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Voorwoord 
Lieve broeders en zusters,   

Nu de zomervakantie voorbij is, is het weer tijd voor de herfsteditie van ons 

gemeentenieuws. Hopelijk bent u allemaal weer uitgerust om verkwikt weer 

verder te gaan.  In dit najaarsblad willen wij  nog even stil staan bij het 

overlijden van Marijke van Groen en de wijze waarop zij meewerkte aan het 

totstandkomen van het gemeentenieuws.  

In deze editie treft u weer de vaste rubrieken aan. Vergeet de agenda’s niet 

en het gebed voor de zieken. En dan is er nog eenmaal de herinnering aan 

het gemeente-uitje op 20 september!!!! Het is nog kort dag dus vergeet niet 

u  aan te melden bij Henk van Groen. 

  

Gods zegen en veel leesplezier, 

De redactie 

I  
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genda & 

 mededelingen diensten 
De diensten beginnen om 10:00 uur. Na afloop van de dienst is er gelegenheid 

om een kopje koffie of thee met ons te drinken. 

 

Samenkomst 

A

Zondag  7 september 

Spreker          Br. Aart van Rijn 

Dienstleiding Henk van Groen 

Muziek            muziekteam (N, C,J) 

 

Zondag  14 september

Spreker           Br. Johan vd Toorn

Dienstleiding  Cor Barning

Muziek            muziekteam

Zondag  21 september   

Spreker            Br. Teo Kamp 

Dienstleiding  Bjorn van Pelt 

Muziek            Alicia ( gast+RJ,T.) 

Zondag  28 september

Spreker           Br. Jeene vd Hoef

Dienstleiding  Siem van Pelt

Muziek            muziekteam

 

Zondag  5 oktober 

Spreker           Br. Kees Kruif 

Dienstleiding Leonard Bloem 

Muziek           muziekteam (JP,D,J.)       

 

Zondag  19 oktober 

Spreker            Br. Barend Bloem 

Dienstleiding  Cor Barning 

Muziek            muziekteam (?,RJ,J.) 

 

 

 

 

 

 

Zondag  12 oktober HA

Spreker            Br. Theo Meij

Dienstleiding  Henk van Groen

Muziek            muziek

 

Zondag  26 oktober

Spreker           Br. Sjef Verkerk

Dienstleiding Bjorn van Pelt

Muziek            muziekteam

 

 

 

  

 

. Na afloop van de dienst is er gelegenheid 

4 september  HA 

Johan vd Toorn 

Cor Barning 

k            muziekteam (JP,D,S.) 

8 september 

Jeene vd Hoef 

Siem van Pelt   

muziekteam ( JP,C,RJ.) 

2 oktober HA 

Theo Meij 

Henk van Groen 

muziekteam ( JP,C,T.) 

6 oktober 

Sjef Verkerk 

Bjorn van Pelt 

muziekteam (?,C,S.) 
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Roosters en andere taken 

Data: Welkom Koffie Kinderwerk Beamer 
7 sept. Jannie & Harry  Clazien & 

Robert-Jan  

Rachelle  & 

Bjorn 

Stefan  

  

14 sept.  Henk & Stefan Robert-Jan & 

Jopy 

Ada & Helena Richard  

 

21 sept.  Thea & Piet Bellie & Roos Therese & Jorike Stefan  

28 sept.  Tonny &Henk Helena& 

Clazien 

Rachelle & Bjorn  Richard  

 

5 okt.  Annie & Riet Annemarie & 

Tonny 

Therese & Jorike

  

Stefan 

12 okt. Jopy & Stefan Helena  & 

Bellie 

Rachelle & Bjorn Richard 

19 okt. Henk & Thea 

 

Linda & Elbert  Ada & Helena Stefan 

26 okt. Jannie & Harry Roos & 

Clazien 

Therese & Jorike Richard 

  

 

      

     

     

Rooster leiding van de bidstonden 

  9 sept. Bjorn   7 okt. Lucie 

16 sept. Riet 14 okt. Henk 

23 sept. Henk 21 okt. Tom 

30 sept. Siem 

 

28 okt. Bjorn 

 4 nov. Cor 

 

 
Elke dinsdagavond voor gemeenteleden.      Aanvang 19.45uur. 

Meidoornstraat 9.                                              Bidt u mee? 
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VERJAARDAGEN 

     in sept+okt 2014 
 

  

September    Oktober 
 2 Jopy Koorneef     3 Gerrit Laemers  

 8 Tiny Fonteine     8 Annemarie Van Groen  

20 Clazien Hoogendoorn    9 David Van Pelt  

21 Casper Heeneman     9 Twan Scholtes 

     17  Wil Beekink 

     19  Marina Ammerlaan 

     21  Nadia Eikhoudt 

     23 Maarten Korving 

     27 Frans Willems 

Alle jarigen van harte gefeliciteerd & Gods rijke zegen toegewenst! 

 

 

Giften en collecten 

  
Ontvangen giften over de maanden  juni en juli  bedragen 

respectievelijk € 910 en € 1.005. De girale giften worden in  één totaalbedrag  

vermeld   i.p.v. de  stortingen afzonderlijk.Hartelijk dank voor de gulle giften in de afgelopen periode! 

De collecten van juni, juli en augustus  bedragen   respectievelijk; 

29-6-2014 €  153,40 06-7-2014 €  238,25 

13-7-2014 €  216,15 20-7-2014 €  153,85 

27-7-2014 €  196,52 03-8-2014 €  129,95 

10-8-2014 €  174,38 17-8-2014 €  160,00 

24-8-2014 €  197,-- 31-8-2014 €  167,80 



6 | gemeentenieuws  

 

KRINGAVONDEN, LOCATIE, DATA EN TIJD 
• Bijbelstudie Hans Timmers;  start  9 sept. Aanvang 

20.00 u. Verder om de 2 weken. Locatie bekend bij 

kringleden. 

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

Start 11 sept. Verder om de 2 weken, bekend bij kringleden.

• Dagkring Cor Barning start woensdagmorgen 10 sept. ,1x per 14 dgn.

 bekend bij de kringleden. 1
e
 Brief van Paulus wordt behandeld.

• Kring Henk van Groen , bekend bij de kringleden 

• Kring van Bjorn ; start woensdagavond 10 sept. Verder om de 2 weken.

 Bekend bij de kringleden 

 
Wilt u een kring bezoeken? Overleg met de desbetreffende kringleider

 

Gebed gevraagd voor onze zieken: 

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

gevolg van een gebroken wervel in het verleden. Gelukkig 

is er een ( zeer licht) herstel. 

• Zuster Mooiman is opgenomen in een verpleeghuis. 

• Marina Ammerlaan blijft tobben met haar gezondheid . 

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

• Broeder  Jan v.d. Bos  is thuis maar ernstig verzwakt . Ook Janny die haar 

man tijdens de zondagse samenkomsten niet meer alleen kan laten heeft 

gebed nodig om haar man te kunnen steunen en verzorgen.

• 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

• Zuster Marijke Groen is  plotseling overleden. Vergeet u ook 

van Groen niet in uw gebeden? Hij moet na een lang huwelijk nu alleen 

verder, samen met zijn kinderen. 

• Casper Heeneman is in het ziekenhuis opgenomen vanwege hartklachten.

• In de afgelopen periode is broeder Rob Halkema op 78-jarige leeftijd 

overleden en Saskia Bussink op 99-jarige leeftijd. 

 

bekend bij kringleden. 

1x per 14 dgn., 

wordt behandeld. 

Verder om de 2 weken. 

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

Gelukkig 

in een verpleeghuis. 

. Ook Janny die haar 

n kan laten heeft 

gebed nodig om haar man te kunnen steunen en verzorgen. 

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

( op eigen verzoek zo geplaatst) 

Wilt u  bidden voor degenen  in onze gemeente die kampen met 

hebben? Wij bidden 

Ook voor hen die wij niet 

met name hebben genoemd maar die het toch moeilijk hebben. 

Vergeet u ook broeder Henk 

ij moet na een lang huwelijk nu alleen 

Casper Heeneman is in het ziekenhuis opgenomen vanwege hartklachten. 

jarige leeftijd 
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Wist u dat Robin en Nadia Eijkhoudt gaan verhuizen? 

Nadia stopt daarom met haar taken. Het bestuur en de redactie van het 

gemeentenieuws  wil haar bedanken voor de afgelopen tijd dat ze de 

roosters heeft gemaakt en ons muzikaal heeft begeleid. 

Dit wordt in de nabije toekomst door iemand anders ingevuld. 

De nieuwe coördinator voor het kinderwerk wordt Thérèse Gilliquet. 

 

Wist u dat we weer een uitje hebben? 

Zet zaterdag 20 september in uw agenda. Er wordt voor vervoer gezorgd, 

maar met de eigen auto gaan mag natuurlijk ook. Tijdstip vertrek en locatie 

worden nog medegedeeld. 

 

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 Barend en Astrid de Kramer gaan verhuizen? 

Zij stoppen met de door hun verrichte taken. Maar gelukkig blijft Astrid ons 

nog voorzien van haar zelf gemaakte kaarten. Het bestuur en de redactie van 

het gemeentenieuws wil ook hen bedanken voor alle aktiviteiten waaraan zij 

hebben meegewerkt.   

 

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

Inzenden voor de uiterste inzenddatum 15 oktober 2014. 

En dat u het gemeentenieuws digitaal kunt lezen op onze website van 

 CG De Goede Herder www.evkringdegoedeherder.nl 
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EU - Roma Nederland – Kledinginzameling - van Bjorn van Pelt  
 
Beste gemeenteleden, 

 

Eén of twee keer per jaar wil ik u als medewerker van EU-Roma Nederland 

schrijven over het zendingswerk onder de Roma’s. Eén van de redenen 

daarvoor is dat er vanuit de gemeente waar u deel van uit maakt kleding 

wordt gegeven. Zo’n tweemaal per jaar word ik door Bjorn van  Pelt  gebeld 

om de kleding, dekens en schoenen op te halen. 

Daarmee draagt u bij aan de hulp die geboden wordt aan de Roma’s in 

Hongarije en Roemenië. 

Ook in oktober staat er weer een transport gepland. De bedoeling is dat er  

zo’n 30 m3 hulpgoederen zal worden gebracht  naar het depot in Hongarije. 

Een groep van zes personen afkomstig uit de omgeving van Franeker  zal zich 

gedurende een dag of vijf bezighouden met de verdeling van de goederen. 

De goederen zullen voornamelijk hun weg vinden naar zigeunerdorpen in het 

westen van Roemenië. 

Sommige mensen vragen mij wel eens: “is het nog wel nodig”? 

Reactie: “het gebied waar wij werkzaam zijn is qua oppervlakte te vergelijken 

met de drie noordelijke provincies. Naar dit gebied brengen wij per jaar zo’n 

60 tot 90 m3 aan hulpgoederen. De meeste dorpen bestaan uit zo’n 25 tot 50 

gezinnen. We hebben contacten met 71 dorpen/gemeenten. Wanneer ieder 

gezin één bananendoos ontvangt bevat één transport voldoende om zo’n 5 

dorpen te helpen”. 

Sinds enkele maanden heeft onze contactpersoon nauwe contacten met 

leden van de Roemeense regering. Hij heeft daardoor gelegenheid om de 

situatie van de Roma’s nadrukkelijk onder de aandacht te brengen bij leden 

van het parlement. 

Voor meer info. : www.eu-roma.nl 

 

Een hartelijke groet, 

Peter Timmerman 

Tel.: 06-15001571 
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Israël behandelt gewonde Syriërs – en zwijgt   Bron: Israel Today 
 

Tot begin september heeft Israël meer dan 150 

Syrische gewonden behandeld in ziekenhuizen, 

waaronder het Rambam ziekenhuis in Haifa 

(foto), het Ziv ziekenhuis in Safed en het Poria 

ziekenhuis bij Tiberias. Bijna dagelijks vluchten 

gewonde Syriërs naar de Syrisch-Israëlische grensovergang bij Quneitra 

op de Golanhoogten en vragen daar om hulp. De Israëlische media 

berichtten over een Syrische grootmoeder, die met haar negen jaar 

oude kleindochter naar Israël is gevlucht, omdat de troepen van Assad 

alle wegen naar de ziekenhuizen in Syrië blokkeerden. In Israël werd 

het Syrische meisje eerst in het Poria ziekenhuis behandeld en 

tenslotte naar de chirurgische afdeling van het Rambam-ziekenhuis 

gebracht. Namen mogen niet worden gepubliceerd, omdat de Syriërs 

tenslotte moeten terugkeren naar hun vaderland. Een andere Syriër in 

een Israëlisch ziekenhuis vertelde voor de Israëlische radio, dat hij niets 

slechts had gevonden in Israël: 'Assad is degene die Syrië en Israël 

uiteendrijft', legde hij uit, 'de meeste Arabieren in Israël, op de 

Golanhoogte en Palestina, stammen oorspronkelijk uit Syrië. Als de 

grenzen open zouden zijn, zouden we de vrijheid hebben om elkaar te 

bezoeken'. De directeur van het Poria ziekenhuis, prof. Jakov Farbstein, 

benadrukte dat zijn artsen alle patiënten gelijk behandelen, ongeacht 

waar ze vandaan komen. 'We zien in elke gewonde een mens. Het is 

onze plicht en opdracht, deze mensen in nood te helpen'. In 

persoonlijke gesprekken prezen de in Israël behandelde Syriërs de 

humanitaire hulp van Israël en onderstreepten steeds weer, dat 

Israëli's barmhartiger zijn dan Arabieren. 'Thuis in Syrië worden we 

afgeslacht en bij onze vijand, de Israëli's, vinden we een toevlucht', 

benadrukte een 30-jarige Syriër, die met zijn zwaar gewonde broer 

naar Israël was gekomen. Om tactische redenen heeft Israël tot nu toe 

elk officieel standpunt met betrekking tot het veldhospitaal in 

grenskamp 105 op de Golanhoogte geweigerd.    
      Aviel Schneider. 
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Corrie ten Boom    Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie 

 Cornelia (Corrie) ten Boom (Amsterdam, 15 

april 1892 - Orange (Californië), 15 april 1983) 

was een Nederlandse horlogemaakster, 

evangeliste, auteur en verzetsstrijdster tijdens 

de Tweede Wereldoorlog. 

Corrie ten Boom groeide op in een orthodox-

protestants gezin in Haarlem. Het gezin Ten 

Boom was lid van de Nederlandse Hervormde 

Kerk. Haar vader Casper ten Boom (1859-1944) 

was een vakkundige horlogemaker. Bovendien 

was de beminnelijke Casper in heel Haarlem 

bekend en geliefd. Het gezin woonde in de Haarlemse Barteljorisstraat, 

boven de horlogewinkel. Het huis had de bijnaam Béjé. Corrie en haar oudere 

zus Betsie waren ongetrouwd en bleven daarom bij hun ouders inwonen. Zij 

bekwaamden zich in het horlogemaken. Corrie leerde het vak in Zwitserland 

en was in 1924 de eerste gediplomeerde vrouwelijke horlogemaker in 

Nederland 

De woning boven de horlogewinkel in de Barteljorisstraat is nu een museum. 

 

Vader en moeder Ten Boom     

 

Voor de Oorlog   Corrie werkte als 

horlogemaakster samen met haar vader. In 

hun thuis hebben ze vele pleegkinderen 

gehad. Corrie begon ook een club voor 

meisjes in Haarlem (Driehoekmeisjes). Dit 

heeft ze jaren gedaan. In deze clubs 

ontwikkelden de meiden hun talenten: 

muziek en gymnastiek onder andere. Voor 

Corrie stond God centraal, ze vertelde graag 

het evangelie aan "haar meisjes" omdat ze haar liefde en passie voor God 

wilde delen met anderen.  
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Tijdens de oorlog  Tijdens de Tweede Wereldoorlog (moeder Ten Boom 

was inmiddels overleden) had het gezin Joodse en andere onderduikers in 

huis. In het huis werd een geheime kamer gebouwd waarin de onderduikers 

in geval van nood konden vluchten. Volgens het boek De schuilplaats (zie 

verderop) was de geheime kamer ingericht voor een langdurig verblijf. Het 

boek schrijft onder andere dat er drinkwater en vitaminen aanwezig waren. 

Dat is niet juist - er werd op gerekend dat de kust na een paar uur weer veilig 

zou zijn. Er was dan ook geen proviand in de geheime kamer. 

Inval  Op 28 februari 1944 werd het gezin verraden en viel de Gestapo het 

huis binnen. Er werd op dat moment een Bijbelstudie gehouden, zodat er 

veel bezoekers waren, waaronder enkele verzetsstrijders. De vier 

onderduikers en de twee verzetsstrijders verborgen zich tijdig in de geheime 

kamer. De Gestapo vermoedde dat er een geheime kamer in het huis was. 

Het gezin Ten Boom werd naar de gevangenis van Scheveningen 

(Oranjehotel) gebracht en het huis werd grondig doorzocht. De kamer werd 

echter niet gevonden. Het huis werd daarna onder bewaking gezet - als er 

onderduikers in een geheime kamer zaten, dan zouden ze wel verhongeren. 

De onderduikers zaten intussen in hun benauwde gevangenis. Er was niets te 

eten of te drinken. Er was toevallig een blik dat als toiletemmer kon dienen, 

maar dat blik werd later door een onhandige beweging omgeschopt. Een van 

de Joden had de gewoonte onbevreesd hardop in het Hebreeuws te bidden, 

tot ongenoegen van de anderen die wanhopig probeerden zijn mond dicht te 

houden 

Bevrijding van de onderduikers  Een man meldde bij de politie dat zijn zoon 

niet thuis was gekomen. De agent, die 'goed' was, vermoedde dat de 

jongeman in de Béjé gevangen zat.  

Hij zorgde ervoor dat hij zelf voor de bewaking mocht zorgen. Dat lukte op 1 

maart. De agent wist ook niet waar de geheime kamer was, maar hij riep in 

het huis de naam van de vermiste jongeman. Deze zat inderdaad in de 

geheime kamer en de familie Ten Boom kende hem alleen bij zijn schuilnaam 

als verzetsstrijder. Verder wist niemand dat hij zich in het huis bevond. De 

onderduikers vermoedden dat de kust veilig was en kwamen tevoorschijn, 
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zodat ze bevrijd konden worden. Ze hadden trouwens, na twee dagen zonder 

eten en drinken, weinig keus. 

Gevangenschap van de familie Ten Boom  Corries vader overleed in de 

gevangenis, een maand na de inval. Corrie en haar zus Betsie kwamen via het 

Oranjehotel en kamp Vught in het Duitse concentratiekamp Ravensbrück 

terecht. Er was daar veel ongedierte en toen Corrie klaagde over de 

aanwezigheid van luizen, antwoordde Betsie met je moet God danken voor 

alles, zelfs voor de luizen. Later bleek dat de bewakers vanwege de luizen op 

afstand bleven. Het gaf Corrie en Betsie de gelegenheid met anderen in hun 

barak Bijbelstudies te houden, absoluut verboden door de nazi's omdat de 

Bijbel een boek vol leugens was. Betsie overleed in Ravensbrück op 14 

december 1944. Corrie werd enige dagen daarna vrijgelaten, naar later bleek 

als gevolg van een administratieve fout. 

Na de oorlog  Nadat de Tweede Wereldoorlog was afgelopen stortte zij zich 

volledig op evangelisatie-activiteiten. In dat kader kwam ze in 1946 weer in 

Duitsland terecht. In totaal bezocht ze meer dan zestig landen. Centraal in 

haar christelijke boodschap stond de vergeving door Jezus Christus en in het 

verlengde daarvan de vergeving door mensen. Ze maakte dit zelf aan den 

lijve mee toen ze na de oorlog in 1947 een van haar voormalige 

kampbewaarders trof - een van de ergste - en de daad bij het woord voegde. 

Corrie ten Boom schreef een aantal christelijke boeken die goed werden en 

worden verkocht. Haar levensverhaal werd door John en Elizabeth Sherrill 

verwerkt tot de bekende roman The Hiding-Place (vertaald als De 

schuilplaats) uit 1971, die de belevenissen van de familie Ten Boom van voor 

en tijdens de oorlog beschrijft. Dit boek is, hoewel ze het niet zelf geschreven 

heeft, uitgebracht als autobiografie. In 1975 werd onder dezelfde titel een 

film uitgebracht. Op haar 85ste ging de nimmer in het huwelijk getreden 

evangeliste in de Amerikaanse plaats Orange (Californië) wonen. Rond haar 

86ste jaar kreeg ze een aantal beroertes waardoor ze gehandicapt raakte en 

haar spraakvermogen verloor. Corrie ten Boom stierf op haar 91ste 

verjaardag.  
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GedichtVan: Regina Kleisen Uit:  “Troost Gij mij’’  Inzender: JvdB 

HERFSTSONNET 

 

 

 

        Laat vrij de herfst door storm en regenvlagen, 
 Het laatste blad doen vallen in het slijk. 
 Laat ruw geweld het dorrend blad verjagen, 
 Waardoor natuur als uitgestorven lijkt. 
 

 Het schoon der lent’ en zomer gaf behagen, 
 En ’t hart doet pijn als al dat schoone wijkt. 
 ‘k Lees in de tint der herfst zoveele vragen, 
 Maar wordt daardoor met antwoord niet verrijkt. 
 

 Alleen Uw woord, o God, kan antwoord geven 
 Aan ’t hart, dat vragensmoe tot U zich wendt, 
 En in ’t vergaan van ’t schoon  ook U erkent. 
 Gij biedt in Jezus aan – voor dood het leven. 
 
 
 In donk’re  winternacht geeft Gij weer licht, 
 In stervensnacht  …… . een zalig vergezicht. 
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Samenvatting preek  Door Rita de Jager 

 
  

IS CHRISTUS DAN VERDEELD?   

Is Paulus soms voor u gekruisigd? Of is het in de naam van Paulus dat u bent 

gedoopt? 

• Tot wie spreekt Paulus 

• De gemeente:  het lichaam van Christus 

 

Verdeeldheid heeft consequenties:   

 

Voor jezelf: 

 

1 Corinthiërs 3. 

Maar, broeders en zusters, ik kon tot u niet spreken als tot geestelijke 

mensen. Ik sprak tot mensen van deze wereld, tot niet meer dan kinderen in 

het geloof in Christus. Ik heb u melk gegeven , geen vast voedsel; daar was u 

niet aan toe. En ook nu nog niet, want u bent nog gebonden aan de wereld, 

dan leeft u toch als ieder ander? Wanneer de één zegt:  ‘Ik ben van Paulus’ 

en een ander:  ‘Ik ben van Apollos’, bent u dan niet als alle andere mensen? 

Leeft gij niet als (onveranderde) mensen? NBG51 Wat is Apollos eigenlijk? En 

wat is Paulus? Zij zijn niet meer dan dienaren die u tot geloof hebben 

gebracht, beiden op de wijze die de Heer hun heeft geschonken. Ik heb 

geplant, Apollos heeft water gegeven, maar God heeft doen groeien. 

 

Consequentie: Je leeft als onveranderde mensen. 

 

Voor de wereld: 

 

Johannes 17. 

‘Ik bid niet alleen voor hen, maar voor allen die door hun verkondiging in mij 

geloven. Laat hen allen één zijn, Vader. Zoals U in Mij bent en Ik in U, laat hen 

zo ook in ons zijn, opdat de wereld gelooft dat U Mij hebt gezonden. Ik heb 

hen laten delen in de grootheid die U Mij gegeven hebt, opdat zij één zijn en 

27  januari 2014         Br. J. vd  Hoef 

1Cor 3, Joh 13+17, Rom 5, Luk 19, Gal 5, Ef 6  
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zal de wereld begrijpen dat U Mij hebt gezonden , en dat U hen liefhad zoals 

U Mij liefhad. 

Vader, U hebt hen aan Mij geschonken, laat hen dan zijn waar Ik ben. Dan 

zullen zij de grootheid zien die U Mij gegeven hebt omdat U Mij al liefhad 

voordat de wereld gegrondvest werd. Rechtvaardige Vader, de wereld kent U 

niet, maar IK ken U, en zij weten dat U mij hebt gezonden. Ik heb hun Uw 

naam bekendgemaakt en dat zal Ik blijven doen, zodat de liefde waarmee U 

Mij liefhad in hen zal zijn en Ik in hen’.  

 

Consequentie:  Als je verdeeld bent begrijpt de wereld niet dat de Vader       

Jezus zond. 

 

MEDICIJN VOOR EEN ZIEK LICHAAM 

1.  Bedenk wat God voor jou  en je broeders en zusters heeft over  

gehad.  Rom.  5: 8. Maar God bewees ons Zijn liefde doordat Christus 

voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren. 

Lukas 19: 10  De Mensenzoon is gekomen om te zoeken en te redden 

wat verloren was. 

2. Elkaar liefhebben is een opdracht.  1 Joh. 4:11.  Geliefde broeders en 

zusters, als God ons zo heeft lief gehad, moeten ook wij elkaar lief 

hebben. Joh. 13:34.  Ik geef jullie een nieuw gebod:  heb elkaar lief. 

Zoals IK jullie heb lief gehad, zo moeten jullie elkaar liefhebben. 

3. Liefhebben is op God vertrouwen.   

• Wij kunnen niet liefhebben uit onze eigen kracht.  

• De meeste van ons hebben alleen die mensen lief, bij wie dat 

gemakkelijk is.  

• Van nature zijn wij niet geduldig en vriendelijk, noch vrij van jaloezie. 

Galaten 5: 22. 
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Maar de vrucht van de Geest is Liefde, Vreugde en Vrede, Geduld, 

Vriendelijkheid en Goedheid, Geloof, Zachtmoedigheid en Zelfbeheersing. Er 

is geen wet die daar iets tegen heeft. Wie Christus Jezus toebehoort, heeft 

zijn eigen natuur met alle hartstocht en begeerte aan het kruis geslagen. 

Wanneer de Geest ons leven leidt, laten we dan ook de richting volgen die de 

Geest ons wijst. We moeten leren liefhebben door geloof. Het principe van 

het liefhebben door geloof berust op een opdracht en een belofte. 

• God beveelt ons om lief te hebben. 

• God belooft dat Hij ons zal verhoren, wanneer wij bidden naar Zijn 

wil. 

4. Houdt Gods doel voor ogen. Opdat de wereld gelooft dat u mij hebt 

gezonden. 

 

5. Bidt voor genezing van het lichaam. Efeze 6: 18. Laat u bij het bidden 

leiden door de Geest, iedere keer dat u bidt, blijf waakzaam en bid 

voortdurend voor alle heiligen. 

 

• Bidden naar het hart van God (Zie Johannes 16) 

• Bidden om het hart van God 

 

6. Bidden als Nehemia.  Nehemia 1 

‘Ach Heer, God van de Hemel, machtige en ontzagwekkende God, U Die 

Uw beloften nakomt en trouw bent aan ieder die U liefheeft en doet wat 

U gebiedt. Luister aandachtig en zie hoe Uw dienaar dag en nacht tot u 

bidt ten behoeve van Uw dienaren , de Israëlieten. Ik belijd de zonden 

die wij, Israëlieten, tegenover U hebben begaan, ook ik en mijn familie. 

Wij hebben U veel kwaad gedaan; wij hebben ons niet gehouden aan de 

geboden, voorschriften en rechtsregels die U aan Mozes, Uw dienaar, 

hebt gegeven. 
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Gedicht    Van:  Nel Veerman,  Uit:  ‘Nacht en Dag’   Inzender: JvdB 

 

ZONDAGMORGEN 

 

     

 
 

 

 

 

De dagen zijn wat wij ze maken 

Maar nu heeft God een dag gemaakt 

Die door geen menselijk verzaken 

Bedorven en verduisterd raakt. 

 

Hoor in de stille zondagmorgen 

’t gelui der klokken in het rond 

Dat ons de rust van het verborgen   

Zijn in Gods grote werk verkondt. 

 

De lichtste dag is aangebroken’ 

Gij werkers,  weners komt en ziet 

Gods bloemen zijn vandaag ontloken 

Zij dorren door Uw handen niet 

 

Wees in uw vreugdekleed gestoken 

Dan heden zangers van Zijn lied. 
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Ingezonden stuk    Inzender Rita de J

TIJD           
Regelmatig worden wij bepaald bij het fenomeen ‘tijd’. En eigenlijk nog meer 

bij het razende tempo waarin de tijd voortsnelt. Had een jaar vroeger altijd 

twaalf maanden (waarvan 6 van wel 31 dagen) , tegenwoordig heb je het 

idee, dat we elk jaar een paar maanden overslaan. Bescheiden als we zijn, 

zeggen we dan tegen elkaar: Het lijkt wel of de tijd steeds sneller gaat. Ik heb 

zo langzamerhand de neiging om te geloven dat het niet zo lijkt, maar dat het 

ook echt zo is! Compleet op hol geslagen. Ik geef toe hier geen enkel bewijs

voor te hebben en baseer mij slechts op het gevoel. En zoals zo vaak zal mijn 

gevoel het ook nu wel weer bij het verkeerde eind  hebben. Ondertussen 

denk ik wel eens aan de tijd, dat er helemaal geen tijd 

(meer) zal zijn. Dat kun je zo natuurlijk niet zeg

u begrijpt de bedoeling wel. Tijdloos leven, voor altijd 

bevrijd van de klok. Geen afspraken meer hoeven te 

maken, nooit meer te laat zijn, geen deadlines en geen 

stress. Noch vooruit, noch achteruit denken. Verleden en 

toekomst samen in het nu beleven. Met verwondering te 

kunnen zeggen: ‘Och heden …’ Ja, dat lijkt me wel wat. Weer eens iets heel 

anders. Maar goed, zover zijn we nog niet. Eerst deze tijd maar zien door te 

komen. Dat betekent voor nu: plannen maken en uitwerken, de tijd uitkopen, 

de gelegenheid nuttig maken, etc. En dat alles Deo Volente, of: zo de Heere 

wil (en wij leven). 

Een tekst uit Psalm 90 komt in mij op. Het zijn woorden van Mozes

trouwe dienaar: ‘Leer ons zó onze dagen tellen, dat wij een wijs hart 

verkrijgen’ (vs 12). En terwijl ik dat lees, valt mijn oog ook op vers 14: 

‘Verzadig ons in de morgen met Uw goedertierenheid, dan zullen wij juichen 

en verblijd zijn, tijdens al onze dagen’. Tijdloze woorden. Actueel voor Mozes 

en ook voor ons in deze tijd. Dat is het mooie van de Bijbel. Het Woord van 

God is niet geboeid, zelfs niet door de tijd. Niet geboeid, wel boeiend! Hoe 

dat komt? Omdat God de Auteur is. Hij is boven de tijd verheven en overziet 

dus alles. Hij is dan ook gisteren en heden Dezelfde en tot in eeuwigheid

geeft ons alle reden om de Bijbel te lezen en te herlezen. Aan stof zal het ons 

niet ontbreken, aan tijd waarschijnlijk wel, want die gaat steeds sneller …. 

Lijkt het wel ….  

Jager   Bron: ‘Amen’ 

bepaald bij het fenomeen ‘tijd’. En eigenlijk nog meer 

bij het razende tempo waarin de tijd voortsnelt. Had een jaar vroeger altijd 

tegenwoordig heb je het 

cheiden als we zijn, 

zeggen we dan tegen elkaar: Het lijkt wel of de tijd steeds sneller gaat. Ik heb 

zo langzamerhand de neiging om te geloven dat het niet zo lijkt, maar dat het 

ook echt zo is! Compleet op hol geslagen. Ik geef toe hier geen enkel bewijs 

voor te hebben en baseer mij slechts op het gevoel. En zoals zo vaak zal mijn 

gevoel het ook nu wel weer bij het verkeerde eind  hebben. Ondertussen 

denk ik wel eens aan de tijd, dat er helemaal geen tijd 

. Dat kun je zo natuurlijk niet zeggen, maar 

u begrijpt de bedoeling wel. Tijdloos leven, voor altijd 

bevrijd van de klok. Geen afspraken meer hoeven te 

maken, nooit meer te laat zijn, geen deadlines en geen 

stress. Noch vooruit, noch achteruit denken. Verleden en 

eleven. Met verwondering te 

kunnen zeggen: ‘Och heden …’ Ja, dat lijkt me wel wat. Weer eens iets heel 

anders. Maar goed, zover zijn we nog niet. Eerst deze tijd maar zien door te 

komen. Dat betekent voor nu: plannen maken en uitwerken, de tijd uitkopen, 

e gelegenheid nuttig maken, etc. En dat alles Deo Volente, of: zo de Heere 

Een tekst uit Psalm 90 komt in mij op. Het zijn woorden van Mozes, Gods 

trouwe dienaar: ‘Leer ons zó onze dagen tellen, dat wij een wijs hart 

. En terwijl ik dat lees, valt mijn oog ook op vers 14: 

‘Verzadig ons in de morgen met Uw goedertierenheid, dan zullen wij juichen 

Tijdloze woorden. Actueel voor Mozes 

van de Bijbel. Het Woord van 

God is niet geboeid, zelfs niet door de tijd. Niet geboeid, wel boeiend! Hoe 

dat komt? Omdat God de Auteur is. Hij is boven de tijd verheven en overziet 

dus alles. Hij is dan ook gisteren en heden Dezelfde en tot in eeuwigheid. Dat 

geeft ons alle reden om de Bijbel te lezen en te herlezen. Aan stof zal het ons 

niet ontbreken, aan tijd waarschijnlijk wel, want die gaat steeds sneller …. 
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Ingezonden stuk     Uit:  Middernachtsroep 

 

HOE DE BIJBEL IEMAND VOOR EEN GRANAATSCHERF BEWAARDE  

 

 

Dit jaar heeft men de Eerste Wereldoorlog herdacht, die 100 jaar geleden 

uitbrak. Naar aanleiding daarvan is de website 

www.europeana1914/1918 opgezet, waar mensen 

uit de hele wereld hun familieherinneringen kwijt 

kunnen. 

Zo werd, zoals Süddeutsche.de begin dit jaar 

berichtte, ‘het verhaal van soldaat Kurt Geiler’ door 

de Europeana databank bekend. 

 

 ‘Toen een granaat in zijn stelling insloeg’, overleefde ‘infanterist Geiler 

ongedeerd’, anders dan zijn kameraden.  En dat alleen omdat Geiler 

uitgerekend een Bijbel ‘als kussen onder zijn hoofd had gelegd’. ‘Na de inslag 

zat er een granaatscherf in de Bijbel in plaats van in de schedel van Geiler. De 

inmiddels 88-jarige zoon van de soldaat heeft er voor gezorgd dat de Bijbel 

en het verhaal een deel van de databank zijn geworden’. 
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Ingezonden stuk     Uit:  Open Doors 

 

  

ISIS MARKERING WORDT TEKEN VAN VERBONDENHEID 
Irak- Irak strijders van ISIS markeerden huizen van christenen in Mosul met de 

Arabische letter ‘N’ . Die letter staat voor ‘nasrani’ = de naam die moslims 

gebruiken voor christenen. Christenen in Mosul waren door ISIS voor de keuze 

gesteld:  moslim worden, een immens hoge belasting betalen,  vluchten met 

achterlating van al je spullen of de dood.  

Deze publieke markering van christenen leverde woedende reacties op van 

christenen en gematigde moslims. Het ‘merkteken’ werd echter ook een positief 

symbool, een soort geuzennaam. Christenen in Irak zeggen:  ‘Ik ben er trots op 

om nasrani te zijn’. Of : ‘we zijn allemaal christenen’.  Op sociale media wordt het 

teken nu gebruikt om te sympathiseren met de verdreven christenen uit Mosul. 

De massale stroom vluchtelingen levert enorme uitdagingen op. Bijvoorbeeld in 

de autonome Koerdische regio in het noordoosten van Irak. Samen met kerken 

biedt Open Doors  hulp aan de vluchtelingen – christenen en moslims. Eén van de 

medewerkers vertelt:  ‘Het is een chaotische situatie, we weten niet wat we 

moeten doen en waar we naar toe kunnen. We zijn de afgelopen jaren al zo vaak 

van de ene plek naar de andere gegaan. De ondersteuning door de kerk is van 

levensbelang. Het is bemoedigend om te zien hoe over de hele wereld mensen 

met ons meeleven en ons helpen. We zijn er trots op om christen te zijn. En dat 

zullen we altijd blijven’.  

 



21 | gemeentenieuws 

  

   

  

 

 Gedicht  Van:  Wim Plomp,  Uit:  ‘Zingen in de morgen’   Inzender: JvdB 

 

GEEF MIJ UITZICHT 

 

Geef mij uitzicht 

Leer mij leven 

Naar Uw ruimte toe. 

 

Ik ben het duister 

Van de wereld 

Meer dan moe. 

 

Geef mij uitzicht 

Neem de wolken 

Veeg ze met Uw hand. 

 

Opent U zo voor   

Mijn ogen 

Het Beloofde Land. 

      

Troostend glijdt het  

Morgengloren  

 Uit de zwarte nacht. 

 

Want er wordt nieuw 

Licht geboren 

Wie het biddend wacht. 
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Israelische keuken -  FALAFEL 
 
Falafel met munt 

 

• Hoofdgerecht 
• Vegetarisch 
• Mediterraan 

Ingrediënten 

• 200 g kikkererwten (uit blik, uitgelekt gewicht) 
• 200 g cashewnoten 
• 1 teentje knoflook, gesnipperd 
• de inhoud van 2 theezakjes munt 
• ½ citroen 
• 100 g ui, fijngehakt 
• 4 eetlepels gehakte peterselie 

Bereiden  Verwarm de frituur op 170 °C. 
 
Maal de kikkererwten, de cashewnoten en de knoflook gekruid met 
munt, peper en zout. 
 
Rasp wat citroenschil en pers 2 koffielepels citroensap. 
 
Vermeng alle ingrediënten goed en vorm 12 platte koekjes. 
 
Frituur ze tot ze een goudbruin kleurtje hebben. 

Extra benodigd  Keukenmachine 

Opmerking 

Kikkererwten uit blik zijn eigenlijk te zacht om er falafel mee te maken, 
maar door ze te vermengen met gemalen cashewnoten krijg je toch 
een stevige structuur en heb je snel krokante koekjes. 
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Taken & verantwoordelijkheden
 

Broederraad 

Voorzitter  Leonard Bloem   Tel: 0174-420403 

Secretaris  Harry Carlier  Tel: 070-3211083 

Penningmeester Frans Willems  Tel:070-3974733 

Lid   Henk van Groen  Tel: 070-3871971 

Lid   Tom Ammerlaan Tel:0174-625308 

 

Teamleiders: 

Bidstond   Kinderwerk  Inkoop 

Henk van Groen  Nadia Eikhoudt  Janny van den Bos 

Tel: 070-3871971  Tel: 06-45434365 Tel: 0174-243780 

 

Bedieningen   Koffie dienst  Evangelisatie 

Jannie Carlier  Caroline Bloem  Jannie Carlier 

Tel: 070-3211083 Tel: 0174- 420403 Tel: 070-3211083 

   

Muziek   Gebouw  Begroeting 

Jan-Pieter Boekhoorn Gerrit Laemers  Jopy Koorneef 

Tel: 06-46284938  Tel:070-3688295 Tel: 070-3254288 

 

Gemeenteblad  Zending  Bezoekersteam 

Rita de Jager  Lucie Barning  Marianne Heeneman 

Tel:070-3974733 Tel: 015-3619876 Tel: 070- 3865531 
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