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Liefde voor de Heere
Hij zeide dan: Ik zal U hartelijk liefhebben, HEERE, mijn Sterkte!’
Psalm 18:2
David is in zwaar weer terecht gekomen. Je zult maar aan alle kanten ingesloten zijn! In de handen
van je vijanden overgeleverd zijn.
Als hun handen de enige grijpgrage handen waren, maar David
heeft ook nog eens te maken met
de hand van Saul. Van alle kanten
vallen de donkere schaduwen van
dreiging en gevaar. Hoe Spaans
benauwd kunnen wij het niet krijgen als we omringd worden door
aanklagende stemmen: ons geweten, de duivel, mensen om ons
heen. Weg willen vluchten, maar
nergens heen kunnen.
Als wij klem zitten en geen uitweg zien, stijgt de nood en het
uitzien naar de bevrijding. De
grootste vijand is ‘de verklager
van de broederen’ zoals de duivel
in Openbaring wordt genoemd.
Hij die er altijd op uit is om te
scheuren en te breken. De verleiding tot de zonde, linksom of
rechtsom is zijn werkwijze. Soms
begint hij zo heel klein en subtiel, maar zwelt het geweld van
zijn verwoestende kracht aan tot
een machtige storm. Wat vindt hij
vaak en veel aanknopingspunten
in ons hart en leven! En wat stelt
ons dat schuldig. Niemand kan
bestaan voor God.
Misschien herkent u het: vastzitten in jezelf. Geveld worden door
de stilte. Gekneveld zijn door de
onmacht. Hoog opgestapelde bergen met zonden die je elk zicht
benemen. En dat niet eens, maar

steeds weer. Weer niet geweest
die ik moest zijn. Opnieuw gefaald in de uitvoer van allerlei
voornemens. Maar ook ons leven
is getekend door de zonde. Ons
levenspad kan scherpe krommingen maken en om dan in het juiste spoor te blijven is niet vanzelfsprekend. Wild kunnen wij om ons
heenslaan als zekerheden wijken
en geliefden ons ontvallen waar
we zo sterk op leunden. Wanhopig kunnen wij om ons heen kijken naar de gladde, steile wanden
die omhoog rijzen en die wij niet
kunnen beklimmen. Onmachtig
en schuldig voor het aangezicht
van Vader, Zoon en Heilige Geest.
Toch zijn het heerlijke woorden
die wij lezen aan het begin van
deze psalm: David is gered! Er is
Hulp gekomen van de overkant.
God heeft ingegrepen. Daar ligt
het keerpunt voor David. Gods
redding uit zijn benarde positie is
het enige dat telt. Wat is het een
diepe, intense vreugde als de dag
van Gods bevrijding (opnieuw)
aanbreekt. De dag van verlossing
en ruimte, licht en leven. Alsof de
duisternis gescheurd wordt en het
heldere daglicht de kamer van ons
leven binnenvalt in stilte en rust.
Gods genade brengt vastheid en
geeft uitzicht. Wij glijden en waggelen door het leven als wij buiten Christus voortgaan en van
geen redding weten. David is opgevangen. In zijn nood is hij gevonden door de machtige armen
van God Die hem er uit haalt. Dat
maakt zijn hart wijd en zijn tong
los. Hij gaat een verlossingslied
zingen. Wat zet de toon? De tekst

is er duidelijk over. De eerste toon
van dit lied gaat over het hartelijk
liefhebben van de Verbondsgod,
die hij Sterkte noemt. Wie gered
wordt, krijgt lief. Herkenbaar?
Hebt u, heb jij lief? Gerechtvaardigde zondaren krijgen Hem lief
Die hen eerst heeft liefgehad. De
dag van bevrijding en verlossing,
brengt ons uit de diepe groef van
zonde en dood. De dag van de
HEERE der heirscharen. Wat zou
David anders betuigen dan zijn
liefde? Trouwens dat is in zijn leven niet voor het eerst. Er staat
ook een woord dat betekent dat
de liefde die er al was, voortgezet
zal worden in de toekomst. Ik zal
U hartelijk, of hevig, liefhebben.
De liefde van Gods kinderen tot
hun Zaligmaker Jezus Christus is
sterk en krachtig. Daar klinkt iets
in door waarin openbaar komt dat
wij daar helemaal bij betrokken
zijn. Heel het hart is samengetrokken in de liefdeklop voor de
almachtige God. Kent u, ken jij dit
uitzeggen van dat wat verraadt
wat in het hart leeft? Het heeft
iets weg van Ps. 116: Wat zal ik
de HEERE vergelden voor al Zijn
weldaden, aan mij bewezen? Die
psalm begint ook met de liefde;
God heb ik lief. Liefde en het uitzeggen van die liefde tot Hem die
het Leven is, komt gedurig voor
in de Bijbel. Dat heeft te maken
met de Heilige Geest. Die wekt die
liefde op en adresseert die liefde
ook. Liefde omdat er houvast is
in Hem. Als God door Woord en
Geest op de dag van bevrijding alles vanuit de hemel openbreekt,
komt er diepe vreugde. De woorden van de liefde ontbreken daar
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Kerkdiensten

Colofon

LUNTEREN

EDERVEEN

Zondag 8 september
9.30 uur
ds. Joh. Post
				Bediening H.A.
18.30 uur	ds. Joh. Post		
Dankzegging H.A.
Collecten:
1. Kerkvoogdij
2. Diaconie

Zondag 8 september
9.30
ds. P.D. van den Boogaard
			Opening winterwerk
kand. G.M. Bosker (Barneveld)
18.30		

Zondag 15 september
9.30 uur	ds. J.A. Kloosterman
Bediening H.D.
18.30 uur	ds. Joh. Post		
HC Zondag 14
Collecten:
1. Kerkvoogdij
2. Fonds noodlijdende gemeenten
en personen
Bijzondere diensten
Vrijdag, 13 september om 14.00
uur in de Bethelkerk: Bevestiging
en inzegening van het huwelijk van
Marinus Hardeman en Gerriëtte Nap
door ds. J.A. Kloosterman

niet. Temidden van schuld en
dreiging, onmogelijkheid en benauwdheid, laat God Zich kennen
als de vaste grond waarop zondaren kunnen staan en dat wekt
in ons hart de liefde tot Hem.
Dat zoekt een uitweg. Hij mijn
Sterkte, mijn Toevlucht. Ons dolgedraaide leven krijgt orientatie
op Hem. Want Hij was het Die
mijn heil bewerkte. En Hij is het
steeds weer Die opzoekt en verlost. Daarom mag de liefde van
uw hart voor Hem zijn? Hij Die al
uw liefde waardig is?

Collecten:
1.	Instandhouding Eredienst en
Pastoraat
2.Diaconie
3. Eigen Huisvesting
Zondag 15 september
9.30		ds. P.D. van den Boogaard
			Voorbereiding H.A.
18.30		ds. H. Verheul (Woudenberg)
Collecten:
1.	Instandhouding Eredienst en
Pastoraat
2.	Fonds Noodlijdende Gemeente en
Personen

De Hersteld Hervormde Kerkbode veschijnt éénmaal in de veertien dagen.
Opmaak en druk
Drukkerij AMV
Kauwenhoven 5, Lunteren
T: 0318 - 48 40 74
E: info@drukkerij-amv.nl
I: www.drukkerij-amv.nl

Meditatierooster
Nr. 17 - 7 sept. Ds. J.A. Kloosterman
Nr. 18 - 21 sept. Ds. A.J. Schalkoort
Nr. 19 - 5 okt.
Ds. P.D. v.d. Boogaard

Lunteren

CENTRALE GEMEENTE

2 jaar en ouder zaal 1a
Mevr. Reinike Heij
Mevr. Corrie v. Delden
Mevr. Marlinda v. Woerden
Mevr. Arinda v. Halum
Eline v.d. Pol
Dorinde Goudriaan

Zondag 8 september
v.m. Psalm 66 vers 2 en 10
n.m. Psalm 105 vers 1 en 24

Zondag 15 september

Zondag 15 september
v.m. Psalm 2 vers 6 en 7
n.m. Psalm 106 vers 1 en 3

0-2jaar zaal 1b
Mevr. Anja Soetendaal
Mevr. Esther Ploeg
Bertina v.d. Kolk
Coby Bulsink en Thijs Kool

Oppas
Zondag 8 september H.A.
Wie zich terugvindt aan Zijn voeten in diepe verbondenheid aan
0-2jaar zaal 1b
Hem ontvangt een liefde die de
Mevr. Esther Harskamp
dood overstijgt. Want liefde is
sterker dan de dood! 		Mevr. Truus v.d. Broek
Mevr. Magda v.d. Brandhof
			
Mevr. Sofia v.d. Weerd
Ds. J.A. Kloosterman
Joline v.d. Weerd
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Voor adreswijzigingen, opgeven
of stopzetten van abonnementen
(liefst schriftelijk of per e-mail):
Mw. A. van den Brink-van den Berg
Waterschans 9, 3905 XR Veenendaal.
tel. (0318) 55 56 40
e-mail: hhkerkbode@solcon.nl

2 jaar en ouder zaal 1a
Mevr. Diana v. Dronkelaar
Mevr. Gerlinde Bobeldijk
Mevr. Nel den Braber
Teunike Bouwheer
Elene Hazeleger
De oppasmedewerkers zijn om
9.00 uur aanwezig.

Rooster EHBO/BHV.
Zondag 8 september.
09.30 uur.
Re. Leon Bijl
		
Li. Pieter Kool.
		
Ga. Wim Schrijver.
18.30 uur.
Re. Wim Schrijver
		
Li. Alex Blotenburg.
Zondag 15 september.
09.30 uur.
Re. Maas Jan Heij.
Li. Theo Bulsink.
Ga. Erik Groeneveld.
18.30 uur.
Re. Arjan Heij.
Li. Pieter Kool.
Alle kopij voor de volgende kerkbode die verschijnt op vrijdag 20
september kunt u mailen naar
koudijslunteren@hetnet.nl en wel op
vrijdag 13 september voor twaalf
uur ! Deze kerkbode is voor 2 weken
Agenda
10-09 Vrouwenver. Tryféna
11-09 Gebedsuur
11-09 Diaconievergadering
11-09 Vrouwenochtendkring
14-09 Marktdag Lunteren
16-09	Themaverg. Centrale
Kerkenraad
18-09 Ouderenmiddag
21-09 Landelijke zendingsdag
Uitnodiging Seniorenmiddag
Geachte mijnheer, mevrouw,
Graag willen we even uw aandacht
vestigen op de Seniorenmiddag.
En... u hartelijk uitnodigen om
deze middag ook aanwezig te zijn.
Deze maandelijkse bijeenkomst,
meestal op de derde woensdagmiddag van de maand, wordt georganiseerd door de Hersteld Hervormde Gemeente van Lunteren.
Te beginnen D.V. in september en
u bent hartelijk welkom
Hoe ziet de Seniorenmiddag eruit?
Vanaf kwart over twee staat de koffie/thee klaar. Rond half drie beginnen we de middag met een meditatie over een Bijbelgedeelte. Na een
pauze krijgt een gastspreker het
woord voor een presentatie over een
interessant onderwerp of worden er
dia’s vertoond, over bijvoorbeeld de

natuur. En…. uiteraard is er alle gelegenheid voor een gezellig praatje
met uw buurman of buurvrouw
Natuurpresentatie:
De eerste Seniorenmiddag, D.V.
woensdag 18 september, zal dhr.
L. Fraanje van de Jac. Gazenbeekstichting ons mee nemen met een
zwerftocht over de Veluwe.
Het seizoen 2019 / 2020
Onder D.V. hebben wij de volgende
datums genoteerd staan: 18 september, 16 oktober, 20 november,
11 december, 15 januari, 19 februari, 18 maart, 8 april, 13 mei, 17 juni.
Noteert u ze alvast op de kalender?
Het Seniorenreisje:
In de maand mei krijgt de Seniorenmiddag wel een heel bijzondere
invulling. We reizen per luxe touringcar, deze is voorzien van een
rolstoellift. Dit jaar was de reis naar
Maarssen waar we op de boot zijn
gestapt voor een prachtige tocht
over de Vecht. Als traditie gaan wij,
zodra we weer in Lunteren arriveren, naar Restaurant Floor voor een
heerlijk afsluitend diner.
Voor wie wordt dit georganiseerd?
Bent u 65 jaar of ouder, of heeft u behoefte aan contact met andere senioren en spreekt het bovenstaande u
aan, kom dan eens vrijblijvend kennismaken. Indien u niet zelfstandig
kunt komen, kunnen we u ophalen
en ook weer thuisbrengen.
We heten u hartelijk welkom namens het Senioren-comité.
Heeft u nog vragen dan kunt u bellen met: Mevr. T. Bruinekreeft, tel.
0318-483942. Voor ophalen en
thuisbrengen belt u naar: Mevr. W.
Janssen, tel. 0318-482603
Mannenvereniging
Inmiddels zijn we op de kalender
al weer aangekomen in de maand
september. De maand waarin de
kerkelijke verenigingen weer opstarten voor de komende winterperiode als de Heere ons dat geeft.
Zo hoopt ook de mannenvereniging

weer te starten op D.V. 26 september a.s. om 19.45 uur in een zaal
van de Bethelkerk. Onze voorzitter de heer J. Bruinekreeft hoopt
de inleiding te verzorgen over het
bijbel gedeelte wat we vinden in
het bijbel gedeelte van Hosea 7. Uiteraard zien we graag onze leden
weer komen na de zomerperiode
maar we kijken ook vol verwachting naar “nieuwe” bezoekers. We
zijn dankbaar dat we als groep mogen samen komen maar er zijn nog
zoveel lege stoelen die we graag
bemand zouden zien. We maken
deel uit van een grote gemeente
met heel veel mannelijke leden en
toch zien we maar ca 25 mannen
onze bijeenkomsten bezoeken. We
beloven u een zinvolle avond te bezorgen tegen zeer geringe kosten
op jaarbasis. Als dat het probleem
is dan bent u toch van harte welkom. Heeft u zorgen hoe u bij de
kerk moet komen meldt u zich dan
ook bij het bestuur, voor vervoer
kan gezorgd worden. Al eerder
hebben de we alle komende data
vermeld maar om uw agenda bij te
werken treft u ze nog een keer aan:
26 september, 10 en 24 oktober, 7
en 21 november, 5 december, 9 en
23 januari, 13 en 27 februari en 12
en 26 maart. Er staan dus 12 bijeenkomsten gepland in de komende winterperiode, de aanslag op
uw agenda valt dus echt wel mee.
Maak tijd vrij om met Gods Woord
bezig te zijn, u heeft dan echt een
zinvolle avondvulling.
We heten u graag van harte welkom!
Het bestuur.
Marktdag Lunteren 2019
Op DV 14 september is het zover:
de jaarlijkse Marktdag. U heeft al
een programmaboekje ontvangen,
hierbij nog wat extra informatie en
vragen over deze dag.
Parkeren aan de Westzoom
De Westzoom gaat vanaf 1 september dicht. Op de marktdag is de kerk
te bereiken vanaf het dorp en vanaf
Ederveen (Klomperweg). In overleg
met de aannemer kunnen wij op de
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marktdag wel parkeren in het weiland aan de rondweg. Er is voldoende parkeergelegenheid maar als u
op de fiets kunt komen is dat fijn.
Maatschappelijke stage:
Moet jij ook komend schooljaar
een aantal uren maatschappelijke
stage doen? Vindt je het leuk dit bij
de kerkmarkt te doen? Als je een
berichtje stuurt naar Arjanne Maassen (06-21248189) of marktdag@
hhglunteren.nl kijken wij waar er
een plekje is waar je ons kan helpen op de marktdag.
Kinderkleding:
De vakantie is weer voorbij en wellicht is het nu tijd om even in de
klerenkast van de kinderen te kijken
wat niet meer past. Breng deze kleren dan naar Marita Bakker (Dorpstraat 47a) want op de marktdag is
er een mooie kraam met tweedehands kleding. Wij zijn op zoek naar
mooie, schone en nette kleding wat
nog een tweede ronde mee kan.
Taarten:
Elk jaar is het een succes… de taarten kraam. Heerlijke taarten die snel
zijn uitverkocht. Wij zijn nog op
zoek naar mensen die een heerlijke
taart, cupcakes of gebakjes willen
maken. Vindt u dit leuk om te doen
stuur dan een berichtje naar Petra
van den Broek 06 – 50932922 Inleveren kan op vrijdag 13 september
van 16.00 uur – 17.30 uur en zaterdag 14 september van 07.45 uur –
08.30 uur op het kerkplein.
Zondagsschool
Jongens en meisjes, als jullie dit
bericht lezen, zitten jullie alweer
op school. Dat betekent dat ook de
zondagsschool weer gaat starten.
Op D.V. zondag 15 september 2019
hopen we weer te beginnen. Maar,
wat is de zondagsschool zonder jullie? We willen daarom alle kinderen
van 4 tot en met 11 jaar hartelijk
uitnodigen om te komen! We beginnen ’s middags om 14.00 uur met
gebed en zingen. Verder luisteren
we naar de Bijbelvertelling en wordt
de door jou thuis geleerde psalm en
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tekst opgezegd. Om 15.00 uur eindigen we met dankgebed. De zondagsschool wordt gehouden in het
Nederwoud in het schoolgebouw
en in het dorp in de Bethelkerk. We
zien uit naar je komst!
Ook willen wij laten weten dat
meester Marijn van Dijk de algemene leiding van de zondagsschool
heeft overgedragen aan meester
Gert Bakker. Meester Marijn is gestopt met het geven van zondagsschool en wordt ook via deze weg
bedankt voor zijn inzet de afgelopen 14 jaar.
Verder zijn we nog op zoek naar
nieuwe juffen en meesters, ook
voor jongeren (15-18) die later willen gaan les geven, willen we oproepen om te komen helpen. Niet
direct om volledig zondagsschool
te gaan geven maar met hand en
span diensten te gaan helpen. Lijkt
je dit leuk en wil je op deze manier
helpen om God’s woord uit te delen
neem dan contact op met één van
de juffen of meesters. Ken je die
niet persoonlijk mag je ook bellen
met Gert Bakker 0651383755.
De jufs en meesters
Gebedsuur
DV woensdag 11 september hopen
we het volgende gebedsuur te houden. We beginnen om 20.00 uur. Reserveert u dit uur? We hebben het
als gemeente zo nodig om de HEERE
aan te lopen als een waterstroom.
Het is goed om Gods aangezicht te
zoeken in tijden van noden en in tijden van vreugde die we meemaken.
Startavond kinderkoor Immanuël
Vind je zingen ook zo fijn? Dan moet
je D.V. maandag 9 september om
17.00 uur in de Bethelkerk zijn! We
hebben een aantal weken vakantie
gehad en starten het nieuwe seizoen
met patat. Ook gaan we zingen en
er een gezellige avond van maken.
We hopen dat hierdoor veel kinderen
enthousiast raken. Als koor zingen
we regelmatig in andere kerken en in
december hopen we aan een kerstconcert in het Dolfinarium mee te

werken. Als dit wat voor je is kom dan
ons koor versterken!
Wie: jongens en meiden vanaf 6 jaar
Waar: bovenzaal van de Bethelkerk,
Haverkamp 2
Hoe laat: iedere maandagavond
repetitie van 18.30 uur tot 19.30 uur
Kosten: 3.50 euro per maand
Voor verdere info zie www.hzlkoren.nl
Hartelijk bedankt!
Ongeveer een maand geleden is het,
dat wij terug kwamen van de diaconale jongerenreis met Stichting
Hulp Oost Europa naar Boedapest.
Toen deze reis begon wist niemand
van ons precies wat ons te wachten
stond en waar we terecht zouden
komen. Spannend wel dus! We kwamen op de dag van vertrek aan bij
de daklozen- en vluchtelingenopvang. Deze opvang is eigendom van
Stichting Oltalom die ondersteund
wordt door de HOE. We liepen door
deze opvangen heen, en vol bijzondere indrukken kwamen we daarna
weer buiten. De blik in de ogen van
deze dakloze mensen, de oude kleding en de vieze omgeving maakte
het complete beeld erg triest.
Tijdens onze reis mochten wij van
het opgehaalde geld het vluchtelingenverblijf opknappen. De omstandigheden waarin we dit verblijf
aantroffen zouden wij omschrijven
als ‘onmenselijk om in te wonen’.
Een keuken vol kakkerlakken, dood
ongedierte, levend ongedierte en
ontzettend veel andere viezigheid.
Wij mochten het hier opruimen,
schoonmaken en schilderen. We
hebben in dit verblijf ook de vloer
vervangen. Tijdens het klussen
hebben we veel gesprekken gehad
met de vluchtelingen. Over waar ze
vandaan kwamen, wat hun plannen waren en soms ook over het
geloof. We zijn erg dankbaar voor
deze ontmoetingen.
Na het klussen bij de vluchtelingenopvang konden we nog aan de slag
in een school voor Roma kinderen
verderop in de stad. De toiletruimtes
waren hier toe aan een opknapbeurt.

Deze hebben we met schoonmaakmiddel, doekjes, bezems en kwasten en verf aangepakt.
De reis draaide niet alleen om het
klussen, maar juist ook om alle ontmoetingen met de bevolking van
Boedapest. Op zondag mochten
we een hele fijne dag hebben met
hartelijke mede-christenen. Ook op
andere dagen hebben we veel mensen mogen spreken. Eén van deze
ontmoetingen was met een (dakloze) Hongaarse man. We kwamen er
achter dat deze man hield van zingen en dat er christelijke liederen
zijn in het Hongaars en Nederlands
met dezelfde wijs. Zo konden we
met deze man verschillende keren
samen zingen, allemaal in onze eigen taal tot eer van God!
We kijken met elkaar terug op een
indrukwekkende, mooie en gezellige
reis. We mochten het goed hebben
met elkaar als groep, we mochten
vooral ook zien hoe goed wij het
in Nederland hebben in vergelijking met de Hongaarse daklozen en
vluchtelingen. Als groep willen wij
jullie hartelijk bedanken voor jullie
giften voor de reis, voor jullie medeleven tijdens de reis en allermeest
voor jullie gebed. Ook nu hebben
deze mensen ons gebed nog nodig.
Velen van deze mensen bevinden
zich in een uitzichtloze situatie en
hebben geen hoop meer voor de toekomst. We willen jullie dan ook vragen om deze Hongaarse mensen op
te dragen in het gebed. Om aan Hem
te vragen of Hij de ogen van al deze
mensen wil openen en of Hij hen Zijn
liefde, hoop en kracht wil geven.
Niet al het geld wat wij in Nederland hebben opgehaald is opgegaan aan het kluswerk. Een fors
bedrag is nog over. Stichting Oltalom is hier heel dankbaar voor, er
is nog zoveel geld nodig om groter
onderhoud aan de opvang te kunnen plegen. Samen met Stichting
HOE zijn we in overleg over hoe dit
geld het beste besteedt kan worden. Als we hier meer over weten
zullen we dat met jullie delen!

Meer weten over onze reis en foto's bekijken? Lees ons reisverslag
in onze blog! hoeliday.webnode.nl
Aan Hem komt álle eer, lof en aanbidding toe!
Met hartelijke groet,
Leon Kool
Melia Kool
Marja Liefting
Evert-Jan Vonk
Wim Loedeman
Dieke van den Broek
Gerrina van de Lagemaat
Nico Hoogervorst
Piet Hoogervorst
Nienke Haalboom
Jarco van de Kieft
Sem Schuitemaker
Hanneke van Dodeweerd
Verkoop gebouw ,,REHOBOTH''
In de maanden Juni,Juli en augustus
heeft de verkoop in ,,REHOBOTH'' het
bedrag van €2628,00 opgebracht.
Vrouwen vereniging ,,TRYFENA''.
D.V. Dinsdag 10 september is onze
volgende verenigingsavond.We willen dan stilstaan bij bijbelstudie 2.
In Jakobus 1 het tweede gedeelte
gaat het over ,,Horen en doen. Wilt
u het thuis vast doornemen. Allen
tot 10 september om half acht.
Vrouwenochtendkring
D.V. woensdag 11 september gaan
we Jakobus 1:19-27 overdenken.
Dit is de tweede Bijbelstudie uit de
algemene zendbrief van de apostel Jakobus. De ochtend begint
om 9.15 uur, oppas is aanwezig.
Nieuwe leden zijn van harte welkom! Voor informatie mailen naar
annetteklok@solcon.nl
JV – S.O.S.
Beste jonge mensen!
Het nieuwe seizoen gaat weer beginnen. Daarom houden wij op
D.V. zaterdag 14 september (na de
marktdag) een fantastische BBQ. Jij
bent vanaf 18.30 uur welkom bij
de kerk. Deelname is gratis. Alle
18+’ers zijn welkom. Tot dan!
Stuurgroep S.O.S.

DIACONIE
Verantwoording
Collectes
De collectes hebben in de afgelopen weken de volgende bedragen
opgebracht:
18 augustus
Opleiding predikanten € 1.476,55
25 augustus
Diaconie ondersteuningen
eigen gemeente
€ 1.179,45
Zendingsbussen
De stand van de zendingsbussen
tot en met zondag 18 augustus is
€ 10.453,49 De opbrengst is bestemd voor de zending van de hersteld hervormde kerk.
Giften via de bank
Opleiding predikanten € 100,-Hartelijk dank voor al uw gaven!
Collectes
D.V. 8 september is de collecte
voor de Diaconie.
De tafelcollecte H.A. is voor de
Stichting Ontmoeting.
D.V. 15 september is de collecte
voor het Fonds noodlijdende gemeenten en personen.
De tafelcollecte Heilig Avondmaal
heeft als bestemming Stichting Ontmoeting. Deze stichting geeft professionele hulp aan mensen zonder
hoop, met vaak een triest levensverhaal. Doel van de Stichting: “Perspectief geven aan mensen zonder
een thuis. We willen hen vooruit helpen zodat ze weer hun plek in de
maatschappij kunnen innemen” De
collectes van harte aanbevolen in
uw milddadigheid en gebeden!
KERKVOOGDIJ
Verkoop collectebonnen
elke woensdagmorgen van 9.00
uur tot 11.30 uur en de eerste
maandagavond van de maand van
19.00 tot 20.00 uur. De eerst volgende verkoopavond is D.V. maandag 7 oktober 2019
5

Vrijwilligers
23 oktober word er een avond georganiseerd voor al onze vrijwilligers hier
in de kerk, houd deze avond vast vrij,
volgende kerkbode meer hierover.
WIJK NOORD
Onze zieken
Mevr. H. Geijtenbeek, Berkhofweg
22, 6741 XS moest opgenomen worden vanwege een ernstige hersenbloeding. Wat moeilijk voor haar, dat
ze zich niet met woorden kan uiten.
Ze is nu in afwachting van een plaats
in een verpleeghuis. De Heere zij
haar nabij. Om nu naast de Parkison
ook dit te moeten meemaken, geeft
des te meer reden om de Heere aan
te lopen als een waterstroom. Onze
hulp is van Hem alleen. De Heere zij
ook haar zus, mevr. Kamphorst nabij, die zo lang al voor haar gezorgd
heeft. Nu los te moeten laten is ook
een heel ding. De Heere zegene haar
en haar zus.
Rick van de Pol (3 jaar), Renswoudsestraatweg 13, 6741 ME
moest de afgelopen week onverwachts opgenomen worden vanwege acute leukemie. Hij verblijft
op het moment van dit schrijven in
het Maximacentrum te Utrecht. Dat
overrompelde zijn vader en moeder
en de andere kinderen van het gezin
behoorlijk. Hun zonnetje in huis. En
ook al was bekend, dat kinderen met
het syndroom van Down vatbaarder
hiervoor zijn, wanneer het werkelijkheid wordt is dat heel aangrijpend.
We bevelen de kleine Rick in de
handen van God, de Almachtige.
Hij geve hem genezing en zegene
de behandelingen, die gestart zijn.
Hoe goed de zorg ook is in het Maximacentrum, de handen van God de
HEERE zijn de beste handen. Hij omringe Rick met Zijn genade en liefde.
Hij sterke vader en moeder Jan en
Christien. Hij vertrooste ook de andere kinderen van het gezin.
Schuil maar voortdurend met elkaar
bij Hem, Die in Jezus Christus zo genadig en ontfermende is voor zondaren, die niets verdienen.
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Mevr. D. Oosterom – van der Harn,
Wagenmakershoek 16, 6741 XT
gaf te kennen, dat ze vanwege lichaamsgebreken niet meer in de
kerk kon komen. We wensen haar
de nabijheid van de Heere toe, nu
ze alleen via de kerktelefoon met
de gemeente zal verbonden zijn. Hij
zegene haar in het klimmen van de
jaren het afnemen van de krachten.
Geboren
22 augustus werden Brand en Wilma de Bruin – Snijder, Uilenbaardlaan 41, 3772 PN Barneveld zeer
verblijd met de geboorte van hun
tweede dochter. Ze gaven haar de
naam Marthe. Marthe is het zusjes
van Louise. Van harte gelukgewenst met dit bijzondere Godsgeschenk. Het bericht van geboorte
bevat een gebed: Heere, kom wonen in dit kinderhart. Wat kun je
als vader en moeder meer wensen
dan dat? Met God alleen zullen wij
en onze kinderen toch echt gelukkig heten? Met de genade van God
in Jezus Christus in het hart, geleid door de Heilige Geest, zullen
we op weg gaan naar het Vaderhuis dat boven is, het nieuwe Jeruzalem. Dat brengt geen rust op de
aarde. Geen voorspoed in de wereld wellicht. Maar we zijn slechts
onderweg. Wanneer we als ouders
onze kinderen daarin mogen voorgaan en voorleven is dat een groot
goed. Dat is tegelijk ook onze roeping, die de Heere in het geven
van kinderen ons op de schouders
legt. Opvoeden bij de open Bijbel, waarin Gods stem klinkt en
Zijn hart klopt. Met vallen en opstaan achter de Heere aan. Samen
met onze kinderen. Hij geve ook
aan de kleine Marthe Zijn Heilige
Geest, opdat ze mag opgroeien
tot eer van haar Schepper en tot
vreugde van haar ouders.
Belijdeniscatechisatie (herhaling)
Heeft u, heb jij daar al over nagedacht? Zit u er mee? Kom jij er niet
goed uit? Kom gerust een keer praten daarover. Bel voor een afspraak,
of stuur een mailtje, 484885,
johpost@solcon.nl.

Het belijden gaat niet zozeer over
een bepaalde manier christelijk
gaan leven. Belijden van een christen staat in het teken van een band
met Christus. In Antiochië werden
de volgelingen van Jezus het eerst
christenen genoemd. Waarom? Zij
konden over Hem niet zwijgen. Belijden is dan ook veel meer aangeven
dat je zonder de Heere niet kunt. En
hoe dat allemaal moet? Er blijven
vaak nog zoveel vragen open. Laat
die echter geen verhindering zijn
om je aan te melden voor de belijdeniscatechese. Of je veel of weinig
weet? Dat hoeft geen verhindering
te zijn. Of je twijfelt om aan het
eind van de periode ook belijdenis
af te leggen? Dat hoeft geen verhindering te zijn om je te melden. Bent
u wat ouder? Dat is niet belangrijk.
Kom, en ga met anderen op weg.
We hopen te beginnen in dezelfde
week als de gewone catechisaties
beginnen, of misschien een week
eerder, eind september of de eerste
week van oktober. Dat valt nog te
bezien. Neem het mee in uw, jouw
gebeden voor God.
HEER', ai, maak mij Uwe wegen,
Door Uw woord en Geest bekend;
Leer mij, hoe die zijn gelegen,
En waarheen g' uw treden wendt,
Leid mij in Uw waarheid, leer
IJv’rig mij Uw wet betrachten.
Want Gij zijt mijn heil, o HEER',
'k Blijf U al den dag verwachten.
Tot slot
We staan voor de zondag, waarop
de viering van het Heilig Avondmaal een grote plaats inneemt. In
de voorbereidingsdienst stonden
we stil bij het gebed van David in
Psalm 56,2a: “Wees mij genadig,
o God!” We hoorden naar de verkondiging over de strijd van Gods
kind. Een strijd, die ieder van
Gods kinderen kent. Zoeken we
het dan ook bij Hem, Die genadig
aan de Zijnen gedenkt? Dat doet
immers David. Dat de voorbereiding mag uitlopen in de roep om
genade. We hopen in de Avondmaalsdienst stil te staan bij Psalm
56,10, vooral de laatste woorden:

“dit weet ik, dat God met mij is.”
Het gaat dan over het houvast
van Gods kind. In de dankzeggingsdienst heb ik het voornemen
om de verzen 13 en 14 centraal
te zetten met als thema ‘de dank
van Gods kind’. Laten we biddend
heen leven naar deze dag. Misschien vol verlangen. Misschien
vol worstelingen. Misschien vol
van bestrijders en tranen. Maar
nochtans hopende op God, Die in
Christus Jezus zo vol van genadige ontferming is over en voor
Zijn kinderen.

De HEERE zij u allen in uw eigen
omstandigheden goed en nabij. Hij
ondersteune in de soms zo moeilijke wegen, waarin Hij leidt. Ook in
tijden van voorspoed en zegen en
blijdschap hebben we Gods nabijheid niet minder nodig.
Een hartelijke groet vanuit de pastorie aan de Julianastraat, mede namens mijn vrouw,

WIJK ZUID
Zieken
Dhr. J. Van Veldhuizen, Postweg 171,
6741 MJ moest opnieuw met benauwdheidsklachten worden opgenomen in
het ziekenhuis De Gelderse Vallei. Hoe
snel kan het op en neer gaan. Onlangs
thuisgekomen en nu opnieuw een opname. Wij wensen u van harte Gods zegen en nabijheid toe en hopen dat het
spoedig beter mag gaan.

Uw Joh. Post v.d.m.
Mevr. J.W. Van Maanen - Schuurman,
Dorpsstraat 25, kamer 007, 6741 AA

Informatie Hersteld Hervormde gemeente Lunteren
Centrale Kerkenraad
Preses:
Ds. Joh. Post
Julianastraat 29, 6741 AT
Tel. 0318-484885
E-mail: johpost@solcon.nl
Scriba:
J. van de Kolk
De Molenpol 12, 6741 ZN
Tel. 0318-484466
scriback@hhglunteren.nl
Wijk Noord
Predikant:
Ds. Joh. Post
Julianastraat 29, 6741 AT
Tel. 0318-484885
E-mail: johpost@solcon.nl
Scriba:
G. Mostert
Meulunterseweg 64, 6741 HP
Tel. 0318-486141
scribanoord@hhglunteren.nl
Wijk Zuid
Predikant:
Ds. J.A. Kloosterman
Boslaan 22, 6741 DK
Tel. 0318-482552
j.a.kloosterman@solcon.nl
Scriba:
G. Bouwheer
Jac. Gazenbeeklaan 11, 6741 DK
Tel. 0318-420079
scribazuid@hhglunteren.nl
Pastoraal werker
Dhr. H.A. ter Maaten
De Kievit 18, 3921 CX Elst (Utr.)
Tel. 06-252 00 893
pastoraalwerker@hhglunteren.nl
Vertrouwenspersonen van
onze gemeente:
Mevr. M. Alderliesten-Dekker
0318-484186
vp1@hhglunteren.nl
Mevr. C. van Veldhuizen-Roest
06-81144276
vp2@hhglunteren.nl

Dhr. J. Donkelaar
06-53871524
vp3@hhglunteren.nl
Dhr. J. van der Steege
0318-643137
vp4@hhglunteren.nl
Meldpunt Misb ruik
in Kerkelijke Relaties:
Contactgegevens:
I: www.meldpuntmisbruik.nl
E: vertrouwenspersoon@
meldpuntmisbruik.nl
M: Vertrouwenspersoon:
06 - 81 08 01 17
Diaconie
Postadres:
Postbus 96
6740 AB Lunteren
Voorzitter:
J. van Holland
Schaepmanstraat 5
Tel. 0318-485731
jvanholland@solcon.nl
Secretaris:
G. van de Beek
Reeënlaan 20
6741 AX Lunteren
Tel. 0318-624966
diaconie@hhglunteren.nl
Admin.diaken:
A. Hardeman
Paardenwei 29
Tel. 0318-484941
a-hardeman@kpnmail.nl
IBAN: NL13 RABO 0300 7761 60
t.n.v Diaconie Hersteld
Hervormde Gemeente
Admin. bezoekdames
en Kerkauto’s:
E.J. Bos
Hoofdweg 145
6744 WJ Ederveen
Tel. 0318-575343
Kerkvoogdij
Voorzitter: R.J. Stronkhorst
Oranjestraat 30, 6741 CW
0318-504520

Telefonisch aanspreekpunt:
B. van Roekel
06-15 62 06 24
Secretaris: F. Drost
Barneveldseweg 28
Tel. 0318-483600
kerkvoogdij@hhglunteren.nl
Administratie
W. Hazeleger,
Kerkelijk Bureau,
De Haverkamp 1
6741 PM
tel. 0318-482540.
kerkelijkbureau@hhglunteren.nl
Geopend:
woensdagmorgen van
9.00 t/m 11.30 uur.
IBAN: NL32 RABO 0337 5846 99
Rekeningnr. bouwfonds IBAN:
NL64 RABO 0108 2445 98
Kerktelefoon:
E. v.d. Hardenberg
Everlaan 17
tel. 0318-482342
tevens omwisselen
kerktelefoonbusjes
Uitzending kerktelefoon.
Uitzending kerkdienst
via kerktelefoon op
woensdagavond 19.00 uur
Geen kerkbode ontvangen,
Contact opnemen met
Dhr. J. Goor
Tel.nr. 0318-483495
Aanvraag CD's:
W. van den Broek
Tel. 06-57676860
Bethelkerk:
De Haverkamp 1
Koster Bethelkerk:
W. van den Broek
Meulunterseweg 78/A
Tel. 06-57676860
Gebruik lokalen Bethelkerk:
W. van den Broek

koster@hhglunteren.nl
Schoonmaak kerk
Informatie of opgeven via :
schonekerk@hhglunteren.nl
of tel. bij
Erna Groeneveld
tel 0318-483680
Els van der Mel
tel. 0318-486986)
Opella Maatschapp. werk
p/a de Honskamp
Dorpsstraat 25
6741 AA Lunteren
Afspraken telefonisch te
maken: tel. 0318-752 222
Opella Thuiszorg
p/a de Honskamp
Dorpsstraat 25, 6741 AA
Tel. 0318-752 222
RSTZorg
Postbus 154
3770 AD Barneveld
www.rstzorg.nl
0342-422324
"St. De Vluchtheuvel"
Interkerkelijke
diakonale
werkgroep te Lunteren voor
hulp in probleemsituaties,
tel. 0318-643137.
Vrijwilligershulp
"De helpende hand"
Coördinatoren:
Mevr. S.J. van den Broekde Vree, Loenhorsterweg 5,
6741 NB, Tel. 0318-486480
Mevr. T. van der Leevan der Boom, Mijllerweg 22,
6741 JV, Tel. 0342-412236
Bibliotheek "Tolle Lege":
Openingstijden:
Maandagavond
19.30-20.30 uur
Vrijdagavond
18.30-20.00 uur
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Lunteren moest worden opgenomen
in het ziekenhuis voor behandeling
aan uw voet in de hoop dat daardoor
amputatie uitgesteld kan worden. Inmiddels ligt de behandeling alweer
achter, al verblijft u nog steeds in het
ziekenhuis. Wij wensen u, samen met
uw man, van harte sterkte in deze weg!
Mevr. J. Van de Vliert - van Kreel,
Peter van der Voortstraat 4, 6741
BP Lunteren mocht uit het ziekenhuis overgebracht worden naar
Norschoten in Barneveld. Naar omstandigheden gaat het goed met
u, daarvoor mogen wij dankbaar
zijn. De stille rust die u in de levende God mag vinden, is de diepste
troost. Tegelijk blijven er ook zorgen over hoe het allemaal verder
moet. Ook als wij denken aan uw
man en de toenemende zorg. Wij
wensen u samen met uw kinderen
van harte sterkte en wijsheid in de
weg die moet worden gegaan. Dat
de God van Israel jullie steun en
toeverlaat zal zijn!
De kleine Iris en Eva van der Kolk,
Hermelijnlaan 9, 6741 BX Lunteren moeten voor hun heupjes behandeld worden in het ziekenhuis.
Het is te hopen dat bij de klein Eva
een gipsbroek afdoende kan zijn
en geen nadere operatie nodig zal
zijn, zoals wel bij de Iris het geval
was. Gelukkig zijn het geen ernstige dingen, al geeft het voor kleine
kinderen en ook ouders het nodige
ongemak. Gelukkig zijn kleine kinderen meestentijds flexibel. Wij hopen dat het de gewenste uitwerking
zal hebben. Sterkte in alle dingen!
Mevr. S. Van den Brink - Duits, Edendreef 24, 6716 HH Ede, kreeg uitslag van onderzoek naar de oorzaak
van hardnekkige pijn. De slijtage in
de knie lijkt de boosdoener. De komende MRI-scan moet verdere opheldering bieden. Van harte sterkte
in deze weg, samen met Emiel.
Gods rijke zegen toegewenst.
Mevr. F. Van Roekel - Zandsteeg,
Goorsteeg 52, 6718 TA Ede
moest worden opgenomen in het
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ziekenhuis voor een operatie aan
haar knie. Wij hopen en bidden
dat alles voorspoedig mag gaan
en dat u spoedig weer thuis mag
terugkeren. Van harte sterkte in
deze dingen, ook als wij denken
aan de heupoperatie van uw man,
later deze maand. Gods nabijheid
in alle dingen, ook de periode van
revalidatie.
Huwelijk
Op 13 september is het feest. Marinus Hardeman en Gerriëtte Nap
hopen elkaar het ja-woord te geven op die dag. Wat een vreugde
en blijdschap als God de wegen
van twee mensen bij elkaar brengt
en het voornemen geeft in het hart
om in het huwelijk te treden. Het
huwelijksverbond is een van God
gegeven instelling en door de
kracht van Zijn genade een sterk
verbond. De voorwaarde is liefde
en trouw. Jullie kregen elkaar hartelijk lief en die liefde mag ook
steeds weer onderhouden worden.
Wij zien met jullie uit naar een heerlijke dag met een milde najaarszon
zoals op een van de mooie foto’s
die zo leuk aan jullie trouwkaart
was vastgemaakt. Graag willen
we jullie alvast een fijne dag toewensen, samen met jullie ouders,
grootouders en verdere familie.
We zien uit naar de dienst van het
Woord, om 14.00 uur in de Bethelkerk, waarin God Zijn woorden wil
meegeven. Dat Hij het zal zijn die
jullie zal geleiden al de dagen van
jullie huwelijksleven.
Huwelijksbevestiging
aangevraagd
Cornelia Heijkamp, Anna van Burenlaan 74, 6713 NL Ede en nastraat
10, 6741 AV Lunteren en Cornelis
Wouter Spee, Molenparkweg Oost
12, 6741 ZS Lunteren hebben huwelijksbevestiging
aangevraagd
voor 3 oktober 2019. Wettige verhinderingen voor dit huwelijk, zo
die er mochten zijn, kunt u kenbaar
maken bij de scriba van wijk Zuid,
dhr. G. Bouwheer, Jac. Gazenbeeklaan 11, 6741 DK Lunteren, binnen 3 dagen na verschijnen dezes.

Huwelijksbevestiging
aangevraagd
Gretiènne Hilde Casteleijn, Mastbos 18, 6718 HB Ede en Willem
Marinus van Dijk, Van Hasseltlaan
545, 2625 JJ Delft hebben huwelijksbevestiging aangevraagd voor
9 oktober 2019. Wettige verhinderingen voor dit huwelijk, zo die er
mochten zijn, kunt u kenbaar maken bij de scriba van wijk Zuid, dhr.
G. Bouwheer, Jac. Gazenbeeklaan
11, 6741 DK Lunteren, binnen 3
dagen na verschijnen dezes.
Geboorte van Finn Donkelaar
Op 13 augustus jl. werd bij Bart
& Edit Donkelaar - Jacobs, Brinklanderweg 5, 6744 PC Ederveen
en zoon geboren Finn Jannus,
zij noemen hem Finn. Wat een
vreugde en blijdschap is het om
voor het eerst een kindje uit Gods
hand te ontvangen! Van harte gefeliciteerd. Hoeveel gedachten
gaan er niet door ons heen als
wij kijken naar ons kleintje? Door
God geschapen. Ons gebed mag
zijn dat hij tot Gods eer zal groot
worden en voor Hem zal leven
met alles wat in hem is. Gods rijke
zegen toegewenst!
Geboorte van Elynn Hardeman
Op 15 augustus jl. werd bij Dinant
& Caroline Hardeman - van Ginkel,
Paardenwei 43, 6741 CR Lunteren
een gezonde dochter geboren.
Jullie noemden haar naar beide
oma’s: Eveline Cornelia. En haar
roepnaam is Elynn. Wat bijzonder!
God kent haar vanaf het prilste begin. Wat een vreugde, dat jullie het
ouderschap ontvingen. Jullie schreven: Wij danken U voor dit wonder,
Heer, dat U haar leven kent en wat
er ook gebeuren zal dat U steeds
bij haar bent. Wij mogen onze zoon
of dochter in Zijn handen geven,
steeds ook weer door het gebed.
God is het Die Zijn genade wil geven tot vernieuwing van het leven!
Geniet van de kleine dame!
Geboorte van Emma van Dam
Op 20 augustus jl. werd bij Albert
& Renske van Dam - Moree, De

Haverkamp 4, 6741 PM Lunteren
een kleine dochter geboren. Uiteindelijk mocht het allemaal goed
gaan en daarvoor erkennen wij haar
Schepper! Van harte gefeliciteerd!
Dankbaarheid en verwondering over
de geboorte van Emma. Wat is de
HEERE goed Die haar heeft gemaakt.
Hij is het Die ook daarin toont Wie
Hij is en wil zijn. Haar doopnamen
zijn Eleonora Marjelle. Mooi: Eleonora: ‘God is mijn licht.’ Ons gebed
mag zijn dat in haar leven zij dat ook
zo ervaren zal. Geniet van jullie lieve
dochter!
Geboorte van Ezra Riksen
Op 24 augustus jl. werd bij Bastiaan
& Mery Riksen - de Jong, Marterlaan
2, 6741 BD Lunteren een gezonde
zoon geboren. Van harte met de geboorte van Ezra. Jullie gaven hem
de doopnamen Ezra Jan. Psalm 100
is sprekend die jullie op het kaartje
hebben gezet: Zijn trouw is van geslacht op geslacht. Die trouw van
God brengt ons tot diepe verwondering. Na Ruben en Lisa heeft Hij
jullie opnieuw verblijd met een lief
klein mannetje. Dat Ezra samen met
Ruben en Lisa zal opgroeien tot
Gods eer. Gods rijke zegen en wijsheid bij de opvoeding!
Heilig Avondmaal
Aanstaande zondag ben ik niet
thuis en dus ook niet bij de Avondmaalsdienst aanwezig. Aanvankelijk zou ik alleen ’s middags de
nabetrachtingsdienst leiden in Elst
die toen nog een eigen predikant
hadden. Later nam hun predikant
een beroep aan naar Stellendam

en vroegen zij of ik ook de Avondmaalsdienst in de morgen wilde
leiden. Om een vacante gemeente
voort te helpen heb ik na enige aarzeling toegestemd. Omdat ik hecht
aan de gemeenschap rondom de
tafel van de HEERE is dit voor mij
een hoge uitzondering. Dan weet
u/jij hoe het zit.
Reinelieke Donkelaar
naar Finland
Ze is inmiddels al vertrokken. Reinelieke Donkelaar, Reeenlaan 41,
6741 AW Lunteren is voor een deel
van haar opleiding een paar maanden afgereisd naar Finland. Reinelieke, een fijne en goede tijd toegewenst. Tijdens je studieperiode
heb je mogelijkheden die later in je
leven moeilijk zijn in te passen of
vorm te geven. Goed dat je buiten
de deur kijkt en hiermee waardevolle ervaring op doet die je later goed
van pas kan komen. Je weet dat God
in Nederland en in Finland Dezelfde
is. In Zijn hoede bevelen we je aan
op al je wegen. Heb een mooie tijd!
Ten slotte
Iedereen is weer begonnen. De
kinderen op school, de vakantieperiode is voorbij en het gewone
leven herneemt zijn loop. Het was
fijn om er een paar weken tussenuit te zijn, maar het is ook goed
om het werk weer op te pakken.
Wij danken collega Post die tijdens
de
vakantieperiode
stand-bye
stond. Onze gedachten gaan ook
naar de familie van mevr. Heiwegen die ons ontviel in de vakantieperiode. Op deze plaats willen

wij hen ook van harte condoleren.
Het leven is broos en vergankelijk. Het ene geslacht gaat en het
andere komt. Dat bleek ook in de
achterliggende weken. Er werden
nogal kinderen geboren in de gemeente. Wat een vreugde is dat.
De vakantie in Italië leerde ons dat
de gezinsgrootte binnen Europa
nogal verschillend wordt ervaren.
In Engeland liet men de afkeuring
over ons viertal nogal eens blijken, terwijl de Italianen veelvuldig
hun complimenten over de ‘quattro’ uitten. Het laat wellicht meer
zien. Was Engeland (en Schotland)
eens gestempeld door het gereformeerd protestantisme, dat kan
van Italië niet gezegd worden. Of
het daar nog mee te maken heeft,
weet ik niet. Door een gelukkig
misverstand kon ik afgelopen zondagavond toch thuis zijn. Daar
zag ik erg naar uit. Het preekrooster werkte voor mij na de vakantie
niet echt mee. Ik zie uit naar de
15e als er maar liefst 8 kinderen
ten doop gehouden zullen worden. Wat bijzonder blijkt daarin
Gods trouw. Dat Hij doorgaat ook
met Zijn gemeente hier in Lunteren. We zien uit naar de periode
die voor ligt, als het winterwerk
gaat beginnen al duurt dat nog
even. Van harte wensen wij een ieder Gods rijke zegen toe. Met een
hartelijke groet in Christus Jezus,
mede namens mijn vrouw Anneke
en onze kinderen Samuël, Izak,
Asajah en Jozua.
Uw J.A. Kloosterman v.d.m.

Informatie Hersteld Hervormde gemeente Ederveen
Predikant:
Ds. P.D. van den Boogaard
Hootsenstraat 7
6744 AG Ederveen
Tel.: 0318-309033
predikant@hhgederveen.nl
Scriba:
G. van den Bosch,
Hoofdweg 184c, 6744 WP
Ederveen, Tel.: 06-82940461
scriba@hhgederveen.nl

Kerkdiensten:
Dorpshuis "De Zicht"
Marktplein 10
6744 WJ Ederveen
Tel: 0318-571063
Kerkvoogdij:
A.A. van Dijk, ouderling
Sneeuwbesstraat 19
6744 PW Ederveen
Telefoon: 0318-573829
aavandijk@kliksafe.nl

IBAN NL29 RABO 0103 7672 23
t.n.v. Kerkvoogdij Hersteld Hervormde Gemeente Ederveen
Diaconie:
G. Hardeman, diaken, Buurtdwarsweg 2a, 6744 PS Ederveen
Telefoon: 0318-573019
gijs.hardeman@planet.nl
IBAN NL54 RABO 0103 7672 58
t.n.v. Diaconie Hersteld Hervormde Gemeente Ederveen

Koster:
C. van Ommeren
Nieuweweg 6
6744 PM Ederveen
Telefoon 06-13014931
Mail: ommermet@live.nl
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Ederveen
Agenda
05/09 Vrouwenvereniging “Ruchama”
07/09 Gemeentemiddag
09/09 Catechisatie
13/09 Inleveren kopij voor 2 weken
15/09 Zondagschool “Het Visnet”
16/09 Catechisatie
Vrouwenvereniging “Ruchama”
19/09	
(Regiobijeenkomst Achterberg)
19/09	Censura Morum & 		
Bezinningsuur
21/09	Landelijke zendingsdag
(Hoevelaken)
Voorbehoud
Voor alle genoemde data geldt het
voorbehoud uit Jakobus 4 vers 15: ‘Indien de Heere wil, en wij leven zullen’.
Kopij kerkbode
De eerstvolgende kerkbode is voor
2 weken en verschijnt op vrijdag
20 september 2019. De kopij voor
de volgende kerkbode kunt u voor
vrijdag 13 september mailen naar:
kopij@hhgederveen.nl Let op dit is
een gewijzigd mailadres!!
Rooster Kinderoppas
08/09	Maartje Burgering en
Aline van Holland
15/09	Maartje van Roekel en
Jouke van de Vendel
Rooster BHV
08/09 J. van Voorst
15/09 Th.F. van Dijk
Voorzang
08/09 09.30
18.30
15/09 09.30
18.30

uur
uur
uur
uur

Ps. 133:1
Ps. 9:1
Ps. 100:2
ps. 100:3

Overlijden mevr. D. van ManenVierwinden
Op woensdag 28 augustus overleed in de leeftijd van 87 jaar mevrouw D. van Manen-Vierwinden,
laatst gewoond hebbend aan de
Buurtweg 3-a, 6744 PP te Ederveen.
Sinds 3 januari 2013 weduwe van
A.M. van Manen. Het afgelopen half
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jaar werd haar gezondheid minder
zonder dat duidelijk was wat de
oorzaak hiervan was. Drie weken
voor haar sterven werd duidelijk
dat ze de gevreesde ziekte had en
werd ook duidelijk dat er geen behandeling meer mogelijk was. Een
aangrijpend bericht voor haar en
voor haar familie. In drie weken tijd
ging haar gezondheid snel achteruit, het einde van haar leven naderde. Juist in deze weken mochten
er nog waardevolle momenten zijn
van gesprekken over alledaagse
dingen, over het Woord van God en
mocht er met elkaar gebeden worden. In de avond van woensdag 28
augustus werd ze door de Heere
weggenomen uit dit leven. We wensen de kinderen, klein- en achterkleinkinderen en de verdere familie
Gods troost en nabijheid toe in dit
verlies. In het bijzonder denken we
dan aan de familie Terlouw-van Manen (Hoofdweg 104, 6744 WN).
De rouwdienst en begrafenis hebben op dinsdag 2 september plaatsgevonden. Op het moment van
schrijven van dit bericht moet dit
nog gebeuren, in de volgende kerkbode zal ik hierover berichtten.
Jarigen 70+
Op woensdag 11 september viert
mevr. T. de Koning-van Egdom,
Goorsteeg 21, 6744 TB te Lunteren haar 81e verjaardag. De Heere
heeft haar in het achterliggende
jaar gespaard en bewaard. Hij geeft
haar een nieuw levensjaar en we
bidden haar Zijn Zegen toe. Samen
met haar kinderen, klein- en achterkleinkinderen wensen we haar
een fijne verjaardag. ‘Doe uw mond
wijd open, en Ik zal hem vervullen’
(Psalm 81 vers 10b).
Opening winterwerk
Op zaterdag 7 september is er de
jaarlijkse gemeentedag. Van de organisatie begreep ik dat heel veel
gemeenteleden en meelevenden
zich hebben opgegeven voor deze
dag. Dat is fijn! We zien er naar uit
om in ontspannenheid het nieuwe
seizoen te beginnen. Zondagmorgen
hopen we in de dienst stil te staan

bij de opening van het winterwerk.
We zullen de HEERE om Zijn zegen
over alle activiteiten in de gemeente
vragen. We hopen u allen ook daar te
ontmoeten.
Catechisatie
Maandag 9 september beginnen de
catechisaties weer. De indeling van
de groepen en de catechisatietijd is
als volgt:
- Jongste groep (geb.-datum tussen
1-10-2002 en 30-09-2007): 		
18:30-19:15 uur.
- Oudste groep (geb.-datum vóór 1
okt. 2002): 19:30-20:15 uur.
De catechisaties vinden wekelijks plaats op maandagavond.
Jullie hebben geen catechisatie in
de schoolvakanties en ook niet in
de week van bid- en dankdag. In
beide groepen gebruiken we de
methode ‘Leer mij’ van de Hersteld
Hervormde Jongeren Organisatie.
De afgelopen jaren hebben we gebruik mogen maken van de kantine
van de firma P. Bos aan de Nieuweweg. We danken hen voor hun jarenlange gastvrijheid! Met ingang
van dit seizoen zullen we gebruik
gaan maken van een ruimte in de
Calvijnschool (De Zicht 3). Let dus
op dat je maandag naar de juiste
locatie komt! We zien op de nieuwe
locatie uit naar fijne catechisatiemomenten.
Belijdeniscatechisatie
We zijn verheugd dat de eerste belijdeniscatechisant zich heeft aangemeld. We hopen dat nog meer
gemeenteleden zich gedrongen
weten om de belijdeniscatechisatie
te volgen. De belijdeniscatechisatie
is bedoeld om de kennis van het
Woord van God en de geloofsleer
te verbreden en te verdiepen. Ook
spreken we met elkaar over de persoonlijke verhouding tot het Woord
en de God van het Woord. Het is heel
waardevol om met enkele anderen
een seizoen intensief met deze dingen bezig te zijn. De stap tot het
volgen van de belijdeniscatechisatie

kan groot zijn, leg het biddend voor
aan de HEERE en overweeg wat het
betekent dat u/jij gedoopt bent
en dat Hij u steeds opnieuw met
Zijn Woord opzoekt. Mocht u of jij
er vragen over hebben dan ben ik
graag bereid om met u of jou daarover door te spreken.
(Belijdenis)catechisatie voor
35 jaar en ouder
In aansluiting op bovenstaand bericht wil ik (nogmaals) de ouderen
van de gemeente vragen om na te
denken over het volgen van belijdeniscatechisatie. Er zijn diverse
gemeenteleden die geen belijdenis
hebben afgelegd en voor wie het
volgen van de belijdeniscatechisatie
met jongeren en jongvolwassenen
een drempel vormt. De Heere is het
echter waard om beleden te worden
en om aan Hem uw ja-woord te geven. Of u nu in de dertig, in de veertig, in de zestig, of in de tachtig bent.
Het komende seizoen willen we
de mogelijkheid geven om een
tweede belijdenisgroep te vormen
voor hen die 35 jaar of ouder zijn.
Ik besef dat de leeftijdsgrens wat
willekeurig is, die geeft dan ook alleen maar een richting aan. Mocht
u hier belangstelling voor hebben
dan hoor ik dat graag. Als er nog
andere dingen voor u een belemmering vormen om belijdeniscatechisatie te volgen, dan hoor ik dat
ook graag. We kunnen dan samen
bespreken wat voor u de mogelijkheden en onmogelijkheden zijn.
Bovenal gaat het echter om dat
wat de Heere van ons vraagt: leven
door het geloof in Jezus Christus.
Censura Morum en Bezinningsuur
Op zondag 22 september zal het
Heilig Avondmaal worden gevierd.
Op donderdag 19 september van
18.45 uur tot 19.15 uur wordt
het Censura Morum gehouden in
de Veenderij. Het bezinningsuur
vindt aansluitend plaats om 19.30
uur eveneens in De Veenderij. We
heten u allen welkom, zowel degenen die aangaan aan het Heilig
Avondmaal, als degenen die (nog)
niet aangaan.

Redacteur kerkbode
Sinds het ontstaan van de HHG
te Ederveen wordt er een kerkbode uitgegeven. Elke twee weken worden hiervoor door de
redactie berichten verzameld,
geordend en ingestuurd naar de
drukkerij. Nauwkeurig werk dat
elke keer terugkomt. Sinds het
begin werd dit door Elly Bos gedaan. Met ingang van 1 september heeft zij het redacteurschap
echter overgedragen aan Arianne
Rebel. We danken Elly voor haar
jarenlange inzet voor de kerkbode. We wensen haar zegen in
alle andere werkzaamheden die
ze in de gemeente doet. Arianne
wensen we succes met dit werk
‘achter de schermen’!
Let u op het gewijzigde
e-mailadres voor uw kopij?
kopij@hhgederveen.nl
Citaat met het oog op het
Heilig Avondmaal
Voor de zomervakantie plaatste ik
een gedeelte uit de catechismus
van Geneve in de kerkbode met
het oog op het sacrament van de
Heilige Doop. In deze kerkbode
en in de volgende wil ik opnieuw
een gedeelte uit de catechismus
van Geneve opnemen. Nu met het
oog op het sacrament van het Heilige Avondmaal. Deze keer over
de betekenis van het Avondmaal,
de volgende keer over het juiste
gebruik ervan. De catechismus
van Geneve (1541) is van de
hand van Johannes Calvijn en is
ouder dan de Heidelbergse Catechismus. Calvijn gebruikte deze
catechismus in zijn leerdiensten, verder diende elke predikant in Geneve deze catechismus
te ondertekenen.
Het Heilig Avondmaal
Vr. 340 Laten wij overgaan tot het
Avondmaal. En ten eerste zou ik
wel van u willen weten, wat de betekenis er van is.
Antw.: Het is daarom door Christus ingesteld, om ons te leren, dat
onze zielen door de gemeenschap

aan Zijn lichaam en bloed opgevoed worden tot de hoop van het
eeuwige leven, en ons dat zeker te
maken.
Vr. 341 Waarom wordt echter door
brood het lichaam, en door wijn het
bloed van den Heere afgebeeld?
Antw.: Hierdoor worden wij namelijk onderwezen, dat de kracht die
het brood heeft om de lichamen
te voeden, tot onderhoud van het
tegenwoordige leven, ook in het
lichaam des Heeren aanwezig is,
om de zielen geestelijk te voeden.
Dat gelijk door de wijn de harten
der mensen verheugd worden, de
krachten hersteld worden, de gehele mens ver sterkt wordt, zó uit
het bloed des Heeren hetzelfde nut
door onze zielen ontvangen wordt.
Vr. 342 Voeden wij ons dus met
het lichaam en bloed des Heeren?
Antw.: Zó is mijn gevoelen. Want
daar het gehele vertrouwen van
ons heil in Hem gelegen is, dat
Zijn gehoorzaamheid door ons
aangenomen wordt, die Hij Zijn
Vader bewezen heeft, geheel alsof
ze de onze was, is het nodig dat
wij Hem bezitten. Want Hij deelt
ons Zijn goede gaven niet anders
mede, dan doordat Hij Zich de
onze maakt.
Vr. 343 Maar heeft Hij Zich dan
toen niet gegeven, toen Hij Zich in
de dood heeft gegeven, opdat Hij
ons van het doodvonnis bevrijd,
met Zijn Vader verzoenen zou?
Antw.: Dat is zeker waar; maar het
is voor ons niet genoeg, tenzij wij
Hem nu ontvangen, opdat daardoor de kracht en de vrucht van
Zijn dood tot ons zou overkomen.
Vr. 344 Bestaat de wijze van ontvangen dan niet in het geloof?
Antw.: Dat stem ik toe. Maar ik voeg
er dit tevens bij, dat dit geschiedt,
wanneer wij niet alleen geloven
dat Hij gestorven is, om ons van de
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dood te bevrijden, en opgewekt, om
ons daardoor het leven te verkrijgen,
maar dat wij weten dat Hij ook in ons
woont, en dat wij met Hem verbonden zijn met dat soort eenheid, waarmede leden met hun hoofd samenhangen, opdat wij door de weldaad
van deze vereniging, deelgenoten
van Zijn goederen worden.
Vr. 345 Verkrijgen wij deze gemeenschap dan door het Avondmaal alleen?
Antw.: Zeker. Want door het Evangelie wordt ons, gelijk Paulus getuigt, Christus ook medegedeeld.
En terecht leert Paulus dit, wanneer wij daar horen dat wij vlees
van Zijn vlees zijn, en been van
Zijn gebeente, dat Hij het levende
brood is, dat uit de hemel is neergedaald, om onze zielen te voeden; dat wij met Hem één zijn,
gelijk Hij één is met de Vader,
en dergelijke.
Vr. 346 Wat verkrijgen wij nog
meer uit het sacrament, of welk nut
brengt het ons bovendien aan?
Antw.: Dit namelijk, dat deze gemeenschap, waarvan ik gesproken
heb, ons bevestigd en vermeerderd
wordt. Want ofschoon Christus ons
zowel in de Doop als in het Evangelie voorgesteld wordt, ontvangen wij Hem toch niet geheel, maar
slechts voor een deel.
Vr. 347 Wat hebben wij dus in het
teken van het brood?
Antw.: Dat het lichaam van Christus, gelijk het eenmaal voor ons
geofferd is, om ons met God te verzoenen, zo nu ook aan ons gegeven
wordt, opdat wij zeker weten, dat
de verzoening ons betreft.
Vr. 348 En wat in het teken van het
bloed?
Antw.: Dat Christus, gelijk Hij Zijn
bloed eenmaal tot voldoening voor
de zonden, en als prijs van onze
loskoping Zelf heeft gestort, het zó
nu aan ons om te drinken toereikt,
12

opdat wij de vrucht, die daaruit tot
ons moet overkomen, gevoelen.
Vr. 349 Volgens deze uwe antwoorden verwijst het Heilig Avondmaal
des Heeren ons naar Zijn dood, om
aan de kracht daarvan gemeenschap te hebben.
Antw.: Zeer zeker; want toen is het
enige en voortdurende offer, dat tot
ons heil voldoende zou zijn, volbracht. Diensvolgens blijft er anders niets meer over, dan dat wij
het genieten.
Vr. 350 Het Avondmaal is dus niet
tot dit doel ingesteld, dat aan God
het lichaam van Zijn Zoon zou worden geofferd.
Antw.: Allerminst. Want dit voorrecht heeft Hijzelf alleen, daar Hij
de eeuwige Priester is. En zó luiden
Zijn woorden, als Hij zegt: Neemt
en eet. Want hier heeft Hij bevolen,
niet dat wij Zijn lichaam zouden
offeren, maar alleen dat wij ervan
zouden eten.
Vr. 351 Waarom gebruiken wij twee
tekenen?
Antw.: Daarin komt de Heere onze
zwakheid te hulp, om ons gemeenzamer te leren, dat Hij niet alleen de
spijs voor onze zielen, maar ook de
drank is, opdat wij niet ergens anders dan in Hem alleen enig deel van
geestelijk leven zouden zoeken.
Vr. 352 Moeten allen zonder uitzondering evengelijk beide gebruiken?
Antw. : Zo luidt het bevel van Christus; en het is zeer grote zonde,
daarvan op enige wijze af te doen,
door iets daartegen te beproeven.
Vr. 353 Hebben wij in het Avondmaal alleen maar een betekening
van die weldaden, die gij genoemd
hebt, of worden ze ons daar in werkelijkheid geschonken?
Antw.: Daar onze Heere Christus de
waarheid zelf is, is het allerminst

twijfelachtig, dat Hij de beloften,
die Hij ons daar geeft, tevens ook
vervult, en bij de tekenen de Waarheid ervan voegt. Daarom twijfel
ik niet, dat, gelijk Hij met woorden
en tekenen betuigt, ons zo ook van
Zijn wezen deelgenoten maakt,
waardoor wij in één leven met Hem
samengroeien.
Vr. 354 Maar hoe kan dat geschieden, daar het lichaam van Christus
in den hemel is, maar wij nog op de
aarde rondzwerven?
Antw.: Dit bewerkt Hij door de wondere en verborgen kracht van Zijn
Geest, voor Wie het niet moeilijk is
te verbinden, wat anders door afstand van plaatsen gescheiden is.
Vr. 355 Gij stelt u dus niet voor dat
het lichaam in het brood ingesloten
is, en ook het bloed niet in de kelk?
Antw.: In het geheel niet. Veeleer
ben ik van gevoelen, dat wij, om
de waarheid van de tekenen deelachtig te worden, onze harten in
den hemel moeten verheffen, waar
Christus is, en vanwaar wij Hem
verwachten als Rechter en Verlosser, maar dat Hij in deze aardse
elementen verkeerd en tevergeefs
gezocht wordt.
Vr. 356 Om kort samen te vatten
wat gij gezegd hebt: gij verzekert
dat er in het Avondmaal twee zaken zijn, namelijk het brood en
de wijn, die met de ogen gezien
worden, met de handen getast,
met de smaak geproefd, en voorts
Christus, waarmee onze zielen inwendig, als met hun eigen voedsel,
gevoed worden.
Antw.: Dat is waar, en wel tot zover,
dat ook de opstanding der lichamen ons hier, als door een gegeven
pand, verzekerd wordt, daar die
ook zelf gemeenschap hebben aan
het symbool van het leven.

Vanuit de pastorie
Afgelopen vrijdag zijn we weer
thuisgekomen van vakantie. We
hebben als gezin genoten van de
rust. We hebben (een deel van)
Normandië doorkruist. Een glooiend gebied met mooie schilderachtige (vissers)plaatsen zoals
Honfleur en Étretat en een indrukwekkende historie vanwege de
landingstranden van D-Day. We
hebben verschillende stranden,
musea en gedenkwaardige plekken bezocht.
Het is onvoorstelbaar wat uitgedacht is en vervolgens gerealiseerd om D-Day mogelijk te maken. Alleen al te denken aan de
kunstmatige haven bij Arromanches-les-Bains die binnen twee
weken werd opgebouwd om het
geallieerde leger te kunnen bevoorraden. Voor een groot leger
is veel voedsel, water, kleding,
brandstof,
reserveonderdelen,
nieuwe wapens en andere voorraden nodig. Het veroveren en onbeschadigd in handen krijgen van
een havenstad was niet mogelijk
en daarom werd een geheel kunstmatige haven in zee gebouwd. Je
wordt stil van de grote verwoestingen die zijn aangericht bij de
strijd om Normandië. Vele steden
lagen helemaal in puin. Het meest
ingrijpend blijven echter de vele
kruisen (9300), strak in het gelid,
op de Amerikaanse begraafplaats.
Vele jonge mannen (rond de twintig jaar oud) die hun leven hebben
gegeven voor onze vrijheid. Mannen die nooit meer zijn teruggekeerd naar hun geliefden.
Wanneer je dat op je in laat werken dan besef je dat de vrede een
groot goed is en is er het gebed
in het hart dat er nooit meer oorlog komt. Tegelijk hopen we op de
spoedige wederkomst van Jezus
Christus. Dan is er werkelijk vrede!
We hebben de zondagen meegeluisterd met Ederveen en dat was
goed. Ondanks de afstand was er zo
verbondenheid met de gemeente.

Het is als predikant ook goed om
naar een ander te luisteren en zeker naar de oudere collega’s uit de
Christelijke Gereformeerde Kerken
die de afgelopen voorgingen. Een
van de (HHK) collega’s liet nog weten dat hij met vreugde was voorgegaan. Hij ‘had het goed gehad in
de gemeente en met de broeders
van de kerkenraad’. Dat soort berichten geef ik graag door!
Het ‘normale’ leven is weer begonnen en ook dat is goed, dat geldt
ook voor het nieuwe winterseizoen met alle activiteiten in de
gemeente. Ook de roepstem en de
rouwklok kwam tot ons allen: ‘wij
hebben hier geen blijvende stad’
(Hebr. 13:14). Laten we daarom de
toekomende stad zoeken door het
geloof in Jezus Christus. Hij is de
Weg, de Waarheid en het Leven. Bij
Hem is vergeving voor uw zonden
en eeuwig leven te ontvangen. Hij
wil dat uit genade schenken. ‘Kom
tot Jezus om genâ, Daar is plaats
bij 't kruis; vlied, o vlied tot Golgotha!’
Een hartelijke groet, mede namens mijn vrouw Astrid en onze
kinderen Lise, Joas en Leah,
Ds. P.D. van den Boogaard
DIACONIE
Verantwoording diaconiecollecten:
Zondag 18 augustus €215,85
Diaconie
Zondag 25 augustus €219,45
Diaconie
Augustus 2019		
€233,40
Zendingsbus t.b.v. Zending HHK
Hartelijk dank voor uw bijdrage(n)
in de collecten.

Gift
Via mevrouw J. Bouwheer-Lodder
werd een gift van 20 euro ontvangen voor de kerk.
Hartelijk dank voor uw bijdrage(n)
in collecten en gift.
Uitgifte collectebonnen
Eens in de maand is er een avond
gepland waarop het mogelijk
is om collectebonnen te kopen.
Er zijn collectebonnen beschikbaar
in de waarden van € 0,50 | € 1,00 |
€ 2,00. Een pinapparaat is aanwezig om af te rekenen. De aankoop
van collectebonnen is als gift aftrekbaar bij uw belastingaangifte.
Op deze wijze is er minder contant
geld in omloop en u hoeft nooit
meer te zoeken naar gepast geld
om in de collecten te doen.
Data uitgifte collectebonnen D.V.:
Donderdag 26 september.
Donderdag 24 oktober.
Donderdag 21 november.
Donderdag 19 december.
Tijd: vanaf 18.45 uur tot ± 19.45 uur
Plaats: Fam. A.A. van Dijk, Sneeuwbesstraat 19.
JEUGD- EN VERENIGINGSWERK
Vrouwenvereniging
“Ruchama”
Uitnodiging voor de regio-ochtend
te Achterberg.
Op donderdagochtend 19 september, aanvang 9.45 uur, sluiting
uiterlijk 11.45 uur. Onderwerp:
Orgaandonatie wat heeft dat mij
te zeggen? Spreker: mevr. A. van
Dijk (NPV). Verzamelen en vertrek
om 9.00 uur vanaf Dorpshuis De
Zicht. Aan- of afmeldingen bij een
van de bestuursleden.

KERKVOOGDIJ
Verantwoording collecten:
Zondag 18 augustus €229,20
Instandhouding Eredienst & Pastoraat
Zondag 25 augustus €242,25
Instandhouding Eredienst & Pastoraat
Zondag 25 augustus €20,00		
Verjaardagsfonds

Met vriendelijke groet,
Het bestuur
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LEZENSWAARDIG

Jeugdrubriek
Hallo puzzelaars
De vakantie is weer voorbij. Jullie zijn al weer druk bezig op
school. Nu moet je nog veel leren, maar misschien weet je al
wat je later wil worden. Dokter,

vrachtwagenchauffeur, juf enz.
Ook in de tijd van de Bijbel waren
er natuurlijk verschillende beroepen. Daar gaat de puzzel over. Er
zijn een aantal lettergrepen door
elkaar gehusseld. Als je ze in de

goede volgorde zet, zie je beroepen die in de bijbel voorkomen.
Kun jij ze vinden? De vakjes met
een sterretje blijven leeg.

Tol

Naar

Le

*

*

Bak

Pot

Ker

Ten

*

Taal

Be

Me

Ker

Wer

Wer

Ten

Bou

Ten

*

Mer

Man

Tim

*

*

Der

*

Her

*

Schaap

Ho

Pries

Ge

Ter

*

Der

Le

Der

Rei

Be

Per

Ster

Koop

Ver

Pur

Bou

Or

Wer

Gel

*

In deze puzzel mag je vragen over
beroepen maken. In de grijze vakjes met sterretje hoef je niets in te
vullen. Als je alles goed hebt ingevuld, lees je in de 9e kolom van
boven naar beneden een bekende
naam. Welke? Welk beroep had zij?

1

*

*

*

2

*

*

*

1.
Een metaalbewerker, over wie in Gen.4:22 wordt verteld.
2.
Paulus ging als evangelist naar de stad………………..(Hand.14:21)
3.	In Lukas 13: 1-9 lees je over een heel oud beroep. Het heeft met
druiven te maken.
4.	
Petrus moest het net aan een andere kant uitgooien, hij was
……………..van beroep.
5.
Iemand met dit beroep maakt mooie voorwerpen van klei.

k
*

*

*

y

*
*

3
4
5
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*

*

*

*

*

*

*
*

Een ernstig en liefdevol woord tot kinderen
Lieve kinderen, Ik heb een boodschap van God aan jullie! Die God,
Die de hemel en de aarde geschapen heeft, Die ook jou gemaakt
heeft en je dagelijks onderhoudt,
heeft mij tot jullie gezonden. Tot
elk van jullie in het bijzonder,
alsof ik je noem bij je naam om
je een droevige en beklagenswaardige boodschap te brengen.
De boodschap dat jullie allemaal,
zelfs de jongste van jullie niet
uitgezonderd, gezondigd hebben
en de heerlijkheid van God missen. Dat betekent dat je datgene
gedaan hebt waardoor de Heere
zeker je ziel en je lichaam in de
hel zal werpen, tenzij je vrede
maakt met God door de Heere Jezus Christus. Als je dit werkelijk
geloofde, dan zou je toch geen
rust meer kunnen hebben, totdat
je vrede met God had gekregen?
Om je aan te tonen dat het waar is
wat ik tot je spreek, zal ik je voorhouden aan welke zonden je schuldig staat voor God. Je bent als zondaar geboren. Je ouders zijn allen
zondaren geweest, en wie zal een
reine geven uit een onreine? Wat
denk je, wat zal er dan van je worden als je onbekeerd zult sterven?
Zeg mij eens, heb je ooit geweigerd om te doen wat je vader of
moeder je opgedragen had? Dit is
zondigen tegen God. Geloof mij,
lieve kinderen! Er zijn er net zoals
jullie die nu in de hel zijn en hoewel zij nu wenen en roepen, de
Heere zal hen er nooit meer uitlaten. Heeft ooit iemand je bestraft
over hetgeen je verkeerd deed? Je
vader of je moeder? En als zij dat
deden, werd je dan niet boos op
hen? Dat is ook een grote zonde!
Zeg eens, heb je je ooit willen
wreken op hen die je beledigd
hadden? Kwam het niet in je hart
op om hen één of ander kwaad
te doen? Dat is een zware zonde!

Heb je nooit iemand boze woorden toegeroepen? En heb je je
vrienden nooit uitgescholden? Ik
ben bang dat de meesten van jullie dit niet kunnen ontkennen. Dat
is weer een andere zonde. Was je
niet blij als je onder het toezicht
van je vader, moeder of meester
vandaan was? Dat je dan je eigen
zin kon doen en zulke dingen
deed die je nooit zou hebben durven doen als ze er bij zouden zijn
geweest? Nu, dat is heel zondig,
je geloofde niet dat God overal tegenwoordig is, anders zou je dat
nooit hebben gedaan.
Ben je nooit blij geweest wanneer
Gods dag voorbij was? Of wanneer
de kerkdienst was afgelopen en je
je vrijheid weer had? Vond je het
niet vaak vervelend om zo lang in
de kerk te moeten zitten? Nu, dat
is een grote zonde! En zeg eens,
waren je gedachten niet bezig met
andere dingen als je in de kerk
zat? Dacht je dan niet aan je spel?
Heb je tijdens de preek niet met
anderen zitten praten? Dit is weer
een zonde waaraan je schuldig
staat. De Heere acht degenen als
bespotters van Hem, die Hem eren
met hun lippen, terwijl hun hart
ver van Hem af is.
Bid je wel 's morgens en 's avonds?
Ik ben bang dat er velen zijn die
dit niet doen. Zeg eens, lieve kinderen! Wat denk je dat er van die
kinderen zal worden die niet bidden? Liegen of zweren jullie niet?
Misbruik je niet ijdel de Naam van
de Heere? Of heb je nooit gelogen
om een fout te verbergen en niet
te bekennen? Dit zijn ook zonden!
De Heere heeft gezegd dat alle leugenaars en zweerders geworpen
worden in de poel die daar brandt
van vuur en sulfer.
Ik zal jullie nog één vraag stellen.
Ben je nooit gaan spelen, als je

moest bidden? Als je nu weet dat
je dit gedaan hebt, wat denk je,
wat zal het einde zijn van hen die
zo doen? Als je de Heere niet wilt
zoeken, dan zal Hij je ook niet behouden, maar je verwerpen wanneer je Zijn hulp het meest nodig
hebt. Lieve kinderen! Ik heb jullie
lief en ik wil je graag van de hel
bevrijden. Ik wens dat het goed
met je mag gaan. Daarom heb ik
de zonden je voorgehouden.
Voordat ik nu hiermee besluit, wil
ik je nog een paar vragen stellen.
Maar ik wil je ook raad geven en je
bemoedigen om deze raad op te
volgen. Zeg mij eens, heb je wel
eens aan de dood gedacht? Wel
eens aan een graf gestaan? Binnen
korte tijd zul je daar zijn, want ook
jij moet sterven! Ongetwijfeld heb
je wel gehoord van een vriendje,
of van andere kinderen, die gestorven zijn. Je weet niet of je de
eerste zult zijn die hen volgt. Als je
aan de dood denkt, wat zal er van
je worden als je zonden niet zijn
vergeven? Dan zul je zeker naar de
hel gaan. Ach, wie kan zeggen wat
voor een plaats de hel is? Het is
een verschrikkelijke plaats. Denk
je dat je daar ooit weer uit zult komen? Ik verzeker je dat God het tegenovergestelde gezegd heeft. Al
zou je huilen tot je hart brak, toch
zal God je niet verhoren. Als je in
je zonden sterft, dan is er aan de
barmhartigheid van God een eind
gekomen. Zijn oog zal je niet sparen. De Heere zal Zich niet meer
over je ontfermen!
Wil je de hel ontvlieden, dan zal
ik je eens raad geven wat je doen
moet." "Zodra je deze avond thuisgekomen bent, ga naar een stille
plaats in de eenzaamheid en breid
je handen uit in het gebed tot God
en zeg met de verlegen tollenaar:
'Heere, wees mij arme zondaar genadig! Heere, U hebt beloofd aan
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zondaren, zoals ik ben, een nieuw
hart te geven en ik heb het zo nodig, omdat mijn hart zeer boos
is. Ach, Heere, schenk mij Christus. Verlos mij van mijn zonden
om Christus' wil!' Zou je er aan
mogen twijfelen of de Heere, Die
de jonge leeuwen en de raven
verhoort wanneer ze om voedsel roepen, ook jou wel zou willen verhoren. Kinderen die lezen
kunnen, lees je bijbel en catechismus, maar let erop dat je, voor je
begint te lezen, de Heere bidt of
Hij het wil zegenen en dat Hij je
leert begrijpen wat je leest. Denk
er toch goed om dat je nooit liegt,
zweert, de dag des Heeren ontheiligt of die zonden doet die ik je
zo-even heb genoemd. Ga niet om
met zulke vrienden die dit doen!
Laat me je aanraden dat je tot de
Heere bidt zodra je ' s morgens
je kleren hebt aangetrokken en 's
avonds voor je ze uittrekt.
Als je deze raad opvolgt, zal ik je
enkele dingen noemen, die je moed
zullen geven. De Heere heeft beloofd, dat die Hem vroeg beginnen

te zoeken, Hem zullen vinden.
'Ik heb lief die Mij liefhebben; en
die Mij vroeg zoeken, zullen Mij
vinden.' De Heere heeft een groot
behagen in degenen die Hem vroeg
zoeken. Hij prijst hen.
De Heere Jezus was in de dagen
toen Hij op aarde omwandelde,
bereidwillig om de kleine kinderen
die tot Hem gebracht werden met
de meest tere liefde te ontvangen.
Toen de discipelen ze terug stuurden, bestrafte Hij hen en zei: 'Laat
de kinderkens tot Mij komen en
verhindert hen niet, want derzulken is het Koninkrijk Gods.' En Hij
omving ze met Zijn armen en de
handen op hen gelegd hebbende,
zegende Hij hen. En ik verzeker
je dat Hij nu niet minder liefheeft
dan in die tijd, want Hij is gisteren
en heden en tot in eeuwigheid Dezelfde. Als Hij toen zo vriendelijk
was tegen de kinderen die tot Hem
gebracht werden, hoe vriendelijk
zal Hij dan niet zijn tegen diegenen
die nu zelf tot Hem komen? O, als
je wist hoe goed Hij is, je zult jezelf
geen rust geven voordat je wist

waar je Hem zou kunnen vinden.
Dan zou je tot Hem komen en ik
durf je te verzekeren dat je bij Hem
welkom zult zijn.
Tenslotte zeg ik tot je bemoediging, dat als je de Heere vroeg wilt
beginnen te zoeken, je behoren
zult tot die kinderen van wie Gods
woord getuigt: derzulken is het
Koninkrijk der hemelen. De Heere
zal je zegenen. Al Zijn volk zal je
loven. Ja, alle geslachten zullen je
welgelukzalig achten!
Zo ver heeft mijn liefde tot je ziel
mij gebracht om dit alles te zeggen. Ik zou zo graag willen dat
je behouden wordt en daarom
arbeid ik, om je wederom te baren totdat Christus een gestalte
in je krijgt. O, verblijd mijn hart!
Verblijd het hart van mijn grote
Meester! Verblijd het hart van al
het volk van God en verheug het
hart van je ouders door deze goede raadgevingen op te volgen.
Zoek de Heere!"
Ds. Th. Halyburton

LEZENSWAARDIG

Wijze raad aan het begin van het
winterseizoen
Leer de kinderen goed gedrag: 'Bewaar uw tong van het kwaad en uw
lippen van bedrog te spreken; laat
af van het kwade en doe het goede,
zoek de vrede en jaag die na.' Wij leren echter niet dat goed gedrag een
middel is om zalig te worden. God
verhoede dat wij ooit op de een of
andere wijze het werk van de mens
zouden verenigen met de leer van
de verlossing die in Christus Jezus
is! Maar toch leren wij zedelijkheid,
omdat ik altijd heb gevonden dat
het Evangelie de beste zedenleer
bevat van de gehele wereld.
Ik zou willen dat een onderwijzer
zorgvuldig waakte over het gedrag
van de jongens en meisjes die aan
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zijn leiding zijn toevertrouwd, in
het bijzonder door met hen te spreken over de zonden die vooral de
kinderleeftijd eigen zijn. Wij leren
beslist niet dat goed gedrag een
middel is om zalig te worden. God
verhoede dat wij ooit op de één of
andere wijze het werk van de mens
zouden verenigen met de leer van
de verlossing die in Christus Jezus
is!, want: 'Uit genade zijt gij zalig
geworden door het geloof en dat
niet uit u, het is Gods gave.' Maar
we kunnen wel op eenvoudige en
gepaste wijze veel dingen tegen
kinderen zeggen die niemand anders kan zeggen, vooral door hen te
wijzen op de zonde van de leugen,
die onder kinderen zoveel

gevonden wordt, of de zonde van
kleine oneerlijke handelingen, ongehoorzaamheid tegenover de ouders, het ontheiligen van de dag
des Heeren.
Ik zou het raadzaam achten wanneer de onderwijzer er vooral op lette deze zonden één voor één op te
noemen, want het is niet erg zinvol
met kinderen over de zonde in het
algemeen te spreken. We moeten ze
ieder afzonderlijk behandelen, net
als David. Ten eerste moet men zijn
tong in toom houden: 'Bewaar uw
tong van het kwade, en uw lippen
van bedrog te spreken.' Dan moet
men over het hele gedrag de wacht
houden: 'Wijk af van het kwade, en

doe het goede.' Wanneer het onderwijs verder de ziel van een kind niet
raakt en redt, zou toch deze vorm
ervan voor het hele leven van heilzame invloed kunnen zijn. Goed gedrag zonder meer is echter van betrekkelijk weinig waarde. Het beste
wat wij een kind kunnen bijbrengen
is godsvrucht. Ik zeg niet 'godsdienst', maar godsvrucht. Velen zijn
godsdienstig op hun manier, zonder godvrezend te zijn. Velen zijn
naar het uiterlijk godvrezend en
vroom. Zulke mensen noemen wij
godsdienstig, maar zij hebben geen
recht begrip van God Zelf. Zij laten
hun gedachten gaan over de kerk,
de zondagsviering, de boeken die
zij lezen, maar niet over God. Wie
God niet eert en liefheeft, niet tot
Hem bidt, is geen godvrezend iemand, wat hij ook naar het uiterlijk
zijn mag. Doe uw best om de blik
van het kind altijd op God te richten en prent hem deze woorden in:
'Heere, Gij doorgrondt en kent mij.'
Breng het steeds onder het oog, dat
iedere daad en gedachte door God
gezien wordt. Geen onderwijzer
doet zijn plicht ten volle, tenzij hij
er voortdurend op wijst, dat er een
God is, Die alles opmerkt. Waren wij
zelf maar meer godvrezend en voelden wij maar meer lust tot de vreze
des Heeren en meer behoefte om
erover te spreken!
Vertel de kinderen over het kwaad
van de zonde. Wanneer een kind dat
niet leert inzien, zal hij zijn weg naar
de hemel nooit vinden. Wij hebben
geen van allen ooit begrepen wat
voor een Zaligmaker de Heere Jezus is, totdat wij leerden inzien wat
voor groot kwaad de zonde is. Wanneer de Heilige Geest ons dit niet
leert verstaan, zullen wij ook nooit
de grootheid van onze verlossing
begrijpen. Laten we dus Zijn hulp
zoeken, opdat wij het nodige gewicht mogen leren hechten aan het
vreselijke van de zonde. 'Het aangezicht des Heeren is tegen degenen
die kwaad doen, om hun gedachtenis van de aarde uit te roeien.'
Spaar uw kind niet, maar geef het
goed te verstaan waartoe de zonde

ons brengt. Heb geen angst, zoals
sommigen, om duidelijk en ronduit
de gevolgen van de zonde te bespreken. Ik heb eens van een vader
gehoord die een van zijn zonen, een
jonge man die buiten God leefde,
plotseling door de dood verloor. De
vader zei niet tot de overigen van
zijn gezin, zoals men dat dikwijls
doet: 'Wij hopen dat jullie lieve broer
nu in de hemel is.' Integendeel, terwijl hij de natuurlijke neiging van
zijn hart bedwong, verkreeg hij
kracht van Boven om zijn kinderen
om zich heen te verzamelen en te
zeggen: 'Lieve kinderen, jullie broer
is gestorven; ik vrees maar al te
zeer dat hij verloren is. Je hebt zijn
leven en gedrag gekend en nu heeft
God hem te midden van zijn zonden weggerukt.' Toen sprak hij hen
ernstig toe over de plaats van pijn
en smarten, waarvan hij wel geloven moest, ja, zeker wist dat hij erheen gegaan was. Hij smeekte zijn
kinderen deze plaats met angst te
mijden en de toekomende toorn te
ontvlieden. Zo werd hij het middel
waardoor zijn kinderen tot ernstig
nadenken gebracht werden. Ga dus
eerlijk met uw kinderen om, en leer
hen met Gods hulp verstaan dat het
kwade de goddeloze doodt.
Maar u zult nog niet half klaar zijn
voordat u uw kinderen ook het volgende hebt bijgebracht, namelijk de
onvermijdelijke noodzakelijkheid
van een vernieuwing van het hart.
Moge de Heere ons helpen onze
leerlingen gedurig voor te houden
dat het hart gebroken en de geest
verslagen moet zijn. Dat goede werken tot niets dienen zolang de natuur van een mens niet vernieuwd
is, dat de ijverigste plichtsbetrachting en de innigste gebeden niets
vermogen, tenzij er een oprecht en
krachtig berouw is over de zonde
en we deze met Gods hulp en genade de rug toekeren. Wat u ook mag
vergeten, verzuim niet uw leerlingen te vertellen dat zij door de zondeval verloren zijn, dat slechts het
bloed van de Heere Jezus hen kan
verlossen en dat zij alleen door de
kracht van de Heilige Geest kunnen

wedergeboren worden. Houd hun
deze levenswaarheden steeds voor.
En dan volgt de heerlijke taak om
met hen te spreken van de vreugde
en blijdschap die iemand als christen smaakt. Met recht staat er geschreven: 'Zalig is hij, wiens overtreding vergeven, wiens zonde bedekt
is. Zalig is de man die op de Heere
vertrouwt: Ja, waarlijk, hij mag wel
gezegend heten, hetzij man, vrouw
of kind, die zijn vertrouwen op de
Heere stelt en op Hem hoopt. Vestig er steeds de aandacht op dat de
rechtvaardigen gezegend zijn, dat
het uitverkoren volk van God, dat
door het bloed verlost is en met
macht gered, een gezegend volk is,
hier beneden reeds en voor eeuwig
hiernamaals.
Laat mij er nu nog bijvoegen dat, al
brengt u uw kinderen ook nog zoveel bij, u er toch steeds diep van
doordrongen moet zijn dat u zelf
niets tot de bekering van het kind
kunt toe- of afdoen. Dat het God
Zelf is, Die alles tot stand brengt. U
bent slechts het werktuig dat God
gebruiken wil; uit uzelf kunt u niets
doen. U bent het zwaard waarmee
God de zonde van het kind uitroeit;
zelf kunt u niets uitroeien. Houd
dus dit steeds in gedachten, dat
uzelf eerst van God moet leren en
dat u Hem dan smeken moet u te
gebruiken om anderen te vormen.
Immers, tenzij een hoger Leermeester dan uzelf door u werkt om
het kind te onderrichten, zou het
kind ten onder gaan. Het is niet uw
onderwijs dat de zielen van de kinderen redden kan, maar de zegen
van God door Zijn Heilige Geest,
die met uw werk gepaard gaat.
Moge God uw pogingen met rijke
voorspoed bekronen! Hij doet dit
zeker wanneer u dringend en zonder ophouden daarom smeekt. Nog
nooit heeft een getrouwe onderwijzer of predikant tevergeefs gearbeid in de Heere. Wel heeft men
vaak gezien, dat 'het brood, op het
water geworpen, na vele dagen terug is gevonden.'
Charles Haddon Spurgeon
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Al meer dan 135 jaar

Variaties in vuur en vlam.

“ff bijtanken...”

Voor een traditionele
en stijlvolle begrafenis

bij ESSO in Lunteren
ESSO tankstation “De Stroet”
Tanken | Sparen | Shoppen | Autowassen
ESSO tankstation “De Tol”
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ESSO tankstation “Spelt”
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TEVENS THUISLEVERINGEN
VAN ESSO BRANDSTOFFEN
EN MOBIL SMEERMIDDELEN
Esso “De Stroet”, Hullerpad 32
Telefoon: 0318 488 188
Esso “De Tol”, Edeseweg 40
Telefoon: 0318 482 267
Esso “Spelt”, Barnveldseweg 54
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1000m² showroom vol inspiratie
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Begrafenisverzorgers
P.H. van der Leer
G. Wegenaar

• Wij verzorgen
alleen begrafenissen
• Mogelijkheid
tot thuis opbaren
• Schoudergedragen

24 uur per dag bereikbaar

Buurtlaan West 26
3905 JR Veenendaal
T 0318 - 526641
E info@phvanderleer.nl
W www.phvanderleer.nl

G Elektrotechniek

G Inbraakbeveiliging

G Datacommunicatie

G Klimaatregeling

G Telefonie

G (Schotel)antennes

G Brandbeveiliging

G Noodstroomaggregaten
Tel. (0318) 48 24 44
www.hitech-vanegdom.nl

www.steenbergentegels.nl

De Klomp

Brandmeld
Installatiebedrijf

BORG
Technisch
beveiligingsbedrijf

ophalen
pakketbezorging

Donkersteeg

postbezorging

rioolontstoppingen
Christelijke woonzorglocatie

Voor al uw pakket- en postbezorgingen, groot of klein,
moet u bij VDB Pakket & Mail zijn.
Wij halen alle post gratis bij u op en zorgen voor een correcte bezorging
in zowel binnen- als buitenland. U hoeft geen postzegels te plakken en
niet naar de brievenbus. Ook voor adequate bezorging van uw rouw- en
familiedrukwerk. Wat kunnen wij voor u bezorgen?

VDB Pakket & Mail
Leesonhof 9
6744 AX EDERVEEN

in Woudenberg voor mensen met
v.d. Duyn of
v. Maasdamstraat
30 beperking.
dementie
een lichamelijke
6741 WP Lunteren

T 0318-573576 / 06-20938569
E vdbpakketenmail@kpnmail.nl

Hoofdweg 150 • 6744 WP Ederveen
www.slagerijwoutvandeveen.nl

0318-482442
Bel voorTel.
meer
informatie
Mob.
06-10905912
0900 22 44 777 of kijk op
www.huizenieuwoord.nl

Dorpsstraat 120 - Lunteren - Tel. (0318) 483058

Voor uw complete interieur
Wij leveren u alle bekende merken tapijt en vinyl
Binnen en buiten zonwering
Meubelen en slaapkamers

Loopt u rustig eens bij ons binnen

Variaties in vuur en vlam.

zie voor alle aanbiedingen

www.kachelhuus.nl

Galvanistraat 20 - Ede - Industrieterrein Frankeneng - Telefoon (0318) 69 00 89

Klomperweg 61, 6741 PD Lunteren
Telefoon 0318 - 482897

Vertrouwd
enLunteren
verzorgd
Klomperweg 61, 6741 PD
Telefoon 0318 - 482897 wonen
Huize Nieuwoord is onderdeel van leliezorggroep.nl

DORPSTRAAT 116, LUNTEREN, TEL. 0318-48 22 88

www.ith.nl
Technisch
Installatieburo
Hevel B.V.

Totaalinstallateur

Dorpsstraat 120 - Lunteren - Tel. (0318) 483058

Installatietechniek

Voor uw complete interieur

Elektrotechniek

Ribesstraat 9
6744 XA Ederveen

Advies & Ontwerp

T: 0318 - 57 12 64
E: info@ith.nl

Service & Onderhoud

Wij leveren u alle bekende merken tapijt en vinyl
Binnen en buiten zonwering
Meubelen en slaapkamers

Loopt u rustig eens bij ons binnen

Zaal ‘t Hek
Hèt adres voor uw:
• Bruiloften • Verjaardagen
• Jubileums • Vergaderingen
MEULUNTERSEWEG 32 • LUNTEREN • 06 2537 9150

Zandscheer 14
6741 SK Lunteren
Tel: 0318-306 899
Mob: o6-407 659 42
info@organisatieservice.nl
www.organisatieservice.nl
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✓
✓
✓
✓
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Advies en uitvoering
Ontwikkelen nieuw product
Opstarten nieuw bedrijf
Website of webshop
AVG advies/aanpassingen
Advertentie of publicatie
Nieuwsbericht
Alles wat je niet weet of
waar je geen tijd voor hebt

Voor een stijlvolle begrafenis
Begrafenisonderneming Van Holland

Lunteren e.o.
J. van Holland
G.J. Rijswijk
0318 48 47 44 | 06 21 51 07 35
0318 48 38 37 | 06 20 49 27 97
Wij verzorgen alleen begrafenissen.
vanhollandbegrafenis.nl

Bouw- en onderhoudsbedrijf

R.Melissen V.O.F
Hazendonkseweg 12
Lunteren
Tel: 06-10742134
info@bouwbedrijfmelissen.nl
www.bouwbedrijfmelissen.nl

• Nieuwbouw
• Verbouw

• Renovatie
• Onderhoud

