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Voorwoord 
Lieve broeders en zusters,   

In dit gemeentenieuws aandacht voor ons ‘zendingsproject’ Israël en 
de Bijbel. Een terugblik op onze paaslunch waar we ook mensen uit de 
buurt voor uitgenodigd hadden. Hoe vergaat het Bernard en Susanne? 
Ingezonden stukken, gedichten, Joodse feesten. Weer veel te lezen 
dus. 
 
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  4 mei 
 Spreker           Br. Cees Visser           
Dienstleiding  Henk van Groen 
 muziek             muziekteam ( N,J,T.) 

Zondag  11 mei Avondmaal 
spreker Br. Aart van Rijn 
dienstleiding  Siem van Pelt 

muziek            muziekteam(J.P,D,R.) 

Zondag  18 mei 
spreker     Br.Gert Jan Pellikaan 
dienstleiding  Cor Barning 

muziek            muziekteam ( N,T,RJ.) 

Zondag  25 mei 
spreker           Br. Sjef Verkerk 
dienstleiding  Bjorn van Pelt 
muziek           Alicia ( gast pianiste ) 

 
Zondag 1 juni 
spreker           Br. Wim Wendt 
dienstleiding Henk van Groen 
muziek muziekteam ( J.P,D,R.) 
 
Zondag  15 juni 
spreker          Br. Piet Wolff   
dienstleiding  Bjorn van Pelt 
muziek muziekteam (J-P,S,J.) 
 
Zondag 29 juni 
spreker            Br.Tom Haakma  
dienstleiding  Tom Amerlaan 
muziek        team ( N,Gast,C?,J.) 

 
Zondag  8 juni Avondmaal 
spreker Hans Timmers 
dienstleiding Leonard Bloem 
muziek        team( N,gast,C?,RJ.) 
 
Zondag  22 juni 
spreker         Br.Bas v.d. Bosch 
dienstleiding Cor Barning 
muziek          muziekteam(J-P,C,T.) 
 

Samenkomst 
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Roosters en andere taken 

Data: Welkom Koffie Kinderwerk Beamer 
4 mei Jannie & Harry 

  
Astrid & 
Helena 

Jorike & Therese Stefan  
  

11 mei Helena & 
Piet W.  

Robbert 
Jan&Caroline  

Ada & Astrid Marijke  
 

18 mei Leonard &Thea  Clazien &Roos Bjorn & Rachelle Richard  

25 mei Henk&Marijke Elbert&Linda
  

Nadia & Robin  Stefan 

1 juni Barend &Tonny  Annemarie & 
Jopy 

Bjorn & Rachelle Marijke 

8 juni Annie & Riet  Astrid & Roos Jorike & Therese Richard 

15 juni Annemarie 
& Robin 

Robbert Jan & 
Tonny  

Ada & Astrid Stefan 

22 juni Jannie & Harry Clazien & 
Helena  

Nadia & Robin Marijke 

29 juni Jopy& Stefan  Bella & 
Robbert Jan 

Jorike & Therese Richard 

     

Rooster leiding van de bidstonden 

  6 mei Bjorn 3 juni Tom 
13 mei Riet 10 juni Cor 
20 mei Henk 17 juni Bjorn 
27 mei An 24 juni Riet 

 
 
 

  

Elke dinsdagavond voor gemeenteleden.      Aanvang 19.45uur. 

Meidoornstraat 9.                                              Bidt u mee? 
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VERJAARDAGEN in mei en juni  

 Mei        Juni 

1 Henk van Groen 

1 Caroline Bloem 

2 Kevin Voskamp 

3 Wim van Amelrooy 

3 Tonny Laemers 

7 Roos Heeneman 

8 Linda Bloem 

8 Elian van Pelt 

11 Marijke van Groen 

11 Ivannah van Beaumont 

14 Janny van de Bos 

23 Daniël Fonteine 

24 Sandra Jansen 

27 Aad Vink 

29 Nel van Weezel 
 

4 Helena Stembert 

12 Hans van Duijvenbooden 

15 Leonard Bloem 

28 Greet Mooiman 
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Giften en collecten  

Ontvangen giften over de maanden  februari en maart bedragen 
respectievelijk € 810.- en € 1.340.- De girale giften worden in  één 

totaalbedrag  vermeld   i.p.v. de  stortingen afzonderlijk. 
De collecten van februari/maart/april  bedragen   respectievelijk; 

23-2-2014 €  148,15 2-3-2014 €  289,56 

9-3-2014 €  164,10 16-3-2014 €  269,55 
Deze collecte is meegegeven aan Bernard  
en Susanne 

23-3-2014 €  156,20 30-3-2014 €  315,85 

6-4-2014 €  165,37 13-4-2014          €  153,95 

20-4-2014          €  162,57  
Hartelijk dank voor de gulle giften in de afgelopen periode! 
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Verslag 

Paaslunch voor 

gemeenteleden en 

genodigden. 
door Jannie Carlier 

Ontmoetingen met 
Pasen 
Het was leuk om zo met elkaar bezig te zijn om van 1e paasdag een feest te 

maken en zo een basis te leggen om mensen te ontmoeten. Hoewel het ook 

bedoeld was om elkaar als gemeenschap te ontmoeten, was het ook  een 

bescheiden begin om mensen te leren kennen in de wijk. Het stroomde niet 

vol met gasten, maar zoals iemand aangaf: “geef de moed niet op”. Als 

Christelijke gemeenschap de Goede Herder hebben we nog een behoorlijk 

aantal stappen te maken. Vanuit onze comfortabele, gezellige, knusse positie 

met een dienst op zondag, een bidstond op dinsdag, kringen door de week 

naar een open huis, een veilige haven voor mensen in nood, oog voor 

mensen in de omgeving die het nodig hebben om in ons de liefde van 

Christus te ontdekken. Het vergt van ons meer open staan voor wat Jezus 

met ons leven wil, meer stappen durven nemen die ons wellicht buiten onze 

comfortzone zullen brengen. Zoals het bloemetjes brengen in de buurt niet 

voor iedereen comfortabel voelde; we horen u overwegen: “wat moet je 

zeggen; ik ben nu eenmaal geen evangelist; dit is niet iets voor mij; anderen 

zijn daar beter in; je hoeft niet allemaal hetzelfde te doen”. Deze actie van 

bloemetjes was een begin om iets te laten zien van onze gemeenschap in de 

wijk. Iets van onszelf. Als we mensen in de wijk iets van het evangelie willen 

meegeven, dan is het ook kijken naar onszelf. Stralen we iets uit waar 

mensen bij willen horen; zijn we bereid de mensen te dienen; zijn we bereid 

tijd vrij te maken voor die ander? We hebben allemaal gaven en talenten 

gekregen van God en we hebben met Pasen weer mogen genieten van al die 

gaven die zijn ingezet om er een feest van te maken. 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=gweMfCGxF4w4RM&tbnid=k-9Evgqa4Qs9wM:&ved=0CAUQjRw&url=http://brasseriedekrommedoes.nl/&ei=TJxWU9XmJIKf0QX2nICoAg&bvm=bv.65177938,d.bGQ&psig=AFQjCNF-7jv0pFppjfBVTvD3HqCpcEIG4w&ust=1398271227415289
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Een fijne dienst met een goede muzikale omlijsting, een duidelijke preek, 

kinderen die hun best hebben gedaan om iedereen een mooi kruisje mee te 

geven onder leiding van de kinderwerkers, een maaltijd die door 

verschillende zusters was voorbereid, broeders en zusters die hebben 

geholpen, voorbereidingen hebben gedaan, de dienst geleid. Al deze gaven 

om onze Heer te dienen. We mochten zo ook nieuwe mensen ontmoeten, die 

het fijn vonden om met ons te eten. “De sfeer is goed”, zei een gast. Dat 

bemoedigt. Diezelfde gast kwam eerst vrijdag kijken wie we waren en trof 

gelukkig mensen uit onze gemeente aan. Dat moedigt in ieder geval aan om 

de wijk in te gaan, onze gezichten te laten zien, er te zijn voor de wijk, iets te 

doen in de wijk, mensen te ontmoeten. Mensen komen eerder als ze al 

iemand kennen en als ze persoonlijk door iemand worden uitgenodigd. 

Als evangelisatieteam zijn we bezig om te 

kijken wat we met de Kerst kunnen doen. Heb 

je nog sprankelende ideeën of wil je zelf aan 

iets meedoen, laat het ons weten.  

Bedankt voor een ieders inzet voor Pasen. 

Namens het evangelisatieteam:  
Henk, Siem, Leen, Jaëlla en Jannie 
 

 
 
 

 

 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=Ee8KfaK45ONcyM&tbnid=R0fnnYpzBfkuUM:&ved=0CAUQjRw&url=http://jolandekookt.wordpress.com/category/taart/&ei=2JtWU7OoH62Y0QXt6ICoCQ&bvm=bv.65177938,d.bGQ&psig=AFQjCNF-7jv0pFppjfBVTvD3HqCpcEIG4w&ust=1398271227415289
https://www.google.nl/imgres?imgurl=https://lh5.googleusercontent.com/-HdFvlauI3wg/T5JZy8S3cQI/AAAAAAAASkA/qIcJXLVsveg/s200/DSC07955.jpg&imgrefurl=http://www.gasparddc.nl/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=32&Itemid=325&docid=TCfMlCKZ37J8mM&tbnid=vTH1jFBeqtmzOM&w=1200&h=900&ei=pJtWU6z-EYKf0QX2nICoAg&ved=0CAMQxiAwAQ&iact=c
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KRINGAVONDEN, LOCATIE, DATA EN TIJD 

Momenteel zijn er de volgende kringen; 

 Bijbelstudie Hans Timmers; 

 Thematische Kring van Harry en Jannie Carlier ; 

 Dag-kring Cor Barning woensdagmorgen (Romeinenbrief) 

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

 Kring van Bjorn  
WIE,WAT,WAAR??????????,bekend bij de bezoekende kringleden. 
Wilt u een kring bezoeken? Overleg met de desbetreffende kringleider. 

 

Gebed gevraagd voor onze zieken: 

 Daniël Fonteine is ernstig ziek. 
 Zuster Lucie Barning heeft zeer ernstige rugklachten als gevolg van 

een gebroken wervel in het verleden. Als gevolg hiervan zijn de twee 
wervels boven deze wervel nu ernstig ingezakt. Een operatieve 
behandeling is niet mogelijk. Zware pijnstilling moeten  de 
pijnklachten draagbaar maken. Om dit goed onder controle te krijgen 
is zij afgelopen 22 april opgenomen in het Bronovo  Ziekenhuis. 

 Piet Vrolijk , is nog steeds niet helemaal de oude. 

 Zuster Mooiman blijft  last houden van een oogaandoening. 

 Marina Ammerlaan blijft tobben met haar gezondheid . 

 Broeder Jaap de Jager is permanent opgenomen  in een verpleeghuis. 

 Broeder  Jan v.d. Bos  is thuis maar ernstig verzwakt . Ook Janny die 
haar man tijdens de zondagse samenkomsten niet meer alleen kan 
laten heeft gebed nodig om haar man te kunnen steunen en 
verzorgen. 
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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Zendingsprojecten van onze Gemeente. 

Om uw geheugen weer even op te frissen kunt u hier (nogmaals) lezen 
over onze zendingsprojecten. 
We hebben een zendingscommissie met 3 projecten waarvan Lucie 
Barning de coördinator is, Rachelle van Pelt en Marijke van Groen 
maken ook deel uit van deze commissie en alle drie hebben ze ,één 
project onder hun hoede. Lucie is de contactpersoon voor het project  
Israël en de Bijbel. ( verderop kunt u hier meer over lezen.). Rachelle is 
de contactpersoon voor het alfabetiseringsproject onder vrouwen in 
Pakistan.( In het volgende nummer  zult u daarvan weer de laatste 
update over kunnen lezen). Marijke is contactpersoon voor de school 
Abraham’s Oasis in Ethiopië ,een 3 jarig project wat we steunen via 
Karin van de Bosch. (Hierover heeft u in het vorige nummer uitgebreid 
kunnen lezen.) 
Elk van deze 3 projecten krijgt per jaar een bedrag gestort waar zij in 
de regel veel van kunnen doen ,en erg dankbaar voor zijn. Zie ook een 
bedankbrief van Open Doors later in dit nummer afgebeeld. 
Het is heel fijn dat we als gemeente dit kunnen doen en zo meewerken 
door onze giften en gebeden aan  een stukje opbouw en evangelisatie 
elders ter wereld. 

 
Wilt u zelf tussendoor eens kijken welke organisaties deze projecten 
uitgezet hebben ? Kijk dan op                                            

   http://www.israelendebijbel.nl 
         

 http://www.abrahamsoasis.org 
    
 http://www.opendoors.nl 

 

http://www.israelendebijbel.nl/
http://www.abrahamsoasis.org/
http://www.opendoors.nl/
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  Zendingsproject Israël en de Bijbel 

      
  Wie zijn zij?    Wat steunen wij? 

De Bijbel van Israël 
Christenen zijn zich er vaak weinig 
van bewust dat de Bijbel een Joods 
Boek is, geschreven door Joodse profeten en apostelen. Joodse geleerden 
(masoreten) hebben de Heilige Schriften verder nauwkeurig gekopieerd en 
generatie op generatie overgeleverd. 
 
De Bijbel voor Israël 
Daarom wil Israël en de Bijbel Joodse mensen 
hun Bijbel teruggeven. Het is immers hun 
geestelijk Erfgoed. Israël en de Bijbel wil 
overigens geen Joodse mensen bekeren tot 
het christelijk geloof. Ons gebed is dat God 
door Zijn Woord en Geest hen tot kennis van 
hun Messias brengt. Dat is trouwens geen christelijk geloof, maar Bijbels 
geloof in de Joodse Messias, Die uit hen is voortgekomen! 

De door de stichting gebruikte paralleledities, bevatten op de ene pagina de 
Hebreeuwse tekst en op de tegenoverliggende pagina de landstaal. Het Oude 
Testament is beschikbaar in zes en het Nieuwe Testament in dertien 
verschillende talen. Waaronder Engels, Spaans, Russisch, Jiddisch, Ivriet, 
Frans, Hongaars, Duits etc. 

Wij als christengemeenschap de Goede Herder ondersteunen het echtpaar 
Anne en Bas van de Linden, hun werkgebied ligt ? voornamelijk in Duitsland, 
maar ook onder de Joodse ‘toeristen ‘die Nederland bezoeken hebben ze al 
menig Joodse mensen kunnen bereiken. Het raakt hen hoe deze Joodse 
mensen reageren op het hun aangebodene. Afgelopen zondag 6 april sprak 
Br. Piet  v.d. Lugt, hij doet ditzelfde werk in de Krim/Oekraïne en vertelde dat 
er nog enorme grote groepen Joden daar woonachtig zijn die ze ook hun 
Bijbel terug willen geven. Wat een geweldig project om te MOGEN  steunen. 
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Bedankbrief gift Open Doors/alfabetiseringsproject Pakistan 
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Bezoekers -TEAM. 

  
  

 

 

 

 
 
 

 

Dien uw aanvraag in bij: 
Marianne Heeneman070-3865531 
of Frans Willems 070-3974733. 

 

Er is ook een mogelijkheid om bij u thuis avondmaal 
te vieren als u niet naar de gemeente kunt komen. 

 

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. 
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Persoonlijk bericht van Bernard en Susanne. 
Lieve broeders en zusters, 
 
Zoals jullie weten, zijn we nu weer in Nederland. Op 16 maart waren 
we weer in onze gemeente in Den Haag. Wat was het een warm 
welkom en wat was het fijn om velen van jullie weer te zien. Als we 
terugkijken naar het afgelopen half jaar in Brazilië, dan kunnen we 
deze tijd omschrijven als indrukwekkend, mooi, intensief en bovenal 
heel leerzaam. Nu we in Nederland zijn, hopen we goed uit te rusten 
en ons op te laden voor een nieuwe periode in Brazilië. 
 
In maart en april zijn we druk bezig geweest met de aanvraag van het 
visum. We reisden van Eindhoven naar Groningen en van Enschede 
naar Rotterdam om 20 documenten te verzamelen. Op woensdag 16 
april hadden we alle papieren bij elkaar en konden we bij het 
Braziliaanse consulaat de visumaanvraag indienen. We vragen een 
vrijwilligersvisum aan voor twee jaar. Dit is trouwens ook het 
maximum wat je kunt krijgen. Daarna moet je het visum verlengen of 
een permanente verblijfvergunning aanvragen. Het is niet bekend hoe 
lang het duurt, voordat het visum in orde is. Wij geloven dat dit in 
Gods hand is en dat we op Zijn tijd terug gaan naar Brazilië. Wel bidden 
we voor een spoedige afwikkeling. Bidden jullie met ons mee? 
 
Daarnaast hebben we de afgelopen periode veel presentaties mogen 
geven over het kindertehuis, ons werk en bovenal over wat God in de 
levens van ons en de kinderen doet. Zo kwamen we o.a. in Enschede, 
Katwijk, Elspeet, ’s Gravenmoer, Beverwijk en Eindhoven. De 
luisteraars zijn vaak heel verschillend. We zijn uitgenodigd door 
verschillende basisscholen en kerken. Maar mochten ook iets vertellen 
bij een seniorengroep, een catechisatiegroep en op een 
zondagsschool. We zijn God dankbaar voor alle mogelijkheden die Hij 
ons geeft.  
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Joodse feestdagen – Jom Ha'atsmoet & Lag Ba'omer 

door Marijke van Groen 

bron: Israël en de Bijbel 

Jom Ha'atsmoet (Onafhankelijkheidsdag 1948) 

Dit is de Israëlische Onafhankelijk-
heidsdag, de viering van de geboorte 
van de staat Israël. In het Joodse jaar 
5708 op de vijfde dag van de maand 
Ijar (op onze kalender 14 mei 1948) 
werd namelijk de staat Israël 
opgericht. In Tel-Aviv las toen David 
Ben-Gurion de onafhankelijk-
heidsverklaring voor. 

Deze dag wordt zowel in als buiten Israël vooral door religieus-zionistische 
Joden gevierd. Anti- of niet-zionistische Joden nemen daar meestal niet aan 
deel. Op deze dag worden bepaalde gebeden uitgesproken en psalmen 
gezongen waarin de hoop op vrede steeds centraal staat. 

De Israëlische Onafhankelijkheidsdag wordt 
voorafgegaan door Jom Hazikaron ('Dag van de 
Herinnering'). Op die dag worden de doden uit alle 
Israëlische oorlogen herdacht. Ook zij die omgekomen 
zijn door terroristische acties worden op die dag 
herdacht. 

In Nederland worden ’s avonds, tijdens de overgang 
van de herdenkingsdag naar de feestdag, in diverse 
synagogen gebedsdiensten gehouden. 
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Lag Ba'omer 
 

Lag Ba’omer valt op de 15e van de 
Joodse maand Ijar. Dat is tevens de 
33ste dag van de Omertijd. De Omertijd 
is de periode tussen Pesach en 
Sjawoe'ot en is een rouwperiode. Juist 
in deze periode zijn, door de eeuwen 
heen, veel Joden slachtoffer geworden 
van vervolgingen, oorlogen en 
geweld.                              

Het is ook de overlijdensdag van Rabbi Shimon bar Yochai, de schrijver van 
het kabbalistische boek Zohar. Shimon bar Yochai had bij zijn leven bepaald 
dat zijn overlijdensdag als feestdag gevierd zou worden. Duizenden, vooral 
chassidische Joden, bezoeken op deze dag zijn graftombe in Miron, vlakbij 
Safed in het noorden van Israël. 

In de rouwperiode wordt niet getrouwd, gefeest, of naar de kapper gegaan. 
Maar op Lag Ba’omer mag juist niet gerouwd worden. Het is namelijk ook de 
dag waarop in de tweede eeuw na Chr. een einde kwam aan de 
geheimzinnige massale sterfte van de leerlingen van Rabbi Akiva. 

In Israël worden dan vaak vreugdevuren 
ontstoken. De hele nacht door wordt gezongen en 
gedanst. Er worden volop huwelijken gesloten, 
want Lag Ba’omer is de enige dag in de 49 dagen 
durende Omertijd waarop getrouwd mag worden. 
In Oost Europa was het vroeger de gewoonte dat 
de leerlingen van de Joodse scholen in optocht, 
met hun leraren de bossen introkken. 
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Gedicht     

ALLES IN EEN ANDER LICHT 

Alles in een ander licht. 

Nu de dood is overwonnen, 

een nieuw leven is begonnen, 

opent zich een vergezicht 

van een wereld zonder pijn 

waar geen zorgen zullen plagen, 

waar geen radeloze vragen, 

zelfs geen hunkering meer zal zijn. 

Zingen zal ik, vol van Geest. 

- Als een kind dat is vergeten 

wat te erg is om te weten- 

of  ’t nooit donker  is geweest. 

 

Inzender: JvdB Van: Joke Verweerd Uit:  ‘ Wakker worden in het licht’ 
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Samenvatting preek  Door Rita de Jager 

 
Ze hebben er allemaal gestaan dit jaar, de leiders van de wereld. En de conclusie is en 
was: de wereld is ziek. De doctoren, geleerden, de machthebbers, ze hebben 
gesproken voor het oor der volken ze hebben de diagnose gesteld en ze hebben hun 
recepten geschreven, maar de zieke is er niet beter aan toe. De kwaal wordt steeds 
erger. Overproductie enerzijds en ... hongersnood en crisis anderzijds. Werkloosheid, 
één van de grootste problemen en ... op veel plaatsen stakingen om meer loon of 
een andere regering, oorlogen, ongeneeslijke ziekten, rampen enz.! En zo komen we 
steeds meer te staan in een geruïneerde wereld, die steeds meer haar evenwicht 
kwijt raakt om ten onder te gaan. En in al deze dingen komt tot ons het Woord van 
de Here: 'Het einde aller dingen is nabij'. 
Op deze laatste zondag van het jaar staan we allereerst stil bij het einde van dit jaar. 
En we zien ze in de geest aan ons voorbijgaan, die dit jaar mét ons zijn begonnen, 
maar wiens stoffelijk overschot nu rust in de schoot der aarde! Het waren meest 
oude mensen, maar ook waren er jonge mensen bij. De Oudejaarsavond vindt hen op 
het kerkhof en menige plaats, die vanavond in de huiselijke kring leeg is, herinnert 
ons aan het woord: 'Heden ik, morgen u' Als God het geeft, dan kan een mens, 
wanneer hij sterk is, 80 maal de jaarwisseling meemaken en als hij zeer sterk is, 90 of 
100. en er zijn er steeds meer die het meer dan 100 maal het meemaken, maar dan 
komt toch het jaar, waarin z'n leven op aarde voorbij is. En dan is het eeuwigheid, 
waar geen tijd meer is! Zullen we dat op deze dag toch vooral niet vergeten! Ook al 
zijn we nog jong, dan kan toch de eeuwigheid zo plotseling voor ons aanbreken en 
dan? 
 
Dit is de tekst uit de eerste  brief van de apostel Petrus. Petrus schrijft hier aan de 
christenen in de verstrooiing. Door de vele vervolgingen waren ze uiteengedreven en 
ach, het vurig geloof van weleer had plaats gemaakt voor doffe ellende!  Vele en felle 
vijanden deden een aanval op de openbaring van het christelijke leven. Gelovige 
slaven werden ten onrechte mishandeld, gelovige vrouwen werden door hun 
heidense mannen geslagen, allerlei stadhouders en hooggeplaatsten plunderden de 
goederen der christenen. We kunnen begrijpen, dat de verleiding groot was om het 
geloof prijs te geven en te vluchten naar de lokkende begeerlijkheden, die de wereld 
bood: eten, drinken en vrolijk zijn! Broeders en Zusters, er mag in de wereld veel 
veranderd zijn sinds Petrus deze brief geschreven heeft, maar in wezen is het leven 

Oudjaar 2013 Broeder J.B.L. Timmers    
1 Petrus 4:1-7          
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toch niet veranderd! Immers, ook in onze tijd worden de christenen nog vervolgd, tot 
bloedens toe. Ja tot de dood toe. 
We hoeven alleen maar te denken aan de Arabische landen, Noord Korea, Pakistan,  
enz. Ja maar zult u zeggen: hier in het westen is toch geen vervolging?  neen, we 
hebben hier geen openlijke vervolging. Die tijd is allang voorbij en door de meesten 
vergeten. En toch hebben we ook in ons land die tijd wel gehad, waarin ook degenen, 
die God wensten te dienen naar Zijn Woord, werden geplaagd, geslagen en 
gemarteld tot in de dood door hen, die geen medelijden kenden! Maar ach, dat is 
immers al zo lang geleden! En wie denkt daar nu nog aan?! 't Is nu een heel andere 
tijd! Inderdaad, we leven nu in een tijd van onoplettendheid in de geestelijke dingen. 
 
 
 
In het hele westen en ook in ons land nemen kerk, eredienst, Bijbel en Bijbelstudie in 
betekenis af en verbleken tegen de sterren van deze tijd: spel, sport, radio, televisie, 
auto, I-Pad, internet en de grenzeloze begeerte naar veel vrije tijd. Elke dag wat 
nieuws en nog is men niet tevreden! O, de satan is zo slim. Hij gebruikt in zijn strijd 
tegen de gemeente hier bij ons heel andere wapenen dan hij  vroeger gebruikte. Hij 
weet zo echt met de tijd mee te gaan. Hij laat de wals van deze moderne tijd over 
ons heen rollen en zeer veel kerkmensen hebben niet eens in de gaten, dat zij erdoor 
platgedrukt worden. Veel mensen zie je acrobatische toeren maken om toch maar 
zover mogelijk te kunnen overhellen naar het terrein van het amusement van de 
wereld om zo mogelijk toch nog christelijk te blijven?  
Zeer velen worden bedwelmd door de moderne wapenen, die de vorst der duisternis 
hanteert! Zien we die gevaren nog wel? Letten wij nog wel op de tekenen der tijden, 
in het licht van de Heilige Schrift? Is ons oog er wel voor open, dat het beest, 
opklimmend uit de afgrond, een geweldige kracht ontwikkelt op bijna elk 
levensterrein? Immers, wordt niet alles aangewend om de mens maar van God en 
Zijn Woord en dienst af te trekken? Wordt het getal der samenzweerders niet steeds 
groter om alles los te maken van het Woord Gods? Worden ook bij ons degenen, die 
naar Gods Woord wensen te leven, niet steeds meer gehaat en uitgesloten van 
belangrijke posities? Worden we niet bestookt met het hele New Age denken en 
ander occult gebeuren. Merken we deze dingen nog wel op? En hoe staan we 
daaronder? Hoe is ons eigen leven? Weet u, waarom we dat des te meer vragen?  
't Is de laatste zondag van het jaar. Uren, dagen, maanden, jaren vliegen als een 
schaduw heen! Hebt u al leren vragen naar de Here en Zijne sterkte? Hebt u al leren 
schuilen onder Zijn vleugelen? Is het uw belijdenis al geworden:  "k Wens liever met 
het volk van God kwalijk behandeld te worden dan voor een tijd de genietingen van 
de wereld te hebben'?  Juist op deze dag wil ik u deze vragen nog eens voorleggen. 
Want ach, de mens maakt zichzelf zo graag wijs, dat er geen haast bij is. Maar denk 
er toch om! Weer is er een jaar voorbij!  
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En het is waar wat die oude Heidelbergse catechismus  zegt in zondag 1: Wat is onze 
eenige troost, in het leven en sterven? Antwoord. Dat ik met lichaam en ziele, beide 
in leven en sterven, niet mijn, maar mijns getrouwe Zaligmaker Jezus Christus eigen 
ben...  Oude woorden maar nog steeds waar! 
Johan de Heer schreef eens lang geleden in het Zoeklicht. Onze Maranatha 
boodschap heeft niet het doel om mensen bang te maken, maar ik wilde wel dat zij 
werkelijk bang werden! De Here wil u door de prediking van Zijn Woord en de Bijbel 
u  nog wakker schudden, zoals Hij d.m.v. Petrus de gelovigen toen heeft willen 
wakker schudden. Petrus heeft de verschrikkelijke tijd, waarin men toen leefde, in 
een hoger licht mogen zien. Hij mocht het zien: de tijd wordt rijp, zoals een vrucht 
aan de boom rijpt en dan wordt afgeworpen! Tegenover de gevaren, waarin de 
christenen verkeerden, mag Petrus stellen: de wederkomst van Christus. Hij zegt: 
'Het einde aller dingen is nabij'. Neen, daarmee heeft Petrus niet willen zeggen, dat 
de laatste of jongste dag al direct  op handen was. Wel, dat met de komst van de 
Here Jezus Christus op de wolken de Genadebedeling is afgelopen, en dat na deze 
bedeling het 1000- jarig rijk zou intreden. 
Hoe lang deze Genadebedeling zou duren, dat wist ook Petrus niet! Dat zegt hij dan 
ook niet. Maar Petrus leefde onder het besef en onder de indruk van Christus' 
verschijning op de wolken van de  hemel en hij wekt ons gelovigen hier op om daarop 
het oog te richten. Dat moet ons verlangen zijn, Zijn komst op de wolken om ons op 
te halen. Dit woord van Petrus geldt nog steeds! De Here wil ook ons nog wakker 
schudden door het woord: 'Het einde aller dingen is nabij!' Vergeet dat niet! Leef er 
niet overheen! De Here Jezus komt op de wolken des hemels. Het is het einde van 
deze bedeling! Hoe zult u Hem ontmoeten? Nu is er nog de genade tijd. Dat geldt 
voor een ieder van ons. De Here is nog lankmoedig, barmhartig en groot van 
goedertierenheid. Maar de dag van de Here Jezus nadert.  Het einde aller dingen is 
nabij: Voor allen die het horen, vergeet het nooit: de Here Jezus komt weer, op de 
wolken des hemels en Hij komt om te oordelen de levenden en de doden. Wij allen 
leven voor een eeuwigheid. Wij allen leven om eenmaal voor God te verschijnen, Wij 
allen leven om geopenbaard te worden voor de rechterstoel van Christus of voor de 
Grote witte troon. 
 
Boven ons aller leven hier op aarde staat geschreven 'Het moet verlaten worden!' En 
terwijl dit geldt voor ieder mens. De Bijbel zegt: Het is de mens gegeven eenmaal te 
leven en dan te sterven. Maar men leeft maar door, alsof er geen eeuwigheid is en 
holt men maar verder op de paden van onrecht en zonde! Weet u, wat er gebeurt, 
als u zó doorgaat? Dan zal het einde aller dingen voor u een nacht zijn van eeuwige 
duisternis! Want als de Here Jezus komt op de wolken, dan zullen ze voorgoed 
gescheiden worden: de schapen van de bokken. Hier op aarde zijn de schapen van de 
Here Jezus benauwd en verdrukt. De goddelozen heersen over hen.  
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Maar straks, zijn die verdrukte schapen, Gods kinderen, volmaakt bij God. En zij allen, 
de kleinen en de groten, zullen staan rondom de  Leeuw Die het Lam is, dat hen 
kocht met Zijn bloed!  
Maar de bokken, de goddelozen, die hier op aarde zo sterk, zo overmoedig, zo 
zelfgenoegzaam waren, ze zullen staan voor de Grote Witte Troon, en hun oordeel 
zal zijn: Geworpen te worden in een poel van vuur en ze zullen eeuwig hun tong 
kauwen van wroeging en pijn! Maar voor hen die geloven, die zich aan de Here Jezus 
hebben toevertrouwd, die staan voor de Rechterstoel van Christus, geldt dit woord: 
Je hebt de goede strijd gestreden en je mag ingaan in het Koninkrijk van Mijn Vader. 
Waar zult u staan straks voor de Grote witte Troon of voor de Rechterstoel van 
Christus? 
 
Wij kunnen niet in de toekomst zien. En toch mag Gods kind het zeggen: 'Ik weet'. 
Wat weet hij of zij dan? Dat hij het komende jaar zal blijven leven of zal sterven? Dat 
hem voorspoed of tegenspoed is weggelegd? Niets van dat alles. Maar hij of zij weet 
iets, wat veel meer is. Wij weten, dat noch leven noch dood, noch hoogte noch 
diepte, noch enig ander schepsel hem zal kunnen scheiden van de liefde van 
Christus! Ja, wij weten nog iets, wat al niet van minder belang is, nl. dit: dat degenen, 
die God liefhebben, alle dingen zullen medewerken ten goede'. Wat een troost voor 
hen,  wiens leven in Christus geborgen mag zijn. Niets zal hun overkomen, wat niet in 
Gods raad bepaald is en die raad wordt ten uitvoer gebracht door God, Die liever 
terstond dat boek en Zijn scepter zou neerleggen dan te dulden, dat aan één van Zijn 
kinderen ook maar enig kwaad zou gedaan worden tot z'n eeuwige schade. 
Wie Gods kinderen aanraakt, die raakt Zijn oogappel aan! Daarom kunt u, kind van 
de Heer, ook aan eind het van dit jaar, gerust zijn. Natuurlijk wil dit alles niet zeggen, 
dat u in het nieuwe jaar geen moeilijke tijd zal hebben. Maar als de Here Jezus Zich 
dan aan ons voorstelt met de woorden: 'Koop van Mij wijn en melk, zonder prijs en 
zonder geld en uw ziel zal verzadigd worden' en als we dan in Hèm mogen vinden: 
wijsheid, gerechtigheid, heiligmaking, ja, een volkomen verlossing. O, wat kan dan 
het hart opspringen van vreugd. Als je dat in Hem dan gevonden hebt, wat meer 
waard is dan 't fijnste goud op deze aarde! De Here Jezus zegt: 'Ik ben het Brood des 
levens, dat uit de hemel is neergedaald. Wie van dit Brood eet, zal nimmermeer 
hongeren!' Zalig de mens, die van dit Brood heeft leren eten. 
Die mensen kennen een andere rijkdom, een ander leven en een andere hoop dan de 
wereld heeft! De wereld gaat voorbij én haar begeerlijkheid en het einde aller dingen 
is nabij. Maar wij gelovigen zullen leven tot in eeuwigheid. Als we aan het eind van 
dit jaar iets van de Here jezus hebben leren kennen, dan zult u het niet gemakkelijk 
hebben. Dan zal de wereld u haten en de vrome, uiterlijk godsdienstige mens zal u 
tegenwerken. En toch ... als men u de vraag zou stellen: 'Wat hebt u liever: de wereld 
of het Koninkrijk Gods, de schatten der aarde of Jezus Christus, een hoge plaats bij de 
mensen of een lage plaats aan de voeten van de Here Jezus?  
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Zou uw antwoord dan niet luiden: 'Here, U hebt  woorden van  eeuwig leven. In U is 
al mijn heil, mijn eer. Wie heb ik nevens U in de hemel?  
Buiten U heb ik niets op deze aarde'?! Wordt dan nuchter en waakt in de gebeden!' 
Petrus roept de gelovigen toe om zich niet door allerlei wereldse dingen van dit leven 
in slaap te laten wiegen, zodat ze niet meer goed kunnen onderscheiden. 
 
 
Wie met de wereld meedoet, die is niet nuchter. De Here wil ons echter door Zijn 
Woord en Geest nuchter maken, zodat onze ogen opengaan en wij inzicht ontvangen 
in de tijdelijkheid van alle dingen hier beneden. Dat wil niet zeggen dat we niet in de 
wereld zijn, en de Jood geen Jood en de Griek geen Griek moeten zijn in deze wereld. 
Maar de wereld is niet ons thuis. Ware gelovigen zijn dan ook nuchtere mensen, die 
niet duizelig worden, wanneer de mallemolen van deze wereld steeds vlugger gaat 
draaien. Neen, wij zien de eeuwige regering van Jezus Christus komen. Maar met die 
nuchterheid is nu het gebed verbonden. Daar is geen andere weg in de bezetenheid 
van deze tijd dan het biddend geloof en het gelovig bidden. Wordt dan nuchter en 
waakt in de gebeden!' Jezus Christus is in de wereld gekomen en Hij heeft 
overwonnen. Volkomen en heerlijk!  En Hij, Die overwonnen heeft, komt weer op de 
wolken als Rechter van hemel en aarde. Dan zullen allen, die hier niet gewild hebben, 
dat Hij Koning over hen zou zijn, worden buitengeworpen in de plaats, waar eeuwige 
pijn is en knersing der tanden. 
Maar die hier voor Hem leerden buigen, die hier het leven buiten Hem niet meer 
konden vinden, zal hun dan worden toegeroepen: 'Komt in, gij gezegenden Mijns 
Vaders en beërft het Koninkrijk, dat voor u is weggelegd van voor de grondlegging 
der wereld'. 
Daarom nog eenmaal, misschien voor de laatste keer dit jaar de vraag aan een ieder 
van u persoonlijk: Als het einde van uw leven, ja, als straks het einde aller dingen 
daar is, wat zal dan uw deel zijn? Met de wereld geleefd en met de wereld verbrand? 
Of met Christus gestorven en met Christus opgestaan, om mét Hem in eeuwigheid te 
leven? Neem het woord van onze tekst mee in u hart naar huis. 'Het einde aller 
dingen is nabij; wees dan nuchter en waakt in de gebeden'.  Laat u niet bedwelmen 
door de begeerlijkheden dezer wereld, maar weet en onthoudt: de ware 
werkelijkheid is, dat de Here komt en Zijn gemeente zal vervullen met het hoogste 
geluk.                                                                                                                                  Amen. 
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Ingezonden stuk 

'Historische overeenkomst' moet Dode Zee redden’ 

Israël, Jordanië en de Palestijnse Autoriteit hebben maandag bij de 
Wereldbank in Washington een overeenkomst getekend, waarin de 
toekomstige watervoorziening is geregeld. 

 

De Israëlische media noemden het een 'historisch akkoord', en de 
Israëlische minister van   Energie en Infrastructuur juichte over 'een 
droom die uitkomt. Een doorbraak na jarenlange inspanningen'. De 
overeenkomst voorziet in o.a. de bouw van een viervoudige 
pijpleiding van de Rode Zee naar de Dode Zee (foto). Hierdoor zal 
jaarlijks 200 miljoen kubieke meter water over een afstand van 320 
km naar het noorden worden gepompt, om het opdrogen van de 
Dode Zee te voorkomen.  

 

http://israeltoday.nl/_static/israeltoday.nl/img/3783.jpg
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De overeenkomst voorziet ook in de bouw van een 
gemeenschappelijke zeewaterontziltings installatie in Aqaba 
(Jordanië), waar ongeveer 80 miljoen m3 zout water wordt verwerkt 
tot drinkwater. Het gezuiverde water wordt verdeeld tussen Israëli's, 
Jordaniërs en Palestijnen. Israël krijgt 30 tot 50 miljoen m3 voor Eilat 
en het Arava gebied. 

In die droge woestijngebieden is voortdurend een tekort aan water. 
De Jordaniërs krijgen 30 miljoen kubieke meter voor  het zuiden van 
hun land en daarnaast ongeveer 50 miljoen kubieke meter gezuiverd 
water uit het noorden van Israël. De Palestijnen krijgen ongeveer 30 
miljoen kubieke meter uit het noorden van Israël, om de water-
voorziening voor de inwoners van Judea en Samaria te verbeteren. 

 
De bouw van de pijpleiding moet 
binnen vier tot vijf jaar zijn 
afgerond. De leiding loopt 
grotendeels over Jordaans 
gebied, maar raakt in bepaalde 
gedeelten de Israëlische kant. 
De totale kosten van het project 
worden geschat op bijna 300 
miljoen euro. Wanneer er 
voldoende investeerders hebben 
ingeschreven wordt de 
ontziltingsfabriek gebouwd en de 
eerste van de vier pijpleidingen 
gelegd. 

 

 

http://israeltoday.nl/_static/israeltoday.nl/img/3783m.jpg
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Ingezonden stuk 

ACTUEEL EUROPA BROKKELT AF VOOR ONZE OGEN:   
EEN PRACHTIG MISLUKT IDEE 

“Europa was een prachtig idee, toen het besloot  zich te verenigen na  de 

twee meest moordzuchtige oorlogen uit de geschiedenis.  Wat een 

fantastisch verhaal. Volgens Josef Joffe, directeur van het Duitse weekblad 

‘Die Zeit’ , is het vuur van de Europese eenwording gedoofd door de 

weigering van de lidstaten om hun soevereiniteit op te geven.  “Eerst 

integreerden zes landen hun  kolen- en staalproduktie. Vervolgens schiepen 

ze langzaam een gemeenschappelijke markt voor goederen . Nu zijn er 

zevenentwintig lidstaten. De Euro regeert van Portugal tot aan de grenzen 

van Polen. Wat is de volgende stap? Natuurlijk de Verenigde Staten van 

Europa! Fout! Europa brokkelt af voor onze ogen. Het grootste experiment 

sinds de dertien Amerikaanse Koloniën  E Pluribus Unum (uit velen één) 

werden, staat nu  voor zijn dodelijkste crisis. Waarom is deze schijnbaar 

onverbiddelijke mars van de vooruitgang tot stilstand gekomen? 

Bron: presseurop.eu   

NEDERLANDSE BEDRIJVEN DIE ZICH ONDER DRUK TERUGTROKKEN UIT ISRAEL: 

- Pensioenfonds PCGM 
- Nederlands Ingenieursbureau Royal Haskoning DHV 
- Bouwbedrijf Lima Holding BV uit Dordrecht, waar zelfs invallen in 

kantoren en woningen van directeuren hebben plaatsgevonden 
- Waterbedrijf  Vitens 

BEDRIJVEN DIE GENOMINEERD ZIJN OM DOOR AL HAQ BENADERD TE WORDEN: 
- Unilever 
- Veolia (Europees vervoersbedrijf) 
- G4S (Brits Beveiligingsbedrijf) 
- Heidelberg (Duitse Cementmaker) 
- Bronnen : Elsevier, Trouw, NIW 

  Bron: Tweakers.net 

https://www.google.nl/search?biw=1366&bih=597&tbm=isch&q=vlag+europese+landen&revid=2035738314


26 | gemeentenieuws 

 

Taken & verantwoordelijkheden
 

 

 
Broederraad 
Voorzitter  Leonard Bloem   Tel:0174-420403 
Secretaris  Harry Carlier  Tel: 070-3211083 
Penningmeester Frans Willems  Tel:070-3974733 
Lid   Henk van Groen  Tel: 070-3871971 
Lid   Tom Ammerlaan Tel:01746-25308 
 
 
Teamleiders: 
Bidstond   Kinderwerk  Inkoop 
Henk van Groen  Nadia  Eikhoudt  Janny van den Bos 
Tel: 070-3871971  Tel: 06-45434365 Tel: 0174-243780 
 
Bedieningen   Koffie dienst  Evangelisatie 
Jannie Carlier  Caroline Bloem  Jannie Carlier 
Tel: 070-3211083 Tel: 0174- 420403 Tel: 070-3211083 
   
Muziek    Gebouw  Begroeting 
Jan-Pieter Boekhoorn Gerrit Laemers  Jopy Koorneef 
Tel: 0646284938  Tel:070-3688295 Tel: 070-3254288 
 
Gemeenteblad  Zending  Bezoekersteam 
Rita de Jager  Lucie Barning  Marianne Heeneman 
Tel:070-3974733 Tel: 015-3619876 Tel: 070 3865531 

 

 

 

 



27 |  Mei / Juni   2014 

 

Gedicht Van: Jo van Veen-Nusmeijer 

Uit:  ‘Rijpend als het graan’ 
Inzender:  JvdB 

 

 

DAAROM IS PINKSTEREN EEN FEEST 
 

Als God Zijn Geest niet had gezonden, 

waar hadden wij de zin gevonden, 

het doel van onze aardse gang? 

Hoe zouden wij het leven vinden, 

want wie zou ons met God verbinden? 

Wij bleven dwalen, moe en bang. 

Wat Christus deed, zou zijn vergeten, 

wie zou van zond’ en schulden weten 

laat staan van schuldvergiffenis? 

En was er al iets opgeschreven 

zou ’t ons dan raken, ons iets geven? 

Was het niet slechts, geschiedenis? 

Maar nee, …..  

God heeft Zijn Geest gegeven. 

De Bijbel is voor ons geschreven. 

Wij mogen, door de Geest geleid, 

ervarend luisteren en lezen 

hoe God ons wil genezen 

en richten naar de eeuwigheid. 

Die ons de weg wijst, ons leert bidden, 

Hij,  Die ons troost,  is in ons midden. 

Daarom is Pinksteren een feest 

omdat God het zo blijft herhalen, 

om Christus wil, in alle talen: 

“IK houd je vast, wees niet bevreesd”. 

 

https://www.google.nl/imgres?imgurl&imgrefurl=http://www.rafaelgemeentesion.nl/2010/05/uit-het-hart-van-pinksteren-2/&h=0&w=0&tbnid=1aRxz_aT5am2UM&zoom=1&tbnh=183&tbnw=276&docid=2QHF__Sdh_BukM&tbm=isch&ei=d2tWU9j6Aq3a0QWM2IGADA&ved=0CAIQsCUoAA
https://www.google.nl/imgres?imgurl&imgrefurl=http://www.rafaelgemeentesion.nl/2010/05/uit-het-hart-van-pinksteren-2/&h=0&w=0&tbnid=1aRxz_aT5am2UM&zoom=1&tbnh=183&tbnw=276&docid=2QHF__Sdh_BukM&tbm=isch&ei=d2tWU9j6Aq3a0QWM2IGADA&ved=0CAIQsCUoAA
https://www.google.nl/imgres?imgurl&imgrefurl=http://www.rafaelgemeentesion.nl/2010/05/uit-het-hart-van-pinksteren-2/&h=0&w=0&tbnid=1aRxz_aT5am2UM&zoom=1&tbnh=183&tbnw=276&docid=2QHF__Sdh_BukM&tbm=isch&ei=d2tWU9j6Aq3a0QWM2IGADA&ved=0CAIQsCUoAA
https://www.google.nl/imgres?imgurl&imgrefurl=http://www.rafaelgemeentesion.nl/2010/05/uit-het-hart-van-pinksteren-2/&h=0&w=0&tbnid=1aRxz_aT5am2UM&zoom=1&tbnh=183&tbnw=276&docid=2QHF__Sdh_BukM&tbm=isch&ei=d2tWU9j6Aq3a0QWM2IGADA&ved=0CAIQsCUoAA
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