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MEDITATIE

KERKDIENSTEN

De Eerste en de Laatste
‘En toen ik Hem zag, viel ik als dood aan Zijn voeten, en Hij legde Zijn rechterhand op mij
en zei tegen mij: Wees niet bevreesd, Ik ben de Eerste en de Laatste…’
(Openb. 1:17)
Overweldigend
De opgestane Christus verschijnt aan Johannes
in een visioen. De apostel ziet Hem in Zijn onverhulde godheid. Op aarde had hij Hem in Zijn
verhulde godheid meegemaakt. In de gestalte
van een mens.
Johannes kan Zijn verschijning niet verdragen.
Zijn heerlijkheid is overweldigend. De apostel
wordt met ontzag en met vrees vervuld. Hij
voelt zich onwaardig. Hij valt als dood voor Zijn
voeten. In het licht van deze heerlijkheid heeft
hij geen been om op te staan.
Rechterhand
Christus legt Zijn rechterhand op Johannes. In
de Bijbel is Gods rechterhand de hand waarmee
Hij Zijn volk uit Egypte leidde. Het is de hand
waarmee Hij regeert. De hand van waaruit wij
Zijn zegeningen ontvangen. Het is ook de hand
van de Vader en van de Zoon in één, waarvan
Jezus zegt: ‘Niemand zal Mijn schapen uit Mijn
hand rukken.’ En: ‘Niemand zal Mijn schapen
uit de hand van Mijn Vader rukken.’ Het is de
hand waarmee ons aanstaande zondag brood
en wijn worden aangereikt.
Het is deze hand die Hij op Johannes legt. Dat
is dus buitengewoon veelzeggend. Een gebaar
vol rijke betekenis. Zeer bemoedigend. Dit is de
hand die Johannes nodig heeft en die wij ook
nodig hebben.
Vrees
Nadat Christus Zijn rechterhand op Johannes
heeft gelegd, zegt Hij tegen hem: ‘Wees niet
bevreesd…’ Waar kun je allemaal niet bevreesd
voor zijn?
Vrees kan je bevangen als je denkt aan je verleden. In bepaalde opzichten ben je een dwaas
geweest. Je hebt verkeerde keuzes gemaakt en
verkeerde beslissingen genomen. Je hebt een
gevoel van falen. Je zit met schuld. Je geweten
spreekt. Je hart is onrustig.
Vrees kan te maken hebben met het heden. Je
zit midden in de problemen in verband met je
gezin, je huwelijk, je werk, je gezondheid. Je
bent bang om te leven, om ’s morgens wakker
te worden. Of je bent verschrikkelijk eenzaam.
Je hebt gevoelens van zinloosheid. Het kan je
benauwen.
Vrees kan je overvallen als je denkt aan de
toekomst. Je bent bang om oud te worden, of
kinds, of gehandicapt. Of je bent bang om te
sterven. En sterven moeten we allemaal. Dat
kan niemand anders voor ons doen. Hoe zal dat
zijn? Je weet: als ik sterf, is dat het einde niet.
En dan?
Er is er maar Eén die zegt - en Hij kán het zeggen - : ‘Wees niet bevreesd.’ Hij is de Enige die
onze vrees kan wegnemen. Hij stelt Zich aan
ons voor: ‘Ik ben de Eerste en de Laatste, en de
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Levende, en Ik ben dood geweest en zie, Ik ben
levend tot in alle eeuwigheid.’ Hij is het!
Waar Jezus is en waar Zijn evangelie klinkt,
daar horen we: ‘Wees niet bevreesd.’ De engelen zeiden het tegen de herders in de nacht
waarin de Here Jezus werd geboren en zij ‘zeer
bevreesd’ waren door de heerlijkheid die hen
omscheen. Door het evangelie wordt het ook
tegen ons gezegd.
De Eerste en de Laatste
Nu lezen we in Jesaja 44:6 en 48:1 dat de Here,
de God van Israël zegt; ‘Ik ben de Eerste en de
Laatste.’ Dat kan er maar één zijn. De Here Jezus Christus zegt dat ook. Dat betekent dat Hij
God is, Hij in Wie de God van Israël mens geworden is. Dat is waar Johannes ook op doelt in
zijn evangeliebeschrijving (1:1, 14): ‘In het begin was het Woord en het Woord was bij God
en het Woord was God… En het Woord is vlees
geworden.’ ‘Ik ben de Eerste en de Laatste…’
Dat zegt Jezus in Zijn goddelijke gestalte.
‘Ik ben de Eerste…Hij staat aan het begin van
alles. Hij was vóór alle dingen. Zijn bestaan begon niet pas toen Hij als mens geboren werd.
Hij wás er al. Vóór Zijn geboorte. Voordat de
wereld er was. Voordat er sterren en planeten
waren. Het is zelfs zo dat alle dingen door Hem
bestaan.
‘Ik ben de Eerste…’ Hij neemt het initiatief. Dat
zien we al in het paradijs. Hij gaat de vluchtende mens achterna: ‘Waar bent u?’ Hij richt
Zijn verbond met de mens op. Ook dat is Zijn
initiatief. Ook ons zoekt Hij op. Ook in ons leven is Hij de Eerste. Hij stond aan het begin van
ons leven. Hij kwam met Zijn evangelie tot ons.
Door Zijn Geest kwam Hij Zélf tot ons.
‘Ik ben de Laatste…’ Hij staat aan het einde van
alles. Einde is doel. Hij is het doel van alles.
‘Ik ben de Eerste en de Laatste…’ Hij is er vanaf
het moment van onze geboorte tot het moment van ons sterven. Hij is de Levende, die de
dood heeft overwonnen. In Hem kunnen wij de
dood zonder vrees onder ogen zien.
Geweldig dat Hij de Eerste en de Laatste is!
Jezus. Dat is Hij omdat Hij God is. Hij kan alle
vrees bij ons wegnemen. Hij is het die voor ons
stierf aan het kruis en zei: ‘Vader, straf Mij in
plaats van …’ (vul uw naam maar in) En dat
deed de Vader, opdat wij - van schuld ontslagen
- niet bevreesd zouden zijn. Niet bevreesd om
te leven en niet bevreesd om te sterven.
Als wij zien op Hem, dan mogen we weten dat
Hij ons verleden, ons heden en onze toekomst
in Zijn hand heeft. Ons verleden: in de vergeving bedekt Hij onze schuld. Door Zijn genade
hoeft het verleden ons niet meer te achtervolgen. Ons heden: Hij leert ons al onze zorgen op
Hem te werpen. Hij helpt ons dragen. Hij zet

Zondag 11 mei
In de ochtenddiensten
bediening Heilig Avondmaal
In de middag- en avonddiensten
nabetrachting en dankzegging
Heilig Avondmaal
OUDE KERK
9.30 uur: Ds. J.H. Gijsbertsen, Voorthuizen
18.30 uur: Ds. J.H. Gijsbertsen
NIEUWE KERK
9.30 uur: Ds. G.J. Mantel
17.00 uur: Ds. G.J. Mantel
ZENDERKERK
9.30 uur: Ds. W. Poldervaart
17.00 uur: Ds. W. Poldervaart
MEENTKERK
9.30 uur: Ds. B.E. Weerd
17.00 uur: Ds. B.E. Weerd
VOOR ANKER
10.00 uur: Ds. E.K. Teygeler
DE BRUG (gebouw Silo)
10.30 uur: Ontmoetings-/Brunchdienst
		samenkomst met zoekers
		br. J.W. van Dijk, Huizen
Collecte: Diaconie
Busjes: Diaconale Welzijnscommissie
Vrijdag 16 mei
OUDE KERK
15.00 uur: Ds. B.E. Weerd;
		Bevestiging en inzegening
		van het huwelijk van
		Cynthia Kaijser en
		Daniël de Ronde

Kerkradio
Zaterdag 10 mei
19.00 uur: Hervormde Zender (kanaal 5)
samen met ons Zijn schouders onder onze lasten. En Hij geeft ons leven inhoud en zin. Onze
toekomst: Hij schenkt ons hoop en perspectief.
Met Hem gaan wij een goede toekomst tegemoet. Zo mogen wij zondag het avondmaal
vieren.
Het eerste en het laatste woord
Het is niet te bevatten. De Koning van de schepping, de gekruisigde en opgestane Heiland, de
Zoon van God raakt ons door Zijn evangelie
aan. In onze vrees legt Hij Zijn hand op ons en
spreekt Hij die kostbare woorden: ‘Wees niet
bevreesd, Ik ben de Eerste en de Laatste.’ Als
Eerste had Hij het eerste woord. Gelukkig voor
ons dat Hij als Laatste ook het laatste woord
heeft.
C.G.G.
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BIJBELROOSTER
Zondag 11 mei
Rooster 1: Deut. 28 : 15–29
Rooster 2: Psalm 58 : 7–12
Rooster 3: Exodus 25–28
Maandag 12 mei
Rooster 1: Deut. 28 : 30–44
Rooster 2: Psalm 59 : 1–6
Rooster 3: 2 Samuël 15–19
Dinsdag 13 mei
Rooster 1: Deut. 28 : 45–57
Rooster 2: Psalm 59 : 7–13
Rooster 3: Psalm 57–59
Woensdag 14 mei
Rooster 1: Deut. 28 : 58–69
Rooster 2: Psalm 59 : 14–18
Rooster 3: Job 39–40
Donderdag 15 mei
Rooster 1: Deut. 29 : 1–14
Rooster 2: Psalm 60 : 1–7
Rooster 3: Jeremia 37–41
Vrijdag 16 mei
Rooster 1: Deut. 29 : 15–28
Rooster 2: Psalm 60 : 8–14
Rooster 3: Lukas 3–4
Zaterdag 17 mei
Rooster 1: Deut. 30 : 1–10
Rooster 2: Psalm 61 : 1–5
Rooster 3: 2 Korinthe 9–10

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

VAN DE REDACTIE
■ Rooster meditaties
Woensdag 14 mei:
Br. A.N.J. Scheer
Woensdag 21 mei:
Ds. J.H. Gijsbertsen
Woensdag 28 mei:
Ds. B.E. Weerd

ALGEMENE KERKENRAAD
■ Collecte
Deze is zondag bestemd voor de
Diaconie. De opbrengst van de
busjes gaat naar de Diaconale
Welzijnscommissie. Graag van
harte aanbevolen.
G.J. Mantel
■ Classis Hilversum
Op woensdag 14 mei aanstaande
komt de classicale vergadering
Hilversum bijeen in de Meentkerk.
Van 20.00-21.00 uur is iedereen
welkom bij het bezinningsonderwerp. Ditmaal gaat het over
de vraag hoe het evangelie
gecommuniceerd kan worden
met dementerenden. Annemieke
Parmentier komt hierover iets vertellen en gaat daarover met ons
in gesprek. Na de pauze vergadert
de classicale vergadering. Dit deel
is alleen bedoeld voor de afgevaardigden.

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
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70+ busreis op
D.V. donderdag 15 mei
Gaat u mee met deze busreis?
Kijkt u dan goed op uw
deelnamekaart. Belangrijk is
dat u op tijd bij de bus bent en
dat u weet waar en in welke
bus u moet instappen. Dit staat allemaal op uw deelname kaart.
Heeft u deze kaart niet
ontvangen, neemt u dan snel
contact op met
Heina Zeeman (06-55395341) of
Gerdien Honing (06-11177408).
Bent u onverwachts toch
verhinderd, dan horen wij dat
uiteraard graag.
Nogmaals melden wij dat de
opstapplaats De Bolder vervallen
is en dat dit de Zenderkerk
is geworden.
Wij zien uit naar een gezellige
busreis.
De commissie

Jezus overwint!
Aangepaste kerkdienst. Zondag
25 mei is er een speciale dienst
met veel zang en muziek, waarbij
u als gemeentelid niet mag ontbreken. Onze verstandelijk gehandicapten hebben u nodig in deze
dienst om samen mooie liederen
te zingen met medewerking van
o.a. de muziekgroep van de Zenderkerk en Gerolf Wiesenekker.
Met elkaar luisteren we naar en
beleven we hoe ‘Jezus overwint’.
Reserveert u ook de dienst
in uw agenda?
U komt toch ook?
Commissie aangepaste
kerkdienst
Helma, Liedewij en Heina
Informatie: Heina Zeeman
06-55395341

VERANTWOORDING
■ Kerkrentmeesters
De opbrengst van de collecte van
zondag 4 mei bestemd voor de instandhouding eredienst bedroeg
E 3.273,49 verdeeld als volgt:
Oude Kerk
E 1.034,78
Nieuwe Kerk
- 835,61
Zenderkerk
- 667,28
Meentkerk
- 688,32
deBrug
47,50
Opbrengst verjaardagsgiften van
zondag 4 mei, E 91,00.
Hartelijk dank voor uw gaven.
College van kerkrentmeesters
■ Diaconie
De opbrengst van de busjescollecte van zondag 4 mei 2014 bestemd voor de Diaconale welzijnscommissie bedroeg E 1.204,00  
verdeeld als volgt:
Oude Kerk
E 370,75
Nieuwe Kerk
- 308,95
Zenderkerk
- 259,00
Meentkerk
- 265,30
De opbrengst van de catechesatiebussen OK/NK bedroeg E 551,35
voor het werk van Rik en Machteld in Kosovo.
Gemeente,
Voor bovenvermelde opbrengsten
willen wij u heel hartelijk dankzeggen!
Uw Diaconie

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

Bij de diensten: De Heilige Geest
bedient zich iedere week van het
Woord en wekt daardoor geloof
en vertrouwen, het zich verlaten
op het offer van Jezus Christus
aan het kruis volbracht, als de
enige grond van onze zaligheid.
Daarnaast wil Hij ons hieraan herinneren en verzekeren door het
gebruik van de sacramenten. Dat
wil Hij ook komende zondag weer
doen. Wanneer iemand er naar
verlangt om verzekerd te zijn dat
al zijn zonden genadig vergeven
zijn, die komt tot de tafel des Heren en ziet en proeft de tekenen
van wat de Heere hem of haar
belooft heeft.
Ik heb geen bruiloftskleed, wat doe ik op
Uw feest,
genadig Bruidegom, en waar zou ik ’t ook
halen?
Ja, ziet, ik heb er een, en zeg het onbevreesd,
daar ik ’t niet machtig was, zijt Gij zo goed
geweest
en woudt het met Uw bloed, Uw dure bloed
betalen.
Constantijn Huijgens

Heb gezegende diensten onder
het Woord en aan de Tafel.

Meeleven: Tonia De Groot, Blaricummerstraat 24, 1271 BL, is dinsdag weer thuisgekomen en zal
verder thuis moeten herstellen.

Dhr. A. Bout, E. Ludenstraat 51,
1271 PS is maandag met ernstige
hartklachten opgenomen in Meander Amersfoort.
Bij dhr. C. Kievit, De Savornin Lohmanlaan 29, 1272 HD, is Parkinsonisme geconstateerd, wat hem
beperkingen geeft bij het lopen
en bij het spreken.
We vragen uw voorbede voor hen
en allen die thuis of elders verpleegd of verzorgd worden.
Geboren: Bij Alexander en Conny
Degenkamp, Jotterpad 28, 1271
XA, is op 3 mei een zoontje geboren met de naam Gijsbert Johannes Anthonius. Ze noemen hem
Albert-Jan. We willen Alexander
en Conny hiermee hartelijk feliciteren. Omdat Albert-Jan te vroeg
is geboren zijn er echter ook
zorgen en zal hij voorlopig nog in
het AMC moeten blijven. We bidden hen in deze spannende tijd
de nabijheid van onze hemelse
Vader toe.
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?
Giften: Br. C. Kievit heeft 2 x
€ 10,- ontvangen voor de instandhouding van de eredienst.
De brs. T. van de Kamp en E.
Jansen hebben tijdens huisbezoek € 10,00 ontvangen voor de
instandhouding van de eredienst.
Hartelijk dank.
Eindexamens: Vanaf maandag
zal er voor onze jongeren die
eindexamen afleggen, een spannende en intensieve periode
ingaan. We wensen hen veel
sterkte toe bij het eindexamen en
staan met onze gebeden om hen
heen.
■ Aanvangspsalmen:
Zondag 11 mei
’s Morgens: Psalm 87 vers 5
(Schoolpsalm)
’s Avonds: Psalm 65 vers 1
Tenslotte: Een hartelijke groet
aan u allen,
Jan Rebel
■ Oppasdienst
Zondag 11 mei
* ’t Visnet 0 t/m 3 jaar:
Tasmara Lubbers en
Elsbeth Geschiere.
* Oude Kerk 3½ t/m 6 jaar
Rianne v.d. Kamp.
Bijbelverhaal nr. 31,
Exodus 15 : 22–16.
OUDE KERK/NIEUWE KERK
Vrouwencontactgroep en ouderenbezoekgroep: Op woensdag 14 mei hopen we weer te
vergaderen in ’t Visnet om 20.00
uur.
Graag een Liedboek meenemen.
Alle dames zijn weer hartelijk
welkom.
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NIEUWE KERK
Predikant:
Ds. G.J. Mantel
Colijnlaan 5
tel. 5250344
Nieuwe Kerk, Brede Englaan 28
Diensten: Aanstaande zondag
worden we weer uitgenodigd aan
de tafel van het Heilig Avondmaal
om te gedenken wat onze Heiland
voor ons gedaan heeft, opdat
we versterkt zouden worden in
ons geloof. In de morgendienst
staan we een ogenblik stil bij de
Zaligsprekingen uit Mattheüs 5.
In de middagdienst bij de nabetrachting gaan we verder met de
eerste brief van Johannes onder
het thema ‘Wandelen in het licht’.
We lezen 1 Johannes 5 : 1–13.
Zieken: Mw. Rebel van de Jagersweg 6, 1272 AL, is weer thuis. Zij is
in spannende afwachting van de
eerste resultaten van de nieuwe
kuur. Over ruim twee weken zal
daar iets meer over bekend zijn.
Dhr. Klijn van de Rozenstraat is
voor verdere revalidatie opgenomen in de Trappenberg. En
mw. Ockhuisen van de Weideweg
1 wordt nog steeds behandeld
in Naarderheem. We willen de
zieken kracht van God toewensen. Daarbij denken we ook aan
degenen die vanuit huis onder
behandeling zijn.
Nieuwe lidmaten: We hebben
er extra lang naar uitgekeken en
volgende week zondag hopen
we dan de nieuwe lidmaten te
mogen bevestigen, te weten:
Eva Gabrielle Aline Vilmen van de
De Ruyterstraat 29, geboren op 19
maart 1995 in Blaricum,
Jurie Michiel Kooij van De Savornin Lohmanlaan 57, geboren
op 29 oktober 1994 in Huizen,
en Derk Alexander Westland van
de Dr. Kuyperlaan 12, geboren op
28 augustus 1993 in Blaricum.
Maandagavond is de aannemingsavond om 20.00 uur bij ons aan de
Colijnlaan. We hebben al verschillende dingen voor de dienst
besproken en kijken dan inhoudelijk naar de tekst waar het in de
dienst over zal gaan. We hebben
gekozen voor Psalm 91.
Met de nieuwe lidmaten leven
we naar de dienst toe, waarin
we vooral ook onze God willen
danken dat Hij Zijn werk blijft
voortzetten in onze gemeente.
Bijbelkring 6: Dinsdag 13 mei
komt Bijbelkring 6 weer bij elkaar.
We behandelen Hoofdstuk 6, De
vroege kerk en wij, uit het themanummer “Anders leven”. We zijn
te gast bij Maud en Leo SpaanSchipper, Groen van Prinstererlaan
9. Bij verhindering graag even een
berichtje (tel.nr. 5230974).
Verhuisd: We kregen bericht dat
de fam. A. Rebel van Colijnlaan
18 verhuisd is naar woon/zorgcentrum Voor Anker. Mw. Rebel
verblijft op kamer 149 en dhr.
Rebel woont op kamer 118. Natuurlijk is dat heel ingrijpend voor
het echtpaar zelf, als je meer dan
60 jaar bij elkaar geweest bent, en
ook voor de kinderen. We hopen
dat ze zich gesterkt mogen weten
door hun geloof.
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Examens: Als ik het goed gezien
heb beginnen komende maandag
de examens weer. Voor de jongeren die het betreft een spannende
tijd, en voor hun ouders waarschijnlijk niet minder. We wensen
jullie wijsheid toe en hopen met
jullie op een goede uitslag.
Laatste verkoop voor Malawi:
Aanstaande zaterdag zal er voor
dit winterseizoen een laatste
verkoop worden gehouden voor
Malawi. Daarmee sluiten we
ons project voor een bakkerij
als onderdeel van een diaconaal
centrum aldaar af. Er is flink veel
geld opgehaald voor dit project
de afgelopen wintermaanden
en met de bijdrage van de Wilde
Ganzen lijkt het er op dat het
diaconaal centrum gebouwd kan
gaan worden. Morgen dus de
laatste verkoop, u kunt terecht
voor gebak en banket, kadootjes
en bloemen voor moederdag,
maar ook gewoon voor aardappels , groenten, eieren, kaas en
vis. U kunt bij ons terecht vanaf
10.00 uur. Tot zaterdag!
Wijkdag: Zaterdag 31 mei a.s. is
er weer een wijkdag voor jong en
oud. Dit jaar staat de dag in het
teken van de middeleeuwen.
Om 13.30 uur verzamelen we met
de fiets bij de Nieuwe Kerk.
Als u niet in staat bent om mee
te fietsen, laat het ons weten dan
zorgen wij voor vervoer.
De kinderen van 4 t/m 6 jaar gaan
naar de kinderboerderij in Huizen.
Kun je overdag niet, kom dan
gezellig 's avonds eten. Inloop
van 17.45-18.00 uur bij de Van der
Brugghenschool.
Opgeven voor 19 mei en dat kan
via e-mail:
wijkdagnieuwekerk@hotmail.com
of het ingevulde strookje inleveren op Dr. de Visserlaan 16.
Jullie zijn van harte uitgenodigd!
Groet: Mede namens mijn vrouw
een hartelijke groet aan u allen.
G.J. Mantel
■ Oppasdiensten:
Zondag 11 mei
0–2 jaar Voor Anker "De Erker"
Alberdina Teeuwissen,
Hedwig Baas en
Naära Makkinje.
2–4 jaar Voor Anker Grote Waaier
Andrea en Wim Teeuwissen,
Marissa Smit en
Alexander Kuipers.
4 jaar t/m groep 2 Voor Anker
Grote Waaier
Betty Wiesenekker,
Alice Gooijer, David Kuipers en
Maurits Kooij.
ZENDERKERK
Predikant: Vacant
Consulent:
Ds. B.E. Weerd
Zenderkerk, Borneolaan 30
Bij de diensten: Ik las deze week
het verhaal van de Goede Herder
uit Johannes 10. Hier zegt Jezus
onder meer: ‘Ik ben de Goede
Herder’. Ik las ook, dat wij die
Herder herkennen aan Zijn stem.
Die stem komt onder meer tot ons
in de wekelijkse samenkomsten.
Hierin ligt een oproep om deze

diensten niet te verwaarlozen.
Bent u er zondag ook?
Heilig Avondmaal: Het Heilig
Avondmaal is een medicijn. God
heeft dit ons gegeven om in
onze zwakheid te helpen. Heilig
Avondmaal versterkt ons geloof,
vermeerdert onze liefde, doet ons
toenemen in heiliging. Een prachtige citaat van Johannes Calvijn.
Toen ik deze zin las moest ik aan
een boek voor jong gelovigen en
zoekenden denken. Het wordt
over de hele wereld gebruikt
en het heet: “het overvloedige
leven”.
Aan het begin staat een tekening
met drie patiënten in bed. De dokter is net langs geweest en heeft
medicijnen achter gelaten.
In een ballonnetje boven hun
hoofden staat bij patiënt 1: Bah,
zeur toch niet. Ik heb er geen
zin in. Bij patiënt 2 staat: Het zal
best wel goed zijn, maar ik neem
het toch niet in. Patiënt 3 zegt:
Ik weet dat het helpt en daarom
neem ik het ook in, ik wil immers
beter worden.
U begrijpt wel dat we ook op
deze drie manieren met het Heilig
Avondmaal kunnen om gaan!
Ik hoop van harte dat u naar dit
medicijn verlangt, want het is gegeven tot heil (genezing/redding)
gegeven.
Ik wens u gezegende diensten toe.
En: als u het ingenomen heeft,
valt er ook echt te danken! Dat
doen we om 17.00 uur met elkaar
en persoonlijk de hele dag door!
Ds. W. Poldervaart
Zieken: Het is niet zomaar dat we
u elke week vragen om de zieken
en degenen die onder behandeling zijn in uw voorbede mee te
nemen. Het is goed om met elkaar
mee te leven en voor elkaar te
bidden. Daar gaat kracht vanuit.
Zo wordt dat ook ervaren.
De behandelingen die br. P. van
Woerden, Jan van Brakelstraat 69,
moest ondergaan zijn afgerond.
Nu volgt een periode van herstellen en aansterken.
In Psalm 41 staat: ‘Op zijn ziekbed
zal de Here hem tot steun zijn.
Hoe lang hij ook ziek ligt, U keert
zijn lot ten goede.’ Deze steun
bidden wij niet alleen de hierboven genoemde zieke toe, maar
ook allen die chronisch ziek zijn of
thuis worden verpleegd.
Huwelijk: Op 16 mei aanstaande
gaan Daniël de Ronde en Cynthia
Kaijser trouwen. Om 10.30 uur
geven ze elkaar hun ‘ja-woord’
voor de burgerlijke overheid. Om
15.00 uur vragen zij Gods zegen
over het huwelijk in een dienst in
de Oude Kerk. Daniël en Cynthia
gaan wonen aan de Duiker 113
(1274 PB). Ik wens Daniël en Cynthia een hele mooie en gezegende
dag. Datzelfde geldt ook voor
hun gezinnen en alle familie en
vrienden die met hen meeleven. Ik
hoop dat jullie vanuit de huwelijksdag de liefde en de eenheid
in de Here God mee zullen dragen
jullie hele gezamenlijk leven in.
Ds. Weerd
Examens: In de maand mei
sluiten middelbare scholieren hun
middelbare schooltijd af met het
afsluitend examen. Een spannende tijd omdat hier ook steeds

meer vanaf hangt; immers ... ook
de vervolgopleiding kan van de
resultaten afhangen. Wij wensen
deze jongeren (én iedereen om
hen heen) veel rust en inspiratie
toe de komende weken.
Kerkenraadsvergadering:
Dinsdag komt de kerkenraad
weer in vergadering bijeen. We
gaan onder meer verder met het
bespreken van de invulling van
de liturgische vormgeving van de
erediensten. Gedenkt u dit stukje
kerkenwerk in uw voorbede?
Pastoraat: Voor pastorale zorg
kunt u contact opnemen met uw
sectie ouderling of met br. Joost
Jan Hogenbirk (tel. 5267039). Voor
kandidaat Peter Wijnberger is br.
Piet Goedegebuure (tel. 5262997;
e-mail
goedegebuurepiet@gmail.com)
contactpersoon.
Kopij kerkbode: Berichten voor
de kerkbode zijn welkom via het
mailadres
zenderkerk@hervormdhuizen.nl.
Graag vóór woensdagavond 18.00
uur.
Gedachte: Er zijn veel mensen op
deze wereld die snakken naar een
stuk brood, maar er zijn er nog
veel meer die snakken naar een
beetje liefde.
Broedergroeten, Joost Jan Hogenbirk
■ Oppasdiensten:
Zondag 11 mei
* Gemeentezaal, 0 t/m 2 jaar:
Esther van Kralingen,
Anja Visser en Lena Wierdsma.
* Kelder, 3 t/m 5 jaar:
Tabitha Snijder,
Sandra Theissling en Carline Bor.
* Catechisatielokaal 4 t/m 6 jaar:
Caroliene Joosse,
Constance Terlouw.
Nabetrachting 17.00 uur
* Gemeentezaal, alle leeftijden:
Rianne van Oosten.
ZENDERKERK/MEENTKERK
Vrouwen Contact Groep:
D.V. dinsdagavond 3 juni a.s.
hopen we het seizoen met elkaar
af te sluiten. Zie de mail voor verdere info. Let op!! Voor degenen
die nog niet hebben gereageerd:
jullie kunnen je uiterlijk tot en
met zaterdag 10 mei a.s. opgeven
voor deze avond!! Wanneer je
niet aanwezig kunt zijn, graag
even een afmelding aan Irma.
MEENTKERK
Predikant:
Ds. B.E. Weerd,
Augustinuslaan 33,
5243431
bweerd@hervormdhuizen.nl
Meentkerk, Bovenmaatweg 410

Rondom de diensten: Komende
zondag wordt het Heilig Avondmaal bediend. We komen als
gemeente samen om het lijden
en sterven van de Here Jezus te
gedenken. We doen dat, terwijl
we weten dat Hij de Levende is,
Die is opgestaan en Die komt. We
gedenken zijn dood, totdat hij
komt.
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Inhoudelijk gaan we verder met
Openbaring 19, ’s morgens gaat
het over het gedeelte van de
verzen 6-10. In de middagdienst
komen de verzen 11-21 aan de
orde. In Openbaring 19 worden
intense beelden gebruikt. Het zijn
beelden die ons de ernst laten
zien, maar ook beelden die ons
troosten en verlangen in ons wekken. In de ochtenddienst zullen
de nieuwe belijdende leden van
de gemeente als eerste worden
uitgenodigd aan de tafel. Ik wens
iedereen een goede avondmaalszondag.
Uur van bezinning: Zaterdagavond 10 mei is er om 19.00 uur
een moment van bezinning in
de Zenderkerk ter voorbereiding op de viering van het Heilig
Avondmaal. Ds. Poldervaart zal de
bijeenkomst leiden.
Meeleven: Jan Hendrik van Wessel, Bovenmaatweg 246 (1274 RT)
verblijft nog in de Rembrandthof
in Hilversum. We leven mee met
hem en met andere zieken, die
thuis herstellen of ergens zijn
opgenomen.
Huwelijksjubileum: Komende
zondag 11 mei aanstaande is het
echtpaar Van den Berg-Kos, Eland
27 (1273 GJ) 25 jaar getrouwd. Ik
feliciteer hen en hun kinderen Kevin, Stefan en Martijn van harte.
Er is in deze jaren veel geweest
waar met dankbaarheid op teruggekeken kan worden, maar er
waren ook moeilijk momenten.
Gods zegen voor de komende tijd
toegewenst.
Huwelijk: Op 13 juni aanstaande
gaan Chris(tiaan) Driesse en Gerna
Tanghe trouwen en dat wordt
aangekondigd op hun trouwkaart. Om 14.00 uur is de huwelijksdienst in de Meentkerk.
Ik wens Gerna en Chris een goede
tijd als ze toeleven naar deze dag.
Wijkkerkenraad: De wijkkerkenraad komt dinsdag 13 mei
aanstaande in vergadering bijeen.
Ambtsdragersverkiezing: De
kerkenraad deelt u met vreugde
mee dat broeder Dirk van Slooten de roeping tot het ambt van
ouderling heeft aanvaard. Als
gemeente zijn wij de Here hier
dankbaar voor. De broeders Martijn Buijs en Andries Rebel hebben
de roeping tot het ambt van resp.
jeugdouderling en ouderlingkerkrentmeester niet aanvaard.
De kerkenraad respecteert dit en
wenst deze broeders rust toe op
hun beslissing.
Bezwaren tegen belijdenis en
wandel van br. D. van Slooten - zo
deze mocht bestaan - of tegen
de gevolgde verkiezingsprocedure, kunnen door de leden van
wijkgemeente Meentkerk tot en
met vrijdag 16 mei a.s. schriftelijk, gemotiveerd en ondertekend
worden ingediend bij de scriba
van de kerkenraad, br. T.J. Kooij,
Confuciushof 3, 1277 AB. Indien
de kerkenraad een ingediend
bezwaar niet kan wegnemen,
zal deze ter behandeling worden
doorgestuurd naar het regionaal
college voor het opzicht of naar
het regionaal college voor de
behandeling van bezwaren en
geschillen.
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In zijn laatste vergadering heeft
de kerkenraad besloten dat de
verkiezing van 24 april jl. voorlopig de laatste ambtsdragerverkiezing zal zijn. Dit betekent dat op
het moment dat br. Tjidde Akse
aftreedt als jeugdouderling (D.V.
zondag 29 juni a.s.), de vacature
officieel vacant is en voorlopig
ook vacant blijft.
Sectieontmoetingsavond:
Graag herinneren we u aan het
‘groothuisbezoek’ op donderdagavond 15 mei a.s. in de Meentkerk. Inloop vanaf 19.45 uur. We
starten om 20.00 uur en rond
22.00 uur sluiten we af met een
glaasje fris voor de liefhebbers.
We hebben al veel positieve reacties ontvangen op de persoonlijke
uitnodigingen. Als u nog niet
heeft gereageerd, graag dat nog
doen, dan weten we op hoeveel
we kunnen rekenen. We hopen op
een gezellige en zinvolle avond.
Tot ziens! Maarten en PeterJan
(5264386/peterjan@t-matix.nl)
Kringwerk: Kring de Ontmoeting komt op maandagavond 12
mei om 20.00 uur bijeen bij Fam.
Doorn, Bovenweg 28. We starten
vanavond met Markus 6.
GROEI: Uitnodiging GROEI –
woensdag 14 mei a.s., thema :
Samen zingen en getuigen.
Woensdag is de laatste GROEIavond van dit seizoen en we gaan
deze avond Samen zingen en
getuigen. We starten deze avond
met een gezamenlijke maaltijd en
daarna staat deze slotavond in het
teken van aanbidding, lofprijzing
en dankzegging. Neem gerust
iemand mee naar deze slotavond,
het wordt een avond om van te
genieten.
Omdat we dit seizoen willen
afsluiten met een chinese maaltijd
in buffetvorm, vragen wij u/jou
om je van te voren aan te melden
voor de maaltijd zodat we weten
voor hoeveel personen er besteld
kan worden. De kosten voor de
maaltijd zijn 5 euro per persoon te
betalen op de avond zelf. Opgave
voor de maaltijd via:
groei@hervormdhuizen.nl
Vanaf 18.45 uur bent u/ben jij
van harte welkom om op deze
bijzondere slotavond met ons te
eten. Natuurlijk is later instromen
ook mogelijk, om 20.00 uur is er
ontvangst met een kopje koffie
of thee waarna de avond begint. Samen zingen en getuigen?
Iedereen is van harte welkom, tot
woensdagavond!
Namens het GROEI-team
Kamp: Volgens de verhalen die ik
te horen kreeg was het EVA-kamp
zeer geslaagd!
Oppas - zondagmorgen 11 mei
2014: Esther Koman; Eveline Slotboom; IJbettine Jongerden; Anke
Honing; Marit Bunschoten; Jesse
Bout.			

houden en als gezin samen op te
trekken. Nu leven we toe naar de
bediening van het Heilig Avondmaal:
1. Ter maaltijd van het lam gereed,
in witte klederen gekleed,
de Rode Zee reeds doorgegaan,
roepen wij koning Christus aan,
2. wiens lichaam is als offerspijs
verzengd op ‘t altaar van het kruis,
wiens rode bloed wij drinken tot
ons eeuwig heil, tot vrede in God.
4. Christus is ‘t Pascha deze nacht,
‘t lam dat ten offer werd gebracht.
Hij is ‘t die ons zijn lichaam bood
als rein en ongedesemd brood.
6. Christus die stralend triomfeert,
als overwinnaar wederkeert,
en bindt de vijand hoe hij woedt,
en ‘t paradijs weer opendoet,
(Gezang 346)
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: Het thema
in de Ontmoetingsdienst van a.s.
zondag is: ‘Huismerk of toch Duracell’, n.a.v. 1 Koningen 17:1,924.
In deze dienst zal Jan Willem van
Dijk voorgaan. Jan Willem is een
goede bekende onder ons en is
jarenlang mijn collega in Huizen
geweest.
De deuren van deBrug gaan om
10.00 uur open voor ontmoeting.
Om 10.30 uur begint de dienst die
een uurtje duurt. Welkom, ook als
u/jij een keertje wil kijken of de
Ontmoetingsdienst iets is om eens
een keer iemand mee naar toe te
nemen!
Liturgieteam: Woensdagavond
komt het liturgieteam bijeen. We
bereiden ons voor op de maanden
juni en juli. We komen om 20.00
uur bijeen in de hal bij mijn werkkamer.
Maandbrief: Sinds deze maand
ontvangen bezoekers van de
Ontmoetingsdienst iedere maand
een maandbrief. Hij is uiteraard
beschikbaar voor de hele gemeente. Hij is te downloaden via: http://
missionairhuizen.nl/maandbrief
Jan Verkerk
HEEL DE GEMEENTE

Predikant:
Ds. C.G. Geluk
De Regentesse 21
tel. 5257832

Augustinusje: ‘Christus kwam
vernedering oogsten om eer te
brengen. Hij ontving verdriet om
geluk te geven. Hij onderging de
dood om het leven te schenken.’

CHG: Deze commissie vergadert
maandag 12 mei om 20.00 uur in
de Meentkerk.

Tenslotte: Het was heerlijk om
een weekje vrij te zijn. Fijn om
ons met andere dingen bezig te

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

Viering Heilig Avondmaal: Komende zondag zal in onze gemeente en ook in ‘Voor Anker’
in de Grote Waaier het Heilig
Avondmaal worden bediend. De
dienst begint om 10.00 uur. Deze
dienst vindt zoals gewoonlijk
plaats onder verantwoordelijkheid
van de Hervormde Gemeente.
Nadrukkelijk wil ik u als bewoners
erop wijzen dat ook zij die tot een
andere kerkgemeenschap behoren en daar toegang hebben tot
het Avondmaal, van harte uitgenodigd worden om aan de viering
deel te nemen. Dat geldt ook voor
hen, die vanwege persoonlijke,
bijv. gezondheidsredenen niet
in staat zijn om aan de viering
in één van de wijkkerken deel te
nemen. Avondmaal vieren is veel
meer dan herdenken wat Christus
voor ons gedaan heeft om ons
te verlossen van zonde en dood.
Zeker dat is het ook, gedenken
dat Hij het verlossingswerk op
Golgotha volbracht heeft. Maar
Hij wil dat wij ook nu vanuit de
gemeenschap met Hem leven. In
brood en wijn wil Hij het eeuwig
leven dat Hij door Zijn Geest in
ons bewerkt heeft voeden. Zo wil
Hij ons geestelijk laten groeien in
de gemeenschap met Hem en met
elkaar. Bovendien mogen wij bij
het aanzitten aan de tafel uitzien
naar de toekomst, waarheen
wij op weg zijn. Dan mogen wij
aanzitten aan de bruiloft van het
Lam.
Zo is het Heilig Avondmaal de
voorafschaduwing van het huwelijk tussen de Bruidegom Jezus
Christus en zijn door Hem volmaakte Bruidsgemeente, de kerk.
Dat zal ook de verlossing van de
kreunende schepping inluiden. Is
dat niet iets om naar te verlangen? Laten wij dan de nodiging
van Christus niet negeren. Die
nodiging wordt in liefde gegeven, juist voor hen die nogal eens
bij zichzelf kunnen denken, wat
heb ik er van terecht gebracht?
Voor wie tot die (zelf)ontdekking
komt, heeft onze Heere Jezus Zich
gegeven.
Kom!
Kom, vrienden, nu. Belijd aan God uw
zonden.
Neem Jezus Christus als uw Heiland aan.
Bij Hem alleen wordt eeuwig heil
gevonden.
Door Hem zult u de feestzaal binnengaan!

Nieuwe bewoners: Op 17
april is mw. A. Overeem-Prinsen,
gekomen vanuit Eemnes op afd.
„Veilige Haven” ONP 116 komen
wonen. Sinds 1 mei woont het
echtpaar dhr. A. Rebel en mw. Z.
Rebel in ons huis, dhr. Rebel op
ONP 118 en mw. Rebel op de afdeling „’t Baken” ONP 149. Laten zij
bij alle zorgen die het ouder worden met zich meebrengt een goed
tijd in ons huis mogen hebben.
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Ter nagedachtenis aan Dirk in ’t Veld

EEN GEDREVEN BIJBELSMOKKELAAR
Dirk in ’t Veld is binnen de kring van Stichting
Hulp Oost Europa (HOE) voor bijna iedereen
een onbekende. Weinig mensen kennen zijn
naam en nog minder mensen weten van zijn
belangrijke bijdrage aan het werk van onze
stichting.
Dirk was een heel actief lid van één van de
teams die betrokken waren bij het bijbelsmokkelwerk in de periode 1980 - 1989. Samen met
één of twee collega’s was hij verantwoordelijk voor het werk met smokkelauto nummer
016. Dirk beheerde deze “016” auto. Dirk en
zijn teamleden (ik weet niet meer of het één
collega was of dat er twee waren, ook dat
was geheim destijds) zochten de mensen die
bereid waren ritten te maken om bijbels en
andere christelijke lectuur te smokkelen. Met
codenamen werden de mensen benaderd. Bij
ons ging vijf keer het telefoontje: ‘Met Dirk,
willen jullie een rit maken naar “Texel” of
naar “Ameland”?’. De namen van de Nederlandse eilanden stonden voor de verschillende
landen achter het voormalige ijzeren gordijn.
Op de één of andere manier kregen we dan
de ritinformatie: het land van bestemming, de
grensovergang die genomen moest worden,
de tijden van de dropping, het adres etc.
Op de dag van vertrek ontmoetten we dan
Dirk en nog iemand van het bestuur van
HOE. Bijna altijd lazen we Jozua 1 en werd er
gebeden voordat we konden vertrekken met
auto no. 016.
Dirk en zijn collega(‘s) verzorgden een seizoen
lang alle ritten. Er werd veel zorg aan de auto
besteed. De systemen werden gecontroleerd,
de auto werd tot in de puntjes verzorgd en
natuurlijk werden de boeken geladen.
Onbekend
Bij navraag bij enkele leden van het bestuur
van het eerste uur bleek dat bijna niemand
zich nog de werkwijze kon herinneren. Dirk in
’t Veld, ja, de naam... wel eens van gehoord.
De mensen van de techniek (het technische
team, dat verantwoordelijk was voor het technische onderhoud van de bijbelsmokkelauto’s)
herinnerden zich alleen ene “Dirk”. Er was
geen sprake van persoonlijke ontmoetingen.
De communicatie over technische zaken de
auto betreffende ging via briefjes. Tussenpersonen brachten de auto en haalden de auto
na reparaties en onderhoud weer op. Niet
Weekdienst: Op woensdag 14
mei zal ds. G.J. Mantel voorgaan.
Na het gemeenschappelijk koffiedrinken om 10.00 uur, begint
de dienst in de Grote Waaier om
10.30 uur. ‘Des HEEREN engel
schaart een onverwinbre hemelwacht, Rondom hem, die Gods wil
betracht. Dus is hij wel bewaard’.
Tot slot: 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

Ontmoetingskring
‘Oorsprong’: De kring van Janny
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Dirk dus - hij was, samen met zoveel anderen in
de diverse teams, anoniem.
Wij (mijn vrouw en ik) herinneren ons een Dirk,
die zeer betrokken was bij het bijbelsmokkelwerk. Voor hem was niets teveel. We herinneren ons een enthousiaste en zeer energieke
(en vooral ook creatieve) man. Bij enkele van
onze reizen moest er toch wat aan de camper
aangepast worden. Onze kinderen waren heel
jong en scharrelden tijdens het rijden met hun
speelgoed altijd door de camper. Om veiligheidsredenen moest er toch een hekje geplaatst
worden om te voorkomen dat bij hard en plotseling remmen de kindertjes naar voren konden
schieten. Dirk zorgde spontaan voor een mooie
oplossing.
Anoniem
Binnen HOE zijn geen rapporten en overzichten
met allerlei detailgegevens over het bijbelsmokkelwerk voorhanden. Het werk werd gedaan
door veel mensen, in grote anonimiteit. Dat
werk moest heel zorgvuldig verricht worden.
Slechts enkele insiders wisten van de risico’s.
Weinigen weten hoeveel uren er aan dit bijbelsmokkelwerk door teamleden als Dirk in ’t Veld,
werd besteed. Zijn echtgenote Dicky weet hier
ongetwijfeld nog het meeste van.
Dirk deed het werk uit roeping en grote betrokkenheid bij de verdrukte christenen in OostEuropa. Daarnaast veronderstel ik dat hij dit
werk ook deed vanuit zijn creativiteit en hang
naar avontuur.
Eens gebeurde het dat wij met onze privé auto
op reis waren in Hongarije. We zouden vrienden
bezoeken. Toen we Boedapest voorbij waren,
reden we een bijbelsmokkelauto achterop. Het
was een grijze auto, de auto waar we zelf al een
paar keer mee op pad waren geweest. De kleur
van de striping was echter veranderd: van donkerrood in donkergrijs. Ook was het kenteken
gewijzigd en waren er andere wielen gemonteerd. We hebben de auto een poos gevolgd. Hij
ging steeds harder rijden, maar met wat moeite
konden we de auto ongeveer een uur volgen.
Toen sloeg de auto plotseling links af en wij
zijn doorgereden naar onze eindbestemming.
Later hebben we Dirk ontmoet en hij vertelde
dat hij met de bijbelsmokkelauto 016 zelf op
pad was geweest. Hij zei dat er een uur lang
een oranje Volvo achter hem had gereden die

hem probeerde te achtervolgen. Hij vertelde
met trots dat het hem gelukt was de auto af
te schudden. Toen hebben we maar gedeeld
dat wij de chauffeurs waren! Dirk had wel
een benauwd uurtje gehad. We hebben onze
excuses aangeboden.
Zijn auto
Dirk was door de jaren heen erg gehecht geraakt aan “zijn” bijbelsmokkelauto. Hij kocht
de wagen van HOE na de val van het ijzeren
gordijn. Jarenlang heeft hij de auto in bezit
gehad. Dit illustreert hoezeer hij betrokken
was bij het grote “avontuur” van het bijbelsmokkelwerk.
Dicky heeft twee jaar geleden nog een paar
maanden met de camper op ‘De Woensberg’
gestaan, zodat Dirk met de rolstoeltaxi daar
naar toe kon komen.
Maar de conditie van de auto was heel slecht
en er waren ook motorische problemen. Een
zoon van Dirk en Dicky heeft de auto verkocht. Eind februari 2014 is de auto - bijbelsmokkelauto 016 - in bezit gekomen van één
van de medewerkers van HOE. De auto staat
inmiddels weer in het depot van HOE, in afwachting van een volgende restauratie.
Respect
Met veel respect denken we terug aan het
vele werk dat Dirk in ’t Veld heeft gedaan in
het kader van het bijbelsmokkelwerk van de
Stichting Hulop Oost Europa. We wensen zijn
vrouw Dicky en de kinderen Gods nabijheid
om het verlies te kunnen verwerken. Dirk
(met de actieve ondersteuning van zijn “thuisfront”) heeft een actieve bijdrage geleverd
aan de bevordering van het werk in Gods Koninkrijk in moeilijke tijden. Het werk dat Dirk
gedaan heeft (samen met zoveel anderen) is
rijk gezegend. Dat weten we uit de vele reacties van mensen uit de Hongaarse kerk.
Psalm 90 vs. 16 en 17:
Laat uw werk aan Uw dienaren gezien worden,
Uw glorie over hun kinderen.
De lieflijkheid van de Heere, onze God, zij over ons;
Bevestig het werk van onze handen over ons,
Ja, het werk van onze handen, bevestig dat.

en Henk heeft donderdagavond
15 mei kringavond. We komen om
19.45 uur bij elkaar in de Meentkerk. We behandelen hoofdstuk
12 uit de map.

Per ronde kost het plm. 1,5 uur.
Je kunt reageren door te mailen
naar evangelist@hervormdhuizen.
nl, bellen of appen naar
06-5799 2829.

Lezen in Markus: Donderdag is
er weer Ontmoetingskring waarop we bezig zullen zijn met het
bijbelboek Markus. Tijd: van 19.45
tot 21.30 uur in deBrug (gebouw
Silo), Keucheniusstraat 36. Heb je
zin om een avondje mee te doen
zonder verplichting? Welkom!
Meer info op: www.missionairhuizen.nl/christianity-explored

Algemene Vergadering GZB:
Op D.V. donderdagavond 15 mei
2014 vindt in Woudenberg de
Algemene Vergadering plaats. De
avond begint om 19.30 uur, vanaf
19.00 uur is er koffie of thee. Locatie: kerkelijk centrum Eben Haëzer, Schoutstraat 8a te Woudenberg. Van harte welkom! Tijdens
de vergadering wordt ingegaan
op het nieuwe jaarthema van de
GZB: ‘Geloven gaat verder’. Ook
is er een aantal huishoudelijke
zaken. Meer info op www.gzb.nl.

Intervisie: Woensdagmiddag
breng ik weer een middagje door
in Amersfoort. Met een aantal collega’s uit het land houden we dan
een sessie intervisie.
Wij zoeken (jo)u: Zou jij/u het
missionaire werk willen helpen
door 2x per jaar een aantal publicatieborden langs de weg te
plaatsen? Het gaat om de borden
van de VBW en de Kerstzang.

Vacature: Binnen de Werkgroep
Openstelling Oude Kerk is nog
steeds een vacature voor de openstelling van de Oude Kerk. We zijn
op zoek naar een gemeentelid die
het leuk vindt mee te werken aan
de openstelling. De vacature is
voor de vrijdag en/of de zaterdag.

Nunspeet
Frans en Margreeth van den Berg
Op vrijdag is de Oude Kerk open
van 12.00 uur tot 13.00 uur en op
zaterdag van 11.30 uur tot circa
13.00 uur. Belangrijk is dat u het
leuk vindt om met bezoekers in
gesprek te raken. Deze gesprekken kunnen gaan over alledaagse
zaken maar ook over geloofszaken. Per kwartaal wordt een
rooster gemaakt waarbij u 1x op
zaterdag wordt ingedeeld. Voor
de vrijdag is dat 1x per 3 weken.
Voor meer informatie kunt u
bellen met de coördinator van
de werkgroep, Gerdien Honing,
telefoon 06-11177408 / e-mail:
gerdienhoning@gmail.com.
Jan Verkerk

Nieuwsbrief
Rik en Machteld Lubbers
april 2014
Van dat ruwhouten kruis, met het
bloed van Gods Zoon, straalt een Licht
dat door niets wordt gedoofd. Vol
van schoonheid en pracht, vol van
reddende kracht, voor een ieder die in
Hem gelooft.

Johannes de Heer 836
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Lieve familie en vrienden,
Rond Pasen zingen we veel liederen over Jezus’ lijden, sterven en
opstanding, zowel op kinderlijk
niveau als op volwassen niveau,
zowel Opwekking als Johannes
de Heer. Het is zo mooi om, ook
door liederen heen, te ervaren
wat Jezus voor ons gedaan heeft.
Bovenstaand lied hebben we hier
in Kosovo met elkaar als gezin
gezongen. En de woorden uit dit
lied troffen ons, omdat het gaat
over het ‘Licht dat door niets
wordt gedoofd'. We willen hier
in Kosovo ook dat prachtige Licht
laten schijnen.
We zijn onszelf heel erg bewust
dat alleen bij Jezus ‘reddende
kracht’ te vinden is. Maar zo veel
mensen hier in Kosovo weten nog
niets af van Jezus en zijn werk dat
Hij op aarde heeft gedaan. Wat is
het dan heerlijk dat het Licht van
het kruis door niets gedoofd kan
worden. Wij mogen dat zichtbaar
maken in Peja!
Kosovaarse onderonsjes
Na vele maanden van fulltime
taalstudie was het moment begin
april eindelijk aangebroken om
de uren te halveren. We hebben
nu nog twee keer in de week
taalles, met daarnaast natuurlijk
het nodige huiswerk. Het is fijn
om nu meer tijd te hebben voor
het (jeugd)werk, contacten in de
buurt, met mensen uit de kerk en
met mensen uit het Romadorp.
Toch hebben we de lessen nog
wel nodig. Vooral om het dialect
goed onder de knie te krijgen en,
nog belangrijker, goed te kunnen
begrijpen.
Soms voelt het voor ons net als
één grote luisteroefening als mensen in de buurt met elkaar in het
dialect praten. Je denkt ongeveer
wel te weten waar ze over praten,
maar begrijpt eigenlijk maar een
paar woorden uit een zin. Veel
grammaticaregels en woorden zijn
namelijk heel anders in het dialect
Geg.
Het grappige is dat we de meiden
geregeld thuis moeten verbieden om met elkaar Kosovaars te
praten. Beide dames kunnen zich
al aardig redden met de taal en
vooral Giske is vaak de aanvoerder
van de ‘Kosovaarse onderonsjes’.
Als we zeggen dat ze toch echt
Nederlands met elkaar moeten
praten, krijgen we van Wieke te
horen: ‘Zijn jullie dan niet trots op
mij dat ik het al zo goed kan?’
Splitsen
We zijn erg blij dat we nu een kinderclub en een jeugdclub hebben.
Dat betekent namelijk dat we niet
meer één activiteit organiseren
voor kinderen en jeugd van 5 tot
17 jaar, maar dat we de groep gesplitst hebben. Zo kunnen we veel
gerichter activiteiten organiseren.
We merken dat de kinderen en
jeugd ook erg blij zijn met deze
verandering.
Zelf zijn we ook ‘gesplitst.’ De ene
week draait Rik de jeugdclub en
de andere week draait Machteld
de kinderclub.
Rond Pasen is er een groep uit
Engeland activiteiten komen
organiseren, onder meer voor
de kinderen en de jeugd. Dit zijn
waardevolle momenten, want het
is natuurlijk fantastisch als ook zij
over de ‘reddende kracht van het
kruis’ te horen krijgen!
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Kosolandse maaltijd
Vorige keer lieten we in onze
nieuwsbrief een foto zien van
een maaltijd in het Romadorp. Dit
keer een foto vanuit ons eigen
huis mét een traditioneel Kosovaars gerecht (Pite). Dit gerecht
is klaargemaakt met hulp van vijf
Kosovaren, waarbij een zogenaamde ‘shami’ als hoofddeksel
wordt gedragen. Het was een
echte ‘Kosolandse’ mix, want we
hadden Hollandse appeltaart als
dessert. En Giske vond het maar
wat stoer dat ze nu eindelijk thuis
ook eens zonder bestek mocht
eten.
We zijn erg blij met de contacten
die we hebben in het Romadorp
en het is mooi om te zien dat er
steeds meer mensen mee willen
naar de kerk op zondag. Rik komt
er elke donderdag om te sporten
met enkele jongens en als gezin
proberen we er ook geregeld
heen te gaan. Het leuke is dat ze
nu ook bij ons thuis komen. Op
deze manier krijgen ze een kijkje
in ons gezinsleven en de maaltijdafsluitingen. Zó proberen wij het
Licht door te geven, zodat zij het
weer verder kunnen uitstralen in
hun dorp. Willen jullie meebidden voor de christenen uit dit
Romadorp, dat zij op hun wijze
ook een Licht mogen zijn in hun
omgeving?
Op onze site is een filmpje
(www.lubbersinkosovo.nl/inbeeld/videos) te zien over het
bereiden van de Kosovaarse maaltijd bij ons thuis en de contacten/
vriendschappen die we hebben.
Dit filmpje is getoond tijdens het
geslaagde Valentijnsdiner in
’t Visnet.
Vijf tickets
We kunnen het nog niet helemaal
bevatten, maar van 4 tot 27 juni
zullen we weer even op Hollandse
bodem verblijven. Dit vanwege de
bruiloft van Pim (broer van Rik)
en Eline. We gaan meteen onze
vakantie vieren in Nederland en
zullen dus vooral gaan genieten
van de leuke Hollandse uitjes die
we in Kosovo niet hebben. En dan
staat een bezoek aan de dierentuin met stip bovenaan. Verder
zullen we natuurlijk familie en
vrienden ontmoeten, al proberen
we ook goed op onze rust te letten. Volgend jaar zullen we echt
met verlof komen en presentaties
geven op verschillende plekken.
Het speciale is dat we vier tickets
hebben geboekt, maar eigenlijk
met vijf personen op weg gaan.
Eind september verwachten we
namelijk ons derde kindje en
hopen we, als alles goed gaat,
met z’n vijven te zijn. We zijn erg
blij met de zwangerschap, al is het
ook wel spannend om dit mee te
maken in een ander land. Wieke
en Giske vinden het natuurlijk
helemaal geweldig om straks als
twee grote zussen te gaan ‘moederen’ over hun broertje of
zusje!
Dank- en gebedspunten:
- Dank voor de kinder- en
jeugdclub.
- Dank voor de contacten in het
Romadorp en in de buurt.
- Bid voor de taalstudie
(dialect Geg).

- Dank en bid voor de
zwangerschap.
Hartelijke groet vanuit Kosovo!
Rik, Machteld,
Wieke en Giske Lubbers
Vanuit de TFC
Rik en Machteld verblijven alweer
een jaar in Kosovo. Wat is dat
snel gegaan! Het is bijzonder om
betrokken te mogen zijn bij hun
dagelijks leven in Kosovo en we
zijn dankbaar met hen voor alle
goede momenten en successen
die ze daar al hebben mogen
beleven. Mooi om te merken en
te horen dat hun werk gezegend
wordt en de activiteiten zich mogen uitbreiden. Wij blijven op de
achtergrond bezig met de acties
die we hebben georganiseerd en
ook zullen blijven organiseren.
Verder geven wij presentaties
aan diverse catechesegroepen en
andere instellingen die betrokken zijn op Rik en Machteld. Ook
wij zien uit naar hun bezoek aan
Nederland en hopen dan weer 'in
levende lijve' met hen te vergaderen in plaats van via skype!
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
Hemeldauw, Marianne Grandia,
€ 19,99
Dit boek is een ontroerend
verhaal over de zussen Roos en
Marga. Ze verschillen van elkaar
als dag en nacht. Wanneer hun
moeder Riet volledig zorgafhankelijk wordt en ze haar naar een
verpleegtehuis moeten brengen,
worden die verschillen pijnlijk
duidelijk.
Moederliefde, Ds. B. Labee,
€ 11,50
In dit boek worden zestien moeders onder de aandacht gebracht,
acht uit het Oude Testament en
acht uit het Nieuwe Testament.
We horen van hen in de worsteling om het moederschap, soms
onverenigd met Gods weg of echt
van de weg. Toch zijn ze door een
waar geloof ingegaan in de eeuwige rust, ons tot voorbeeld.

Vrouw in beeld, Linette Dijk,
€ 19,95
In dit grote full colour cadeauboek Vrouw in beeld schetst
Linette Dijk in woord en beeld
portretten van twaalf vrouwen
uit het Oude Testament, en trekt
daarbij parallellen naar vrouwen
uit onze tijd. Linette benadrukt de
schoonheid, kracht en eigenheid
van deze vrouwen en gebruikt die
als voorbeeld voor vrouwen van
nu. Vrouw in beeld bevat schilderijen en persoonlijke reflecties
waarmee Linette andere vrouwen
wil inspireren en bemoedigen.

MOEDERDAG
In De Echo is er speciaal
voor MOEDERDAG een tafel
ingericht met daarop leuke
cadeaupakketjes, diverse
romans, boeken rondom
geloofsopbouw, tijdschriften,
kookboeken en cadeauartikelen.
MOEDERDAGACTIE! Speciaal
voor moederdag geven wij
t/m zaterdag 10 mei 2014
20% korting op alle gouden
en zilveren sieraden.

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
Hallo kinders,
ALGEMEEN
Het is alweer even geleden dat wij
jullie hebben gesproken. Hopelijk
hebben jullie een fijne vakantie
gehad en zijn er alweer een paar
dagen school voorbij. Nog maar in
totaal 2 keer jullie eigen cluppie.
Vandaag is het de laatste keer
gewoon club. Daarna gaat ieder
met zijn eigen cluppie een leuke
afsluiting doen. Dus let nu even
goed op.
MIDDAGGROEP SILO
Wat jullie straks gaan doen weten
we nu even niet. Wel weten we
dat het leuk en gezellig zal gaan
worden. Houden jullie er rekening
mee dat volgende week jullie laatste clubavond is??? Dit is een week
eerder dan in het rooster staat
vanwege de avondvierdaagse.
Vraag maar na aan jullie leidsters!
AVONDGROEP SILO
Wij gaan iets heel moois, leuks
en leerzaams maken. Het kan alle
kleuren van de regenboog hebben. Je kunt het zelfs mee naar
school nemen. Het is echt iets
alleen voor jou. Ook wij hebben
volgende week onze afsluiting
van dit seizoen. Willen jullie
ons herinneren aan een briefje
waarop alles staat voor de laatste
clubavond/middag?
AVONDGROEP MEENTKERK
Wat lekker wat jullie gaan maken.
HUIZER KERKBLAD 9 MEI 2014

Het is niet alleen lekker maar
ook heel hip. Er is zelfs een TV
programma met een echte wedstrijd van dit lekkers. Weten jullie
al waar wij het over hebben?
De cu.......
Jullie worden op 23 mei verwacht
voor de laatste clubavond en met
een lege maag om 17.45 uur.
Tot zo allemaal!
■ Instuif
Yeah zaterdag is het zover, de
HAWAII BEACH PARTY!
Om 18.00 uur staat de vuurkorf
aan, de BBQ op temperatuur, de
DJ’s paraat en de spellen te wachten! (kosten e 7,50 p.p.)
De avond zal worden gehouden
in ’t Visnet, De Ruyterstraat 7
(i.p.v. het surfstrandje). Tussen
21.00 uur en 21.30 uur is de avond
afgelopen. Tot zaterdag!

VERENIGINGSNIEUWS
■ Zondagsschool „Timotheüs”
Hallo allemaal,
Er is zondag geen zondagsschool
i.v.m. het Heilig Avondmaal.
Volgende week zijn jullie allemaal
weer van harte welkom.
■ Knapenvereniging en EVA
KV en EVA en gaan zeilen!
Een goede traditie wordt in
ere hersteld: Op zaterdag
28 juni hijsen EVA en KV de
zeilen en kiezen wij het ruime
sop!
De activiteit start om 9.30 uur
bij de Oude Haven en we
sluiten de dag vanaf 16.30 uur
af met een heerlijke BBQ. De
kosten zijn € 7,50.
Alle informatie staat in de
brief die je als het goed is
hebt ontvangen. Anders kan
je de brief bij je leiders vragen
of even op Facebook kijken.
Opgeven kan tot uiterlijk 31
mei op Narcisstraat 8 (voor
EVA) of Haardstedelaan 10
(voor KV). Geef je snel op!

■ EVA
Afd. Meentkerk: Vanavond gaan
we het seizoen afsluiten met een
ijsje eten. We zien jullie met de
fiets om 19.30 uur bij Tuincentrum
Rebel. Tot straks!
Afd. Rehoboth: We hopen dat de
meiden die mee waren op kamp
al een beetje bijgekomen zijn!
Vanavond is er geen EVA! Volgende week willen we met zijn allen
afsluiten, hier krijgen jullie meer
informatie over via de mail. Tot
volgende week!
■ Deo Duce
Hoi! Morgen weer DD @ house
Silo! Rianne heeft de inleiding
over Jona 3-4. Tot zaterdag, en
vergeet niet een fooi mee te nemen voor het adoptiemeisje.

DIVERSEN
■ Open doors gebedspunt
Nigeria: ‘Laat onze kinderen naar
huis terugkeren’
Op 14 april werden zo’n 230 meisjes in de leeftijd van 16 tot 20 jaar
ontvoerd van school. Met jeeps
werden ze de bossen ingereden,
HUIZER KERKBLAD 9 MEI 2014

vermoedelijk door leden van de
extremistische moslimorganisatie Boko Haram. Veertig meisjes
wisten te ontsnappen. Chibok is
een christelijke enclave in de door
moslims gedomineerde Nigeriaanse deelstaat Borno.
Het merendeel van de getroffen
gezinnen gaat naar dezelfde kerk.
Daarom zien velen de ontvoering
van de meisjes als een aanval
tegen christenen.
De Nigeriaanse regering heeft
nog geen reddingsactie op touw
gezet. “We roepen president
Goodluck Jonathan op tot maatregelen om onze kinderen te bevrijden. Voor ons gevoel worden we
genegeerd. Ik ben ervan overtuigd
dat als de ontvoerde meisjes hun
eigen dochters waren, ze iets zouden doen.”
• Bid om bescherming voor de 187
meisjes die vastzitten in de bossen.
Bid dat ze snel worden vrijgelaten en veilig terugkeren bij hun
ouders.
• Bid voor de ouders en naaste
familieleden van de ontvoerde
meisjes. Gebed is voor hen het
enige wapen en ze hopen dat de
Here God een wonder doet.
• Bid om bescherming en kracht
voor de kerk in Noord-Nigeria. Bid
dat de Here God ingrijpt, zodat de
aanvallen van Boko Haram stoppen.
■ Concert Rien Donkersloot
op Leeflang-orgel Meentkerk
Huizen
In de serie ´Meentkerkmuziek
2014´ geeft organist Rien Donkersloot op vrijdag 16 mei a.s. een
orgelconcert in de Meentkerk in
Huizen. Hij is sind maart 2012 organist van de Joriskerk in Amersfoort. Hij zal het Leeflang-orgel
in deze kerk laten schitteren met
prachtige muziek.
Rien Donkersloot werd in 1985 geboren te Rotterdam. Hij studeerde
orgel aan het Rotterdams Conservatorium bij Bas de Vroome en
Ben van Oosten. In 2008 studeerde
hij hiervoor cum laude af. Tevens
behaalde hij het diploma kerkmuziek.
Naast orgel speelt Rien beiaard.
Hij studeerde aan de Nederlandse
Beiaardschool in Amersfoort
bij Frans Haagen. In juni 2011
studeerde hij cum laude af. In september 2009 won hij de 1e prijs
op het internationale beiaardconcours in Wavre (België) en tevens
de 1e prijs op het internationale
beiaardconcours in Gorinchem.
In september 2012 won hij de
1e prijs op het Internationale
Sweelinck Beiaardconcours in
Groningen. Hij volgde orgelcursussen bij Michel Chapuis, Andres Cea
Galan, Harald Vogel, Olivier Latry,
Zsigmond Szathmary en Thomas
Trotter.
Hij won prijzen bij orgelconcoursen in Brielle en Leiden; in
september 2012 won hij de 2e
prijs op het internationale orgelconcours te Breda.
Rien is niet alleen organist van de
Joriskerk in Amersfoort, maar ook
van de Laurentiuskerk te Mijnsheerenland. Daarnaast is hij stadsbeiaardier van Haarlem (Grote of
St. Bavokerk en Bakenessertoren)

en Goes en gemeentebeiaardier
van Ridderkerk.
Verder heeft hij een uitgebreide
concert- en lespraktijk en is hij
actief als (koor)begeleider.
Van zijn spel verschenen diverse
cd’s, die in de pers zeer positief
werden ontvangen.
Tijdens het concert in de Meentkerk speelt Rien werken van J.S.
Bach, R. Schumann, Olsson en
Guilmant. Hij begint het programma met een improvisatie.
Het concert begint om 20.00 uur.
De toegang is gratis. Er wordt wel
een collecte gehouden.
■ Jubileumconcert
Op zaterdag 17 mei zingen 40+
Gospelkoor “Good News”, Chr. Seniorenkoor “De Lofstem”, Kinderkoor “Piccolo” en Jongerenkoor
“Shine” in De Goede Herderkerk
te Huizen. Al deze koren worden
gedirigeerd door Margreet Veerman. Met dit concert viert zij haar
25-jarig dirigentenjubileum.
In 1988 startte zij met het dirigeren van jongerenkoor “Felice”
in Bussum. Na haar opleiding
Schoolmuziek aan het Hilversums
Conservatorium, waar zij directieles kreeg van Peter den Ouden,
kwamen daar al snel andere koren bij. Zo dirigeerde zij o.a. jongerenkoor “Nicoza” in Eemnes,
Gospelkoor “Delight” en Teenage
Gospelchoir “Yes!” in Huizen en
Gospelgroep “Vision” in Hilversum. Ook deed zij veel ervaring
op met de “Continental Kids” en
“Young Continentals” waarmee
zij vele concerten heeft gegeven.
In 2010 volgde zij de opleiding
“Dirigent Licht Vocaal’ bij Thijs

Kramer om zo het vak nog meer
onder de knie te krijgen.
Al verschillende malen werd door
koorleden geopperd om een concert met alle koren van Margreet
te geven. Dit 25-jarig jubileum is
een mooie aanleiding om aan dit
verzoek te voldoen.
Toegangskaarten á € 5,- (incl.
hapje en drankje op het feest
na afloop van het concert) zijn
verkrijgbaar aan de zaal, bij de
koorleden en bij Chr. Boekhandel
De Echo-Huizen. Kaarten reserveren via tel.: 035-5254533 of via
email:
kaartverkoop@gospelkoorgoodnews.nl.

Het concert start om 19.30 uur, de
zaal is open vanaf 19.00 uur. Van
harte welkom.

■ Verdiepingsconferentie 25+
in Gouda
Op zaterdag 24 mei 2014 D.V.
wordt de derde Verdiepingsconferentie 25+ georganiseerd. Het
thema van deze dag is “Ik ben
Die Ik ben - Beeld van God in een
beeldcultuur”. Sprekers zijn prof.
dr. Peels, oudtestamenticus aan de
TUA (over het beeld van God in
het Oude en Nieuwe Testament)
en mw. Eijmael-Verkade, klinisch
psycholoog bij Eleos (over de
relatie tussen Godsbeeld en zelfbeeld). Daarnaast zijn er diverse
workshops waarin het thema
verder wordt uitgediept. Nieuw
aan deze Verdiepingsconferentie
is de locatie: Driestar Educatief te
Gouda.
Verdiepingsconferentie 25+ is
twee jaar geleden ontstaan uit
een initiatief van de Hervormde

ADVERTENTIE

ICHTHUS, DE BASIS VOOR JE LEVEN

?
n
e
r
e
l
r
e
d
r
Ve
BO
A
P
e
d
r
o
o
v
Kies
Als je dit jaar examen doet dan zul je ongetwijfeld nadenken over de toekomst. Ga je werken? Kies je voor
doorleren? Verder studeren aan de PABO is in dat geval
een goede keuze.
Die keuze is voor jongeren in Huizen zelfs nog aantrekkelijker.
Ichthus en de CHE werken namelijk al jaren nauw samen. Dat
heeft als voordeel dat er een stageplaats dicht bij huis gegarandeerd is en dat je je opleiding geniet bij de Hogeschool die jaar
op jaar als beste wordt beoordeeld.
De basisscholen van Ichthus voeren het keurmerk ‘Selectschool’.
Dat staat voor kwalitatief goed onderwijs en een gekwalificeerde
stagebegeleiding.
Wil je meer informatie?
Bel met Annelies van Esterik
(035-5252982, PCBS Rehoboth),
stagecoördinator Ichthus
of met Han Schipper
(0318-696321, CHE)
relatiebeheerder CHE.
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Mannen- en Vrouwenbond om
conferenties te organiseren voor
jongvolwassenen. De eerste conferenties werden bezocht door ruim
100 conferentiegangers uit de
breedte van de achterban.
Het doel van Verdiepingsconferentie 25+ is jongvolwassenen
toerusten vanuit de Bijbel en
gelegenheid bieden voor bezinning op actuele gebeurtenissen.
Op deze manier hoopt Verdiepingsconferentie 25+ een bijdrage
te leveren aan de vorming van
christenen, gericht op hun plaats
in de kerk en in de maatschappij.
Ontmoeting en ontspanning zijn
daarnaast belangrijke elementen
van de conferenties.
Voor aanmelding zie:
www.verdiepingsconferentie.nl.
De stuurgroep:
Jantine van Holten, Froukje ten Hove,
Martine Goudriaan,
Sandrina Ros, Marnix Westerink.

■ Radio 6FM
Zondag 11 mei zendt Radio 6FM
-naast alle andere programma’seen kerkdienst uit vanuit de
Christelijke Gereformeerde Kerk
aan het Bakboord te Huizen.
Aanvang: 09.30 uur. Voorganger:
ds. D. Quant.
De dienst is tot een week na de
uitzending na te luisteren via
www.6fm.nl

De column is van de hand van
Hanneke Henrichs.
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 program-

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
gevarieerde klassieke muziek.
Dinsdag 13 mei van 19.00-20.00
uur het programma ‘Kerkplein’.
Het thema is: “Evangelisch Werkverband binnen de Protestantse
Kerk Nederland” met als studiogast de heer Hans Maat, directeur.

ma’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.

Avondmaal
Ach, dacht ik, laat mij maar zwijgen,
want mijn woorden zijn te groot,
maar toen u mijn hart wou neigen,
naar Uw wijn en levensbrood
en ik in het bitter lijden
van Uw Zoon vertroosting vond,
door Zijn bloed geheel gereinigd,
zonder smetten voor U stond.
O, toen moest ik toch weer spreken,
van Uw trouw, die niet vergaat,
die mij in Uw hand liet breken
en herboren leven laat.
Uit: Nooit zal het donker winnen - Co ’t Hart
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■ ALGEMENE KERKENRAAD
Preses: C. Gooijer, 5256531
Rembrandtlaan 33,
1272 GM Huizen
e-mail: preses@hervormdhuizen.nl

Scriba: J. Rebel, 5256649
Van Hogendorplaan 44b,
1272 GH Huizen,
e-mail: scriba@hervormdhuizen.nl

Postadres scribaat:
Postbus 1076, 1270 BB Huizen

H I GH TEA & CAR WASH VOOR MALAW I
Dit jaar gaan 12 jongeren op werkvakantie naar Malawi. Zij gaan helpen met de bouw van een dienstencentrum en
bakkerij in Thyolo, in het zuiden van Malawi. Verder richten zij zich o.a. op kinderevangelisatie-activiteiten.
De werkgroep HANDS ON MALAWI 2014 organiseert op 17 mei van 12.00 tot 17.00 uur een high tea en carwash bij
de Zenderkerk in Huizen. De opbrengst van de actiedag komt volledig ten goede aan de bekostiging van
bovengenoemde projecten die opgezet zijn door stichting “Opdracht in Afrika”.
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ARRANGEMENT 1

ARRANGEMENT 2

Leuk voor moederdag, een high tea voor
het hele gezin!
High tea voor 2 kinderen en 2
volwassenen samen voor €20.00

Terwijl u geniet van uw high tea, wordt uw
auto voor u gewassen!
U krijgt: een high tea voor 2 volwassenen
en een schone auto samen voor €20.00.

CY

Als u geen gebruik maakt van de arrangementen is de prijs voor de high tea per volwassene €7.50, per kind €4.00.
Alleen uw auto laten wassen kan natuurlijk ook, dit kost €7.50.

CMY

K

Kijk voor meer informatie en voor aanmelden op www.opdrachtinafrika.nl/hands-on
Of stuur een e-mail naar malawi2014@outlook.com.

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

IBAN NL07 RABO 0329 9026 52
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
kerkelijkbureau@hervormdhuizen.nl

■ DIACONIE
Postadres: Postbus 130,
1270 AC Huizen.
Bank: Rabobank Huizen,
IBAN NL71 RABO 0329 9074 17
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:
De werkvakantie Malawi Hands On 2014 wordt gefaciliteerd door Stichting Opdracht in
Afrika: Doel van deze stichting is verspreiden van het evangelie en verbeteren van de
levensomstandigheden in Zuidelijk Afrika
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Vrijwillige Palliatieve
Terminale Zorg
Telefoonnummer 06-20943317.
www.vptzgooi.nl
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