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Voorwoord      
Lieve broeders en zusters,   

We staan nu voor de donkere winterperiode, maar ook met 

op  de feestdagen aan het einde van dit jaar.  Inmiddels zijn we 

de laatste gemeentenieuws editie. Hierin treft u een interview aan met 

Anne&Bas van der Linden van ons zendingsproject Israël&de Bijbel.

een verslag uit Karins Nieuwsbrief over ´Grace School´ en e

ons uitstapje naar Haarlem. En nog veel meer!  

Gezegende feestdagen en veel leesplezier,    

 

 

I  

met het vooruitzicht 

Inmiddels zijn we gekomen aan 

een interview aan met 

de Bijbel. Maar ook 

en een terugblik op 

De redactie 
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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 november 

Spreker          Br. M. vd Weide -Oost EU 

Dienstleiding Siem van Pelt 

Muziek            muziekteam (JP,RJ,J.) 

 

Zondag            9 november

Spreker           Br. Jaco

Dienstleiding  Leonard Bloem

Muziek            muziekteam

Zondag          16 november   

Spreker            Br. Bas vd Bosch 

Dienstleiding  Cor Barning 

Muziek            muziekteam ( JP,RJ,T.) 

Zondag           23 november

Spreker           Br.  C. Visser

Dienstleiding  Henk 

Muziek            muziekteam

 

Zondag            30 november

Spreker            Br. Jos Zwaanswijk

Dienstleiding  Bjorn van Pelt

Muziek            muziekteam (JP,D,T.)

Zondag           7 december 

Spreker           Br. Piet Stolk 

Dienstleiding Leonard Bloem 

Muziek           muziekteam Gast (S,J.)       

 

Zondag           21 december 

Spreker            Br. A. van Andel 

Dienstleiding  Bjorn van Pelt 

Muziek            muziekteam (JP,C,T.) 

 

 

 

Zondag            14 december

Spreker            Br. Theo 

Dienstleiding  Cor Barning

Muziek            muziek

 

Donderdag    25 december

Spreker           Br. M. Vos  

Dienstleiding Siem van Pelt

Muziek            Koor YMCA

 

Zondag            28 december

Spreker           Br. J. vd Zeeuw

Dienstleiding Henk van Groen

Samenkomst Muziek           Muziekteam (JP,RJ,J.)

 

dienst is er gelegenheid 

9 november 

aco van ´t Sant HA 

Leonard Bloem 

k            muziekteam Gast (C,S.) 

3 november 

C. Visser 

Henk van Groen   

muziekteam Gast(C,J.) 

30 november 

Jos Zwaanswijk    

Bjorn van Pelt 

muziekteam (JP,D,T.) 

4 december 

Theo Haakma HA 

Cor Barning 

muziekteam Gast(D,RJ) 

5 december    KERST 

M. Vos  Aanv. 10.30 

van Pelt 

Koor YMCA  

Zondag            28 december 

J. vd Zeeuw 

Henk van Groen 

Muziekteam (JP,RJ,J.) 
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Roosters en andere taken 

Data: Welkom Koffie Kinderwerk Beamer 
 2 nov. Leonard& 

Annemarie 

Helena & 

Elma  

Rachelle  & 

Bjorn 

Stefan  

  

 9 nov.  Jopie & Stefan Tonny & 

Bellie 

Therese & Jorike Richard  

 

16 nov.  Thea & Piet Linda &  

Elbert 

Ada & Helena Stefan  

23 nov.  Riet & An An & Riet 

 

Rachelle & Bjorn  Richard  

 

30 nov.  Henk & Helena Jopie & 

Robert-Jan 

Therese & Jorike

  

Stefan 

  7 dec. Jannie & Harry Elma  & 

Tonnie 

Ada & Helena Richard 

14 dec. Stefan & Jopie 

 

Robert-Jan & 

Helena  

Rachelle & Bjorn Stefan 

21 dec. Annemarie&Piet  An & Riet Therese & Jorike Richard 

25 dec.  

 

Tonny & Helena  Linda, Elbert, 

Robert-J,Roos 

Ada & Helena  Stefan 

28 dec. Leonard & Thea Annemarie & 

Jopie 

Rachelle & Bjorn Richard 

     

Rooster leiding van de bidstonden 

  4 nov. Cor   2 dec. Riet 

11 nov. An   9 dec. Bjorn 

18 nov. Siem 16 dec. Henk 

25 nov. Tom 

 

30 dec. Tom 

 

 

 

Elke dinsdagavond voor gemeenteleden.      Aanvang 19.45uur. 

Meidoornstraat 9.                                              Bidt u mee? 
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VERJAARDAGEN 

      
 

  

November        December 
   4  Elma Bom       1  Bernard Cloosterman

  5  Rachelle van Pelt     4  Thomas Janssen

  9  Harry Carlier    14  Quinty Scholtes

12  Annie Korving   26   Lucy Barning 

16  Leen Bom    31   Petra Harskamp

      

Alle jarigen van harte gefeliciteerd & Gods rijke zegen toegewenst!

KRINGAVONDEN, LOCATIE, DATA EN TIJD 

• Bijbelstudie Hans Timmers;  start  11 nov. Aanvang 

20.00 u. Om de 2 weken. Wisselende locaties. 

Evangelie van Johannes. 

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

Start 12 nov., 27 nov., 11 dec.  Locatie bekend bij 

kringleden. 

• Dagkring Cor Barning start woensdagmorgen 5 nov. ,1x per 14 dgn.

Wisselende locaties.  2 Brieven van Petrus worden behandeld.

• Kring Henk van Groen , data en locatie bekend bij de kringleden

Bijbelboek Jesaja. 

• Kring van Bjorn ; start dinsdagavond 4 nov., 18 nov., 9 dec.

Onderwerp Bijbelboek Openbaringen. 

•     Kring van Siem; laatste vrijdagavond van de maand met maaltijd. 

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

 

1  Bernard Cloosterman  

Thomas Janssen  

Quinty Scholtes  

Petra Harskamp 

& Gods rijke zegen toegewenst! 

 

 

1x per 14 dgn. 

behandeld. 

bekend bij de kringleden. Onderwerp 

, 18 nov., 9 dec. en 23 dec. 

nd met maaltijd.   

Wilt u een kring bezoeken? Overleg met de desbetreffende kringleider. 
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Gebed gevraagd voor onze zieken: 

• Broeder Daniël Fonteine is ernstig ziek. 
• Zuster Mooiman is opgenomen in een verpleeghuis. 

• Zuster Marina Ammerlaan blijft tobben met haar 

gezondheid . 

• Broeder Jaap de Jager is permanent opgenomen  in een verpleeghuis.

• Dank dat Jon geen last lijkt te hebben van zijn heup en blijvend gebed voor Jon: 

voor zijn heup en ook alle andere dingen ( op eigen verzoek zo geplaatst)

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

• Broeder Piet van der Wolf is weer thuis na een zware operatie in het 

ziekenhuis. Verdere behandelingen volgen. 

• Broeder Jan vd Bos heeft zijn arm gebroken. 

• Broeder Casper Heeneman is herstellende van zijn opname

• Zuster Ada Vrolijk is weer thuis na opname in het ziekenhuis

 

 

 

 

in een verpleeghuis. 

Dank dat Jon geen last lijkt te hebben van zijn heup en blijvend gebed voor Jon: 

( op eigen verzoek zo geplaatst) 

voor degenen  in onze gemeente die kampen met 

gezondheidsklachten, eenzaamheid of zij die verdriet hebben? Wij bidden 

Ook voor hen die wij niet 

met name hebben genoemd maar die het toch moeilijk hebben. 

operatie in het 

Casper Heeneman is herstellende van zijn opname. 

in het ziekenhuis. 
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1

e
 Kerstdag 2014 : 

De 1
e
 kerstdag komt het YMCA GOSPEL CHOIR in onze dienst zingen en dat is 

wel een reden om mensen uit te nodigen om met ons Kerst mee te vieren. 

We gaan speciale visitekaartjes laten maken die we kunnen uitdelen; daarbij 

wordt ieders medewerking gevraagd. Na de dienst is er een uitgebreide 

koffie/thee tafel. We zoeken daarvoor mensen die graag wat lekkers willen 

bakken; zo iets als: “heel de Christengemeenschap bakt”. Wil je meedoen en 

heb je wellicht nog meer ideeën, spreek mij dan aan.        Jannie Carlier 

 

Bedankje van broeder Casper Heeneman: 

Beste broeders en zusters, Ik wil u allen bedanken voor het medeleven, 

gebeden en kaarten, die ik heb ontvangen. Het hartinfarct is zich inmiddels 

weer aan het herstellen. Toch zal het nog enkele weken duren voordat ik 

weer kan deelnemen aan de dagelijkse bezigheden. Wij verheugen ons erop 

u dan weer te ontmoeten. Hartelijke groeten van Casper en Roos.  
De Heere is nabij allen, die Hem aanroepen. ( Ps 145:18) 

Wist u dat we een bezoekersteam hebben? 

U kunt een afspraak maken met Marianne Heeneman. Voor het 

telefoonnummer zie hiervoor  de laatste blz.  

 

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

Maar wel inzenden vòòr 15 december 2014. U kunt het gemeentenieuws ook 

lezen op onze website www.evkringdegoedeherder.nl 

 

Wist u dat we weer een broodmaaltijd houden met infomiddag? 

Op 2 november a.s. houden wij weer onze jaarlijkse gezamenlijke 

broodmaaltijd met aansluitend de infomiddag. 
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Vanuit de Broederraad        Psalm 5 

                12 Er is vreugde bij allen die schuilen bij u,  

  eeuwige jubel omdat u hen beschermt,  

   wie Uw naam beminnen juichen U toe!  

     13 U zegent de rechtvaardigen, HEER,  

     als een schild beschut hen Uw genade.  

Wij kunnen als gemeenschap terugkijken op een 

heerlijke dag in Haarlem op 20 september. Wie er niet bij geweest is, heeft 

veel gemist. Traditioneel vertrok de bus vanuit de Albardastraat nu richting 

de bruisende stad Haarlem. De stemming zat er al meteen goed in. Er werd 

gezongen en de zakken met snoep deden hun eerste ronde. Nog mooier 

waren de eerste ontwakende gesprekken onderling. Bij aankomst stond  er 

uitstekende koffie en heerlijk gebak klaar in de voormalige gelddrukkerij 

Enschede, te weten Brasserie “Stempels”. De bankbiljetten lagen niet meer 

op de grond, de inktgeur was totaal verdwenen, maar Stempels benadrukte 

de goede onderlinge band. 

Het Corrie ten Boom Museum ademde vervolgens de Geest van de Here 

Jezus. Na de koffie ging iedereen op bezoek in een woonhuis, waar de basis 

van Gods liefde in Wo II  zijn uitwerking had gedaan en nu een springplank is 

geworden van historie, persoonlijk Godsgeloof en praktisch handelen in de 

naam van onze Schepper. De letterlijke betekenis van de Jeshua werd 

waargemaakt en de  vergeving omringde de bewoners van deze 

bovenwoning naar de vijand. Letterlijk heeft de tijd hier niet stilgestaan, want 

deze boodschap heeft een absolute eeuwigheidswaarde qua inhoud en 

uitwerking………… Onze complimenten gaan natuurlijk uit naar de stichting en 

de vele vrijwilligers die dit pand zo geweldig onderhouden en het  als 

verlangen hebben het evangelie op deze manier te verkondigen. Wij kunnen 

gezegend zijn met deze parel in de stad Haarlem. Het beklimmen van de trap 

was daarom de moeite waard. 

De Sint Bavo is tevens de rots in de branding van de stad, een historisch 

pronkjuweel met vele (stenen) getuigenissen van Gods Liefde: de teksten op 

de wanden en graven, de broodbanken achterin de kerk, een mini-

gebedsdienst en de madrigalen gezangen. Iedereen was opnieuw onder de 

indruk dat een volk in staat was een Gods huis te bouwen. De historie laat 

ook zien dat dit nog steeds mogelijk moet zijn.  

Brasserie Stempels verwelkomde ons omstreeks 14.00u op een verrukkelijke 

lunch. Aan grote ronde tafels konden wij genieten van soep en sandwiches 

en het gesprek. Het was een groots samenzijn. In de middag trok een ieder 
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zijn eigen plan: shopping of de markt bezoeken. Wandelen door de 

binnenstad. Alles was mogelijk en ieder had het enorm naar zijn zin. Half vijf 

vertrok de bus weer richting residentie. Moe en voldaan weer lekker naar 

huis. 

Terugkijkend was het een heerlijke dag, en een ieder ging tevreden met heel 

veel indrukken naar zijn eigen plek. Als wij zo als gemeenschap functioneren 

dan kan de buitenwereld nog veel van ons leren. 

Een heel teer punt van persoonlijke aard wil ik in deze ook noemen. Het 

verlies van Marijke heeft diepe groeven in mijn leven achtergelaten. Het 

plotseling overlijden van je meest dierbare heeft mij aanvankelijk enorm uit 

balans gebracht, maar tevens door het persoonlijk geloof bepaald hoe teer 

het leven is en dat God een troostrijke toekomst heeft voor een ieder die 

daarin gelooft. Psalm 4: 9 In vrede leg ik mij neer en meteen slaap ik in, 

want u, HEER, laat mij wonen in een vertrouwd en  veilig huis.  

Deze Bijbeltekst is daarom de meest bemoedigende tekst in deze fase van 

mijn leven geworden. 

Voor buitenstanders zeg ik nu: Weest voorbereid op de tijden dat je hier niet 

meer bent. Een excursie naar Haarlem was tot in de details voorbereid. Een 

hemelse reis is voor iedereen weggelegd. Hoe staat het met de persoonlijke 

voorbereiding als het leven wegvalt? Als een broeder of zuster in onze 

gemeenschap wegvalt, doet dat enorm veel pijn. Daarin liet ook u zien 

hoeveel wij van elkaar houden en hoe sterk wij zijn in die ene Naam. Geloof 

werd ook in de praktijk gebracht en dat heb ik enorm ervaren. Ongelofelijk 

dank daarvoor. Contrasten in het leven kunnen zeer groot zijn. Laten wij dan 

elkaar altijd vasthouden, omdat de Heer dat van ons vraagt. Haarlem was 

opnieuw een uitstekend oefenterrein. Persoonlijk heb ik dat zeer mogen 

ervaren in de afgelopen maanden. Wij mogen daarom vooruit kijken op basis 

van ons Gods vertrouwen naar alles wat komen gaat in voor en –tegenspoed.  

 

Psalm 40:4 Hij gaf mij een nieuw lied in de mond,  

                     Een lofzang voor onze God.  

                     Mogen velen het zien vol ontzag  

                     En vertrouwen op de HEER.  
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Tijdens de zomermaanden hebben Bas en Anne van der Linden 

tientallen Hebreeuwse Nieuwe 

Testamenten mogen weggeven 

aan Israëlische toeristen. 

Ton Stier sprak met hen.

PAPA WAAR ZIJN HIER DE SCHUILKELDERS? 

 
Jullie doen dit werk al heel wat jaren. Zien jullie ook een verandering, nu de 

spanningen door de Gaza-oorlog zo zijn toegenomen? 

Ja, de gesprekken gaan meer over de situatie in het land. Als ze merken dat 

we goed op de hoogte zijn van de feitelijke gebeurtenissen in Israël en ons 

niet laten meezuigen in het anti-Israël sentiment, gaan harten open. We 

vertellen dat we met hen meeleven, hen liefhebben en voor hen bidden. 

Zelfs stoer uitziende mannen zeggen soms: “Kijk eens naar mijn arm. Ik krijg 

er kippenvel van. Jullie zijn de eersten die ons begrijpen. De rest van de 

wereld laat zich door de media misleiden. Goed dat jullie voor ons bidden, 

want dat hebben we nodig”. Ook reacties van kinderen zijn ontroerend. Toen 

we een keer in gesprek het gebaar van biddende handen maakten, vouwde 

een jongetje van een jaar of acht, dat ademloos ons gesprek met zijn ouders 

had meegeluisterd, eveneens eerbiedig zijn handen. Moeders vertalen 

namelijk veelal de gesprekken voor hun kinderen in het Ivriet. Het snijdt 

dwars door je ziel als je ouders hoort vertellen hoezeer hun kinderen door de 

oorlog zijn getraumatiseerd. Het geluid van de sirenes zit nog steeds in hun 

oren. Een driejarig jongetjes vroeg toen ze bij hun zomerhuisje aankwamen: 

“papa, waar zijn hier de schuilkelders?” Een andere vader vertelde ons dat 

zijn driejarig zoontje in Israël, toen de sirenes afgingen vroeg: “papa, wat 

willen ze ons aandoen?” Soms is de spanning om te snijden. We spreken een 

echtpaar, dat bezig is hun mobieltje op te bergen. Ze vertellen da

bericht hebben ontvangen uit Israël, dat twee jonge soldaten , die zij indirect 

kennen, in Gaza zijn gesneuveld.  

 

Is het niet moeilijk om steeds een gepast antwoord te 

vinden? 

Ja, daar is veel gebed voor nodig, Er is ook zoveel onkunde. 

Sommigen beweren dat Allah dezelfde is als de God van 

Israël. Dat ontkennen we en vragen dan: “Als het dezelfde 

God is, hoe kan Hij jullie dan tegelijk liefhebben en haten?” 

Tijdens de zomermaanden hebben Bas en Anne van der Linden 

tientallen Hebreeuwse Nieuwe 

Testamenten mogen weggeven 

lische toeristen. 

Ton Stier sprak met hen. 

Zien jullie ook een verandering, nu de 

Ja, de gesprekken gaan meer over de situatie in het land. Als ze merken dat 

tenissen in Israël en ons 

Israël sentiment, gaan harten open. We 

vertellen dat we met hen meeleven, hen liefhebben en voor hen bidden. 

Zelfs stoer uitziende mannen zeggen soms: “Kijk eens naar mijn arm. Ik krijg 

l van. Jullie zijn de eersten die ons begrijpen. De rest van de 

wereld laat zich door de media misleiden. Goed dat jullie voor ons bidden, 

Ook reacties van kinderen zijn ontroerend. Toen 

ende handen maakten, vouwde 

een jongetje van een jaar of acht, dat ademloos ons gesprek met zijn ouders 

had meegeluisterd, eveneens eerbiedig zijn handen. Moeders vertalen 

hun kinderen in het Ivriet. Het snijdt 

je ziel als je ouders hoort vertellen hoezeer hun kinderen door de 

oorlog zijn getraumatiseerd. Het geluid van de sirenes zit nog steeds in hun 

oren. Een driejarig jongetjes vroeg toen ze bij hun zomerhuisje aankwamen: 

rs?” Een andere vader vertelde ons dat 

zijn driejarig zoontje in Israël, toen de sirenes afgingen vroeg: “papa, wat 

willen ze ons aandoen?” Soms is de spanning om te snijden. We spreken een 

, dat bezig is hun mobieltje op te bergen. Ze vertellen dat ze net het 

bericht hebben ontvangen uit Israël, dat twee jonge soldaten , die zij indirect 
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Maar in ieder gesprek mogen we getuigen van Jesjoea en vertellen dat Hij 

voor hen gekomen is. We bieden hen dan een Hebreeuws-Ivriet Nieuw 

Testament aan . Negentig procent van de mensen  die wij ontmoeten, weet 

niet dat het een Joods boek is! Als we dan mogen vertellen van Jesjoea en 

Zijn twaalf Joodse discipelen, is men verwonderd! Ook danken we hen voor 

dit Joodse Boek. De Bijbel, omdat wij als heidenen mogen delen in dezelfde 

liefde. We wensen hen toe dat Jesjoea hen de vrede in het hart zal geven die 

ze zo nodig hebben in het land waar zoveel onrust heerst. “Jesjoea wacht op 

jullie!”  

Een man die een Nieuw Testament 

aangenomen had, vroeg: “Welke tekst zou 

je mij willen laten lezen?” We wezen hem 

Mattheüs 10:6b dat hij hardop in het 

Hebreeuws voorlas: “maar ga liever naar de 

verloren schapen van het huis van Israël”. 

De tranen sprongen in zijn ogen, hij was zo 

geraakt, Een jongen van een jaar of twaalf zei aan het eind van het gesprek: 

“Het is echt een wonder dat we jullie hebben ontmoet. Dank voor het Boek”.  
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Gedicht van: Jo Veen-Nusmeijer Uit:  “Rijpend als het graan’’               Inzender: JvdB

 

BOOM  IN DE WINTER 

 
Ik zie je al: je nieuwe knoppen 
Ik zie ze aan je takken – 
toppen. 
Ik zie ze tussen al het wit 
Dat op en om en aan je zit. 
 
De sneeuw, de ijzel en de koude 
Zullen hun groei nog tegenhouden. 
Nog sta je kaal op witte grond 
Maar straks ben je weer groen en bont. 

Want kijk ik langs je stam naar boven 
Dan zie ik armen vol beloven 
Tegen het grijzig hemelblauw,  
De lente komt, en al heel gauw.  
 

Ik ben als jij, als alle bomen 
Nog kaal en grauw in winters schromen. 
Maar straks zijn wij elk als een bruid, 
Dan komen onze knoppen uit 
 

Inzender: JvdB  
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Samenvatting preek  Door Rita de Jager 
 

 

 

 

Nederland was deze week in rouw gedompeld. 3 Vliegtuigrampen in 1 week. 

Het is nauwelijks te bevatten. En dan al het leed over de gehele wereld door 

oorlogen en conflicten. Ik wil vandaag met u / jullie nadenken over 

Thema: Een lach én een traan.    

Themavers: vs.3 “Verdriet is beter dan lachen, want bij een treurig gelaat is 

het met het hart goed gesteld.”  

Verdriet, wie kent het niet! Het is denk ik een onderdeel van het leven dat 

voor elk mens herkenbaar is. 

Bijbel: Ieder mens kent zijn eigen smart! Deze week is wellicht een 

uitzondering dat er zo met elkaar wordt meegeleefd, maar gaat de mens, 

misschien vanwege het eigen verdriet, doorgaans niet vaak gemakkelijk aan 

dat verdriet van een ander voorbij? Omdat we al genoeg a

verdriet hebben en er voor bedanken om ons ook nog met het verdriet van 

die ander bezig te houden? 

 

Daarom dat veel mensen hun verdriet in eenzaamheid moeten zien te 

verwerken. En natuurlijk is het waar dat Jezus gezegd heeft: 

als je vermoeid en belast bent en Ik zal je rust geven”, maar is het juist ook

niet onze taak om met die mensen de weg naar Jezus toe te gaan? Om ze bij 

de Heer te brengen? 

Iemand belde mij eens op om te vragen of ik zijn moeder eens wilde bellen 

of opzoeken omdat zij zoveel verdriet had. 

Zelfs een kind kent al verdriet (het kinderverdriet) wanneer het z’n ijsje laat 

vallen, z’n speelgoed kapot gaat of wanneer de cavia dood gaat. Voorbeelden 

te over en laten we ons goed realiseren dat dit verdriet voor kinde

minder groot is dan bij volwassenen. Maar ook volwassenen kennen vaak 

verdriet: onpeilbaar diep, schijnbaar bodemloos soms! 

• omdat de stormen van het leven je levensschip aan flarden 

gescheurd hebben, 

27 juli 2014                  Broeder  A. Bol 

Prediker 7:1-5 en Joh.16:20-22 

 

liegtuigrampen in 1 week. 

Het is nauwelijks te bevatten. En dan al het leed over de gehele wereld door 

oorlogen en conflicten. Ik wil vandaag met u / jullie nadenken over verdriet!    

“Verdriet is beter dan lachen, want bij een treurig gelaat is 

, wie kent het niet! Het is denk ik een onderdeel van het leven dat 

Deze week is wellicht een 

uitzondering dat er zo met elkaar wordt meegeleefd, maar gaat de mens, 

misschien vanwege het eigen verdriet, doorgaans niet vaak gemakkelijk aan 

dat verdriet van een ander voorbij? Omdat we al genoeg aan ons eigen 

verdriet hebben en er voor bedanken om ons ook nog met het verdriet van 

Daarom dat veel mensen hun verdriet in eenzaamheid moeten zien te 

verwerken. En natuurlijk is het waar dat Jezus gezegd heeft: “Komt tot Mij, 

ls je vermoeid en belast bent en Ik zal je rust geven”, maar is het juist ook 

niet onze taak om met die mensen de weg naar Jezus toe te gaan? Om ze bij 

belde mij eens op om te vragen of ik zijn moeder eens wilde bellen 

kent al verdriet (het kinderverdriet) wanneer het z’n ijsje laat 

vallen, z’n speelgoed kapot gaat of wanneer de cavia dood gaat. Voorbeelden 

te over en laten we ons goed realiseren dat dit verdriet voor kinderen niet 

Maar ook volwassenen kennen vaak 

omdat de stormen van het leven je levensschip aan flarden 
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• omdat er geen kinderen komen waar je jarenlang zo naar verlangd 

hebt, 

• omdat je kinderen een andere weg op zijn gegaan en je het contact 

bent kwijtgeraakt,  

• omdat je relatie na zoveel jaren naar de knoppen is, 

• omdat je de grip op situaties/op het leven kwijt bent, 

• omdat allerlei ziekten en kwalen de cellen van je lichaam afbreken, 

• omdat iemand van wie je heel veel hield weggevallen is, 

• omdat je tevergeefs opbokst tegen het onrecht in deze wereld, 

• of omdat de maatschappij je allang heeft afgeschreven lang voordat 

het einde daar is. 

 

Voorbeelden te over……. Verdriet, wie kent het niet! We kennen het 

allemaal en we komen het ook tegen bij de ander die we ontmoeten. Het 

leven wordt niet voor niets wel eens één groot tranendal genoemd. 

De begrippen “droefheid”, “verdriet”, “zielensmart” met daarin besloten 

angst en pijn zijn in het Hebreeuws nauw verweven met elkaar. 

Soms heeft het te maken met lichamelijke pijn en lichamelijk lijden, soms ook 

heeft het te maken met een stuk geestelijk en emotioneel lijden. Er zijn wel 

zo’n 13 verschillende Hebreeuwse stammen die elk weer net een andere 

gevoelswaarde uitdrukken. Dat vinden we niet in het Grieks (N.T.) 

Verdriet in het N.T. staat simpelweg voor de ervaring van lichamelijke of 

emotionele spanning met voortdurende pijn. 

 

In Joh.16 spreekt Jezus over het verdriet dat de discipelen zullen voelen bij 

Zijn heengaan. (Zijn vertrek uit deze wereld) Vs. 20,22 “droefheid”, vs.21 

geassocieerd met pijn (benauwdheid). MAAR hun droefheid zal tot 

blijdschap worden als zij de opgestane/verheerlijkte Jezus terug zullen zien. 

Conclusie: Hier staat droefheid/verdriet dus tegenover blijdschap. 

Dat komen wij ook tegen in het bedevaartslied van Psalm 126: 

“Wie met tranen zaaien, zullen met gejuich maaien. Hij gaat al wenende 

voort, die de zaadbuidel draagt; voorzeker hij zal komen met gejuich, 

dragende zijn schoven”. 

 

David schrijft in Psalm 56:9 “U die de maat van mijn klagen kent, vang in Uw 

kruik mijn tranen op en stel dat alles te boek”. 

2 Cor.2:1-7  Paulus gebruikt hier het woord “droefheid” in zijn discussie t.a.v. 

zijn eerdere confrontatie met de zonde in de gemeente. 
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De Heilige Geest brengt veroordeling hier als verdriet/droefheid die de 

betekenis heeft van innerlijke geestelijke pijn zonder dat dit in verband 

gebracht wordt met lichamelijk letsel. 

Dezelfde woorden worden gebruikt in 2 Cor.7:8-11. Paulus grijpt terug naar 

dezelfde gebeurtenis en concludeert dat de droefheid tot zegen is geweest in 

de zin dat het een ommekeer/verandering van het hart teweeggebracht 

heeft en een nieuwe gevoeligheid naar God toe. 

Deze ommekeer is het basisverschil tussen ‘goddelijke‘ en ‘wereldse‘’ 

droefheid. Vers 10! 

“Want verdriet dat God welgevallig is, leidt tot heilzame inkeer waarvan men 

geen spijt krijgt; maar werelds verdriet leidt tot de dood”. 

Inkeer (berouw) heeft te maken met het erkennen van fouten en je afkeren 

van datgene wat schade toebracht in je leven. (Verloren Zoon) (Matth.21) 

“Ik ga terug naar mijn vader en zal tegen hem zeggen: Vader, ik heb 

gezondigd tegen de hemel en tegen u”. 

 

Misschien is wel één van de meest indringende voorbeelden van verdriet als 

Paulus over zijn grote droefheid en pijn spreekt als het gaat om het ongeloof 

van Israël.  Rom.9:2,3 “In mijn hart is grote droefheid en een pijn die niet 

ophoudt. Waarlijk, ik zou wensen zelf vervloekt (verbannen) en van Christus 

gescheiden te zijn, als ik mijn broeders, mijn lijfelijke verwanten, daarmee 

kon helpen”. 

“Houd in gedachten dat ik drie jaar lang nacht en dag onophoudelijk iedereen 

onder tranen gewaarschuwd heb”. Hand.20:31 

“Toen ik schreef was het met een bedrukt en beklemd gemoed en onder veel 

tranen. Ik wilde u niet verdrietig maken, maar u een blijk geven van de innige 

liefde die ik u toedraag”. Voorbeelden van verdriet in het leven van de 

apostel Paulus! 

 

Ik wil nog even met u teruggaan naar Prediker Hfdst.7  Hier vinden wij een 

aantal “Beter – dan- spreuken”. (8x)  Het ene is beter dan het andere. En dat 

terwijl hij in Hfdst.6:12 had gezegd: “Wie weet wat goed is voor de mens?”  

Prediker is vaak bewust eenzijdig. Als we in zijn spreuken het woordje 

“soms” zouden invoegen dan benaderen we zijn bedoeling wellicht het beste 

en verdwijnen de tegenstrijdigheden.  
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Vers 3: “Verdriet is beter dan lachen, want bij een treurig gelaat is het met 

het hart goed gesteld”. 

 

Weer zo’n vreemde uitspraak van Prediker waartegen je zou willen 

protesteren: Man, doe toch niet zo somber! Je weet toch wel beter, je zegt 

toch ook: “geniet van het leven….” Ja Prediker kan verschillende kanten op. 

Hij wil echt het feestelijke niet verstoren in het leven. Toch weet hij ook dat 

er meer dan één aspect aan de dingen zit (elke medaille heeft z’n keerzijde) 

Je moet het dus wel eens anders zeggen dan normaal. 

Vraag: Mogen we dan niet meer lachen? Lachen is toch gezond? (vrolijk hart 

bevordert de genezing) Natuurlijk! Ook bij Prediker is er plaats voor een lach. 

Hij vindt het best als we van het leven genieten – dat we ons verheugen met 

blijdschap in het hart. Prediker zegt: “Ik heb ingezien dat als men zich 

verheugt en zich te goed doet in zijn leven, kortom als iemand eet en drinkt 

en het goede geniet bij al zijn zwoegen, dat een gave van God is”. 

 

Maar naast de lach is er ook de traan! In 4:1 wordt er over de tranen der 

verdrukten gesproken. 

Prediker 7 wijst op het feit dat er zo vaak rouw is in onze omgeving en de 

wijze moet daar lering uit trekken. (2) (de levende neme het ter harte) 

Ook de dood behoort tot de werkelijkheid van het leven, het lachen van een 

dwaas vergaat (6). 

De wijze slaat het huis van rouw niet over (4), het gaat om de laatste ernst 

(2) Daar wordt over het eigenlijke van ons bestaan nagedacht – van daaruit 

worden allerlei opvattingen gecorrigeerd. Daarom is verdriet (soms) beter 

dan lachen omdat we erdoor kunnen groeien in levenswijsheid. 

Zeker… leed en verdriet kunnen afstompen en verbitterd maken, (zo heeft 

het leven mij gemaakt /vastgelopen) maar als het met het hart goed gesteld 

is kan het ons leven ook verdiepen en verrijken. Verdriet kan een mens ook 

verder brengen, hem dichter bij God en Zijn genade brengen. Verdriet kan 

ons louteren, heiligen hoe moeilijk het soms ook is te verwerken. 

Het zijn geestelijk gezien vaak niet de slechtste tijden als we het e.e.a. 

meemaken. Als ons alles voor de wind gaat worden we misschien 

gemakzuchtig, oppervlakkig, lauw. Jezus ging op zijn tijd naar een feest: de 

bruiloft te Kana. Maar Hij ging ook naar het huis van rouw bijvoorbeeld toen 

zijn vriend Lazarus gestorven was. Er staat zelfs: Jezus weende! (Joh.11)  Zo 

solidair was Hij , medelijdend met ons tot aan het kruis! Met een geweldige 

belofte: “Wie in Mij gelooft zal leven, ook al is hij gestorven”. En een ieder 

die leeft en in Mij gelooft, zal in eeuwigheid niet sterven; gelooft gij dat?  
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Want Hij is de Opstanding en het Leven! Door Zijn striemen is ons genezing 

geworden.  (Evangelie uitleg) Zo wordt het: een traan én een lach! 

 

De Bijbel spreekt in Ezechiel over de tempelstroom die vanuit de tempel 

stroomt in oostelijke richting. Een stroom die tot een rivier wordt die 

toeneemt in volume en omvang. Het water werd op gegeven moment zo 

diep dat men er alleen zwemmend doorheen kon. De rivier brengt leven 

overal waar hij stroomt. En aan beide oevers van de rivier groeien allerlei 

vruchtbomen; hun bladeren verdorren niet en ze zijn nooit zonder vruchten. 

Elke maand dragen ze vruchten, omdat het water dat ze voedt uit het 

heiligdom komt. De vruchten zijn eetbaar en de bladeren hebben 

geneeskracht.  Openb. 22:1,2 “Toen toonde de engel mij een rivier met water 

dat leven geeft, helder als kristal, die ontsprong aan de troon van God en van 

het Lam. Midden op het plein van de stad en omgeven door de rivier stond 

de levensboom, die twaalf maal vrucht draagt, elke maand eens; en zijn loof 

brengt de volken genezing”.  Openb.21:22-27,    22:12,17 

Wij mogen vanmorgen naar de Here God gaan, komen met al onze zonden, 

met al onze zorgen, met al ons verdriet/bitterheid. 

Misschien is het een vingerhoedje verdriet, misschien een emmer vol 

verdriet, of een oceaan vol verdriet ….komen bij Jezus die onze tranen wil 

drogen. En eens zullen ze voorgoed verdwijnen. 

Openb.21:4 “En Hij zal alle tranen van hun ogen afwissen, en de dood zal niet 

meer zijn, noch rouw, noch geklaag, noch moeite zal er meer zijn, want de 

eerste dingen zijn voorbijgegaan. En Hij, Die op de troon gezeten is, zei: Zie Ik 

maak alle dingen nieuw!!!!!!”.  

Dat perspectief maakt alles anders, droefheid zal eens tot blijdschap worden. 

Droefheid zullen we allemaal kennen in ons leven, als het dan maar 

voorbijgaande droefheid zal zijn, op weg naar een nieuwe vreugde!  

Dat tranen van verdriet vreugdetranen zullen worden. Het is via het lijden tot 

heerlijkheid. Door het geloof in Jezus, de man van Smarten en de Opgestane 

Heer. Stil maar, wacht maar alles wordt nieuw, de hemel en de aarde.  Dank 

U Jezus! (Openb.22:20,21)     Amen. 
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Gedicht   Van:  Coby Poelman-Duisterwinkel     

 

BESCHEIDEN GRIJS 
 

 Bescheiden grijs  
Wordt koninklijk geholpen,  
Bescheiden grijs 
Staat waardig en charmant, 
De Bijbel wijdt 
Aan grijsheid mooie woorden; 
Op wegen van gerechtigheid 
Vindt men de kroon ervan.  
 

‘ k Mag grijs gekroond  
Door ’t leven 
Met Hem als metgezel,  
Ontmoet in stille heerlijkheid 
Respect, geduld  
En vriendelijkheid.  
‘k Geef voor mijn stralend grijs 
Hem graag de ereprijs.  

 
 

 

 

 

 

 

 Inzender:  JvdB 
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Ingezonden stuk EEN GEZEGEND EN ZOET JAAR 5775 
        Uit:  Israel Today 

Het nieuwe Joodse jaar 5775, dat op 25 september/1 Tishri begint, is een 

shabbatsjaar of shmittah (letterlijk: vrijlating) voor de landbouwgrond. Zoals de 

shabbatdag een rustdag is voor de mens, zo is het shabbatsjaar, het zevende jaar, 

een rustjaar voor het milieu.  

In een shabbatsjaar mag het land niet worden 

bewerkt. Iedere vrucht, die op niet-bewerkt land 

groeit, komt ten goede aan iedereen. Naar schatting 

5.000 Israëlische boeren volgen de shmittah. De 

Staat heeft ongeveer 22,5 miljoen euro beschikbaar 

gesteld om hen te steunen. 

In Exodus 23:10 en 11 (HSV) staat: 'U mag zes jaar uw land bezaaien, en de 

opbrengst ervan verzamelen, maar in het zevende jaar moet u het met rust 

laten en het braak laten liggen, zodat de armen onder uw volk kunnen eten; 

en het overschot ervan kunnen de dieren van het veld eten. U moet 

hetzelfde doen met uw wijngaard en met uw olijfbomen'.  De shmittah 

heeft een grote invloed op de grootste en oudste Israëlische 

milieuorganisatie, het Joods Nationaal Fonds JNF-KKL. Zo mogen bijvoorbeeld 

alleen in uitzonderlijke gevallen bomen worden geplant en mag geen grond 

meer worden voorbereid voor het planten. Alleen in geval van nood, waarin 

zoals vorig jaar een zware sneeuwval veel bomen beschadigde, mogen ze 

worden gesnoeid. Alles mag worden gedaan om de boom te behouden. 

Talrijke Joodse boeren omzeilen de voorschriften voor het shmittah-jaar, 

doordat ze hun land voor een jaar 'verkopen' aan een niet-Jood. Omdat het 

dan niet meer in Joodse handen is, mag het land normaal worden beheerd. 

De Israëlische landbouw kampt met structurele problemen. In de afgelopen 

30 jaar is het aantal landbouwbedrijven sterk teruggelopen, van 40.000 tot 

13.000. Het shmittah-jaar werd voor het eerst gehouden in het eerste jaar na 

de verwoesting van de Tweede Tempel, dat is het jaar 3829 op de Joodse 

kalender en het jaar 68 van onze jaartelling. In die zin heeft de shmittah meer 

een geestelijke betekenis: de bezinning op de innerlijke waarden en deugden 

en een afwijzing van het nastreven van materiële zaken. 
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Karins nieuwsbrief 

            SEPTEMBER 2014 
 Lieve vrienden, 

We hebben weer een paar enerverende maanden 

achter de rug... De regentijd kwam laat en toen die 

uiteindelijk begon, ging dat met een hoop wind gepaard. Op 

moment is er een gigantische windhoos door Grace Village gegaan die 

onder andere het dak van ons kantoor, een gedeelte van het dak

school en het hele magazijn meenam...Alles bij elkaar een schadepost van 

ongeveer 10.000 euro. 

Het blijft een gigantisch wonder dat er geen persoonlijke ongelukken zijn 

gebeurd. Er viel een grote steen recht op het bed van één van de kinderen, 

die op dat moment aan hun avondeten zaten. Ook ging er een houten paal 

door het dak van Ruth heen, recht in haar bed. Ruth was

thuis! Binnen een aantal weken ontvingen we zoveel giften dat we de 

meeste reparaties hebben kunnen uitvoeren. Daar zijn we geweldig 

dankbaar voor! 
 

GRACE SCHOOL. 
Door de stormschade aan de school lag een gedeelte van het dak eraf en

van een aantal lokalen het plafond dusdanig beschadigd dat het onveilig werd 

om ze als klaslokalen te gebruiken. Onze eerste beslissing was om dit jaar de 

vijfde tot achtste klas niet in Grace School te doen, zodat we reparaties uit 

konden voeren. Maar omdat de familiehereniging zo snel verliep, hadden we 

ook bijna geen Grace Village kinderen meer in de eerste tot de vierde klas. Ja, 

dan krab je toch even achter de oren … het probleem met de school is altijd de 

financiering geweest en nu met zoveel kinderen in Shire en bijna geen 

schoolgaande kinderen meer in Grace Village … We zouden eigenlijk een school 

draaiende houden die maar voor een paar kinderen zinvol zou zijn. Een 

moeilijke beslissing maar uiteindelijk hebben we de knoop doorgehakt en 

besloten om de school te sluiten en alleen met de kleuterschool verder te gaan. 

We houden ook een leraar voor het speciaal onderwijs die de kinderen die dit 

nodig hebben verder kan helpen. Wat gaan we doen met het schoolgebouw? 

We zijn bezig om te kijken of we een kleine huishoudschool op kunnen zetten. 

Dit is minder duur en iets wat erg nodig is. Vooral voor meisjes die na de tiende 

klas niet verder kunnen. Maar dit plan zit nog in de ontwikkelingsfase.
 

Met een vriendelijke groet vanuit een nat Ethiopië,  Karin van den Bosch

met een hoop wind gepaard. Op een gegeven 

Grace Village gegaan die 

dak van ons kantoor, een gedeelte van het dak van de 

school en het hele magazijn meenam...Alles bij elkaar een schadepost van 

een gigantisch wonder dat er geen persoonlijke ongelukken zijn 

gebeurd. Er viel een grote steen recht op het bed van één van de kinderen, 

die op dat moment aan hun avondeten zaten. Ook ging er een houten paal 

Ruth was gelukkig niet 

thuis! Binnen een aantal weken ontvingen we zoveel giften dat we de 

meeste reparaties hebben kunnen uitvoeren. Daar zijn we geweldig 

Door de stormschade aan de school lag een gedeelte van het dak eraf en was 

van een aantal lokalen het plafond dusdanig beschadigd dat het onveilig werd 

om ze als klaslokalen te gebruiken. Onze eerste beslissing was om dit jaar de 

vijfde tot achtste klas niet in Grace School te doen, zodat we reparaties uit 

r omdat de familiehereniging zo snel verliep, hadden we 

ook bijna geen Grace Village kinderen meer in de eerste tot de vierde klas. Ja, 

dan krab je toch even achter de oren … het probleem met de school is altijd de 

deren in Shire en bijna geen 

schoolgaande kinderen meer in Grace Village … We zouden eigenlijk een school 

draaiende houden die maar voor een paar kinderen zinvol zou zijn. Een 

moeilijke beslissing maar uiteindelijk hebben we de knoop doorgehakt en 

om de school te sluiten en alleen met de kleuterschool verder te gaan. 

We houden ook een leraar voor het speciaal onderwijs die de kinderen die dit 

nodig hebben verder kan helpen. Wat gaan we doen met het schoolgebouw? 

kleine huishoudschool op kunnen zetten. 

Dit is minder duur en iets wat erg nodig is. Vooral voor meisjes die na de tiende 

klas niet verder kunnen. Maar dit plan zit nog in de ontwikkelingsfase. 

van den Bosch
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Gedicht Van:  Nel Benschop  Uit:  ‘Hemelhoog en aardediep’   Inzender: JvdB

 

IMMANUEL: GOD MET ONS 

  

Luister: ik heb je wat te zeggen; 

O nee, het is geen nieuw verhaal, 

En ik gebruik heel simp’le taal,  
Er is niet veel aan uit te leggen. 

 

’t Is enkel dit: God weet dat mensen 

Zo vreeslijk eenzaam kunnen zijn, 

Dat ze alléén hun angst en pijn 

Verdragen moeten, tot de grenzen. 

 

Van kracht en moede zijn overschreden; 

Zo tobben ze wanhopig voort, 

Omdat geen mens hun noodkreet hoort, 

Geen mens weet, wat er wordt geleden. 

 

En omdat God niet kan verdragen 

Dat zó Zijn wereld ondergaat,  

Zond Hij Zijn Zoon, Die metterdaad 

Bij ons wou zijn. Hij hoort ons klagen. 

 

Kijk, daarom werd de Heer’ geboren – 

Het Kerstfeest zegt: Hij met mij 

En ik met Hem. God is dichtbij,  

Je mag voor altijd bij Hem horen. 

 

Inzender: JvdB 
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Ingezonden stuk   FRAMBOZEN AAN DE STRUIK   

 
Toen ik nadacht over hoe het gaat met onze evangelisatieacties in onze 

gemeente, moest ik denken aan mijn frambozenstruik. Mijn moeder had mij 

vorig jaar een klein struikje gegeven. “Goed kortwieken tot bij de bodem en 

volgend jaar krijg je een enorme struik met hopelijk frambozen”, was het 

advies. Toen het voorjaar werd, kwamen de blaadjes en kleine rupsjes 

vonden ze lekker. Ik dacht echt: “nou dat wordt niets met die frambozen”. 

Maar de struik bleef groeien en er kwamen bloempjes en uit die bloempje

groeiden kleine vruchtjes. Toen we op vakantie gingen in augustus, dacht ik 

dat ik de oogst zou missen. De frambozenvruchtjes waren nog groen en 

waren op weg naar rood. De vogeltjes zouden zich te goed doen. Ik deed wat 

zilverpapier in de struik om te voorkomen dat er rovers zouden komen. Wat 

was ik verbaasd toen ik terugkwam van vakantie: de frambozen werden rijp 

en ik kon bijna elke dag een aantal frambozen plukken. Ik ben benieuwd hoe 

het volgend jaar verder gaat! Dit jaar af en toe een framboos, volgend 

jaar……..? 

Zo hebben we dit jaar wat kleine vruchtjes mogen zien in de buurt van de 

gemeente. We koken met een hele ploeg vrijwilligers uit de geme

keer per maand in de buurtresto van het buurthuis in de 2
e
 

mogen dienen en af en toe wat diepere gesprekjes voeren. Een aantal 

mensen uit de gemeente hebben deelgenomen aan zomeractiviteiten (zie 

het verhaal van Helena) in en rond het buurthuis. We bieden aan nieuwe 

mensen in de wijk een welkomstpakket aan. We delen visitekaartjes uit van 

onze gemeente. Mijn verlangen is dat onze gemeente steeds meer vruchtjes 

gaat plukken, dat mensen ons leren kennen, dat we een geur van Christus 

verspreiden, dat mensen uit de buurt onze gastvrijheid mogen ervaren en 

bovenal dat mensen in onze buurt Christus mogen leren kennen zoals wij dat 

doen. 

Hoeveel “frambozen” wil jij plukken?  Heb je nog ideeën wat we in de buurt 

kunnen bijdragen, laat het mij weten. Met kerst hopen we 1

volle zaal te trekken met het YMCA-koor, zegt het voort, laat je omgeving 

weten dat we gaan feestvieren en nodig ze uit. Binnenkort zijn er 

“kerstvisitekaartjes” beschikbaar.  

         

  

Jannie Carlier    

van: Jannie Carlier 

Toen ik nadacht over hoe het gaat met onze evangelisatieacties in onze 

gemeente, moest ik denken aan mijn frambozenstruik. Mijn moeder had mij 

vorig jaar een klein struikje gegeven. “Goed kortwieken tot bij de bodem en 

volgend jaar krijg je een enorme struik met hopelijk frambozen”, was het 

advies. Toen het voorjaar werd, kwamen de blaadjes en kleine rupsjes 

dat wordt niets met die frambozen”. 

Maar de struik bleef groeien en er kwamen bloempjes en uit die bloempjes 

groeiden kleine vruchtjes. Toen we op vakantie gingen in augustus, dacht ik 

dat ik de oogst zou missen. De frambozenvruchtjes waren nog groen en 

ren op weg naar rood. De vogeltjes zouden zich te goed doen. Ik deed wat 

zilverpapier in de struik om te voorkomen dat er rovers zouden komen. Wat 

toen ik terugkwam van vakantie: de frambozen werden rijp 

frambozen plukken. Ik ben benieuwd hoe 

het volgend jaar verder gaat! Dit jaar af en toe een framboos, volgend 

dit jaar wat kleine vruchtjes mogen zien in de buurt van de 

gemeente. We koken met een hele ploeg vrijwilligers uit de gemeente één 

 Braamstraat. We 

mogen dienen en af en toe wat diepere gesprekjes voeren. Een aantal 

mensen uit de gemeente hebben deelgenomen aan zomeractiviteiten (zie 

het buurthuis. We bieden aan nieuwe 

mensen in de wijk een welkomstpakket aan. We delen visitekaartjes uit van 

onze gemeente. Mijn verlangen is dat onze gemeente steeds meer vruchtjes 

gaat plukken, dat mensen ons leren kennen, dat we een geur van Christus 

erspreiden, dat mensen uit de buurt onze gastvrijheid mogen ervaren en 

bovenal dat mensen in onze buurt Christus mogen leren kennen zoals wij dat 

Heb je nog ideeën wat we in de buurt 

mij weten. Met kerst hopen we 1
e
 kerstdag een 

koor, zegt het voort, laat je omgeving 

weten dat we gaan feestvieren en nodig ze uit. Binnenkort zijn er 
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Ingezonden stuk  WIJKAKTIVITEITEN ZOMER 2014        van: Helena Stembert 

 

In het wijkgebouw aan de 2
de

 Braamstraat, vlakbij onze kerk, hebben Jaëlla 

en ik, Helena,  in augustus enkele zomeractiviteiten bijgewoond.  

Zo ben ik met mijn dochter Lucia en Susanna bij de workshop keramiek 

geweest en hebben we een aardewerk bloempot versierd met porceleinen 

scherven en glas steentjes. Ze zijn heel mooi geworden! 

 

Jaëlla heeft meegedaan met een duinwandeling en gewandeld met een 

oudere dame die wat achterbleef. Dat resulteerde in een nuttig en 

aangenaam gesprek waarin zij over het evangelie en de bijbel kon vertellen. 

 

Ook deden we mee met een High Tea die heel gezellig is geweest en ik 

merkte dat de mensen ons al beter leerden kennen en dat onze 

aanwezigheid op prijs wordt gesteld. In de maand ervoor was er ook een 

zomerfeest met een maaltijd voor de buurt. Daar waren aanwezig Robert 

Jan, Stefan en Jaëlla die de mogelijkheid kregen om aan tafel over het 

evangelie van Jezus Christus te spreken. Ik hielp meer aan de praktische kant. 

We hebben buiten gegeten op het binnenplein en er was gezellige muziek en 

een dansuitvoering. 

Het is bemoedigend om te zien hoe ook het personeel positief reageert op 

onze aanwezigheid en zelfs de enkele confrontatie die er was bleek een 

uitdaging te zijn door gebed. Zo kunnen we doorgaan in vertrouwen.   

 

Helena Stembert  
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Ingezonden stuk   ‘EEN PRAATJE BIJ EEN PLAATJE’    van: W. van Amelrooij 

 
In onze dagkring kwam onlangs ook 1 Petrus 2:5 aan de orde: 

‘…. en laat u ook zelf als levende stenen gebruiken voor de bouw van een 

geestelijk huis ….’ 

 

Toe nou Petrus, ik hou er niet zo 

van om me te laten gebruiken. En 

als je goed naar die stenen op 

het plaatje kijkt, zie je wat een 

stelletje ongeregeld dat is, en 

dan kom ik maar ergens tussen te 

zitten. Als het nou nog 

fatsoenlijke bakstenen waren, 

dan leken we tenminste nog op 

elkaar, maar ze lijken helemaal 

niet op mij. Moet dat nou echt? 

En misschien wordt er wel een stuk van me afgeslagen om me passend te 

maken, of moet ik ook nog een poos wachten tot ik aan de beurt ben? Dat 

vind ik allemaal niet echt fijn. 

 

Ja en toch, ondanks al die menselijke bedenkingen, wat is het een voorrecht 

dat de Grote Bouwmeester (Hebr. 3: 4) ieder van ons – elk met zijn/haar 

eigen gaven – wil gebruiken tot eer van Zijn Naam!  Zeg daar nou maar eens 

dankbaar ‘amen’ op. 
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Ingezonden stuk     ‘VERGETEN KERKLIEDEREN’   

  

Muziek is de taal van emotie. Juist daarom brengt 

het vaak herinneringen boven. Aan de tijd dat je 

verliefd was ('Weet je nog dat we dit nummer altijd 

draaiden'), aan een moeilijke periode ('Dit luisterde 

mijn vader graag toen hij ziek was') of aan vroeger 

('Dat zongen we thuis op zondag'). 

Je persoonlijke beleving bij een lied kun je niet 

overbrengen op een ander. Daar is het tenslotte 

persoonlijk voor. In de kerk proberen we dat nog wel 

eens. Muziek die veel voor onszelf betekent, 

verheffen we dan tot norm voor de hele gemeente. En dat terwijl 

geloofsgenoten misschien juist met heel andere liederen hun geloof belij

Er worden tegenwoordig prachtige nieuwe kerkliederen geschreven. Maar 

misschien missen we ook wel pareltjes van vroeger; kerkliederen die we een 

beetje zijn vergeten.  

Joke Buis vertelt deze week in Visie hoe de oude liederen van 

Heer veel voor haar betekenen. 

Kent u ook een lied dat voor u van grote waarde is geweest? Visie maakt een 

lijst met tien vergeten kerkliederen. Niet om ze aan anderen op te dringen, 

maar wel omdat het waardevol is ze te delen.  

 

 

Bron: Visie EO 11-17 oktober verhaal van Joke Buis 

 

 

 

 
 

van Harry Carlier 

Muziek is de taal van emotie. Juist daarom brengt 

het vaak herinneringen boven. Aan de tijd dat je 

je nog dat we dit nummer altijd 

draaiden'), aan een moeilijke periode ('Dit luisterde 

mijn vader graag toen hij ziek was') of aan vroeger 

 

Je persoonlijke beleving bij een lied kun je niet 

Daar is het tenslotte 

persoonlijk voor. In de kerk proberen we dat nog wel 

eens. Muziek die veel voor onszelf betekent, 

verheffen we dan tot norm voor de hele gemeente. En dat terwijl 

geloofsgenoten misschien juist met heel andere liederen hun geloof belijden. 

Er worden tegenwoordig prachtige nieuwe kerkliederen geschreven. Maar 

misschien missen we ook wel pareltjes van vroeger; kerkliederen die we een 

vertelt deze week in Visie hoe de oude liederen van Johannes de 

Kent u ook een lied dat voor u van grote waarde is geweest? Visie maakt een 

lijst met tien vergeten kerkliederen. Niet om ze aan anderen op te dringen, 
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Ingezonden stuk     Van: Marion Stroud   Inzender: RdJ

 

´ALLES WAAR IK OP HOOPTE´
Ik vroeg God om kracht, opdat ik veel 

zou kunnen. 

Ik werd zwak gemaakt, opdat ik zou 

leren nederig te gehoorzamen.

Ik vroeg om gezondheid, opdat ik 

dingen zou doen. 

Ik kreeg ziekten, opdat ik betere dingen zou doen.

Ik vroeg om rijkdom, opdat ik gelukkig zou zijn. 

Ik kreeg armoede, opdat ik wijs zou zijn. 

Ik vroeg om macht, opdat ik door de mensen geprezen zou 

worden. 

Ik kreeg onaanzienlijkheid, opdat ik de behoefte aan God zou 

voelen.  

 

Ik vroeg om alles, opdat ik van het leven zou genieten.

Ik kreeg het leven, opdat ik van alles zou genieten.

Ik kreeg niets van waar ik om vroeg, maar alles waar ik op had 

gehoopt. 

Mijn onuitgesproken gebeden werden verhoord, bijna ondanks 

mijzelf. 

Voorwaar, temidden van alle mensen ben ik rijk gezegend.
 
Toegeschreven aan een soldaat van de zuiderlingen tijdens de Amerikaanse 

Burgeroorlog. 

 

 
 

Inzender: RdJ 

´ALLES WAAR IK OP HOOPTE´ 
Ik vroeg God om kracht, opdat ik veel 

Ik werd zwak gemaakt, opdat ik zou 

leren nederig te gehoorzamen. 

Ik vroeg om gezondheid, opdat ik grotere 

Ik kreeg ziekten, opdat ik betere dingen zou doen. 

Ik vroeg om macht, opdat ik door de mensen geprezen zou 

d, opdat ik de behoefte aan God zou 

Ik vroeg om alles, opdat ik van het leven zou genieten. 

Ik kreeg het leven, opdat ik van alles zou genieten. 

Ik kreeg niets van waar ik om vroeg, maar alles waar ik op had 

erden verhoord, bijna ondanks 

Voorwaar, temidden van alle mensen ben ik rijk gezegend. 

Toegeschreven aan een soldaat van de zuiderlingen tijdens de Amerikaanse 
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