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nhoudsopgave & voorwoord 
 

Voorwoord    blz.   2  

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 

Gedachten van  Martin Niemöller blz. 10 

Gedicht                  blz.11+17+26 

Ingezonden stuk ´Moeiten en Verdriet´ blz. 12 

Samenvatting preek                  blz.  13 

Ingezonden stuk ´In de put´  blz.  16 

Ingezonden stuk ‘Aardbeving in Israël’   blz.  18 

Israël&De Bijbel/Anne & Bas vd Linden  blz.  19  

Bridge to Light/Grace Village/Karin  blz.  21 

Park Oriëntalis Heilig Land Stichting        blz.  22 

Bericht van Bernard en Susanne blz.  24 

Taken & Verantwoordelijkheden blz.  27 

Voorwoord    Lieve broeders en zusters,  

De vakanties zijn bijna achter de rug en spoedig zal de herfst weer zijn 

intrede doen met al zijn kleurenpracht. Hopelijk bent u uitgerust om verder 

te gaan. We kunnen alvast uitzien naar ons gemeente uitstapje op 3 

oktober d.v. naar de ‘Heilig Land Stichting’. In deze uitgave vindt u hierover  

info. Over onze zendingsprojecten wordt weer gerapporteerd. De les van 

de vlinder leert ons dat 

moeiten en verdriet soms 

heilzaam kunnen zijn in het 

leven. 

 

 

Veel leesplezier!   

 De redactie  

  

I  
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genda & 
 mededelingen diensten 

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

om een kopje koffie of thee met ons te drinken. 

 

A

Zondag             6 september 

Spreker            Br. Sjef Verkerk 

Dienstleiding  Siem van Pelt 

Pianiste            Zang (T,RJ) 

 

Zondag            13 september

Spreker            Br. Chr. Stier

Dienstleiding  Cor Barning

Pianiste           Zang 

Zondag           20 september   

Spreker            Br. Teo Kamp            HA 

Dienstleiding  Henk van Groen 

Pianiste           Zang (T,RJ) 

Zondag            27 september

Spreker           Br. A.

Dienstleiding  Leonard Bloem

Pianiste           Zang 

 

 

Zondag             4 oktober 

Spreker           Br. Barend Bloem 

Dienstleiding Tom Ammerlaan 

Pianiste          Zang (C,T)       

 

Zondag           18 oktober 

Spreker            Br. Jaco van ’t Sant HA 

Dienstleiding  Cor Barning 

Pianiste           Zang (S,T) 

 

 

            

 

Zondag            11 oktober

Spreker            Br. Jeene Hoef

Dienstleiding  Siem van Pelt

Pianiste            Zang 

 

Zondag          25 oktober

Spreker           Br. Siem van Pelt

Dienstleiding Henk van Groen

Pianiste           Zang 

 

 

  

SAMENKOMST 

 

 

. Na afloop van de dienst is er gelegenheid 

13 september 

Chr. Stier 

Cor Barning 

Zang (C,J) 

7 september 

A. Selles 

Leonard Bloem  

Zang (S,J) 

11 oktober 

Jeene Hoef 

Siem van Pelt 

Zang (RJ,J) 

5 oktober 

Siem van Pelt  

Henk van Groen 

Zang (C,J)  
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Roosters en andere taken 

Data: Welkom Koffie Kinderwerk Beamer 
  6 sept Helena & Henk Bellie & Jopie Ada Stefan  

  

13 sept  Jannie & Harry  Linda & Elbert Helena Richard  

 

20 sept  Jopy & Piet Clazien & 

Helena 

Janny Stefan  

27 sept  Riet & An Elma & Leen 

 

Thérèse Richard  

 

  4 okt  Thea&Leonard Bellie & 

Robert-Jan 

Jorike  Stefan 

 11 okt Helena&Stefan Jopie & Tonny Ada Richard 

18 okt Tonny & Piet Elma & Leen  Helena Stefan 

25 okt Jannie & Harry Clazien & 

Helena  

Janny Richard 

 

  

     

     

     

Rooster leiding van de bidstonden 

   1 sept Thérèse     6 okt Gerrit 

08 sept  Henk  13 okt Riet 

15 sept Lucie/Cor  20 okt Thérèse 

22 sept Tom   

29 sept Siem/An  

 27 okt Henk 

 

 

        

 
Elke dinsdagavond voor gemeenteleden.      Aanvang 19.45uur. 

Meidoornstraat 9, Den Haag.                            Bidt u mee? 
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VERJAARDAGEN 
  
 

  

 September           Oktober 
  2  Jopie Koorneef                    3  Gerrit Laemers  

  8  Tiny Fonteine                  09  Twan Scholtes  

 20 Clazien Hoogendoorn                     17  Wil Beekink 

 21  Casper Heeneman       19  Marina Ammerlaan 

           27  Frans Willems  

             

Alle jarigen van harte gefeliciteerd & Gods rijke zegen toegewenst! 
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KRINGAVONDEN, LOCATIE, DATA EN TIJD 
 

• Bijbelstudie van Hans Timmers begint weer: 15 en 29 

september, 13 en 27 oktober 2015. 

• Thematische Kring van Harry + Jannie Carlier begint 

weer: 17 september, 1, 15 en 29 oktober 2015.  

• Dagkring Cor Barning op  woensdagmorgen , begint 

weer:  9 september, 14 en 28 oktober 2015.  Bijbelstudie 

Johannes´.  

• Kring Henk van Groen begint weer:  10 september en  22 

Locatie bekend bij de kringleden. Onderwerp Bijbelboek Jesaja.

•     Kring van Siem van Pelt begint weer:  30 september en 21 oktober 2015.

Locatie bekend bij de kringleden.  Bijbelstudie Brief aan de Efez

               
         Wilt u een kring bezoeken? Overleg met de desbetreffende kringleider

 

Gebed gevraagd voor onze zieken: 
• Broeder  Maarten Korving is overleden op 7 juli 2015. 

De begrafenis heeft op 13 juli 2015 plaatsgevonden.

• Broeder Johan Schep is herstellende van hartklachten

      

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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Bijbelstudie ´De brieven van 

 oktober 2015.  

Bijbelboek Jesaja. 

30 september en 21 oktober 2015. 

Bijbelstudie Brief aan de Efeziërs. 

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

Maarten Korving is overleden op 7 juli 2015. 

begrafenis heeft op 13 juli 2015 plaatsgevonden.  

Johan Schep is herstellende van hartklachten.  

Wilt u  bidden voor degenen  in onze gemeente die kampen met 

gezondheidsklachten, eenzaamheid of zij die verdriet hebben? Wij 

zegen en 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 

projecten? 

Op 13 september 2015 spreekt Broeder Christiaan Stier van Israël & De 

Bijbel 

 

Wist u dat wij weer een gemeente uitje organiseren? Dit jaar is de 

bestemming ‘De Heilig Land Stichting in de Gemeente Groesbeek’. Noteert 

u  alvast in uw agenda en vergeet u niet aan te melden bij Henk van Groen?  

 

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

Maar wel inzenden vòòr 15 oktober 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’. 
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Vanuit de Broederraad        ´PSALM 139´  

 
 
 Voor de koorleider.  
 Van David, een Psalm. 
 

 

 

 

HEER, u kent mij, u doorgrondt mij, 
2 u weet het als ik zit of sta, 
  u doorziet van verre mijn gedachten. 
3 Ga ik op weg of rust ik uit, 
  u merkt het op, 
  met al mijn wegen bent u vertrouwd.  
4 Geen woord ligt op mijn tong,  
  of u, HEER, kent het ten volle. 
5 U omsluit mij, van achter  
  en van voren, 
  u legt uw hand op mij.  
6 Wonderlijk zoals u mij kent, 
  het gaat mijn begrip te boven. 
 
Wij leven in de schaduw van de Almachtige en worden voortdurend 

uitgenodigd om keuzes te maken in het leven. Elke (zomerse)dag begint met 

nieuwe kansen en mogelijkheden om tot actie te komen, maar ook de nodige 

rust te vinden. Elke broeder en zuster heeft een zak vol bagage met 

ervaringen en problemen. Daarom is het zo geweldig dat wij een levende 

God mogen kennen die ons wandelen en zitten opmerkt en onze woorden 

herkent. De zomertijd is bijna weer voorbij en een nieuw seizoen ligt open.  

Met de ervaringen van de afgelopen tijd, nadenken en genieten, kunnen 

onze gedachten bezinken en wordt de balans opgemaakt. 
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Heeft de Here plaats in uw leven 

en hoe uit zich dat? Voelt u zich 

verbonden met de Almachtige en 

wordt u daadwerkelijk 

bemoedigd? Bent u eenzaam in 

uw relatie met HEM of wordt u 

ondersteund door uw 

medebroeders en zusters van de 

gemeenschap. Het zijn maar 

simpele vragen en toch 

fundamenteel in een Christenrelatie.  

 

3 oktober (met z’n allen naar Oriёntalis in Nijmegen) en 10 oktober 

(pareldag Den Haag) dienen zich aan en wellicht is het goed om met elkaar 

op te trekken en te laten zien wat en waarin wij geloven. Een nieuwe kans 

om de relaties te versterken en elkaar te bemoedigen. 

Wij leven in de schaduw van de Almachtige, maar hebben elkaar nodig om 

ons Christen-zijn te demonstreren. De wereld heeft echtheid nodig en laten 

wij dus  geen verstoppertje spelen in onze eigen club. 

Wij staan ook in deze wereld maar mogen leven vanuit Psalm 139. 

 

Namens de broederraad,  Henk van Groen 
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  GEDACHTEN VAN MARTIN NIEMÖLLER          Bron: Wikipedia 

 

Toen ze de communisten kwamen halen 
heb ik niets gezegd 

ik was geen communist. 
Toen ze de vakbondsleden kwamen halen 

heb ik niets gezegd 
ik was geen vakbondslid. 

Toen ze de joden kwamen halen 
heb ik niets gezegd 
ik was geen jood. 

Toen ze de katholieken kwamen halen 
heb ik niets gezegd 
ik was geen katholiek. 

Toen kwamen ze om mij te halen 
en was er niemand meer om iets te zeggen. 

 

Martin Niemöller, Duitsland. 

In 1937 gearresteerd en tot 1945  "persoonlijke gevangene" van Hitler. 

 

Martin Niemöller was een Duits predikant en theoloog geboren te Lippstadt, 

Duitsland, in 1892. Niemöller was anti-communistisch en steunde Hitler bij zijn 

greep naar de macht. Toen Hitler de nadruk legde op het idee van staat boven 

religie raakte Niemöller gedesillusioneerd. Hij werd leider van een groep Duitse 

geestelijken die zich verzette tegen Hitler. In 1937 werd hij gearresteerd en kwam 

uiteindelijk in de concentratiekampen Sachsenhausen en Dachau terecht. 

Niemöller werd in 1945 bevrijd door de Geallieerden. Hij bleef ook na de oorlog 

geestelijke.      
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Gedicht Van:  Een onbekende     Inzender: JvdB 

 
Een woord is o zo gauw gezegd, 
Maar denk: waar komt dat woord terecht? 
’t Is als een klein onooglijk zaad,  
Dat stil verborgen wegen gaat.  
  
Een woord van goedheid of venijn, 
’t maakt mensen groot ….. of kraakt ze klein. 
’t Kan zijn een woord dat stil vergeeft, 
Waardoor een mens opnieuw weer leeft. 
 
Een woord kan zijn als een gebed,  
Dat nieuwe wegen openzet;  
Een brug naar God van ’t hart dat lijdt, 
Zo’n woord, dat overstijgt de tijd. 
 
Hoe kostbaar is de taal, het woord: 
De ene spreekt ….. de ander hoort. 
God, laat ons luisteren en verstaan 
En maak ons woord tot kostbaar graan. 
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Ingezonden stuk       Van: RdJ 

Moeiten en verdriet 

Een man vindt een cocon van een vlinder en 

neemt deze mee naar zijn huis. Op een dag 

verschijnt er een kleine opening in de cocon. De 

man kijkt een paar uur toe hoe de vlinder worstelt 

om zich door de kleine opening naar buiten te 

werken. 

Het lijkt erop dat het proces niet langer meer 

vooruit gaat. Het ziet er naar uit dat de vlinder 

zover gekomen is als hij kan en niet meer verder 

komt. Dus besluit de man de vlinder te helpen. Hij 

neemt een schaar en knipt de rest van de cocon 

open. De vlinder kan zich nu vrij eenvoudig 

losmaken. 

Maar de vlinder heeft een gezwollen lichaam en verfrommelde vleugels. De 

man verwacht dat de vlinder elk moment zijn vleugels zal uitslaan en het 

lichaam daarmee ondersteunt. Maar dat gebeurt niet. De vlinder besteedt de 

rest van zijn leven aan rondkruipen met een gezwollen lichaam en 

verfrommelde vleugels. De vlinder is nooit in staat te vliegen.  

Wat de man in al zijn goedheid niet begreep was dat de krappe cocon en de 

worsteling die nodig was om door de opening te kruipen, de manier was om 

de lichaamsvloeistof van de vlinder in de vleugels te pompen zodat de vlinder 

klaar zou zijn te vliegen als het de vrijheid had bereikt uit de cocon. 

Soms zijn worstelingen exact wat 

we nodig hebben in het leven. Als 

we onszelf toe zouden staan 

zonder obstakels door het leven 

te gaan, zouden we invalide zijn. 

We zouden nooit zo sterk worden 

als wat we kunnen zijn. We 

zouden nooit kunnen vliegen. 
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Samenvatting preek    Door Rita de Jager 

 

 

 

 

MASKERS AF          JOHANNES 4
 

Ik wil met u nadenken over de geschiedenis van de 

Samaritaanse vrouw zoals wij deze kunnen lezen in 

Johannes 4. Het is een omvangrijk Hoofdstuk wat ik 

vandaag niet geheel met u zal lezen, maar wellicht dat 

u dit thuis nog een keer kunt bestuderen.

van deze overdenking is ´Vrijmaking van het blok van 

het verleden´ of ´Maskers af´, dit laatste thema zal de 

jongeren onder ons wat meer aanspreken. We lezen 

uit de NBG vertaling uit 1951. 

 

Het is in de tijd, 538 v Christus, dat de stammen Juda en Benjam

komen uit de ballingschap. De Samaritanen willen meewerken aan de 

opbouw van de tempel, maar dit wordt hen geweigerd. (lees Ezra 4) Hierdoor 

ontstaat er vijandschap met het Samaritaanse volk. Die vijandschap leidt 

ertoe dat een Samaritaan een synoniem was voor een vies en onrein woord. 

Daar liep je als mens met een grote boog omheen. Maar Jezus niet.

iets over Jezus  Wie Hij is. Hij is gekomen om het verlorene te zoeken en te 

redden. 

In Johannes 4 vers 4 lezen we dat Hij door Samaria móest gaan! Hij vergat de 

Samaritanen niet. Kon Hij dat zèlf niet uitmaken waar Hij heen wilde gaan? 

Maar het was een heilig moeten. Hij ging in het heilig verlangen om de wil 

van Zijn Vader te doen. In Lucas 17 lezen wij dat Jezus dwars door Samaria 

reisde en daar tien melaatse mannen ontmoette. Zij werden allen door Hem 

gereinigd. Slechts één van deze mannen keerde weder om Hem te bedanken.  

 

25 januari  2015                  Broeder  A. Bol 

Johannes 4 

 

JOHANNES 4 

Ik wil met u nadenken over de geschiedenis van de 

Samaritaanse vrouw zoals wij deze kunnen lezen in 

Johannes 4. Het is een omvangrijk Hoofdstuk wat ik 

zal lezen, maar wellicht dat 

u dit thuis nog een keer kunt bestuderen. Het thema 

van deze overdenking is ´Vrijmaking van het blok van 

het verleden´ of ´Maskers af´, dit laatste thema zal de 

jongeren onder ons wat meer aanspreken. We lezen 

Het is in de tijd, 538 v Christus, dat de stammen Juda en Benjamin terug 

komen uit de ballingschap. De Samaritanen willen meewerken aan de 

opbouw van de tempel, maar dit wordt hen geweigerd. (lees Ezra 4) Hierdoor 

ontstaat er vijandschap met het Samaritaanse volk. Die vijandschap leidt 

niem was voor een vies en onrein woord. 

Daar liep je als mens met een grote boog omheen. Maar Jezus niet. Dit zegt 

iets over Jezus  Wie Hij is. Hij is gekomen om het verlorene te zoeken en te 

gaan! Hij vergat de 

Samaritanen niet. Kon Hij dat zèlf niet uitmaken waar Hij heen wilde gaan? 

Maar het was een heilig moeten. Hij ging in het heilig verlangen om de wil 

van Zijn Vader te doen. In Lucas 17 lezen wij dat Jezus dwars door Samaria 

daar tien melaatse mannen ontmoette. Zij werden allen door Hem 

gereinigd. Slechts één van deze mannen keerde weder om Hem te bedanken.   
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Hoe is het is ons leven gesteld? Het is goed om daar steeds weer bij bepaald 

te worden. Dorst onze ziel nog steeds naar Hem? Betrekken wij Hem nog bij 

ieder aspect in ons leven?  

 

Jezus ging speciaal naar Samaria voor de Samaritaanse vrouw. Hij koos daar 

een opmerkelijk tijdstip voor uit. Het was op het heetst van de dag. Het 

moment waarop de mensen  hun ‘siësta’ houden. Wie was deze vrouw? 

Welk leven ging er achter haar schuil? Zij had 5 mannen gehad en met de 6
e
 

man leefde zij samen. Zij had in haar leven misschien ook wel gedroomd van 

een fijn huwelijk. Deze vrouw was diep ongelukkig. Zij was gedoemd tot 

eenzaamheid en afzondering. Misschien denken we hierbij ook aan ons eigen 

leven in onze eigen omgeving. Deze vrouw had een wond in haar ziel. Je zou 

er met een boog omheen lopen. Zij geloofde misschien niet meer in liefde en 

trouw. En dan iedere dag die afkeurende blikken van de mensen terwijl zij 

water moest gaan halen. Dit was geen leven meer voor haar. Maar dan was 

er de ontmoeting met Jezus Christus. Hij zat daar bij de bron. Het Antwoord 

op haar nood zat al op haar te wachten! Weet u wat mij opviel? Jezus 

Christus behandelde haar als mens, niet als een ‘geval’. 

 

In ons leven en de tijd waarin wij leven hebben wij het zo vaak over ‘een 

moeilijk geval’, wanneer wij over bepaalde mensen spreken. In vers 7 vroeg 

Jezus aan haar om Hem wat te drinken te geven. En zij dacht wellicht dat het 

maar goed was dat Hij haar niet kende. Achter haar ‘masker’ gaf Hij haar 

weer waarde door haar weer te betrekken.  Jezus, een Jood, vroeg iets aan 

hààr, een Samaritaanse vrouw! Wie is Hij eigenlijk?  

 

De vrouw vroeg hoe het toch kwam dat Hij haar, een Samaritaanse vrouw, 

iets vroeg.  Jezus maakte zich niet bekend, maar stelde Zich voor als Degene 

Die te drinken geeft aan mensen met Levend Water en die daarna in 

eeuwigheid niet meer zullen dorsten. Vers 15 spreekt boekdelen. Zij vroeg 

Jezus haar te geven van dat levende water. De vrouw had nog steeds niets 

verteld over haarzelf, maar Jezus ging in het gesprek van het natuurlijke naar 

het geestelijke. De vrouw was bang om alles op te rakelen, maar de pijn is er 

en zij zou het wel willen om alles te bekennen. Jezus hielp haar om haar 

verhaal te vertellen. Jezus zette het mes er in één keer in en het masker werd 

er af gehaald. Daarna hoefde zij zich niet meer te verbergen, want Hij weet 

toch alles al en dat is een bevrijding. (Psalm 139) Nu zou het gesprek 

makkelijker verlopen, want nu was de weg vrij voor genezing. Even ging 

daarna de sluier af! 
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Wij zijn vaak ook bang dat er misbruik van onze informatie wordt gemaakt. 

Maar bij Jezus hoef je niet bang te zijn als je tot Hem komt wanneer je 

oprecht bent in geest en in waarheid. Is je leven vol van moeite en zorgen, 

zeg het Hem! En Jezus zal Zich laten vinden, voor iedereen. 

 

De Samaritaanse vrouw geloofde in Hem en Hij herstelde haar leven. In vers 

19 zegt zij: Heere, ik zie dat Gij een profeet zijt. Vermoedde zij dat Hij het 

was? Op de terugweg was zij zó aangeraakt dat zij het wilde delen met de 

mensen die haar scheef hadden aangekeken. En zij getuigde over dit alles. 

Wat denken wij en welke keuzes maken wij? Wij hebben misschien ook 

slechte ervaringen en herinneringen die ons verlammen en misschien zijn wij 

ook beschadigd! Het kan zo zijn gekomen door de banden met het verleden. 

Maar Jezus nodigt u, jou en mij uit om te komen naar de bron des levens. Hij 

is er al en wil je vrijmaken van het blok van het verleden. Ga tot Hem 

wanneer je vermoeid en belast bent. Indien iemand dorst heeft, hij kome tot 

Mij en drinke, en stromen van levend water komen er tot hem. Ontvang 

herstel en genezing en bevrijding van Hem.               Amen.    
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Ingezonden stuk       
IN DE PUT 
Op Java werd aan het begin van 
deze eeuw een verhaal verteld dat 
ons antwoord aan de 
wereldgodsdiensten duidelijk 
weergeeft. "Een man raakte in een 
put en dreigde in de modder weg te 
zinken”. Je begrijpt dat de 
luid om hulp ging roepen.

      Niemand scheen hem te horen... 
Totdat Boeddha voorbij kwam. Boeddha hoorde de man roepen en boog zich 

over de rand van de put. Hij riep tot de man: weet je wat lijden is? Het lijden 

is de enige weg om tot de zaligheid te komen. Boeddha ging heen en de man 

werd niet geholpen. 

Ook Mohammed kwam voorbij. Hij hoorde de man roepen en boog zich over 

de rand van de put en zei: Dit is je lot. Zeg mij na: Allah is God en Mohammed 

is zijn profeet en je zult eens behouden in het paradijs komen. Verder deed 

Mohammed niets en ging heen en de man zakte al dieper in de modder. 

Toen kwam Jezus voorbij. Hij zag de man in de diepte en riep hem toe: houd 

moed! Ik kom je te hulp. En Jezus daalde af in de put. Met Zijn machtige 

armen tilde Hij de man, die zichzelf reeds verloren wist, uit de put. Zelf 

verzonk Jezus daarbij in het slijk. Ik voor u, sprak Hij, omdat gij anders de 

eeuwige dood had moeten sterven. Hij is werkelijk de enige en volkomen 

Verlosser! Er is dus maar één antwoord. Dat antwoord geeft de Bijbel: Er is 

één God en ook één Middelaar tussen God en de mensen (1 Timotheüs 2:5).

Van: RdJ 

Op Java werd aan het begin van 
deze eeuw een verhaal verteld dat 
ons antwoord aan de 
wereldgodsdiensten duidelijk 
weergeeft. "Een man raakte in een 
put en dreigde in de modder weg te 

. Je begrijpt dat de man 
om hulp ging roepen. 

Niemand scheen hem te horen...  
Totdat Boeddha voorbij kwam. Boeddha hoorde de man roepen en boog zich 

over de rand van de put. Hij riep tot de man: weet je wat lijden is? Het lijden 

e komen. Boeddha ging heen en de man 

Ook Mohammed kwam voorbij. Hij hoorde de man roepen en boog zich over 

de rand van de put en zei: Dit is je lot. Zeg mij na: Allah is God en Mohammed 

paradijs komen. Verder deed 

Mohammed niets en ging heen en de man zakte al dieper in de modder. 

Toen kwam Jezus voorbij. Hij zag de man in de diepte en riep hem toe: houd 

moed! Ik kom je te hulp. En Jezus daalde af in de put. Met Zijn machtige 

Hij de man, die zichzelf reeds verloren wist, uit de put. Zelf 

verzonk Jezus daarbij in het slijk. Ik voor u, sprak Hij, omdat gij anders de 

eeuwige dood had moeten sterven. Hij is werkelijk de enige en volkomen 

antwoord geeft de Bijbel: Er is 

één God en ook één Middelaar tussen God en de mensen (1 Timotheüs 2:5).  
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Gedicht   Van: M. Koffeman-Zijl   uit: ‘Goed Nieuws’       Inzender:  JvdB 
  

GRATIS REISBILJET   
 

Voor onze reis door ´t leven 
Heeft God aan ons gegeven 
Een gratis reisbiljet.  
Met deze plaatsbewijzen 
Kan ieder veilig reizen 
Die op Gods woorden let. 

 
Nu kunt u alle dagen 
De Heer´ om krachten vragen, 
Hij luistert als geen één. 
En als u terug zult keren 
Vanaf de troon des Heeren 
Dan bent u nooit alleen. 

 
Eens is ´t retour vervallen, 
Dan geeft de Heer´ ons allen 
Tot slot een enkele reis, 
Laat niets u dan benauwen, 
Maar reis in vol vertrouwen 
De weg naar ´t paradijs.  

             Paradijsvogel 
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Ingezonden stuk      Bron: ‘Israel Today’  

           Van: RdJ 

AARDBEVING BIJ DODE ZEE; VREES VOOR GROTERE BEVING 

Een aardbeving heeft donderdagochtend vroeg het Heilige Land doen 

trillen. De beving onder 

de Dode Zee was in het 

hele land tot in de stad 

Haifa in het noorden te 

voelen. Tot nu toe zijn er 

geen berichten over 

slachtoffers en schade.  

Het Geofysisch Instituut 

van Israël maakte bekend, dat deze beving een magnitude had van 4,4 op de 

schaal van Richter en plaats had rond 5.39 uur. Het epicentrum lag in het 

zuidelijke deel van de Dode Zee, een aantal kilometers in het Jordaanse deel 

van het meer. Veel bewoners meldden zich bij radiostations met berichten 

over het trillen van de aarde. 

Vorige maand nog beefde de aarde in delen van Israël en Egypte. Volgens 

Amerikaanse wetenschappers had die beving een kracht van 5,2 op de schaal 

van Richter en lag het epicentrum in het Sinaï schiereiland.   

Onder de regio bevinden zich de Arabische aardschol in het oosten en de 

Afrikaanse continentale plaat in het westen.  De Arabische schol beweegt 

naar het noordoosten en schuurt daarbij langs de Euraziatische continentale 

plaat  zodat zich steeds weer spanningen opbouwen in de aardkorst, die zich 

vervolgens ontladen als aardbevingen. 

Nadat zich in de afgelopen maanden herhaaldelijk een lichte trilling voordeed 

in Israël, neemt bij de bevolking de bezorgdheid toe voor een grote 

aardbeving met ernstige gevolgen zoals in 1927. Die had een magnitude van 

6,2. Bijna 500 mensen vonden toen de dood, en meer dan 700 raakten 

gewond. Experts waarschuwen de regio voor een dreigende grote aardbeving 

in de komende jaren. De regering is begonnen met steun aan projecten die 

gebouwen aardbevingsbestendig maken.  

Het Israëlische leger heeft goed opgeleid personeel en veldhospitalen, die bij 

de aardbevingen in Haïti en Nepal honderden levens hebben gered. 
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GEBED VOOR
ANNE EN BAS VAN DER LINDEN

Hierbij een artikel van Bas en Anne v.d. Linden over hun bevindingen 

voor Israël en de Bijbel met Israëlische toeristen in Giethoorn.

 

WANT DOOR GENADE ZIJN WIJ BEHOUDEN, DOOR HET GELOOF, 
EN DAT NIET UIT UZELF: HET IS EEN GAVE VAN GOD. (EF. 2: 8)

Dit grote geschenk willen we graag delen met Joodse mensen die onze 

Verlosser en Zaligmaker, Jezus Christus, hebben voortgebracht. 

We hebben inmiddels al vele toeristen ontmoet en mogen hen onze liefde 

betuigen wat iedere keer weer diep raakt. We vertellen dan dat we die liefde 

gekregen hebben door het lezen van hun Woord, en dan niet alleen de 

Tenach ( O.T. ) maar samen met het Nieuwe Testament wat ook een volledig 

Joods boek is en niet op zichzelf staat maar één is met de Te

denken dat het een boek is van de kerk, de Christenen , maar we vertellen 

dan dat de Messias Joods is en dat Hij voor hen gekomen is. 

 

Van: Lucie Barning 
 

VOOR 
ANNE EN BAS VAN DER LINDEN 

Linden over hun bevindingen 

toeristen in Giethoorn. 

 

WANT DOOR GENADE ZIJN WIJ BEHOUDEN, DOOR HET GELOOF, 
EN DAT NIET UIT UZELF: HET IS EEN GAVE VAN GOD. (EF. 2: 8) 

Dit grote geschenk willen we graag delen met Joodse mensen die onze 

oortgebracht.  

We hebben inmiddels al vele toeristen ontmoet en mogen hen onze liefde 

betuigen wat iedere keer weer diep raakt. We vertellen dan dat we die liefde 

gekregen hebben door het lezen van hun Woord, en dan niet alleen de 

Testament wat ook een volledig 

Joods boek is en niet op zichzelf staat maar één is met de Tenach. Velen 

denken dat het een boek is van de kerk, de Christenen , maar we vertellen 

dan dat de Messias Joods is en dat Hij voor hen gekomen is.  
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Dat wij als heidenen vroeger zonder God en zonder hoop in de wereld waren,  

maar nu samen met hen mogen delen in Zijn liefde ,waar we dankbaar voor 

zijn. Het is onze dagelijkse vreugde en vrede, we kunnen niet leven zonder 

hun Woord.  (Ef.2:12)  

Een gezin, waarvan de man door heel Europa reist vanwege zijn werk , was 

verbaasd dit te horen. Hij ontmoet veel Christenen maar velen weten niet 

dat de Messias Joods is. Hij als Jood vertelt hen dan de waarheid!                 

We hebben een gezin met drie kinderen ontmoet waarvan de dochter van 12 

jaar vertelde dat iedereen hen haatte. Ze was zo blij met onze woorden, haar 

gezicht straalde en ze vroeg of we toch bij hen wilden komen als we in Israël 

waren! Ze wilden graag een foto maken waar we allemaal op stonden en 

vroegen iemand die het gesprek had aangehoord of ze dat wilde doen. Deze 

dame weigerde. Gelukkig heeft een andere voorbijganger de foto wel 

gemaakt. Wat pijnlijk, dit raakte ons. Anti-semitisme in het klein, wat moet 

het dan zijn om dit dagelijks op grote schaal mee te maken.  

Ook hebben we inmiddels veel orthodoxe Joden ontmoet die het N.T. niet 

aan durfden te nemen maar waar we gezegende gesprekken mee mochten 

voeren over de Joodse Messias en over de inhoud van het N.T.  

Bijvoorbeeld over het 

boek Daniël. Het beeld 

wat eindigt in de voeten 

en tenen. De tijd die voor 

de deur staat. Ze beamen 

dit allemaal. We vertellen 

dan dat het laatste boek, 

Openbaring, in het N.T. 

een nadere uitleg geeft 

over die tijd en dat het 

belangrijk is dit te lezen en 

te zien waar hun behoud 

ligt. Ze luisteren aandachtig en bedanken ons voor het gesprek. Zo mogen we 

de gesprekken terug leggen in Gods hand, wetend dat Hij alleen Zijn Woord 

niet ledig doet wederkeren, maar doet wat Hem behaagt. (Jes.55:11)  Ja, het 

geloof is een gave Gods.  
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NIEUWS UIT ETHIOPIË.  

Is er wel genoeg water? Water is altijd een probleem in Grace 
Village.  Het water werd tot voor kort opgevangen in een groot 
reservoir, maar dit staat en stond vaak droog. Grace Village 
ligt echter aan een meer……. Het water is wel modderig maar 
zou het bruikbaar gemaakt kunnen worden? Dan is er een paar 
miljoen liter in voorraad! 
 
Karin en Ruth kwamen erachter, dat water helder gemaakt kan 

worden door er gips in te strooien. Dit werkte inderdaad perfect. 

Laboratoriumonderzoek wees uit dat het zelfs veilig is om te drinken. 

Zo is dit grote probleem voorgoed opgelost. 

In de laatste nieuwsbrief,die u op de folderstandaard in de hal van 

ons gebouw kunt vinden, wordt om 

gebed gevraagd onder andere voor de 

kinderen, die in de vakantie naar hun 

familie gaan en voor degenen voor wie 

nog naar familie wordt gezocht. 

Tot zover de berichtgeving uit Ethiopië. 

Meer informatie vindt u op de website 

van Bridge to Light en in de eerder 

genoemde nieuwsbrief.  
      Marianne Heeneman.                                                  
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Ingezonden stuk                Van: RdJ 

Museumpark Oriëntalis Heilig Land Stichting 

Museumpark Oriëntalis Heilig Land Stichting is een openluchtmuseum in het 

Nederlandse dorpje Heilig Landstichting. De naam van de instelling is enkele 

malen veranderd. De oorspronkelijke naam was Heilig Land Stichting. Van 

1968 tot 2007 heette het Bijbels Openluchtmuseum en tot 2015 Museumpark 

Oriëntalis. De term Museumpark geeft aan dat de tentoongestelde zaken 

verspreid in een parkachtig terrein liggen. De naam Oriëntalis verwijst naar 

de Oriënt en naar oriëntatie op actuele vraagstukken van de samenleving. 

Oriëntalis wil een museum zijn 

op het gebied van cultuur en 

religie. 

De Oriënt (Midden-Oosten) is 

de bakermat van de drie 

Abrahamitische religies (grote 

monotheïstische godsdiensten 

uit het Midden-Oosten): 

jodendom, christendom en 

islam. Er wordt aandacht 

besteed aan de achtergronden 

en de tradities van deze drie 

godsdiensten. Een aantal van 

de bouwwerken in het museumpark staat op de lijst van rijksmonumenten 

vanwege hun bijzondere (oriëntaalse) architectuur. Het museum ligt in een 

bosrijke en heuvelachtige omgeving en bevat verschillende dorpjes, pleinen, 

stadsstraten, akkers en oosterse planten en dieren. 

Financiële en ideologische problemen bedreigden het voortbestaan van het 

museumpark in het begin van de 21e eeuw. In 2012 werd, na een aantal 

moeilijke jaren waarin Orientalis grotendeels gesloten was, na renovatie een 

beperkte doorstart gemaakt.  
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Momenteel bestaat het museum uit: 

• een binnenmuseum, 

• het joodse Beth Juda met Syrische boerderij en synagoge 

• de (islamitische) Arabische karavanserai met daarnaast het 

bedoeïenenkamp, als hart van het museum. Verder is er het 

Arabische dorp Bait al-Islam met moskee. Het bedoeïenenkamp ligt 

centraal omdat Abraham, een bedoeïen, de stamvader is van de 

drie ("Abrahamitische") monotheïstische godsdiensten die in het 

museumpark centraal staan. 

• de vroeg-christelijke en Romeinse stadsstraat met Mithras-ruimte            

en kerk.  

In het binnenmuseum is 

een tentoonstelling met 

de naam Toen God nog 

schreef te zien, waar 

ingegaan wordt op de 

ontstaansgeschiedenis 

van de Tenach, de Bijbel 

en de Koran. 

Het Jeruzalemhuis werd 

in september 2009 geopend. In dit huis is een maquette van de stad 

Jeruzalem ten tijde van het begin van de christelijke jaartelling te vinden. 

Vanaf 2013 wordt dit gebouw als Grieks huis gepresenteerd. Er is een 

tentoonstelling genaamd Het Houten Zwaard te zien waaraan de vertoning 

van een gladiatoren-film is verbonden. De maquette van Jeruzalem bleef 

opgesteld. 

In 2013 werd de Verborgen tuin geopend. Museumpark Oriëntalis kreeg 

deze tuin aangeboden door de staat Israël, die de tuin in 2012 tentoonstelde 

op de Floriade in Venlo. 

Bron: Wikipedia 
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Persoonlijk bericht van Bernard en Susanne. 
       
Lieve broeders en zusters, 

 

Op het moment dat we dit schrijven, 

zijn we alweer ruim drie maanden in 

Brazilië. Vanaf de dag na aankomst tot 

half augustus werkten we, naast onze 

andere taken, ’s nachts in de 

gezinshuisjes. Om zes uur ’s avonds begonnen we met het opvangen van de 

kinderen en zorgden we ervoor dat de kinderen een douche namen. Daarna 

was het samen eten, samen televisie kijken of samen een spelletje spelen. En 

voor het slapen gaan: samen bidden en samen zingen. De volgende ochtend 

stonden we om half zes op, want de meeste kinderen moeten om zeven uur 

op school zijn. 

Op het terrein van het kindertehuis staan drie gezinshuisjes waar gemiddeld 

acht kinderen per huisje wonen. In alle drie de huisjes hebben we gewerkt. 

Dat betekent dat we alle kinderen een stuk beter hebben leren kennen. 

Langzaam bouwen we een band met ze op. Deze band is ontzettend 

belangrijk. Maar soms is die nog zo fragiel. Door hun eigen ouders in de steek 

gelaten, zijn ze ontzettend teleurgesteld in volwassenen. Het duurt lang 

(soms zelfs jaren) voordat de kinderen je vertrouwen en zich echt voor je 

open stellen. 

De band die er is, wordt uitgetest. De kinderen willen graag weten wat ze aan 

ons hebben. Hoe reageren we als een kind huilt? Hoe reageren we als een 

kind boos is? Hoe reageren we als een kind ons uitscheldt? Hoe reageren we 

als een kind het bloed onder onze nagels vandaan haalt? Hoe 

onvoorwaardelijk is onze liefde? En hoe groot is ons geduld? Bang om 

opnieuw afgewezen te worden, merken we dat sommige kinderen liever 

geen band met ons willen opbouwen. Vooral nu we langer in Brazilië zijn en 

blijven. Eerst doen ze heel aardig tegen ons en dan ineens, zonder aanleiding, 

moeten ze niks meer van ons hebben. Sommige kinderen zeggen zelfs dat ze 

ons niet in hun leven willen hebben. Psychologisch is dat goed te verklaren, 

maar als je er zelf in staat, is het niet makkelijk. 

 Daarom een oproep tot gebed. Bid alstublieft voor ons en de kinderen. Dat 

wij Gods liefde, geduld en inzicht mogen ontvangen in de omgang met de 

kinderen. Onze liefde en geduld zijn regelmatig helemaal op. We zijn echt 
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afhankelijk van Gods onvoorwaardelijke liefde en oneindige geduld. Bid dat 

God de emotionele wonden van de kinderen zal genezen.  
Bid dat God de muren om de harten van de kinderen zal afbreken, zodat wij 

langzaam met alle kinderen een band op kunnen bouwen. Bid dat wij daarbij 

de juiste houding en woorden zullen gebruiken. 

Vlak voor ons vertrek in mei lanceerden we de Actie Auto. Inmiddels hebben 

we een auto gekocht. Met hulp van João en zijn broer hebben we gezocht 

naar een betrouwbare, zuinige tweedehands auto, die binnen ons budget 

past. Verschillende auto’s hebben we door een onafhankelijke automonteur 

laten bekijken. Dit is trouwens ook echt noodzakelijk, want je wordt hier heel 

makkelijk bedonderd. Uiteindelijk werd het een Fiat Siena uit 2002 met 85 

duizend op de teller en zeer goed onderhouden. 

We beseffen dat we ontzettend zijn gezegend. Uiteindelijk is er € 3.035,- 

binnengekomen. We hebben veel geluk met de huidige wisselkoers. (Voor de 

Braziliaanse economie is dit trouwens wel slecht.) De euro heeft t.o.v. de 

Braziliaanse real nog nooit zo hoog gestaan. Daardoor hebben we een auto 

kunnen kopen die nog jaren mee kan. Natuurlijk zal er tussendoor nog wat 

onderhoud gepleegd moeten worden. Maar dat hoort natuurlijk bij een 

tweedehands auto. We zijn God dankbaar dat zoveel mensen ons hebben 

willen ondersteunen met deze actie. 

De kinderen waren trouwens ontzettend nieuwsgierig naar de auto en 

konden niet wachten tot ze hem zagen. Iedereen wilde er graag als eerste in 

zitten. Dus namens ons en de kinderen: muito obrigado!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In Hem verbonden, 

Bernard en Susanne 



26 | gemeentenieuws  

 

Gedicht Van:  Emmy Eijskes-Kooger       Inzender: JvdB 

                                Uit:   ‘De Gouden Horizon’ 

 

HET NAJAAR   
Het najaar is zo mooi als ’t najaar maar kan zijn. 
Er valt wat licht, gezeefd door het gordijn 
Van takken en van rood gekleurde blâren. 
De bomen zijn veel mooier dan ze waren 
Toen ’t bos nog stond in zomerzonneschijn. 
 
Zal zo de wereld zijn, zo mooi, zo goed, zo puur 
Als straks, gezuiverd door het hemels vuur, 
Gods schepping op zal staan, van rust omgeven 
Een wereld waar het goed is om te leven. 
Laat mij er zijn, Heer – in het eerste uur. 
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