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nhoudsopgave & 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+17+24 

Ingezonden stuk  ´Bouwen aan je levenhuis´blz. 11 

Samenvatting preek                  blz. 13 

Ingezonden stuk ‘Missionair?’                blz.  18 

Bridge to Light/Grace Village/Karin  blz. 19 

Bericht van Bernard en Susanne blz. 20 

Israël&De Bijbel/ Bas&Anne vd Linden blz. 22 

Ingezonden stuk‘Namen van Oud-Vaders’blz.25 

Overzicht exploitatie 2015  ‘CG DGH’ blz. 26 

Taken & Verantwoordelijkheden blz. 27 

Voorwoord    Lieve broeders en zusters,  

We kunnen merken dat de dagen weer langer worden en het licht en de 

warmte van de lente weer gaat doorbreken. In de komende periode gaan we 

weer Goede Vrijdag gedenken en het Paasfeest vieren. Deze keer leest u o.a. 

nuttige tips over hoe je je missionair kunt opstellen, en over de ‘Namen van 

Oud-Vaders’ die in de Bijbel worden genoemd. Er wordt weer verslag gedaan 

over onze zendingsprojecten en nog meer nieuws. Tot slot treft u een 

overzicht aan van de financiën over 2015.         De redaktie, Rita de Jager                            

  

  

I  
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genda & mededelingen diensten 2016 
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              6 maart 2016 

Spreker            Br. Hans Timmers 

Dienstleiding  Henk van Groen 

Pianiste           Zang (S,A) 

 

Zondag             13 maart

Spreker            Br. Kees Kruijf

Dienstleiding   Tom Ammerlaan

Pianiste            Zang 

Zondag           20 maart 2016  

Spreker            Br. Johan vd Toorn            

Dienstleiding Leonard Bloem 

Pianiste           Zang (T,RJ) 

Vrijdag            25 maart

Spreker           Br. Paul vd Geest 

Dienstleiding  Siem van Pelt

Pianiste           Zang 

 

Zondag            27 maart 2016 

Spreker            Berend Bloem

Dienstleiding   Henk van Groen

Pianiste            Joke Buis

 

Zondag             3 april 2016 

Spreker           Br. Gert-Jan Pellikaan 

Dienstleiding Leonard Bloem 

Pianiste          Zang (C,J)       

 

Zondag           17 april 2016 

Spreker           Br. Meindert Vos 

Dienstleiding Tom Ammerlaan 

Pianiste          Zang (T,RJ) 

 

           

                

 

Zondag            10 april

Spreker            Br. Bas vd Bosch

Dienstleiding  Henk van Groen

Pianiste           Zang 

 

Vrijdag           24 april

Spreker          Br. Jaco v. ‘t Sant

Dienstleiding Siem van Pelt

Pianiste          Zang (

 

 

SAMENKOMST 2016 
 

 

 

. Na afloop van de dienst is er 

 

3 maart 2016 

Kees Kruijf 

Tom Ammerlaan 

Zang (C,J) 

maart 2016 GV + HA 

Paul vd Geest  

Siem van Pelt  

Zang () 

Zondag            27 maart 2016 Pasen 

Berend Bloem 

Henk van Groen 

Joke Buis 

0 april 2016 

Bas vd Bosch  HA  

Henk van Groen 

Zang (S,A) 

4 april 2016  

Jaco v. ‘t Sant  

Siem van Pelt 

Zang (C,T)  
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Roosters en andere taken   

Data: Welkom Koffie Kinderwerk Beamer 
   6 mrt Jannie & Harry Bellie & Jopy Thérèse Stefan  

  

 13 mrt  Helena & Henk  Linda &Elbert Ada Richard  

 

 20  mrt  Jopy & Piet Elma & Leen Janny Stefan  

 25  mrt     

GV 

Riet & An  

 

 Richard  

 

 27 mrt  

PA  

Thea&Leonard Bellie & 

Robert-Jan 

Jorike  Stefan 

  3 april Helena&Stefan Jopy & Tonny  Ada Richard 

10 april Tonny & Piet Bellie & 

Robert-Jan  

Helena Stefan 

17 april Helena & Henk Elma & Leen Janny Richard 

 24 april 

  

Jannie & Harry Linda & Elbert Thérèse Stefan 

     

     

Rooster leiding van de bidstonden 

  1 mrt  Henk 

  8 mrt  Tom 

15 mrt  Siem/An 

22 mrt  Gerrit 

29 mrt  Riet 

   5 april  Thérèse  

 12 april Henk 

19 april  Henk 

26 april  Tom 

   

 

             

   

  

    

  

 

 

Elke dinsdagavond voor gemeenteleden.      Aanvang 19.45uur. 

Meidoornstraat 9, Den Haag.                            Bidt u mee? 
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VERJAARDAGEN 
  
 

  

    Maart                April 
   2  Jannie Carlier                           1  An van Pelt 

 14  Marianne Heeneman                 10  Richard Bloem  

 15  Riet Wagter                  22 Tom Ammerlaan 

 27 Marjo bij de Vaate       24  Thérèse Gilliquet 

 31  Piet Wagter                   

                          

Alle jarigen van harte gefeliciteerd & Gods rijke zegen toegewenst! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 | gemeentenieuws  

 

KRINGAVONDEN, LOCATIE, DATA EN TIJD 
 

• Bijbelstudie van Hans Timmers gaat verder in maart en 

april 2016. Datums en locatie bekend bij kringleider. 

• Thematische Kring van Harry + Jannie Carlier gaat 

verder in maart en april 2016. Datums en locatie 

bekend bij kringleider.   

• Kring van Henk van Groen gaat verder in maart en april 2016. Datums en 

locatie bekend bij de kringleider.  

•     Kring van Siem van Pelt gaat verder in maart en april 2016

Locatie bekend bij de kringleider.  

               
         Wilt u een kring bezoeken? Overleg met de desbetreffende kringleider

 

Gebed gevraagd voor onze zieken: 
• Broeder Jaap De Jager is herstellende van zieken- 

huisopnamen ivm een longaandoening en nierstenen

• Zuster Klazien Hoogendoorn is voorlopig niet in staat de 

diensten te bezoeken vanwege arthrose en vermoeidheid

• Zuster Marina Ammerlaan is op 15 januari 2016 onverwacht 

overleden. Inmiddels heeft de begrafenis plaats gevonden.

• Broeder Cor Barning is herstellende van een bye-pass operatie

 Wilt u  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 moeili

hebben

 

 

 

 

 

 

 

 

gaat verder in maart en april 2016. Datums en 

2016.  Datums en  

met de desbetreffende kringleider. 

en nierstenen. 
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Wilt u  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 

spreekdienst houden, de opbrengst van de collecte bestemd is voor d

projecten?  

 

Wist u dat er op 19 maart 2016 een workshop bloemschikken wordt 

gegeven in het gebouw van de Christengemeenschap ´De Goede Herder´?

 

Wist u dat Joke en Rob Buis op 27 maart 2016 bij ons  liederen

bundel van Johannes de Heer ten gehore brengen? En dat wij de 

dienst afsluiten met een verrrrrukkelijke paasbrunch? 

 
Wist u dat u kopij kan inzenden voor het komende gemeentenieuws?

Maar wel inzenden vòòr  15 april 2016. U kunt het gemeentenieuws 

lezen op onze website www.evkringdegoedeherder.nl  en dan klikken op 

‘nieuwsbrief’. 

  

Wist u dat u de preken kunt beluisteren op 

onze website? www.evkringdegoedeherder.nl

en dan klikken op ‘boodschap’.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Wist u dat wanneer de sprekers van onze zendingsprojecten de 

e opbrengst van de collecte bestemd is voor deze 

Wist u dat er op 19 maart 2016 een workshop bloemschikken wordt 

de Christengemeenschap ´De Goede Herder´? 

Wist u dat Joke en Rob Buis op 27 maart 2016 bij ons  liederen uit de 

En dat wij de 

 

inzenden voor het komende gemeentenieuws? 

het gemeentenieuws ook 

en dan klikken op 

dat u de preken kunt beluisteren op 

www.evkringdegoedeherder.nl 
‘boodschap’. 
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Vanuit de Broederraad    

´VIER HET FEEST VAN DE 

OPSTANDING VAN DE HERE 

JEZUS´. 
 

Pasen is het feest van de 

opstanding van de Here  Jezus.  Zijn 

wij als broeders en zusters dan 

werkelijk opgewekt… of is het 

slechts  een wachten op de 

wederkomst? Dit jaarlijkse 

geweldige feest pakt groots uit in de Meidoornstraat op 27 maart. Komt 

allen, want het accent ligt tevens op de liederen van Johannes de Heer, die 

door Joke en Rob Buis op een eigentijdse wijze  ten uitvoer worden gebracht 

als onderdeel van de paasviering met onderstaande teksten als leidraad. 

 

Mattheus 27:51-52 En ziet, het voorhangsel des tempels scheurde in 

tweeën, van boven tot beneden; en de aarde beefde, en de steenrotsen 

scheurden. En de graven werden geopend, en vele lichamen der heiligen, 

die ontslapen waren, werden opgewekt; 

Mattheus 28:1-10  De vrouwen 

bij het graf 

Na de sabbat, bij het aanbreken 

van de eerste dag van de week, 

gingen Maria van Magdala en de 

andere Maria naar het graf 

kijken. Plotseling kwam er een 

zware aardbeving. Want een 

engel van de Heer daalde uit de 

hemel neer, kwam naderbij, rolde 

de steen weg en ging erop zitten. 

Zijn uiterlijk schitterde als een 

bliksemflits en zijn kleding was wit als sneeuw. De wachters beefden van 

angst en werden lijkbleek. De engel zei tegen de vrouwen: ‘U hoeft niet 

bang te zijn, want ik weet dat u Jezus zoekt die gekruisigd is. Hij is niet hier: 



9 | gemeentenieuws 

  

   

  

 

Hij is tot leven gewekt, zoals Hij gezegd heeft. Kom, kijk naar de plaats waar 

Hij gelegen heeft. Ga snel tegen zijn leerlingen zeggen: “Hij is uit de doden 

opgewekt, en zie, Hij gaat voor u uit naar Galilea; daar zult u Hem zien.” Dit 

had ik u te zeggen.’  Ze gingen snel van het graf weg, vol angst en met grote 

vreugde, en ze liepen hard om het aan zijn leerlingen te vertellen. En zie, 

Jezus kwam hun tegemoet. ‘Gegroet’, zei Hij. Ze gingen naar Hem toe, 

grepen Hem bij de voeten vast en vielen voor Hem op de knieën. Toen zei 

Jezus hun: ‘Wees niet bang. Ga mijn broeders vertellen dat ze naar Galilea  

moeten gaan. Daar zullen ze Mij zien.’     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De opstanding heeft een persoonlijk betekenis voor elke Christen en is een 

teken van hoop en leven voor heden en toekomst: 

• Het is een breuk met de zonden en verkeerde zaken in ieders leven. 

• Het is een start om in het licht van de Here Jezus te wandelen. 

• Het leven krijgt een totale andere en nieuwe dimensie in de Here 

Jezus. 

• Deuren gaan   open en dicht door je persoonlijke levenswandel en 

keuzes met de Here Jezus. 

Kortom  reden te over  om  letterlijk te gaan staan voor  de Opgestane Heer. 

Als u dan toch staat, schroom dan niet om(mee) te zingen en te getuigen dat 

de Heer daadwerkelijk leeft in uw leven. Hand in hand, met voldoende 

vertrouwen naar de toekomst en op weg  naar de nieuwe opstanding. Als dat 

geen feest is? Gaat iedereen vertellen dat het een feest gaat worden. 

“Gegroet”.     

Namens de broederraad, Henk van Groen 
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Gedicht  Van:  Co ´t Hart uit: ‘Omdat er een belofte is’     Inzender: JvdB 

         

DOOR ONZE SCHULD 
 
Wij schuilden in de hof           Weer riep Hij ons bij naam,  
Door onze schuld verward,          Wij kropen uit het groen, 
Wij schonden Gods gebod           Beschaamd en zo banaal  
En trapten op Zijn hart.                     Sprekend van goed fatsoen. 
 
God joeg ons uit de hof.            Wij ademden vol angst 
Een engel met een zwaard,         in de verpeste lucht.  
Versperde ons de weg,              Mensen door God verjaagd, 
Wij schenen niets meer waard.    Voor altijd op de vlucht. 
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Ingezonden stuk   ‘BOUWEN AAN JE LEVENSHUIS’   Van: RdJ 
 

Een oude timmerman was aan zijn pensioen toe. Hij vertelde 

zijn baas van zijn plannen om de bouw te verlaten en het 

kalmer aan te gaan doen, samen met zijn vrouw en familie. 

Hoewel hij in inkomen achteruit zou gaan, zou hij het wel 

redden en hij was er sowieso aan toe. 

Zijn baas vond het jammer zo’n goede kracht te zien 

vertrekken en vroeg of hij nog één huis wilde bouwen, als een 

persoonlijke gunst. De timmerman ging akkoord maar het werd 

al snel duidelijk dat zijn hart er niet in zat. Het werd tamelijk 

rommelig gebouwd, en ook het materiaal was niet echt geweldig. 

Zijn loopbaan had een betere afsluiting verdiend. 

Toen het huis klaar was, kwam zijn baas het inspecteren. Hij 

gaf de sleutel aan de timmerman en zei: “Dit is jouw huis, mijn 

cadeau voor jou.” De timmerman was geschokt en schaamde 

zich. Als hij had geweten dat hij dit huis voor zichzelf bouwde, 

had hij het heel anders aangepakt. 

Zo is het ook met ons. 

We bouwen ons 

levenshuis, dag voor 

dag, en vaak stoppen we 

er niet onze beste 

krachten in. Wat een 

schok als we tot de 

ontdekking komen dat 

we in het huis moeten 

leven dat we hebben 
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gebouwd! Als we het over konden doen, hadden we het vast 

anders gedaan. Maar we kunnen niet terug. 

Jij bent de timmerman. Elke dag sla je een spijker, plaats je 

een plank, of stel je een kozijn. “Het leven is een doe het zelf 

project”, heeft iemand eens gezegd. Jouw houding en de keuzes 

die je vandaag maakt, bouwen het ‘huis’ waar je morgen in 

leeft. Bouw dus met verstand! 

Werk alsof je het geld niet nodig hebt, heb lief alsof je nooit 

gekwetst bent, dans alsof niemand kijkt. 
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Samenvatting preek     

 

 

 

 

NIEUWJAAR  

Het nieuwe jaar is nog niet oud, dus we kunnen nog wel even stil staan bij 

het afgelopen jaar. Dat is dan zo´n moment  dat je je kunt afvragen

ik nou geleerd het afgelopen jaar?’ of ben ik wel geestelijk gegroeid?’ of ‘Heb 

ik wel naar de wil van God geleefd?’ Je kunt ook stil staan bij de vraag: ‘Was 

dit nou een slecht of een goed jaar voor mij?’ Ik ben ervan overtuigd dat het 

goed is om bij al die vragen stil te staan. Je komt dan door die overdenking bij 

jezelf terecht … en dat is zo belangrijk! Als je dan antwoord op die

gekregen: ‘Het was een goed of een slecht jaar of meestal een mix van die 

twee’, dan moet je je ook afvragen waar meet ik dat dan aan af? Heb ik een 

referentie? Is mijn meetlat mijn omstandigheden, mijn gezondheid of is mijn 

meetlat misschien van materiële aard? We hebben de neiging, lieve mensen, 

onze dagen in te delen in goede en slechte dagen. Is ons welbevinden wel 

afhankelijk van al die dagen in het jaar dat het mee- of tegenzit? Door die 

vraag kwam ik tot het lezen van vers 20 van Efeze 4: ‘Maar gij geheel anders; 

gij hebt Christus leren kennen’. 

Broeders en zusters als de Heer zegt: ‘Maar gij geheel anders, gij hebt 

Christus leren kennen’. Dan begint Hij met ons. Met een ieder van ons 

individueel. Het is goed om dat duidelijk te zien. Het gaat niet over andere 

broeders of zusters. Het gaat over ons zelf! Het is heus niet zo leuk als de 

Heer je je zwakke plekken of sterker gezegd je nare eigenschappen onder 

ogen brengt. We weten dat God een ieder van ons door en door kent. Hij 

kent ons zitten en ons opstaan zegt Psalm 139. Dan is het belangrijk om goed 

te luisteren, dat je weet dat het over jezelf gaat! Dan mag je die woorden van 

de Heer op jezelf toepassen! Is het dan niet een beetje overdreven wat 

Paulus in vers 17 en 18 weergeeft over mensen die de Here Jezus nog niet 

3 januari  2016            Broeder  Cor  Barning 

Efeze 4: 17-27;  Psalm 139;   
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en die de Here Jezus nog niet 
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kennen. Zoals ‘wandelen in de ijdelheid van hun denken’, ‘verduisterd in hun 

verstand’ en ‘verharding van hun hart’. Ik denk dat we voor het antwoord 

naar de kern moeten van hoe Paulus het leven zonder God weergeeft. Die 

kern zit in het woord ‘verdoving’. In vers 19 staat letterlijk ‘zij hebben zich 

immers in hun verdoving overgegeven aan de losbandigheid’. Weet u welke 

verdoving hier bedoeld wordt? Niet het spuitje dat je van de tandarts krijgt of 

een roesje bij een onderzoek. Het gaat hier om verdoving uit gewenning. Dat 

is een verdoving die steeds erger kan worden, ja zelfs je voor een hele lange 

tijd van God kan afhouden. Het kan zelfs voorkomen, dat er op iemand 

zolang emotioneel wordt ingehakt, dat je uit zelfbescherming de pijn van de 

volgende dag nauwelijks meer voelt. Zo erg afgestompt wordt dan hun geest. 

Kan ik dan als kind van God ook zo verdoofd zijn? Op deze vraag is het 

antwoord kort en krachtig: ja! Geestelijk kunnen wij een korte maar ook een 

langere tijd verdoofd zijn. Soms krijg je op enig moment zelf wel door, dat je 

van de weg van de Heer bent afgedwaald. Dan ga je ineens beseffen hoe leeg 

het leven is op die momenten zonder de Heer. We kunnen ons hart 

vergelijken met een huis met verschillende kamers. Denk maar aan de 

woonkamer, keuken, kelder of slaapkamer. En als we dan één van die kamers 

gesloten houden  voor de Heilige Geest, dan krijgt die bokkenpoot behoorlijk 

de kans om ons daar te verleiden. We hoeven alleen maar aan de TV te 

denken. Door verkeerde invloeden kan er dan verharding in ons hart 

ontstaan, waardoor de Heilige Geest geen toegang meer heeft. Broeders en 

zusters dan gaat het mis! Dan kan die losbandigheid om de hoek komen 

kijken. 

Ik wil met twee voorbeelden duidelijk maken wat oorzaken kunnen zijn dat 

het mis gaat. Wat denk je van geld? Dit is een prima toetssteen om na te 

gaan wie er de baas is in je leven. De heer of die bokkenpoot. We moeten 

niet denken dat je zelf de baas kunt zijn. Het is de Heer of satan. En als de 

Heer niet de baas is over je geld, dan is je geld jou de baas, of zoals het in de 

Bijbel wordt gezegd: de mammon. Als tweede wil ik noemen: ‘macht’. De 

baas spelen, in je gezin, over vrienden, over collega’s, over broeders en 

zusters en ga zo maar door.  Terwijl er volgens de Bijbel maar één Heer is aan 

wie alle macht en gezag onderworpen moet zijn, de Here Jezus! Broeders en 

zusters wij hebben soms de neiging macht naar ons toe te trekken. En op dat 

moment kunnen we God al een beetje kwijt raken. Deze dingen noem ik om 

ons te laten zien, dat het klopt van wat er in de Bijbel staat. Namelijk wie 

denkt zonder de Heer te kunnen leven, die vervalt in een goddeloos leven.  
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Je kan dan wel denken: ‘het valt wel mee’, maar ik weet zeker dat het 

helemaal niet meevalt. De Heer zegt: ‘IK maak alle dingen nieuw’. Je kunt je 

zelfs afvragen, was het vroeger dan zo mis met me? En het antwoord is dan 

heel eenvoudig: Ja, het was mis met je! Dat weet je zelf het allerbeste. En nu 

komt dat geweldige vers 20 aan de orde: ‘MAAR GIJ GEHEEL ANDERS, GIJ 

HEBT CHRISTUS LEREN KENNEN’.  

Hierdoor wordt ons denken vernieuwd. Broeders en zusters, wie de Heere 

Jezus leert kennen, ervaart de leegte in zijn leven, die er was voordat je Hem 

kende. Dat is iets, wat je kunt proberen aan andere mensen te vertellen, 

maar daar zal het werk van de Heilige Geest Zelf aan te pas moeten komen, 

om iemand daarvan te doordringen. Zo ging dat ook met Paulus z’n bekering. 

Hij zag het licht op een heel letterlijke manier. Pas toen ontdekte hij hoe 

blind hij was geweest. Was hij dan zo slecht geweest? Nou, je kunt echt wel 

zeggen, dat als er één iemand op een indringende manier bezig was geweest 

om God te behagen, dat het Paulus wel was! Ja, totdat hij de Here Jezus 

leerde kennen. Hij ontdekte toen pas hoe onjuist hij in z’n vroegere leven 

bezig is geweest. Vuilnis noemt hij het zelf. 

Dat gaat ook voor ons op. Hoe beter wij de Here Jezus leren kennen, hoe 

meer we ontdekken hoe leeg en hoe verkeerd ons leven uit onszelf was. 

Reken er op dat die boze echt niet stil zit en zal trachten ons steeds te 

verleiden. Denk alleen maar aan geld en macht. Pas als we de Here Jezus 

leren kennen, ontdekken we dat in Hem moeten blijven. Dan besef je dat de 

Here Jezus aan het kruis is gegaan. Dat Hij voor ons is gestorven. In vers 23 

hebben we gelezen: ‘Wordt verjongd door de geest van uw denken’. Dat 

klinkt behoorlijk ingewikkeld. Ik denk dat hier bedoeld wordt , dat we onze 

denkrichting moeten veranderen. We moeten van ik-gericht naar op Hem-

gericht gaan handelen. Jongeren kijken gemiddeld 2,5 uur per dag TV. 

Ouderen meer dan 3 uur. Moet u zich eens voorstellen wat er dan kan 

binnenkomen aan negatieve beelden. En nu zegt de Heer tegen ons: ‘IK maak 

alle dingen nieuw’. In ons denken, daar wil Hij beginnen. Dat we onze 

gedachten meer op Hem richten. Hoe doe je dat dan? Wel, denk maar aan 

stille tijd, en bijbel lezen, Bijbelstudies, kringen, de wekelijkse samenkomst 

bezoeken. En wat denkt u van de bidstond? Je zou kunnen denken, nou dat 
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lijkt wel op een geestelijke hersenspoeling. Nou, wees daar dan blij mee, 

want als je weet wat er aan oud zeer wordt weggespoeld en wat er voor 

nieuws in de plaats komt, dan kun je alleen maar blij zijn. Wat is er dan nieuw 

aan ons te doen? 

Die vernieuwing van ons gedrag kunnen we op 3 fronten concreet maken! 

Allereerst, vernieuwing in de omgang met de Heer. We weten allemaal dat 

Adam een prachtige omgang met God had. Toen kwam de zonde en Adam 

kroop weg voor God. De Heilige Geest helpt ons om onze omgang met de 

Heer te herstellen, zodat we weer gaan zeggen: ‘ja, wat Heer?’ We gaan toch 

niet zeggen: ‘Heer, waar bent U?’ Dat zeggen we soms als we de Heer kwijt 

zijn en Hem zoeken. Maar hier gaat het om de nieuwe omgang, en dan 

zeggen we: ‘Heer, hier ben ik!’ Niet wegkruipen, maar naar voren komen. 

Zeggen en doen: ‘Neem mijn leven, laat het Heer, toegewijd zijn aan Uw eer’. 

Als tweede, de vernieuwing in de omgang met elkaar. Adam en Eva hadden 

een verhouding om jaloers op te worden. Toen kwam de zonde en met de 

zonde de schaamte en de ruzie. En weer komt de Heilige Geest ons helpen 

onze omgang met elkaar te herstellen. We vertellen geen leugens meer 

tegen elkaar, we spreken de waarheid. Roddelen is uit den boze. Dus een 

nieuwe manier van leven, van praten met elkaar, van denken over elkaar. In 

echte rechtvaardigheid en heiligheid. 

Als derde, de vernieuwing in de omgang met jezelf. Adam, was ongetwijfeld 

gelukkig met zichzelf, omdat hij was geschapen naar het beeld van God. Hij 

was zichzelf in zijn omgang met God en Eva. Maar toen de zonde kwam, 

kwam ook de ontevredenheid, het verdriet, de stress en het ongeluk. Maar 

ook nu komt de Heilige Geest weer om vernieuwend in ons te werken. We 

realiseren ons dan, dat God ons door de Here Jezus ziet. 

Broeders en zusters, de Heer vraagt aan ons vernieuwing, maar Hij geeft ons 

ook vernieuwing. Hij vraagt ons de nieuwe mens aan te doen. Dat alles heeft 

te maken met gehoorzaamheid aan de wil van God. We weten dat de Heilige 

Geest ons geweldig kan helpen  om die nieuwe mens aan te doen. Maar we 

hebben ook de opdracht om ons elkaar op dat spoor te houden. Laten we 

jegens elkaar vriendelijk zijn, barmhartig voor elkaar en elkaar vergevend 

tegemoet treden, zoals God in de Here Jezus ons vergeving heeft 

geschonken.        Amen 
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 Gedicht  Van: Wim Plomp uit: ‘Een aarden vat’     Inzender: JvdB 

         
   

GOLGOTHA 
 
O, Golgotha, 
Wanneer ik sta 
Op Uwe heuveltop. 
 
O. Golgotha, 
Wanneer ik sla 
Mijn ogen naar Hem op. 
 
O, schuldenlast, 
Hoog opgetast, 
Hoe durf ik hier te staan. 
 
O, Jezus groot, 
U Zelve bood 
Mij aan tot U te gaan.  
 
Kind, zie Mij aan, 
Zo moest het gaan. 
IK heb ´t voor u gedaan.  
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Ingezonden stuk  ‘MISSIONAIR?’  Van: Het Evangelisatieteam, J. Carlier 

Met het evangelisatieteam denken we vaak na hoe we “missionair” kunnen 

zijn als gemeenschap. Het uitdragen van het evangelie aan mensen die het nog 

niet gehoord of begrepen hebben is een van de opdrachten die de Heer ons 

geeft als gemeente. Hoe simpel kan het zijn in ons persoonlijke leven om iets 

te laten zien aan onze omgeving hoe goed het is om God persoonlijk te 

kennen. Hieronder een aantal suggesties die je gewoon zelf kunt toepassen:     

1. Interesse: missionair zijn heeft alles te maken met interesse in de ander. 

Meet jezelf zo’n houding aan. Ontmoetingen zijn kansen: luister en stel 

vragen, wees geïnteresseerd in mensen.                                                             

2. Personeel: dagelijks kom je allerlei mensen tegen die gewoon hun werk 

doen. Heb je ook aandacht voor hen? Maak kennis met je kassière in de 

supermarkt. Zeg “dank je wel” tegen de schoonmaker. Vraag eens aan iemand 

die je bedient: “hoe is je dag”?                                                                           

3. Middel vinger of duim: hoe vaak laat je je eigen principes varen in het 

verkeer? Wees er eens alert op om een hoffelijke chauffeur, fietser of 

wandelaar te zijn. Je weet nooit hoe aangenaam verrast mensen kunnen zijn en 

waar een vriendelijk woord toe leidt.                                                                  

4. Zegen: je moet het wel even durven, maar heb je wel eens zomaar tegen 

iemand gezegd: “God zegene je”?                                                                     

5. Zomaar iets aardigs doen: Gewoon omdat het kan: ruim rotzooi op die je 

niet gemaakt hebt, help iemand met boodschappen sjouwen, laat iemand 

voorgaan in de rij, enz.                                                                                       

6. Vanuit de stoel: als je aan huis gekluisterd bent: bel mensen op en luister 

en bemoedig. Bid voor hen.                                                                                     

7. Positief roddelen: Vertel eens aan de ander hoe goed je die zuster of 

broeder vindt. Vertel eens aan elkaar hoe blij je bent met een persoon in je 

omgeving.                                                                                                           

8. Blind geven?: is het muntje aan de dakloze of straatverkoper alles wat je 

geeft? Of geef je ook aandacht? Geef iets aan een dakloze en maak dan een 

praatje: “hoe gaat het met je?”                                                                               

9. Getuigenis: schrijf je eigen geloofsgetuigenis en vertel er een ander over. 

10. Test jezelf: door de manier waarop je je gedraagt of uitspreekt kun je 

gemakkelijk de sfeer beïnvloeden. Probeer daarom eens een dag lang niets 

negatiefs te zeggen (en toch eerlijk te zijn) of 24 uur achtereen zo weinig 

mogelijk het woord ‘ik’ te gebruiken. Neem je eens voor om een periode op 

meer ‘ja’ of juist ‘nee’ te zeggen. Wat levert het je omgeving op?                

Veel succes en Gods Zegen!      
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Nieuws uit Ethiopië.  
Karin en haar medewerkers hebben samen met de kinderen genoten van 

de feestelijkheden rond het 10-jarig jubileum. Ook het bezoek aan 

Nederland was bijzonder geslaagd! Maar nu dit achter de rug is  er weer 

een belangrijke taak, die de aandacht verdient. 

Er wordt momenteel hard gewerkt om de 

veiligheid  in Grace Village te verbeteren. De 

omheining is al tien jaar oud en hard aan 

vervanging toe. Zowel dieren( hyena’s. honden 

etc,) als ongenode gasten kunnen het terrein 

betreden. Dit komt de veiligheid van de 

bewoners van Grace Village niet ten goede.                              

Het oude prikkeldraad wordt nu vervangen 

door 2 meter hoog stevig gaas tussen betonnen palen.  Een enorme 

verbetering.  

Karin krijgt hiervoor extra financiële steun van de stichting Bridge to Light. 

Deze stichting hoopt op extra giften om deze steun te kunnen financieren. 

Daarom hierbij een oproep om dit belangrijke werk te ondersteunen. 

Tevens ontvingen wij het bericht, dat Ethiopië  momenteel wordt getroffen 

door een hongersnood.  Als gevolg hiervan komen er meer zwerfkinderen 

uit de dorpen rondom Shire. Op afstand van Grace Village zijn er al dorpen, 

die met ernstig voedseltekort te kampen hebben. Daarom hierbij een 

oproep tot extra giften voor zowel de werkzaamheden als de gevolgen van 

de hongersnood.    

 
Namens Het Zendingsteam,Marianne Heeneman.     
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Persoonlijk bericht van Bernard en Susanne. 
       

 

Lieve broeders en zusters, 

Soms is het goed om even stil te staan bij situatie waar onze 

kinderen in het kindertehuis vandaan komen. Hoe zag hun 

er vroeger uit? Hoe ziet het er nu uit? Wat zijn de verschillen? 

Hieronder zullen we er een aantal noemen. 

 
Het eerste wat opvalt is het gebrek aan structuur. Een meisje van 14 jaar oud 

vertelde ons dat ze ’s avonds altijd op straat te vinden was. O

’s nachts kwam ze meestal thuis, at ze nog wat rijst en bruine bonen en rond 

3 uur ging ze slapen. Een normale structuur, zoals wij die kennen, ontbrak 

volledig. Dit gold eigenlijk voor alle kinderen. Je at wanneer je honger had en 

je sliep wanneer je moe was. Uiteraard is dit in het kindertehuis niet het 

geval. Hier gelden vaste tijden voor eten en slapen. Eerlijkheidshalve moeten 

we er wel bij vermelden dat dit voor Brazilië behoorlijk vernieuwend is. Want 

ook de beter-opgeleide families kennen meestal geen vaste bedtijden.

 

Ten tweede hebben we natuurlijk te 

maken met de straatcultuur. 

Alhoewel de meeste kinderen wel 

een soort “thuis” hadden, waren ze 

het grootste deel van de dag op 

straat te vinden. Op straat geldt het 

recht van de sterkst

je op door de ander te slaan of 

verrot te schelden. Voor ons in het 

kindertehuis betekent dit dat we een zeer lange adem nodig hebben om de 

kinderen te leren problemen niet op deze manier op te lossen. We leren de 

kinderen dat ze er samen pratend uit moeten proberen te komen of dat ze 

 

Soms is het goed om even stil te staan bij situatie waar onze 

kinderen in het kindertehuis vandaan komen. Hoe zag hun leven 

er vroeger uit? Hoe ziet het er nu uit? Wat zijn de verschillen? 

wat opvalt is het gebrek aan structuur. Een meisje van 14 jaar oud 

vertelde ons dat ze ’s avonds altijd op straat te vinden was. Om 2 uur  

’s nachts kwam ze meestal thuis, at ze nog wat rijst en bruine bonen en rond 

3 uur ging ze slapen. Een normale structuur, zoals wij die kennen, ontbrak 

volledig. Dit gold eigenlijk voor alle kinderen. Je at wanneer je honger had en 

Uiteraard is dit in het kindertehuis niet het 

geval. Hier gelden vaste tijden voor eten en slapen. Eerlijkheidshalve moeten 

we er wel bij vermelden dat dit voor Brazilië behoorlijk vernieuwend is. Want 

nnen meestal geen vaste bedtijden. 

hebben we natuurlijk te 

maken met de straatcultuur. 

Alhoewel de meeste kinderen wel 

een soort “thuis” hadden, waren ze 

het grootste deel van de dag op 

straat te vinden. Op straat geldt het 

recht van de sterkste. Problemen los 

je op door de ander te slaan of 

verrot te schelden. Voor ons in het 

kindertehuis betekent dit dat we een zeer lange adem nodig hebben om de 

kinderen te leren problemen niet op deze manier op te lossen. We leren de 

pratend uit moeten proberen te komen of dat ze 
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een volwassene kunnen inschakelen om te bemiddelen. Voor dat laatste kun 

je op straat trouwens doodgeschoten worden, vertelde hetzelfde 14-jarige 

meisje ons doodleuk.  

Als derde noemen we de armoedige situatie waar de kinderen vandaan 

komen. Door slechte hygiëne en slecht voedsel droegen de meeste kinderen 

bij aankomst in het kindertehuis een vieze geur met zich mee. Ook nu nog 

ruiken niet alle kinderen even fris. Speelgoed hadden ze thuis niet. Je speelde 

met de dingen die je op straat vond. Omdat ze geen spullen van waarde 

hadden, hebben de kinderen nooit geleerd om zorgvuldig met dingen om te 

gaan. De ene dag krijgen ze iets en de volgende dag zijn ze het alweer kwijt. 

Vooral slippers en schoenen kunnen we overal en nergens terugvinden. 

Vroeger liepen de kinderen op blote voeten rond en ook nu nog hebben ze 

die neiging. Het schoeisel wat ze op dat moment aan hebben, laten ze voor 

het gemak even liggen en daarna weet niemand meer waar het gebleven is. 

 

Tot slot zien we bij de kinderen een 

gebrek aan doorzettingsvermogen en 

een laag zelfbeeld. Dat laatste 

compenseren ze door een grote mond 

te hebben en anderen te vernederen. 

Maar eigenlijk zijn de kinderen heel 

onzeker en zoeken ze op hun manier 

naar bevestiging. Het afmaken van 

iets kost grote moeite. Bij de minste 

of geringste tegenslag zijn de kinderen geneigd om af te haken. Wij werken 

met de kinderen aan doorzettingsvermogen. We proberen ze te leren dat als 

je ergens aan begint, je het ook af moet maken. Daarnaast laten we de 

kinderen zien dat ze waardevol en geliefd zijn. In onze ogen, maar bovenal 

voor en door God. Daardoor krijgen ze een beter zelfbeeld, staan ze zekerder 

in het leven, zijn ze minder kwetsbaar voor drugs en andere verleidingen en 

kunnen ze op zoek gaan naar hun eigen kwaliteiten. 

Als afsluiting willen we jullie vragen om voor ons te bidden. Voor Gods 

wijsheid, liefde en geduld in de omgang met deze kinderen. 

 

In Hem verbonden, Bernard en Susanne 
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         Van: 

 

GEBED VOOR
ANNE EN BAS VAN DER LINDEN

 
“MIJN VOLK IS UITGEROEID OMDAT HET ZONDER 

KENNIS IS” (HOSEA 4:6). 
 

Bij het schrijven over onze laatste Duitsland reis kwamen deze woorden bij 

mij boven. 

Ongeveer vier jaar geleden mochten wij een groot aantal Russisch

Hebreeuwse  Tenachs afgeven bij een liberale synagoge in Noord

Wij werden toen door de voorzitter met enthousiasme ontvangen en hij 

vond het een kostbaar en geweldig geschenk.  

Nu wij sinds een jaar Duits-Hebreeuwse Tenachs hebben bezochten wij voor 

de 2
e
 keer deze synagoge. In eerste instantie had hij genoeg aan 70 stuks, 

maar na ons verzoek of hij voor ons ook andere synagogen wilde benaderen 

mailde hij de vraag terug of 240 Tenachs voor 4 synagogen niet teveel was. 

Wat hij niet wist was dat wij er maximaal 240 in onze auto kunnen 

vervoeren. En zo vertrokken wij met een volle auto. De 

allerhartelijkst en zijn verloofde werd snel weggestuurd om gebak te halen 

voor bij de koffie.  Ons gesprek ging al gauw over het vluchtelingen probleem 

en de tijd waarin wij leven.  Met de nodige trots vertelde hij dat zij 

samenwerken met moslims en christenen om de nodige vrede te 

bewerkstelligen. Maar langzamerhand is hij gaan inzien dat dat ook niet 

werkt. Wij hebben hen op het gevaar 

gewezen van één wereldgodsdienst voor 

alle religies waar God in hun eigen Tenach 

voor waarschuwt, met de woorden ‘scheid 

u af’. 

We haalden Genesis 3:15 aan om te laten 

zien dat er een strijd gaande is tu

en Zijn tegenstander. Het is de strijd 

tussen het zaad van Izak en Ismaël, het 

staat in jullie eigen Woord. 

Maar zij wisten het niet.  

Van: Bas van der Linden 
VOOR 

ANNE EN BAS VAN DER LINDEN 

IJN VOLK IS UITGEROEID OMDAT HET ZONDER 

Bij het schrijven over onze laatste Duitsland reis kwamen deze woorden bij 

Ongeveer vier jaar geleden mochten wij een groot aantal Russisch-

Hebreeuwse  Tenachs afgeven bij een liberale synagoge in Noord-Duitsland. 

Wij werden toen door de voorzitter met enthousiasme ontvangen en hij 

Hebreeuwse Tenachs hebben bezochten wij voor 

keer deze synagoge. In eerste instantie had hij genoeg aan 70 stuks, 

maar na ons verzoek of hij voor ons ook andere synagogen wilde benaderen 

chs voor 4 synagogen niet teveel was. 

Wat hij niet wist was dat wij er maximaal 240 in onze auto kunnen 

De ontvangst was 

allerhartelijkst en zijn verloofde werd snel weggestuurd om gebak te halen 

de koffie.  Ons gesprek ging al gauw over het vluchtelingen probleem 

en de tijd waarin wij leven.  Met de nodige trots vertelde hij dat zij 

samenwerken met moslims en christenen om de nodige vrede te 

dat dat ook niet 

werkt. Wij hebben hen op het gevaar 

gewezen van één wereldgodsdienst voor 

alle religies waar God in hun eigen Tenach 

voor waarschuwt, met de woorden ‘scheid 

We haalden Genesis 3:15 aan om te laten 

zien dat er een strijd gaande is tussen God 

en Zijn tegenstander. Het is de strijd 

tussen het zaad van Izak en Ismaël, het 

staat in jullie eigen Woord.  
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Wij hebben hen verteld over het beeld van Daniël en dat we in de tijd van de

voeten en de tenen leven. Maar zij wisten het niet. 

Ook dat de antichrist zal komen die een vals verbond zal sluiten van 3,5 jaar 

en dat er een tijd van grote verdrukking voor Israël komt, totdat hun Messias 

komt.  Maar zij wisten het niet.   

Wij vertelden dat er in de Tenach staat: dat 1000 jaar bij de Heere is als één 

dag, en zoals op vrijdagavond de Sabbat aanbreekt, zo zal na 6000 jaar, na 

een grote verdrukking, bij Zijn komst de echte Sabbat aanbreken die er over 

blijft voor het volk van God.  Maar zij wisten het niet. 

 

Aan het eind van dit, voor ons toch 

teleurstellende gesprek, mocht ik de 

bemoedigende woorden uit Psalm 98:3 

achterlaten: “Hij heeft gedacht aan Zijn 

goedertierenheid en trouw voor het huis 

van Israël”. 

We reden huiswaarts 

gevoelens en de stille bede: Heere, wilt U 

Uw eigen Woord niet ledig laten 

wederkeren, maar open hun ogen opdat zij 

zullen zien en horen en zoeken en vinden, 

Degene die nabij is. 

“Zie, Ik sta aan de deur en Ik klop. Als 

iemand Mijn stem hoort en de deur opent, 

zal Ik bij hem binnenkomen en de maaltijd met hem gebruiken, en hij met 

Mij. Wie overwint, zal Ik geven met Mij te zitten op Mijn troon, zoals ook Ik 

overwonnen heb, en Mij met Mijn Vader op Zijn troon gezet heb. Wie oren 

heeft, laat hij horen wat de Geest tegen de gemeenten zegt.” (Op 3:20,22)

De deur is de deur van ons hart. Open je de deur voor Christus

binnenkomen, en de maaltijd met je gebruiken. En zul je overwinnen 

zul je plaats nemen op Zijn troon. Want alleen als je Zijn geboden doet zul je 

toegang hebben tot de boom des levens. 

 

Wij hebben hen verteld over het beeld van Daniël en dat we in de tijd van de 

Ook dat de antichrist zal komen die een vals verbond zal sluiten van 3,5 jaar 

en dat er een tijd van grote verdrukking voor Israël komt, totdat hun Messias 

Wij vertelden dat er in de Tenach staat: dat 1000 jaar bij de Heere is als één 

dag, en zoals op vrijdagavond de Sabbat aanbreekt, zo zal na 6000 jaar, na 

een grote verdrukking, bij Zijn komst de echte Sabbat aanbreken die er over 

Aan het eind van dit, voor ons toch 

teleurstellende gesprek, mocht ik de 

bemoedigende woorden uit Psalm 98:3 

achterlaten: “Hij heeft gedacht aan Zijn 

goedertierenheid en trouw voor het huis 

We reden huiswaarts met gemengde 

gevoelens en de stille bede: Heere, wilt U 

Uw eigen Woord niet ledig laten 

wederkeren, maar open hun ogen opdat zij 

zullen zien en horen en zoeken en vinden, 

“Zie, Ik sta aan de deur en Ik klop. Als 

en de deur opent, 

zal Ik bij hem binnenkomen en de maaltijd met hem gebruiken, en hij met 

Mij. Wie overwint, zal Ik geven met Mij te zitten op Mijn troon, zoals ook Ik 

overwonnen heb, en Mij met Mijn Vader op Zijn troon gezet heb. Wie oren 

horen wat de Geest tegen de gemeenten zegt.” (Op 3:20,22)                 

De deur is de deur van ons hart. Open je de deur voor Christus dan zal Hij 

enkomen, en de maaltijd met je gebruiken. En zul je overwinnen dan 

ijn geboden doet zul je 
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Gedicht  Van:  Berendien Meijer-Schuiling     Uit:   ‘Bloedrode Wijn’  Inzender: JvdB 

                            

NIEUW PARADIJS 
 
De lente lijkt te groeien om mij heen 
De wind draait luwer, tere jonge tonen 
Van groen maken de tuin om in te wonen 
Ik ga het pad afwachtend steen voor steen. 
 
De vogels zingen voorjaar in mijn ziel 
Het longkruid bloeit met roze monden open 
Dit is ontwaken, opstaan,leren lopen 
Vanuit de nacht die met de winter viel. 
 
Lente is groeipijn, naast geluk ook kramp 
De zon weerkaatst, dooiwater in mijn ogen 
Vandaag lijkt doodgaan wel voorgoed gelogen 
Het eeuwige ontsluierd in de damp. 
 
Ik moet van hogerhand hier blijven gaan 
Al is het donker nog net weggesleten 
En binnenin de pijn nog niet vergeten: 
De rozen zullen morgen openstaan. 
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 Ingezonden stuk   ‘NAMEN VAN OUD-VADERS’   Van: Siem van Pelt 
Beste gemeente leden,  

 

ik wil met u gaan kijken naar de namen in de 

bijbel, want die hebben ons wat te zeggen, 

vooral de namen van God maken Zijn karakter 

aan ons bekend, maar ook de namen van de 

mensen vertellen ons wat God wil doen. 

We lezen Gen 5: 1-32. Hier worden de oud 

vaders genoemd met hun leeftijden, wat 

belangrijk is, is hun volgorde en namen die zij 

kregen. 

 Adam betekent man, zijn zoon Seth betekend aangewezen. Aangewezen tot 

wat? God had toch gezegd: “Ik zal vijandschap teweegbrengen”(Gen 3:15) 

God had beloofd voor een reddingsplan te zorgen. Dit plan zal gerealiseerd 

worden in de lijn van Seth.  Enos en Kenan hebben de betekenissen sterfelijk  

en treurigheid. Bepaald niet opwekkend. Maar het geeft wel iets aan van die 

tijd. Kenans zoon Mahalaleël had een mooiere naam:”de geprezen God”. De 

letterlijke betekenis van Jered is “zal nederdalen”.   

Henoch neemt als 7
de

 een aparte plaats in. Hij wandelde met God, Zijn naam 

betekent: Onderwijzen. Dat heeft hij zeker gedaan. Sowieso door zijn 

levenswandel. Maar we lezen ook in Judas 14 en 15: Ook over hen heeft 

Henoch, de 7
de

 vanaf Adam, geprofeteerd, toen hij zei: Zie, de Heere is 

gekomen met Zijn tienduizenden heiligen, om over allen het oordeel te 

vellen en alle goddelozen onder hen terecht te wijzen. ( Eindtijd) 

Methusalach stierf (Volgens de Joodse overlevering) in het jaar van de 

zondvloed. Zijn naam betekent, zijn dood zal brengen. Zijn dood bracht de 

zondvloed. Lamech betekent wanhoop/vertwijfeling. Zeker de laatste jaren 

voor de vloed had zijn naam inhoud. Noach betekend troost/rust. 

Zetten we deze namen achter elkaar in een lange zin. Dan krijgen we: 

Man is aangewezen(tot)sterfelijkheid (en) treurigheid, (maar) de geprezen 

God zal nederdalen (om te) onderwijzen. Zijn dood zal brengen (aan de) 

wanhopige/vertwijfelden   Vertroosting/Rust. Hier zien we in de namen van 

de eerste gelovige mensen het plan(evangelie) van God.       Bron: Arjan vd Noord 
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