaan.
Voor de organisatie graag even
een telefonisch berichtje op ma.
3, di. 4 of wo. 5 februari, tussen
19.00-20.30 uur, op nr. 5240024!
Graag tot ziens, met hartelijke
groeten, W. van Driesten.
■ Oppas - zondagmorgen
2 februari: Ivanka Flowerree;
Martine Rebel; Paula van As; Daniëlle Brasser; Dorien Klinkenberg;
Joëlle Rebel
Augustinusje: ‘De reis door de
wereld is zwaar. Laat deze reis je
niet hoogmoedig maken als het
meevalt en je niet neerslachtig
maken als het tegenvalt.’
Tenslotte: Het was een vreemde
ervaring om vorige week even
helemaal ‘van de wereld’ te zijn.
Een voorhoofdsholteontsteking
deed me de das om.
Ook ditmaal weer een wijkbericht
gevuld met lief en leed en allerlei
activiteiten. Mooi om zo samen
wijkgemeente te zijn voor en met
elkaar. Ik hoop dat u en jij je plek
daarin hebt en je welkom weet.
Hartelijke groet, ds. Weerd

Huizen

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

Ontmoetingsdienst: Deze
zondag gaan we in deBrug verder
met de vraag ‘Wie is Jezus?’ Het
bijbelgedeelte dat aan de orde
komt, is Mattheüs 3 vers 1 t/m 6
en vers 13-17. ‘Jezus is de gedoopte’.
Als Jezus zo’n 30 jaar is, treedt hij
‘naar buiten’. De eerste gang die
hij maakt vanuit Galilea is naar
de Jordaan. In de Jordaan staat
zijn achterneef Johannes mensen
te dopen. Johannes is de ‘voorloper’ van Jezus. En Jezus kun je
niet zomaar ontvangen, daarvoor
moet je tot inkeer en ommekeer
komen. Dat werd toentertijd
gemarkeerd door de doop in de
Jordaan. Veel tijdgenoten van Johannes laten zich dopen als teken
van een nieuw begin. Zo bereiden
zij zich voor op de komst van de
verwachtte Messias. En - zonder
dat ze het weten - staat Hij in hun
midden en loopt Hij naar Johannes om óók door hem gedoopt te

worden. Maar dat is voor Johannes te veel van het goede. Jezus
mag dan wel zijn achterneef zijn,
Hij is ook zijn Heiland en dat gaat
toch veel dieper. Daarom roept
Johannes het uit: ‘Ik zou door u
gedoopt moeten worden, en dan
komt u naar mij?’. Maar Jezus laat
dat niet toe. Jezus wordt door
Johannes gedoopt. Waarom? Daar
hopen we in deze dienst achter te
komen.
De deuren van deBrug gaan om
10.00 uur open voor koffie/thee
en ontmoeting. De dienst begint
om 10.30 uur. Welkom!
Website: Op de website
www.missionairhuizen.nl kunt u
m.b.t. de Ontmoetingsdiensten alles (terug)vinden voor de komende zondagen. Hier kunt u ook de
liederen en/of de preek downloaden van de gehouden diensten.
Voor a.s. zondag tik je de verkorte
url: bit.ly/HHmOPH
Jan Verkerk
HEEL DE GEMEENTE

Predikant:
Ds. C.G. Geluk
De Regentesse 21
tel. 5257832
Kringleiders: Maandag 3 februari heb ik een gesprek met een
aantal kringleiders over allerlei
onderwerpen die betrekking
hebben op het bovenwijkse werk.
Graag wil ik van hen, hun kennis
en hun ervaringen leren en mij
door hen laten inspireren. We
komen om 20.00 uur bijeen in de
Meentkerk.
Ouderlingenoverleg: Dinsdag
4 februari heb ik overleg met de
ouderlingen gemeenteopbouw
(20.00 uur, De Regentesse 21).
Verdiepingscursus: Woensdag
5 februari beginnen we met het
vierde en laatste blok. Onderwerp: ‘De belijdende kerk’.
Locatie: ’t Visnet
Tijd: van 21.00 tot 21.45 uur
Tenslotte: Een hartelijke groet
vanuit De Regentesse,
C.G.G.

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

De ziekenboeg: Mw. W. van
Wessel-Visser, ONP 177, zal als u
dit leest waarschijnlijk TergooiBlaricum hebben verlaten.
De toestand van mw. Hom-Kos,
ONP 166, is onveranderd. Onze
God is een Ontfermer. Laten onze
zieken dat mogen ondervinden.
Weekdienst: Op woensdag 5 februari zal ds. B.E. Weerd uw voorganger zijn. De dienst in de Grote
Waaier begint om 10.30 uur en

duurt tot 11.15 uur. Voorafgaand
aan het meditatieve moment,
met samenzang, schriftlezing en
gebed, kunt u een kopje koffie drinken. ‘Van de opgang der
zon af tot haar ondergang, zij de
Naam des Heeren geloofd’. Hij
is het zo waard om geprezen te
worden!
Gift: Op verzoek van de receptie
mag ik een gift van € 50,- voor
het personeelsfonds doorgeven.
Dank u wel.
Tot slot: Met iemand die het heel
moeilijk had met Gods leiding
in zijn leven las ik van de week
Psalm 42. Wat kan het Woord
van God, een Psalm verrijkend en
vertroostend zijn in zulke omstandigheden! Hopelijk ook voor u als
u zich in vergelijkbare omstandigheden bevindt.
God is het allerbelangrijkste
voor de dichter van Psalm 42. Hij
vergaat a.h.w. van verlangen naar
God, zo schrijft hij, net zoals een
hert naar stromend water smacht.
Tegelijk, en dat is het drama van
de dichter, is God onbereikbaar
ver weg. Waar bent U God? Of
- nog erger - waarom vergeet U
mij?
Een ander zegt misschien: ‘Houd
toch op met dat geloof, wat heb
je eraan? Nu je God nodig hebt, is
Hij er niet.’
Vragen die heel herkenbaar zijn
voor nu en voor onszelf. Hoeveel
discussies voeren mensen niet met
elkaar? Bestaat God nu wel of
niet? Heeft Hij alles in zijn handen
of kun je dat niet zeggen? Is Hij
liefde of eerder streng, streng
maar rechtvaardig? Maar hoe
je ook nadenkt en redeneert, je
komt er niet uit.
De dichter van Psalm 42 kent
een heel andere benadering. Hij
legt het allemaal bij God neer of
liever gezegd: hij werpt het God
voor de voeten! ‘Ik zeg tegen
God: Mijn rots, waarom vergeet U
mij? Waarom ga ik in het zwart
gehuld, door de onderdrukking
van de vijand? U bent alles voor
me. Heel mijn leven heb ik in U
geloofd. Ik kan niet zonder U,
maar nu, nu ik U het hardst nodig
heb, merk ik niets van U.’
Soms denken mensen dat je niet
boos mag zijn op God. Maar hier
in de Psalm klinken toch de verwijten aan God.
Uiteindelijk is dat de enige weg
die je kunt bewandelen met alles wat je hoog zit. Vergelijk het
maar met een vriend of vriendin,
op wie je boos bent. Natuurlijk
kun je je verwijten inslikken en
als je het echt niet meer uithoudt
kun je met iemand anders gaan
praten over je vriend of vriendin
die zo is tegengevallen. Maar juist
met echte vrienden zul je het conflict aangaan. Er is een grote kans
dat er heftige woorden worden
gezegd. Woorden waar je later
misschien spijt van hebt. Maar
door de verwijten heen wordt er
aan de betrokkenheid op elkaar
gebouwd.
Zo ook gaat de dichter tegen God
tekeer in Psalm 42. Overtuigd
van de trouw van God, weet de
dichter dat hij geen blad voor de
mond hoeft te nemen. De band
met God kan wel wat grote woorden hebben. ‘Een vriendschap
met de Eeuwige is een eeuwige
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vriendschap’, heeft iemand eens
gezegd. Dus: kom voor de dag
met alles wat je hoog zit. Hij kan
het hebben en de lucht klaart er
misschien van op.
(Hierbij geïnspireerd door: ’Klaagmuur’ Ark mission)
Met een hartelijke groet aan u
allen,
E.K.T.

MC EVANGELIST
Evangelist:
Jan Verkerk
De Ruyterstraat 7, 1271 SR
tel. 06 57 99 28 29
evangelist@hervormdhuizen.nl
www.missionairhuizen.nl
Rekeningnr. 3299 02 091 H.E.Z.C.
te Huizen

Nieuwe week: Volgende week
staan er geen bijzondere afspraken gepland. Ik hou me - zoals
gebruikelijk - bezig met de voorbereiding voor de verkondiging in
de Ontmoetingsdienst, ga aan de
slag met het nieuwe beleidsplan
van de Missionaire Commissie en
nog een aantal lopende zaken
m.b.t. deBrug en de Ontmoetingsdienst.
Dank: Verleden week donderdag
is de vader van Ina overleden. Hij
werd 76 jaar. Nog maar ruim 2
maanden geleden hoorde hij dat
hij kanker had dat ook uitgezaaid
was naar zijn lever. Na een eerste
chemokuur verslechterde zijn
toestand bijzonder snel. Afgelopen woensdag werd hij begraven
in zijn woonplaats Lunteren. Voor
het medeleven dat wij ontvingen,
bedanken wij (jo)u hartelijk!
Jan Verkerk

Nieuwsbrief
Rik en Machteld Lubbers
Immanuël: een naam vol warmte
en licht, een grote God, Die een
klein mens kan wezen, Die al zijn
liefde op ons heeft gericht om ons
geschonden leven te genezen.
Nel Benschop
Lieve familie en vrienden,
‘Immanuël, God met ons, een
naam vol warmte en licht.’ Dat
hebben we zeker mogen ervaren.
Tijdens de kerstdagen, zonder familie en vrienden, zijn we er heel
bewust van geworden dat we het
Kerstkind nodig hebben om écht
kerst te vieren. Hier in Kosovo
hebben zo weinig mensen door
waar het echt om gaat met kerst
en weten weinig mensen dat Hij
‘geschonden levens wil genezen’.
En juist hier in Kosovo zien we zo
veel gebrokenheid, wrok en pijn.
We hopen dat we in 2014 heel
veel van Zijn liefde, warmte en
Licht mogen laten zien!
Babadimri
Op Tweede Kerstdag Wieke gewoon naar school brengen voelde
wel erg vreemd. Maar juist die
dag was extra speciaal op school,
want alle kinderen mochten samen met de ‘vader van de winter’
(in Nederland is hij meer bekend
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als de kerstman) op de foto. Hier
in Kosovo draaide alles om die
beste man en je kon op veel plekken in de stad met ‘Babadimri’ op
de foto. Ook was er een speciale
viering voor de kerstman op de
school van Wieke, waar Wieke
ook een Nederlands liedje heeft
laten horen. Voor ons even flink
omschakelen. En wat waren de
zondagse diensten, de maaltijdafsluitingen thuis en de kerstavond
met de kinder- en jeugdclub heerlijke momenten. Ons helemaal
richten op de Man waar het écht
om gaat: een Vader het hele jaar
door, niet alleen in de winter!
Stukje praktijk
We vinden het erg fijn dat we al
een stukje werk hebben kunnen oppakken in de gemeente.
Een stukje praktijk naast de vele
theorie van de taalstudie. We
genieten elke keer van de kinderen jeugdclub en we merken dat
zij die deelnemen ook behoefte
hebben aan dit contact. Het is
mooi om te zien dat ze anderen
meenemen, daaraan merken we
dat ze enthousiast zijn over de
activiteiten. Brooddeeg, strijkkralen, pepernoten bakken, bingo,
krantenmeppertje… zomaar wat
ingrediënten die de avonden geslaagd maken. Ook was het leuk
om een echte Hollandse luiertaart
te maken voor de dochter van
onze Nederlandse collega Thera.
De kerstavond hebben we als heel
bijzonder ervaren. We hebben
samen de ‘Nativity Story’ gekeken
en er waren ook enkele ouders
die meekeken. Mooi, om juist hier
in Kosovo, waar zo weinig stil
gestaan wordt bij het Kerstkind,
met elkaar naar het echte kerstevangelie te kijken. Willen jullie
meebidden voor de doorwerking
van Gods Geest? En voor wijsheid
als we zoeken naar nog meer
mogelijkheden om het Evangelie
te delen?
Dromen
Ook al genieten we erg van de
praktijkmomenten, toch moet er
ook hard gestudeerd worden. In
het eerste jaar is ons speerpunt
de taalstudie en dat is echt nodig.
We zijn begonnen met nieuwe
boeken en herhalen zo de grammatica nog een keer op een andere manier. Onze eerste indruk van
deze boeken is positief, omdat ze
ook het dialect Geg enigszins uitleggen. Het blijft lastig dat ze hier
een dialect spreken en daardoor
vraagt de taalstudie meer tijd.
Natuurlijk zijn we soms al wel aan
het ‘dromen’ en is het goed om
naar mogelijkheden te kijken wat
werk betreft. Zo zijn er al contacten in een Romadorp nabij Peja.
Rik sport elke donderdag met een
paar jongens en na het sporten
wordt er bijbelstudie met hen
gedaan. Ook hebben we meer
contact met een jong echtpaar uit
het Romadorp, die een dochtertje
hebben van enkele maanden oud.
We hopen een persoonlijke relatie
op te bouwen, zodat zij op hun
wijze een licht mogen zijn in hun
dorp. En de overgebleven tijd kan
altijd gevuld worden met koffiebezoekjes hier in de buurt…
Houterige Hollanders
Half december stond de buurman
op de stoep met een mysterieuze

koker. Het was een soort ‘envelop’ met een uitnodiging voor de
bruiloft van zijn zoon, de dag na
kerst. Uit het feit dat ze ons uitgenodigd hebben, blijkt dat we als
buitenlandse familie opgenomen
zijn in de buurt en er helemaal bij
mogen horen. We hebben genoten van deze culturele ervaring!
Tijdens de feestavond waren er
veel trommels en andere instrumenten te horen en er werd traditioneel gedanst terwijl een zanger
allerlei Kosovaarse liederen zong.
Ook wij als houterige Hollanders
hebben ons gewaagd aan deze
sierlijke dansen. Op de één of andere manier wist de cameraman
ons elke keer te vinden en vielen
we blijkbaar toch wel op tussen
alle échte Kosovaren. Terwijl we
toch echt ons best deden en goed
op het ´voetenwerk´ van de anderen letten…
Na afloop van het feest ging deze
culturele ervaring thuis nog even
door, want de oppas had het
maar vreemd gevonden om de
meiden alleen op hun kamer te
laten slapen. Daarom had ze hen
eerst samen in één bed gelegd,
maar dat werkte ook niet echt.
Vervolgens hadden ze de hele
avond beneden mogen spelen.
Uiteindelijk had de oppas Giske
in slaap ‘gewiegd’ en Wieke had
op de bank mogen slapen. Toen
wij om één uur ’s nachts thuiskwamen, sliepen ze net een uurtje.
De meiden hadden dus ook een
geweldige avond gehad! Op
www.lubbersinkosovo.nl is een
uitgebreid verslag te vinden van
onze eerste Kosovaarse bruiloft.
Dank- en gebedspunten:
l Dank dat we zijn opgenomen in
de buurt.
l Dank voor de kerstavond die
we met de jongeren mochten
vieren.
l Bid voor de taalstudie en vooral
de praktijk.
l Bid voor het Romadorp waar we
contacten mee hebben.
Hartelijke groet vanuit Kosovo!
Rik, Machteld,
Wieke en Giske Lubbers
Vanuit de TFC
Als TFC mogen we, samen met Rik
en Machteld, terugkijken op een
mooi jaar, met de uitzend-dienst
in april als hoogtepunt. We zijn
dankbaar voor de steun die we
van vele kanten hebben ervaren,
ook rondom onze acties.
De laatste actie van 2013, de oliebollenactie heeft € 2.686,75 opgebracht! Een fantastisch bedrag
om 2014 mee te beginnen! We
zien het nieuwe jaar dan ook met
vertrouwen tegemoet.
Onze eerst volgende actie is het
Valentijnsdiner, op 14 februari.
Houd u de website vooral goed in
de gaten, daarop zal binnenkort
meer informatie te vinden zijn.
Hartelijke groet, De TFC
Colofon
Rik en Machteld zijn namens de
GZB (Gereformeerde Zendings
Bond) uitgezonden naar Kosovo.
In Peja werken zij voor ECM (European Christian Mission) in een
gemeente-stichtingsproject. De
uitzending van Rik en Machteld
wordt mede mogelijk gemaakt
door de gemeente Huizen.

U kunt hen steunen door een gift
over te maken op
IBAN: NL71RABO0329907417 t.n.v.
Diaconie Hervormde Gemeente
Huizen o.v.v. Uitzending Rik en
Machteld Kosovo. Uw giften zijn
fiscaal aftrekbaar.
Familie R. Lubbers
Fahu Posta 22
30.000 Pejë
Kosovo
www.lubbersinkosovo.nl.
Thuisfrontcommissie Lubbers p/a Langestraat 33 1271 PZ Huizen, 035-5240154
tfc@lubbersinkosovo.nl.

Kerkstraat 50, 1271 RM Huizen
035-5267914 www.echowinkel.nl
Huwelijk: verbond voor het leven,
Gary Chapman, € 16,95
In ‘Huwelijk: verbond voor het
leven’ wil dr. Gary Chapman
christenen helpen te begrijpen
wat de Bijbel ons leert over het
huwelijk - en wil hij ons stimuleren dit in het dagelijks leven toe
te passen. Volgens Gary Chapman
vormt intimiteit de kern van het
huwelijk. Een huwelijksrelatie is
zelfs zo intiem, dat God zegt dat
twee mensen ‘één vlees’ worden
(Gen.2:24). Het woord ‘één’ is hetzelfde woord als het woord dat
in Deuteronomium 6:4 gebruikt
wordt om God Zelf te beschrijven:
‘Hoor Israël: de HERE is onze God;
de HERE is één!’ Dr. Gary Chapman beschrijft deze eenheid, en
verheldert voor ons de boeiende
maar tegelijk kwetsbare relatie
tussen communicatie, en seksuele
én emotionele intimiteit.
Een echtpaar naar Gods Hart,
Jim @ Elizabeth George, € 15,95
Een huwelijk dat ermee door kan?
Een huwelijk waar je mee door
kunt!
Elkaars beste vriend. Geliefden die
het beste voor elkaar willen en
bitterheid en wrok geen kans geven. Een relatie die de liefde van
Christus laat zien. Is zo’n huwelijk
wel mogelijk? Of is ‘lang en gelukkig leven’ een illusie?
Leer van het leven van tien echtparen uit de Bijbel hoe je…elkaar
kunt liefhebben zoals God het
bedoeld heeft in goed overleg en
hoe je zonder conflict moeilijke
beslissingen kunt nemen, zonder
angst of onbegrip met elkaar
kunt communiceren, als team
kunt functioneren en als eenheid
naar buiten kunt treden, op Gods
leiding kunt vertrouwen, ook als
de toekomst onzeker is. Of je nu
aan het begin van je ‘huwelijksreis’ staat of al jaren onderweg
bent: dit boek zal je verfrissen en
vernieuwen. Ontdek hoe je samen
kunt leven als een echtpaar naar
Gods hart.

MARRIAGE WEEK

vrijdag 7 februari t/m
vrijdag 14 februari
Een week lang extra aandacht
voor het huwelijk, relaties en
liefde in Boekhandel De Echo.
Een tafel vol boeken, cd’s, dvd’s,
kaarten en cadeauartikelen met
het thema huwelijk en liefde en
alles wat daarbij komt kijken.
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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.: 3764.75.110
JONGERENWERKER
Vacant

■ Samenvatting
derde werkgroepvergadering
HJ & HGJB
Vorige week dinsdagavond 21
januari zijn de jeugdouderlingen,
HGJB en de HJ voor de derde
keer bijeen gekomen voor het
onderzoeks- en bezinningstraject
betreffende het jongerenwerk in
onze gemeente.
De inleiding over Markus 10 vers
13–16, waarin Jezus de kinderen
tot zich laat komen, was inspirerend. Hij laat ze dichtbij komen,
Hij omarmt hen, stelt hen op de
voorgrond en luistert écht naar
hen. Zo is Jezus ook nu een voorbeeld voor ons als HJ, jeugdouderlingen en jeugdleiders.
Daarna heeft de HGJB hun analyse
tot nu toe gepresenteerd. Deze
analyse is voortgekomen uit de
bezoeken aan de verschillende
diensten, clubs en verenigingen,
interviews met diverse gemeenteleden, de samenkomsten met
de jeugdleiders, de bezinningsmorgen met de ambtsdragers
en de gesprekken tijdens de
werkgroepvergaderingen. Uit
deze bezoeken, interviews en
bezinningsmoment zijn een
aantal kernwoorden naar voren
gekomen. Deze kernwoorden
zijn gebruikt in de analyse. En
in plaats van tekstuele analyse
kregen we een tekening te zien,
een tekening van de Albert Heijn XL Huizen, als metafoor. Een
goed lopend familiebedrijf met
een sterke cultuur. Binnen in de
AH waren het jeugdwerk en haar
activiteiten, verschillende personen die werkzaam zijn in het
jeugdwerk ingetekend. Al snel
werd duidelijk wat goed functioneert en wat niet. Een kritische
en scherpe analyse, maar voor de
betrokkenen herkenbaar.
Dezelfde analyse is afgelopen
dinsdag (28 januari) ook gepresenteerd aan de Algemene Kerkenraad. Ook hier was herkenning
en zijn er een aantal punten naar
voren gekomen die van belang
zijn om mee te nemen in het onderzoek en het concrete plan. Het
gaat niet alleen om de structuren,
of de functies van de verschillende
organen, of de daadwerkelijke
taak van jeugdouderlingen. Ook
de zorg om het gemis van bepaalde doelgroepen binnen onze
gemeente werd geuit. Met name
de ‘waarom’ vraag staat centraal,
wat is het doel van het jeugdwerk?
Voor ons als werkgroep de taak
om deze analyse en hieruit voortvloeiende vragen en zorgen, concreet te gaan maken. Hoe maken
we het praktisch? Hier gaan we
de komende werkgroepvergaderingen mee aan de slag.
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Wij kunnen dit niet zonder de
hulp van God. Wilt u voor dit traject, de HGJB en het jeugdwerk in
onze gemeente blijven bidden?
De Hervormde Jeugdraad
Reacties zijn welkom via:
hj@hervormdhuizen.nl
■ King’s Kids
Hallo kinders,
Volgende week vrijdag is er weer
club. Jullie hebben nog een week
de tijd om je hierop te verheugen.
Zoals jullie misschien wel weten is
vrijdag 14 februari een bijzondere
dag. Wie weet heeft vrijdag 7 februari hier ook al mee te maken.
Tot volgende week.
■ 4-You
Aanstaande zaterdag 1 februari is
het dan eindelijk zover: het grote
openingsfeest van het vernieuwde
4-You! Dit feest mag je niet missen, het wordt grandioos! De
kelder van ‘t Visnet is helemaal
gereedgemaakt voor een spectaculair feest dat om 20.00 uur zal
beginnen! Kom als smurf of kom
als geheim agent, want het thema
is James Bond en de smurfen! Heb
je geen uitnodiging gehad, maar
je bent wel 14, 15 of 16 jaar of je
zit in klas 2, dan ben je ook uitgenodigd! We hopen jullie allemaal
te zien op deze avond!

VERENIGINGSNIEUWS
■ Zondagsschool „Timotheüs”
Hallo allemaal, er is zondag voor
alle afdelingen weer een gezellig uur zondagsschool. We gaan
het bij de oudste groepen hebben over de zaligsprekingen uit
het bijbelboek Mattheüs 5 vers
1-12, jullie leren dezelfde Psalm
als vorige week, Psalm 84 vers 6
(ob en nb). Bij de jongste groepen
luisteren we naar het verhaal over
de storm op zee uit Markus 4 vers
35-41, jullie leren Psalm 75 vers 1
(ob en nb). Er is natuurlijk weer
een leuk werkje bij. Tot zondag
allemaal, jullie mogen gerust
iemand meenemen, er is plaats
genoeg.
■ Knapenvereniging
Afd. A: Van Wie verwacht jij het?
Waar komt jouw hulp vandaan?
Jelmer heeft daarop vorige week,
aan de hand van Ps. 121, een antwoord proberen te geven. Lucas
zal zondag het eerste punt verzorgen. Robert het tweede punt
en de traktatie is een verrassing.
Vergeet je Bijbel en collectegeld
niet. Tot zondag.
Afd. C: Zondag zal de kelder weer
gevuld zijn met brood en spelen,
mogelijk gemaakt door David K.
Maar eerst laten we ons geestelijk
voeden door Coen. Tot zondag
allen!
Afd. F: Aanstaande zondag staat
er weer een vergadering op
het programma. 1e punt wordt
gedaan door MJ, 2e punt door
Peter. De traktatie door Ruben
en drinken door Maurice. Verder
gaan we checken of jullie allemaal
je F-nummer nog weten. Genoeg
reden om te komen dus. Tot
zondag!
■ EVA
Afd. Nieuwe Kerk: Na een lekkere
beauty avond vorige week gaan

we vanavond weer iets heel spannends doen... In het donker... Nog
niet bang geworden? Dan zien we
je vanavond!
Afd. Zenderkerk: Vanavond gaan
we relaxen met een filmavond.
Zorg dat je er om 19.30 uur echt
bent, en vergeet niet aan je ouders door te geven dat we deze
keer tot 21.30 uur doorgaan. Tot
vanavond!
Afd. Meentkerk: Om 18.30 uur
gaan we pannenkoeken eten in
de Meentkerk. Jullie krijgen 1
pannenkoek, als je er meer lust
neem dan geld mee. Daarna is
er een gewone EVA avond om
19.30 uur. Nemen jullie allemaal
een oud t-shirt mee, dan gaan
we daar leuke armbandjes van
maken. Tot zo!
■ Deo Duce
Zaterdagavond heeft onze 2evoorzitter “Spek Pannenkoek”
beter bekend als Karl de inleiding.
Deze gaat over één van de kleine
profeten. We doen dan gelijk de
aftrap met het nieuwe rooster.
Wat de rest van de avond gaat
worden? Kom (ook) kijken!
P.S.: Denk aan ons adoptiekind!
■ Mannenvereniging
„Troffel en Zwaard”
D.V. dinsdag 4 februari houden
we weer een vergadering en wel
in het catechisatielokaal van de
Nieuwe Kerk. Aanvang is 20.00
uur.
Op deze avond zal broeder
Doorn met ons behandelen uit de
Hervormde Vaan no. 2/februari
2013 de ‘Ik Ben woorden’, het
opschrift luidt: “Ik Ben de Weg,
de Waarheid en het Leven” naar
aanleiding van Johannes 14 : 1–6.
Na de pauze hierover een vraagbespreking.
Graag tot ziens op deze avond.
Het bestuur

DIVERSEN
■ Open doors gebedspunt
Kazachstan: Proces tegen pastor Bakhytzhan Kashkumbayev
begint
Acht maanden zit hij al in voorarrest. In oktober zou hij worden
vrijgelaten om zijn rechtszaak
in vrijheid af te wachten, maar
net buiten de gevangenismuren
werd hij opnieuw gearresteerd.
Gisteren is de rechtszaak tegen
de 67-jarige pastor Bakhytzhan
Kashkumbayev uit Kazachstan
eindelijk begonnen.
       
• Acht maanden in de gevangenis
hebben de gezondheid van pastor
Bakhytzhan geen goed gedaan.
Hij is doof geworden aan één oor
en heeft hartproblemen. Bid dat
de Here God hem geneest van
deze kwalen.
• Bid voor zijn vrouw Alfiya en de
zoons van Bakhytzhan. Zij hebben
hem sinds de nieuwe arrestatie
in oktober twee keer mogen
zien. De tweede keer, tijdens een
hoorzitting op 10 januari, werd de
familie gesommeerd te vertrekken, omdat de zitting volgens de
rechter achter gesloten deuren
moest plaatsvinden.
• Bid dat pastor Kashkumbayev
Gods nabijheid ervaart in de

gevangenis en de rechtszaal. Dat
hij zijn leven in Gods hand durft
te leggen en erop vertrouwt de
juiste woorden te spreken.
■ Filmavond
Stichting Huize Tolvrij
Huize Tolvrij houdt op zaterdag
15 februari 2014 een filmavond.
Er wordt gestart met een kennismakingsronde onder het genot
van een kop koffie of thee van
19.00 tot 19.30 uur.
Daarna wordt de dvd ‘God of
wonders‘ vertoont.
Een prachtige film over Gods
schepping en grootheid.
Deze avond is een prachtige gelegenheid voor alleenstaande christenen om elkaar te ontmoeten en
te leren kennen, juist in deze tijd
van vereenzaming en verarming
van contacten.
Huize Tolvrij is te vinden aan de
Regentesse 98 in Huizen. Voor
verdere informatie kunt u contact
opnemen met dhr. Gerrit Van
Amstel, tel. 06-30232362.
■ Mannenzang
D.V. 11 april 2014
Het mannenzang uitje naar Katwijk komt steeds dichterbij.
Echter is de bus nog niet gevuld.
De aanmeldingen staan op dit
moment op 26 mannen, terwijl er
60 mannen mee kunnen. Het is
dus spannend of we dit jaar met
een kleinere bus naar Katwijk
moeten. Wilt u ook mee, dan
kunt u zich aanmelden op
www.huizerklanken.kaasopmaat.nl.

Ook kunt u bellen met Hugo van
der Graaf 06-29450278/
035-5250970.

■ Algemene informatie over
de betrokkenheid van de
kerken bij Naarderheem
De Stichting Protestants Christelijk
Tehuis voor chronisch zieken in
het Gooi en omstreken is opgericht op 25 oktober 1966. Als
grondslag werd geformuleerd:
de stichting verwezenlijkt haar
doeleinden in gehoorzaamheid
aan Gods Woord en kiest haar
grondslag in het evangelie van
Jezus Christus.
In 1976 wordt Naarderheem
geopend. Aan de basis stonden de
37 diaconieën van de Gooise gemeenten (Hilversum tot Weesp).
Dankzij die expliciet uitgesproken
steun werd van overheidswege
geld beschikbaar gesteld voor de
oprichting van het verpleeghuis.
Vanaf het begin wordt het protestants christelijke Naarderheem
dus gedragen door de kerken
uit de regio. Dat later, in 2003,
Naarderheem onderdeel is gaan
uitmaken van de Vivium Zorggroep, heeft aan het protestants
christelijke karakter geen afbreuk
gedaan.
Om dat karakter in de praktijk
te ondersteunen is al in 1976 de
Commissie Geestelijke Verzorging
[CGV] gevormd uit vertegenwoordigers van gemeenten in Naarden, Huizen en Bussum. Enkele
predikanten uit de regio zijn
nauw betrokken bij de vaststelling van richtlijnen voor de kerkdiensten en avondmaalsvieringen
in Naarderheem.
De eerste geestelijk verzorger
was ds. Rebel. In een bijeenkomst
in 1979 voor de predikanten van
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de kerkelijke gemeenten wier
diaconie Naarderheem steunt,
vertelt hij over zijn werk. Hij
onderstreept dat contacten vanuit
de gemeente van herkomst van
de bewoners van belang blijft.
De betrokkenheid van de predikanten uit de regio blijkt ook
bij het voorgaan in de zondagse
diensten. Er verblijven immers
ook gemeenteleden uit hun eigen
wijk in Naarderheem.
De CGV fungeert voor de geestelijk verzorger als klankbord en
ondersteuning. Zij bestaat nu
uit vertegenwoordigers van alle
protestantse gemeenten in GooiNoord. (In Hilversum is inmiddels
een eigen voorziening geregeld.)
Inmiddels maken er ook vertegenwoordigers van de Rooms-Katholieke bewoners in Naarderheem
deel uit van de commissie. Er
vinden dan ook vieringen plaats
voor katholieken.

Reeds in de jaren negentig komt
de vraag aan de orde hoe de betrokkenheid van de kerken in de
regio kan worden versterkt. Ook
de inbreng van gemeenteleden bij
pastoraat en eredienst kan worden vergroot. Het pastoraat richt
zich niet alleen tot de protestants
christelijke bewoners. De toenmalige predikant ds. Bijman krijgt
steun van een damesbezoekteam.
Voor de erediensten komt er informatie over de gang van zaken
voor de ouderling en de diaken,
die elke zondag uit een andere
gemeente afkomstig zijn.
Met inschakeling van werkgroepen uit de CGV worden zaken
voorbereid en/of uitgevoerd.
Het christelijk karakter van Naarderheem is vanzelfsprekend geen
zaak voor de geestelijk verzorger en de CGV alleen. Het moet
ook gedragen worden door de
medewerkers. Daarom is in 1995

speciaal voor de diensthoofden
een notitie opgesteld over de
vertaling van de grondslag naar
uitingen van de identiteit. Twee
facetten krijgen aandacht:
1. Hoe ga je met elkaar, met medewerkers en met bewoners om?
2. Laat je inspireren door de bijbelverhalen waarin Jezus laat zien
dat niemand leeft voor zichzelf,
maar er (ook) is voor de ander.
Ds. Tanja Viveen-Molenaar, geestelijke verzorger vanaf 2002, geeft
opnieuw aandacht aan de vragen
over de identiteit van Naarderheem. Er wordt een projectgroep
‘Identiteit Naarderheem’ gevormd
die praktische invulling geeft aan
de sociale context van het bestaan
in Naarderheem.
Ds. Viveen noteert ook concrete
aandachtspunten voor de dagelijkse praktijk en stimuleert zo dat
er een open gesprekscultuur is en
dat de bejegening van collega’s

en bewoners respectvol is. De
behoefte aan een stiltecentrum
wordt al in 2006 gesignaleerd.
Slot
In het voorgaande kreeg de
identiteit volle aandacht. Dat
staat niet op zichzelf, maar hangt
volledig samen met de manier
waarop het geloof gevoed wordt.
Dat geschiedt in de wekelijkse
kerkdiensten en katholieke
kwartaalvieringen. Juist omdat
Naarderheem gedragen wordt
door de omringende plaatselijke gemeenten en parochies,
moet dat ook in die diensten tot
uitdrukking komen. Daarom gaan
gastpredikanten uit de regio voor
en stellen die gemeenten ook
ambtsdragers ter beschikking. Dat
is niet een zaak om een rooster te
vullen, maar het wil met name de
betrokkenheid van die gemeenten
bij Naarderheem onderstrepen.
Het is verheugend dat er gemeen-

COLOFON
■ ALGEMENE KERKENRAAD
■ AMARIS VOOR ANKER
Preses: C. Gooijer, 5256531
EN AMARIS THUIS
Rembrandtlaan 33, 1272 GM Huizen Amaris Voor Anker biedt u een
e-mail: preses@hervormdhuizen.nl

totaalpakket aan thuiszorg,

e-mail: scriba@hervormdhuizen.nl

in de week voor u klaar.
Oranje Nassauplein 100,
1272 KV Huizen. Tel. (035) 5256044.
vooranker@amaris.nl / www.amaris.nl
Buiten kantoortijden zijn wij voor
dringende zorgvragen dag en nacht
bereikbaar.
Van 19.00 tot 23.00 uur: (035) 528 95 20
Van 23.00 tot 07.00 uur: 06-13389961

wonen & zorg, welzijn & service.
Scriba: J. Rebel, 5256649
Van Hogendorplaan 44b, 1272 GH Huizen, Wij staan 24 uur per dag 7 dagen

Postadres scribaat:
Postbus 1076, 1270 BB Huizen
■ KERKRENTMEESTERS
Secretariaat: Jan J. Veerman,
Postbus 124, 1270 AC Huizen
kerkrentmeesters@hervormdhuizen.nl

Rabobanknummer 3299.02.652
IBAN NL07 RABO 0329 9026 52
ING bankrek.nummer 101098
IBAN NL86 INGB 0000 1010 98
■ Kerkelijk bureau
Borneolaan 30, (Zenderkerk,
ingang Hoeveweg) Tel.: 6566823
op Di. t/m do. van 10.00-11.30 uur
Openingstijd Kerkelijk bureau
Vrijdag 9.30-11.30 uur

■ MAATSCHAPPELIJK WERK
Heeft u ons nodig? Bel (035) 523 26 70
of mail naar mw@amaris.nl. Of kijk op
onze website www.amaris.nl/
maatschappelijk werk. Vanuit onze
christelijke levensvisie bieden wij
deskundige hulp aan iedereen.
Adres: De Ruyterstraat 7 in Huizen.

■ HGVV PREKENDIENST
kerkelijkbureau@hervormdhuizen.nl
Wijkgemeente Oude Kerk:
■ DIACONIE
A.H. Jongerden,
Postadres: Postbus 130, 1270 AC Huizen.
Witte de Withstraat 94,
Bank: Rabobank Huizen,
5242406.
rek.nr. 3299.07.417
IBAN NL71 RABO 0329 9074 17
of: ING/Postbank 198222
IBAN NL36 INGB 0000 1982 22
Secretariaat: M. Voerman,
Salland 47, 8889683.
diaconie@hervormdhuizen.nl

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

■ Hulpverlening
Tel.: 5250132 (b.g.g. 5232670)
■ De Herberg
Aanspreekpunt Huizen:
Gravin Gertrude 15, 1276 MN.
Tel.nrs.: 5269003, 5250132,
of 5261306.
■ Interkerkelijke Stichting:

Vrijwillige Palliatieve Terminale Zorg
Telefoonnummer 06-20943317.
www.vptzgooi.nl
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Wijkgemeente Nieuwe Kerk:
Koster dhr. J.C. Rebel,
Molenberg 6, 5260580.
Wijkgemeente Zenderkerk:
C. Jongerden,
Jan van Brakelstraat 59,
5254985.
Wijkgemeente Meentkerk:
J. Brands, Hazewind 13,
5252864.

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

Vacant
Consulent: Ds. G.J. Mantel

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

Wijkgemeente Nieuwe Kerk:
nieuwekerk@hervormdhuizen.nl

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

Wijkgemeente Zenderkerk:
zenderkerk@hervormdhuizen.nl

Vacant
Consulent: Ds. B.E. Weerd

Scriba: G.H. Veerman,
Gooierserf 236,
1276 KZ, 5240633.
Koster: Dhr. C. Jongerden,
Jan van Brakelstraat 59,
1271 WE, 5254985
kosterzenderkerk@hervormdhuizen.nl

Wijkgemeente Meentkerk:
meentkerk@hervormdhuizen.nl

Ds. B.E. Weerd,
Augustinuslaan 33, 1277 AA
5243431
bweerd@hervormdhuizen.nl
Scriba: T.J. Kooij, Confuciushof 3,
1277 AB, 5241354.
Koster: Dhr. F.M. Smit,
Fauna 61, tel. 5267696
kostermeentkerk@hervormdhuizen.nl

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

cgeluk@hervormdhuizen.nl

■ VOOR ANKER
Past. Werker/Geest. Verzorger
Ds. E.K. Teygeler,
Treiler 58,
1276 EE, tel. 8883244
eteygeler@hervormdhuizen.nl

■ MC - EVANGELIST
Evangelist: Jan Verkerk,
De Ruyterstraat 7,
06 57 99 28 29
evangelist@hervormdhuizen.nl
Secretariaat: Marieke Ebbers
Adres: Oostkade 106,
1274 NG Huizen

mc@hervormdhuizen.nl
■ JONGERENWERKER
Vacant

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

Ab.:  18,50 per halfjaar
Postab.:  47,30 per halfjaar

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

9

ten zijn die - als hun ambtsdragers
in Naarderheem dienst doen daarvan in hun eigen eredienst
melding maken. Ook dat draagt
bij tot een gewaardeerde band
met Naarderheem.
Waar af en toe van vrijblijvendheid sprake lijkt, zou eerder plaats
moeten zijn voor dankbaarheid
dat men kan bijdragen aan het
behoud van een waardevolle
praktijk.
Namens de
Commissie Geestelijke Verzorging
Ds. Lennart Heuvelman
(voorzitter)
De heer A. Grolle
(lid C.G.V., namens de
Hervormde Gemeente Huizen).
November 2013
■ ZOA-collecte:
Hulp, Hoop, Herstel
ZOA is een organisatie die zich
inzet voor opvang van en hulpverlening aan vluchtelingen in Afrika
en Azië. Ook helpen zij deze ontheemden weer een eigen bestaan
op te bouwen.
De collecteweek van ZOA is van
24 t/m 29 maart 2014. Kunnen we
rekenen op jouw steun?
Dankzij de inzet van zo’n 17.000
vrijwilligers hopen we ook in 2014
de collecte weer tot een succes te
maken. We kunnen nog heel goed
helpende handen gebruiken,
want de collecte-opbrengst is de
laatste jaren sterk gedaald, doordat oudere collectanten afhaken.
Met een uurtje collecteren haal je
al gauw zo’n 50 euro op! Zo maak
je een groot verschil in het leven
van vluchtelingen:
- Voor € 1,00 kan een kind in Sri
Lanka een maand lang te eten
krijgen;
- Voor € 12,50 krijgt een gezin
schoon water en sanitatie in
Liberia;
- Voor € 32,50 kan een kind in
Zuid-Sudan weer naar school.
Wil je ook helpen? Meld je dan
aan bij Caroliene Joosse,
e-mail: alegrande@ziggo.nl.
■ EH-Studiekeuze event
Op vrijdag 7 maart organiseert
de Evangelische Hogeschool in
Amersfoort het Studiekeuze event
2014. Tijdens dit event wordt er
door middel van workshops en
presentaties aandacht geschonken aan allerlei vragen rondom
studiekeuze, studeren en christenzijn. Vragen als: Hoe maak je een
studiekeuze? Wat heeft je geloof
te maken met kiezen? Hoe zit je
in elkaar? Welke talenten heb jij
en welke studie past daarbij? Wat
zijn de valkuilen en uitdagingen
bij de verschillende studierichtingen? Hoe voorkom je voortijdig
stoppen in het hoger onderwijs?
Hoe sta je in de studentenwereld?
Welke christelijke studentenverenigingen heb je? Waar staan
ze voor en welke rol kunnen ze
spelen tijdens je studietijd?
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De workshops en presentaties
worden gegeven door diverse
deskundigen met veel ervaring op
het terrein van studiekeuze en het
begeleiden van jongeren.
Het Studiekeuze event is bedoeld
voor alle middelbare scholieren
van H4,5 en V5,6, MBO-ers en
vmbo-ers niveau 4 en HBO-ers
die een andere studie overwegen.
Daarnaast is er een programma
voor decanen, docenten, jeugdwerkers en -leiders.

met kerk-, koor- en instrumentale
muziek.
Aansluitend aan de kerkdienst het
programma “Klassiek Zondagmorgen” met gevarieerde klassieke
muziek.
Dinsdag 4 februari van 19.0020.00 uur het programma “Kerkplein”.
Het thema is: ‘Pastorale zorg en
toerusting’. Studiogast ds. B. den
Butter, Hervormd emerituspredi-

kant te 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, dinsdag van
20.00-23.00 uur.
E-mail: radiokerkredactie@6fm.nl.

Datum: vrijdag 7 maart 2014
Tijd: 9.30 - 15.00 uur
Locatie: Evangelische Hogeschool
Amersfoort
Toegang: gratis
Info & aanmelding: WWW.EH.NL.

ADVERTENTIES

Het EH-Studiekeuze event wordt
aanbevolen door HGJB, LCJ. NGJ,
CGJO, INNOV8 (EA), IFES, Navigators, Hboloog en BEAM (jongerenafdeling van de EO).

Na een geduldig gedragen ziekte is door de Heere tot Zich genomen
onze zorgzame moeder, grootmoeder en overgrootmoeder

■ De Herberg
Nog geen studierichting kunnen
kiezen? Opleiding klaar, maar nog
geen baan gevonden?
Heb je wel eens nagedacht over
een bijzonder “tussenjaar” in de
Herberg?
In september is er weer plaats
voor vier jonge mensen, die een
diaconaal jaar willen doen in het
Pastoraal Diaconaal Centrum de
Herberg te Oosterbeek. Op onze
website www.pdcdeherberg.nl
vind je informatie over ons huis,
de gasten, de vele vrijwilligers en
over een diaconaal jaar!
In het Koetshuis is voor iedere dia
een kamer beschikbaar. Daarnaast
is er een kleine huiskamer met
keuken.
Op de website vind je ook de
nodige gegevens over vakantievrijwilligerswerk voor jongeren in
de maanden juli en augustus.
Voor meer informatie of opgave
mail naar
vrijwilligerswerk@pdcdeherberg.nl.
■ Radio 6FM
Zondag 2 februari zendt Radio
6FM -naast alle andere programma’s- een kerkdienst uit vanuit de
Goede Herderkerk aan de Piersonlaan in Huizen.
De kerkdienst gaat uit van de
Protestantse Gemeente te Huizen.
In deze dienst -die om 10.00 uur
zal beginnen- gaat ds. R.P. Doesburg voor.
Ds. Doesburg zal in deze kerkdienst afscheid nemen wegens zijn
vertrek naar Leusden.
De kerkdienst is tot een week na
de uitzending na te luisteren via
www.6fm.nl.

Zie, Ik heb u in beide handpalmen gegraveerd.
Jesaja 49 : 16a

Mientje Cornelia Honing-Vlaanderen
weduwe van Jan Honing
11 augustus 1931

25 januari 2014
Kinderen
kleinkinderen
en achterkleinkind

Vissersstraat 33, Huizen
Correspondentieadres:
Jacob en Nelly Honing
Vissersstraat 31
1271 VE Huizen
De begrafenis heeft heden plaatsgevonden op de Oude Algemene
Begraafplaats aan het Prins Bernhardplein te Huizen.

Mede namens mijn kinderen wil ik
u langs deze weg mijn dankbaarheid tonen voor uw medeleven
na het overlijden van mijn zoon.
In die moeilijke en verdrietige tijd
hebben wij dat als zeer troostvol
ervaren.
Mevr. C.A. v.d. Hooven-van Seventer
Sporkehout 64
1272 TG Huizen

Van 09.00-10.00 uur het programma “Op weg naar de kerkdienst”
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