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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 

Het Bezoekersteam   blz.  10 

Gedicht                  blz.11+17+19 

Samenvatting preek   blz.  12 

Ingezonden stuk  ‘De Sjofar’  blz.  18 

‘Het jongetje dat niet in de hemel was’  blz.  20 

Israel&De Bijbel/Anne & Bas vd Linden  blz.  21  

Gospel Festival Rotterdam  blz.  22 

Bridge to Light/Grace Village/Karin         blz.  23 

Ingezonden stuk  ‘Volgerschap’   blz.  24 

Bernard en Susanne   blz.  25 

‘Afscheid nemen bestaat niet’                  blz.  28 

Gedicht                                                          blz. 29 

Financiële verantwoording Kas/Giro blz.  30 

Taken & verantwoordelijkheden blz.  31 

 

Voorwoord    Lieve broeders en zusters,  

Terugblikkend op de maand april hebben we het 

Paasfeest mogen vieren met een Paasbrunch! Wat 

was het fijn zo samen te gedenken! Namens bestuur 

en redaktie hartelijk dank aan iedereen die zich 

heeft ingezet voor dit samenzijn. Dit keer staat ons 

gemeenteblad in het teken van Hemelvaart en het 

Pinksterfeest. Ook leest u in een toelichting over de samenstelling van ons 

bezoekersteam en een artikel over ´Volgerschap´. Natuurlijk is er ook weer 

nieuws van onze zendingsprojecten.            Veel leesplezier!          De redaktie  

    

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             3 mei 

Spreker            Br. Jeene vd Hoef 

Dienstleiding  Leonard Bloem 

Pianiste            Maki Tasaka (C,J) 

 

Zondag            10  mei

Spreker            Br. Sjef Verkerk

Dienstleiding  Henk van Groen

Pianiste           Maki Tasaka

Zondag           17 mei   

Spreker            Br. Cees Visser 

Dienstleiding  Siem van Pelt 

Pianiste           Tia Iskandar (C,J) 

Zondag            24 mei

Spreker           Br.  Hans Timmers

Dienstleiding  Cor Barning

Pianiste           Alicia Witarsa

 

 

Zondag           31 mei 

Spreker           Br. Aart van Rijn 

Dienstleiding Henk van Groen 

Pianiste          Tia Iskandar (RJ,J)       

 

Zondag           14 juni 

Spreker            Br. Meindert Vos 

Dienstleiding  Leonard Bloem 

Pianiste           Viviënne ChuLiao  (C,J) 

 

Zondag           28 juni 

Spreker           Br. Johan vd Toorn 

Dienstleiding Cor Barning 

Muziek            Kadosh  

 

Zondag              7 juni

Spreker            Br. Bas vd Bosch

Dienstleiding  Cor Barning

Pianiste            Viviënne 

 

Zondag          21 juni

Spreker           Br. Gert

Dienstleiding Henk van Groen

Pianiste           Alicia Witarsa

 

 

 

SAMENKOMST 

 

 

. Na afloop van de dienst is er gelegenheid 

10  mei 

Sjef Verkerk  HA 

Henk van Groen 

Maki Tasaka  (RJ,T) 

4 mei  (1
e
 Pink) 

Hans Timmers 

Cor Barning  

Alicia Witarsa (S,T) 

7 juni 

Bas vd Bosch  HA 

Cor Barning 

Viviënne ChuLiao (RJ,T) 

21 juni 

ertJan Pellikaan  

Henk van Groen 

Alicia Witarsa (RJ,T)  
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Roosters en andere taken 

Data: Welkom Koffie Kinderwerk Beamer 
  3 mei Riet & An Linda & Elbert Jannie Stefan  

  

10 mei  Janny & Harry Riet & An Ada Richard  

 

17 mei  Thea & Tonny Tonny & 

Stefan 

Helena Stefan  

24 mei  Piet & Helena Helena & 

Robert-Jan 

Jaëlla Richard  

 

31 mei  Henk & Stefan Linda & Elbert Thérèse  Stefan 

  7 juni Tonny & Thea 

 

Elma & Leen Jorike Stefan 

14 juni Janny & Harry Robert-Jan & 

Bellie 

Helena Richard 

21 juni Thea & Helena Jaëlla & 

Tonny 

Thérèse Stefan 

28 juni 

  

Piet & Stefan  Jopy & Bellie Ada  Richard 

(* 2 juni) (Presentatie Bas en 

Anne vd Linden) 
  (Israël &De 

Bijbel) 

     

Rooster leiding van de bidstonden 

  5 mei Siem/An     9  juni Cor/Lucie 

12 mei Gerrit  16  juni Tom 

19 mei Riet  23  juni Siem/An 

26 mei Thérèse 

   2 juni Henk * 
30  juni Gerrit 

  7  juli  Riet        

 
 

Elke dinsdagavond voor gemeenteleden.      Aanvang 19.45uur. 

Meidoornstraat 9, Den Haag.                            Bidt u mee? 
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VERJAARDAGEN 
  
 

  

Mei            Juni 
  1  Caroline Bloem en Henk van Groen        4  Helena Stembert  

  2  Kevin Voskamp        12  Hans van Duivenbooden 

  3  Wim van Amelrooy/Tonny Laemers    12  Jeanet van Harskamp  

  7  Rozalina Heeneman       15  Leonard Bloem 

  8  Linda Bloem         28 Greet Mooiman 

11   Ivannah Beaumont   

14  Janny vd Bos  

24  Sandra Janssen 29  Nel van Wezel     

Alle jarigen van harte gefeliciteerd & Gods rijke zegen toegewenst! 
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KRINGAVONDEN, LOCATIE, DATA EN TIJD 
• Bijbelstudie Broeder Hans Timmers:  12 en 26 mei en 9 

en 23 juni 2015. Aanvang 20.00 u. Om de 2 weken. 

Wisselende locaties. Onderwerp: Evangelie van 

Johannes. 

• Thematische Kring van Harry + Jannie Carlier: ’s avonds 

In mei geen kring; 11 en 25 juni 2015.  Locatie bekend 

bij kringleden. Onderwerp: Het dagelijks leven uit de Brief aan de Romeinen. 

• Dagkring Cor Barning:  woensdagmorgen 6 en 20 mei 2015

2015.  Bijbelstudie 2 Petrus 2.  

• Kring Henk van Groen: Data en locatie bekend bij de kringleden

Bijbelboek Jesaja. 

•     Kring van Siem van Pelt: Data en locatie bekend bij de kringleden.

Bijbelstudie Brief aan de Efezen. 

                  
         Wilt u een kring bezoeken? Overleg met de desbetreffende kringleider

Gebed gevraagd voor onze zieken: 
• Zuster Korving is herstellende van een ziekenhuis 

opname. 

• Broeder Korving is vanwege zijn hoge leeftijd niet meer 

in staat de samenkomst te bezoeken.  

• Twan Scholtes is herstellende van een ooroperatie  

• Zuster Noor Matla is onverwacht overleden. De begrafenis vond 

plaats op 17 april 2015. 

       

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. 

 

 

 

 

 

 

 

Onderwerp: Het dagelijks leven uit de Brief aan de Romeinen.  

2015;  3 en 17 juni 

bekend bij de kringleden. Onderwerp 

kringleden.                                     

kringleider. 

is vanwege zijn hoge leeftijd niet meer 

 

. De begrafenis vond 

Wilt u  bidden voor degenen  in onze gemeente die kampen met 

gezondheidsklachten, eenzaamheid of zij die verdriet hebben? Wij 

vertroosting  van harte toe! Ook voor 

hen die wij niet met name hebben genoemd maar die het toch 
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Wist u dat wanneer de sprekers van onze zendingsprojecten de 

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

zendingsprojecten? 

 

Wist u dat wij op 9 mei 2015  van 10.00 tot 14.00 uur een workshop 

‘mozaïeken’ houden? De bijdrage bedraagt 10 euro p.p. De opbrengst is 

bestemd voor het Kindertehuis Horeb van Bernard en Suzanne. 

Zie de website www.liekeltje.nl 
 

Wist u dat op 28 juni 2015 Kadosh uit Oldenbroek weer bij ons komt?  

 

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

Maar wel inzenden vòòr 15 juni 2015. U kunt het gemeentenieuws ook 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’. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 | gemeentenieuws  

 

Vanuit de Broederraad       

De  stip aan de horizon:  
 
´Ogen zullen niet langer 
blind zijn, oren luisteren 
weer aandachtig´ 

 

In een organisatie wordt er meestal  vooruitgekeken en worden 

langetermijndoelen geformuleerd. Een zogenaamde stip aan de horizon. 

Zodat iedereen weet wat de richting en de doelen zijn. Als het goed is 

bepaalt deze stip aan de horizon waarin de energie en  het geld gestopt 

wordt. Een stip aan de horizon kan duidelijkheid en rust geven. In dat licht is 

het apart als je geen eigen stip aan de horizon hebt. Hoe staat het vervolgens  

met ons  christen-zijn en het persoonlijk functioneren binnen en buiten de 

Christengemeenschap?  Wat streeft u werkelijk na  en wat kan de 

Christengemeenschap daarin betekenen? Leeft u van zondag naar de 

volgende zondag? Ervaart u leiding van de Here? Of gaat het verder en 

dieper? Van Kerst naar Kerst, en ervaart u daarin Gods handelen in uw 

persoonlijk leven. 

Het boek Jesaja  32  heeft het over de volgende  stip: het Messiaanse rijk: 
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Een van de essentiële betekenissen van het Messiaanse Rijk is dat de Here al 

Zijn beloften met betrekking tot Zijn volk en land in vervulling doet gaan. Het 

Messiaanse Rijk is tegelijk een  genadeperiode voor alle volken. Vandaag 

leven we in een tijd die gekenmerkt wordt door vragen als: ‘Waar is God?’ 

en: ‘waarom grijpt God niet in?’ In het Messiaanse Rijk zal iedereen het   

weten  en deelnemen aan de Vrede waar gerechtigheid heerst. 

1 Een Koning die rechtvaardig regeert en leiders die leiden volgens het recht 

2 zijn als een beschutting tegen de wind, als een schuilplaats voor een 

wolkbreuk,als waterstromen in een dorre streek, als de koele schaduw van 

een rots in een dorstig, uitgedroogd land. 

3 Ogen zullen niet langer blind zijn,oren luisteren weer aandachtig; 

4 de onbezonnen geest verwerft kennis en inzicht,de tong van stotteraars 

spreekt vloeiend en vlot. 

 

Dit inzicht kun je ondermeer 

verkrijgen door bijbelstudie, 

ontmoeting met andere Christenen 

en overgave in geloof. Diezelfde stip 

krijgt tevens aandacht in alle andere 

ontmoetingen waar de Here God 

centraal staat. Diezelfde stip aan de 

horizon verandert van kleur als we 

elkaar loslaten en als we elkaar 

verdriet doen. Die ogenschijnlijke rust krijgt een ander karakter als we elkaar 

laten vallen en/of we een andere wending geven aan onze 

verantwoordelijkheid. 

Terugkijkend op Pasen kunnen we opgewekt het feest van Pasen nagenieten, 

omdat de Here Jezus voor ons opgestaan is. Laten wij zo ook elkaar 

ontmoeten tijdens de workshopochtend op 9 mei: door het maken van een 

mozaïekobject steunen we Stichting Horeb in Brazilië en op de speciale 

informatie en - gebedsavond van de stichting Israël en de Bijbel op 2 juni. 

Laten wij vooral opgewekt blijven, elkaar vasthouden, elkaar bemoedigen en 

elkaar in  de ogen kijken. Een glimp van de stip herkennen we enkel en alleen 

in elkaar. Gezegende tijd toegewenst,                         namens de broederraad,         
  Henk van Groen 
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Het Bezoekersteam.    ´De nieuwe samenstelling
 
In het laatste kwartaal van het vorige jaar hebben 

Nadia, Robin Eijkhoudt en Astrid en Barend de 

Kramer helaas ons team - wegens verhuizing- 

verlaten. 

Ondanks dit grote gemis hebben de overige 

teamleden, Thea, Helena, Jopy, Jaëlla en Marianne, de draad weten op te 

pakken en regelmatig gemeenteleden bezocht. Gemeenteleden, die in een 

verpleeg-of verzorgingshuis verblijven en daarom de samenkomst niet 

kunnen bijwonen, bleven op die manier toch enigszins in contact met de 

gemeente. Gelukkig heeft Stefan Geurten, die ons team al regelmatig 

assisteerde, eind februari j.l. te kennen gegeven ons team structureel te 

willen versterken. 

 

Het was ook heel fijn voor ons team om

gemeenteleden, die we regelmatig tijdens de 

zondagdienst ontmoeten, thuis te bezoeken en hen 

zo beter te leren kennen. We hebben ook 

regelmatig telefonisch contact gelegd met hen, die 

gedurende kortere tijd wegens ziekte of andere 

omstandigheden afwezig waren. 

We zien ook, dat veel gemeenteleden tijd voor 

elkaar vrij maken en daar waar nodig, de helpende 

hand toesteken. 

We hopen onze bezoekjes op deze manier te kunnen voortzetten en ook de 

komende maanden weer gezellige en zinvolle gesprekken met onze broe

en zusters te mogen hebben. Wij vinden het ook fijn als u ons uitnodigt voor 

een bezoek. U kunt ons telefonisch bereiken (telefoonnummer staat in het 

gemeenteblad) of voor/ na de samenkomst aangeven, dat u graag bezoek 

ontvangt. 

 

Namens het bezoekersteam  
Marianne Heeneman               

 
 

De nieuwe samenstelling´ 

Jopy, Jaëlla en Marianne, de draad weten op te 

pakken en regelmatig gemeenteleden bezocht. Gemeenteleden, die in een 

of verzorgingshuis verblijven en daarom de samenkomst niet 

bleven op die manier toch enigszins in contact met de 

gemeente. Gelukkig heeft Stefan Geurten, die ons team al regelmatig 

assisteerde, eind februari j.l. te kennen gegeven ons team structureel te 

Het was ook heel fijn voor ons team om 

gemeenteleden, die we regelmatig tijdens de 

zondagdienst ontmoeten, thuis te bezoeken en hen 

zo beter te leren kennen. We hebben ook 

regelmatig telefonisch contact gelegd met hen, die 

gedurende kortere tijd wegens ziekte of andere 

We zien ook, dat veel gemeenteleden tijd voor 

elkaar vrij maken en daar waar nodig, de helpende 

We hopen onze bezoekjes op deze manier te kunnen voortzetten en ook de 

komende maanden weer gezellige en zinvolle gesprekken met onze broeders 

en zusters te mogen hebben. Wij vinden het ook fijn als u ons uitnodigt voor 

een bezoek. U kunt ons telefonisch bereiken (telefoonnummer staat in het 

gemeenteblad) of voor/ na de samenkomst aangeven, dat u graag bezoek 
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Gedicht  van: Joke van Sliedregt Uit: Vruchtbaar leven    Inzender: AvdB  

 

PINKSTERFEEST Handelingen 2 

De lucht is vol van groot gedruis, 
Gedreven door de wind.  
’t Geluid vervult het hele huis …  
Het Pinksterfeest begint! 
 
Verdeelde tongen als van vuur 
- Vuur van de Heil’ge Geest 
Is nedergedaald dit heilig uur –  
Zijn op hun hoofd geweest. 
 
Zij spreken elk een vreemde taal, 
Gedreven door de Geest. 
En toch verstaan wij ’t allemaal,  
Wat is dit toch voor feest? 
 
Misschien zijn zij vol zoete wijn, 
Maar wacht, daar spreekt er één: 
‘U denkt wel dat wij dronken zijn, 
Maar dronken is er géén!’ 
 
‘Dit is wat Joël profeteert,  
Vervulling van het Woord.  
Hij zag reeds, door de Geest geleerd, 
Wat u nu ziet en hoort!’  
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Samenvatting preek    Door Rita de Jager 

 

 

 

 

´Heilig leven tot Zijn komst´    
 

Een paar weken geleden mocht ik hier ook bij u voorgaan en hebben we het 

gehad over het  thema ´ Beloofd is Beloofd´ Daarin keken we in Gods Woord 

naar vele beloften die hij deed aan Zijn geliefd volk Israel. Weet u nog het dal 

met dorre doodsbeenderen wat veranderde in een dal met levende mensen , 

eerst nog zonder Gods Geest maar later met Zijn Geest en met geweldige 

vergezichten op de toekomst. (kijkdoos) 

Ook bespraken we heel summier de vele verbonden die God heeft gesloten 

door heel de geschiedenis heen, en dat die verbonden vaak ook nog voor 

vandaag gelden. Tot slot kwamen we uit op dat geweldige bloedverbond wat 

de Here Jezus met ons heeft gesloten en waar we opnieuw in de viering van 

het Heilig Avondmaal straks bij stil zullen staan. 

Vandaag gaan we een beetje naar onszelf kijken, en misschien komt die 

kijkdoos weer van pas, of ik kan ook zeggen dat we een doorkijkje

maken. Ik kan mij nog herinneren dat we op een vakantie in Toscane op een 

plein stonden met allemaal mooie doorkijkjes. Zo geeft de

vanmorgen ook weer een doorkijkje naar de toekomst, maar tegelijk bepaal

het ons ook bij het hier en nu; vandaar ook het onderwerp:

TOT ZIJN KOMST’. Daartoe roept de schrijver Paulus ons vandaag op.  Maar 

eerst Zijn komst. Ja, daar zijn veel boeken over geschreven, veel theorie

losgelaten, veel meningsverschillen door ontstaan, veel waarheden en 

onwaarheden  over verkondigd. Veel data al lang gepasseerd

de recente historie, het jaar 2000? Bij ons in de BGV hadden ze besloten juist 

in 1999 het in de kringen te gaan hebben over de wederkomst en sommigen 

keken een beetje met angst en beven naar de datum van 1/1/2000 want dan 

‘zou de wereld kunnen vergaan’ weet u nog, terwijl wij als gelovigen weten 

dat dit nog minstens 1000 jaar gaat duren, voordat er een nieuwe hemel en 

nieuwe aarde komt. Ook onze eigen voorganger deed er in zijn 

oudejaarspreek een poging toe om toe te werken naar een datum van Zijn 

komst. Hij had een schitterend overzicht gemaakt met jaartallen 

geven dat het evangelie niet te stoppen is. En dat is ook niet te stoppen

11 januari  2015  Broeder  T. Haakma 

1 Thess. 4 

 

en paar weken geleden mocht ik hier ook bij u voorgaan en hebben we het 

aarin keken we in Gods Woord 

naar vele beloften die hij deed aan Zijn geliefd volk Israel. Weet u nog het dal 

veranderde in een dal met levende mensen , 

eerst nog zonder Gods Geest maar later met Zijn Geest en met geweldige 

Ook bespraken we heel summier de vele verbonden die God heeft gesloten 

en dat die verbonden vaak ook nog voor 

ot slot kwamen we uit op dat geweldige bloedverbond wat 

de Here Jezus met ons heeft gesloten en waar we opnieuw in de viering van 

een beetje naar onszelf kijken, en misschien komt die 

e een doorkijkje gaan 

Ik kan mij nog herinneren dat we op een vakantie in Toscane op een 

o geeft de bijbel ons 

maar tegelijk bepaalt 

vandaar ook het onderwerp:  ‘ HEILIG LEVEN 

aartoe roept de schrijver Paulus ons vandaag op.  Maar 

daar zijn veel boeken over geschreven, veel theorieën op 

losgelaten, veel meningsverschillen door ontstaan, veel waarheden en 

onwaarheden  over verkondigd. Veel data al lang gepasseerd. Weet u nog in 

dden ze besloten juist 

in 1999 het in de kringen te gaan hebben over de wederkomst en sommigen 

keken een beetje met angst en beven naar de datum van 1/1/2000 want dan 

weet u nog, terwijl wij als gelovigen weten 

nstens 1000 jaar gaat duren, voordat er een nieuwe hemel en 

Ook onze eigen voorganger deed er in zijn 

oudejaarspreek een poging toe om toe te werken naar een datum van Zijn 

komst. Hij had een schitterend overzicht gemaakt met jaartallen om aan te 

n dat is ook niet te stoppen. 
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Volgens hem zijn er nog 100 miljoen mensen van de 7 miljard die het 

evangelie nog niet in hun eigen taal kunnen lezen, dus zou je als conclusie 

kunnen trekken dat Jezus nog niet terug kan komen? Zou het afhangen van 

die 100 miljoen of hangt het af van de datum op Gods kalender? Moeten we 

er nu niet dagelijks klaar voor zijn? Wat terecht nog door hem werd 

opgemerkt is de ontwikkeling van de moderne media waardoor alles soms 

10x sneller gaat dan wij hadden kunnen dromen, en dat geldt dus ook voor 

Bijbelvertalingen. Maar God is niet afhankelijk van moderne media en roept 

ons op waakzaam te zijn, en onze lampen gevuld te houden. (denk aan 5 

dwaze, en 5 wijze meisjes) 

U weet wat BIBLE betekent ? Best information before leaving earth en 

vandaar ook dat ik vanmorgen met u 1 Thess. 4 heb gelezen en waarbij we 

elkaar alvast mogen troosten met deze woorden die we  hebben  gelezen in 

vs 18. Paulus schrijft deze woorden dus vlak voor de komst van de Here Jezus 

om ons als Zijn bruid, als Zijn gemeente tegemoet te gaan in lucht. Hij zal zelf 

neerdalen met een geroep, met de stem van een aartsengel en met een 

bazuin van God uit de hemel. En dan (het leest als een spannend 

jongensboek) dan zullen eerst degenen die Jezus lief hadden en ons ontvallen 

zijn, het eerst opstaan. Aartsengel….opvallend hier wordt er gesproken over 

de aartsengel. In de bijbel kennen we maar één aartsengel Michael en de 

meeste uitleggers komen tot de conclusie dat dit Jezus zelf is. Dus we horen 

Jezus hier zelf roepen. Maar wat zou hij roepen? 

De Bazuin. Er wordt op een bazuin geblazen. Weet u wat een bazuin is? Dat is 

een blaasinstrument, en eigenlijk de voorloper van de trompet. Het woord 

bazuin kun je ook associëren met heraut en in het boek Openbaring wordt hij 

6x genoemd. In Israel was het een gebogen, gekromde hoorn van een stier, 

ram of bok, en we kennen allemaal zijn naam:  Sjofar. 

En dan. Het is net alsof Hij even een adempauze neemt. Let op, nog even 

geduld, eerst degenen die jullie ontvallen zijn, die mogen eerst. Die hebben 

het langst moeten wachten en ja daarna mogen jullie. ( vraag: kunnen we ons 

er iets bij voorstellen?) Dan gaan we samen met die ons dierbaar waren 

opgenomen worden. Waar naartoe dan? Nou naar een ontmoeting met de 

Heere in de lucht! Alsof de Here Jezus ergens op een kruispunt in de 

(toekomstige) geschiedenis ons staat op te wachten. Hé Jan welkom jongen, 

hé Marie, welkom hoor op ons bruiloftsfeest. Kom er bij, of beter gezegd 
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kom binnen. Warmte, liefde, schitterende kleuren, schitterende muziek, ach 

vult u zelf verder maar in. Heerlijk , een bruiloftsfeest!!! Maar ja, zover is het 

(nog) niet. Maar beste mensen, het duurt niet lang meer, en tot die tijd, de  

oproep in dit hoofdstuk van de Thessalonicensenbrief tot een Heilige 

levenswandel. Maar ja hoe doe ik dat? Mensen hebben het nog al eens 

moeilijk met de vraag wat Gods wil is voor hun leven en dan zeg ik altijd maar 

weer: lees je Bijbel, want daar staat het in! U weet nog (BIBLE). Lees 

bijvoorbeeld Romeinen 12:2;  en dan weet je het. God wil het goede en 

welbehaaglijke, en dat staat hier ook in vs 3 van 1 Thess. 4. Hij wil een Heilige 

levenswandel. Hij roept ons vandaag eigenlijk op meer overvloedig te zijn in 

datgene wat goed is! En dan is de cirkel weer rond. God wil graag het goede 

en onze taak is het goede te doen! Maar ja zal iemand hier denken, doen, 

doen, dat is alleen maar activisme. Nee zeg ik dan, dat is Heilige 

levenswandel. Lukt ons dat volkomen, nee, maar het roept ons op tot 

standvastigheid, vol houden, en het leidt ons op. Of we nou oud of jong zijn, 

we zitten nog steeds in de schoolbanken, en ik hoop vanochtend dat we nog 

steeds leergierig zijn. 

(Afgelopen zaterdag ging ik boodschappen doen bij de Jumbo, vlakbij ons in 

de straat en ik had ineens zin in lekkere broodjes (hebt u dat ook wel eens?) 

En dan staat daar zo’n plastic bak met ronde gaten,  dan mag je daar niet met 

je handen aankomen. Dan ligt daar zo’n knijpgeval en daarmee moet je je 

broodjes pakken. Voor mij was een oudere dame een poging aan het doen 

door een van de gaten. En ik, wachten, wachten, wachten. Haar man stond 

ook te wachten en die werd ongeduldig. Ook het vrouwtje werd dat. Ik kon 

het niet laten om toch een opmerking te maken, (grappig) natuurlijk en te 

wijzen op de vele cursussen die er zijn over allerlei onderwerpen, en dat er 

ongetwijfeld ook eentje zou zijn over het onderwerp ‘Geduld’, met dit 

verschil dat dit een mensenleven kan duren. Ze moest erg lachen! 

Dit ter illustratie dat we er op voorbereid moeten zijn om ons leven lang in 

de schoolbanken te zitten om dat heilig leven te leren. Het is een 

voortdurend proces. De vraag is dus: Hoe moeten we wandelen en God 

behagen. De thessalonicensen hadden onderwijs genoten omtrent dit 

onderwerp, en wij, wat hebben wij in de loop der jaren opgepikt uit de vele 

preken en onderwijs uit Gods Woord? Onze handel en wandel moeten zo zijn 

dat het God behaagt. Alleen goed te spreken is niet genoeg. Het moet ook 

gevolgd worden door daden. De praktijk van ons leven, moet dat ook tonen--

-het moet zichtbaar zijn. We leven in een tijd dat de oproep regelmatig klinkt 

dat we transparant moeten zijn. Geen verborgen agenda’s.  
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Wij als Christenen hebben de opdracht niet mensen allereerst te behagen 

(naar de mond praten) ,maar onze Hemelse Vader. In het gedeelte wat we 

straks gelezen hebben gaat het over onreinheid. Ik vind dat een lastig 

onderwerp. Het gaat niet alleen over wat je met je lichaam wel/of niet doet, 

maar ook wat je met je leven doet. 

*Hoe leef je mbt je relaties. (o.a. je huwelijk) Ben je die liefhebbende 

echtgenoot, of ben  je die lieve vriend/vriendin of buurman of buurvrouw. 

Herkennen ze iets van Gods principes met betrekking tot relaties. 

*Hoe leef je mbt je geld. Heb jij het geld, of heeft het geld jou. Ik weet wel 

dat we worden bedolven onder verzoeken om geld te geven, maar stel je 

daarbij ook de juist prioriteiten? God heeft ons een prachtig voorbeeld 

gegeven in de ‘tienden’. 

* Hoe leef je mbt je vrije tijd. Is het alleen maar leve de lol, of stel je je 

dienstbaar op. Heeft het waarde voor de eeuwigheid wat je doet? Ben je 

beschikbaar als vrijwilliger of heb je het te druk met jezelf. 

*Hoe leef je mbt je sexualiteit. Ben je bestand en welke wapens kun je 

inzetten tegen de vuilheid, de vunzigheid, de ontrouw, de sexuele moraal, of 

juist het ontbreken van die moraal. Wil je erover praten met iemand als je 

worstelt met je gevoelens, en weet je daarin de juiste weg te bewandelen. 

Ik vraag mij wel eens af hoe Jezus mij gaat aantreffen bij Zijn komst. Laat dit 

heel erg duidelijk zijn, we hoeven niet ELKAAR de maat te nemen, maar 

wanneer Hij komt, moet ik dan wegduiken uit een boek vol met overspel en 

vloekwoorden of zit ik klaar met mijn afstandbediening om vlug te zappen 

naar een fatsoenlijk programma op TV van de EO of Family 7? 

(Mijn vrouw en ik hebben de laatste weken vier films bekeken die ik jullie alle 

vier wel kan aanraden: ‘The Woodcarver’, ‘Dorsvloer vol confetti’, en ‘The 

Fireman’, en ‘het jongetje wat in de Hemel was’. En vooral ‘the Woodcarver 

‘ deed mij deugd omdat daar geleerd werd wat bij veel Christenen een soort 

sieraad om hun pols is geworden met de letter WWJD. Natuurlijk werkt dat 

niet als een soort truc om bij iedere situatie in het leven eerst op je 

polsbandje te kijken, maar het is zeker een goede reminder. 

Onreinheid, in welke vorm ook, brengt ons af van datgene wat God graag 

ziet. Christenen behoren niet te wandelen als onbekeerde heidenen. De 

zonde van onreinheid staat lijnrecht tegenover een Heilige levenswandel. Vs 

7 zegt dat ook nadrukkelijk:  We zijn niet geroepen tot onreinheid, maar tot 
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een leven in Heiliging, en de vraag doet zich dan ook voor: hebben wij 

eigenlijk wel door wat voor een heilig God wij hebben. Door onreinheid 

verwerp je eigenlijk God zelf, en (vs 8) verwerp je daarbij ook het geweldige 

wapen wat je van God gekregen hebt op de Pinksterdag, namelijk Zijn Geest 

die in jou wil wonen, want daarmee kun je je wapenen tegen onreinheid. 

Vraag: als dit theorie voor jou is en geen werkelijkheid, vraag dan a.u.b. 

vandaag nog aan God of hij bij je komt “inwonen”. Met andere woorden 

vraag Hem om de inwoning van Zijn Heilige Geest. Doe dat! Bij de marine 

hadden ze vroeger een geweldig lied om mensen te interesseren om bij de 

marine te gaan dienen: ZORREG dat je er bij komt, want bij de Marine moet 

je zijn! Vanmorgen wil ik graag tegen u en jou zeggen hier in Den Haag: wees 

er aub zeker van dat je er bij bent!  Want Hij komt spoedig! Amen. 

 

 
 
 
                

  
"Heer,herstelt u in deze tijd het 
Koninkrijk voor Israël?” 

 
   Gelijkenis 5 dwaze en 5 wijze meisjes 
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Gedicht      KOM HAASTIG        Van:  JvdB 
 
‘Kom haastig, Jezus!’, bidt de predikant. 
‘Ja, Amen’, zegt een boer, ‘wil spoedig komen! 
Maar na de oogst, want van m’n nieuwe stuk land 
Heb ik nog nooit de opbrengst waargenomen’. 
 
‘Ja, Amen’, zegt mevrouw, ‘maar mag ik voor 
De bontjas die ik gisteren zag hangen 
Eerst sparen en hem aan doen als het koor 
Een avond geeft in ‘Christelijke belangen?‘ 
 
‘Ja, Amen’, zegt het kind, ‘maar nu nog niet, 
Ik moet nog met vakantie naar de bossen. 
Maar ik zal zwaaien, zodat U het ziet, 
Als U ons onder schooltijd komt verlossen’. 
 
‘Kom haastig, Jezus’, bidt de predikant. 
Maar mag ik eerst die nieuwe lezing lezen, 
Die ik gemaakt heb voor het jeugdverband 
Over ‘Gij zult het wel verstaan na dezen?’ 
 
Van: Ds Okke Jager      

 
zonsverduistering   Bloedrode maan 
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Ingezonden stuk ‘De Sjofar’        Uit:  Jong IB 

De sjofar of ramshoorn is misschien wel het bekendste instrument uit de 

Bijbel.  In het Oude Testament zien we ‘sjofar'  meestal vertaald als ‘bazuin' 

In Exodus wordt melding gemaakt van ‘het geluid ener zeer sterke bazuin' 

(19:16), een geluid dat dus welbekend was bij het volk Israël.                 

Hoewel we meestal spreken van een ramshoorn, kunnen sjofars ook gemaakt 

worden van de horens van geitenbokken of zelfs antilopen. Als het merg uit 

de horen verwijderd is blijft een, meer of minder gebogen, holle pijp over. 

Via het mondstuk, aan de spits van de horen, wordt geblazen om de klank te 

produceren. Dat is gemakkelijker gezegd dan gedaan. Het blazen van de 

sjofar vergt veel oefening, inspanning en lucht. Aparte noten kunnen niet 

geblazen worden, dus hangt de melodie af van de aaneenschakeling van 

korte en lange stoten.    

 In Jozua (6:4) lezen we dat het een taak van de 

priesters was de sjofar te blazen. Dat gebeurde bij 

feestelijke bijeenkomsten maar ook ten tijde van 

oorlog en strijd. Marsorders werden als het ware 

per bazuin gegeven en ook werd ermee het 

signaal gegeven dat het volk samen moest 

komen. Zowel bij vreugde als gevaar klonk de 

sjofar over Israël. Nog steeds is het een roepstem, die ons wekt en aanspoort 

ons tot God te keren.      Zo wordt in orthodox 

Joodse huizen de sjofar nog wekelijks geblazen, 

als aankondiging van de sabbat.  Rosj Hasjana (het 

Joodse nieuwjaar) is bij uitstek dé dag van 

bazuingeklank, waarop de sjofar, traditioneel, 100 

keer geblazen moet worden. Bij Jom Kippoer 

(Grote Verzoendag) wordt de sjofar éénmaal 

geblazen, aan het eind van het vasten. In het 

Oude Testament gaan onze gedachten uit naar de ram, die met zijn horens 

verward zat in de struiken (Abrahams offer van Izak). Dat sprak reeds van het 

offer van Christus op Golgotha. In het Nieuwe Testament richt het 

bazuingeschal ons op Zijn wederkomst (1Thess.4:16)...want de sjofar zal 

klinken! Laten onze oren maar gespitst zijn!  
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Gedicht Van:  E.IJskes-Kooger  Uit:  ‘Als glas in de zon’      Inzender: JvdB 

 
PINKSTEREN  
  
Kom, Heil’ge Geest doorwaai mijn kleine hof, 
De bloemen van mijn leven, grijs van ’t stof, 
En grauw van ’t vuil dat ik zelf binnenbracht, 
Zij hangen slap, als in een koude nacht. 
 
Maar als Gij komt (en ‘k hoor reeds Uw geluid) 
Wordt alles nieuw, en iedere knop komt uit. 
Dan zal mijn leven bloeien als een roos 
Die in het zonlicht staat, zo schoon, zo mateloos. 
 
Dan zal ik vrolijk zingen tot Uw lof. 
Kom, Heil’ge Geest, doorwaai mijn hof. 
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Ingezonden stuk      Bron: ‘De Middernachtsroep’

 

 
‘HET JONGETJE WAS NIET IN DE HEMEL’ 
  
De  ‘Hemelvaart industrie’  is voor de christelijke boekenwereld een 

lucratieve bron  van inkomsten. Diverse boeken over mensen (vooral kleine 

jongens) die in de hemel zouden zijn geweest en weer terug zijn gekomen, 

hebben een miljoenenpubliek aangesproken, zelfs in conservatieve kr

 

Alex Malarkey, één van deze jongetjes die in de hemel zouden zijn geweest, 

wijst er al jaren op dat zijn reis naar de hemel zelf verzonnen is. Zijn vader, 

die de drijvende kracht hierachter was, heeft het boek samen met hem 

geschreven. ‘De jongen die uit de hemel terugkwam’. De leugen is nu 

publiekelijk bekend geworden en zowel de Amerikaanse als de Nederlandse 

uitgever hebben de uitgave van het boek gestaakt. 
  
 

 

Bron: ‘De Middernachtsroep’ 

 

is voor de christelijke boekenwereld een 

lucratieve bron  van inkomsten. Diverse boeken over mensen (vooral kleine 

l zouden zijn geweest en weer terug zijn gekomen, 

hebben een miljoenenpubliek aangesproken, zelfs in conservatieve kring. 

Alex Malarkey, één van deze jongetjes die in de hemel zouden zijn geweest, 

wijst er al jaren op dat zijn reis naar de hemel zelf verzonnen is. Zijn vader, 

was, heeft het boek samen met hem 

De leugen is nu 

publiekelijk bekend geworden en zowel de Amerikaanse als de Nederlandse 
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ANNE EN BAS VAN DER LINDEN 
               
 

GEBED 
 

DUITSLAND 
De Hebreeuws-Duitse Tenach is inmiddels 

beschikbaar en Bas en Anne van der Linden 

hebben al veel aanvragen vanuit Duitse 

synagogen ontvangen. We zijn de Heere 

dankbaar dat er na gebed om leiding van 

de Heere, voor de Elberfelder vertaling is 

gekozen. Inmiddels is geble

vertaling positief binnen de Joodse 

gemeenschap wordt ontvangen.

Israël-Bijbel-Landdag 2015 
Hemelvaartsdag 14 mei,  
10.00 - 16.00 uur 
Otterloseweg 18a, Ede 

Thema: 'Licht in een donkere 
(eind)tijd´                                     
In deze donkere tijd van toenemend 

antisemitisme gaat Gods Woord uit naar 

Zijn volk. Maak via getuigenissen en 

videoreportages kennis met de 

wereldwijde bijbelverspreiding onder 

Gods oogappel Israël. Speciale gasten: 

Albert en Esther Knoester uit Dimona. 
Zij zullen vertellen over de bijzondere wijze waarop de Heere in deze 

Israëlische stad Zijn gemeente bouwt.  

 

Van: Lucie Barning 
Bron: I&B 

 

Duitse Tenach is inmiddels 

beschikbaar en Bas en Anne van der Linden 

hebben al veel aanvragen vanuit Duitse 

synagogen ontvangen. We zijn de Heere 

dankbaar dat er na gebed om leiding van 

de Heere, voor de Elberfelder vertaling is 

gekozen. Inmiddels is gebleken dat deze 

vertaling positief binnen de Joodse                      

gemeenschap wordt ontvangen. 

Zij zullen vertellen over de bijzondere wijze waarop de Heere in deze 
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Gospel Festival Van dinsdag 23 tot en met 
zondag 28 juni 2015 in Rotterdam-
 
Ook in 2015 zal Stichting ''Exodus" het Gospel-Festival organiseren.

Het zal gehouden worden van dinsdag 23 t/m zondag 28 juni.

Plaats: Filadelfia centrum, Espelo 99.  Rotterdam zuid.

  

Iedere avond zullen er gospelartiesten optreden, en een krachtige prediking 

worden gehouden.  

Aanvang is om 20.00 uur. 

Kosten nog moeiten zijn gespaard om er een fijne en afwisselende

week van te maken, met een aantrekkelijk programma.  

 

We starten het Gospel-Festival op dinsdagavond  23 juni met

Joke Buis & Band  

Ook zullen Remco Hakkert & Band, Gospelgroep "Mercy", Wim Pols & the

Country Trail Band, UNITED4CHRIST onder bezielende leiding van 

Aad Contze en Gospelgroep "Immanuël" hun bijdragen leveren.
 

We zien naar u uit, neem vrienden en bekenden mee.       

 Informatie:       

Evangelische Boek & cadeaushop en kantoor: 

Stichting Exodus-Evangelist  C. Kruijf 

Wolphaertsbocht 343 a+b    3081 K G Rotterdam         

Tel: 010-485 55 57                                  

 E-mail:info@st-exodus.nl 

Web-site: www.st-exodus.nl  

 

 
 
 

Gospel Festival Van dinsdag 23 tot en met 
-Zuid. 

Festival organiseren. 

Het zal gehouden worden van dinsdag 23 t/m zondag 28 juni. 

Rotterdam zuid.  

Iedere avond zullen er gospelartiesten optreden, en een krachtige prediking 

Kosten nog moeiten zijn gespaard om er een fijne en afwisselende 

 

23 juni met  

Band, Gospelgroep "Mercy", Wim Pols & the 

bezielende leiding van  

hun bijdragen leveren.  

          Joke Buis 
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NIEUWS UIT ETHIOPIË. 

 
   

Ethiopië maakt moeilijke tijden door. Naderende verkiezingen, die onrust 

brengen, stijgende prijzen en door de dalende koers van de euro zijn 

binnenkomende gelden 20% minder waard. Hoewel deze factoren invloed 

hebben op het reilen en zeilen in Grace Village, ervaren Karin en haar team 

steeds de trouw van de Heer bij hun werkzaamheden. 

 

Zo werd een getraumatiseerd , met aids besmet 

weesmeisje, dat  mede door ernstige 

gedragsproblemen moeilijk in een gezin geplaatst 

kon worden, geheel onverwacht toch door haar 

opa opgehaald en op zijn eigen verzoek 

alles-  bij hem ondergebracht. Gebedsverhoring in 

praktische zaken! 

Nog een ander voorbeeld: een buitengewoon 

moeilijk op te sporen lekkage ( er lekte 2000 liter water per dag weg!!) werd 

uiteindelijk toch opgelost, omdat Karin’s vader een ingeving kreeg een 

watermeter te gebruiken bij het zoeken naar het lek. Het lek werd gevonden 

en de leiding kon worden hersteld. 

 

Over enige tijd bestaat Grace Village 10 jaar. Een 

feestelijk moment, waaraan zeker bijzondere 

aandacht  gegeven zal worden. Graag wil ik ook de 

web-site van Bridge to Light onder uw aandacht 

brengen: www.bridgetolight.nl. Hier kunt u nog 

veel meer over het mooie werk van Karin en haar 

team en de in Grace Village  verblijvende kinderen 

te weten komen. 
 

Marianne Heeneman   

 

 

 

Ethiopië maakt moeilijke tijden door. Naderende verkiezingen, die onrust 

brengen, stijgende prijzen en door de dalende koers van de euro zijn 

Hoewel deze factoren invloed 

hebben op het reilen en zeilen in Grace Village, ervaren Karin en haar team 

Zo werd een getraumatiseerd , met aids besmet 

weesmeisje, dat  mede door ernstige 

dragsproblemen moeilijk in een gezin geplaatst 

kon worden, geheel onverwacht toch door haar 

opa opgehaald en op zijn eigen verzoek –ondanks 

bij hem ondergebracht. Gebedsverhoring in 

Nog een ander voorbeeld: een buitengewoon 

jk op te sporen lekkage ( er lekte 2000 liter water per dag weg!!) werd 

uiteindelijk toch opgelost, omdat Karin’s vader een ingeving kreeg een 

watermeter te gebruiken bij het zoeken naar het lek. Het lek werd gevonden 
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Ingezonden stuk     ‘ KIES VOOR VOLGERSCHAP’   Van: Harry Carlier 

 

….. De kerk heeft niet alleen meer en soms andere leiders nodig, maar ook 

meer andere volgers. 

 

Als voorganger zit je met je handen in het haar. Zo'n twintig ouders in de 

gemeente willen dat in alle ochtenddiensten in de kerk een kindermoment 

wordt ingevoerd. Zo'n dertig - vooral oudere - mensen zijn daartegen: te 

onrustig en oneerbiedig. Tegelijkertijd gaat een deel van de jongeren met 

tegenzin naar de kerk en wil de kerkenraad voor hen elke maand een 

ochtenddienst met meer interactie en opwekkingsliederen houden. Maar 

een grote groep gemeenteleden vindt dat niet wenselijk. De laatste 

maanden liep er zelfs regelmatig iemand de kerk uit als de band op het 

podium bleek te staan. 

Wat moet je? De kerkenraad durft niet goed te kiezen. Gebrek aan 

leiderschap? Te weinig visie? Misschien. Maar is het alleen een probleem van 

leiderschap waar we het over hebben de afgelopen weken (ND 15 november, 

6 december)? Volgens ons maar zeer ten dele. 

Joke van Saane geeft in haar boek Geloofwaardig leiderschap de volgende 

definitie: 'Leiderschap gaat altijd over de relatie tussen de leider zelf en zijn of 

haar volgers binnen de specifieke condities van de groep.  

Dus er zijn drie dimensies van leiderschap:  (1) de persoon van de leider,  

(2) de individuele volgers en   (3) de structuur van de groep. 

Volgens ons hebben veel problemen met het leiderschap in kerken te maken 

met 2 en 3: de dynamiek en de structuur van de gemeente en de individuele 

volgers. De kerk heeft daarom niet alleen meer en soms andere leiders nodig, 

maar ook meer en andere volgers. 

Ted-talk Kerken zijn veel minder homogeen dan vroeger. De stoelen zijn 

steeds vaker gevuld met mensen die verlangen naar aansprekende, 

diepgaande, passievolle, Bijbelse preken. Liefst van het niveau van een TED-

talk (een korte, toegankelijke presentatie). En de gemeenteleden willen dat 

'hun muziek' of 'hun kinderen' een plek krijgen in de liturgie. De een wil veel 

afwisseling en geluid, de ander stilte en rust. Waar de een behoefte heeft 

aan interactieve preken, vraagt de ander om een catechismus-preek. De een 

wil dit, de ander het tegenover- gestelde. Geef daar maar eens leiding aan. 

De leiders - kerkenraad of predikant - reageren vaak op een van de 

volgende manieren:  
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   1.  Ze raken verlamd,   

   2.  Geven om beurten bepaalde groepen hun zin,  

   3.  Gaan door in het oude vertrouwde,  

   4.  Kiezen voor wat ze zelf het beste vinden.  

En welke insteek ze ook kiezen: het zal de leiders altijd verweten worden. 

Bewust kiezen Verdeeld volgerschap verlamt het leiderschap.  

De individualiteit van de volgers zorgt voor een ingewikkelde dynamiek. 

Volgens ons hebben we als kerken daarom niet ander gedrag van onze 

leiders nodig, maar ook een ander type gedrag van volgers. Op twee 

manieren: 

1. Gemeenteleden die bewust kiezen voor volgerschap. Dit houdt in: je 

leiders steunen, ook al doen ze niet wat jij wilt, en hun keuzes respecteren, 

ook al zijn ze lang niet volmaakt. Dit is een belangrijk Bijbels principe: 

'Vergeet nooit dat jullie als christenen allemaal gelijk zijn. Je moet jezelf niet 

belangrijker achten dan anderen. Wees tevreden met een onbelangrijke 

plaats, en wees niet eigenwijs' (Romeinen 12, Bijbel in gewone taal). 

Je bent bijvoorbeeld vaak ontevreden over de preek. Die is altijd te 

psychologisch, te theoretisch of te lang. Kies er dan voor om niet te 

mopperen, maar met geduld te luisteren; of neem bijvoorbeeld een 

Bijbelstudieboek mee en voed jezelf. Op een positieve manier en via de juiste 

kanalen mag je natuurlijk wel feedback geven. 

2. Gemeenteleden die zich bewust meer laten leiden door wat God van hen 

persoonlijk vraagt en zichzelf daarin actiever opstellen. 

Een volgeling doet er goed aan verantwoordelijkheid te nemen voor zijn of 

haar eigen gedrag. Het is veel te gemakkelijk om te verwachten dat een 

ander mens - of de kerkdienst - jouw behoeften, je verlangens en je 

verwachtingen vervult. Het is een vorm van consumenten- gedrag. En een 

consument is iets anders dan een volgeling. 

Leiden door dienen. De dynamiek en structuur van de christelijke gemeente 

wordt grotendeels bepaald door hoe we ons als individuele personen 

opstellen in de groep. In die zin wordt de sfeer en de hechtheid van een 

gemeente gemaakt of gebroken door onszelf. Christus leert ons daarin vooral 

bescheiden te zijn, te dienen, te lijden, te volgen. Niet als een verplichting, 

maar als een keuze. Een keuze voor discipelschap. Zalig zijn zij die volgen en 

dienen ... zij leiden door dat voorbeeld de gemeente.     
       (Martin de Jong EA-EZA) 
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Persoonlijk bericht van Bernard en Susanne. 
 

 

Lieve broeders en zusters, 

 

Op zondag 1 februari waren 

we voor het laatst in Den Haag 

in de gemeente. Tijdens de 

samenkomst vertelden we wat 

over ons visum. Met de informatie de we toen hadden, dachten we dat het 

visum snel zou komen. En hadden we verwacht dat we eind februari weer 

naar Brazilië konden vertrekken. Tijdens die samenkomst namen we min of 

meer afscheid van jullie. Maar helaas liep het daarna anders. 

 

Eén dag later, op maandag 2 februari, belde Bernards vader om te vertellen 

dat hij een zware hartoperatie moest ondergaan. Voor ons kwam deze 

mededeling totaal onverwachts. Het voelde op dat moment behoorlijk 

dubbel, want wat moesten we doen als het visum inderdaad snel zou 

komen? Moesten we langer in Nederland blijven en wachten tot na de 

operatie? Zodat we Bernards ouders konden helpen. Of moesten we wel 

direct naar Brazilië vertrekken? Naar het kindertehuis waar onze hulp ook zo 

hard nodig is. 

 

Gelukkig heeft God ons beschermd en hoefden we geen lastige beslissing te 

nemen. Ons visum liet langer op zich wachten en op 17 maart werd Bernards 

vader geopereerd aan zijn hart. Vanaf de operatie zijn we ruim drie weken bij 

Bernards ouders geweest om hen te helpen. We zijn blij dat we hen op deze 

manier konden ondersteunen. De operatie is trouwens geslaagd en het 

herstel vordert gestaag. 

 

En dan het visum. Op het moment dat we dit schrijven (15 april) is het er nog 

niet. Begin april was Bernard bij het Braziliaanse Consulaat in Rotterdam. Na 

bijna drie uur wachten, kon hij eindelijk de juiste medewerkster spreken. 

Kort samengevat vertelde ze dat pas eind maart de laatste documenten 

gearriveerd waren, maar ook liet ze doorschemeren dat we eind april het 

visum kunnen verwachten. Deze informatie lijkt betrouwbaarder te zijn dan 

de informatie die we eerder hadden. We hopen en bidden dat dit inderdaad 

klopt. Zodra we ons visum hebben, krijgen jullie uiteraard bericht. 
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Terwijl wij een jaar in Nederland zijn, gaat het leven in Brazilië gewoon 

verder. Uiteraard zijn alle kinderen in het kindertehuis inmiddels een jaar 

ouder, maar ook de samenstelling is behoorlijk veranderd. In de 

zomermaanden vertrokken  om uiteenlopende redenen elf kinderen. 

Verspreid over de afgelopen zes maanden zijn er weer elf nieuwe kinderen 

bijgekomen, zodat het totaal aantal kinderen nog steeds op 28 ligt. Wij staan 

te trappelen om weer aan de slag te gaan en Gods liefde uit te delen aan de 

kinderen.  

 

 
 

Bovenstaande vier kinderen zijn broertjes en zusjes en wonen sinds half 

maart in het kindertehuis. Ana Carolina is met 13 jaar de oudste. Gevolgd 

door Brian (11 jaar), Kauan (7 jaar) en Caio (6 jaar). Ze komen uit een zeer 

armoedige situatie en waren bijv. gewend om op de grond slapen. Daarnaast 

is de familie werkzaam in de drugswereld en werden de kinderen aan hun lot 

overgelaten. Willen jullie voor deze kinderen bidden? 

 

Meer informatie over ons en de kinderen kunnen jullie vinden op onze 

weblog: bernardensusanne.blogspot.com 

 

Liefs en in Hem verbonden, 

Bernard en Susanne 
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Afscheid Nemen Bestaat Niet 
Het zal iedere broeder en zuster opgevallen zijn dat een aantal bekenden uit 

onze Christengemeenschap niet meer komen.  

 

Bjorn en Rachelle en de kids:.  

Zij hebben gekozen voor een andere evangelische gemeente, de 

Vrederustkerk, en zullen aan het begin van de zomer Den Haag gaan 

verruilen voor het pittoreske Schoonhoven. 

 

Annemarie en Jan Pieter:  

Zij hebben  al hun taken afgesloten en  neergelegd en zijn op zoek naar een 

andere evangelische gemeente. 

 

Danielle: 

Zij heeft besloten haar muzikale bijdrage  te beëindigen en concentreert zich 

op het nieuwe leven en het gezin. 

 

Als gemeente hebben wij het nakijken maar respecteren de keuze van  onze 

medebroeders en zusters, om een andere weg te gaan. Het geeft emoties en 

brengt pijn teweeg omdat we afscheid nemen van mensen die  een hele 

originele, creatieve, praktische  en muzikale bijdrage hebben gegeven aan de 

kleur van de Meidoornstraat. Onze dank is groot. Afscheid nemen bestaat 

niet, omdat we elkaar altijd kunnen opzoeken. Wij mogen  opnieuw 

investeren in relaties als dat voldoende waard is geweest. Kortom bel, schrijf 

en email en geeft elkander een groet en bemoediging in en met de Here 

Jezus. 

Wij zijn van de Goede Herder. Dat is ons motto en dat  dragen wij  liefdevol 

uit. Onze gemeenschap staat altijd open ook al hebben we elkaar een lange 

tijd niet meer  gezien. 

Bedankt voor jullie inzet en  de liefdevolle ontmoetingen en gesprekken  van 

de afgelopen jaren. We zullen jullie oprecht MISSEN! 

Lucas 24:28-29 Ze naderden het dorp waarheen ze op weg waren. Jezus 

deed alsof hij verder wilde reizen.  Maar ze drongen er sterk bij hem op aan 

om dat niet te doen en zeiden: ‘Blijf bij ons, want het is bijna avond en de 

dag loopt ten einde.’ Hij ging mee het dorp in en bleef bij hen. 

Afscheid nemen bestaat niet Wat je ook doet, waar je ook gaat...wanneer je 

ons  nodig hebt!...(Marco Borsato) 
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FINANCIËLE VERANTWOORDING KAS- EN GIRO
2012, 2013 EN 2014 
 

In april 2014 en 2015 heeft de kas

girocontrole plaatsgevonden door Barend de 

Kramer en Wim van Amelrooij met betrekking tot

de boekjaren 2012, 2013 en 2014. Er zijn geen 

onregelmatigheden geconstateerd zodat de 

penningmeester décharge is verleend voor het 

beheer en de verantwoording over het verwerken van de ontvangsten en 

uitgaven gedurende deze boekjaren. 

 

 

 

FINANCIËN 
 

In de eerste bestuursvergadering van 2015 is de concept-begroting voor 2015 

aan de orde gekomen. De begroting is mede gebaseerd op de ontvangsten en 

uitgaven zoals die zich in 2014 hebben voorgedaan. Besloten is de begroting 

voor 2015 vast te stellen. Het exploitatie overzicht over 2014 is gepubliceerd 

in het gemeentenieuws van maart/april 2015.  

 

De genoemde stukken liggen ter inzage bij de penningmeester die eventuele 

vragen hierover gaarne zal beantwoorden. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EN GIRO OVER 

In april 2014 en 2015 heeft de kas- en 

girocontrole plaatsgevonden door Barend de 

met betrekking tot 

de boekjaren 2012, 2013 en 2014. Er zijn geen 

onregelmatigheden geconstateerd zodat de 

penningmeester décharge is verleend voor het 

beheer en de verantwoording over het verwerken van de ontvangsten en 

begroting voor 2015 

gebaseerd op de ontvangsten en 

uitgaven zoals die zich in 2014 hebben voorgedaan. Besloten is de begroting 

oitatie overzicht over 2014 is gepubliceerd 

De genoemde stukken liggen ter inzage bij de penningmeester die eventuele 
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Gedicht Van:  Co ‘t Hart  Uit:  ‘Een lied van verlangen’      Inzender: JvdB 

 
NOOIT EEN AFSCHEID MEER   
 
Telkens is het afscheid nemen 
Van hen, die ons ´t liefste zijn,  
Want het grootste deel op aarde,  
Dat is moeite, zorg en pijn. 
 
Telkens lijkt het weer verliezen 
Aan dat donk´re koude graf. 
Maar wie in de Heere sterven,  
Leggen al het donker af. 
 
Onder hen zijn eeuw´ge armen, 
Die hen dragen naar het licht.  
Al hun angst is weggenomen 
En hun schuld van geen gewicht. 
 
Want wie in de Heere sterven, 
Zien voor ´t eerst hun Heiland aan. 
Zouden wij dan hier in tranen, 
Enkel maar in droefheid staan?  
 
Zij is in de Heer’ gestorven 
En ging ons alleen maar voor. 
Nog is ons de tijd gegeven 
Om te volgen in dat spoor.  
 
Dan is er een blij ontmoeten 
En een weerzien in de Heer’, 
Want wie in de Heere sterven, 
Kennen nooit een afscheid meer. 
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