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KERKDIENSTENKERKDIENSTEN

U kunt bijdragen aan de collecte met de 
Givt-app of door bankoverschrijving
o.v.v. het collectedoel en -bedrag naar:
College van Kerkrentmeesters
IBAN NL07 RABO 0329 9026 52
en/of College van Diakenen
IBAN NL71 RABO 0329 9074 17

Zondag 15 januari

Oude Kerk:
  9.30 uur: Prop. D.A. Burggraaf, Arkel
 18.30 uur: Ds. J. Harteman, Hilversum

Nieuwe Kerk:
 9.30 uur:  Ds. G. Lustig,
  Baillargues (Frankrijk) 

Zenderkerk:
 9.30 uur:  Ds. A. Visser, Harderwijk

Meentkerk:
 9.30 uur: Ds. W.P. Vermeulen, Utrecht
17.00 uur: Prop. W. Koelewijn, Leusden
  Gezamenlijke dienst met de
  Nieuwe Kerk en Zenderkerk

De Brug (Vituskerk):
10.30 uur: Evang. Jan Verkerk

1e Collecte: Kerkrentmeesters,
 pastoraat
2e Collecte: Diaconie,
 diaconale doeleinden
3e Collecte (busjes):  Algemeen
 Kerkenraads Fonds

Jezus volgen waar
Hij ook heengaat? 

“En er kwam een schriftgeleerde naar Hem toe en zei tegen Hem: Meester, ik zal U volgen, waar 
U ook heen gaat. En Jezus zei tegen hem: De vossen hebben holen, en de vogels in de lucht 

nesten, maar de Zoon des mensen heeft niets waarop Hij het hoofd kan neerleggen.”

(Mat. 8:19-20)

Veel belangstelling was er voor de Heere Jezus 
Christus (Mat. 28:18). Hij had de schoonmoeder 
van Petrus genezen, dreef boze geesten uit, 
en genas allen die er slecht aan toe waren. We 
kunnen begrijpen dat er daarom veel belang-
stelling was voor Jezus. Toch zocht Jezus die be-
langstelling niet, in ieder geval niet altijd. We 
zien namelijk in de Evangelieën dat velen die 
belangstelling voor de Messias hadden, helaas 
uiteindelijk toch afhaakten. De Heere Jezus wil 
niet alleen onze belangstelling. Hij wil ons hele-
maal, met heel ons hebben en houden. Boven-
dien had de Zoon van God ook rust nodig om 
de omgang met Zijn hemelse Vader te zoeken. 
Daarom gaf Hij bevel om naar de overkant te 
varen. Daar was er rust. Die rust wordt al snel 
onderbroken als daar een Schriftgeleerde naar 
Christus komt. Hij belooft plechtig: Meester, ik 
zal U volgen, waar U ook heengaat. 

Dat is nogal niet wat: Jezus volgen waar Hij ook 
heengaat. Wist hij waar Jezus heenging? Wist 
hij dat die weg naar Gethsémané zou gaan, en 
uiteindelijk zelfs naar Golgotha? Jezus volgen, 
dat is alles opgeven, en zo naar Hem leven. Be-
seffen wij wat het is om Jezus te volgen? De 
Heere Jezus volgen betekent niet een makke-
lijk en comfortabel leven, waarin het kerkelijk 
leven ook nog een stukje van ons leven mag in-
nemen. De Heere Jezus volgen is ook niet in de 
eerste plaats uitblinken in een geweldige ken-

nis van de Heilige Schrift. Dan zou deze Schrift-
geleerde alleen al puur een volgeling van Chris-
tus geweest zijn op basis van zijn Bijbelkennis. 
Het is te vrezen dat de Schriftgeleerde weinig 
– ondanks zijn Bijbelkennis! – in de gaten heeft 
van welke weg Jezus moet gaan. En mogelijk 
wist hij ook niet welke weg van vervolging en 
verdrukking Jezus’ volgelingen ook uiteindelijk 
moeten gaan. 

Weet deze Schriftgeleerde trouwens ook wel 
waar Jezus verblijft op Zijn weg? De Zoon van 
de Allerhoogste God Zelf maakt het Hem dui-
delijk: “De vossen hebben holen, en de vogels 
in de lucht nesten, maar de Zoon des mensen 
heeft niets waarop Hij het hoofd kan neerleg-
gen.” Geen vaste verblijfplaats had de Heere 
Jezus hier op aarde. Hij was hier als vreemde-
ling.

De Heere Jezus Christus had geen vaste plaats 
om te wonen, en geen vaste plaats waarop Hij 
het hoofd kon neerleggen. Jezus was op weg 
en onderweg. De aarde was Zijn thuis niet. En 
toch was Hij hier op deze aarde. Toch heeft Hij 
die weg afgelegd. Hij heeft zelfs Zijn leven af-
gelegd, zelfs tot aan het kruis. En dat was voor 
die mensen die nog zo verknocht zijn aan een 
comfortabel leven hier op aarde. De Heere 
Jezus stierf voor die mensen die zich hier op 
aarde thuis voelen en die vervreemd zijn van 

de hemel. Door het geloof in Hem, worden wij 
juist vreemdeling hier op aarde, en wordt de 
hemel ons thuis. Dan worden wij ook uiteinde-
lijk thuisgehaald, na een reis hier op aarde, ach-
ter de gekruisigde en opgestane Christus aan; 
wat een genade voor zondaren!

In dit leven met Christus speelt Hij niet slechts 
een rol in ons leven, maar gaat Hij ons voor. En 
daarin heeft Hij de regie over ons leven. Dat be-
tekent dat de aarde niet meer ons uiteindelijke 
thuis is. Maar dat betekent dat wij vreemdeling 
zijn zoals ook de Heere Jezus een Vreemdeling 
was hier op aarde. Hij had immers geen plaats 
om het hoofd op neer te leggen. 

Zou de Schriftgeleerde Christus uiteindelijk ge-
volgd zijn? We lezen het niet, maar er is een 
grote kans dat hij het liet afweten. Tegen u, jou 
en mij zegt de Heere Jezus echter nog altijd: 
volg Mij. 

Prop. J.J. de Haan
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 ALGEMENE KERKENRAAD

 DIACONIE VAN DE REDACTIE  KERKRENTMEESTERS

Telefonische bereikbaarheid 
gebouwen en Kerkelijk Bureau
Kerkelijk Bureau 035-3033484
Nieuwe Kerk    035-3033482
Zenderkerk  035-3033483
Oude Kerk   035-5252722   
Meentkerk 035-5268019

BIJBELROOSTER

■  Catechese mensen met een
 verstandelijke beperking
Beste allemaal,
Allereerst willen we jullie allemaal 
Gods zegen op het nieuwe jaar 
2023 toewensen.
Er gaat iets veranderen voor de 
catechisanten van de donderdag-
avond groep!
Vanaf donderdag 19 januari ko-
men we samen in het gebouw 
Silo, Keucheniusstraat 36. 
De tijd blijft hetzelfde.
We beginnen om 19.15 uur en 
eindigen om 20.15 uur.
Helaas kunnen we niet meer in de 
Beatrixschool terecht, de school 
groeit. De gehele benedenverdie-
ping is nu bestemd voor kleuters 
en onderbouw. Daar passen wij 
niet meer bij.
Gelukkig kunnen we in het ge-
bouw Silo terecht.
Tot ziens op donderdag 19 januari 
in het gebouw Silo.
We kijken naar jullie uit!
 Judith en Alette Visser
 (06-14225418)

■ Collecten
De eerste collecte van zondag 
15 januari is bestemd voor de 

■ Rooster meditatie

Woensdag 18 januari
 Ds. B. den Butter

Woensdag 25 januari
 Ds. B.J. van der Graaf

Woensdag 1 februari
 Br. A.N.J. Scheer

Kerkrentmeesters, pastoraat. De 
tweede collecte is bestemd voor 
de Diaconie, diaconale doelein-
den. De derde collecte (busjes) 
heeft als doel het Algemeen Ker-
kenraads Fonds.
Hartelijk aanbevolen!

U kunt op afstand bijdragen aan 
de collecte met behulp van de 
Givt-app. Hiervoor heeft u een 
smartphone nodig, Apple of
Android. De gever downloadt de
Givt-app. Tijdens de collecte 
geeft u in de Givt-app aan hoe-
veel u wilt geven en selecteert u 
uw wijkgemeente uit de lijst met 
doelen. Op die manier is de gift 
gedaan. Een paar dagen later 
wordt het bedrag van uw bankre-
kening afgeschreven. Als gebrui-
ker van de Givt-app kan je ervoor 
kiezen om aan meerdere collecte-
doelen te geven. Druk in de app 
op ‘Collecte toevoegen’ om een 
collecte toe te voegen.
Als vast vertrekpunt hanteren we 
binnen de Hervormde Gemeente 
Huizen:
• 1e collecte = (Eerste) rondgang 

tijdens de dienst
• 2e collecte = Extra rondgang
 tijdens de dienst, 

avondmaalscollecte of 
zakjescollecte

• 3e collecte = busjes

U kunt uw bijdrage ook per bank 
overmaken naar het College van 
Kerkrentmeesters
IBAN NL07 RABO 0329 9026 52
o.v.v. het collectedoel en -bedrag.
En naar het College van Diakenen 
wanneer het een diaconaal col-
lectedoel betreft
IBAN NL71 RABO 0329 9074 17
o.v.v. het collectedoel en -bedrag.

VRIJWILLIGERSAVOND 2023 
DONDERDAG 19 JANUARI

IN DE ZENDERKERK
Als College van Kerkrentmeesters zijn wij blij dat wij u, na een 

afwezigheid van twee jaar, weer kunnen uitnodigen voor de 
vrijwilligersavond! Deze avond organiseren wij om iedereen die 
op welke manier dan ook werk voor onze Hervormde Gemeente 
heeft verricht, daarvoor hartelijk te bedanken. Dankzij de inzet 
van vele vrijwilligers kunnen in de gemeente veel activiteiten 

plaatsvinden. Heeft u zich regelmatig ingezet of incidenteel een 
keer geholpen, alle hulp wordt zeer gewaardeerd, u bent van 

harte welkom op de vrijwilligersavond! 

Deze zal plaatsvinden op
donderdag 19 januari in de Zenderkerk;

aanvang om 20.00 uur met inloop vanaf 19.45 uur.

Wij hebben er als college voor gekozen om dit keer geen 
persoonlijke uitnodigingen te sturen maar u door middel van 

deze oproep uit te nodigen. Geef het door! 
De opzet van de avond is informeel; na een korte toespraak van 

onze voorzitter bieden wij u een hapje en drankje aan
en is er tijd voor ontmoeting. 

U bent van harte uitgenodigd. Mogen we op uw komst rekenen?

■ De Herberg
Aanspreekpunt Huizen: 
Gravin Gertrude 15, 1276 MN
tel. 06-50666989. 
Wanneer u/jij voor een verblijf in 
De Herberg te Oosterbeek in aan-
merking wil(t) komen, of informa-
tie wenst, kan rechtstreeks met 
De Herberg contact opgenomen 
worden: elke werkdag van
9.00-10.00 uur telefonisch spreek-
uur (tel. 026-3342225).
Meer info: www.pdcdeherberg.nl

■  Vrijwilligers Palliatieve 
 Terminale Zorg (VPTZ) 
 Gooi en Vechtstreek
Wat kan de VPTZ voor u beteke-
nen?
De meeste mensen willen graag in 
de laatste levensfase in hun eigen 
vertrouwde omgeving blijven.
Onze speciaal opgeleide vrijwilli-
gers bieden ondersteuning aan de 
terminale cliënt en diens naasten.
Die ondersteuning houdt met 
name in om er te zijn zodat de 
mantelzorger even tijd voor zich-
zelf heeft.
Wilt u hiervan kosteloos gebruik 
maken, neem dan contact met ons 
op via 06-15512990.
Voor info: 
www.vptzgooienvechtstreek.nl

■  Hulpverlening/
 Diaconaal contactpersoon
Heeft u behoefte aan (kortlo-
pende) praktische hulp, bijvoor-
beeld vervoer naar het ziekenhuis, 
kleine klusjes in of rond het huis, 
of hulp bij het doen van bood-
schappen?
Of heeft u een vraag van diacona-
le aard? Neem dan contact op met 

Zondag 15 januari
 Rooster 1:  Jesaja 41:8-20
  Wees niet bang
 Rooster 2:  Psalm 8
 Rooster 3:  Genesis 8-11

Maandag 16 januari
 Rooster 1:  Jesaja 41:21-29
  Kijk, daar zijn ze!
 Rooster 2:  Psalm 9:1-10
 Rooster 3:  Jozua 11-15

Dinsdag 17 januari
 Rooster 1:  Spreuken 17:1-14
  Beter droog brood
 Rooster 2:  Psalm 9:11-21
 Rooster 3:  Psalm 6-8

Woensdag 18 januari
 Rooster 1:  Spreuken 17:15-28
  Een grote mond
 Rooster 2:  Psalm 10:1-11
 Rooster 3:  Job 5-6

Donderdag 19 januari
 Rooster 1:  Spreuken 18:1-12
  Met andere woorden
 Rooster 2:  Psalm 10:12-18
 Rooster 3:  Jesaja 12-17

Vrijdag 20 januari
 Rooster 1:  Spreuken 18:13-24
  Koester je tong
 Rooster 2:  Psalm 11
 Rooster 3:  Mattheüs 5-7

Zaterdag 21 januari
 Rooster 1:  Psalm 63
  Ik ben aan U gehecht
 Rooster 2:  Psalm 12
 Rooster 3:  Romeinen 5-6

Komende week gaat 
de Actie Kerkbalans

weer van start.
Doet u dit jaar
ook weer mee?

U vindt er alles
over op pagina

8 en 9 van
dit kerkblad.

Actie
Kerkbalans 

Uw toezeggingdigitaal doorgeven:
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 VERANTWOORDING

WIJKBERICHTEN

OUDE KERK
Predikant:
Vacant
Consulent:
Ds. F.A. van Velzen

Oude Kerk, Kerkstraat 1

■ Kerkrentmeesters
De opbrengst van de collecte 
gehouden op 8 januari t.b.v. 
Kerkrentmeesters, energiekosten, 
bedroeg e 2.423,70 (incl. Givt-
app) verdeeld als volgt:
Oude Kerk e 528,55
Nieuwe Kerk - 707,15
Zenderkerk - 551,61
Meentkerk - 495,05
per bank/kas 
ontvangen - 141,34

Verjaardagsgiften e 60,00

De opbrengst van de busjescol-
lecte gehouden op 8 januari t.b.v. 
Kerkrentmeesters, jeugdwerk, 
bedroeg e 1.399,68 (incl. Givt-
app) verdeeld als volgt:
Oude Kerk e 321,95
Nieuwe Kerk - 337,95
Zenderkerk - 371,30
Meentkerk - 300,65
per bank/kas 
ontvangen - 67,83

t.b.v. kerstcollecte e 20,00
t.b.v. miss. werker  - 10,00
t.b.v. Kerkrentmeesters  - 273,33

Hartelijk dank voor al uw gaven. 
College van Kerkrentmeesters

een van de hieronder vermelde 
diakenen:
Oude Kerk:
 Albert Vos
 Tel. 035-5251178
 vosalbert11@gmail.com
Nieuwe Kerk:
 Johan Westland
 Tel. 06-10938941
 johan@westlandfamily.nl
Zenderkerk:
 Jan Honing
 Tel. 035-5255796
 jan.honing@planet.nl
Meentkerk:
 Erik Zijderveld 
 Tel. 06-13659410
 erikzijderveld1@gmail.com
De Brug:
 Aart Schaap
 Tel. 06-29463400
 opaartschaap@gmail.com

■ Hospice Huizen
Als de laatste periode van het 
leven thuis blijven niet mogelijk/
wenselijk is. De hospice biedt een 
warme plek, met 24 uur deskundi-
ge, betrokken zorg en verpleging, 
bijna zoals thuis. 
Gooierserf 126, 1276 KV Huizen
 035-7200710
 info@hospicehuizen.nl
 www.hospicehuizen.nl

■ Schuldhulpmaatje
Kom je niet meer uit met je geld 
of heb je schulden?
Schuldhulpmaatje helpt! 
Een deskundige en betrouwbare 
vrijwilliger helpt je graag weer op 
weg met je geldzaken.
Contact:
coordinator.schuldhulphuizen@
gmail.com
06-51356224
https://schuldhulpmaatje.nl/
locatie/huizen/

■ Diaconie
Gemeente,

Wij wensen u allen een gezegend 
2023 toe! 

Hierbij de verantwoording van de 
collecte en giften over de laatste 
weken van 2022. 

De najaarszendingscollecte van
27 november t.g.v. de GZB/ Hart 
voor Roma Slowakije bedroeg
€ 3.172,35, de busjescollecte voor 
de AKF van 27 november en 4 
december bedroeg € 3.218,-. De 
collecte voor de Diaconie tijdens 
de dienst van 11 december, zowel 
de 1e collecte als de avondmaals-
collecte bedroeg € 6.687,35.
De busjes voor de Zendingswer-
kers van 4 en 11 december was
€ 3.224,36. Tijdens de dien-
sten met Kerst was de collecte-
opbrengst € 4.193,60 voor de 
Diaconie en op oudjaarsavond 
voor de AKF € 1.361,90. Verder 
werd ontvangen € 535,- voor de 
Turfcollecte, € 375,- voor mensen 
met een beperking, € 471,50 voor 
de Hospice, € 14.797,- voor de 
Diaconie, € 65,- voor de HGJB,
€ 723,95 voor Albanië, € 20,- voor 
de DWC, € 70,- voor de voedsel-
bank, € 2.500,- voor generatoren 
en transport Oekraine, € 677,50 
voor de Kids kledingbank inclusief 
collecte in de Zenderkerk,
€ 12,- voor Open Doors en
€ 235,50 voor de Zondagsschool. 
Verder is ontvangen € 10.642,85 
voor ds. Lustig/Hart voor Frank-
rijk en € 1.880,- voor het fonds 
Energie. In De Brug is op 11 en 18 
december gecollecteerd voor Tol-
vrij in Huizen met een opbrengst 
van € 174,40. 

Gemeente, heel hartelijk dank 
voor uw vele giften voor diverse 
doelen. Met uw financiële steun 
kunnen wij met elkaar veel an-
deren ondersteunen, dichtbij of 
verder weg.

Dankbaar. 
Uw Diaconie 

Citaat:
‘Het wezen van het geloof is dat u 
genoeg hebt aan Christus.’
William Reid (1814-1896),
Schotse predikant.

Zondag: In de ochtenddienst 
hoopt prop. D.A. Burggraaf
voor te gaan in de Oude Kerk en 
’s avonds ds. J. Harteman. Het zal 
opnieuw ‘fris’ zijn in de kerkban-
ken, maar we mogen ons met 
elkaar warmen aan het Woord 
van God. Gezegende diensten 
toegewenst, ook aan allen die 
thuis of elders met ons verbonden 
zullen zijn.

Aanvangspsalmen:
Zondag 15 januari 
’s Morgens: Psalm 66 vers 1
’s Avonds:  Psalm 122 vers 3

Samenstelling moderamen: 
Tijdens de kerkenraadsvergade-
ring van afgelopen dinsdag is het 
moderamen van de kerkenraad 
voor het kalenderjaar 2023 als 
volgt samengesteld: br. J. Brasser 
(preses, jeugdouderling), br. A. 
v.d. Kamp (preses, tevens ouder-
ling-kerkrentmeester), br. H. Kos 
(scriba) en br. A.A. Vos (diaken).

Beroepingswerk: Deze maand 
hoopt de beroepingscommissie 
opnieuw samen te komen. We 
bidden of de Heere God ons de 
weg wil wijzen naar een nieuwe 
predikant voor onze wijkge-
meente.

Nieuw aanspreekpunt pastoraat:
Br. Adri Bakker is de nieuwe con-
tactpersoon voor het pastoraat. 
Hij neemt deze taak over van br. 

Gerbert Rebel. Zolang wij vacant 
zijn, is br. Bakker het aanspreek-
punt voor pastorale zaken. U kunt 
hem telefonisch bereiken via
035-5265867.

Meeleven met…
We leven mee met alle gemeen-
teleden die op dit moment in 
zieken- en verpleeghuizen ver-
blijven, die thuis revalideren of 
kampen met chronische ziekten/
klachten. ‘De HEERE is goed, Hij 
is tot een vesting op de dag van 
de benauwdheid. Hij kent hen die 
tot Hem hun toevlucht nemen.’ 
(Nahum 1 vers 7)

Gemeenteavond a.s. maandag:
Aan de vooravond van de actie 
Kerkbalans 2023 organiseert het 
College van Kerkrentmeesters 
een gemeenteavond voor onze 
wijkgemeente rond het thema 
‘Geef Vandaag voor de Kerk van 
Morgen’. Gezien het belang van 
het onderwerp willen wij u en jou 
hiervoor uitnodigen. Van harte 
welkom op maandagavond 16 
januari. De avond start om 20.00 
uur (inloop vanaf 19.45 uur) in 
een verwarmd Silo. We zien uit 
naar uw en jouw komst!

Groeten Gedachten en Gebeden:
Vanavond (vrijdag) blikken we 
om 19.00 uur terug op de zeer 
geslaagde Kerstfakkeltocht (75 
deelnemende jongens en meisjes 
uit de diverse wijken, veel vrijwil-
ligers, 250 gegrilde hamburgers, 
tientallen Kerst-knutselwerkjes, 
zang en muziek, en een medita-
tief moment voor de kinderen). 
Drie jeugdige deelneemsters 
brengen verslag uit van de diverse 
activiteiten. Verder is er een ver-
haal en hoort u de ontroerende 
gebeden van de kinderen. We 
hopen weer dat u meekijkt via 
KerkdienstGemist of Youtube.

Evangelisatiecommissie:
We willen als evangelisatiecom-
missie, ook dit jaar weer van start 
gaan met onze maandelijkse 
loopavonden.
Ook de mensen die we nauwelijks 
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ZENDERKERK
Predikant:
Vacant
Consulent:
Ds. B.J. van der Graaf

Zenderkerk, Borneolaan 30

NIEUWE KERK
Predikanten:
Ds. B.J. van der Graaf
Kon. Wilhelmina-
straat 12a
tel. 06-14565965

bjvandergraaf@hervormdhuizen.nl

Ds. F.A. van Velzen:
tel. 06-27519260
fvanvelzen@hervormdhuizen.nl 

Nieuwe Kerk, Brede Englaan 28

 Bij de kerkdiensten:
Zondagmorgen gaat mijn zwager, 
dominee Geert Lustig voor. Hij 
en Florien zijn deze weken met 
verlof in Nederland en bezoeken 
in dat verband de verschillende 
gemeenten waarmee ze met Hart 
voor Frankrijk verbonden zijn. Zo 
dus ook de onze. Ze zullen in de 
dienst daarom ook een korte up-
date geven over de ontwikkelin-
gen in het werk rond Montpellier. 
Mooi dat dit zo kan.
In de middagdienst van de Meent-
kerk verwelkomen we proponent 
Wilbert Koelewijn uit Leusden. 
Goede diensten gewenst!

 Groet: Als ik het zo proef dienen 
zich in dit nieuwe jaar allerlei 
uitdagingen aan. Ik denk aan de 

financiële situatie van onze Her-
vormde Gemeente, de blijvende 
vraag hoe jongeren verbonden 
blijven met God en de kerk, 
kerkdiensten van een uur, het 
bereiken van mensen met finan-
ciële zorgen, het ruimte maken 
voor zoekers in ons dorp, ….. We 
hebben veel leiding van Gods 
Geest nodig, maar die is ons ook 
beloofd! En we mogen leven van 
de geheimen van Gods koninkrijk, 
zoals we dat afgelopen zondag 
vanuit Mattheüs 13 hoorden uit 
de mond van Jezus. Het is de 
binnenste kring van leerlingen 
gegeven die geheimen te kennen 
(Mattheüs 13:11) en ook in het 
komende jaar zal het er op aan 
komen vanuit deze geheimen te 
leven. Laten we daar als leerlin-
gen van Jezus over spreken, daar 
vanuit bidden en werken, dan is 
er altijd een weg!

In Christus verbonden,
ds. Bas van der Graaf

 Prijsvraag oudejaarsavond:
In de oudejaarsdienst stelde ik 
spontaan een prijsvraag over het 
lied na de verkondiging. We zon-
gen uit de Zangbundel Johan de 
Heer lied 456: ‘Nader, mijn God, 
bij U’. Mijn vraag was in welke 
film deze muziek klinkt. Het 
juiste antwoord kreeg ik van een 
aantal mensen: Titanic. Terwijl het 
beroemde schip ondergaat, speelt 
het strijkorkest dit lied. Uit de 
juiste inzendingen is de prijs ge-
vallen op die van Resio Schröder. 
Ik heb nog geen prijs - die moet 
nog boven water gehaald worden 
- maar die kan hij tegemoet zien!

 Groet: Na de diensten met oud 
en nieuw heb ik een weekje 
vakantie gehouden. Deze week 
ben ik weer aan de slag gegaan. 
Ik hoop de komende weken weer 
de nodige mensen te bezoeken, 
die met ziekte en moeite te kam-
pen hebben. En zondag over een 
week leid ik de voorbereidings-
dienst voor de avondmaalsviering. 
We vervolgen dan onze lezing uit 
Mattheüs 13, over Jezus’ gelij-
kenissen. Weet dat Hij beloofd 
heeft: ‘Ik ben met jullie alle dagen 
tot aan de voltooiing van deze 
wereld’!

In Hem verbonden hartelijk ge-
groet,

ds. Frans van Velzen

Informatieavond: Op woensdag 
18 januari zijn de leden van de 
Nieuwe Kerk uitgenodigd in Silo 
voor een belangrijke bijeenkomst, 
georganiseerd door de Kerkrent-
meesters. Aan de hand van het 
thema van de Actie Kerkbalans 
2023: “Geef vandaag voor de kerk 
van morgen”.
Tijdens deze avond willen de 
Kerkrentmeesters u nader infor-
meren over de financiële situatie 
van de Hervormde Gemeente 
Huizen en een aantal andere ac-
tuele thema’s bespreken (energie, 
duurzaamheid etc.). Het is zeker 
niet de bedoeling dat het eenrich-

meer in de kerk zien, willen we 
opzoeken om de blijde boodschap 
te vertellen, en te proberen om 
mensen weer te bewegen terug te 
keren naar de schaapskooi van de 
Goede Herder.
We verzamelen dinsdag 17 januari 
om 19.30 uur op IJsbaankade 109 
waarna we na een korte medita-
tie en gebed, op pad willen gaan.
Namens de kerkenraad loopt 
broeder Henk Veerman met ons 
mee.
Wilt u deze avonden meenemen 
in uw gebed, en aan de Heere 
God vragen om een vruchtbare en 
gezegende avond?
Voor een ieder Gods Zegen ge-
wenst voor het nieuwe jaar!

De evangelisatiecommissie

Op de koffie: Op D.V. 19 januari 
is er weer een koffieochtend.
U/jij bent van harte welkom tus-
sen 10.00 en 11.30 uur.
Een mooi moment om elkaar te 
ontmoeten.
Vanwege de temperatuur in de 
kerk, drinken we deze keer koffie 
in het catechisatielokaal.

De evangelisatiecommissie

Tot slot:
‘Zoals de Vader Mij liefgehad 
heeft,’ zegt Jezus, ‘heb ook Ik 
u liefgehad; blijf in Mijn liefde.’ 
(Johannes 15 vers 9)

Hartelijke groet aan jong en oud,
Gert-Jan Schaap

■ Oppasdienst
Zondag 15 januari
Oude Kerk 0 t/m 6 1/2 jaar:
 Laura Burggraaf en
 Anna Veerman
Les 29:
de taak van Johannes de Doper

tingsverkeer wordt; er is ruimte 
voor vragen, discussie en gesprek 
met elkaar.
Hartelijk welkom om 20.00 uur, 
inloop 19.45 uur.

Koffie-bezoek Nieuwe Kerk:
We gaan weer in herhaling met 
het koffie-bezoek! Wat houdt het 
in? In kleine groepjes bij elkaar 
op de koffie na de dienst op 
zondagochtend. Op deze manier 
leren we elkaar als gemeentele-
den beter kennen en kunnen we 
napraten over de preek. Iedereen 
kan zich opgeven, jong en oud, 
alleen of met een gezin, iedereen 
is welkom! Het koffie-bezoek is 
op zondag 22 januari, na de 
ochtenddienst.
Je kunt je hiervoor opgeven tot 
19 januari bij Bianca van Wessel. 
Stuur een whatsappbericht naar 
06-39206144 of mail naar
bianca.vanwessel@ziggo.nl

Geef in ieder geval het volgende 
door:
• Naam
• E-mailadres/ 06-nummer
• Wil je: bezoek ontvangen/ op 

bezoek gaan/ maakt niet uit
• Aantal personen (geef ook even 

aan of er kinderen meegaan)

Uiterlijk 20 januari krijg je bericht 
bij wie je wordt verwacht of wie 
er op bezoek komt. 
Leuk als velen van jullie meedoen!

■ Oppasdienst
Zondag 15 januari
Groep 0-2 jaar en 2-4 jaar:
(Catechisatielokaal)
 Beijke Kasbergen,
 Gabriëlle Mooi,
 Linde Kasbergen en
 Benthe Gooijer
Methode Leef!
Noach les 3

Groep 1-2:
(BSO lokaal/
Van der Brugghenschool)
 Clarine Rebel en
 Simone van Vliet
‘Jezus is in Nazareth’,
n.a.v. Lucas 4:14-22

Groep 3-4:
(atelier/
Van der Brugghenschool)
 Denise Andriessen en
 Harmen Tanghe
‘Jezus is in Nazareth’,
n.a.v. Lucas 4:14-22

Groep 5-6:
(teamkamer/
Van der Brugghenschool)
 Mark Lamme en
 Anneloes Teeuwissen
‘Jezus is in Nazareth’,
n.a.v. Lucas 4:14-22

Bij de diensten: Afgelopen zon-
dag mochten we naar ds. Heikoop 
uit Katwijk aan Zee luisteren n.a.v.  
Johannes 8:11: ‘Dan veroordeel 
Ik u ook niet; ga heen en zondig 
niet meer’. Jezus woorden hou-
den ook nu nog ons een spiegel 
voor als we ‘oordelen’ over ande-
ren. Bij Jezus gaat liefde en recht-
vaardigheid hand in hand. Laten 
we ook zo naar anderen kijken. 
Aankomende zondagochtend 
gaat ds. Aalt Visser, onze tijdelijke 
bijstand in pastoraat en catechese 
opnieuw voor. Eind januari zal hij 
al stoppen met zijn werkzaamhe-
den, omdat dan ds. Arie de Fijter 
intrede zal doen. We willen ook 
bij zijn afscheid komende zondag 
kort stil staan. In de Meentkerk 
zal ’s middags proponent W. 
Koelewijn uit Leusden voorgaan. 
Gezegende diensten.

Gemeenteavond woensdag
11 januari Kerkrentmeesters:
Afgelopen woensdag werden we 
geïnformeerd door de KRM over 
de financiële situatie en diverse 
‘stijgende’ uitgaven, waaronder 
de energielasten. Komende zon-
dag zullen we daar nog kort iets 
van delen in de dienst als start van 
de kerkelijke bijdrage. We hopen 
dat u/jij als het in uw vermogen 
ligt, vast kan nadenken over wat 
u/jij straks kan bijdrage.

Van de beroepingscommissie:
Beste gemeente,

Als beroepingscommissie zijn we 
volop bezig de bevestigings- en 
intrededienst van onze nieuwe 
dominee Arie de Fijter op 5 febru-
ari a.s. te regelen. De (digitale) 
uitnodigingen zijn inmiddels 
verzonden. We verwachten veel 
mensen. Zeker ook vanuit Goudri-
aan en Ottoland en de familie- en 
vriendenkring van Arie en Femke. 
Maar aarzelt u niet om te komen. 
We zullen de tuinzaal ook ge-
bruiken als er veel aanmeldingen 
zijn, zodat de dienst eventueel 
ook vanuit daar, via de camera 
gevolgd kan worden. Na afloop 
bent u van harte uitgenodigd 
om Arie, Femke en hun kinderen 
Juliet en Andreas te verwelkomen 
in Huizen en te blijven voor een 
kop koffie.

Op 22 januari zal de afscheids-
dienst van ds. De Fijter in Otto-
land (’s morgens) en Goudriaan 
(’s middags) worden gehouden. 
Dat zal voor alle betrokkenen best 
lastig zijn. We willen vragen of u 
daarom fam. De Fijter en de beide 
gemeenten in uw voorbede wilt 
gedenken.

Daarna volgt de verhuizing en 
zal de familie De Fijter tijdelijk 
haar intrek nemen in de pastorie 
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van de Oude Kerk aan de Jagers-
weg. We hopen dat over enkele 
maanden dan de pastorie aan de 
Gravin Gertrude weer bewoond 
kan worden.

Al met al staan er veel veranderin-
gen op stapel. We zien ernaar uit!

Met een hartelijke groet,
De beroepingscommissie

We leven mee met:
 Een ieder die het moeilijk heeft 
in deze tijd. Er kunnen zoveel 
verschillende omstandigheden 
zijn waardoor de toekomst er 
somber voor je uit kan zien. Laten 
we naar elkaar omzien, elkaar 
troosten, bemoedigen en in ons 
gebed brengen bij God.
In deze vacaturetijd is br. Gert 
Keijer (gertkeijer@gmail.com of 
06-15364629) contactpersoon 
m.b.t. alle pastorale zaken. U kunt 
ook opname in of thuiskomst uit 
het ziekenhuis of verzoeken tot 
voorbede aan hem doorgeven.

Verantwoording:
Onder dank aan de gever(s) ver-
melden wij dat:
● ds. A. Visser bij zijn bezoekwerk 

een gift van € 20,00 voor het 
Albanië Comité ontving;

● br. Gerard Barmentlo € 20,00, 
ter vrije besteding, ontving.

Koffieochtend 18 januari:
Het nieuwe jaar is al weer een 
paar weken begonnen, de feest-
dagen zijn achter de rug. En aan-
staande woensdag is 
alweer de derde woens-
dag van de maand. 
De ochtend waarop er 
koffie en thee klaar-
staat voor iedereen die daar zin 
in heeft. Kom gezellig langs, 
voor een praatje en gezelligheid, 
iedereen is welkom! Twijfelt u/
twijfel jij, of is er vervoer nodig, 
bel gerust: 06-13016081.

Tot slot:
Met vriendelijke groeten, 

Henrik Bor en Harm Ouderkerk

■ Oppas
Zondag 15 januari
Groep 0-2 jaar, Tuinzaal:
 Annika van den Berg en
 Mariëlle van Dijkhuizen

Groep 2-4 jaar, Tuinzaal:
 Marlies Spilt en   
 Jesse Bout

Noach les 2

Groep 1, 2 en 3, Pleinzaal 1:
 Ingeborg & Ben Reurink

Groep 4, 5 en 6, Souterrain:
 Alice Pleiter,
 Rianne Riepma en
 Anne Roos Schotanus

Groep 7, 8, Pleinzaal 2
 Albertinne van der Poel,
 Karin de Groot en
 Frank Tevaarwerk

Thema: Jezus is in Nazaret
Lucas 4:14-22
Aanspreekpunt: Karin de Groot

MEENTKERK
Predikant:
Ds. F. van den Bosch
Augustinuslaan 33
tel. 035-8886004

fvdbosch@hervormdhuizen.nl 

Meentkerk, Bovenmaatweg 410

Zondag 15 januari:
Op zondagochtend hoopt collega 
ds. W.P. Vermeulen uit Utrecht 
voor te gaan, en in de middag-
dienst, gezamenlijk met de wijken 
Nieuwe Kerk en Zenderkerk, pro-
ponent W. Koelewijn uit Leusden.

Oppas: De oppas voor de jongste 
kinderen wordt verzorgd door An-
neke v.d. Berg en Hannah Rebel.

Kindernevendienst:
We luisteren naar een bijbelver-
haal over Jezus in Nazareth. Je 
kunt het alvast lezen in Lukas 
4:14-22.
Marijke en Larissa leiden de 
jongste groep, en de oudste groep 
wordt geleid door Anja en Jen-
neke.

Meeleven met elkaar:
Collega ds. J.L.W. Koppenhol werd 
in het ziekenhuis opgenomen 
vanwege benauwdheidsklachten. 
Inmiddels gaat het iets beter met 
hem. Dankbaar zijn we voor de 
goede zorgen die hij daar ont-
vangt. We weten dat we veilig 
zijn bij de Here. Voor een kaart
als blijk van meeleven:
Albert Schweitzerlaan 19,
1277 BW Huizen.

Bijbelkringen: Op zondag-
avond 15 januari komt de Albert 
Schweitzerkring bij elkaar bij 
Maarten en Janneke Kruijmer, 
Nieuwe Kerklaan 8. De kring be-
spreekt hoofdstuk 7, ‘Zomer in je 
geloof’, uit het boekje ‘Geloven in 
seizoenen’ van ds. René van Loon.
Kring Eef komt ook 15 januari bij 
elkaar en bespreekt dan Psalm 27.

Giften: Tijdens een huisbezoek in 
december heeft het bezoekkoppel 
Brinkman/Tanghe een gift van
€ 50,- ontvangen voor de Diaco-
nie met speciale bestemming voor 
hen die het in deze tijd (financi-
eel) erg moeilijk hebben.
Bij het rondbrengen van de 
kerstattentie ontving broeder 
Tanghe € 25,- bestemd voor de 
Diaconie. Hartelijk dank voor de 
giften.

Gemeenteavond 17 januari:
Namens de kerkrentmeesters 
nodigen wij jullie van harte uit 

Geef vandaag                        
voor de kerk 
van morgen
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DE BRUG
Evangelist
Jan Verkerk
p/a Zenderkerk
Borneolaan 30
(ingang Hoeveweg)
1276 NS Huizen
06 57 99 28 29
evangelist@hervormdhuizen.nl
www.debrughuizen.nl

De Brug, Hooghuizenweg 36

voor de gemeenteavond rondom 
het thema van de AKB 2023 “Geef 
vandaag voor de kerk van mor-
gen”. Tijdens deze avond willen 
de kerkrentmeesters de wijkge-
meente bijpraten over de financi-
ele situatie van de Hervormde Ge-
meente Huizen en een aantal 
andere actuele thema’s bespreken 
(o.a. energie en duurzaamheid). 
De avond start om 20.00 uur en 
zal plaatsvinden in de Meentkerk. 
Inloop vanaf 19.45 uur.

Met hartelijke groet,
ds. Ferdinand van den Bosch

Ontmoetingsdienst: In 2023 
denken we iedere maand een 
keer na over Jakob. Zijn grootva-
der is Abraham en zijn vader is 
Isaak. Jakob leefde rond het jaar 

1600 voor Christus. Een oud ver-
haal met allerlei actuele thema’s.
Het samenvattende thema over 
het leven van Jakob is: ‘Strui-
kelen over God’. Het geeft aan 
dat je leert zien dat God overal 
in je leven aanwezig is. Ook dat 
je over God kan struikelen. Er 
gebeuren of je doet dan dingen 
die een struikelblok zijn. Jakob 
regelt zijn leven graag zelf, maar 
hij leert God steeds beter kennen. 
Hij geeft zijn leven steeds meer in 
handen van God.

Deze zondag lezen we over de 
geboorte van Jakob. Maar niet 
alleen van hem. Jakob is er een 
van een tweeling. Zijn broer heet 

Ezau. Tweelingen lijken vaak 
erg op elkaar, ze kleden zich 
hetzelfde en ze gedragen zich 
hetzelfde, maar deze tweeling is 
heel verschillend. In de buik van 
hun moeder Rebecca was dat al te 
merken, ze botsten tegen elkaar 
aan. En toen ze groter werden, 
waren ze allebei totaal anders. En 
God zei het al tegen hun moeder, 
Rebecca. Hij zei: ‘Twee volken 
zitten in je buik, en ze zullen elk 
een eigen kant op gaan en het 
ene volk zal sterker zijn dan het 
andere’. We duiken samen het 
verhaal in en zullen ontdekken 
dat er wel wat struikelblokken in 
zitten. Het gaat ook over je plek 
in het gezin, (on)gelijke kansen, 
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Pastoraal Werker/
Geestelijk Verzorger:
Prop. J.J. de Haan
jjdehaan1991@gmail.com
06-45727160

 Lindenlaan 32a
1271 BB Huizen
Tel.:  035-5267914
 06-57922797

www.boekhandelecho.nl

Weekdienst: De weekdienst 
vindt D.V. woensdag 18 januari 
weer plaats in de Kajuit. Allen 
hartelijk welkom! Ds. B.J. van der 
Graaf hoopt in deze dienst voor te 
gaan. We mogen bidden om een 
dienst die werkelijk een eredienst 
zal zijn: een dienst tot Gods eer. 
Daar moeten we niet alleen 
om bidden, we mogen het ook 
verwachten. De Heere Jezus heeft 
immers gezegd: waar twee of drie 
in Mijn Naam bijeen zijn, daar ben 
Ikzelf. Daarom met ds. Van der 
Graaf een goede en gezegende 
dienst gewenst! 

Dagboek 
Stamelend halleluja, Albert Ferwerda, € 29,90 
Met muziek het kerkelijk jaar door! 
Zingen is twee keer bidden, zou Augustinus gezegd hebben. Die 
gedachte draagt de kerk nog steeds uit: ongeveer de helft van 
een kerkdienst wordt zingend doorgebracht. Maar ook buiten 
de kerk is ons leven vol muziek. Een dagboek met elke dag een 
bijbeltekst en een overdenking naar aanleiding van een of meer 
kerkelijke of profane liedjes. Het gaat van Britse kerstklassiekers, 
naar de huiselijke liedjes van Daniël Lohues, naar spirituals, 
naar klassiekers van Queen en Genesis. Het dagboek begint op 1 
december en volgt het kerkelijk jaar via de cyclus van Kerst, Pasen 
en Pinksteren. 
 
Geloofsopbouw jongeren 
Regels om van te houden, J. Kloosterman, € 12,95 
Hoe leer je christen te zijn in een wereld waarin je alles kunt 
krijgen? Waar kies jij voor, als er geen grenzen zijn? Hoe ga jij 
om met je vrienden? En met je geld? Augustinus was een groot 
en gelovig denker. De Bijbel vormde de bron en uitgangspunt. 
Met vrienden sprak hij over het christelijk leven en de keuzes 
die daarbij horen. In dit boekje ontdek je dat de inzichten van 
Augustinus veel handvatten bieden voor jouw leven. Laat je door 
deze kerkvader inspireren met regels om van te houden.  
  

De Echo ruimt op:
boeken, kaarten, cadeauartikelen

  
30% korting 

elkaars concurrenten zijn, God die 
alles omdraait. Te veel om op te 
noemen en te veel om bij stil te 
staan. Laat je verrassen!

We lezen in het Oude Testament, 
Genesis 25:19-34. Het thema is: 
‘Struikelen over God - Gelijke start 
of valse start?’

De Ontmoetingsdienst wordt om 
10.30 uur online gehouden. De 
viering kan later (terug)gekeken 
worden. Zoek op YouTube ‘De 
Brug Huizen 5 jan 23’ en dan ver-
schijnen de diensten.

BRUGnieuws: Wil je alle actuele 
info van pioniersplek De Brug in 
je mailbox? Stuur een mail naar 
brugnieuws@debrughuizen.nl

Jan Verkerk

Onze jarigen: Mevr. D. van der 
Loo-Heiligenberg (appartement 
200) is afgelopen maandag 9 
januari 97 jaar geworden. Op 10 
januari vierde mevr. H. Stuiven-
berg-Rolf (appartement 149) haar 
90e verjaardag. Allen hartelijk 
gefeliciteerd! 

Van de pastoraal medewerker:
Dit is het eerste stukje dat ik 
schrijf na mijn vakantie. Ik was 
een paar dagen in de Duitse 
hoofdstad Berlijn, met een deel 
van mijn familie. Ik kijk terug 
op goede dagen daar. Als u dit 
leest hoop ik weer verschillende 
mensen in Voor Anker bezocht 
te hebben. Ik zie ernaar uit om 
ook weer meer nieuwe mensen te 
ontmoeten.  

Tenslotte:
Dit keer sluit ik af met een gedicht 
van Leo Heuvelman:

Als wij onze handen vouwen 
opent God Zijn handen 
als wij opzien naar omhoog 
kijkt God vol liefde neer 
als wij verdwalen op de weg 
zoekt God ons weer op 
als wij in Hem geloven 
schenkt Hij ons genade.

Hartelijke groet uit Vinkeveen,
prop. J.J. de Haan

Geef vandaag                        
voor de kerk 
van morgen
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ACTIE KERKBALANS 2023
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Uw toezegging
digitaal doorgeven:

GANG VAN ZAKEN
Om de actie zo goed mogelijk te laten verlo-
pen zetten wij alles nog even op een rijtje.
U/jij ontvangt volgende week een persoonlijk 
geadresseerde envelop of email; 

Per envelop:
• De envelop bevat een brief, een acceptgiro 

en een antwoordkaart.
• U/jij vult op de antwoordkaart het bedrag 

in, dat u in 2023 als Kerkelijke Bijdrage wilt 
geven.

• Op de envelop staat, wanneer deze weer 
opgehaald wordt of waar u deze in kunt 
leveren. Wij vragen u, indien mogelijk, om 
de envelop voorzien van uw postcode en 
huisnummer zelf in de brievenbus van het 
aangegeven adres in te leveren. 

• Legt u/leg jij de envelop alvast klaar voor de 
vrijwilliger? Voor u een kleine moeite, voor 
de vrijwilligers een groot gemak!

Per email:
• In de e-mail zit een link naar de pagina voor 

digitale toezegging.
• U kunt hier inloggen of een nieuw account 

aanmaken.
• Vervolgens geeft u aan welk bedrag u toe 

wilt zeggen, in welke maanden u uw bijdrage 
wilt doen (het toegezegde bedrag wordt ver-
deeld over de aangegeven maanden) en kiest 
u uw betaalwijze.

• Zodra alles is bevestigd, ontvangt u een 
bevestigings email en staat uw toezegging 
direct in de administratie van onze kerkelijke 
gemeente.

ENVELOP NIET OPGEHAALD?
Indien de envelop per post is ontvangen, of 
wanneer deze onverhoopt niet is opgehaald, 
verzoeken wij u vriendelijk om deze naar het 
Kerkelijk Bureau (Postbus 124, 1270 AC Huizen) 
te sturen.

ALGEMEEN
Zorg er altijd voor dat de gehele antwoord-
kaart is ingevuld en doe deze in de retourenve-
lop. Het komt namelijk diverse keren voor dat 
een onvolledig ingevuld formulier, of alleen 
geld, etc. wordt teruggestuurd. Dit brengt veel 
extra (uitzoek-)werk met zich mee.

HET AFGELOPEN JAAR
18 GEWORDEN?
Dit jaar doen we voor het eerst een beroep 
op je om de gemeente financieel te steunen. 
Omdat het voor jou de eerste keer is, hebben 
we een speciale brief aan je gezonden.
Daarin lees je precies hoe alles werkt. Wij reke-
nen ook op jou!

WAT WORDT GEVRAAGD? 
In bijgaand overzicht is een overzicht opgeno-
men van opbrengsten en kosten. Ook dit jaar 
vragen wij u en jou de hoogte van de kerkelijke 
bijdrage te (her)overwegen. Om het tekort niet 
te hoog te laten worden, hopen wij een bedrag 
van € 660.000,- op te halen. 

Als leidraad voor de bepaling van uw bijdrage 
willen wij u een paar richtlijnen meegeven:
1. Geef wat u kunt missen als het netto-inko-

men minder is dan € 1.000,- per maand.
2. Als uw netto-inkomen meer dan € 1.000,- 

per maand bedraagt, probeer dan minimaal 
een bedrag van € 30,- per maand te geven, 
of 3% van het netto-inkomen.

3. Geef als dit in uw vermogen ligt meer dan 
vorig jaar. 

AUTOMATISCHE INCASSO 
Wij geven in overweging om de Kerkelijke 
Bijdrage door middel van een automatische 
incasso over te maken. Dit scheelt ons heel 
veel werk en kosten. Vul in dat geval ook de 
machtiging in op de antwoordkaart. Als u een 
automatische incasso voor de maand januari 

Als Hervormde Gemeente Huizen willen we ook dit jaar in Huizen een kerk zijn waar veel 

mensen zich thuis kunnen voelen. Bovenal zoeken we ernaar jongeren en ouderen te 

verbinden met Jezus Christus en Zijn gemeente.

Wat betekent dit?
Het gemeenteleven krijgt concreet vorm door God te dienen en Jezus te volgen, met elkaar 

verbonden te blijven en om bemoedigd en getroost te worden door Zijn Woord. We weten 

ons geroepen steeds weer de verbondenheid met elkaar te zoeken. In dankbaarheid mogen 

we vaststellen dat onze predikanten, pastoraal werkers, evangelist, kosters, organisten en 

veel vrijwilligers iedere dag voor onze gemeente klaarstaan.

Ontwikkelingen Actie Kerkbalans in onze kerkelijke gemeente

Voor 2022 bedraagt het voorlopige resultaat ca. € 656.000,-. Dit is zeer bemoedigend, omdat 

er in de begroting uit was gegaan van een opbrengst van € 635.000,-. Daarvoor mogen wij de 

huidige gevers dankbaar zijn.

Wat mogen we van u verwachten?

In 2023 staan we als kerk voor een uitdaging, gezien het verwachte begrotingstekort van

€ 403.200,-. Wij hopen met de Actie Kerkbalans voor dit jaar uit te komen op een gemiddelde 

bijdrage van € 500,- per toezegging. Dit zou een opbrengst betekenen van € 660.000,- o.b.v. 

1.320 toezeggingen. In de begroting 2023 is voor de Actie Kerkbalans een bedrag van

€ 628.000,- opgenomen. Om verder het begrotingstekort te verminderen zullen we de nodige 

maatregelen nemen om de (energie)kosten zoveel mogelijk te beperken  .

Uw/jouw kerk in balans
In onze begroting wordt de kerkelijke bijdrage steeds belangrijker. Daarom vragen we u 

opnieuw of voor het eerst om uw financiële steun.

Laten we er met elkaar voor zorgen, dat onze Hervormde Gemeente een gezonde financiële 

basis blijft behouden, zodat het Woord elke zondag mag blijven klinken en andere 

(kerkelijke) activiteiten blijven doorgaan. 

We weten ons in dit alles afhankelijk van God, onze Vader omwille van het offer van Jezus 

Christus. Het is Zijn kerk, Zijn gezin waar wij deel van uit mogen maken en waar we met 

elkaar verantwoordelijkheid voor mogen dragen.

Alvast heel hartelijk dank!

Algemene Kerkenraad College van Kerkrentmeesters

Andy Makkinje Sjaak Veerman
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Samen voor de kerk van morgen
Financieel overzicht (in euro’s)

OVERZICHT VAN LASTEN EN BATEN Werkelijk 
2021

Begroting 
2022

Begroting 
2023

LASTEN    

Kosten kerkelijke gebouwen  214.574 211.400 512.000

Kosten pastoraat (predikanten - kerkelijk werkers)  423.080 563.550 589.000 

Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten 55.461 50.390 55.000

Afdrachten en bijdragen 50.379 52.440 51.000

Salarissen en vergoedingen 130.119 118.200 147.700

Rentelasten/bankkosten 15.734 12.900 3.500

Overige lasten 64.929 43.651 42.500 

TOTAAL LASTEN EXCLUSIEF BIJZONDERE LASTEN  954.276   1.052.531 1.400.700 

    

BATEN    

Opbrengsten levend geld

- Collecten 162.309 161.800 160.000 

- Giften 19.736 21.100 53.000 

- Overige levend geld opbrengsten 23.120 23.600 22.500

Opbrengsten onroerende zaken  41.544   40.500 42.000

Opbrengsten bloot eigendom 70.000 70.000 70.000 

Overige baten 21.626 21.314 22.000 

VERWACHT AAN KERKELIJKE BIJDRAGE 625.000  635.000 628.000 

ONTVANGEN KERKELIJKE BIJDRAGE* 661.649  665.105 

   

TOTAAL BATEN 999.984 973.314 997.500 

    

RESULTAAT  
(zwart overschot, grijs tekort) 45.708 -79.217  -403.200  

GEVRAAGDE KERKELIJKE BIJDRAGE 2023  660.000

GEVRAAGDE BIJDRAGE PER TOEZEGGING**

 
€ 500

* Op basis van de stand per eind september, is de verwachting dat de opbrengst van de actie Kerkbalans in 
  2022 uit gaat komen op € 665.105 met 1.359 toezeggingen.

** Er is uitgegaan van 1.320 toezeggingen in 2023

 Belastingaftrek

 Uw bijdrage aan Kerkbalans komt in aanmerking voor belastingaftrek: als u meer dan 1% van 
uw verzamelinkomen én meer dan € 60 aan giften per jaar uitgeeft, is het meerdere tot maximaal 10% 
van het verzamelinkomen aftrekbaar. Als u ervoor kiest uw bijdrage gedurende minimaal vijf jaar vast 
te leggen, is het gehele bedrag tot 250.000 euro aftrekbaar. Dit hoeft tegenwoordig niet meer notarieel 
vastgelegd te worden. U kunt hiervoor een schriftelijke overeenkomst opstellen met de kerk. 
Meer informatie: www.hervormdhuizen.nl/AKB en www.schenkservice.nl

TIP

heeft aangegeven verzoeken wij vriendelijk 
het bedrag voor die maand via internetbankie-
ren over te maken. Alle overige aangegeven 
maanden worden automatisch geïncasseerd. 

INTERNETBANKIEREN/EIGEN
PERIODIEKE OVERBOEKING
Indien u de bijdrage overmaakt via internet of 
via een periodieke overboeking bij de bank, 
vergeet dan alstublieft NIET het betalingsken-
merk van de acceptgirokaart over te nemen. 
Ook wijzigingen in het bedrag dienen door 
uzelf te worden aangegeven bij de bank of te 
worden aangepast in internetbankieren.

FISCAAL VRIENDELIJK GEVEN
Meer geven aan de kerk,
terwijl het niet meer kost . . .

GIFTEN EN SCHENKINGEN
De belastingdienst biedt enkele mogelijkhe-
den om giften en schenkingen in mindering te 
brengen op het belastbare inkomen, waardoor 
belasting kan worden bespaard.
Gelet op de verleende ANBI-status wordt de 
jaarlijkse Kerkelijke Bijdrage als een schenking 
gezien en kan samen met andere giften aan 
kerkelijke, charitatieve en dergelijke instellin-
gen worden afgetrokken van het inkomen. Dit 
is ook van toepassing op aangekochte collec-
tebonnen. De giften en schenkingen moeten 
schriftelijk kunnen worden aangetoond met 
bankafschriften, kwitanties, etc.
Wel is er een beperking aangebracht in deze 
aftrekmogelijkheid. De gift moet minimaal 
1% van het inkomen bedragen, waarbij het 
meerdere boven de 1% (met een minimum van 
€ 60,-) aftrekbaar is tot maximaal 10% van het 
totale belastbaar inkomen, tezamen met de 
eventuele fiscale partner (echtgenote, e.d.).
De aftrek kan worden toegepast in het jaar dat 
de betaling wordt verricht.
Het is ook mogelijk om de giften/bijdragen 
van 2 jaar in 1 jaar te betalen, waardoor er nog 
meer belasting kan worden bespaard en de bij-
drage daardoor wellicht kan worden verhoogd. 
De aftrekpost wordt dan maar eenmaal en 
niet tweemaal gekort met de (niet-aftrekbare) 
drempel van >1%. Maakt u gebruik van deze 
mogelijkheid, geeft u dit dan door aan het 
kerkelijk bureau? 

PERIODIEKE GIFTEN 
Om het gehele bedrag van een gift aftrekbaar 
te maken (zonder drempel dus), gelden regels. 
De gift moet in een schriftelijke overeenkomst 
(of notariële akte) worden vastgelegd en er 
moet minimaal vijf jaar achtereen een gift 
worden gedaan. Bij overlijden tussentijds stopt 
de verplichting. Een gang naar de notaris is niet 
noodzakelijk, indien gebruik wordt gemaakt 
van een schriftelijke overeenkomst. Een voor-
beeld hiervan is te vinden op de websites
www.hervormdhuizen.nl/akb en
www.schenkservice.nl

Periodieke giften, die vastgelegd zijn voor 4 
oktober 2022, zijn tot 2027 geheel aftrekbaar. 
Vastgelegde giften na deze datum zijn gemaxi-
meerd op € 250.000,- per jaar.

ERFSTELLINGEN EN LEGATEN
Veel mensen denken na over de vraag wat er 
na hun overlijden met hun bezit moet gebeu-

ren. Begrijpelijk. Hun nalatenschap regelen 
ze meestal via een testament. We wijzen erop 
dat daarin ook goede doelen kunnen worden 
betrokken. Eén daarvan is onze plaatselijke 
Hervormde Gemeente.
Mogelijkheden daarbij zijn om bijvoorbeeld 
een vast bedrag of een bepaald goed of voor-
werp na te laten (legaat). Of de gemeente kan 
geheel of voor een deel tot erfgenaam worden 
benoemd (erfstelling).
Wilt u dit in uw overwegingen eens meene-
men?

Voor meer informatie kunt u kijken op
www.hervormdhuizen.nl/akb
U kunt ook contact opnemen met mevrouw Van 

Kampen van het Kerkelijk Bureau
(tel. 035 - 303 3484), of een e-mail sturen aan: 
kerkelijkbureau@hervormdhuizen.nl

CONTACTGEGEVENS
KERKELIJK BUREAU
Adres: Borneolaan 30
(Zenderkerk, ingang Hoeveweg)
1276 NS Huizen
Postadres: Postbus 124, 1270 AC Huizen
Telefoon: 035 - 303 34 84
(uitsluitend vrijdag ‘s morgens van
9.30 uur tot 11.30 uur)

Email: kerkelijkbureau@hervormdhuizen.nl

IBAN: NL07 RABO 0329 9026 52

Begroting 2023  samengevat ziet deze er als volgt uit:
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ADVERTENTIES

De vele gesprekken, kaarten, bloemen, bezoeken en andere 
blijken van medeleven bij de begrafenis en tijdens de laatste 
levensjaren van onze vader en opa

Jan Visser
 
hebben ons als familie goed gedaan. Wij willen u hiervoor 
hartelijk bedanken.
Uw waardering en belangstelling voor hem zijn voor ons een 
blijvende en mooie herinnering.
 
 Tim en Janneke Visser
 Jaap en Alette Visser
 klein- en achterkleinkinderen
 
Huizen, januari 2023

■ HUIZER KERKBLAD
Adm. Druk.-Uitg. J. Bout & Zn.
Ceintuurbaan 32-34, 1271 BJ
Tel. 035-5253293.
huizerkerkblad@hervormdhuizen.nl

 Aanleveren kopij
donderdagochtend vóór 9.00 uur

Huizer Kerkblad niet ontvangen?
Bel voor nabezorging
Drukkerij J. Bout & Zn.
Tel.: 035-5253293
vrijdag  tussen 18.00 en 18.30 uur
zaterdag  tussen 10.00 en 12.00 uur

DIVERSEN

■ Generation Praise
met “unplugged” muziek
en Gijs Pols als spreker
Zondag 22 januari - 19.00 uur
Zenderkerk - Huizen

Het is januari, tijd voor goede 
voornemens. Maar wat zullen 
Gods voornemens zijn? Heeft 
hij die? Voor de wereld? Voor 
jou? Tegen de ballingen zei Hij 
ooit: “Mijn plan met jullie staat 
vast – spreekt de HEER. Ik heb 
jullie geluk voor ogen, niet jullie 
ongeluk: Ik zal je een hoopvolle 
toekomst geven.” Jeremia 29:11. 
Zou dat ook voor ons kunnen of 
mogen gelden? 
Gijs Pols zal vanuit het jaarthema 
‘The Masterplan’ op het onder-
werp ‘Gods plan voor jou’ ingaan; 
dus meer ingezoomd naar wat 
Gods plan voor jouw persoon-
lijk is. Wat heeft Hij voor jou in 
petto? Hoe pas jij in Gods grote 
Masterplan? 
Gijs was vorig jaar in mei al eens 
bij GP. Dat maakte heel veel 
bezoekers erg blij en daarom heb-
ben we hem direct gevraagd om 
opnieuw vanuit het verre Ensche-
de naar ons toe te komen. Gijs is 
naast spreker ook jongerenwer-
ken. In Enschede is hij betrokken 

bij de Evangelische Gemeente.  
Na de geweldige kerstdienst in 
december willen we ook in januari 
weer een fantastische en speciale 
avond neerzetten. Zoals wel vaker 
in het verleden doen we dat een 
keer in een akoestische setting, 
min of meer “unplugged” dus 
zonder al te veel versterking. 
Je bent -jong of oud en alles 
daartussen- van harte uitgeno-
digd. Het team heeft er alles 
aan gedaan om de avond tot eer 
van God te doen slagen. Voel je 
welkom en neem vrienden en 
bekenden mee. Daar zal niemand 
spijt van krijgen. Na afloop is er 
gelegenheid om na te praten 
over de dienst; natuurlijk wordt 
gezorgd voor wat lekkers.
Tot zondag 22 januari.

Het GP-team

■  Alzheimercafé Huizen/
 BEL-gemeentes
Donderdag 19 januari is het on-
derwerp: dementie en de laatste 
levensfase.
Schrijfster Evelien Pullens ver-
telt uit eigen ervaring met haar 
moeder over wat er gebeurt in de 
binnenwereld van mensen met 
dementie en hoe we met hen 
contact kunnen blijven houden in 
de laatste levensfase. Ze schreef 
hierover in haar boek: “de vierde 
dementie”.                                                      
Inloop vanaf 19.00 uur; einde van 
de avond om ca. 21.00 uur.                                                                                                                                             
Adres: De Brassershoeve,
Waterstraat 2, 1271 RP Huizen. 
Informatie over deze avond kunt 
u verkrijgen bij:
Henk Jolink, tel. 06-30131414, 
email: henkjolink@kpnmail.nl                                                                                                                                               
Geen vervoer? Neem bijtijds con-
tact op met de Belbus van Versa 
Welzijn in Huizen: 035-5288266                                                                                                  
U bent van harte welkom!

VERENIGINGSNIEUWS

■ Zondagsschool
Hallo jongens en meisjes,  
Zondag starten we weer met zon-
dagsschool. Hopelijk zijn jullie lek-
ker uitgerust. Bij de midden- en 
bovenbouw gaat het verhaal over 
het eerste wonder van de Heere 
Jezus. Bij de onderbouw gaat het 
over de twaalfjarige Jezus in de 
tempel. Tot zondag! Vergeet je 
boekje niet. 

N.a.v. de kerstviering is gevraagd 
of het rekeningnummer van het 
collectedoel nog een keer vermeld 
kan worden.
Bij deze:
Rek.nr.: NL84 INGB 0000 0088 87
t.n.v: stichting HOE
o.v.v.: project “zaaien in de zomer”

■ Knapenvereniging
Afdeling B: Happy New Year beste 
knapen! Hopelijk hebben jullie 
heerlijke dagen achter de rug en 
zijn jullie magen weer voorbereid 
op een nieuwe lading frikan-
dellen de komende zondagen. 
Lars Kos, Boaz en Laurens doen 
aankomende zondag het eerste 
punt, Jasper en Sven verzorgen 
het tweede punt. De traktatie is in 
handen van Hidde en Max. Wees 
er allemaal bij deze eerste KV-
vergadering van het jaar!
Tot zondag!

Afdeling D: Na de kerstvakantie 
gaan wij zondag weer verder met 
onze zondagse vergaderingen. 
Het eerste punt is al gemaakt 
door Gerben. De traktatie zal ver-
zorgd worden door Lamme.
Tot zondag heren!

Afdeling I: Een nieuw jaar, dus dat 
betekent ook weer KV! Aan-
staande zondag is er weer een 
gloedjenieuwe KV en jullie mogen 
dat zeker niet missen! Het eerste 
en tweede punt worden door 
de leiding geregeld, het drinken 
wordt verzorgd door Laurens en 
het eten door Jayden. Dus, tot 
zondag, 12.00 uur in de Zender-
kerk!

■  Hervormde Mannenvereniging
 ‘Troffel en Zwaard’
Leden en
andere belangstellenden,
Dinsdag 17 januari a.s. hopen  we 
de volgende vergadering te heb-
ben in het vergaderseizoen 2022-
2023, ook de tweede vergadering 
alweer in het nieuwe jaar. Jullie 
zijn allen hartelijk uitgenodigd 
om de vergadering bij te wonen 
die begint om 19.30 uur in het 
catechisatielokaal van de Nieuwe 
Kerk. Ook andere belangstellen-
den zijn  uiteraard van harte wel-
kom. Juist een goede gelegenheid 
voor overdenking en bespreking 
van een minder bekend bijbelge-
deelte. 
Broeder Jan Moll  zal de inleiding 
verzorgen over Zacharia 1 de 
verzen 18 t/m 21, 2e Nachtgezicht 
aan de hand van de Hervormde 
Vaan van juli/augustus 2022. 

Graag verzoeken wij u om uw 
eigen Bijbel mee te nemen.
Ook hopen wij deze avond live uit 
te zenden via kerkdienstgemist.
 Namens leden en bestuur,
 Hans Brasser, secretaris
 Fam.brasser@ziggo.nl

Hierbij willen wij iedereen, die op welke wijze dan
ook ons gefeliciteerd hebben met ons 50-jarig huwelijk,

hartelijk bedanken.

Gerda en Gerard Bout

Ben jij 17+ en heb je zin 
in een onvergetelijke 

ervaring in 2023?
 

Ga dan eind juli mee op reis 
naar Albanië!

 
Zondagavond 29 januari

kan je hier meer informatie 
over krijgen. 

 
Als je daarbij wilt zijn,

meld je dan even aan via
jongerenreis@albaniecomite.nl

Dan sturen we je de locatie
en de tijd door. 

 
We hopen je de 29e te zien!

■ HGJB-nieuws
Laat je onderdompelen in het 
Vakantie Bijbel Werk-thema 
van de HGJB!
Laat je helemaal onderdompelen 
in het nieuwe Vakantie Bijbel 
Werk-thema tijdens de toerus-
tingsdag op 11 februari. De HGJB 
biedt een programma vol inspi-
ratie, met natuurlijk uitgebreide 
informatie over het thema en een 
bijbelstudie. Daarnaast is er keuze 
uit verschillende interactieve 
workshops en kun je de knutsel-
werkjes bekijken.

Komt deze dag niet uit? Dan 
biedt de HGJB twee avonden op 
27 januari of 2 februari. Daar krijg 
je ook informatie over het thema, 
maar is er geen keuzeprogramma 
met workshops.
Komen al deze momenten niet 
uit? Meld je dan aan voor de 
online avond, waarin de HGJB 
je meeneemt in de belangrijkste 
dingen die je moet weten voor 
het organiseren van het Vakantie 
Bijbel Werk.

Meld je commissie aan via
HGJB.nl/VBW


