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Gemeentenieuws 



 

 

 

 

nhoudsopgave & voorwoord  
Voorwoord    blz.     2  
Agenda & mededelingen  blz.     3 
Roosters en andere  taken  blz.     4 
Verslag gebedsweek    blz.     6 
Kringen/gebed    blz.     8 
Bezoekersteam    blz.     9 
Joodse feestdagen   blz.   10    
Zending Abraham’s Oasis  blz.   14 
Broederraad    blz.   17 
Gedicht en    blz.   18,32 
Samenvatting preken   blz.   19 
Ingezonden artikel                blz.   25 
Bernard en Susanne komen.  blz.   26 
9 Kernkwaliteiten   blz.   27 
Exploitatieoverzicht 2013  blz.   28 
Taken & verantwoordelijkheden blz.   29 
 
Voorwoord 
Lieve broeders en zusters,   

In dit gemeentenieuws  enkele terugblikken: 
4 Januari was er een informatie dag van het TFC van Bernard en Susanne. 
Netty en João waren hierbij aanwezig  wat heel fijn en bijzonder was. Zo 
kregen we zowel het wel en wee te horen van dit bijzondere echtpaar, maar 
ook  hoe het Bernard en Susanne vergaat. De samenwerking is  goed. Gods 
plan met Bernard en Susanne gaat in Brazilië  steeds meer vastere vorm 
aannemen.  Ook kunt u het verslag van de gebedsweek  lezen waaraan wij als 
gemeente in de week van gebed hebben deelgenomen. Er worden weer twee 
Joodse feesten belicht. Het zendingsproject van Abraham’s Oasis, foto’s over 
de aankomst van de container met hulpgoederen bij Karin van de Bosch. Ook 
zijn er nog 2 preken na te lezen, 2 gedichten en 2 ingezonden stukken. 
 
Gods zegen en veel leesplezier, 
De redactie 

I   
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 genda & 

 mededelingen diensten 
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  2 maart 
 Spreker          Br. Johan v.d. Toorn 
 dienstleiding  Cor Barning  
 muziek             muziekteam(N,C,T.) 

Zondag  9 maart Avondmaal 
spreker            Br. Jacco van ’t Sant 
dienstleiding  Bjorn van Pelt 

muziek            muziekteam(J.P,RJ,H) 

Zondag 16 maart 
spreker           Br. Adri v.d. Berk  
dienstleiding Siem van Pelt 

muziek           muziekteam (J.P,C,R.)   
Zondag 30 maart 
spreker           Br. Thomas Meij         
dienstleiding Henk van Groen   
muziek           muziekteam (J.P,C,RJ.) 

Zondag 23 maart 
spreker           Br. A. van Andel 
dienstleiding  Leonard Bloem 
muziek            muziekteam(N,T,H.) 

  

 
 
 
 

Zondag  6 april 
spreker          Br. Piet v.d. Lugt 
dienstleiding Tom Ammerlaan   
muziek            muziekteam(J-P,RJ,C)  

  
Goede Vrijdag 18 april 
spreker          Br.Barend Bloem 
dienstleiding Siem van Pelt 
muziek           Jan-Pieter 
 

Zondag  13 april Avondmaal 
spreker            Br. Kees Kruijf          
dienstleiding  Cor Barning 
muziek            muziekteam(N,T,H)  

 
                     
                     AANVANG 
                     19.45u  

 

Zondag  20 april (1 paasdag) 
spreker          Br. Anton Selles             
dienstleiding Bjorn van Pelt    
muziek           muziekteam(J-P,D,R,RJ) 
NA DE DIENST IS ER EEN LUNCH !! 

Zondag  27 april 
spreker          Br.Martien Plomp          
dienstleiding Leonard Bloem 
muziek           muziekteam(N,C,J)                        



 

 

Roosters en andere taken 

Data: Welkom Koffie Kinderwerk Beamer 
2 maart Piet W.& Helena

   
Roos & Jopy Bjorn & Rachelle Stefan     

     

9 maart Riet & Annie Astrid & 
Tonny 

Ada & Janny Richard 

16 maart Cor & Lucie Annemarie & 
Robbert Jan 

Nadia & Robin Marijke     
 

23 maart Henk & Marijke Linda & Elbert
  

Astrid & Jorike Stefan 

30 maart Tonny & Barend Bella & 
Clazien 

Nadia & Robin 
  

Richard  

6 april Annemarie 
& Robin 

Helena & 
Bella 

Nadia & Robin Marijke 

13 april Thea & Leonard Astrid & Jopy Ada & Janny Richard 

18 april Annie   Stefan 

20april Jannie & Harry Roos & 
Annemarie 

Astrid & Jorieke Marijke 

23 april Stefan en Jopy Clazien & 
Tonny 

Bjorn & Rachelle Richard 

Rooster leiding van de bidstonden 
  

 4  maart An   1 april Riet 
11 maart Siem    8 april Henk 
18 maart Cor 15 april Lucie 

25 maart Tom 22 april Siem 
 29 april Cor 
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V ERJAARDAGEN in maart en april 

     Maart         April 

                    
  2 Jannie Carlier   1 Annie van Pelt 

     7 Jon van der Kruyk 10 Richard Bloem 
   14 Marianne Heeneman 11 Frits Huizinga 

15 Riet Wagter 13 Noor Matla 
  23 Mirah Beaumont 
  23 Ton de Jager 
  27 Marjo de Vaate 
  28 Juda Eikhoudt 
  29 Rob Halkema 
  30 Gerie de Mos 
  31 Piet Wagter 
 

18 Jaëlla van der Kruyk 
22 Tom Ammerlaan 
27 Jan van der Bosch 

  
    
  
    
    

 

 

 

 

Alle jarigen van harte gefeliciteerd 

& 

Gods rijke zegen voor het nieuwe levensjaar gewenst. 



 

 

Verslag gebedsweek                                                    door Jannie Carlier 

  

Is Christus dan verdeeld?                    1 Korintiërs 13   
De gebedsweek 19-26 januari is weer achter de rug waarin we met een groot 
aantal broeders en zusters gebeden hebben in verschillende kerken en 
huiskamers. 
In onze gemeente begeleidde zondagochtend Bjorn de gebedstijd en gaf 
Jeene van der Hoef de aftrap met de prediking. In I kor.1 spreek Paulus tot 
een gemeente waar van alles mis is. Toch houdt God van deze gemeente. 
God wil graag dat we één zijn, zodat we niet het zicht belemmeren dat de 
wereld op Jezus heeft. Het is belangrijk dat een gemeente gezond is. Jeene 
gaf 6 punten die ons kunnen helpen om als gemeente gezond te worden. 
1. Bedenk wat God voor jou en je broeders en zusters heeft overgehad. 

Rom 5:8 

2. Heb elkaar lief= een opdracht van Jezus 

3. Liefhebben= vertrouwen op God, zie ook Gal. 5:20 vrucht van de Geest. 

God vraagt niets wat we in Zijn kracht niet kunnen voltooien. 

4. Houd Gods doel voor ogen, niet je eigen doel. 

5. Bid voor genezing van het gemeentelijk lichaam, bid voor de heiligen, 

allen die door Christus geroepen zijn. Joh 17. Vader maak ons een in 

Jezus Christus 

6. Nehemia 1 : 5 Kijk ook naar de schuld die je zelf hebt aan verdeeldheid en 

vraag vergeving. 

Ernstige woorden die je hart raken als het goed is. Doen we daar dan ook wat 
mee? Een preek is vaak zo gauw vergeten.  
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Het was mooi dat er in  de week van gebed zoveel broeders en zusters uit 
onze gemeente mee hebben gebeden, en er zijn vele dingen neergelegd bij 
God. Het thema was voornamelijk “samen”. 
Maandagavond had Helena haar huis opengesteld en waren we met z’n 
zevenen. “We dankten samen God”. 
Dinsdagavond was er een grote groep in de Meidoornstraat. “We deelden 
samen de gaven van God”. 
Woensdagavond hadden Robin en Nadia hun huis opengesteld en hebben 
met een kleine groep gebeden. “We vierden samen Gods trouw”. 
Donderdagavond was huize Carlier open. “We waren samen geroepen tot 
een gemeenschap”. 
Vrijdagavond was er een info voor de Alpha-cursus, maar tevens hebben we 
met z’n drieën gebeden voor de punten van de gebedsweek. “We zochten 
samen naar verzoening”. 
Zaterdagochtend zijn we met een heerlijk uitgebreid ontbijt begonnen en 
daarna hebben we met een grote groep gebeden. “We behoren samen aan 
Christus toe”. 
Zondag heeft Cor het afsluitingsgebed geleid over “samen verkondigen wij 
het evangelie” en konden we danken voor een goede week. 
Wellicht is deze week een aanzet om meer samen te bidden. Tussen Pasen en 
Pinksteren is er een landelijk project “50 dagen op weg met God”(kijk eens 
op www.50dagenopwegmetgod.nl), daagt het je uit om mee te doen met je 
kring, met de hele gemeente of in samenwerking met andere kerken? 
       
 
 

                                

http://www.50dagenopwegmetgod.nl/


 

 

KRINGAVONDEN, LOCATIE, DATA EN TIJD  

Momenteel zijn er de volgende kringen; 

 Bijbelstudie Hans Timmers; 
4 en 18 maart 20 uur bij C.Willighagen / Scheviningseweg 91 
2584KD Den Haag/ 070 3541163. 
8 en 22 april 20 uur bij P. Vrolijk / Westduinweg 1097 
2583AR Den Haag/070 3546063 

 Thematische Kring van Harry en Jannie Carlier ; 

donderdag 13 en 27 maart en, 10 en 24 april. 
 Dag-kring Cor Barning woensdagmorgen (Romeinenbrief) 

5 maart Sandra Janssen, 19 maart Astrid en Barend de Kramer, 
2 april Cor en Lucie Barning, 16 april Gerrit en Tonny Laemers, 
30 april Belly Troost 

 Kring Henk van Groen Bijbelboek Jesaja . aanvang 19.45 uur. 
data bekend bij de kringleden 

 Kring van Bjorn ”12 ontdekkingen”; 7 maart Veenkade 94 O-11 
21 maart Gaarde 204 O-12,4 april Gaarde 204 AFSLUITING 

Gebed gevraagd voor onze zieken: 

 Daniël Fonteine is ernstig ziek. 
 Zuster Matla is weer aanwezig en herstellende na een heupoperatie. 

  Piet Vrolijk , is nog steeds niet helemaal de oude. 

 Zuster Mooiman blijft  last houden van een oogaandoening. 

 Marina Ammerlaan is weer thuis in Estland na haar 
ziekenhuisopname. Zij is herstellende van een hersenvliesontsteking.  

 Broeder Jaap de Jager is opgenomen ter revalidatie. 

 Broeder  Jan v.d. Bos  is opgenomen  in het ziekenhuis vanwege 
zuurstofgebrek. Waarschijnlijk mag hij snel weer naar huis.  

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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Bezoekers-TEAM.  

 
Zoals u allemaal weet hebben wij als gemeente een 
team wat   huisbezoeken doet. 
We bestaan intussen twee jaar en hebben iedereen 
van de gemeente die daar prijs op stelde bezocht. 
 
Bij deze laten we ook weten dat Marianne Heeneman 
de nieuwe teamleidster is van het bezoekersteam.  
  
U kunt altijd een verzoek indienen voor een bezoekje; 
ook voor iemand waarvan u weet dat die persoon dat 
fijn zou vinden of als u weet dat iemand ziek is. 
 
Er is ook een mogelijkheid om bij u thuis 
avondmaal te vieren als u niet naar de gemeente 
kunt komen.  
  
Dien uw aanvraag in bij: 
Marianne Heeneman 070-3865531 
of Frans Willems 070-3974733. 

 

 

 



 

 

Joodse  feestdagen – Poerim en Pesach   

door Marijke van Groen  bron: Israel en de Bijbel   
                                                                  

Poeriem (n.a.v. het bijbelboek Esther) 
Het meest uitbundige feest van het jaar is wel Poeriem. Dit feest, dat 
omstreeks maart valt, is ontleend aan het Bijbelboek Esther. Men herdenkt 
de verlossing van de Joden in Perzië uit de handen van Haman, een 
hooggeplaatst persoon aan het hof van de Perzische koning. Haman wilde 
alle Joden in het land uitroeien, maar dankzij de Joodse koningin Esther 
keerde alles zich nog ten goede. In de synagoge wordt 's avonds het hele 
boek Esther (aangeduid als ‘Megillat Esther’, of kortweg ‘Megilla’) gelezen. 
Telkens wanneer de naam Haman valt, wordt er uitbundig gerateld met de 
speciale Haman ratels. Na afloop worden de zogenaamde Hamansoren 
gegeten: zoet gebak in de vorm van een oor. Vaak is er een optocht van 
verklede kinderen, waarin natuurlijk koning Ahasveros, koningin Esther, 
Haman en Mordechaï niet ontbreken. Maar kinderen gaan ook verkleed als 
bijv. zeerovers of Indianen. Dikwijls wordt het hele verhaal van Esther 
uitgebeeld door middel van toneelspel en zang. 

Aan Poeriem gaat een vastendag vooraf (op de 13e van de Joodse maand 
Adar), het zogenoemde ta'aniet Esther dat letterlijk het 'vasten van Esther' 
betekent. Esther had met haar gevolg plus de Joden uit de toenmalige 
Perzische hoofdstad Susa namelijk gevast alvorens ze de Perzische koning 
durfde te informeren over de boosaardige plannen van Haman. In het 
Perzische Rijk mocht zelfs de koningin niet ongevraagd voor de koning 
verschijnen. Door te vasten smeekte Esther Gods hulp af. De vastendag 
begint 's ochtends op de 13e Adar en eindigt tijdens de avonddienst en de 
lezing van het boek Esther. Na de Maariv (avonddienst) wordt het boek 
Esther, voorgelezen of gezongen door een voorzanger. Dit wordt de volgende 
dag aan het einde van de ochtenddienst herhaald. Ook vrouwen en zelfs 
kleine kinderen worden geacht zowel 's avonds als 's ochtends de voorlezing 
bij te wonen. Vaak wordt voor huisvrouwen later op de avond en de 
volgende dag tijdens de middag nog een lezing gehouden. De megilla moet 
door iemand anders worden voorgelezen. Zelf thuis lezen is dus niet 
voldoende.  
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http://www.okokorecepten.nl/recept/meer-groepen/leden/hamansoren---
speciaal-voor-poerim   

Klik op de link voor het recept van de 
Hamansoren 

 

 

Pesach (viering uittocht uit Egypte) 

Pesach is het feest waarin de uittocht uit Egypte wordt herdacht. In Exodus 
12 lezen we hoe God Zelf idit Pascha ('sparend voorbij gaan') instelde. 
Hoogtepunt van het zeven dagen durend feest is de maaltijd op de eerste 
avond, ter herinnering aan de maaltijd aan de vooravond van Israëls uittocht. 
In die nacht werden alle eerstgeborenen omgebracht, behalve daar waar het 
bloed van het paaslam aan de deurposten was gestreken. Het vlees van het 
geslachte lam moest met ongezuurd brood en bittere kruiden gegeten 
worden. 

Pesach begint op de avond van de 14e Nisan (maart/april) met de 
sederavond. Op deze sederavond worden teksten gelezen, liederen gezongen 
en het jongste kind stelt vader vier vragen: 1. Waarom eten wij anders dan 
alle avonden matze?  2. Waarom zitten wij anders dan alle andere avonden 
niet rechtop?  3. Waarom is deze avond zo anders dan alle andere 
avonden?  4. Waarom eten we anders dan alle andere avonden bittere 
kruiden? 

Er worden 4 bekers wijn (of druivensap) gedronken en een maaltijd (de 
sedermaaltijd) genuttigd volgens een vrij vast patroon. Gedurende de hele 
Pesachweek, mag men volgens de religieuze voorschriften geen door 
zuurdesem gerezen voedsel eten. In plaats van regulier brood eet men 
matzes ofwel 'ongerezen' broden. 

http://www.okokorecepten.nl/recept/meer-groepen/leden/hamansoren---speciaal-voor-poerim
http://www.okokorecepten.nl/recept/meer-groepen/leden/hamansoren---speciaal-voor-poerim


 

 

 

Op de Sederschotel liggen: een gebraden beentje, bittere groenten, charoset 
(appel met notenpasta), peterselie en een gebakken ei. Van links naar rechts: 
Karpas: radijs of peterselie (een teken van de lente, de vruchtbaarheid en van 
hoop voor de toekomst). Het wordt in zout water (symbool voor de tranen 
van Israël) gedoopt. Beetsa: een ei (symbool voor de maaltijd die bij het 
paaslam werd gegeten). Chazèrèt ook een ‘bitter kruid’. Het is als het jong is 
zoet, met zachte bladeren. Later wordt het hard en bitter. Dat maakt het heel 
passend als maror, bitter kruid: ‘zoals chazèrèt eerst zoet is en later bitter, zo 
was de houding van de Egyptenaren tegenover onze vaderen. Zróa: een botje 
met een beetje vlees eraan (apart gebraden, als symbool voor het paaslam. 
Charósèt: een mengsel van wijn, vruchten (bv. appels, noten, amandelen, 
vijgen, dadels, granaatappels) en specerijen (bv. gember, kaneel). De kleur 
doet denken aan klei (chèrès). Dus charoset herinnert de Israëlieten dat zij als 
slaven stenen moesten bakken. Maror: bittere kruiden (mierikswortel of 
chèrèt, soms ook radijs), ter herinnering aan de bitterheid van het leven in 
Egypte. 

Voor het begin van de Sederavond wast men de handen en herhaalt dat voor 
de feestelijke maaltijd. Aan de Sedertafel drinkt iedereen vier bekers wijn als 
symbool voor de vier woorden van bevrijding: uitleiden, redden, verlossen en 
nemen. 

De matse of matza is brood dat zonder gist is gebakken. Bij het Paasmaal, de 
sedermaaltijd, liggen drie matsót op tafel, elk bedekt met een servet - of alle 
drie in een speciale hoes. 

Op tafel staan vijf bekers met wijn. Uit vier 
bekers wordt gedronken, maar één beker 
blijft onaangeroerd. Het is de beker voor de 
profeet Elia die komen zal, wanneer de Dag 
der Verlossing, met de komst van de Messias 
aanbreekt (vlg. Maleachi. 4:5). Elia wordt 
gezien als aankondiger van vrede en vrijheid 
voor de mensen. Ook staat er een schaaltje 
met zout water om de matse  in te dopen.  
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Matses: De matse is gebakken van meel en water zonder gist, er was 
onvoldoende tijd om het brood te laten rijzen.  
Het brood wat Jezus bij het laatste avondmaal brak, zal ook een matse 
geweest zijn. Maror: (bittere kruiden) wordt gemaakt van geraspte mierik. 
Mierik is een witte wortel met een heel scherpe smaak, net zoals sambal en 
mosterd. Als je maror eet krijg je tranen in de ogen. Op dat moment kun je je 
een beetje voorstellen hoe de 
joodse slaven in Egypte zich 
gevoeld moeten hebben 
...Beetsa: een ei, als symbool 
voor de maaltijd die bij het 
paaslam gegeten werd en een 
teken van nieuw leven. Een ei 
verwijst tevens naar de 
kwetsbaarheiden 
breekbaarheid van het 
leven.Charósèt: een mengsel 
van appelmoes, rozijnen 
(noten) en kaneel. De kleur 
doet denken aan klei (chèrès). 
Dus charoset doet eraan 
denken dat de Israëlieten als 
slaven stenen moesten 
bakken. De smaak is zoet om 
het bittere lijden te 
verzachten.  
Karpas: radijs of peterselie, een teken van de lente, de vruchtbaarheid en van 
hoop voor de toekomst. Het wordt in zout water (symbool voor de tranen 
van Israël) gedoopt.  
Zróa: een botje met een beetje vlees eraan, apart gebraden, als symbool voor 
het paaslam.  

 



 

 

Zendingsproject  ---      Abraham’s Oasis--- door Marijke van Groen 

Voor de Gemeenteleden die niet precies op de hoogte zijn van ’ons’ project 
in Ethiopië hierbij de volgende informatie. Voorts treft u  een beantwoorde 
mail van Karin van de Bosch aan die directeur is van de school. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beste Marijke,( lees Christengemeenschap de Goede Herder) 
 
Via Bridge to Light kreeg ik je mailtje doorgestuurd. Mijn ouders zijn 
inmiddels ook hier, dus ik zal aan mijn vader vragen om mee te gaan 
kijken en wat foto's te maken zodat als hij terug komt weer wat kan 
vertellen.         
  Hierbij de gevraagde update van jullie project.... 
Het gaat goed met de school, na een wat trage start, hebben ze de eerste 
fase nu afgerond. Dat ging over het maken van een  omheining om de school. 
Dit hebben ze met verschillende fondsen samen gedaan waaronder het 
gedeelte van jullie en daarnaast heeft de lokale gemeenschap om de school 
ook zelf bijgedragen wat natuurlijk altijd heel mooi is om te zien. Onze 
administrateur heeft het project in de gaten gehouden en volgens hem 
hebben ze het netjes volgens plan gedaan. Ik zal kijken of het me nog lukt om 
morgen een foto te pakken te krijgen van het eind resultaat. Daarbij moet je 
wel bedenken dat het een plattelands school is, dus ook de omheining is in  

Basis school ondersteunend plan Abraham’s Oasis . 
Abraham's Oasis is een  Ethiopische liefdadigheids instelling, die 
geregistreerd is bij het ministerie van justitie in Ethiopie. Wij zijn een 
Ethiopische instelling met een bestuur in Ethiopië. Abraham's Oasis 
bevindt zich in Tigray, de meest noordelijke provincie van Ethiopie. 
Ons kantoor is ongeveer 5 kilometer buiten het stadje Shire-
Endaselassie. De plattelands bevolking bestaat uit ongeveer 912 
mensen,  waarvan 96 kinderen  onder 14 jaar zijn. Abraham's Oasis 
houdt zich voornamelijk bezig met kinderen en vrouwen. Meer over 
ons werk kunt u vinden op: www.abrahamsoasis.org  
 

http://www.abrahamsoasis.org/
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“plattelands" stijl.... Ze zijn nu druk aan het overleggen hoe en wat ze in de 
tweede fase willen gaan doen. De tweede fase is de inkomsten wervende 
activiteit en daar moet natuurlijk goed over nagedacht gaan worden. Dit 
wordt door het ouder-leraren comité gedaan en aangezien de school in een 
boerengemeenschap staat, met veel ongeschoolde ouders, heeft deze fase 
altijd wel wat voeten in de aarde. We zijn benieuwd wat de school besluit om 
te gaan doen. Een aantal andere scholen heeft in deze fase besloten om een 
winkeltje te openen en tot nu toe lopen die erg goed en die worden dan vaak 
in de laatste fase nog wat uitgebreid. Dus we hopen eigenlijk dat men ook bij 
jullie school voor een winkeltje kiest. Maar goed misschien komen ze met een 
hele originele werkbare oplossing aan, maar dat wachten we nu dus weer                      
even af. 

 
Met een hartelijke groet vanuit Ethiopië!  
Catharina van den Bosch  
Director Abraham's Oasis 

 
 
 
 
 
 
Ook zult u zich nog herinneren  dat Br. Bas van de Bosch heeft verteld over een 
container vol met “gratis” hulpgoederen. Wellicht hebt u de ontwikkelingen 
gevolgd op Face Book,de bijgevoegde foto’s laten de aankomst hiervan zien. 
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Broederraad                                      door Henk van Groen namens de broederraad 

Paaszondag  
 
1Kor.15:20 “Maar Christus is werkelijk uit de dood opgewekt, als de eerste 
van de gestorvenen” Er zijn gelukkig veel Christenen die belijden en  geloven 
dat Jezus uit de doden is opgestaan en die vanuit het Oude Testament de  
profetische woorden aangaande de opstanding van de Christus kunnen 
aanwijzen! Daarom mag het ons niet verbazen dat de discipelen van de Here  
Jezus, hoewel Hij verscheidene malen erover gesproken had dat Hij uit de 
doden zou opstaan, vreselijk geschokt waren toen Maria van Magdala hen 
kwam vertellen dat het graf van Jezus leeg was! Het Christendom van 
vandaag weet vaak geen raad  met het Paasfeest en maakt er liever een mooi 
lentefeest van dan te jubelen over het wonder van de opstanding van Jezus 
Christus uit de doden. De paashaas rukt verder op. Toen de discipelen de 
boodschap kregen dat het graf leeg was, begonnen zij ook niet te juichen dat 
Gods beloften machtig vervuld waren. Ze liepen haastig, vol onrust en 
onzekerheid, naar het verlaten graf. Wat zou het goed zijn als het Paasfeest 
ook wat meer rust en zekerheid bracht in de hele wereld. Dan zouden we, 
mogelijk net als de discipelen, meer verwonderd en nieuwsgierig zijn. 
Johannes die zo ontzettend veel van Jezus hield, liep snel vooruit, Petrus was 
wat langzamer. Bij het graf gekomen, bemerkten ze dat er geen sprake was 
van ruwe grafschenderij: de windsels met specerijen en de zweetdoek die om 
het gelaat van Jezus gewikkeld was geweest, lagen keurig opgevouwen. 
Slechts wat aan de dood herinnerde, was in het graf achtergebleven. Pas 
toen Johannes het graf binnenging en dit zag, kon hij geloven dat Jezus, door 
Zijn opstanding uit de doden, bewezen had Gods Zoon te zijn in kracht 
(Rom.1:4): “aangewezen als Zoon van God en door de heilige Geest bekleed 
met macht toen hij, Jezus Christus, onze Heer, opstond uit de dood”Laat uw 
omgeving merken dat de Heer waarlijk is opgestaan. Geniet van dit feit, de 
wereld gelooft het toch niet, maar blijf  (even ) stilstaan bij deze fantastische 
gebeurtenis.                                                                         
 
 Namens de broederraad 



 

 

Gedicht     Inzender: JvdB  

       Van: Ronald Lammers 

ANNO DOMINI 2014  

 geef je Mijn vrede. IK reik jou Mijn hand. 

IK geef je Mijn sterkte. Door MIJ houd je stand. 
IK geef je genade, een teken van trouw. 
IK ben als een Vader. IK ben er voor jou. 
 

 geef je Mijn blijdschap. IK geef je Mijn kracht. 

IK geef je Mijn uitzicht, het licht in de nacht. 
IK geef je Mijn warmte, een vuur in de kou. 
IK geef je Mijn liefde. IK ben er voor jou. 
 

 geef je Mijn toekomst. IK geef je Mijn troost. 

Want IK zal beschermen wat zwak is en broos. 
IK geef je Mijn stilte die nimmer benauwt. 
In MIJ mag je rusten. IK ben er voor jou. 
 

 geef je Mijn vriendschap. Een arm om je heen. 

IK geef je Mijn woord. Je bent nooit meer alleen. 
IK geef je Mijn leven, omdat ik van je hou. 
IK geef je Mijn hart, want IK ben er voor jou. 
 

 je vragen en zorgen vinden rust in MIJ. 

Dus wees maar geborgen, IK sta aan je zij. 
‘k Heb alles gegeven, wat jij niet verdient. 
IK wil in jou leven, want jij bent Mijn vriend. 
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Samenvatting preek                 Door Rita de Jager 

 

 

 

 
Vanmorgen wil ik jullie iets zeggen over: 
a. De verhoogde Heer 
b. Deelgenoten van Johannes 
c. De schok voor Johannes en eindig met het stellen van de vraag onder 
d. Vraag 
 
a. De verhoogde Heer:  
Niet het kindje in de kribbe, niet de man aan het kruis, maar ‘iemand als eens 
mensen zoon, bekleed met ….’ Zie vers 13. Een lang gewaad en op borst-
hoogte omgord met een gouden gordel; spreekt van koninklijke waardigheid. 
Temidden van de kadelaren; spreekt van priesterlijke waardigheid.Johannes 
beschrijft de overweldigende verschijning van de verheerlijkte Christus. De 
verschijning is zo overweldigend, dat hij als dood voor de voeten van Jezus 
valt. Maar hoe overweldigend ook: Johannes mag ervaren dat Hij, Jezus 
Christus, Zijn rechterhand op hem legt. Dit betekent zoveel als ‘je bent van 
Mij/je behoort Mij toe’. En hier is tevens een teken van bemoediging en 
troost, want de handeling gaat gepaard met de woorden: ‘Wees niet 
bevreesd’ en ‘IK ben levend tot in alle eeuwig heden en IK heb de sleutels van 
de dood en het dodenrijk’. 
 
b. Deelgenoten van Johannes:  
Eerst maakt Johannes zichzelf bekend en vertelt tevens de opdracht die hij 
krijgt ‘om hetgeen hij ziet  te schrijven in een boek en te zenden aan de zeven 
gemeenten’ zie vers 11.  Hij maakt zichzelf in vers 9 bekend met ‘Ik, 
Johannes, uw broeder’. Dit wekt vertrouwen, want als je iemands broeder 
bent,  dan heb je dezelfde Vader. Vervolgens zegt hij: ‘en deelgenoot in de 
verdrukking’. Hij wordt verdrukt en is op de hoogte van hun verdrukking, 
vervolging en tegenstand. Hij zegt met zoveel woorden: ‘we worden allen 

22 september 2013  Broeder W. Wendt  
Openbaringen: 1: 9-20 

      

      



 

 

verdrukt’. Handelingen 14 vers 22 leert ons dat  ‘wij door vele verdrukkingen 
het Koninkrijk Gods moeten binnengaan’.  Romeinen 8 vers 17 zegt  ‘indien 
wij delen in Zijn lijden, is dat om ook te delen in Zijn verheerlijking’. 
Verdrukkingen zijn niet  alleen aan het apostel schap verbonden, maar zijn 
verbonden aan alle volgelingen van Jezus. De zeven gemeenten aan wie het 
boek geschreven wordt zijn reeds in de verdrukking, de verdrukking Is echter 
ook toekomstig. Het boek laat duidelijk zien dat dit later nog ernstiger gaat 
worden. En dan zegt hij: ‘deelgenoot in het Koninkrijk en de volharding in 
Jezus’.  Johannes in verdrukking is ook reeds in het Koninkrijk en deelt dit met 
de zeven gemeenten, en deelt dit met ons. Het Koningschap kenmerkt ons 
reeds, zie 1 vers 6, en zal in de toekomst, wanneer Jezus terugkomt, 
volkomen worden, zie 5 vers 10. En de volharding in Jezus: we zijn reeds 
deelgenoot in de volharding van Johannes en, omdat we in Jezus zijn, delen 
we in de volharding die Jezus kenmerkte. Jezus is onze Bron, de Bron van 
verdrukking, Bron van het Koninkrijk en Bron van de volharding. Volharding 
heeft hier een accent van verwachting. Hem verwachtende zijn we meer in 
staat de verdrukking ter wille van het Koninkrijk te verdragen.  Psalm 119 
vers 143 leert ons ‘treffen mij nood en verdrukking, dan zijn Uw geboden 
(woorden, getuigenissen, bevelen en beloften) mijn verlustiging’. Zo ook in 
dit boek: verdrukking is ons deel, Maar al de woorden zijn onze verlustiging in 
Hem, Die komt. Straks een nieuwe hemel en een nieuwe  aarde. 
 
c. De schok voor Johannes: 
Een vorige keer heb ik u uitgelegd dat een volgeling, een leerling van Christus   
a. zich volledig aan Hem overgeeft en 
b. zichzelf volledig onderwerpt aan Zijn wil en  
c. Hem boven alles zoekt te behagen. En wat nu gaat volgen is, denk ik, voor 
Johannes een grote schok geweest. Hij, die schrijft aan zijn broeders, zijn 
deelgenoten in de verdrukking en in het Koninkrijk en de volharding in Jezus, 
moet al schrijvende ontdekken dat het met zijn deelgenoten niet zo goed 
gaat. 
Luister maar: 
In Efeze: zie 2 vers 4, hebben zijn broeders, zijn deelgenoten de eerste liefde 
verzaakt. 
 
 
In Perganum, zie 2 vers 14 tot 15, zijn er die aan de leer van Bileam en aan de 
leer van Nicolai vasthouden. 
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In Tyatira, zie 2 vers 20, laten zij de vrouw Izebel begaan en in Sardes, zie 3 
vers 2, hebben zij de naam dat zij leven, maar zij zijn dood. 
In Laodicea, zie 3 vers 15, zijn de werken van hen noch koud, noch heet. 
 
Johannes schreef het boek in +/- het jaar 65 of +/- 95 na Christus (hier zijn de 
meningen over verdeeld). Dus +/- 30 of 60 jaar na Pinksteren. En wat blijkt, 
een groot deel, 5/7, van de gemeente,  van de deelgenoten van Johannes, is 
besmet met valse leringen en onreinheden. Wat een schok voor Johannes! 
Zijn deelgenoten zijn voor 5/7 ziek, zondig! En vandaag is dat niet anders. In 
iedere brief spreekt Jezus tot alle gemeenten. Gemeenten van alle tijden en 
alle plaatsen. Dus ook nu tot ons. 
 
d. De vraag:  
Daarom nu de vraag aan mijzelf en aan jullie, dezelfde vraag die Paulus reeds 
aan de Korintiërs stelde, zie 2 Korinthe 13 vers 5: ‘Stelt uzelf op de proef, of u 
wel in het geloof bent, onderzoekt uzelf. Of bent u niet zo zeker van uzelf, dat 
Jezus Christus in u is? Ons zelfonderzoek moet er toe leiden dat we kunnen 
belijden in Christus te zijn, geestelijke gemeenschap met Hem te hebben en 
daardoor ook, met Johannes te weten en te beseffen, te ervaren, in de 
verdrukking en in het  Koninkrijk en de volhardding in Jezus te zijn. Is er een 
leer die we aanhangen? (Allerlei wind van leer, Zie Efeze 4 vers 14). Is er 
onreinheid in ons leven? Zijn wij heet noch koud en denken we te leven, 
maar zijn we dood? Kortom: zijn we in Hem? Opvallend is dat van een klein 
deel, 2/7 , van de gemeente niet wordt gezegd zich te bekeren. Dat is het 
verdrukte deel, Smyrna en het lijdende deel, Filadelfia. Wanneer we onszelf 
onderzoeken en het blijkt nodig te zijn dat wij ons bekeren en te volharden , 
te overwinnen, dan belooft Jezus ons geweldige zaken: 
- te eten van de boom van het leven, die in het paradijs is 
- ontvangen van het verborgen manna en een witte steen en op die steen             
 een nieuwe naam 
- macht over de heidenen (volken) en ontvangen van de morgenster 
- bekleed worden met witte klederen en de belijdenis van onze naam door                  
  Jezus voor de Vader en   Zijn engelen 
- zitten op de troon met Jezus 
 
Al deze beloften gaan gepaard met de woorden: ‘Wie een oor heeft, die hore, 
wat de Geest tot de Gemeenten zegt’. Dat is luisteren met je hart. Wat een 



 

 

rijkdom wordt ons beloofd wanneer we overwinnen. Het is de moeite waard 
onszelf te onderzoeken! Onszelf te beproeven! Anderen: sprekers, oudsten, 
apostelen, broeders, beproef je ook, maar dan of zij de waarheid spreken. 
Zelf beproeven we ons of we wel in Christus zijn. Jullie mogen en moeten mij 
toetsen: spreek ik wel de waarheid? Ik moet mezelf beproeven of ik in 
Christus ben. Het gaat er dus om of wij wel in het geloof zijn! Of we er zeker 
van zijn dat Christus in ons is! Door het geloof met Christus verbonden te zijn. 
En dat betekent veel meer dan – in naam Christen te zijn, - of bepaalde 
geloofswaarheden te onderschrijven, - deel van een gemeente te zijn. Het is 
deelgenoot zijn in de verdrukking en in het Koninkrijk en de volharding in 
Jezus. De Here zegene jullie in de overdenking van deze woorden. 
 

Samenvatting preek                  Door Rita de Jager 

               

 

 

 

 
GODS VERLOSSINGSPLAN 
 
Op deze tweede Adventszondag lezen wij gezamenlijk uit Lucas 1 vers 26 t/m 
38. De aankondiging van de geboorte van Jezus uit de NBG vertaling. Het is 
fijn dat we het aankomende Kerstfeest weer mogen  vieren, een belangrijk 
familiefeest.  We zullen zien dat Gods Plan tot werkelijkheid zal komen. 
Helaas gaat de diepe betekenis van het Kerstfeest voorbij aan vele mensen. 
Zij leven allemaal toe naar  dit feest van licht, maar gaan na deze dagen weer 
over tot de orde van de dag.  Sommigen blijven met  een kater achter na deze 
feestdagen. Maar voor wie gelooft weet dat er zoveel meer is dan alleen de  
uiterlijkheden van deze dagen. Tijdens de kerstdagen gaan velen naar de 
kerk, misschien ook vanwege de sfeer en de versieringen. Misschien ook wel 
vanwege een stuk nostalgie. 
Maar de geboorte van Jezus vindt zijn hoogtepunt bij het Kruis. Door de hele 
Bijbel heen loopt een rode lijn, de rode lijn van Gods Plan. De Bijbel roept ons 
op met de Bijbel bezig te zijn in ons leven.  In Genesis 3 vers 15 lezen wij de  

8 december 2013 Broeder M. Plomp  
Lucas 1: 26-38        
Genesis 3: 15, 1: 1-2, Job 38: 7 
Jesaja 14: 12-14, Ezechiël 28: 12-16 
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eerste belofte van God, de Moederbelofte: ‘En IK zal vijandschap zetten 
tussen u  en tussen deze vrouw, en tussen uw zaad en tussen haar Zaad; 
Datzelve zal u den kop vermorzelen, en  gij zult het de verzenen 
vermorzelen’. Hier wordt de strijd al duidelijk met de tegenstander. In 
Genesis 1 vers 1 lezen wij:   In den beginne schiep God den hemel en de 
aarde. Er zijn drie hemelen  waarvan wij er twee kunnen waarnemen. Twee 
hemelen horen bij de schepping. In de derde hemel zetelt  God, boven de 
sterren. Denk aan Paulus die vermeldde dat hij was opgetrokken tot in de 
derde hemel. 
 
In Job 38 vers 7 lezen wij: Toen de morgensterren tezamen vrolijk zongen en 
al de Kinderen Gods juichten. En in Genesis 1 vers 2 lezen wij dat aarde woest 
en ledig was. Maar God heeft toch geen ‘warboel’ geschapen? Wat is er dan 
toch gebeurd dat de aarde woest en ledig was geworden? In Jesaja 14 vers 12 
t/m 14 lezen wij het antwoord: ‘Hoe zijt gij uit den hemel gevallen, o morgen-
ster, gij zoon des dageraads; hoe zijt gij ter aarde neder gehouwen, gij, die de 
heidenen krenktet; en zeidet in uw hart: ik zal ten hemel opklimmen, ik zal 
mijn troon boven de sterren Gods verhogen, en ik zal mij zetten op den berg 
der samenkomst aan de zijden  van het noorden. Ik zal boven de hoogten der 
wolken klimmen, ik zal den Allerhoogste gelijk worden’. Dit zegt de overste 
dezer wereld, de tegenstander. Satan heeft getracht zich gelijk te stellen aan 
de  Almachtige. 
 
In Ezechiël 28 vers 12 t/m 16 lezen wij over de koning van Tyrus. Daar zien we 
een andere macht die ver uitstijgt boven alle menselijke kunnen, ‘totdat er 
onrecht in u is gevonden, gij beschuttende cherub’.  Veel bijbelverklaarders 
hebben hier van oudsher de diepe val van satan gezien voor het aangezicht 
van  God.  In het bijbelboek Openbaringen zullen wij lezen dat satan uit de  
 
hemel wordt geworpen. Zo is de strijd ontstaan tussen God en de satan. 
Helaas viel de mens direct al in de zonde en kwam in de strijd  terecht. Maar 
Gode zij dank had God Zijn Grote Plan al klaar. Gods belofte krijgt een steeds 
diepere inhoud. 
 
 
 



 

 

 
God schakelt in de loop der eeuwen Profeten en koningen in tot in de verre 
toekomst. Tot aan de verwezenlijking van Zijn Plan, het geboren worden van 
de  volmaakte Mens, Gods Zoon, op Zijn tijd. De engel zei tot Maria: De 
Heilige Geest zal tot u komen,  daarom zal ook het Heilige Dat verwekt zal 
worden Zoon van God genoemd worden. De engelen hebben gejubeld. De 
hemelen waren betrokken bij Gods Plan. Bij het begin ervan. Het werk zou 
dertig jaar later gaan plaatsvinden, totdat Jezus Zich zou laten dopen. 
 
Kerstfeest is geen doel op zich, we moeten gaan meelopen op de weg, die 
Jezus Christus heeft gebaand.  Wie dit doet zal ontdekken dat het offer dat 
Jezus Christus heeft gebracht hierbij betrokken wordt. Maar  we moeten nog 
een stap verder, naar de triomf. U zij de glorie! Velen van ons hebben moeite 
om zichzelf  als zondaar te zien. Toch moet dat! Ook ik kan daar gelukkig van 
getuigen. Zonder Hem kunnen we niet,  we kunnen alleen verder met de 
Heilige Geest in ons leven.  Jezus heeft zondaars lief. We mogen leven met 
Hem, opgewekt In nieuwheid van leven. Paulus zegt: ‘Ik leef niet meer, maar 
Christus in mij’.  Velen geloven dit niet, maar daardoor verandert er niets aan 
deze waarheid. 
 
Tenslotte nog dit: Het blijft niet bij de verlossing van de mens alleen, nee het 
geldt voor de gehele  schepping. Hij komt terug ten tweede male, in  
Heerlijkheid. Zijn troon zal staan in Jeruzalem, vanwaar 
Hij zal regeren over alle volken van de wereld met Israël als belangrijkste 
volk. Lees maar in Lucas 1 vers 32 en 33: ‘Deze zal groot zijn en de Zoon des 
Allerhoogsten genaamd worden; en God de Heere zal Hem den troon van Zijn 
vader David geven. En Hij zal over het huis Jakobs Koning zijn in der 
eeuwigheid, en Zijns Koninkrijks zal geen einde zijn. 
 
In Openbaring 21 en 22 lezen wij over het einddoel: de nieuwe hemel en de 
nieuwe aarde. Het nieuwe Jeruzalem zal uit de hemel van God nederdalen. 
God zal bij de mensen wonen en alle tranen wegwissen  en alle dingen nieuw 
maken. God zal alles in allen zijn. Als er misschien nog mensen zijn bij ons  
vanmorgen die Hem nog niet echt hebben aanvaard, doe dat dan alsnog. 
Wanneer u echt Kerstfeest wilt  vieren, kniel dan bij het kruis en aanvaard 
Hem. Dan maakt Hij woning in ons en in ons leven. 

Ik wens u allen een heel blij en gezegend kerstfeest!   Amen   
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Ingezonden stuk  

door Rita de Jager 
bron: Bron: Tweakers.net 

 

OOGCELLEN VIA 3D-PRINTER 
 
Driedimensionaal (3D) printen is 
een nieuw fenomeen. Het is 
ontstaan in het jaar 2000 uit een aantal projecten van het MIT 
(Massachusetts Institute of technologie),een vooraan- staande universiteit op 
het gebied van natuurwetenschappen en technologie. 
 
Een 3-D printer is een apparaat dat op basis van digitale ‘bouwtekeningen’ 
computerbestanden  min of meer willekeurige driedimensionale objecten 
kan produceren. Dit gebeurt door het object laag na laag op te bouwen. Het 
gehele proces heeft de naam rapid prototyping gekregen. 
Deskundigen verwachten dat over een tijdje men thuis een 3D-printer heeft 
(sommigen hebben er al een in huis), waarmee men onderdelen van 
apparaten kan printen, een schaak stuk en nog veel meer ….. 
Welnu, onderzoekers van de universiteit van Cambridge hebben met behulp 
van een inkt jet printer cellen uit de retina (= netvlies) van een rat geprint. 
Het 3D-printen van oogcellen moet er op termijn voor zorgen dat schade aan 
het oog door verscheidene oogziektes gerepareerd kan worden. 
Aldus een publicatie in het wetenschappelijke tijdschrift Biofabrication, Een 
onderzoeksteam geleid door professor Keith Martin, is er in geslaagd om 
dergelijke cellen in 3D te printen, iets dat nog niet eerder gelukt was. Voor 
hun prints maakten de wetenschappers gebruik van een gemodificeerde  
inkt jet printer. 
Volgens de wetenschappers kunnen de oogcellen, die afkomstig zijn van de 
retina, in elke vorm worden geprint. Daarbij blijven de cellen in leven en 
kunnen zij zich verder delen. De benodigde cellen waren afkomstig uit het 
oog van een rat, maar het is aannemelijk dat het ook met menselijke cellen 
lukt. De onderzoekers hebben al twee lagen met retinale  cellen weten te 
printen, maar voor het printen van een volledig functionele retina is meer 
complexiteit noodzakelijk. 



 

 

Bernard en Susanne komen naar Nederland 
 
 
Om een visum voor twee jaar te 
verkrijgen komen Bernard en 
Susanne op 3 maart a.s. naar 
Nederland. Van 15 tot 21 maart 
D.V. zullen ze in Den Haag 
verblijven. Het is de bedoeling 
dat ze tijdens de samenkomst 
op zondag 16 maart e.e.a. 
vertellen over hun bediening in 
Brazilië. Zoals we ze hebben 
kunnen volgen door middel van 
de nieuwsbrieven en hun blog 
spot,  is hun verlangen om als 
zendelingen dienstbaar te zijn 
voor kinderen in nood 
bevestigd. Op 4 januari j.l. hebben wij als Thuisfront Commissie (TFC) van 
Bernard en Susanne in onze gemeente de mogelijkheid gekregen om Netty 
en João tijdens hun verlof in Nederland (de mentors van Bernard en Susanne 
in Horeb in Brazilië) uit te nodigen voor een presentatie over dit kindertehuis. 
Een aantal mensen van onze gemeente waren daarbij aanwezig. Netty en 
João spraken zeer positief over de samenwerking met Bernard en Susanne.  
Ze gaven dan ook te kennen  om met deze samenwerking door te gaan. Het 
was een bijzonder prettige ontmoeting. Bernard en Susanne zullen de eerste 
twee weken van hun verlof doorbrengen met ouders, familie, vrienden etc. 
zowel in Enschede als in Eindhoven.  In de week van 16 tot 21 maart krijgen 
wij de gelegenheid om van hen persoonlijk hun belevenissen  te horen. Wij 
zijn dankbaar dat vanuit onze gemeente jonge mensen zoals Bernard en 
Susanne zich op grond van het Evangelie dienstbaar stellen voor kinderen in 
nood! Als hun thuisgemeente ervaren Bernard en Susanne ons medeleven en 
onze gebeden als een warme deken.  
16 Maart a.s. wordt een bijzondere samenkomst!  

 
Namens het TFC; lucie Barning.  
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WE ZIJN NIET VAN ONSZELF.  
Johannes Calvijn 

 
‘En Hij is voor allen gestorven, opdat zij die 
leven, niet meer voor zichzelf zouden leven, 
maar voor Hem Die voor hen gestorven en 
opgewekt is’. (2 Corinthiërs 5:15) 
 
We zijn niet van onszelf:  
Dus moeten niet ons verstand, niet onze wil in 
ons denken en handelen heersen.  
We zijn niet van onszelf:  
Dus moet het niet ons doel zijn om te doen wat we 
zelf willen. 
We zijn niet van onszelf: dus moeten we onszelf en 
alles wat ons dient zoveel mogelijk vergeten. 
 
We zijn van de Heer: daarom moeten we voor Hem 
leven en sterven.  
We zijn van de Heer: daarom moeten Zijn wijsheid en   
Zijn Wil ons hele doen en laten leiden.  
We zijn van de Heer: daarom moet al het streven van 
ons leven op Hem als ons doel gericht zijn. 
 
Hoeveel heeft hij die weet dat hij niet van zichzelf is gewonnen, die de 
heerschappij en de leiding over zichzelf aan zijn eigen inzicht heeft 
onttrokken om dat aan God te geven! Want er is geen weg die rechtstreekser 
naar het verderf leidt dan wanneer de mens zichzelf volgt. Zo is de enige 
veilige haven geen ander doel te hebben dan alleen het volgen van de Heer, 
waarheen Hij ook maar leidt. De eerste stap naar zelfverloochening is dat de 
mens van zichzelf afvalt om alle  
kracht te gebruiken om de Heer te gehoorzamen.  
Gehoorzaam zijn betekent echter niet dat je uit 
dwang aan het woord van God onderworpen wordt, 
maar veeleer dat je vrij wordt om je wil 
te richten naar de wil van God. 



 

 

Gedicht      Inzender: JvdB 

 

Neem mijn tong en telefoon, 

Want het lijkt zo heel gewoon,   

Om te zeggen wat ik wil 

Ook al is ’t nog zo kil 
 

Woorden en berichten zijn 

Echter meer dan schone schijn. 

’t Zijn bewijzen of mijn hart 

U echt kent of U juist tart. 

 

Schenk mij Uw vergeving Heer, 

Want ik zondig keer op keer. 

Met mijn tong en telefoon 

Uw grote naam ten hoon. 

 

Geef mij wijsheid en Uw kracht 

Uit het werk dat U volbracht. 

Leidt mij door Uw geest en Woord 

Dat mijn hart naar U steeds hoort. 

 

Laat mijn woorden t’ allen tijd 

U geheel zijn toegewijd. 

Want dat bent U eeuwig waard 

Die mij elke dag bewaart.               
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Contactpersoon Website 
 
 Leonard Bloem   Tel: 0174-420403 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

Meidoornstraat 9 
2563 GD DenHaag 

www.evkringdegoedeherder.nl 

 
ING BANK 

NL52 INGB 0000 4002 76 
o.v.v. 

EVANGELISATIEKRING  
'DE GOEDE HERDER’ 

 

Jaargang 4 nr.2 
maart/april 2014 

 

Redactie: 
Rita de Jager 

Marijke van Groen 
 

Medewerkenden: 
Henk van Groen 

 

 
Heeft u kopij? Stuur een 

mailtje naar 
gemeentenieuws@ 

hotmail.nl 
 

uiterlijke sluitingsdatum: 

15 april 
   
 
 
 

 
Christengemeenschap 

De Goede Herder 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

http://www.evkringdegoedeherder.nl/

