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Inhoudsopgave & voorwoord 

 
Voorwoord                      blz.   2  

  Agenda & mededelingen       blz.   3 
  Roosters en andere  taken       blz.   4 
  Verjaardagen/giften en collecten      blz.   5 
  Kringen/gebed        blz.   6 
  Mededelingen        blz.   7 
  Broederraad           blz.   8 
  Gedicht                      blz. 10+12 
  Ingezonden stuk  ‘God spreekt’                 blz.  11 
  Samenvatting preek                       blz.  13 
  Bridge to Light/Grace Village/Karin          blz.  20 
  Bericht van Bernard en Susanne      blz.  21 
  Israël&De Bijbel/ Bas&Anne vd Linden    blz.  23 
  Overzicht exploitatie 2016                           blz. 24 
  Het wonder van Braziliaanse vrijwilligers blz. 25 
  Taken & Verantwoordelijkheden       blz. 27 
 

Voorwoord                            

Lieve broeders en zusters, 
Voor u ligt de vijfde editie in 
dit jaar van ons 
Gemeentenieuws. 
De vakantieperioden zijn 
bijna alweer voorbij.  Dit 
keer leest u over hoe te 
wandelen in het leven zeker 
tijdens een mooie herfstdag.  
Over ons gezamenlijke 
uitstapje op 16 september  

naar Rotterdam, zult u nog nader geïnformeerd worden.   De werkers  op het 
zendingsveld houden  u  op de hoogte van hun belevenissen.  In ieder geval 
veel leesplezier en een hartelijke groet,           De redactie,  Rita de Jager.                             
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genda & mededelingen diensten 2017 
De diensten beginnen om 10:00 uur. Na afloop van de dienst is er 

gelegenheid om een kopje koffie of thee met ons te drinken. 
 

 A 

Zondag              3 september 2017 
Spreker           Br Gert-Jan Pellikaan 

Dienstleiding  Tom Ammerlaan           
Pianiste           Zang (A,S) 

Zondag             10  september 2017 
Spreker            Br Sjef Verkerk    HA 
Dienstleiding   Siem van Pelt 

Pianiste            Zang (C,T) 

Zondag            17 september 2017  
Spreker            Br Bas vd Bosch               
Dienstleiding  Cor Barning 
Pianiste           Zang (A,S) 

Zondag            24 september 2017  
Spreker            Br Teo Kamp 
Dienstleiding   Henk van Groen 
Pianiste            Zang (C, J) 
 
Zondag             
Spreker              
Dienstleiding 
Pianiste           Zang (  )  

Zondag             1 oktober 2017 
Spreker           Br Jaco van ‘t Sant  
Dienstleiding  Leonard Bloem 
Pianiste            Zang (A,S)       
 
Zondag           15 oktober 2017 
Spreker           Br.  Ad van Andel  
Dienstleiding  Cor Barning 

Pianiste           Zang (A,S) 
 
Zondag            29 oktober 2017 
Spreker            Br Johan vd Toorn 
Dienstleiding  Henk van Groen 
Pianiste           Zang (A,S)    
 
         

Zondag               8 oktober 2017 

Spreker             Br Piet vd Lugt    HA          
Dienstleiding  Siem van Pelt 
Pianiste            Zang (C,T) 
 
Zondag            22 oktober 2017 
Spreker            Br Hans Timmers 
Dienstleiding  Leonard Bloem 
Pianiste           Zang (C,J 
 

SAMENKOMST 2017 
 
 



4 | gemeentenieuws  
 

Data: Welkom Koffie Kinderwerk Beamer 
   3 sept Helena&Stefan Elma & Leen Thérèse Richard 

  

 10 sept  Gerrit&Leonard  Ancherida & 
Gerrit 

Helena Stefan 
 

 17 sept            Jannie&Harry Annemarie & 
Jan-Pieter  

Jorike Stefan  

 24 sept      Riet&Piet Jopy & Helena 
 

Janny Richard 
 

  1  okt     Jopy & Henk Elma & Leen Thérèse Stefan 

  8  okt  
 

Thea&Gerrit Ancherida & 
Gerrit 

Helena Richard 

15  okt Gerrit&Leonard Helena & ? Jorike Stefan 

22  okt Leonard&Stefan Elma & Leen Janny Richard 

29  okt  
  

Jannie&Harry Tonnie&Gerrit Thérèse Richard 

     

     

Rooster leiding van de bidstonden 

  5 sept  Henk      
12 sept  Henk    
19 sept  Tom    
26 sept  Siem 

03  okt  Gerrit   
10  okt  Riet 
17  okt  Thérèse   
24  okt  Henk   
31  okt  Henk 

             9 
   
  
    

  

Roosters en andere taken 

 

  

Elke dinsdagavond voor gemeenteleden.      Aanvang 19.45uur. 

Meidoornstraat 9, Den Haag.                                Bidt u mee? 
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VERJAARDAGEN 

  

     September 2017                      Oktober 2017 
  02  Jopy Koorneef      03  Gerrit Lamers 

 10  Sylvia Dekkers      09  Twan Scholtes 

 20  Clazien Hoogendoorn    17  Wil Beekink              

21 Casper Heeneman     27   Frans Willems                                            

             

                     

Alle jarigen van harte gefeliciteerd & Gods rijke zegen toegewenst! 
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KRINGAVONDEN, LOCATIE, DATA EN TIJD 

 
• Bijbelstudie van Hans Timmers gaat verder in 

september en oktober 2017. Datums en locatie 
bekend bij kringleider. 

• Thematische Kring van Harry + Jannie Carlier gaat verder in 
september en oktober 2017.  Datums en locatie bekend bij 
kringleider.   

•     Kring van Siem van Pelt gaat verder in september 2017.   
 Datums en  Locatie bekend bij de kringleider.  
• Dagkring van Cor Barning gaat verder, om de 14 dagen,  op woensdag  

30 augustus 2017 en 13 september 2017.  Onderwerp: Boek Daniël. 
Locatie bekend bij de kringleider.   

• Vrouwenpraatgroep “Ladies Morning” vindt plaats iedere 2e dinsdag 
in de maand,  weer verder vanaf september 2017 om 10.00 uur. 
Locatie bekend bij deelnemers.    

         Wilt u een kring bezoeken? Overleg met de desbetreffende kringleider. 
 

Gebed gevraagd voor onze zieken: 

• Broeder Floor Bos moet de komende periode medische 
behandelingen ondergaan in het ziekenhuis. 

• Zuster Lucie Barning is weer opgenomen in het 
ziekenhuis. Zij mag misschien spoedig weer naar huis.   

• Zuster Clara Willighagen is overleden op 17 augustus 2017.  

• Op 24 augustus heeft de begrafenis plaatsgevonden. 
Wilt u ook  bidden voor 
degenen  in onze gemeente 
die kampen met 
gezondheidsklachten, 
eenzaamheid of zij die 
verdriet hebben?  
Wij bidden hen Gods zegen 
en vertroosting  van harte 
toe! Ook voor hen die wij 
niet met name hebben 

genoemd, maar die het toch moeilijk hebben. 
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Wist u dat wanneer de sprekers van onze zendingsprojecten de spreekdienst 
houden, de opbrengst van de collecte bestemd is voor deze projecten?  
 
Wist u dat u kopij kan inzenden voor het komende gemeentenieuws? Maar 
wel inzenden svp vòòr  15 oktober 2017. U kunt het gemeentenieuws ook 
lezen op onze website www.cghdenhaag.nl  en dan klikken op  ‘over ons’.  
 
Wist u dat u preken kunt beluisteren op onze website? Klik dan op  ‘home’.  
 
Wist u dat  op iedere 3e woensdag van de maand  ‘EAT EN MEET’ plaats 
vindt waarbij u van harte welkom bent om zalige pizza´s te eten met een 
goed gesprek en een bijdrage van 5 euro wordt gevraagd? Vanaf 17.30 uur. 
   

 
 
 
 
 
 

 

 

http://www.cghdenhaag.nl/
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Vanuit de Broederraad      

Beste broeders en zusters, 

 

Voor velen van ons  is de 

vakantieperiode weer 

voorbij en heeft het 

dagelijks leven weer zijn 

plaats ingenomen. Hieronder  

volgt een verslag van een 

indrukwekkende ooggetuigenis  die een reizende familie  is 

overkomen tijdens de vakantie. 
 

Aan de Atlantische kust van Frankrijk ligt het eiland 

Noirmoutier, dat door een weg van ongeveer 5 kilometer 

lang met het vasteland is verbonden. Deze straat is bij eb 

ongeveer vier uur begaanbaar. Borden aan de kant van de 

weg geven de juiste tijden aan waarop de weg begaanbaar 

is. 

 

Philip maakt met zijn ouders een uitstapje naar dit eiland. 

De mooie dag gaat veel te snel voorbij. Al snel maant zijn 

vader om weg te gaan: ‘Kom, we moeten terug!’ Ze zijn niet 

de enigen die terug gaan. Philip ziet nog niets van het 

opkomende water, maar hij weet dat zijn vader de 

informatie op de borden bekeken heeft. 

 

Als ze het vasteland bereikt hebben en omkijken, zien ze 

het stijgende water.  Maar wat is dat? Daar probeert een 

auto er nog door te komen. Gespannen volgt de familie het 

gebeuren. De wagen heeft ongeveer de helft van de weg 

http://www.c-cards.nl/christelijke-e-cards/SV/efeze-6-10-262/?knr=336&catId=0
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achter zich als het water over de weg spoelt. Het stijgt zo 

snel dat de wagen blijft steken. De passagiers moeten het 

voertuig verlaten en naar één van de reddingstorens aan de 

weg vluchten. Een boot is al onderweg om hen te halen, de 

auto kunnen ze pas bij de volgende eb wegslepen. ‘Papa, 

kunnen die mensen niet lezen?’ vraagt Philip. ‘Jawel’, maar 

ze geloven niet wat daar staat, of ze denken dat het voor 

anderen is’. Veel mensen doen precies zo met de Bijbel. Ze 

lezen over de Verlosser Jezus Christus, maar alleen 

diegenen die geloven wat ze lezen en het Woord van God 

gehoorzamen, worden gered. De anderen gaan verloren.  
 

 

Passage du Gois: de weg die iedere dag verdwijnt… 

         Gezegende herfst, namens de broederraad.  



10 | gemeentenieuws  
 

Gedicht  Van: Joke van Sliedregt   Uit: ‘Mijn tijden zijn in Uw hand’

        Inzender: AvdB 

‘ER IS EEN DEUR’    

Er is een deur die open staat,  
Een deur naar ’t hart van God …… 
Een ópen deur, die nodigt tot  
Een komen vroeg of laat.  
 
Voor ieder die daar binnen gaat  
Geldt Gods genade-bod.  
Er is een deur die open staat, 
Een deur naar ‘t hart van God. 
 
Die deur is Christus, Die ons lot 
Verandert metterdaad; 
Die liefde brengt in plaats van haat 
En eeuwig heilgenot. 
Er is een deur die openstaat, 
Een deur naar ’t hart van God…… 
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Ingezonden stuk  ‘ GOD SPREEKT ’       Van: RdJ 

 

God spreekt 

De man fluisterde: God, spreek tot me. En een leeuwerik 

begon te zingen. Maar de man hoorde het niet. 

Dus de man riep: God, spreek tot me. En er kwam onweer 

en weerlicht in de lucht. Maar de man luisterde niet. 

De man keek rond en zei: God, ik wil U zien. En er verscheen 

een stralende ster aan de nachtelijke hemel. Maar de man 

zag het niet. 

En de man schreeuwde: God, laat me een wonder zien. En 

een nieuw leven werd geboren. Maar de man merkte het 

niet op. 
 

Daarom riep de 

man wanhopig: God, 

raak me aan, opdat 

ik weet dat U 

bestaat. Waarop 

God zich uitstrekte 

en de man 

aanraakte. Maar 

de man wuifde de 

vlinder weg en liep verder. 

http://www.christelijkeverhalen.nl/wp-content/uploads/2011/05/vlinder-1.jpg
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Gedicht van: M. Koffeman-Zijl Uit: ‘Er is hoop’    Inzender: AvdB 

 ‘LEER ME GELOVEN’   

Here, leer me toch geloven  
Dat al wat U mij hier geeft,  
Een teken is van uw liefde,  
Dat u daar uw doel mee heeft. 
 
Of het vreugde is en blijdschap, 
Of soms droefheid, ziekte, pijn. 
Laat mij dan vertrouwen mogen 
Dat Uw wegen de beste zijn. 
 
Eenmaal zullen wij begrijpen, 
Waarvoor U het hebt gedaan. 
‘k Wil aan Uw liefde mij overgeven 
En aan Uw hand vertrouwend gaan. 
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Samenvatting preek     

 
 
 

 
 

Wandelen 

Wandelen in de natuur wordt steeds populairder, in het weekend zie je hele 

gezinnen aan de wandel, er zijn wandelclubs, speciale wandelkleding en niet 

te vergeten zijn er mensen die meedoen aan verschillende grote 

wandelevenementen (denk aan de Vierdaagse van Nijmegen en daar een heel 

jaar voor trainen. Het begrip wandelen komt ongeveer 150 x voor in de Bijbel.  

De eerste keer dat het begrip voorkomt in de Bijbel is Gen 3 : 8 : En zij hoorden 

de stem van de HEERE God, Die in de hof wandelde, bij de wind in de 

namiddag. God wandelde in het paradijs. Daar kunnen we ons waarschijnlijk 

weinig bij voorstellen. 

De tweede keer dat het genoemd wordt is in Gen 5 : 22: En Henoch wandelde 

met God, nadat hij Methusalach verwekt had, driehonderd jaar; en hij 

verwekte zonen en dochters. 23  Al de dagen van Henoch waren 

driehonderdvijfenzestig jaar. 24  Henoch wandelde met God, en hij was niet 

meer, want God nam hem weg. 

Als we aan wandelen met God denken schiet waarschijnlijk als eerste dit 

gedeelte ons te binnen. 

Henoch, waarvan we niet veel weten dan dat hij heel oud is geworden en er 

ineens niet meer was . Het andere wat de Bijbel over hem vertelt is dat hij 

wandelde met God. Nu wij worden geen 365 jaar meer dus dat zal  het wel niet 

meer voor deze tijd zijn. Wandelen met God, dat is zeker voor speciale mensen 

voor excentriekelingen. Mensen van een hoger geestelijk niveau. Hoe kun je 

nu  wandelen met iemand die je niet kan zien. 

27 november 2016      Broeder Jaco van ‘t Sant 
Micha 6: 6-8/Jesaja 55: 6-13  
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Vanmorgen willen we met elkaar nadenken over hoe je kan wandelen met God 

en wat daar allemaal voor komt kijken. We kunnen allereerst met elkaar 

vaststellen dat er op onze levenswandel iemand met ons mee wil wandelen 

die de weg weet, die een kaart heeft en weet hoe de route verloopt en waar 

het eindpunt is. Het is noodzakelijk als je een grote route loopt een kaart te 

hebben, een einddoel voor ogen te hebben en markeerpunten onderweg. 

Vaak vind je in natuurgebieden allerlei routes uit gezet met rode, blauwe of 

gele paaltjes.  Volg je die paaltjes dan kom je weer uit bij het punt waar je 

gestart bent. Ik weet niet of u wel eens meegemaakt heeft om verdwaald te 

zijn. Ik wel, vorig jaar in een dichtbebost bos in Duitsland. Je beleeft dan 

angstige momenten. 

Om bij het begin te beginnen : Wil de Schepper van hemel en aarde de God 

die mij gemaakt heeft degene die al wist van mijn komst voordat ik er was wel 

met mij wandelen?? Wil Hij wel zo betrokken zijn bij mijn leven en is het wel 

mogelijk om met Hem te wandelen. Ons voorgelezen gedeelte uit Micha geeft 

hier een antwoord op: Hij heeft u, mens, bekendgemaakt wat goed is en wat 

de HEERE van u vraagt: niets anders dan recht te doen, goedertierenheid lief 

te hebben en ootmoedig te wandelen met uw God. We vinden hier zelfs de 

opdracht om met Hem te wandelen….. maar….. 

God is zo heilig en zo veeleisend. Met Hem is het onmogelijk te wandelen. Wie 

ben ik dat Hij naar me omkijkt. Zijn tempo ligt zo veel anders dan het mijne. 

Zijn stappen zijn veel groter.  God als Hij al betrokken wil zijn bij mijn leven kan 

ik niet bijhouden. Hij is steeds onvindbaar…. 

Hebben we het geloof en de route en onze interpretaties van de wandelkaart 

niet veel te ingewikkeld gemaakt? In Micha zes leven we 3 instructies wat God 

van ons vraagt : 

- niets anders dan recht te doen,  

- goedertierenheid lief te hebben en 

- ootmoedig te wandelen met God. 

De eerste twee gaan ontstaan als we de laatste instructies toepassen in ons 

leven. God vraagt van ons om met Hem te wandelen. Daar kijkt Hij naar uit 

daar heeft Hij ons voor gemaakt. God wil ons beter leren kennen. God verlangt 
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er naar ons hart aan te raken en ons door dit contact  samen met elkaar op te 

trekken, ons van binnen uit te veranderen zodat we niet langer in ons eigen 

wereldje leven, egoïstisch zijn  en onze eigen belangen vooropstellen, maar 

dat het recht kan zegevieren in ons leven en dat er liefde is voor God en  de 

ander. 

Goedertieren betekent letterlijk : van goede groei. Synoniemen zijn: genadig, 

barmhartig, getrouwheid, zachtmoedigheid. Er staat bij het wandelen een 

belangrijke voorwaarde : *ootmoedig* Om samen te kunnen wandelen moet 

je het eens zijn over de route en het einddoel. Dat lijkt simpel, maar als de één 

route A wil nemen en de andere route B dan ben je niet samen aan het 

wandelen. We komen nu bij een hele belangrijke voorwaarde om met God te 

kunnen wandelen:    *Je moet het eens zijn met God.* 

Je moet samen wel dezelfde weg willen lopen. Je moet samen wel dezelfde 

route voor ogen hebben. Met andere woorden als je verlangt om met God te 

wandelen dan is het heel belangrijk, dat we onze wegen en gedachten op Hem 

afstemmen. Amos 3 : 3 zegt : Gaan er twee tezamen, zonder dat zij het eens 

geworden zijn?(NBG 51) Een andere vertaling zegt: Gaan er ooit twee samen 

op weg zonder bij elkaar te zijn gekomen? Het is goed ons steeds af te vragen 

zijn mijn gedachten wel in overeenstemming met Gods gedachten.  We 

hebben met elkaar Jes. 55 : 6 – 9 gelezen:                                                                              

Zoek de HEERE terwijl Hij te vinden is, roep Hem aan terwijl Hij nabij is.  Laat 

de goddeloze zijn weg verlaten, de man van ongerechtigheid zijn gedachten.  

Laat hij zich bekeren tot de HEERE, dan zal Hij Zich over hem ontfermen, tot 

onze God, want Hij vergeeft veelvuldig.   Want Mijn gedachten zijn niet uw 

gedachten, en uw wegen zijn niet Mijn wegen,  spreekt de HEERE.  Want zoals 

de hemel hoger is dan de aarde, zo zijn Mijn wegen hoger dan uw wegen  en 

Mijn gedachten hoger dan uw gedachten. 

God biedt zich aan om met je te wandelen op de levensweg die je te gaan hebt, 

maar Hij dringt zich niet op. Ook is het niet zo dat God te ver weg is dat je Hem 

niet kunt vinden. In de Bijbel staat : Nadert tot God en Hij zal tot u naderen 
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(Jac. 4:8) Alleen er is iets nodig om op dezelfde golflengte te komen zodat we 

van gedachte kunnen wisselen en dat is: BEKERING . Bekering betekent 

letterlijk : Van gedachte veranderen. God zegt hier duidelijk en nadrukkelijk: 

Mijn gedachten zijn niet jouw gedachten. Mijn wegen zijn niet jouw wegen. 

Jouw en mijn manier van denken is niet in lijn met de manier hoe God denkt. 

Onze natuurlijke wegen die we vanuit ons zelf automatisch bewandelen zijn 

niet in harmonie met Gods manier van handelen. De kloof is zo groot en wordt 

hier omschreven met het voorbeeld hoe ver de hemel verwijderd is van de 

aarde. 

Om te kunnen wandelen met God en met Hem contact te hebben is het van 

het grootste belang dat we bereid zijn om onze eigen route, onze eigen manier 

van leven, ons eigen denken in te leveren en ons denken in lijn te brengen met 

dat van God. Wij denken vanuit het tijdelijke en God denkt vanuit eeuwig 

perspectief. God is bereid zijn wandeltempo aan te passen. God heeft ons 

instructies gegeven in Zijn woord waar het startpunt is: Niet bij een kerk, niet 

bij een overtuiging, niet bij een bepaalde zienswijze, niet bij een theologie, niet 

bij een land, maar bij Zijn Zoon : De HERE JEZUS. Hij is Degene Die naar deze 

wereld is gekomen. Hij heeft God zichtbaar gemaakt en kenbaar. Hij is degene 

die terug zal komen. Naar Hem mogen  we uit zien. De Here Jezus is onze 

verwachting. Hij is Degene Die het mogelijk heeft gemaakt dat we überhaupt 

kunnen starten met de wandeltocht (wedloop). 

Nu wij door zo’n menigte geloofsgetuigen omringd zijn, moeten ook wij de 

last van de zonde, waarin we steeds weer verstrikt raken, van ons afwerpen 

en vastberaden de wedstrijd lopen die voor ons ligt. 2  Laten we daarbij de 

blik gericht houden op Jezus, de grondlegger en voltooier van ons geloof: 

denkend aan de vreugde die voor Hem in het verschiet lag, liet hij zich niet 

afschrikken door de schande van het kruis. Hij hield stand en nam plaats aan 

de rechterzijde van de troon van God. Hebr. 12: 1-3  

Wij kunnen van gedachte veranderen, God niet. God past zich als persoon niet 

aan. Hij heeft een plan. De route is uitgestippeld. Willen wij met God 

wandelen. Willen wij Hem ontmoeten en ervaren in ons leven, dan moeten wij 

veranderen. Ons levens motto moet veranderen. Niet onze eigen verlangens, 

ons eigen ik, ons plezier en geluk moeten op de eerste plaats staan. Niet waar 
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geniet ik het meeste van, maar ben ik gehoorzaam. Ons grootste strijdpunt 

met God en het geloof is dat we vaak een andere route willen lopen dan Hij. 

We kijken meer naar de zichtbare dingen onderweg en zijn geneigd paden die 

makkelijker lijken te gaan lopen zonder ons af te vragen”:  is dit wel Uw weg? 

Velen willen ook niet eens gaan wandelen, want ze zijn bang voor de gevolgen. 

Hoe kunnen we God die verlangt met ons te wandelen nu het meest eren. 

Waar doen we God het meeste plezier mee?     Door Hem te geloven. Heer wij 

geloven dat U de weg weet.  Wij geloven dat Uw route de juiste is.   Wij geloven 

dat Uw kaart klopt (de Bijbel). 

U bent een Waarmaker van uw Woord. Wat U zegt doet U. Niet op onze 

manier, maar Uw manier is de beste. God is niet een God van veroordeling. 

God schept er geen behagen in ons rondjes te laten lopen in een vicieuze 

cirkel. God laat ons niet omlopen als dat niet noodzakelijk is (voorbeeld van 

Israëlieten in de woestijn: zij moesten veertig jaar omzwerven omdat ze niet 

bereid waren hun eigen gedachten in te leveren en God te geloven op Zijn 

Woord). Nee ons gedeelte in Jesaja benadrukt het nog maar eens : Laat hij zich 

bekeren tot de HEERE, dan zal Hij Zich over hem ontfermen, tot onze God, want 

Hij vergeeft veelvuldig. Vs. 7. Waar je ook bent, hoe verdwaald misschien ook.  

Hoe doodlopend je weg ook lijkt. Ontdek wie God voor je wil zijn. Ga God 

geloven op Zijn Woord.  

Jes. 55 : 10 -13 zeggen het volgende: Want zoals regen of sneeuw neerdaalt 

van de hemel en daarheen niet terugkeert, maar de aarde doorvochtigt en 

maakt dat zij voortbrengt en doet opkomen, zaad geeft aan de zaaier en 

brood aan de eter,11  zo zal Mijn woord zijn dat uit Mijn mond uitgaat:  het 

zal niet vruchteloos tot Mij terugkeren, maar het zal doen wat Mij behaagt, 

en het zal voorspoedig zijn in hetgeen waartoe Ik het zend.12  Want in 

blijdschap zult u uittrekken en met vrede voortgeleid worden.  De bergen en 

de heuvels zullen voor uw ogen uitbreken in gejuich en alle bomen van het 

veld zullen in de handen klappen. 
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Deze prachtige beeldspraak beschrijft hoe God Zijn wegen en gedachten van 

de hemel doet neerdalen naar ons hier op aarde. Ten eerste: De oplossing 

komt van boven. Bij God vandaan. Niet van beneden. God is gekomen!!!! De 

mens heeft de oplossing niet van zichzelf.  De mens is verdwaald.  De mensheid 

weet de weg niet. Dit zien we dagelijks om ons heen. De wereld is verdwaald 

omdat ze haar Schepper niet her- en erkent. Wij hebben niet zelf de oplossing. 

Je mag het ontvangen! God heeft ons het leven gegeven.  

Hoe gaan we nu begrijpen welke weg we dan wel moeten bewandelen? Wat 

de koers van ons leven dan wel moet zijn : Gods Woord brengt Zijn wegen en 

gedachten naar ons toe. God heeft gesproken over u, over jou. God heeft 

gesproken over je gezin, over je situatie en over je problemen. God kent je 

door en door. De Bijbel zegt dat God in het laatst der dagen gesproken heeft 

door Zijn Zoon. 

Hebr. 1 : 1: Nadat God voorheen vele malen en op vele wijzen tot de vaderen 

gesproken had door de profeten, heeft Hij in deze laatste dagen tot ons 

gesproken door de Zoon, 2  Die Hij Erfgenaam gemaakt heeft van alles, door 

Wie Hij ook de wereld gemaakt heeft. 

God is een sprekende God en wil graag in je leven spreken. Hij wil vertellen 

hoe je wandelen moet, naar waar je op weg bent. Hij wil graag de koers 

uitzetten in je leven. Wij ieder voor zich moeten persoonlijk de beslissing 

nemen, elke keer weer op nieuw. Geloof ik in mezelf of geloof ik God, mijn 

Schepper.  Geloof ik wat Hij gezegd heeft of bepaal ik zelf mijn wandel. God 

dwingt ons niet om met Hem te wandelen. Het is een keuze die ieder 

persoonlijk moet maken. Niet eenmalig, maar elke dag weer opnieuw. Geloof 

ik mijn eigen gedachte  en volg ik mijn eigen route of geloof ik God op Zijn 

Woord. 

Ik ben in mijn leven op een gegeven moment op een kruispunt gekomen, dat 

ik er achter kwam dat ik diep van binnen het totaal niet eens was met God hoe 

Hij met me omging, wat er allemaal gebeurde in mijn leven. Ik was, zo bleek, 

erg boos op Hem. Samen wandelen met iemand die boos is, is niet zo 

productief om het zachtjes uit te drukken. Ik was het niet eens met Hem en 

kon niet geloven dat Hij het goede met mij voorhad. Het vertrouwen ontbrak. 
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Ik twijfelde aan Gods motieven. Het mooiste geschenk wat wij God kunnen 

geven is : vertrouwen. Heer ik vertrouw U. Al lijkt het dat ik verdwaal, al weet 

ik niet op dit moment waar ik op uw route ben : Ik vertrouw u. Ik wil in geloof 

uitspreken : U weet de weg. Een Nieuw Testamentische aanwijzing  van hoe 

te wandelen is : 2 Kor 5 : 7: want wij wandelen door geloof, niet door 

aanschouwing. 

Niet wat we voor ogen zien is bepalend, maar wat God gezegd heeft. God 

vergist zich niet. Al lijkt dat misschien soms wel zo. Je bent een paar keer 

gevallen, je bent voortdurend gestruikeld. Er zitten veel blaren op je ziel die 

maar niet willen genezen. Je denkt nou die zonde vergeeft God nooit. Om 

werkelijk met God te kunnen wandelen moeten we ons denken en onze wil 

aan Hem onderwerpen. 

Het was ook een kenmerk van de gemeenten in Judea, Galilea en Samaria: De 

gemeenten in heel Judea, Galilea en Samaria hadden vrede en werden 

opgebouwd; en zij wandelden in de vreze des Heeren en de vertroosting door 

de Heilige Geest en namen in aantal toe. Hand. 9 : 31. Ze hadden respect voor 

de Heer en wilde Hem gehoorzamen. Mag Hij vooraan lopen en wil jij volgen ? 

God weet de weg!!!      Amen. 
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NIEUWS UIT ETHIOPIE. In de nieuwsbrief van de Stichting  

Bridge to Light, juli 2017, staat een uitgebreid verslag van het bezoek van enige 
bestuursleden van de stichting. Er komt een heel bemoedigend en positief 
beeld naar voren over de samenwerking van Karin en haar team met zowel de 
landelijke als de lokale overheden. Het huidige beleid is erop gericht om actief 
familieleden van de kinderen, die in een weeshuis verblijven,  op te sporen 
met als doel : hereniging. Karin heeft onder andere assistenten afkomstig uit 
de lokale bevolking aangesteld, die door hun goede contacten met de 
inwoners  de gestelde doelen optimaal kunnen realiseren. Zo kunt u lezen over 
Fisseha, een voormalige leraar, die een belangrijke bijdrage heeft geleverd aan 
de hereniging van 40 kinderen uit Grace Village met hun familie.  

Ook het project “ straatkinderen” is door 
samenwerking met de lokale instanties 
succesvol. Een door Karin als 
maatschappelijk werker aangestelde 
leraar, Tiglay, bezocht gehandicapte 
kinderen, die met hun familie waren 
herenigd en is daarnaast  actief om 
straatkinderen weer bij hun familie onder 
te brengen. Maar liefst 50 straatkinderen 
(het doel was 20) zijn al naar hun familie 

teruggebracht en worden begeleid door bemiddeling van  Grace Village. Karin 
geeft ook workshops aan diverse lokale instanties in Noord Ethiopië over de 
aanpak van het straatkinderen-project. Zo zien we, dat de overheid meer 
verantwoordelijkheid neemt en samenwerking nastreeft met hulpverleners.  
Dit alles resulteert in een toenemende verbetering van de omstandigheden 
van de bevolking,  met name de kinderen. Voor het volledige verslag verwijs ik 
u naar de zeer interessante nieuwsbrief, die voor u klaar ligt in onze gemeente.       
     Namens de zendingscommissie,  Marianne Heeneman. 
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Persoonlijk bericht van Bernard en Susanne.       

 
 

Lieve broeders en zusters, 
Inmiddels zijn we al weer een maand in Brazilië. We kijken terug op een 
geslaagd verlof. Het was fijn om weer even in Den Haag te zijn en te kunnen 
vertellen over wat God doet in onze levens en in de levens van de kinderen en 
families waar wij mee werken. We werden aangenaam verrast door de 
opbrengst van de collecte: € 584,80. Hiermee kunnen we de familie van 
Abraão een klein beetje uit de armoede helpen. Hieronder een verslag over 
wat er inmiddels is gebeurd. 

Voor de mensen die 
ons verhaal op 
zondag niet gehoord 
hebben, zullen we 
eerst iets over dit 
gezin vertellen. 
Abraão (12 jaar oud) 
komt bij ons op het 
semi-internaat. Hij is 
de jongste van vier 
kinderen. Samen met 
zijn moeder, 
stiefvader, twee 

zussen en een neefje en nichtje is hij vorig jaar in Esplanada komen wonen. 
Binnen drie dagen tijd hadden ze een huisje van hout gebouwd. De badkamer 
bestaat uit een paar planken, een betonnen vloertje en een buis waar de wc 
op aangesloten moet worden. Op dit moment kunnen ze de wc nog niet 
gebruiken, omdat die niet op het riool is aangesloten. Dus hun behoeften doen 
ze ergens buiten het huis. 

http://bernardensusanne.blogspot.nl/
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De stiefvader heeft werk, maar omdat het stuk grond waarop ze wonen nog 
afbetaald moet worden, blijft er 
niet eens genoeg geld over om 
eten voor de hele familie te 
kopen. Sinds een paar maanden 
helpen we dit gezin maandelijks 
met een voedselpakket. De 
overheid houdt ze goed in de 
gaten, maar helpt niet. Sterker 
nog … de overheid heeft 
gedreigd om de jongste twee 
kinderen in een kindertehuis te 
plaatsen als de wc niet binnen 

korte tijd wordt aangesloten. Maar hulp in de vorm van subsidie geeft de 
overheid niet. Het gezin doet er alles aan om zelfvoorzienend te worden. 

Vader werkt. Niemand is verslaafd. Ze planten 
allerlei groenten, zoals mais en bruine bonen. 
Ze hebben kippen en kochten onlangs een geit, 
zodat ze daar melk van krijgen. Ze knokken om 
uit de armoede te komen en kunnen een 
steuntje in de rug goed gebruiken.  
 
Begin augustus is Bernard met de stiefvader 
van Abraão op stap geweest om de eerste 
materialen te kopen: 50 meter aan buizen, 
allerlei koppelstukken, een bak voor de 
watervoorraad, etc. Gelukkig is vader heel 
handig en kan hij alles zelf aansluiten. Een 

week nadat we de materialen hadden gekocht, gingen we weer kijken. Er was 
hard gewerkt, want de buizen lagen inmiddels allemaal onder de grond. 
Zaterdag 19 augustus gaan we weer op stap om materialen te kopen, zodat de 
wc eindelijk gebruikt kan worden. Daarna zullen we materialen voor de 
douche kopen, zodat ze niet meer met een emmer hoeven te douchen. Het 
overige geld gebruiken we voor voedselpakketten of om andere families in 
vergelijkbare situaties te helpen. Op deze manier kunnen we in woord en daad 
getuigen van de liefde van de Here Jezus. 

In Hem verbonden,  Bernard en Susanne 



23 | gemeentenieuws 
  

   
  
 

GEBED VOOR 
 

ANNE EN BAS VAN DER LINDEN 
 

WAAR KOMT DIE LIEFDE VANDAAN?  

Volgens schattingen hebben twaalf- tot vijfentwintigduizend Israëli’s zich 

permanent in Berlijn gevestigd. Begin januari reisden andere zendingswerkers  

af naar een besneeuwd Berlijn. Hoewel het eigenlijk om een oriëntatiereis ging, 

mochten er in korte tijd veel Bijbels verspreid worden.. 

Berlijn heeft veel Israëlische eettentjes. In zo’n restaurantje raken we aan de 

praat met een jonge Israëli. Eigenlijk heeft hij genoeg Hebreeuwse boeken, 

maar na het zien van het Ivriet Nieuwe Testament begint hij enthousiast te 

bladeren. Dit Boek heeft hij nog niet! We vertellen hem kort wat over de Joodse 

achtergrond van het Nieuwe Testament. Hij heeft het nog nooit gelezen en is 

onder de indruk dat we het zelfs in het modern Hebreeuws voor hem hebben.  

De periode in Berlijn verblijven we bij een Messiaanse gelovige. Via hem 

komen we in contact met Moshe, een Joodse Israëli. Moshe heeft moeite om de 

Heere Jezus te aanvaarden vanwege zijn negatieve beeld van christenen. We 

vertellen hem kort wat over het werk van de Bijbelverspreiding. Dan zegt hij: 

“Dit raakt me zo. Ik heb nog nooit christenen ontmoet die zo’n liefde hebben 

voor het Joodse volk. Ik wist niet dat dit bestond!” We zeggen dat het niet onze 

liefde is, maar Christus’ liefde in ons, die ons drijft om het Joodse volk lief te 

hebben en hen bekend te maken met hun Messias, waarvan wij geloven dat het 

de Heere Jezus is.                                                                                                                

Een Finse zendelinge laat ons de vestiging zien van een grote winkelketen die 

in Israël adverteert. De ene na de andere Israëlische toerist loopt de winkel in. 

Dan zegt ze met een grote lach op haar gezicht: “Mijn collega zegt vaak: Hoe 

groter de tas, hoe groter de kans dat het een Israëli is”. We zijn verbaasd hoe 

we in korte tijd het ene na het andere gesprek hebben en Nieuwe Testamenten 

kunnen weggeven. Voortdurend horen we dat ze zich zo gehaat voelen door de 

wereld en dat onze liefde hen raakt. Nee, het is niet onze, maar 

Christus’ liefde die ons dringt (2 Kor. 5:14). Eenmaal in de auto, zijn we stil 

van alle bijzondere ontmoetingen die de Heere gegeven heeft. “Hij moet meer 

worden, ik echter minder!” (Joh. 3:30).    Namens de zendingscommissie. 
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MISSAO HOREB               ‘HET WONDER VAN DE BRAZILIAANSE 

VRIJWILLIGERS’                         

We hebben veel 

gebeden voor mensen 

uit Brazilië zelf, die ons 

werk zouden komen 

ondersteunen. Nou, 

God heeft al weer een 

wonder gedaan: 

het afgelopen jaar 

druppelden er al wat 

mensen binnen, maar 

nu lijkt het wel een stortregen te worden!                                                                                                   

-  Márcia, van onze gemeente komt elke week een dagdeel en neemt iedere keer 

weer iemand anders van onze gemeente mee om ergens bij te helpen. Ze helpt 

zelf ook bij het huiswerk begeleiden wat dus ook veel scheelt....ze doet nu ook 

de poppenkast.                                                   

 -  Op de donderdagen heb ik wisselende vrijwilligers die komen om bij het 

programma te helpen. Die helpen dan ook bij het huiswerk, bij het toezicht 

houden en bij het douchen.                                     

 -  Op de dinsdagen heb ik 2 jonge vrouwen uit onze eigen gemeente die ś 

middags komen. Zij hebben mij ook al een paar mooie donaties gebracht op het 

gebied van eten en drinken.                                  

-   ́s Morgens komt er een zr. van mijn gemeente samen met haar dochter helpen 

bij het huiswerk van de tieners. Zij komen om 8 u, maken de dienst mee en gaan 

daarna met de tieners huiswerk zitten maken. Ze blijven tot en met 13.00 uur.                       

-  Op de donderdagmiddagen komt zr. Sônia van de hoofdgemeente van 

Bernard en Susanne om het bijbel verhaal te komen vertellen. Dat doet ze goed. 

-  Dan hebben we ook nog de vrijwillige buschauffeurs. Eén is de buurman van 

Valdecir. (de klusjesman die elke week een dag komt) Hij blijft hier de hele dag 
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rondlopen, doet soms mee met een aantal dingen, is stipt in het opvolgen van 

het tijdschema wat het busvervoer betreft. De Heer is bijzonder genadig en het 

gaat héél goed nu Bernard en Susanne op verlof zijn. Er komen bijzonder veel 

vrijwilligers.                                                

-  Op woensdag neemt Márciade cajón mee van haar zoon. ( soort houten drum-

kist) Net als die van Bernard. Hij had die van hem opgeborgen omdat hij vond 

dat dát teveel werk voor mij met zich mee zou brengen. Want ik zou dan bij 

moeten houden wie al wel en wie niet gespeeld had. De jongens zijn helemaal 

blij nu er op woensdag toch een cajón is. Op de andere dagen gebruiken ze een 

houten stoel om het ritme op te slaan. Er is dus tóch een soort van "drum" 

aanwezig. Ik had eerlijk gezegd ook wel verwacht dat de kinderen hier zelf een 

oplossing voor zouden vinden, want gezien hun enthousiasme voor de cajón 

zouden ze écht niet zonder "ritme spelen" blijven al deze weken......    -  Zo 

hebben we er ook iemand bij 

gekregen (Marcelo) die 

bereid is om alles dat 

onderhoud nodig heeft, bij te 

houden; daarvoor op stap te 

gaan om te zien of hij daar 

gratis mensen en materiaal 

voor kan krijgen, en als dat 

niet kan, dan gaat hij 

prijsopgaves maken voor mij 

en uitzoeken wáár we het goedkoopst (kwaliteit wel behoudende) uit zijn.... Is 

dat even mooi............... Gloria a Deus. Ik zie GOD zó werken in deze situatie. 

HIJ doet dit alleen maar medewerken ten goede.  

Hartelijke groeten en Gods Zegen                            Netty uit Horeb 
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