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Door de raven
onderhouden!
Verder heb Ik de raven geboden om u daar te onderhouden.
(Koningen 17:4b)

Elia gaat in retraite. In onze tijd is dat best wel ‘in’. Maar
voor Elia is het bittere noodzaak. Beter gezegd: Het is op
bevel van God Zelf dat deze profeet zich gaat terugtrekken in de omgeving van de beek Krith. Waarom?
Elia is op bevel van God naar koning Achab gegaan.
Zonder enige vooraankondiging verschijnt deze man
ineens op het toneel van Israels geschiedenis en zegt de
koning het oordeel aan: er zal geen dauw of regen meer
zijn totdat ik het zeg.
Vervolgens loopt Elia het paleis van Achab uit en verbergt zich bij de beek Krith. Hij krijgt Gods belofte mee:
Ik zal voor je zorgen.
Elia heeft goed begrepen wat er nu gaat gebeuren, nu
hij die oordeelsprediking heeft uitgesproken: Er komt
droogte, hongersnood… En die zal ook hemzelf treffen.
De Heere zegt echter: Jij zult drinken uit de beek Krith.
God Zelf wijst hem een plekje om te kunnen drinken. En
Ik heb raven geboden…
Wat een wonderlijke manier van God om voor Zijn
knecht te zorgen. Door middel van raven. Dat zijn vogels
die vechten voor hun buit, zullen ze het dan afstaan aan
Elia??? Overigens zijn het ook nog eens een keer onreine
vogels.
Waar haalden die raven dat eten vandaan? Ik weet het
niet, misschien rechtsstreeks uit de hemel. Misschien uit
de keuken van het paleis van Achab. God zorgt soms op
wonderlijke wijze voor Zijn kinderen.
Dat geeft tegelijk wel aan dat Elia, zoals Jacobus dat
schreef, een mens was zoals wij. Hij kon niet zonder
eten en drinken en moest ook door de Heere God gevoed worden. Meestal wordt aangenomen dat hij daar

zo’n jaar bij die beek is geweest, op een totale droogteperiode van drieënhalf jaar. Wát een belofte van de
Heere: Ik zal voor je zorgen. Durft Elia daar op te vertrouwen? Durven wíj daar op te vertrouwen. Als de
Heere zegt: geloof in Mij, stem je leven af op Mij en Mijn
Woord, dan zal Ik voor je zorgen. Durft u het aan om
daar op te vertrouwen??
Elia gaat in ieder geval wel op pad naar de beek Krith. Hij
hoeft waarschijnlijk niet eens zo lang te zoeken, want hij
komt vanouds ergens uit die omgeving. Hij ging dan op
weg en deed overeenkomstig het woord van de HEERE. Elia
gehoorzaamt het woord van God.
Probeer deze gebeurtenis in gedachten te krijgen: Elia
gaat op weg naar Achab en vertelt hem die boodschap:
Geen regen meer. Maar de profeet weet dus vooraf ook
niet hoe het zal aflopen. Zal Achab hem in de kraag
grijpen…?
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Daarná komt het woord van de Heere tot hem, dat is pas
in vers 2. En dán die opdracht: ga naar de beek.
Hoe bizar heeft dat in Elia’s oren geklonken? De raven
zullen je voeden… Hij zal misschien wel gezegd hebben: hoe kan dat dan Heere God, raven, dat zijn aaseters,
die zullen toch geen eten aan mij afstaan…? En die
beek. Maar die beek droogt dan toch ook uit, als er geen
regen komt…?
Vragen te over wanneer je het woord van de Heere
hoort. Als God zegt: kom tot Mij, leef met mijn Woord;
bekeer je tot Mij…. Dan hebben wij tal van vragen misschien. Tal van bezwaren. Ja maar, hoe zal het dan morgen gaan op mijn werk, op school? Hoe moet dat in mijn
gezin? Elia gehoorzaamt! Elia gehoorzaamt!

Lezersservice
Kerkbode ‘De Vijf gemeenten’ waarin opgenomen het kerkelijk nieuws
van de Hervormde Gemeenten van Scherpenzeel - Renswoude - Ederveen Lunteren en Woudenberg.
De abonnementsprijs bedraagt € 22,50 per jaar.
IBAN: NL13 RABO 0355 1407 80
Service
Graag willen wij onze abonnees een goede service verlenen.
Onderstaand treft u belangrijke informatie.
Eindredactie
dhr. J. de Jong, Woudenberg
eindredactie.5gemeenten@hervormdwoudenberg.nl
Klachten over de bezorging
Joh van de Kamp BV
Wattstraat 12, 3771 AG Barneveld
0342-471884
info@vdkampverspreiding.nl

Wij kunnen proberen in ons (geloofs)leven alles vooraf
te regelen en te berekenen, maar Elia doet dat blijkbaar
niet. Kán hij ook niet. Dat is in het geloof niet aan de
orde. In het leven met de Heere moet je gewoon gaan
en vertrouwen op God en Zijn Woord. Lastig?

Klachten over de bezorging kunnen op zaterdagmorgen niet meer per telefoon
worden doorgegeven. Eventuele klachten graag, voor 10 uur, per mail.

Elia heeft geleerd dat het Woord van de Heere betrouwbaar is. Elia vertrouwde niet op de beek, of daar nog
wel genoeg water in zou staan over een half jaar. Nee,
hij vertrouwde op de God van de beek, en de God van
de raven.
Elia heeft geleerd niet te vertrouwen op al die omstandigheden, niet op dat vaste kontrakt, als ik dát maar
binnen heb. Of die positieve uitslagen van de arts. Nee,
dat is allemaal maar tijdelijk.
Hij vertrouwt op het Woord van de Heere, op de Heere
zelf. Elia zal schuilen onder de vleugels van Israels God;
hij gaat zich stellen onder de hoede van de levende God.
U ook…!

Adverteren
Voor informatie betreffende formaten, prijzen en voor het opgeven van advertenties:
Drukkerij AMV
T.a.v. Theo van den Brink
Postbus 92, 6740 AB Lunteren
0318-484074
info@drukkerij-amv.nl
Administratie:
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
0318-555640
5gemeenten@solcon.nl
Vormgeving en druk
Drukkerij AMV
0318-484074
info@drukkerij-amv.nl

Ds. A.Bloemendal
Ederveen

De Vijf gemeenten verschijnt éénmaal in de veertien dagen.
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Kerkdiensten
Zondag 8 september
8.30 uur
Ds. G. van Goch (Sionkerk)
Viering Heilig Avondmaal
16.30 uur Ds. G. van Goch (Achthoek)
Dankzegging Heilig Avondmaal
Collecten 1. Diaconie: Gemeentediaconaat
2. Kerkrentmeesters: Onderhoud gebouwen
Zondag 15 september
8.30 uur
Ds. G. van Goch (Sionkerk)
		
Heilige Doop		
16.30 uur Ds. H. Russcher (Achthoek)
Collecten 1. Diaconie: Stichting Hulp Oost Europa
2. Kerkrentmeesters: Pastoraat
Vrijdag 20 september
15.00 uur Ds. G. van Goch (Curerakerk, Kerkplein1,
Rhenen)
	Bevestiging en inzegening van het huwelijk van
Gijsbert de Greef en Brenda van de Vliert

Algemeen
Agenda
07-09	Bezinningsbijeenkomst Heilig Avondmaal
19.00 uur Philalethes
09-09 Vergadering Consistorie
11-09 Vergadering Kerkrentmeesters
13-09 Inleveren kopij kerkbode
15-09 Sing in vanaf 19.30 uur Philalethes
16-09 Collectebonnenverkoop 19.30 – 20.00 uur
18-09 Vrouwenvereniging ‘Tot dienst bereid’
18-09 Meditatie voor kerkradioluisteraars
21-09 Ophalen oud papier
Rommelmarkt elke woensdag van 18.00 - 21.00 uur & elke
zaterdag van 9.00 - 13.00 uur.
Kopij inleveren
Vrijdag 13 september 2019 voor 12.00 uur mailen naar:
scherpenzeel@5gemeenten.nl of (op papier) inleveren op
Berkhorst 24.

Rooster meditaties 5-Gemeenten
20/09 Ds. G. van Goch
04/10 Ds. G.C. Bergshoeff
18/10 Ds. A. Schroten

Bij de diensten
Advertentie

Einsteinstraat 37 3902 HN Veenendaal
Telefoon 0318 - 51 20 51
Gespecialiseerd in grafmonumenten, onderhoud en reparaties
Openingstijden toonzaal:
maandag t/m donderdag van 8.00 tot 17.00 uur.
vrijdag van 8.00 tot 16.00 uur. ’s Avonds en zaterdags op afspraak.
Voor inlichtingen zijn wij graag bereid u ook aan huis te bezoeken.

Sacramenten - de preek gaat over...
Zondag 12 september komt de Heere God met het Sacrament van het heilig Avondmaal naar ons toe om het
geloof te sterken. In de morgendienst luisteren we naar
de woorden van Jezus ‘Ik ben het levende brood, dat uit
de hemel neergedaald is; als iemand van dit brood eet,
zal hij leven in eeuwigheid. En het brood dat Ik geven
zal, is Mijn vlees, dat Ik geven zal voor het leven van de
wereld’ (Joh. 6, 51).
In de dienst van dankzegging is de tekst vers 56 ‘Wie
Mijn vlees eet, en Mijn bloed drinkt, blijft in Mij en Ik in
hem’. krachtige woord waar Jezus Christus de harten van
de gelovigen versterkt.

Zondag 19 september worden we bepaald bij het sacrament van de heilige Doop. Ook dit sacrament wil
het geloof versterken. De doop zal bediend worden aan
Veralynn, dochter van William en Mariëlle Florijn, Schoonderbekerweg 47, 3794 NA, De Glind.
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Als ‘toeschouwers’ worden we eraan herinnerd dat de
HEERE ook met ons een verbond gesloten heeft. In deze
dienst luisteren we naar het gesprek van Jezus met Nicodemus waar onze Heiland het heeft over de noodzaak
van wedergeboorte (Joh. 3, 1-21).
We zien uit naar gezegende godsdienstoefeningen.
Oppasdienst
Voor de komende weken rekenen we op de volgende
medewerkers:
Zondag 8 september:
Jenneke van Dijk, Gerda de Greef, Mariet ter Maaten en
Rosalien den Besten
Zondag 15 september:
Carolien van Doorn, Kim van de Pol, Denise van Ginkel
en Xandra Vogel
Diaconale collecten
Zondag 8 september - Gemeentediaconaat
Op de avondmaalszondag is de opbrengst van de diaconale collecte bestemd voor de nood heel dicht bij huis. Als
gemeente ondersteunen we allerlei (diaconale) projecten
en organisaties in binnen- en buitenland. Echter, we hebben ook de verantwoordelijkheid om te zien naar elkaar.
In onze eigen gemeente, in onze eigen omgeving. Een
gesprek kan vaak al wat rust brengen of er kan worden
verwezen naar hulpverlenende instanties. Maar soms is de
nood zo groot dat er ook financieel bijgesprongen moet
worden. Daarvoor is uw bijdrage meer dan welkom.

Zondag 15 september - Oltalom projecten in Hongarije
door Stichting Hulp Oost-Europa
Roma worden in Hongarije met de nek aangekeken.
Stichting Oltalom (Bescherming) helpt ze waar mogelijk.
Ze krijgen als het noodzakelijk is kleding en zeep. Daarnaast ontvangen honderden Roma zaadpakketten om
zelf groente te kunnen verbouwen. Stichting HOE draagt
ook bij aan de scholen in Hongarije waar Romakinderen
les krijgen. Graag willen we dit werk financieel steunen.
Beide collecten bevelen we van harte bij u aan, ook voor
uw gebeden.

Van de kerkenraad
Avondmaalviering in Huis in de Wei
Op zondag 8 september is er om 11.30 uur viering van
het Heilig Avondmaal in het Huis in de Wei voor de be-

woners het Huis in de Wei en voor die gemeenteleden
die door omstandigheden niet naar de kerk kunnen.
Belijdeniscatechese
Het komende winterseizoen zal ds. Van Goch de belijdeniscatechese verzorgen. Degenen die hiervoor belangstelling hebben, kunnen zich aanmelden via email
gvangoch@hervormdscherpenzeel.nl of telefoon 033743 08 35.
Wanneer er vragen zijn, kunnen deze gesteld worden
aan ds. Van Goch.

Pastoraat
Wijk Noord
Huwelijksjubileum
Op 4 september waren Jan en Roelie van Ginkel (Voskuilerdijk 13, 3931 Woudenberg) 40 jaar getrouwd. Dit
maakt hen blij en vooral ook dankbaar. We feliciteren
hen ook vanaf deze plaats van harte met dit mooie jubileum en wensen hen met allen die hen lief en dierbaar
zijn de zegen van onze God toe.
Ziekte en zorg
Jan Pater (Pr. Beatrixlaan 9) had zoveel pijn dat hij in het
ziekenhuis moest worden opgenomen. Na enkele dagen
mocht hij weer naar huis. Gelukkig is de pijn weer dragelijk, maar opnieuw heeft hij weer wat moeten inleveren.
We wensen hem, zijn vrouw en allen die om hem heen
staan de kracht van onze God toe.
Karel van Dijk (Voskuilerdijk 20) is met zijn tweede reeks
kuren begonnen. We hopen en bidden dat het gezegend
mag worden.
Anton Inkenhaag (Rembrandtlaan 80, 3925 VE) moest in
het ziekenhuis worden opgenomen. Als het goed is, is hij
afgelopen maandag geopereerd in het UMC. We wensen
hem de helende kracht van onze God toe.
Volwassendoop, kinderdoop, herdoop
Naar aanleiding van de preek zondagmiddag, kreeg ik
wat reacties van mensen die behoefte hadden aan nader
onderwijs over de christelijke doop. De gedachte dat de
doop een teken en zegel is van de geloofskeuze die je
maakt, wint terrein. En dat terwijl dit werkelijk helemaal
nergens in de Bijbel te lezen valt. We leven in een tijd
waar we de menselijke keuze zo zijn gaan overwaarde-

Advertenties

Een persoonlijke herinnering die meer zegt
✔ Plaatsing in

heel Nederland

✔ Gegarandeerd

de goedkoopste

A.M.W. Grafzerken • Beukenlaan 34, 3925 JL Scherpenzeel
Telefoon: 033-2864650 • E-mail: info@grafzerken.com
• Uitsluitend op afspraak •
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ren, dat we ons niet meer kunnen indenken hoe dat in de
tijd van de Bijbel ging. Daarom is het zo belangrijk om bij
de vraag naar de betekenis van de doop je niet slechts te
baseren op een aantal teksten, maar het geheel van de
Schrift onder ogen te zien. Dat is in één preek natuurlijk
niet te doen. Daarom wil ik best - bij voldoende belangstelling - een aantal avonden dieper op deze kwestie
ingaan. Voor wie zich nu alvast wat verder wil verdiepen
verwijs ik naar het mooie boekje van prof. Graafland, getiteld: Volwassendoop, kinderdoop, herdoop. Een bijbelse verkenning. Het is niet meer nieuw te verkrijgen, maar
wellicht nog ergens tweedehands. U kunt het ook op internet vinden; kijk dan even bij dit bericht op de website
van onze kerk. Zeer de moeite waard om te lezen.
Tot slot
Nog maar net bekomen van het beroep naar Leerdam,
ontving ik een beroep naar Putten (als er natuurlijk geen
bezwaren zijn ingediend tegen de gevolgde procedure).
Ik realiseer me dat dit ook veel doet met u als gemeente.
Het geeft altijd weer de nodig onrust. En ook ikzelf moet
weer een proces van overwegen, denken en bidden in.
Wat ik zondag al zei in de kerkdienst meen ik van harte:
ik ben uw en jouw reacties van de laatste keer zeker niet
vergeten.
Uiterlijk 28 september moet ik beslissen.

Een hartelijke groet,
Ds. G.C. Bergshoeff
Wijk Zuid
Overleden
Maandag 27 augustus is overleden Cornelia HoegenEvertse, Haverkamp 5, 3925 LK in de leeftijd van 71 jaar.
Daarmee is aan een leven van veel ziekte en zorg een
einde gekomen. Bedroefd, maar dankbaar is de familie
dat ze haar zo lang mochten behouden. Ons medeleven
gaat uit naar de nabestaanden nu een innig geliefde
vrouw, allerliefste, zorgzame moeder, trotse oma en lieve
zus is overleden. In het bijzonder denken we aan haar
man Piet die haar ruim 11 jaar 24/7 liefdevol heeft verzorgd.
In de afscheidsdienst, gehouden op maandag 2 september in uitvaartcentrum Lambalgen, heeft Jaap Beukers
stilgestaan bij Psalm 23 en Psalm 42, vers 3 en 5. Woorden van troost, woorden om kracht uit te putten.
De begrafenis heeft na de dienst plaatsgevonden op de
nabijgelegen begraafplaats.
Huwelijk
Op vrijdag 20 september gaan Gijsbert de Greef en Brenda van de Vliert trouwen. Op trouwlocatie, Restaurant 3
Zussen, Kerkewijk zuid 115 te Rhenen willen zij om 13.00
uur elkaar liefde en trouw beloven. Daarna vragen zij
Gods zegen over hun huwelijk om 15.00 uur in de Cunerakerk te Rhenen. Iedereen is van harte uitgenodigd om
bij deze dienst aanwezig te zijn.
In deze dienst luisteren we naar de woorden uit Jeremia
29 vers 11 ‘Ik immers, Ik ken de gedachten die Ik over u
koester, spreekt de HEERE. Het zijn gedachten van vrede
en niet van kwaad, namelijk om u toekomst en hoop
te geven’. Met deze woorden mogen zij het huwelijk in
gaan. We wensen het bruidspaar, samen met familie en
vrienden een mooie en fijne dag toe, in het bijzonder
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Gods zegen over hun leven. Het toekomstig adres van
Gijsbert en Brenda is: Marternest 19, 3925 VL.
Zieken
Vanuit de wijk zijn geen nieuwe specifieke namen te
noemen van zieken. Dat wil niet zeggen dat er geen
(chronisch en psychisch) zieken zijn. We bidden hen de
nabijheid en ondersteuning van de HEERE toe.
Beroep
Vrijdag 6 september krijgt ds. G.C. Bergshoeff een beroep van de Hervormde gemeente Putten. We wensen
hem sterkte en wijsheid toe bij het nemen van een
beslissing. Ons gebed is dat de HEERE hem opnieuw
duidelijk maakt dat hij verbonden mag blijven aan onze
gemeente.
Groet
Ook namens mijn vrouw, een hartelijke groet.

Ds. G. van Goch

Diaconie
Opbrengst collecten augustus
04-08 Ouderenwerk
11-08 Ark Mission
18-08 IZB 
25-08 IDH
25-08 St. MM Egypte (deurcollecte) 

€ 746,68
€ 668,02
€ 842,60
€ 777,44
€ 735,93

Kerkrentmeesters
Ontvangen giften
Voor renovatie kerkvloer: via ds. Brussaard € 20. Voor ouderenpastoraat: via ouderling J. Bos € 40. Voor algemeen
kerkenwerk: via bezoekbroeder J. van Lambalgen € 10
Doorgeven van de collectezakken
Het is regelmatig gebleken dat bij het doorgeven van de
collectezakken niet de juiste volgorde wordt aangehouden. Voor de ochtenddienst geldt: eerst de zak met de
letter “D” erop doorgeven en daarna de zak met de letter “K”. Voor de middagdienst geldt: eerst de zak met de
kleine opening en de houten rand en daarna de zak met
de metalen rand. Bij voorbaat onze dank.
Colleges van Diakenen en Kerkrentmeesters
Voortgang restauratie kerkvloer
Dinsdag 27 augustus is er, na een periode van vakantie,
weer begonnen met de restauratie van de vloer. Er was
voor de vakantie een deel van de funderingsbalken aangebracht en afgelopen week is gewerkt aan het overige
deel. Ook is men de afgelopen week begonnen aan het
aanbrengen van de betonbalkjes en de EPS elementen.
Parallel aan deze werkzaamheden worden plannen uitgewerkt om de kansel verrijdbaar te maken, wordt nagedacht over het vastzetten van de eindschotten van de
banken in het koor en van de koorhekken. Ook worden
komende weken de zijbankjes ingekort. Voor de kroonluchter in het koor van de kerk wordt een lierconstructie
bedacht om deze in hoogte verstelbaar te maken.
In de bouwvergadering van de afgelopen week is de architect gevraagd een voorstel te doen voor de kleur van
de kussens die vervangen worden.
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Vanwege de ontvangen provinciale subsidie is besloten
diverse stucwerk reparaties, het sausen van de wanden
en het vervangen van de kussens mee te nemen.
Als alles naar wens verloopt en er geen onverwachte tegenvallers zijn, worden op vrijdag 13 december de werkzaamheden opgeleverd. Dit betekent dat we dus nog
voor de kerst weer gebruik kunnen maken van de kerk.
De komende tijd wordt u hierover verder geïnformeerd.
College van kerkrentmeesters

Gemeentenieuws
Lars is jarig
Lars de Wit is 14 september jarig. Stuurt u hem een
kaartje? Hij zal het leuk vinden om veel kaartjes te krijgen. Inmiddels is de familie De Wit verhuisd. Het adres is:
Rahlstedterstraße 22, 19057 Schwerin Duitsland. (denkt
u aan de wereldpostzegel?!)
Sing in
Zondag 15 september zal de Knipperlichtband weer een
Sing-in verzorgen. Deze zal om 19.30 uur starten in Philalethes. Na afloop zal er koffie, thee en fris klaar staan.
Iedereen wordt van harte uitgenodigd, we hopen er met
z’n allen een mooie avond van te maken.
Vrouwenvereniging Tot Dienst Bereid
start nieuwe seizoen
Op 18 september we beginnen dit seizoen met een middagje uit. We gaan naar een roofvogel demonstratie van
“De Valk roofvogels”, waar we te gast zijn bij Gerard en
Bettine v.d. Brink.
Tijdens de show vliegen ze met zo’n 10 verschillende
soorten roofvogels. Denk hierbij aan arenden, haviken,
valken, buizerds, gieren en uilen. Door hun grote verscheidenheid zijn ze uniek in Europa. Dit maakt de
demonstratie ook boeiend en leerzaam. Verschillende
malen vragen ze iemand uit het publiek om te assisteren.
Je krijgt dan een handschoen aan en de vogel landt op
je hand. Gaan jullie mee om deze prachtige vogels te bekijken? We vertrekken om 15.00 uur vanaf Philalethes en
hopen rond 17.30 uur weer terug te zijn in Scherpenzeel.
Om 18.15 uur willen we met elkaar een broodmaaltijd
houden. De kosten voor deze middag zijn voor de Roofvogelshow € 17,- en voor de broodmaaltijd € 5,-.

Graag opgeven bij Ali van Bennekom tot en met zaterdag 14 september. Geïnteresseerde gemeenteleden die
graag mee willen, kunnen zich ook opgeven bij Ali van
Bennekom. (tel.nr. 033-2772705)
Marja en Margreet
Marja en Margreet vertrekken begin oktober weer naar
Egypte. Als gemeente hebben we weer kunnen horen
hoe gedreven ze zijn om het werk weer op te pakken.
Zullen we hen een stapel bemoedigingen in de vorm van
post meegeven? Post versturen kan via Glashorst 69a,
3925 BP Scherpenzeel
JV Het Knipperlicht
Ben jij (bijna) 15 jaar of ouder? Zit je nog niet op Knipperlicht? Dan ben je zaterdagavond 28 september extra
welkom!
Dan is namelijk onze te gekke startactiviteit met sport,

spel maar vooral ook gezelligheid. Meer info volgt in het
volgende kerkblad.
Het Knipperlicht is een jeugdvereniging die zich bezighoudt met Bijbelstudie, gezellige avonden en omzien
naar elkaar.
Van harte welkom
Een thuisfront voor Daniëlle
Daniëlle Davelaar is met veel enthousiasme gestart met
de opleiding bij de GZB. Ze kent het plekje waar ze naar
toe gaat. Ze weet zich op die plek geroepen en wil graag
zo spoedig mogelijk aan de slag. We hopen en bidden
dat het eind 2019/begin 2020 zover is. Voordat we Daniëlle gaan uitzenden, willen we het werk onder u/jullie
bekend maken. Als ze eenmaal uitgezonden is (maar ook
nu al) kan ze onze steun heel goed gebruiken… want
zendingswerk doe je niet alleen!
We lazen ergens: ‘De opdracht van de Heere vraagt niet
om toeschouwers, maar om deelnemers!’ We worden
niet allemaal geroepen om uit te gaan, dat zijn er slechts
enkelen. Maar we kunnen wel betrokken uitzenders worden en zijn.

Tijdens de opening van het winterwerk willen we op
verschillende momenten uitleggen en laten zien hoe u
betrokken kunt raken. U kunt zich inschrijven voor één
van de koffertjes gevuld met achtergrondinformatie
over Zending, of u opgeven voor ‘31-dagen-bidden…’.
Wat het precies inhoudt, wordt duidelijk tijdens het
weekend. Daarnaast laten we zien wat u de komende
tijd kunt verwachten: informatieavond, actiemomenten.
Het belangrijkste voor een werker, en in dit geval is
dat Daniëlle, is te weten dat God roept en dat er een
gemeente ‘thuis’ is die meeleeft, meebidt en meestrijdt.
Keer op keer benadrukte Daniëlle de afgelopen tijd: “We
moeten het samen doen! Ik ga uit maar kan niet zonder
jullie (de gemeente).”
Wordt u/word jij ook deelnemer? Blijf niet aan de kant
staan als toeschouwer. We zijn allen geroepen, ook als
thuisblijver!
TFC Daniëlle
‘Festival of Lessons and Carols’
Alweer voor het vijfde jaar achtereen gaat binnenkort in
Scherpenzeel het projectkoor van start voor een ‘Festival
of Nine Lessons and Carols’. In dit ‘Festival’, een dienst uit
de Engelse traditie, worden in de opmaat naar Kerst negen schriftlezingen afgewisseld met Engelse christmas
carols en kerstliederen, gezongen door het koor en/of de
gemeente. De liederen worden veelal in het Engels, soms
ook in het Nederlands gezongen.
De uitvoering vindt plaats op zaterdagmiddag 14 december.
Het projectkoor, onder leiding van dirigent Arjan Veen, is
nog op zoek naar zangers! Heb je ervaring als koorzanger, kun je ook (een beetje) noten lezen, vind je het niet
erg om thuis ook eens wat in te studeren? Meld je dan
aan voor dit bijzondere projectkoor. Repetitieavonden
vinden vanaf begin oktober plaats op dinsdagavond in
Scherpenzeel.
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Kerkdiensten
Zondag 8 september 2019
09.30 uur Ds. A. Schroten
Viering Heilig Avondmaal
18.30 uur Ds. A. Schroten
Voortzetting en dankzegging
Heilig Avondmaal

Collecte: 1.	HGJB (evenals de collecte aan
		
de Avondmaalstafel)
2. Kerk
3. Rehoboth
Zondag 15 september 2019
09.30 uur ds. A. Schroten
Opening Winterwerk
18.30 uur Prof.dr. J. Hoek, Veenendaal

Collecte:

1.
2.
3.

ZOA
Kerk
Orgelfonds

Activiteitenkalender
8/9
: Heilig Avondmaal
14/9
: Gemeentedag
25/9
: Back to the Bible
26/9
: Jaarlijks uitje senioren
16/10
: Back to the Bible
1 en 2 /11 : Bazaar
27/11
: Back to the Bible
8/12
: Heilig Avondmaal
15/1
: Back to the Bible
23/1
: HGJB avond gebruik social media
12/2
: Back to the Bible
18/3
: Back to the Bible
Bij de diensten – D.v.
Nadat we ons biddend hebben voorbereid in de voorhof
(Psalm 132), mogen we nu naderen tot het verzoenende
offer. Bij de viering van het Heilig Avondmaal lezen we,
als eensgezinde broeders en zusters, Psalm 133. Bij de
dankzegging stemmen we in met Psalm 134: “Kom, loof
de Heere”. In beide psalmen wordt nadrukkelijk Gods zegen genoemd. Dát is wat de pelgrim in Jeruzalem zoekt;
en wat wij zoeken aan het Heilig Avondmaal: die verzoenende zegen, waarmee God aan ons Zijn vrede aanbiedt.
Maar die mogen we bij Hem ook vinden: “Hier gebiedt
de Heere de zegen en het leven tot in eeuwigheid.”
Op zondagmorgen 15 september onderbreken we onze
pelgrimsreis even. Dan is er namelijk de kerkdienst waarmee we het winterwerk hopen te openen. De HGJB heeft
als jaarthema gekozen: ‘Kom, doe mee!’ en graag volgen
we hun thema en preekstof. We lezen daarom: Nehemia
2: 11-20.
Overleden
Op woensdag 28 augustus is de heer Albertus Boonzaaijer (Wilgenlaan 5, 3927 AA) overleden. Hij is 81 jaar
geworden. Meer dan eens heeft hij moeten strijden tegen een ziek lichaam. Dat was niet bij iedereen bekend,
omdat hij niet graag in de belangstelling wilde staan.
Het was een man op de achtergrond. Het liefst was hij op
zijn eigen tractor, zoals afgebeeld op de rouwkaart. Ook
was hij een echte familieman. Op dinsdag 3 september
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(moment van schrijven is maandagochtend) hopen we
afscheid te nemen van de heer Boonzaaijer. Tijdens de
afscheidsdienst staat Psalm 8 centraal. Een Bijbelgedeelte waarin de machtige naam van de HEERE en Zijn
majesteit staan verwoord. Eveneens een psalm waarin
de heer Boonzaaijer ongetwijfeld herkenning vond: de
indrukwekkende scheppingsorde. Vanuit zijn tractor
heeft hij talloze schapen, runderen en dieren in het veld
mogen bewonderen. De begrafenis zal plaatsvinden op
de Algemene Begraafplaats in Renswoude. Daar zal het
lichaam van de heer Boonzaaijer in de aarde worden gelegd. Daar rust hij in de hoop dat hij zal opbloeien op de
jongste dag. We wensen zijn vrouw, de kinderen, (achter)
kleinkinderen en overige familie de kracht en troost van
de Heere toe bij het gemis van hun lieve man, vader,
schoonvader, opa en overgrootvader.
A.C. Borsje
Onze zieken
De vaatoperatie die mevrouw H. Boonzaaijer-Moesbergen (Taets van Amerongenweg 1-02, 3927 BH) moest
ondergaan is goed geslaagd. Zij is weer thuisgekomen
uit het ziekenhuis. Wel zal de revalidatie nog enige tijd
vergen.
Mevrouw D. van Veller-Overeem (Eikenlaan 5, 3927 AG)
moet 6 september een darmoperatie ondergaan in het
Gelderse Vallei Ziekenhuis te Ede.

Het kan soms wisselen: in voorgaande kerkbodes moest
ik vaak een groot aantal broeders en zusters noemen,
maar ditmaal is dat gelukkig anders. Alhoewel we beseffen dat dit relatief is: zorgen zijn immers niet zomaar
over. Sommigen moeten chronisch lijden in lichaam of
geest, anderen hebben ouderdomskwalen die niet meer
zullen overgaan, en weer anderen kennen zakelijke of
relationele omstandigheden, waar ze helaas langer mee
te worstelen hebben. Waarschijnlijk kennen wij ook ongenoemd hun namen wel: laten we hen opdragen in
onze gebeden.
U ziet mij Heere, in angst en nood, in ziekte en in pijn.
Maar U wilt in dit duister dal zo heel dicht bij mij zijn.
U hebt in moeite en in strijd in Uw ontferming troost bereid.
Uw wegen Heere, begrijp ik niet. Maar Uw doorboorde hand,
die ondersteunt en zegent mij op weg naar ’t Vaderland.
Wat mij dan overkomen mag, U bent dicht bij mij elke dag.

U ziet mij Heere, zo zwak en klein; en hulp’loos zonder kracht.
Geef dat ik toch al mijn heil en hulp van U verwacht.
Laat in mijn zwakheid, trouwe Heer Uw kracht steeds werken
tot Uw eer.
Verstrek mijn hart door Uw gena op dit zo moeilijk pad.
U houdt in nacht en stormgetij mijn zwakke hand omvat.
U maakt in voor- en tegenspoed in Uw gemeenschap alles
goed.
Geboren
Op donderdag 29 augustus werden Erik en Annemarie Bijlvan de Werken (van Hamallaan 10, 3927 DH) verblijd met de
geboorte van een zoon. Zij gaven hem de namen Hendrik
Christiaan Goudswaard en de roepnaam Hendrik. We feliciteren Erik en Annemarie van harte met hun eersteling. Wat
een rijkdom hebben jullie in hem van God ontvangen! Maar
ook: wat een verantwoordelijkheid! Wij hopen dat de kleine
man zijn identiteit, zijn werkelijke leven, vinden mag in zijn
horen-bij-Christus. De doop wil daar straks van getuigen,
dat hij Gods kind mag zijn. Tegelijk wordt dat nooit een
starre stand van zaken, maar iets waar hij dagelijks in het
gebed om vragen moet. Maar dan weer wel in de zekerheid,
dat God dat stellig verhoort. Zo is dat met Gods beloften:
biddend en bedelend worden ze ons deel; maar ze liggen
wel vast. Ga met jullie zoon dié weg omhoog: “Wie heb ik
behalve U in de hemel?” (Ps.73:25).
Huwelijk
Op D.v. vrijdag 20 september hopen Angelique de Greef
(Acacialaan 33 3927GD) en Gerard Aartse (uit Achterberg)
elkaar het jawoord te geven. Na dit burgerlijke huwelijk in
het Oude Raadhuis te Rhenen zoeken zij Gods zegen in een
kerkdienst in onze Koepelkerk, die om 14.30 uur begint. In
deze dienst hoop ik zelf voor te gaan. ’s Avonds vieren zij
hun feest op bekend terrein: Oude Holleweg 59. We feliciteren Gerard en Angelique van harte met dit voorgenomen
huwelijk en betrekken in die felicitaties ook graag de ouders
en allen om hen heen. God Zelf geeft jullie leven een heel
nieuw begin. En dat niet alleen: Hij wil met jullie meetrekken, zodat jullie in alle seizoenen van het leven trouw, teder
en dapper jullie gezamenlijke weg met Hem mogen gaan.
Nergens is het veiliger dan alleen bij Hem. Het echtpaar
vestigt zich op het adres waar de bruid al woont, aan de
Acacialaan 33 en daarom heten we hier ook Gerard van
harte welkom in de kerk en de gemeente van Renswoude.

Advertenties
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Belijdenis
Heb jij of hebt u er wel eens over nagedacht om dit
seizoen belijdeniscatechese te gaan volgen? Misschien
zit jij nog wel te dubben vanwege allerlei vragen. Graag
maak ik tijd voor een gesprek daarover! Maar misschien
kan ik je ook al wel helpen door enkele veel gestelde
vragen al te beantwoorden.

* Moet je tussen de 18 en de 23 zijn? Nou, dat is natuurlijk
best een mooie leeftijd, maar belijdenis-doen is eigenlijk totaal niet aan leeftijd gebonden! Of je nu twintiger,
dertiger, veertiger of zelfs tachtiger bent: op élke leeftijd
roept God en Hij hoort jouw/uw jawoord graag. Denk
maar aan de arbeiders in de wijngaard (Matth.20): God
roept ze ook nog op het zesde, het negende en zèlfs
nog op het elfde uur! Denk er eens over na hoelang u
Zijn roepstem al wel niet hoort? Wat heb je er tot nu toe
mee gedaan?
* Moet je zonder zonde zijn? Nee, want het blijde evangelie is juist dat Christus geen tevreden vromen roept,
maar dat Hij zondaren tot bekering roept (Luk.5:32)! En
daarom: als jij misschien wel moedeloos bent over allerlei hardnekkige zonden, dan ben je toch van harte welkom. Belijdenis-doen is immers ook belijdenis doen van
je eigen onvermogen. Het is eigenlijk een gebed om Zijn
hulp bij het meer en meer volgen van Zijn goede wil.
Als je bij jezelf echter iets voelt van “straks na m’n belijdenis mag ik jammer genoeg niks meer”, of: “ik ga op
zondag best graag naar de kerk, maar m’n ándere manier
van leven doordeweeks wil ik écht niet opgeven”, dan zou
ik je nog even willen afhouden. Denk dan nog eens wat
serieuzer na…
* Moet je het gevoel hebben al een tijdje te zijn gegroeid in
het geloof? Tja, da’s een moeilijke! Want aan de ene kant
is dat wel heel mooi, natuurlijk: als je merkt dat je door
je geestelijke groei echt naar je belijdenis wordt toégeleid! Zo zal het wel vaak zijn, dat je op dié weg nu ook
naar belijdenis verlangt. Maar toch kan het omgekeerde
ook: dat het belijdenisjaar zèlf jou zo’n groeiproces
geeft! En misschien moet je daar eens over nadenken als
jij iemand bent die al een tijdje zit ‘aan te hikken’ tegen
deze stap. Je familie, of je echtgeno(o)t(e) spoort je al
een paar jaar aan, en je wil ook wel, maar ‘je voelt er net
te weinig bij’. Zeg eens eerlijk, hoelang blijf je nog voor
die drempel staan? En zoú er ooit wel groei in komen,
als jij zo maar stil blijft staan? Of zou dit opbouwende
jaar misschien nét het duwtje in de rug zijn, dat jij nodig
hebt?
* Zijn er al aanmeldingen? Jazeker! En kunnen er nog meer
bij? Jazeker!

Reparatie van alle merken pc’s en laptops.
Tevens verkoop van hard- en software.
Verkoopadres:
Marktstraat 20, 3925 JR Scherpenzeel
Tel.: 033-2770416
Reparatieadres:
Voskuilerdijk 24, 3931 MZ Woudenberg
Tel.: 033-2772944, Mobiel: 06-20330287
E-mail: info@kamphorst-computers.nl
www.kamphorst-computers.nl

* Wanneer is de eerste avond? Dinsdag 17 september,
20.15 uur. Die datum is dus al dichtbij. Toch heb je nog
genoeg tijd om hierover te bidden tot God, die jouw
antwoord heel graag hoort!
Ds. Kortleve
Op 1 september was het 45 jaar geleden dat onze gewaardeerde bijstand in het pastoraat, ds. A.C. Kortleve,
in de hervormde gemeente van Waspik in het ambt van
predikant werd bevestigd. Dat was dus in 1974. Daarna
ging de weg naar Benschop (1979), Ede (1983) en Veenendaal (1996; wijk 4, Veenendaal-zuid). Wij noemen dit
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ambtsjubileum met dankbaarheid en wensen hem, samen met zijn vrouw, van harte Gods zegen toe bij alles
wat zij mogen doen en mogen genieten.
De Vijf Gemeenten
Vanuit Renswoude een hartelijke groet aan ds. Jongeneel, die afgelopen zondag in Lunteren bevestigd mocht
worden als predikant. Zijn bevestiging maakt ook dat
alle predikantsplaatsen in De Vijf Gemeenten weer vervuld mogen zijn – en dat is een dankbare gedachte om
met elkaar te delen.
Tenslotte
In Spanje en Zuid-Frankrijk hebben we de Nederlandse
hittegolf ontlopen (tjonge, nooit gedacht dat ik een
dergelijke zin nog ’s serieus zou opschrijven). Het was
fijn om er als gezin even uit te zijn en te genieten
van de schitterende natuur en prachtige cultuur aldaar.
Maar gelukkig was het ook fijn om weer terug te keren
naar ons vaderland. Als we terugzien op de afgelopen
maand mogen we blij zijn met allen die genoten van
het heerlijk bestendige zomerweer én meeleven met
hen (bijvoorbeeld de ouderen en agrariërs) die juist de
keerzijde van de warmte / droogte moesten ervaren.
Als we vooruitkijken dan nadert de opening van het
winterwerk alweer. Dat is niet alleen een zaak van het
jeugdwerk, maar dat heeft betrekking op alle leeftijden,
want ook kringen, seniorenmiddagen en (commissie)
vergaderingen beginnen weer. Samen met br. Borsje
hoop ik te wennen aan de wijzigingen die de kerkenraad met ingang van heden in het pastoraat heeft
doorgevoerd. Terwijl we allebei in meerdere momenten
betrokkenheid willen houden bij jong en oud, zal br.
Borsje toch vooral het ouderenpastoraat op zich nemen
en ikzelf het vormings- en toerustingwerk onder jongeren en jongvolwassenen en het pastoraat tot 65 jaar. Ik
denk dat we daar allemaal wel even aan moeten wennen; maar ik heb er tegelijk ook alle vertrouwen in dat
dat spoedig went. Eén ding blijft hetzelfde en dat is het
voornaamste: we mogen elkaar ontmoeten rondom het
Woord. Graag tref ik u en jou daar, al dan niet verbonden
via de media.
Met een hartelijke groet,
Ds. A. Schroten
Spiegelglas
Als je alleen maar toeschouwer bent
raak je gauw uitgekeken op de kerk.

Rond de diensten
Oppas
Zondag 8 september
Thirsa van Veldhuisen-van Ginkel en Maaike van Maanen
Groep 2 Jeannette van den Brandhof en Rie Janne Vlastuin en extra Chantal Nijburg en Jantine van Ginkel
Zondag 15 september
Jeannette Veldhuizen en Arne Nap
Groep 2 Jolanda van den Brandhof en Marit Verbeek en
Karin van den Berg en Gerjanne van Manen
Zendingsbusjes
De opbrengst van de zendingsbusjes bij de uitgangen
van de kerk is in de maand augustus voor de GZB t.b.v.
familie Van der Maas.
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De gemeente
Alpha cursus
In januari wilden we graag starten met de Alpha cursus.
Helaas waren er te weinig aanmeldingen om een gespreksgroep te gaan starten. We willen nu graag in september 2019 D.V. van start gaan. Dus… ben je op zoek
naar de zin van je leven? Vraag je je soms af of er meer is
tussen hemel en aarde? Vind je het leuk om nieuwe mensen te ontmoeten en houd je van een goed gesprek? Of
wil je je gewoon eens verdiepen in het christelijk geloof?
Dan is de Alpha cursus iets voor jou!

Misschien heb je al een Alpha cursus gevolgd, dan willen we je vragen om om eens in uw/ jouw omgeving te
kijken wie u zou kunnen motiveren om de Alpha cursus
te laten volgen. Misschien heeft u wel een vriend of een
buurvrouw die met geloofsvragen zit? Laat hen niet alleen met hun vragen: nodig hen uit! Misschien is dit de
manier voor deze persoon om in contact met God te
komen! Deze kans laat u toch niet liggen!!!
Maar natuurlijk: ook diegene die nog geen Alpha cursus
heeft gevolgd, is van harte welkom om op een ontspannen manier met elkaar te praten over dingen die er toe
doen.
Wil je meer info? Mail gerust naar gerdaberkel@gmail.com
Hartelijke groet,
Richard, Peter, Bartine en Gerda
Bijbelstudiekring
Graag nodigen we belangstellende gemeenteleden uit
om deel te nemen aan de Bijbelstudiekring. Op de Bijbelstudiekring bespreken we met elkaar een Bijbelgedeelte.
In het komende seizoen is dat het boek Openbaring.
Kenmerkend voor de Bijbelstudiekring is de vraag: wat
heeft dit Bijbelgedeelte ons te zeggen. Wat betekent dit
voor mijn leven, voor mijn geloof, voor de gemeente.
Daarbij nemen we de tijd om te luisteren naar wat de
Bijbel zegt en om naar elkaar te luisteren.
Openbaring is soms niet eenvoudig te begrijpen. Toch is
de grote lijn helder. Eens maakt God alle dingen nieuw,
dan schept God een nieuwe hemel en een nieuwe aarde.
Want Christus heeft de satan overwonnen. Maar voor
het zover is, is de hemel en is de aarde een strijdtoneel.
In openbaring 12:7 staat: “Toen brak er oorlog uit in de
hemel …” En even verder staat er: “Wee hun die de aarde
en de zee bewonen, want de duivel is naar beneden gekomen, naar u toe, in grote woede, omdat hij weet dat hij
nog maar weinig tijd heeft.” In deze tijd leven wij.
De bijeenkomsten zijn zoals gebruikelijk op de 1e en 3e
maandag van de maand, en in december op de 2e maandag. De planning is als volgt:
- Oktober: 7 en 13
- November: 4 en 18
- December: 9
- Januari: 6 en 20
- Februari: 3 en 17
- Maart: 2 en 16
De Bijbelstudiekring is van 20.15 uur tot ongeveer 22.00
uur en is in Rehoboth, in de crèchezaal. Dit alles Deo
Volente. Graag tot ziens op onze avonden; u bent van
harte welkom!
Namens de Bijbelstudiekring: Adriaan van Walderveen
e-mail: famvanwalderveen@gmail.com
tel.: 0318-701474

Koffiemorgen
Onder het genot van een kopje koffie praten we en denken na over een onderwerp uit de bijbel.
Op de tweede dinsdagmorgen in de maand ontmoeten
we elkaar bij iemand thuis.
Dit jaar hebben we als leidraad het boekje "De hoop die
in ons leeft" n.a.v. de eerste brief van Petrus.
Met 6 - 8 vrouwen hebben we altijd weer inspirerende
en bemoedigende gesprekken.
En het zingen met elkaar geeft vreugde en onderlinge
verbondenheid.
Heeft u interesse kom gerust eens een ochtend meemaken.

Op dinsdagmorgen 10 september zien we elkaar om
9.20 - 11.30 bij Greet v.d. Bovenkamp Dickerijst 3.
Wilt u meer info bel of mail gerust naar Betsie Tinholt,
tel: 0318-572795 of betsie_tinholt@hotmail.com.
Het Kompas
Het is muisstil. Twaalf paar handen liggen eerbiedig
gevouwen op tafel. Handen met maar kleine kracht. Wat
stelt dat helemaal voor? Nou, laten we nog eens kijken.
Maar nu met andere ogen. Met geloofs-ogen. Dat kunt
u best! Nu zien we opeens een heel ander tafereel.
Twaalf paar handen zijn gelegd in de handen van onze
hemelse Vader. En díé handen zijn sterk! En die handen
horen bij een hart dat overvloeit van liefde. Wat gaat er
een kracht uit van zo’n gebed! Stel dàt maar eens voor!
Het gaat weer beginnen. D.v. op 10 september is er
weer onze eerste Kompasavond. Dan kijken we naar de
vakantiefoto’s en luisteren naar de vakantieverhalen. Ik
heb al een vakantie-fotoboek gezien. Wat wordt er toch
een liefde en zorg besteed aan kwetsbare mensen. Ook
door onze diaconie. En ik kan u verzekeren, het wordt
enorm gewaardeerd. In levens met meer dan gemiddelde zorgen en afhankelijkheid zijn er zo toch ook van
die hele mooie lichtpunten. In het vorige seizoen zijn
de verhalen over de Here Jezus bijna afgerond. We gaan
het nu w.s. hebben over de verhalen van de nog jonge
Kerk. We houden u op de hoogte.
De leiding
Israëlreis zomer 2020
Over onze eigen ervaringen bij eerdere reizen naar
Israël kunnen we kort zijn: geweldig & bijzonder! We
hebben gemerkt dat jong volwassenen zich soms geremd voelen, en om diverse redenen een bezoek naar
Israël uitstellen tot later; ‘als de kinderen het huis uit
zijn’. Daarom hebben wij gekozen om de uitdaging aan
te gaan, en in augustus 2020 een Israel-reis voor twintigers, dertigers en veertigers te organiseren.

We willen volgend jaar zomer (~13-24 augustus 2020)
naar Israël, en jullie kunnen mee! Aan de hand van een
gids zullen we een aantal bijbelse plekken bezoeken,
maar ook meer leren over de historie van het Joodse
volk. Naast ruimte voor verdieping is er natuurlijk ook
tijd voor ontspanning, en willen we het tweede weekend doorbrengen met zon, zee & strand in Eilat. Door te
kiezen voor een vlucht vanaf Eindhoven en overnachtingen in goede hostels (~6 pers/kamer) willen we de financiële drempel verlagen. We hopen je op deze manier
een mooie vakantie te bieden; waarin je ook nog eens je
beeld van Israël, de Joden en de Bijbel aan de hand van
eigen ervaringen kan aanscherpen!
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We zijn benieuwd wie er geïnteresseerd zijn, en naar
jullie eerste vragen en bedenkingen. Op de gemeentedag, zaterdagmiddag 14 september 16.30 uur, hopen we
onze ideeën verder toe te lichten!
Alfred Daudey - 0612608593
Jan van de Heetkamp – 0611426794
Thema avond HGJB
Social Media in het gezin.
Datum/ plaats: 23 januari 2020 in gebouw Rehoboth
Tijd: inloop vanaf 19.45u, 20.00u start
Doelgroep: (groot) ouders, jeugdwerkers en leiding van
jongeren
De afgelopen jaren is het gebruik van social media
enorm toegenomen.
Juist onder kinderen en jongeren is het niet meer weg te
denken uit het dagelijks leven. Als ouders/jeugdwerkers
zorgt dit voor een nieuwe uitdaging in de opvoeding.
Hoe ga je hier mee om in de omgang met kinderen en
jongeren?
Allen hartelijk welkom.
Commissie Geloofsopvoeding
Jonge Vrouwenkring (JVK)
We starten dit nieuwe seizoen met een nieuw logo en kijken ernaar uit om weer beginnen. De jonge vrouwenkring
is voor vrouwen tot 50 jaar. Ben je nog nooit geweest,
kom gerust eens kijken! Dit
jaar gaan we het bijbelboek
Esther behandelen. Vanuit
de geschiedenis van Esther
trekken we parallellen naar
de redding die God ons in Jezus biedt. Dit doen we aan de
hand van het bijbelstudieboekje ‘Redding voor Gods volk’
van ds. Machiel Oppenhuizen.

De eerste avond is op woensdag 18 september om 20.00
uur in de blauwe zaal van Rehoboth. De avond duurt tot
21.30 uur. Wees welkom! Meer weten? Mail: jvkrenswoude@
gmail.com
De volgende data zijn: 2/10, 16/10, 13/11, 11/12, 8/1, 5/2,
4/3, 25/3 en 1/4.
Tot ziens,
Nelline Kranenburg, Greet van Rijk,
Adrianne Teeuw, Yolande Schroten

Tot medeleven
• Op 17 september hoopt Mevr. H. van Voorst, Dorpsstraat
74, 3927 BE Renswoude. 87 jaar te worden.
• Eveneens op 17 september hoopt Mevr. M.J. Bruggink –
Hoogstrate, Spikhorst 17, 3927 DC Renswoude. 89 jaar te
worden.
• Op 18 september hoopt Mevr. M.J. Wieringa – Schollaart,
Eikenlaan 33, 3927 AG Renswoude. 82 jaar te worden.
• En op 25 september hoopt Mevr. P. van Steenis – Peterse,
Beukenlaan 30, 3927 AK Renswoude. 81 jaar te worden.
Wij wensen u allen een blijde, maar bovenal gezegende
verjaardag toe.

Jeugdwerk
Zondagsschool “In ’t kleine getrouw”
Dag allemaal, de vakantie is weer voorbij en dan is er ook
weer zondagsschool. Alle kinderen van groep 1 t/m groep 6
van de basisschool zijn welkom! De kinderen uit groep 1 en
2 in groep A van de zondagsschool, de kinderen uit groep 3
en 4 in groep B en de kinderen uit groep 5 en 6 in groep C.
De kinderen van groep A en B worden om 9.30 uur in gebouw Rehoboth verwacht, groep A in de “blauwe” zaal en
groep B in de “gele” zaal. De kinderen van groep C worden
eerst in de kerk verwacht, bij de collecte vertrekken zij
onder begeleiding van de leidinggevende naar gebouw
Rehoboth. Na afloop van de kerkdienst kunnen de kinderen
van alle groepen bij gebouw Rehoboth opgehaald worden.
De eerste keer is op 8 september en als leiding is dan aanwezig:
Groep A: Tonky Kool met hulp van Sophie den Hartog, Leonie Verbeek en Lydia Scholten.
Groep B: Petra van Bennekom met hulp van Rachel Bisschop en Marinthe Kramer.
Groep C: Anne Molenaar met hulp van Gerard van Eijk.
Op 15 september is er geen zondagsschool, want dan is het
opening winterwerk. We zien elkaar dan in de kerk.
We leren iedere maand op de zondagsschool een psalm. De
psalm van de maand september is: Psalm 134:2
Heft uwe handen naar omhoog,
Slaat naar het Heiligdom uw oog,
En knielt eerbiedig voor Hem neer;
Looft, looft nu aller heren HEER.

Tot ziens op de zondagsschool,
De leiding
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Molenstraat 10a
3927 AC Renswoude
Tel: 0318 - 57 35 38
Mob: 06 - 149 636 02
info@napschilderwerken.nl
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- binnen en buiten schilderwerk
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Jeugdclub Immanuel
Hallo jongens en meisjes ! Wij hebben er weer zin in, jullie
ook ? Jeugdclub “Immanuël” van de Koepelkerk gaat weer
van start ! De clubs worden gehouden in gebouw Rehoboth en zijn voor alle kinderen van 7 tot en met 12 jaar.
Ben jij nieuwsgierig geworden, en lijkt het je leuk ?
Je bent van harte welkom op de volgende tijden:
Maandagavond van 17:45 – 18:45 (kinderen groep 5) 16
september 1e keer
Dinsdagavond van 17:45 – 18:45 ( kinderen groep 4)
17 september 1e keer
Dinsdagavond van 18:45 - 20:00 (kinderen groep 7) 17
september 1e keer
Woensdagavond van 18:30 - 19:45 (kinderen groep 6) 18
september 1e keer
Vrijdagavond van 19:30 – 21:00 (kinderen groep 8
en het 1e van het voortgezet onderwijs) De vrijdagavond club is 1x per 2 weken. Dit is in de even weken. De eerste vrijdagavond club is op 20 september.
Kun jij de avond van jouw groep niet, dan ben je ook van
harte welkom op een andere avond.
Zaterdag 14 September is er voor alle leeftijden de
Gemeentedag . Het begint vanaf 13:30 uur aan de Ubbeschoterweg 19
Zondag 15 September is de startdienst in de Koepelkerk.
De dienst begint om 9:30 uur. Je bent van harte welkom !
Wil je meer weten? Bel of mail naar Jan van de Heetkamp
06-11426794 Janvandeheetkamp@gmail.com
Gave rugtasactie
De zondagsschool en club doen dit jaar mee met de
rugtasactie van stichting Gave en stichting GAiN. De kinderen vullen (vrijwillig) een rugtasje met schrijfmateriaal
en speelgoed voor een kind van ongeveer dezelfde leeftijd die in een asielzoekerscentrum woont. Vluchtelingkinderen in Nederland hebben het niet gemakkelijk, ze
komen uit oorlogsgebieden en zijn nu onzeker over de
toekomst. Het ontvangen van een gevulde rugtas is dan
ook een mooie verrassing. Dit leert ons ook een wijze les:
‘geven om een ander is belangrijk’. Meer informatie is te
vinden op de website https://www.gave.nl/steun-gave/
kom-in-actie/help-mee-rugtasactie. De kinderen krijgen
tijdens de zondagsschool en/of club een presentatie te
zien voor wie ze een tasje mogen vullen.
Anoek Zandsteeg,
namens vluchtelingvrienden Renswoude

Zomerkamp de Basis
Afgelopen week zijn we met 22 jongeren van de Basis
op zomerkamp geweest in Hulshorst. We hebben een
geweldige week gehad, met extra veel water-spelen
vanwege het zonnige weer; heerlijk! De dominee heeft
de dagelijkse bijbelstudie begeleid, met ‘Wie is de Mol’
als thema. De duivel probeert ons leven te ondermijnen
(te ‘mollen’), maar wij mogen hem terugverwijzen naar
het verbond van God met ons door Jezus (ons ‘bondje’).
Naast God ook hartelijk dank aan de dominee, aan Anton
die afgelopen 8 jaar als jeugdouderling mee is geweest,
aan alle Basisleiding, aan de extra vrijwilligers voor hulp
bij spellen of het bakken van bijv heerlijke cakes & taarten en aan de donateurs voor de extra giften!
Namens de Basisleiding

Kerkenraad
Warmte
Kent u de uitspraak: ‘Mopperen op het weer is mopperen op de Heer!’ Laats noemde een predikant dat in een
eredienst in het zorgcentrum waar ik werk. Ondanks de
goede klimaatbeheersing die we daar hebben wordt er
bij een hittegolf toch ook nog regelmatig gemopperd
over het weer. Trouwens ook als het regent, of als het
koud is of als……., vult u zelf maar in. Het is daar al niet
anders dan in Renswoude. Het lijkt, ons Nederlanders,
wel heel gewoon om altijd iets over het weer te zeggen.
Als we om een praatje verlegen zitten dan praten we
over het weer. Als het weer niet helemaal is zoals we hadden gehoopt, dan praten we over het weer. Als we een
bijzonderheid hebben op een bepaalde dag dan kijken
we naar de weersvoorspellingen en praten daarover en
ga zo maar door. Een Nederlander is feitelijk een ‘weerlander’. Laten we eerlijk zijn, wie ontkomt eraan om iets
van het weer te vinden? Zo kan het weer ons dus bezig
houden en als ik daar dan over nadenk, dan vraag ik
mij af waarom we dan niet met het belangrijkste in ons
leven ook zo bezig zijn en dat telkens met elkaar delen.
Natuurlijk doen we dat wel hier en daar, maar we moeten
het er ook niet al te dik bovenop leggen nietwaar! Als je
over geloof praat dan moet je wel checken of de ander
daar voor open staat toch? Wellicht wat cynische vragen
die ik ook aan mezelf stel. Als we nu eens net zoveel over
de HOOP spreken die in ons is, als dat we dat doen over
het weer. Dan zou er wel eens een groot getuigenis van
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ons uit kunnen gaan. We kunnen en mogen dan zijn als
een boom geplant aan een waterstroom. ‘Hij zal zijn als
een boom, die bij water geplant is, en die zijn wortels
laat uitlopen bij een waterloop. Hij merkt het niet als er
hitte komt, zijn blad blijft groen. Een jaar van droogte
deert hem niet, en hij houdt niet op vrucht te dragen.’
(zie Jeremia 17 : 8 en Psalm 1).
Afkondigingen en voorbeden
Indien er gemeenteleden zijn die afkondigingen hebben of in de voorbeden willen worden meegenomen,
graag uw bericht hierover kenbaar maken bij de scriba,
voorafgaande aan de betreffende zondag, voor zaterdag 12.00 uur.
Aanleverdatum van punten voor de activiteitenagenda en verdere kopij:
U kunt de punten voor de activiteitenagenda en uw
verdere bijdrage voor het volgende nummer van het
kerkblad dat op 20 september a.s. uitkomt uiterlijk op
vrijdag 13 september a.s. aanleveren bij de predikant
dominee A. Schroten (predikant@hervormdrensoude.
nl). De kopij dient per e-mail ook direct te worden verzonden naar: Jannet Versteeg, Spikhorst 55 (tekstkerkblad@hotmail.com). Wilt u er rekening mee houden dat
aangeleverde kopij na vrijdag 13 september niet meer
gepubliceerd kan worden. Wij danken u bij voorbaat
voor uw medewerking.
M.A. Elbertsen, scriba

			

Diaconie

Opbrengsten
11/8
1027 Colombia
18/8
Woord en Daad
25/8
Hulp Oost Europa

€ 359.08
€ 358.15
€ 464.07

Kerkradioluisteraars kwartaal 2

€ 654.80

De diaconale collecten
8-9
HGJB
15-9
ZOA
HGJB
De HGJB (hervormd-gereformeerde jeugdbond) wil jongeren toerusten om als christen voor Gods aangezicht
te leven. Dit gebeurt met materialen en activiteiten
voor jongeren, maar ook door ondersteuning van het
kerkelijk jeugdwerk. Denk daarbij aan het clubwerk,
de catechese en de ondersteuning van ouders bij de
geloofsopvoeding. Want de christelijke gemeente is dé
plek waar jongeren God mogen leren kennen als de God
van het verbond, die ook hun Vader wil zijn.
Z.O.A vluchtelingenzorg
Je wordt er koud van: te bedenken dat je door een ramp
of oorlog alles kwijt zou raken: je huis, je kleren, je werk
-en misschien je ouders of je kind. Vluchtelingen hebben hulp nodig om te kunnen overleven en om hun
leven weer op te bouwen. ZOA biedt die hulp in zeventien landen in Afrika, Azië en het Midden-Oosten. Dit
onderwerp van vluchtelingenzorg is momenteel weer
ontzettend actueel. Bijna dagelijks zien of horen we
over vluchtelingen die op de vlucht zijn voor geweld
in eigen land. Kijk ook eens op www.zoa.nl. We vragen
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voor hen gebed en een gift. Namens de diaconie beide
collectes van harte aanbevolen.
H.V.D.
Seniorenmiddaguitje
We gaan naar het borduurmuseum in Barneveld en daarna een diner bij ''De Dennen''.
Datum: 26 september.
Aanwezig zijn: 13.30 uur bij Rehoboth.
Diner bij ''De Dennen'' om 18.00 uur.
Kosten: € 20.00 per persoon.
Opgeven: voor 12 september telefonisch bij Janet van
Ginkel 0630511402 en bij Joke Doest 0318572364.
U wordt allen uitgenodigd door de HVD commissie en
hopen op uw komst en een gezellige middag met elkaar.

Janet, Joke, Thea, Anja en Netty.

Kerkrentmeesters
Opbrengst collecten
11/8
Kerk
11/8
Rehoboth
18/8
Kerk
18/8
Orgelfonds
25/8
Kerk
25/8
Bijstand Pastoraat

€ 356.86
€ 345.92
€ 314.21
€ 334.97
€ 411.60
€ 388.05

Open huis gebruikte meubels
Op donderdagmiddag open van 14.00 – 17.00 uur.
Op vrijdag open vanaf 10.00 tot 18.00 uur. Op zaterdag
van 10.00 – 12.00 uur. Wilt u zelf uw zolder opruimen
dan kunt u ook spullen brengen. Op afspraak komen wij
de spullen bij u halen. Daarvoor kunt u bellen met 0318571881 of 06-51970068.
U komt toch zeker ook even kijken. De koffie staat klaar.
Verkoop Collectebonnen
Elke maandagavond in de even weken, tussen 19.30 en
20.00 uur, vindt de verkoop van collectebonnen plaats in
de consistorie van de Koepelkerk.
De eerstvolgende maandagavond is op 16 september en
30 september 2019.
Betalingen graag zoveel mogelijk pinnen.
U kunt ook collectebonnen aan huis afhalen.
Kerkstraat 34 tel. 0318-571519.
Namens het College van Kerkrentmeesters
Zing mee met Gospelkoor Candela!
Wij zijn dit seizoen gestart met een nieuwe dirigent én
nieuwe liederen dus dit is het moment om aan te sluiten.
Vind je het fijn om te zingen tot Zijn eer en zo evangeliserend bezig te zijn samen met andere enthousiaste koorleden kom dan eens vrijblijvend langs. We repeteren op
maandagavond van 20:00 tot 22:00 uur in gebouw Rehoboth. Voor meer informatie: www.gospelkoorcandela.nl
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Kerkdiensten
Zondag 8 september
9.30 uur ds. A. Bloemendal
Voorbereiding Heilig Avondmaal
18.30 uur ds. P.D. Teeuw, Moordrecht
Collecten: 1. Schoolbijbels Julianaschool
2. Kerkbeheer
3. Bijstand pastoraat
Zondag 15 september
9.30 uur ds. A. Bloemendal
Bediening Heilig Avondmaal
18.30 uur ds. A. Bloemendal
Dankzegging en nabetrachting Heilig Avondmaal
Collecten: 1. Diaconie
2. Kerkbeheer

Gemeentenieuws
Voor alle activiteiten geldt: “Indien de Heere wil, en wij
leven”. (Jakobus 4:15)
Agenda
10 sep. Uitgifte collectebonnen
10 sep. Censura Morum
14-sep.	Bezinningsavond Heilig Avondmaal
Zie ook www.hervormdederveen.nl
Inleveren kopij
Alle kopij voor het kerkblad van 20 september, inleveren
uiterlijk vrijdag 13 september voor 19.00 uur.
U kunt uw bijdrage mailen naar kerkbode@hervormdederveen.nl of inleveren op Hoofdweg 18. Alvast bedankt
voor uw medewerking.
Zingen voor de dienst
Zondag 8 september
’s morgens psalm 9:1
’s avonds
psalm 1:2
Zondag 15 september
’s morgens psalm 100:3
’s avonds
psalm 19:1
Kinderoppas
De komende zondagen verwachten wij de volgende medewerkers:
Zondag 8 september
Kleine kinderen: Linda van Leeuwen, Jacqueline Schuurman, Anne van Brummelen, Meike van de Pol.
Grote kinderen: Bertine van Brummelen, Geraldine Fokker,
Gerlinde van Geerenstein, Naomi Versteeg.
Zondag 15 september
Kleine kinderen: Rineke van Erk, Gertina van der Zouwen,
Elisabeth Gerritse, Sem Dijkstra.
Grote kinderen: Willemien van Brummelen, Thera Bloemendal, Josine van de Heetkamp, Marjolein Beek.
Wij wensen jullie een fijne oppasdienst.

Uit de gemeente
Giften
Tijdens bezoek werd voor de kerk ontvangen door ds
Bloemendal €10 en tweemaal €20.
Nogmaals hartelijk dank!
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Overleden
In januari van dit jaar werd de strijd ingezet tegen
de kanker; op donderdag 15 augustus werd duidelijk
dat deze strijd verloren was. Toen ging het heel snel:
op dinsdagmiddag 20 augustus overleed dhr. Albertus
Hardeman, Hoofdweg 32. Ab bereikte de leeftijd van
59 jaar.
We condoleren zijn vrouw Hennie, kinderen, kleinkinderen, moeder Hardeman, schoonvader Snetselaar, alsook alle verdere familie en vrienden met dit ingrijpende
verlies.
Wat een heftige tijd ligt achter jullie. De kuren die Ab
onderging hadden steeds weer niet het gewenste resultaat. We zagen hem steeds zwakker worden, hoewel
hij op wonderbaarlijke wijze alles heeft ondergaan.
Maar uiteindelijk moesten jullie hem laten gaan.
Veel is gesproken over alle mogelijkheden die er menselijkerwijs nog waren, maar gelukkig konden we ook
veel spreken over de Hoop die blijft, wanneer alles wegvalt. Daar heeft Ab toch z’n rust gezocht en mocht hij
spreken van vertrouwen in het offer van Jezus Christus
alleen.
Op maandag 26 augustus hebben we met elkaar in
een dienst stilgestaan bij de woorden uit Psalm 121, de
Psalm die we gelezen hebben direct ná het overlijden
van Ab: Mijn hulp is van de Heere.
Van harte bidden we elkaar dit toe: Hulp van de HEERE.
God is zover in Zijn hulp gegaan dat Hij Zijn eigen Zoon
gaf om ons tot hulp te kunnen komen in onze diepste
nood.
Er ligt een zware weg voor jullie die gegaan moet worden. En daarbij denken we ook aan moeder Hardeman,
die zo kort na het overlijden van haar man nu ook een
zoon mist. ‘God Die helpt in nood, is in Sion groot’. Hij is
bij machtige om dwars door alle rouw en tranen heen
te troosten met Zichzelf.
Onze zieken
Dhr. Van Ginkel, Meikade 10, mocht na een periode van
revalidatie in Bennekom weer huiswaarts keren. Het leven is broos, maar er is dankbaarheid dat het toch weer
zover mocht komen.
Voor zover bekend zijn er op moment van schrijven
geen gemeenteleden in het ziekenhuis, maar er zijn
er wel die behandelingen ondergaan of wachten op
uitslagen. Als het gaat om ziekte en gezondheid wordt
het vaak wel spannend in ons leven. Maar laten we
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in alles, biddend om de kracht van de Heilige Geest,
vasthouden aan de woorden die de apostel Johannes
schrijft: En dit is het getuigenis, namelijk dat God ons het
eeuwige leven gegeven heeft; en dit leven is in Zijn Zoon.
Wie de Zoon heeft, heeft het leven; wie de Zoon van God
niet heeft, heeft het leven niet (1 Joh.5:11-12).
Geboren
De tijd van verwachten was niet zonder zorg en spanning, maar het was tegelijk een periode van veel gebed
en afhankelijkheid: Op maandag 26 augustus ontvingen Henk en Annet Dijkstra, Nieuweweg 58, uit de
hand van de ‘grote Schepper aller dingen’ opnieuw een
kindje: Jesse Samuël Benjamin. Van harte gefeliciteerd
met jullie zoon Jerre en natuurlijk Rosalie, Sem, Fileine
en Jesper eveneens van harte gefeliciteerd met jullie
broertje.
Jullie hebben Jerre een drietal bijbelse namen gegeven
en gezien de betekenis ervan geloof ik niet dat deze namen ‘zomaar’ aan deze jongeling geschonken zijn. Als
ik de betekenis van alle drie namen in één zin probeer
te vatten dan kom ik uit bij zoiets als: De HEERE heeft
in Zijn wonderlijke vrijmacht, als verhoring van veel gebed, dit kind geschonken tot een zoon van geluk.
Nu, we bidden jullie van harte toe dat Jerre voor jullie
een zoon van geluk mag zijn en voor de Heere en Zijn
koninkrijk van veel betekenis zal zijn. God heeft Zelf,
zoals jullie op die prachtige kaart schrijven, ‘in het verborgen dit leven o zo voorzichtig toebereid’. Jerre heeft
het leven gekregen tot Zijn eer, zou Hij dan niet zorgen
‘nu en te allen tijd’!?
Huwelijk Johan en Annelies
Op donderdag 5 september zijn Johan Rozemeijer en
Annelies van Milligen met elkaar getrouwd.
Normaal gesproken berichten hierover in het kerkblad
vóórdat de grote dag plaatsvindt, maar doordat de
trouwkaart op een of andere wijze verdween is berichtgeving over hun huwelijk aan mijn aandacht ontsnapt.
Gelukkig mankeerde er verder niets aan de voorbereidingen en hebben Johan en Annelies elkaar inmiddels
het ja-woord gegeven.

Ze hebben ook voor Gods aangezicht hun belofte uitgesproken tijdens een dienst die gehouden is in de
hervormde kerk te Ederveen, waarmee ze aangeven
dat hun huwelijksleven alleen tot haar doel kan komen
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wanneer de Heere God hen omringt en doordrenkt met
Zijn trouw en liefde.
Van harte gefeliciteerd; en daarbij denken we ook aan
de wederzijdse ouders en verdere familieleden. De
Heere is goed dat Hij jullie aan elkaar heeft verbonden;
leef daarom dicht bij Hem en bij Zijn Woord.
Johan en Annelies zijn gaan wonen: Wilgenlaan 48,
Renswoude. Ze hebben aangegeven voorlopig mee te
blijven leven met onze gemeente.
Huwelijk Daniël en Rianne
D.V. donderdag 17 oktober is het grote dag voor Daniël
Verheij en Rianne van de Meent. Daniël komt uit Benschop, Rianne uit Ederveen.
Op deze dag zullen zij elkaar trouw beloven voor het
leven en daarbij hebben zij de zegen en leiding van de
Heere God nodig. Daarom buigen zij op die dag dan
ook voor het aangezicht van God tijdens een dienst die
gehouden zal worden in de hervormde kerk te Lunteren.
Deze dienst zal plaatsvinden onder verantwoordelijkheid van onze gemeente en geleid worden door een
oom van Daniël, ds. S.J. Verheij uit Barneveld. De aanvang is 18.45 uur.
Op deze wijze van harte gefeliciteerd Daniël en Rianne.
Leef voortdurend uit de Bron van heil die God heeft
geopend, dan zal Hij jullie nabij zijn in voorspoed en
tegenspoed.
Daniël en Rianne gaan na hun trouwdag wonen aan de
Hoofdweg 198 en sluiten zich aan bij onze gemeente.
Van harte welkom en we hopen dat jullie je spoedig
thuis zullen voelen in ons midden.
Censura morum
In verband met de viering van het Heilig Avondmaal op
15 september zal er D.V. dinsdag 10 september censura
morum gehouden worden. Dit zal plaatsvinden om
19.30 in de consistorie van de kerk.
Bezinning Heilig Avondmaal
Op zaterdagavond, voorafgaand aan de avondmaalszondag, zal er een moment van bezinning zijn op de
viering van dit sacrament. Het is fijn wanneer u of jij
een lied, gedicht of iets anders hebt om op te geven of
voor te dragen. Inbreng van de kant van de gemeente
wordt zeer gewaardeerd. Van harte uitgenodigd voor
deze bijeenkomst, aanvang om 19.00 uur in de kerkzaal.

Belijdenis van het geloof
Nogmaals breng ik dit onder de aandacht: D.V. dinsdag
1 oktober zullen we beginnen met de belijdeniscatechese. Inmiddels hebben een zestal jonge mensen zich
opgegeven om komend seizoen de belijdeniscatechisatie te volgen. Ik las ergens: belijdenis van je geloof
afleggen is zoiets als een bruiloft: je houdt je relatie
niet geheim, maar iedereen mag weten dat je voortaan
samen door het leven gaat.
Zo vraagt de Heere Jezus van Zijn discipelen dat zij
duidelijk uitspreken wat zij in Hem zien en wat ze van
Hem vinden. Kom, wees er mee bezig en spreek dan
eerst maar persoonlijk voor de Heere Jezus uit wat je
van Hem vindt.
Wil je er een gesprek over? Welkom! Maar wacht niet
langer om antwoord te geven op de vraag van Jezus:
Maar u, wie zegt u dat Ik ben? (Matth.16:15).
Wanneer je de belijdeniscatechisatie wilt volgen zou ik
het fijn vinden dit vooraf van je te vernemen.
Toerustingskring
We zijn de septembermaand weer ingegaan, binnenkort starten we met het winterwerk. Hierbij alvast aandacht voor de Toerustingskring, dan kun je de agenda
invullen.
De Toerustingskring is een kring waarop we de Bijbel
bestuderen, met elkaar vragen stellen en bespreken en
proberen het ook gezellig te maken.
In het verleden stond deze kring open voor gemeenteleden van 0 tot 40 jaar. Vanaf het nieuwe seizoen kent
de kring geen definitieve leeftijdsgrens en zijn de veertigers en/of vijftigers ook welkom.
Hoewel de Bijbel centraal staat op deze kring, maken
we tevens gebruik van een boekje. Voor komend seizoen is dat het boekje met de titel: ‘Volhouden, inspirerende voorbeelden van discipelschap’.
We lezen op de achterflap van dat boekje: Gaan geloven is allesbehalve vanzelfsprekend. Hierin volharden nog
minder, zeker in een tijd waarin velen afhaken.

De volgende data zijn vastgelegd voor de Toerustingskring, zo de Heere wil en wij leven:
Voor het jaar 2019: 2 oktober, 16 oktober, 30 oktober, 20
november, 4 december.
Voor het jaar 2020: 15 januari, 29 januari, 12 februari, 26
februari, 18 maart.

Advertenties

Locatie: Gebouw Kerkheem. De avonden beginnen om
20.00 uur.
Vooraf boekje bestellen? Dat kan bij Herman Franken:
hermanfranken@caiway.net of: 06-23567641.
Ten slotte
Een hartelijke groet vanuit de pastorie.
Ds. A. Bloemendal

Diaconie
Collecte 8-9-2019 Schoolbijbels Julianaschool
Ieder jaar worden er schoolbijbels uitgedeeld aan leerlingen van groep 7 van de Julianaschool die ze dan aan
het einde van groep 8 mee naar huis mogen nemen.
Dat ook de leerlingen het woord van God mogen horen
en onderzoeken. Deze collecte van harte aanbevolen.
De eerste keer!
Vier redenen om voor 2020 te kiezen voor het GZB dagboek Een Handvol Koren:
- Het is een dagboek voor jong en oud. Elke dag biedt
twee overdenkingen: één voor jongeren of om als gezin
samen te lezen en één voor persoonlijke bezinning.
- Naast predikanten en jongerenwerkers schrijven ook
veel zendingswerkers mee aan het dagboek. Doordat
zij hun ervaringen in de overdenkingen verwerken,
krijgt u een inkijkje in de wereldkerk.
- Het dagboek biedt leuke extra’s zoals kinderpuzzels,
wereldrecepten en verhalen uit de landen waar de GZB
werkt (voor 2020 is er ook speciale aandacht voor het
project Hart voor Roma).
- Het is het best verkochte dagboek van Nederland.
U kunt uw bestelling doorgeven aan mevrouw Evers –
Bos telefoon 0318-572602.
De zendingscommissie

Kerkrentmeesters
Uitgifte collectebonnen
De collectebonnen worden uitgegeven in zaal 1 van
“Kerkheem” van 18.45 uur tot 19.45 uur.
De eerstvolgende uitgiftedatum is 10 september 2019.
Daarnaast zijn collectebonnen te bestellen via de website: www.hervormdederveen.nl.

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

T 0318-573576 / 06-20938569
E vdbpakketenmail@kpnmail.nl
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Activiteiten
Start Zondagsschool ’t Mosterdzaadje Ederveen
Laat de kinderen tot Mij komen, alle, alle kinderen.
Laat de kinderen tot mij komen, niemand mag ze hinderen.
Want de poorten van Mijn rijk, staan voor kinderen open.
Laat ze allen, groot en klein, bij Mij binnen lopen.

Op zondag 8 september start het zondagschoolseizoen
weer. Hopelijk hebben jullie van de vakantie kunnen
genieten en weer zin in een frisse start. De eerste keer
mag je je ouders meenemen. Wij als leiding, zien uit
naar jullie komst! Neem gerust eens een vriendje of
vriendinnetje mee! We hopen jullie te zien om 14.00 uur
in je eigen klas in Kerkheem.
Groetjes van alle leiding
Forelvissen
Degenen die zich hebben opgegeven voor het forelvissen worden op zaterdag 21 september om uiterlijk
13.00 uur verwacht op de parkeerplaats achter de kerk.
We rijden met de oldtimerbus naar Forellenvijver “De
Kamphoeve”, Harensestraat 8A in Ommeren. Alle benodigdheden om te kunnen vissen, worden u in Ommeren
ter beschikking gesteld. Mocht u onverhoopt toch verhinderd zijn of nog vragen hebben, dan kunt u bellen
naar Bert van de Lagemaat 06-53771978.
Uitnodiging Startdag 2019
Op zaterdag 28 september is het zover!!!! De startdag
voor de gehele gemeente. Iedereen wordt van harte
uitgenodigd om deze gezellige middag en/of avond bij
te wonen. Dus of je nu jong of oud bent, IEDEREEN is
van harte welkom.
Locatie: Belmont Goorsteeg 66 in Lunteren (in de witte tent)

Wat staat er op het programma?
Middagprogramma
14.00: verzamelen bij de kerk vanaf daar in groepen
per fiets vertrekken naar Belmont - ouderen/ minder
validen worden gebracht
14.30-15.00 uur: Aankomst en Inloop bij Belmont
15.00 uur: Opening en start programma
* Fietstocht
* Mountainbiketocht

Advertenties
ophalen
pakketbezorging
postbezorging

Lunteren
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* Wandeltocht
* Creatieve workshop
* Groot Bingo
* Speciaal kidsprogramma vanaf 8 jaar (competitie!!)
* Midgetgolven
* Knutseltent voor de kids
* Mogelijkheid voor een lekker bakje koffie/thee op een
mooi terras
+/- 18.00 uur terugkomst van de verschillende activiteiten
Einde middagprogramma

Wij kijken uit naar deze dag, waarin we het winterwerk
op een gezellige en ongedwongen sfeer willen openen
en waarin we hopen dat de onderlinge contacten en
de geestelijke banden versterkt zullen worden. Dit alles
met als doel de eer en glorie van Gods grote Naam!!
Heeft u nog vragen/ opmerkingen/ suggesties?
Bel of mail dan naar onderstaande personen.
Wij hopen u te ontmoeten op zaterdag 28 september!!
Hartelijke groet,
De organisatoren;
Marianne van Roekel
Bertha Timmer
Jacqueline van Doorn
Hilda van de Weerd 572189
(hildavandeweerd@mailabout.com)

Start avondprogramma
18.00 uur: Maaltijd
19.30 uur: kampvuur
Vanaf 19.30- ?! uur speciaal jeugdprogramma (surprise!!!!)
Einde Avondprogramma

Zoals u kunt zien, staat er weer van alles op het programma. Alle onderdelen bevatten weer nieuwe routes/ andere creaties en nieuwe activiteiten!!
Nog even wat wetenswaardigheden op een rijtje;
-Opgeven voor deze dag is niet nodig!
-Het is ook mogelijk om alleen het middag of avondgedeelte bij te wonen.
-Er zijn geen kosten aan deze middag en avond verbonden. Wel zal er gelegenheid zijn om een vrijwillige
bijdrage te doen om de onkosten te dekken. (van harte
aanbevolen!!)
-Heeft u zelf geen vervoer naar de kerk? Bel dan even
naar Hilda van de Weerd, dan zorgen wij dat u (op uw
eigen tijd) gehaald en weer thuis gebracht wordt.
- Wij zijn echt nog gebaat bij extra handen die ons deze
dag in praktische zin kunnen helpen. Wilt u zich nog
bij ons aanmelden?! Immers….vele handen, maken
licht werk!!

Schoonmaken kerk
Op maandagmorgen 7 oktober en dinsdagmorgen 8
oktober willen we weer de kerk en gebouwen schoonmaken.
Zet het alvast in je agenda om niet te vergeten. We beginnen om 9.00 uur en om 12.00 uur stoppen we.
Graag emmer en doeken meebrengen.
De vorige keer waren er erg weinig gekomen, betekend
dat niet alles is gedaan.
Het zou fijn zijn als u met veel komt, maakt het wel zo
gezellig.
Groeten Angelique en Ans
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Kerkdiensten
Zondag 8 september
9.30 uur	Ds. B. Jongeneel (Voorbereiding Heilig Avondmaal)
18.30 uur
Ds. P.H. Tright, Ede
Collecten:
1. Hulpvraag eigen gemeente
2. Pastoraat
Zondag 15 september
9.30 uur	Ds. B. Jongeneel (Bediening Heilig Avondmaal)
18.30 uur	Ds. B. Jongeneel
(Nabetrachting Heilig Avondmaal)
Collecten:
1. Ouderenwerk
2. Onderhoud kerk en gebouwen

Algemeen
Zingen voor de dienst van
Zondag 8 september
v.m. Psalm 66 : 4, 10
n.m. Psalm 105 : 1, 3
Zondag 15 september
v.m. Psalm 2 : 6, 7
n.m. Psalm 106 : 1, 3
Kinderoppas
Zondag 8 september
Verhaal 86: Sterker dan de storm
• Groep 5, 0-2 jaar: Marijke Kool, Alinda Kelderman, Margit
Vaarkamp, Martine Teunissen.
• 3-6 jaar: Selma Schuurman, Kelly van de Bovenkamp, Renate de Regt

Zondag 15 september (H.A.)
Verhaal 87: Sterker dan de duivel
• Groep 7, 0-2 jaar: Gerline van Ginkel, Tineke Janssen, Femke
Verbeek, Janiek Veldhuizen, Dianne Varekamp
• 3-6 jaar: Joke Roelofsen, Jantine Veldhuizen, Willeke Teunissen
EHBO
Zondag 8 september
v.m.	Kees Mastenbroek en Mirjam van Steenbergen
n.m. Geurt Speijers en Tineke Roseboom
Zondag 15 september
v.m. Gert Jan van den Broek en Willy Jansen
n.m. Gerrit Beens en Wolter Kelderman

Advertenties

www.ith.nl
P. Bos veevoeders
Ederveen

Technisch
Installatieburo
Hevel B.V.

door kwaliteitsvoer op maat en gedegen adviezen
betere bedrijfsresultaten

Ribesstraat 9
6744 XA Ederveen

P. Bos

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

Mengvoeder- en kunstmesthandel BV

Hoofdweg 144 - 6744 WP Ederveen
Tel. 0318-572841 b.g.g. 0318-572811 en 0318-574131

Totaalinstallateur
Installatietechniek
Elektrotechniek
Advies & Ontwerp
Service & Onderhoud

Agenda
10/09 Ruchama, 20.00
11/09 Kerkenraad 16.00
11/09 Censura Morum 19.30
11/09 Noa, 9.30
12/09 Bezinning Heilig Avondmaal, 19.00
14/09 Startdag winterwerk
15/09 Heilig Avondmaal ook in de Honskamp
17/09 Collectemunten, 10.00-11.00
19/09 Mannenvereniging, 19.30
Inleverdatum kopij
De eerstvolgende kerkbode komt uit op D.V. vrijdag 20 september 2019. Deze kerkbode is voor 2 weken. Uw bijdrage
voor deze kerkbode ontvangen we graag uiterlijk vrijdag 13
september 2019 voor 19.00 uur, bij voorkeur op kerkbode@
hervormdlunteren.nl.
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Pastoraat
Onze zieken
• Dhr. Borren, Loenhorsterweg 3, moest worden opgenomen in zorgcentrum Oranje Nassau’s Oord te Wageningen, waar ook mevr. Borren is opgenomen voor
revalidatie.
• Dhr. Jan Speksnijder, Kuipershoekje 34, mocht dinsdag
20 augustus weer thuiskomen.
• Dhr. Pater, Ganzenkampweg 2, moest zaterdag 24 augustus opnieuw opgenomen worden in het Ziekenhuis
Gelderse Vallei te Ede.
• Dhr. Van Leijenhorst, Aart Roelofsenlaan 25, moest maandag 26 augustus opnieuw opgenomen worden in het
Ziekenhuis Gelderse Vallei te Ede. Op vrijdag 30 augustus
mocht hij weer thuiskomen.
• Mevr. Borren-van den Vendel, Loenhorsterweg 3, die tijdelijk voor revalidatie is opgenomen in Oranje Nassau’s
Oord te Wageningen, moest 28 augustus opgenomen
worden in het Ziekenhuis Gelderse Vallei te Ede.
• Mevr. Jansen-Vermeer, Honskamperweg 1b, mocht vrijdag 30 augustus, in grote dankbaarheid aan de Heere,
een mooie uitslag krijgen vanuit het Radboud Ziekenhuis te Nijmegen. De artsen beraden zich nu hoe het
onderzoek ’s traject word voorgezet.

Wilt u deze, maar ook ander gemeenteleden, die (ernstig)
ziek zijn voortdurend in uw gebeden aan de Heere opdragen?
“Welzalig is hij die de God van Jakob tot zijn hulp heeft, die
zijn verwachting stelt op de HEERE, zijn God“
Gemeenteleden elders
Er zijn gemeenteleden die door ziekte, ouderdom of
therapie tijdelijk of voorgoed niet (meer) thuis wonen
en buiten Lunteren verblijven, terwijl de contacten met
onze gemeente voortgezet worden. Het is goed om met
hen mee te blijven leven. Zij krijgen desgewenst van tijd
tot tijd bezoek door ouderling, of predikant. Maar stuur
hen bijv. gerust ook eens een kaartje.
Elk kwartaal worden zij hier vermeld. Mochten er gemeenteleden ontbreken of gegevens gewijzigd moeten
worden, dan horen we dat heel graag.
• Dhr. J.W. van den Berg (voorheen: Dr. Kimmijserlaan),
De Baronie, Hendrik van Poelwijcklaan 1, kamer 35,
6721 PL Bennekom.
• Erika de Bruin (moeder: Spoorwiel 12), p/a ’s Heeren
Loo, Dirkeweideweg 3, 6716 AL Ede.
•
Wed. J. Elbertsen-Nap (voorheen: Van Hogendorpstraat), Verpleeghuis “Walraven”, Oost Breukelderweg
1-9, woning 9, 6721 PG Bennekom.
• Mevr. E. Lammers-Steller (man: Kees de Koninglaan 1),
Verpleeghuis “Norschoten”, Kweekweg 5 (woning 4),
3773 BH Barneveld.
• Wed. P.W.H. Maaskant-Barmentlo (voorheen: Aart Roelofsenlaan), Verpleeghuis “Norschoten”, Kweekweg 5
(woning 1), 3773 BH Barneveld.
• Esther van de Pol (ouders: Dorpsstraat 10), Klaverkamp
13, 3853 HR Ermelo.
In memoriam
Op zondag 18 augustus werd Dirkje Teunissen - Pater
door de Heere uit ons midden weggenomen. Ze ontving
de gezegende leeftijd van 86 jaar. Sinds 14 maart 1993

was ze weduwe van Melis Teunissen. Ze woonde sinds enkele maanden in het zorgcentrum ‘De Honskamp’, kamer
025. Haar woning aan de Kerkhoflaan 5 verliet zij, omdat
zij dagelijks zorg en aandacht nodig had.
Dirkje had een zwakke gezondheid. Vele malen moest
ze in het ziekenhuis worden opgenomen. Er werd zelfs
voor haar leven gevreesd. Toch herstelde zij telkens weer.
Geestelijk gezien bleef ze op de been. Het geheim? Ze
wist bij wie ze terecht kon met haar moeiten en zorgen. Ze
zocht en vond rust bij de Heiland van de wereld, Die gesproken heeft: Komt herwaarts tot Mij, allen die vermoeid
en belast zijn en Ik zal u rust geven. Dit Woord betekende
zoveel voor haar dat ze het ons heeft nagelaten ter overdenking in haar afscheidsdienst. In die dienst, gehouden
in de Oude Kerk op donderdag 22 augustus, hebben we
haar nageslacht en alle aanwezigen opgewekt om het bij
de Heere te zoeken in hun verdriet. Hij is bij machte om
iedere smart te verzachten en iedere last weg te nemen.
Bovenal onze zondelast. Hij is het die ons rust geeft. Rust
voor een onrustig hart. Rust voor een afgemat lichaam.
Ware rust die de Heere ons zal geven, als we gelovig tot
Hem komen. Rust op onze levensweg, ook rust op de dag
van ons sterven. Dan rusten we zelfs zacht in ons graf. Dan
mogen we zonder schrik voor God verschijnen en de eeuwige rust binnengaan (Hebreeën 4:9). Aansluitend aan de
dienst hebben wij het lichaam van Dirkje ter aarde besteld
op de plaats waar dat van haar man al 26 jaar ligt. In de
aarde zal haar stof rusten tot op de dag van Jezus Christus.
K.C. Kos
Geboren Marc & Gerben
In het gezin van Ap en Jolanda Pater-de Kruijf (Marskamp
31, 6741 SB) zijn op 25 juli twee zonen geboren, die ze de
namen Mario en Gerrit hebben gegeven. Hun roepnamen
zijn Marc en Gerben. Marc en Gerben zijn de broertjes
van Willianne en Arnoud. Op hun kaartje staat vermeldt:
Weet dat de Vader je kent, weet dat je van waarde bent,
weet dat je een wonder bent, een wonder uit Gods hand.
Een tweeling, heel bijzonder dat jullie uit Gods hand een
tweede tweeling hebben mogen ontvangen. Een dubbel
wonder voor jullie. Om dankbaar voor te zijn. Wij wensen
jullie van harte Gods Zegen en nabijheid toe bij het opvoeden van jullie kinderen.
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ziekten, ziekenhuisopname, ontslag ziekenhuis en andere situaties. Indien nodig roept uw wijkouderling de hulp
van de predikant in. Graag ontvangen zowel uw wijkouderling alsook uw scriba uw geboortekaartje, rouwkaart,
trouwkaart e.a.
• Ds. B. Jongeneel voor het melden bij overlijden. Dit kan
per telefoon 0318-483717 of
dsbjongeneeel@hervormdlunteren.nl.
Leven tot Uw lof
Niets heb ik U te bieden …
Mijn hart is als een tuin,
met, ondanks al mijn wieden,
toch onkruid tussen ’t puin.
De resten van het oude huis
dat eens werd afgebroken,
lijken verdacht veel op een kruis,
daartussen weggedoken.

Berichtgeving kerkbode
Dankbaar zijn we voor de komst van ds. B. Jongeneel met
zijn gezin naar Lunteren. Na een vacante periode van ongeveer 1,5 jaar mogen we nu weer een eigen herder en leraar in ons midden hebben. Vanaf de komende kerkbode
verzorgd ds. B. Jongeneel o.a. de pastorale berichtgeving.
Uw contactpersoon in het pastoraat
In voorkomende gevallen kunt u contact opnemen met:
•
Uw wijkouderling bij geboorten, huwelijken, jubilea,

Kerkenraad
Heilig Avondmaal
I.v.m. de bediening van het Heilig Avondmaal is er een gezamenlijk bezinningsmoment op donderdag 12 september van 19.00 - 19.45 uur in het Meestershuis. Iedereen
van harte welkom.
Dopen en doopzitting
De eerstvolgende doopdienst D.V. is gepland op zondagmorgen 6 oktober. Deze dienst wordt geleid door ds. B.
Jongeneel. De doopzitting als voorbereiding op de doop
is op dinsdag 24 september van 19.00 - 20.00 uur in de
consistoriekamer van de Oude Kerk. Daar worden beide
ouders verwacht. Graag het trouwboekje meenemen en
van tevoren het doopformulier al doornemen.
Aanvraag huwelijk Rik en Willemien
Bij de kerkenraad is de huwelijksbevestiging aangevraagd
door Rik Eshuis, geboren 17 september 1975, Europalaan 20c, 5623 LJ te Eindhoven, en Willemien Westerink,
geboren 25 mei 1982, Hulweg 56, 6741 CH te Lunteren.
De huwelijksdienst wordt op vrijdag 11 oktober 2019 om
18.30 uur in de Oude Kerk te Lunteren geleid door ds. B.
Jongeneel. Rik komt over vanuit de Prot. Gem. Eindhoven,
wijkgemeente Kruispunt, waar hij belijdend lid is, en Willemien komt over vanuit Hersteld Hervormde Gemeente
Lunteren waar zij belijdend lid is. Ze komen in Lunteren
wonen. We vragen uw gebed voor dit bruidspaar.

U wilt mij àlles geven …
Uw Zoon en Heilige Geest …
Opdat mijn schamel leven,
dat vrucht’loos is geweest,
in Christus mag gaan bloeien
als een doorwaaide hof,
vruchtdragend door Zijn snoeien …
een leven tot Uw lof!

Advertenties

Komt herwaarts tot Mij allen die vermoeid zijn en belast
en Ik zal u rust geven.
Matt. 11 : 28
Bedroefd, maar dankbaar voor alles wat zij voor ons heeft betekend,
geven wij kennis van het overlijden van onze moeder, schoonmoeder,
oma en overgrootmoeder

Dirkje Teunissen-Pater
weduwe van Melis Teunissen

1979 – Fam. Mastenbroek - 2019
Op vrijdag 16 augustus jl. waren Anton en Marry Mastenbroek (Schuurmanskamp 14, 6741 SE) 40 jaar getrouwd.
Dit hebben zij gevierd samen met hun vijf kinderen en
dertien kleinkinderen, die zij in de afgelopen jaren mochten ontvangen. Groot is hun dank aan de Heere, Hij gaf
hun al die jaren samen. Wij zijn dankbaar voor alles wat
jullie voor anderen mogen betekenen en hoe jullie zo onder meer tot zegen zijn in onze gemeente. Wij feliciteren
jullie van harte met dit jubileum en wensen jullie Gods
Zegen en nabijheid toe voor de toekomst.

Renswoude, 9 mei 1933
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Ede, 18 augustus 2019
Jacqueline en Jan van Kessel-Teunissen
Johan en Betty
Guus en Stef
Denise en Gerben
Lynn
Hilde
Mark en Rosan
Desi en Jan Willem Snellen-Teunissen
Robert en Inge
Daan
Esmee

Kerkhoflaan 5
6741 BN Lunteren
De begrafenis heeft inmiddels plaatsgevonden op de Gemeentelijke
Begraafplaats te Lunteren.
Onze dank gaat uit naar de liefdevolle verzorging van buurtzorg Lunteren
en De Honskamp.
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Diaconie
Opbrengst collecten
18/08 Project 10 27 Nepal € 783,76
25/08 De Hoop € 756,93

De noodhulpcollecte t.b.v. Project 10 27 in Nepal dat
zwaar getroffen is door natuurgeweld heeft tezamen met
de giften ontvangen op de bankrekening en de aanvulling van de diaconie het mooie bedrag van € 5.000 opgebracht.
De volgende giften zijn ontvangen:
Via de heer H. Brouwer € 10 t.b.v. het ouderenwerk.
Hartelijk dank, voor de gaven in de collecten, op de bankrekening van de diaconie en voor de andere giften.
Collecten komende zondagen
08/09 Ouderenwerk
15/09 Hulpvraag eigen gemeente

De diaconie vraagt uw gebed en aandacht voor de genoemde doelen.
Actie voor de Voedselbank in Ede
Als diaconie willen we in de maanden september en oktober producten inzamelen voor de Voedselbank in Ede.
Vanaf deze week staan er in ‘t Kerkerf kratten, waarin u
onderstaande producten kunt deponeren. Dit kan van
dinsdag t/m zaterdag tijdens de openingstijden van 13.30
tot 16.30 uur.
Producten die de Voedselbank goed kan gebruiken zijn:
- rijst en pasta producten +sauzen
- groenteconserven
- broodbeleg (houdbaar)
- houdbare soepen, droog of nat
- koffie/koffiemelk
- thee
- zonnebloem- of olijfolie
- bloem
- houdbare melk
Daarnaast is er ook behoefte aan:
- zeep
- shampoo
- wasmiddel
- tandpasta
We hopen dat we zo als gemeente een mooie bijdrage
kunnen leveren.

Kerkrentmeesters
Collectemunten
De aankomende datum voor verkoop collectemunten in
ruimte van de Oude Kerk D.V.:
- di. morgen 17/09 van 10.00 tot 11.00 uur
Collecten en giften
Via de collecten tijdens de erediensten werd ontvangen:
18/08 Pastoraat € 562,56
25/08 Renovatie pastorie € 670,25
De volgende giften en overige ontvangsten mogen we
vermelden: ds. Kos (kerk) 3x € 20,= en € 107,= (pastoraat),
Bezoekdames: J. Stomphorst (instandhouding eredienst)
€ 20,=.
‘t Kerkerf: week 33 € 1975,90, week 34 € 1403,65.
Hartelijk dank voor deze giften en bijdragen.
De kerkrentmeesterlijke collecte op de volgende (zon)
dagen D.V.:
08/09 Pastoraat
15/09 Onderhoud Kerk en gebouwen
Vacature organist
Zoals eerder in de kerkbode vermeld is er na het vertrek
van één van onze organisten een vacature ontstaan. Deze
vacature willen we op korte termijn weer gaan invullen.
Meer informatie hierover kunt u lezen in de advertentie
elders in dit blad en op de website.

Zending en evangelisatie
Jarig!
Op 18 september hoopt Sjaak van Leijenhorst zijn 48e
verjaardag te vieren. Een felicitatie zal bijzonder worden
gewaardeerd! Stuur daarom een voldoende gefrankeerd
kaartje (postzegel nr. 1 internationaal) naar: Vrijgeweidestraat 53, B-2800 Mechelen, België.
Alvast hartelijk bedankt!
Namens de thuisfrontcommissie, Emmy

Vereniging / jeugdwerk
Ruchama
Dinsdag 10 september willen wij als vrouwenvereniging
Ruchama iedereen weer hartelijk welkom heten. Het thema

Advertenties

sinds 1960

Voor een stijlvolle begrafenis
Begrafenisonderneming Van Holland

Lunteren e.o.
J. van Holland
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voor dit seizoen is "Hou(d)vast". Op deze eerste avond
hoopt Ds. Jongeneel Bijbelstudie 1 voor ons in te
leiden uit de Hervormde Vrouw. Strijden voor de gezonde leer. 1Timotheüs 1 vers 1-20. Met elkaar zingen,
ons laten onderwijzen in het luisteren en spreken rond
een open Bijbel. Bent u of jij nog nooit geweest! Kom
met iemand mee, of alleen. De deur staat voor iedereen open!
Mannenvereniging
Op donderdag 19 september is in het Meestershuis
weer een bijeenkomst gepland voor de Mannenvereniging. Vanaf 19.15 uur is er koffie en om 19.30 uur
begint de bijeenkomst. De Bijbelstudie zal gaan over
Johannes 1:19-43 ‘Johannes de Doper’ en ‘De eerste
discipelen’ (Hervormde Vaan april ’19). De inleiding zal
worden verzorgd door dhr. A. van Heerikhuize. Rond
half negen is er een kwartiertje pauze om vervolgens
tot half tien met elkaar verder te praten over het
genoemde Schriftgedeelte. Geïnteresseerd? U kunt
gewoon aanschuiven; graag zelfs. Het Bijbelboek Johannes – welke dit seizoen centraal staat – is voor
u wellicht uitnodigend om kennis te maken met de
Mannenvereniging. In het blad “De Hervormde Vaan”
wordt dit Bijbelboek, om dit seizoen te gebruiken, behandeld door ds. J. van Dijk uit Ridderkerk.
JV 16+
Als JV zijn we ook al druk bezig met het voorbereiden
van het nieuwe winterwerkseizoen!
Op de startdag willen we meedoen met het volleybaltoernooi. Wil je ons komen versterken, geef je op! Ook
hebben we veel fans nodig…. we hebben een wisselbeker te verdedigen. Deze dag ben je welkom tijdens het
eten en het avondprogramma, we hebben verder geen
extra activiteit omdat veel jongeren werken op zaterdag. Wij willen starten op D.V. donderdag 26 september
met een leuke activiteit! Hier hoor je in de volgende
kerkbode meer over. Wil je op echt goed op de hoogte
blijven…. Meld je aan voor onze Whatsapp groep van
de JV. Stuur even een appje met je nummer!
En…. vergeet je natuurlijk niet aan te melden voor het
te leuke, mooie 5G weekend in oktober!
Hartelijke groet van Hans, Daniël, Eline en Annet
(0640928968)
5G Jongerenweekend!
Het eerste weekend van de herfstvakantie is het weer
tijd voor het 5G Jongerenweekend! Alle jongeren tussen de 16 en 25 jaar zijn van harte uitgenodigd. Ook als
je niet op de JV zit!
Wanneer: D.V. 18-21 oktober 2019.
Prijs: 60 euro!
Waarom: omdat het goed en super leuk is om een weekend met andere jongeren bezig te zijn met God en Zijn
Woord, ruimte voor vragen, gesprekken, Bijbelstudie,
zingen, bidden, gezelligheid, spelletjes, kampvuur, BBQ
, zeskamp en nog veel meer! Bij twijfel, zeker meegaan.
Hoe: op de site www.5gemeenten.nl kan je jezelf opgeven en vind je meer info, foto’s en een filmpje! (Opgeven graag voor 1 oktober i.v.m. de voorbereidingen!)
Info: wil je iemand spreken, bel of app Hans (0623635998)
of Annet (06-40928968)
En dan: Dan hopen wij jou daar ook te zien en mooie
herinneringen te maken!
Hartelijke groet namens alle 5G leiding van Hans en Annet

LUNTE RE N
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Overige berichten
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 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
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
Meer informatie en aanmelden via e-mail:
lessons.carols@gmail.com of 06-40561654 /
06-81477012
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Kerkdiensten
Zondag 8 september
09.00 uur wijk II	ds. A.D.J. Wessels,
voorbereiding Heilig Avondmaal
10.45 uur wijk I	ds. H.J.T. Lubbers,
voorbereiding Heilig Avondmaal
16.00 uur wijk II ds. A.D.J. Wessels, doopdienst
18.30 uur wijk I ds. M. Messemaker, Nijkerk

Collecten 1. Diaconie
2. Kerk
3. Algemeen kerkenwerk
Zondag 15 september
09.00 uur wijk II	ds. A.D.J. Wessels,
bediening Heilig Avondmaal, Eben-Haëzer
11.00 uur wijk II ds. A.D.J. Wessels,
bediening Heilig Avondmaal, Eben-Haëzer
09.30 uur wijk I ds. H.J.T. Lubbers,
bediening Heilig Avondmaal, Dorpskerk
10.00 uur C
ds. F. Luitjes, Ermelo,
bediening Heilig Avondmaal, Groenewoude
16.30 uur wijk I ds. H.T.J. Lubbers,
dankzegging Heilig Avondmaal
18.30 uur wijk II ds. A.D. J. Wessels,
voortzetting en dankzegging Heilig Avondmaal
Collecten
1.
Tear
2.
Kerk
3.
Eben-Haëzer

Algemene kerkenraad
Voor alle hierna genoemde datums geldt Deo Volente;
Als de Heere wil en wij leven.
Psalm voor de dienst
Zo 08-09 psalm 116 vers 1 en 11
Kinderoppas
Zondag 8 september
09.00 uur: Rianne van Wezel, Johanneke de Pater, Esther van
der Toorn en Wen-Li van Dieren
10.45 uur: Bertine Horst, Alinda van Burg, Corine Schneider
en Rozemarijn de Zwarte
16.00 uur: Rianne Janszen, Henriëtte van der Linden, Rianne
van Garderen en Jaëlla Thomassen
Zondag 15 september
09.00 uur: Petra de Voogd, Ellen van Dam, Annemarije Wever en Thom Wever		
09.30 uur: Anne Rademaker, Edith Uijl, Levi Lokhorst en Suzanne Klaare		
Hartelijk dank voor jullie medewerking!
Activiteitenkalender
06-09 Verkoop Israëlproducten
07-09 Bijbelclub Eben-Haëzer
08-09 Zondagavondzang
10-09 Verkoop collectebonnen
12-09 Voorbereiding Heilig Avondmaal
13-09 Verkoop collectebonnen
17-09 Verkoop collectebonnen
17-09 MV ‘Timotheus’

19.00 – 20.00 uur
14.00 uur
20.15 uur
10.30 – 11.30 uur
20.00 uur
19.00 – 20.00 uur
10.00 – 11.00 uur
20.15 uur
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19-09 Chr. Vrouwenver. ‘Samen Verder’ 19.45 uur
21-09 Startdag Winterwerk
Opgave agenda via www.hervormdwoudenberg.nl (rechtsboven ‘agendamelding’)
Censura Morum en Bezinningsbijeenkomst
Heilig Avondmaal
Op donderdag 12 september zal er een bezinningsbijeenkomst zijn om ons nader voor te bereiden op het Heilig
Avondmaal. Deze bijeenkomst begint om 20.00 uur en
wordt gehouden in Eben-Haëzer.
Zaken voor censura morum kunnen telefonisch gemeld
worden aan de wijkpredikant op maandag 9 september
van 19.00 - 19.30 uur.
Op zondag 15 september zullen naast de dienst in de
Dorpskerk (9.30 uur) in Eben-Haezer twee opeenvolgende
diensten gehouden worden (9.00 en 11.00 uur). In de
avonddienst zal voorafgaand aan de dankzegging op het
Heilig Avondmaal de voortgezette bediening van het Heilig Avondmaal worden gehouden.
Heilig Avondmaal in Groenewoude
Op zondag 15 september hoopt ds. F. Luitjes de dienst van
Woord en Sacrament te bedienen in Groenewoude. De
dienst begint om 10.00 uur. Deze dienst is bestemd voor
de bewoners aan de Kersentuin en de Vermeulenhof. Ook
de ouderen van de gehele gemeente, en dan met name
hen voor wie de kerkdienst in de kerk of Eben-Haëzer te
bezwaarlijk is, zijn hartelijk welkom. Voelt u zich dan ook
vooral vrij om van deze mooie voorziening gebruik te
maken.
De HA-collecte is bestemd voor Hulp Oost-Europa, winteractie
We hopen en bidden dat we als gemeente gezegende
avondmaalsdiensten mogen ontvangen!
Bijbelkring Groenewoude
Na het plotseling overlijden van broeder Van Asselt begin
dit jaar kwam de Bijbelkring van Groenewoude opeens
zonder leiding te zitten. Na overleg met de AK is besloten vanuit de kerkenraad verdere continuïteit aan deze
waardevolle kring te geven en hebben de ouderlingen
Scheer, Harkema en Van Schaik de nog openstaande beurten ingevuld. Genoemde heren hebben zich ook bereid
verklaard de geplande middagen voor het seizoen 20192020 in te vullen. Uiteraard zijn we ze daar zeer dankbaar
voor. De Bijbelkring in Groenewoude, Kersentuin 1, wordt
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gehouden op de 1e en 3e dinsdagmiddag van de maand
van 15.00 - 16.00 uur. De eerste bijeenkomst zal zijn op 17
september a.s. De leiding heeft dhr. P. Scheer. U bent u van
harte welkom vanaf 14.30 uur, voor thee/koffie wordt
gezorgd.
Gemeenteleden die buiten Woudenberg verblijven en
daar verzorgd worden
In woonzorgcentrum ’t Hamersveld (kamer 3.34), Asschatterweg 24a, 3831 JR Leusden, verblijft: Mevr. VernoutLanghout; In locatie “De Heygraeff”, De Boog 10d, De
Heygraeff 3, 3931 MK Woudenberg, verblijven: Elselien van
Milligen, De Meent 2a; Annemarie van Hal;
En in De Boog 7-A verblijft: Michelle Zandvliet; In zorgcentrum Huize Hoog Kerckebosch, Hoog Kanje 274, 3708 DN
Zeist, verblijft: Mevr. J.A.H. Thewissen, Geeresteinselaan
40; In woonzorgcentrum Sint Joseph, Hessenweg 218, 3791
PP Achterveld, kamer 110, verblijft: Mevr. W. van Milligen,
Meent 2a; In wooncentrum “Iris”, Irishof 2, 3772 JW Barneveld, verblijft: Bert Donselaar, Karel Doormanlaan 18; In
het zorgcentrum Neboplus, Johan de Wittlaan 12-039, 3771
HB Barneveld, verblijft: Mevr. P. van Dijk-Smit, Vermeulenhof 116; In het verpleeghuis “Norschoten”, Klaverweide 1,
3773 AW Barneveld, verblijft: Dhr. Eddy Kleinveld, Slappedel 30; Mevr. Snellen, John F. Kennedylaan (nu kamer
318); In verpleeghuis De Meent, Grote Beer 10, 3902 HK
Veenendaal, verblijft: Mw. W. Vroon – Goes, Veldschans 9;
In Philadelphiazorg Midden, Heermoes 44 b, 3903 EA Veenendaal, verblijft: Wilco van de Vliert, Laan van Blotenburg
12; In het Huis in de wei, Vijverlaan 2, 3925 EN, Scherpenzeel
(afdeling Klaproos, kamer 105), verblijft: Mw. J.E. Veldhuizen – Versteeg, De Steen 1B; Op Vosseveld, Birkstraat 84d,
3768 HJ Soest, verblijft: Peter Haring, Rembrandtlaan 44;
In gezinsvervangend Tehuis “De Wending”, afdeling Jasmijn, David Tenierslaan 6a, 3904 ZA Veenendaal, verblijft:
Wim Vink; In zorgcentrum Spathodea, Oranje Nassaulaan
7, 3708 GD Zeist, verblijft: Mw. Mulder – van Dam, Voorstraat 39i; nu Spathodea, flat nummer 26; Mevr. Taris
- Huisman, Vermeulenhof 14. In revalidatiecentrum de
Hoogstraat, Rembrandtkade 10, 3583 TM te Utrecht, afdeling 2C, kamer 507, verblijft: Dhr. Danny Gieskes, woonachtig in het Tuinhuis

Hebben bovenstaande gemeenteleden alsook degenen
die zorg voor hen dragen een plaats in ons gebed? Weet
dat het sturen van een kaartje zeer op prijs wordt gesteld.
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“ff bijtanken...”
bij ESSO in Lunteren
ESSO tankstation “De Stroet”
Tanken | Sparen | Shoppen | Autowassen
ESSO tankstation “De Tol”
Tanken | Sparen | Shoppen
ESSO tankstation “Spelt”
Tanken | Onbemand dus extra korting

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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Diaconie
Collecte-opbrengsten
11/08 Diaconie
18/08 Bibliotheek
25/08 GZB Zomercollecte
Zendingsbussen
juli
augustus
Met dankbaarheid vermeld.

€ 1276,04
€ 1071,02
€ 1369,47
€ 281,15
€ 331,95

De komende collecten
08/09 Diaconie
15/09 Tear
Collecte Avondmaal: Stichting Hulp Oost Europa
08/09 - Diaconie
Diaconaat is de dienst van de christelijke barmhartigheid.
Het is werk gericht op de eer van God en het heil van mensen. Diaconale zorg gaat verder dan aanvulling van het
financieel tekort alleen. Hulp kan financieel zijn, maar kan
ook hulp in de vorm van advies of doorverwijzing naar hulpverleningsinstanties betreffen. Overal waar mensen gebrek
lijden - om welke oorzaak dan ook - ligt voor diakenen (én
de gemeente) op grond van de Bijbelse opdracht en in navolging van de Heere Jezus Christus, Die ons daarin is voorgegaan, een taak. Deze taak beperkt zich bovendien niet tot
de eigen christelijke gemeente. Bewogen diaconaat kan een
middel zijn om niet-gelovigen in aanraking te brengen met
het verlossingswerk van de Heere Jezus Christus.
15/09 - Tear
Tear werkt aan noodhulp en ontwikkeling van gemeenschappen. Dat doet ze waar mogelijk via lokale kerken. Deze
kerken traint Tear om met hun dorp of wijk de armoede aan
te pakken. Daarbij maken kerk en gemeenschap zo veel mogelijk gebruik van eigen hulpbronnen. Zo wordt gewerkt aan
duurzame oplossingen. Want mensen moeten niet afhankelijk blijven van hulp van buitenaf. De training van lokale kerken gebeurt via partnerorganisaties. Zij dragen kennis over
en begeleiden kerk en gemeenschap bij hun ontwikkeling.
Omdat Tear werkt via lokale kerken en christelijke organisaties in rampgevoelige gebieden, kan zij snel noodhulp geven
bij rampen en conflicten. Ook ondersteunt Tear de wederopbouw na rampen. Daarnaast worden door Tear kwetsbare
gemeenschappen geholpen om hun weerbaarheid tegen
rampen te vergroten.
In Nederland daagt Tear mensen uit om na te denken over
hun levensstijl en de gevolgen daarvan voor de armen. Dat
wordt gedaan met behulp van campagnes en actiemodel-

len. En Tear verbindt kerken in Nederland met kerken overzee om een wederzijds proces van leren en bemoedigen te
stimuleren.
Collectebussen avondmaalstafel: Stichting Hulp Oost Europa
Stichting Hulp Oost-Europa is een diaconale organisatie die
samenwerkt met plaatselijke kerkelijke gemeenten of christelijke organisaties in Oost-Europa om hen te helpen met
gemeenteopbouw en missionaire, evangelisatorische, diaconale en onderwijskundige toerusting. Vanuit Hulp Oost-Europa zijn landencoördinatoren (vrijwilligers) verantwoordelijk voor het indienen en begeleiden van projecten. Jaarlijks
wordt er een werkplan opgesteld met daarin de projecten
waaraan gegeven gaat worden. Deze projecten komen tot
stand na hulpvragen uit Oost-Europa en getoetst aan criteria.
Regelmatig reizen de coördinatoren naar het land waar zij
verantwoordelijk voor zijn. Tijdens deze reizen worden controles van projectbestedingen gedaan. Daarnaast hebben
de ontmoetingen in Oost-Europa vaak ook een pastoraal,
bemoedigend karakter.
Kerkradio
06/09 gewijde muziek met Magdaleen Donselaar
13/09 gewijde muziek met Ria van Garderen
20/09 gewijde muziek met Johan Leeuwdrent
Diaconaal Maatschappelijk Werk
Heb je even aandacht voor mij?
Wordt deze vraag u/jou wel eens gesteld of houdt deze
vraag je wel eens bezig? Aandacht is na de lichamelijke behoefte aan eten en drinken de belangrijkste behoefte van
een mens. Aandacht hoort bij veiligheid en vertrouwen, bij
het hebben van sociaal contact.
Als je dit leest, is de zomervakantie voorbij. Je bent misschien
weggeweest met de tent of caravan. Vakantie is een tijd om
los te laten en aandacht te geven aan andere zaken. Het is
een tijd om rust te nemen en daarvan te genieten. Ook na
de vakantie is het belangrijk om met regelmaat aandacht te
geven aan wat echt belangrijk is. Stilstaan bij jezelf, tijd met
God nemen en ook tijd geven aan elkaar. Geef emotionele
aandacht aan je kinderen of partner, zodat je toegankelijk
bent en ontvankelijk voor de ander. Emotioneel betrokken zijn op elkaar geeft positieve energie. Wil je rust (ook
na de vakantie?). Geef dan aandacht! En je zult je rustiger,
helderder en minder gespannen voelen. Een hand vol rust is
beter dan beide vuisten vol zwoegen en najagen van wind
(Prediker 4 : 6).
Wil je na de vakantie aandacht geven aan dingen die belem-
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meren om beter in je vel te kunnen zitten, neem dan eens
contact op met het DMW. In het najaar gaan we ook weer
starten met een cursus Zelfvertrouwen. Worstel je als christen met zelfvertrouwen, heb je moeite met ‘nee’ zeggen en
denk je vaak negatief over jezelf. Wellicht is de cursus Zelfvertrouwen iets voor u/jou. Zie voor meer informatie over onze
hulpverlening en cursussen: www.stichtingschuilplaats.nl.
Hartelijke groet, Christine van Gemerden
Maatschappelijk Werker DMW

Kerkrentmeester
Jarig 80+
• Mevr. G. van der Louw- van Nieuw Amerongen, Kersentuin
41, 3931SR 13 sep – 89 jaar
• Mevr. J. Priester- Kok, Schans 48, 3931KJ 14 sep – 83 jaar
• Mevr. A.M. van Voorthuizen- van den Berg, Willem de Zwijgerlaan 1, 3931KL
18 sep – 88 jaar
• Mevr. W. van Milligen- van Dam, Hessenweg 218/K110,
3791PP Achterveld
19 sep – 88 jaar

Wijk I
Rond de erediensten
Het is fijn om ’s zondags vanaf de preekstoel al wat gezichten te kunnen plaatsen en wat ben ik dankbaar voor
de aandacht waarmee u het Woord ontvangt… Aan het
begin van deze kerkbodeberichten even een korte terugblik op de diensten van de afgelopen 2 weken waarin
ik zelf voor mocht gaan. Op zondagmorgen 25 augustus
vervolgden we de preekserie over het leven van Elia en
lazen we 1 Koningen 17:7-16. Elia krijgt opdracht om naar
de weduwe van Zarfath te gaan. Aangrijpend voor Israël:
Het Woord verlaat het land… Tegelijk moet het voor Elia
bemoedigend zijn geweest dat de HEERE in het hol van
de leeuw (Sidon is het hoofdkwartier van de Baäldienst)
een heidense vrouw weet in te winnen voor Zijn Woord.
Zij vertrouwt zich toe aan Gods gebod en belofte en komt
er niet beschaamd mee uit! De geschiedenis illustreert de
waarheid van dat Psalmvers: Wie God verlaat, heeft smart
op smart te vrezen. Maar, wie op Hem vertrouwt, op Hem alleen, ziet zich omringt met Zijn weldadigheden.
Zondagavond 1 september maakten we een herstart met
de leerdiensten aan de hand van de Heidelberger Cate-
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chismus. Een hoge inzet: ‘Wat is uw enige troost, in leven
en sterven?’‘Dat ik van Jezus ben!’ Heerlijk, dat antwoord; vól
van Christus: Hij betaalt, verlost, bewaart, verzekert en maakt
gewillig. Niets uit ons – alles uit Hem! De HEERE zegene de
bediening van Zijn Woord.
Komende zondagmorgen is de dienst van voorbereiding
op het Heilig Avondmaal. We willen dan verder lezen in de
geschiedenis van het leven van Elia. Ik denk dat we even
een klein stukje overslaan, zodat we in de drie diensten rond
het Avondmaal het Woord van de HEERE op ons af kunnen
laten komen vanuit de Karmelgeschiedenis in hoofdstuk 18.
Bidt u mee om de verlichting van de Heilige Geest, zodat het
Woord echt open bloeit en harten raakt?
Geboren
Op 18 augustus ontvingen Wilbert & Loïse Spaanderman
(John F. Kennedylaan 56) uit Gods hand een zoon, die zij
Dirk Nathan hebben genoemd. Zijn roepnaam is Daan en
hij is het broertje van Myrthe. Van harte gefeliciteerd met dit
wonder van onze Schepper! Op het geboortekaartje staat
het ontroerende gebed uit Psalm 17:8: ‘Bewaar mij als Uw
oogappel, verberg mij onder de schaduw van Uw vleugels’.
Mooi, dat die vleugels terugkeren in het Evangelie: Zoals een
hen haar kuikens bijeenbrengt onder haar vleugels, zo biedt
de Heiland bescherming; voor lichaam en ziel, voor tijd en
eeuwigheid. Daarom: Wijs Daan en Myrthe de weg naar de
Heiland!
Jubileum
Op 15 september 1994 gaven Jan Pieter Marius Breugem
en Josiena Alberta Geertruida Kroon elkaar in slot Zeist het
ja-woord. Dat betekent dat zij deze maand hun zilveren
huwelijksjubileum mogen gedenken. We willen hen er van
harte mee feliciteren en denken ook aan de kinderen die de
HEERE hen schonk: Rien, Areke, Marit en Charlotte. Het adres
van onze ambtsbroeder en zijn gezin is Heinelaan 31, maar
na hun huwelijk heeft het bruidspaar eerst 7 jaar in GrootAmmers en 7 jaar in Aalst gewoond. En nu dus al weer zo’n
12 jaar in Woudenberg.
Jullie huwelijk werd destijds kerkelijk bevestigd in Barneveld
door vader Breugem en de Bijbel ging in de trouwdienst
open bij Romeinen 12:12: ‘Verblijdt u in de hoop. Weest
geduldig in de verdrukking. Volhardt in het gebed’. Dat appèl geeft richting, ook na 25 jaar. De HEERE zegene jullie als
gezin, ook bij het dienstbaar zijn als evangelisatie-ouderling
in onze gemeente.
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Meeleven
• De knieoperatie van Margrit van Ginkel (Prangelaar 31) verliep voorspoedig. Nu is een lange periode van revalideren
aangebroken. We bidden haar volharding en rust in God
toe.
• Mw. Robbertsen (Maarsbergseweg 47) is opgenomen geweest in het Meanderziekenhuis, vanwege een ontsteking
aan de alvleesklier.
• Mw. Veldhuizen (Huis in de Wei, Scherpenzeel) verbleef enkele dagen in het Gelderse Valleiziekenhuis in Ede vanwege
haar zwakke gezondheid. Inmiddels is er gelukkig sprake
van verbetering.
• Dhr. Van Egdom (Koningin Sophiestraat 2) krijgt deze week
de uitslag van de scan die hij vorige week onderging vanwege de tumor in zijn hoofd.

Zondagavond hoorden we: Wie het eigendom is van Jezus
Christus, leeft onder de bescherming van de hemelse Vader,
zonder Wiens wil geen haar van ons hoofd vallen kan – en
Die álle dingen tot onze zaligheid laat dienen. Een hoge
belijdenis, die vaak met aanvechting gepaard gaat. En toch:
Een heerlijk houvast! Daarom blijven we elkaar in alle ‘noden,
angst en pijn’ wijzen op onze ‘getrouwe Zaligmaker’.
Verkiezing ambtsdragers
Aan het eind van dit jaar is weer een aantal broeders van
de kerkenraad aftredend. Hierna volgen per ambt de aftredende broeders en de te volgen verkiezingsprocedure.

1.	Aftredend en herkiesbaar zijn de ouderlingen J.N.A. den
Boer, T.M. de Leeuw, A.T. de Vreugd en J. van der Wind en
ouderling-kerkrentmeester L.A.J. Pots. Alle 5 genoemde
broeders hebben te kennen gegeven zich herkiesbaar te
stellen.
2.	Vanaf vrijdag 6 september tot en met zaterdag 21 september zijn de leden van de wijkgemeente in de gelegenheid
om, als men dat wenst, kandidaten voor deze 5 vacatures
in te dienen. Eventuele aanbevelingen dienen gespecificeerd te worden ingeleverd met vermelding van het ambt
en de vacature. Dienen vijf of meer belijdende leden een
aanbeveling in voor het ambt van ouderling en/of ouderling-kerkrentmeester, dan zijn we als kerkenraad verplicht
voor alle vacatures dubbeltallen op te stellen. Komen
er geen aanbevelingen binnen, dan zijn deze broeders
herkozen. Aan u als gemeente dus de overweging of het
indienen van namen voor deze 5 vacatures wel echt nodig
is. Gezien de vele vacatures zou uw kerkenraad het op prijs
stellen dat u geen aanbevelingen indient voor de herkiesbare broeders.
3.	Aftredend en niet herkiesbaar zijn de ouderlingen C.A. van
Beusekom (voorzitter), D.A. Lokhorst (scriba) en P. Scheer,
jeugdouderling J.S. Peters, ouderlingen-kerkrentmeester J.
van Ginkel en D. Lokhorst en diaken R. Wever.
In januari van het komende jaar moeten we afscheid van hen
nemen als ambtsdrager.
4.	De kerkenraad is voornemens om de openvallende posities voor wat betreft de functies van voorzitter en scriba
in eerste instantie vanuit de bestaande kerkenraad te
proberen in te vullen. Beide functies worden momenteel
ingevuld door ouderlingen zonder eigen sectie. Met de
voorgenomen herindeling van de secties is de verwachting dat hierdoor uiteindelijk met één ouderling minder
kan worden volstaan en vooralsnog wordt daarom het
aantal vacatures voor ouderling met één verminderd.
5.	Op basis van het voorgaande hebben we in ieder geval de
volgende open vacatures. Weergegeven per ambt:
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•
•
•
•

ouderling: 2 vacatures
jeugdouderling: 1 vacature
ouderling-kerkrentmeester: 2 vacatures
diakenen: 1 vacature

U wordt hartelijk uitgenodigd aanbevelingen in te dienen
voor deze 6 vacatures. Hierbij dient u aan te geven voor
welke ambten uw aanbevelingen gelden. De kerkenraad
gaat er van uit, dat de door u voor te dragen broeders meelevende leden van de gemeente zijn die, bijzondere omstandigheden daargelaten, tweemaal per zondag de eredienst
bijwonen, deelnemen aan het Heilig Avondmaal of begeren
daaraan deel te nemen en verder het profiel van de wijkgemeente bereid zijn uit te dragen. Op basis van de ingediende
namen worden er voor de vacatures ouderling, ouderlingkerkrentmeester en diakenen door de kerkenraad dubbeltallen opgesteld. De verkiezing van hen zal plaatsvinden op
D.V. maandag 14 oktober aanstaande. Voor de verkiezing
van de jeugdouderling geldt een andere procedure. Deze
wordt, met in acht neming van de voor deze vacatures door
de wijkgemeente aangedragen namen, door de kerkenraad
zelf gekozen.
Vanaf vrijdag 6 september tot en met zaterdag 21 september bent u in de gelegenheid om namen in te dienen
bij de wijkscriba, ouderling D.A. Lokhorst, Laanzicht 11. De
aanbevelingen graag indienen onder vermelding van het
ambt zoals hierboven aangegeven. Het indienen van namen
dient schriftelijk en ondertekend te gebeuren. Het indienen
van namen via e-mail heeft de voorkeur via het volgende emailadres: scribawijk1@hervormdwoudenberg.nl.
We bidden om de leiding van Gods Geest bij deze verkiezing
en vragen ook om uw aller voorbede.
Belijdeniscatechisatie
Eerlijk gezegd kijk ik enorm uit naar de start van het catecheseseizoen. Heerlijk, om jullie als jongeren van de gemeente
wekelijks te mogen ontmoeten, om samen in gesprek te zijn
rond een open Bijbel.
Via andere kanalen krijgen jullie info over het nieuwe seizoen. Op deze plek even bijzondere aandacht voor wat
anders: Op D.V. dinsdagavond 24 september om 20:30 uur
start namelijk de belijdeniscatechisatie. Wie doet er mee…?
Wees welkom!
Misschien heb je tal van vragen over wat ‘belijdenis doen’ nu
eigenlijk inhoudt. Begrijpelijk! Er zitten ook heel wat aspecten aan; en tijdens een seizoen belijdeniscatechisatie halen
we die één voor één voor het voetlicht. Ik licht er in dit kerkbodebericht één uit, vanuit het Nieuwtestamentische grondwoord voor ‘belijden’ (homologein). Je zou dat heel letterlijk
kunnen vertalen met ‘hetzelfde zeggen’; nazeggen, wat God
voorzegt. En dat is nu precies ‘belijdenis doen’: ‘Amen zeggen’ op de beloften die God in de doop heeft gedaan. ‘Amen’
op de aanklacht dat ik zondaar ben; ‘amen’ op het Evangelie
dat het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, reinigt van
alle zonden! Belijdenis doen is dus niet: Zeggen hoe groot
jouw geloof is, maar juist zeggen hoe groot de HEERE is! Dat
schudt geen mens uit zijn mouw. Maar de Heilige Geest wil
het je leren en Hij wil je voortdurend bij de les houden, door
het Woord. Een betere Leermeester ken ik niet. Als je het van
de HEERE verwacht, laat Hij je beslist niet in de kou staan!
Graag hoor ik het van tevoren even, als je komend seizoen
mee hoopt te doen. Stuur je me een mailtje? Mocht je aarzelen en heb je er behoefte aan om eerst nog een moment van
gedachten te wisselen: Schroom niet om te contacten; daar
sta ik echt heel graag voor open.
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Censura Morum
Om het sacrament van het Heilig Avondmaal in heiligheid
te kunnen houden, is er gelegenheid om zaken betreffende
Censura Morum telefonisch te melden op D.V. maandagavond 9 september van 19:00-19:30 bij ondergetekende.
Doopzitting
In verband met de bediening van de Heilige Doop op D.V.
zondag 29 september a.s. is er op maandag 23 september
om 19.00 uur doopzitting in de consistorie van de kerk. Beide
ouders worden verwacht en graag trouw- en psalmboekje
meenemen.
Praktisch
Met ‘vallen en opstaan’ probeer ik mijn weg te vinden in de
gemeente. In de volgende kerkbode hoop ik wat praktische
afspraken met u te kunnen delen.
Ten slotte
Een hartelijke groet vanaf het Jacobshoeve-Erf!
Ds. H.J.T. Lubbers

Wijk II
Woord
Zoek eerst het Koninkrijk van God en Zijn gerechtigheid, en al
deze dingen zullen u erbij gegeven worden.
Matt. 6: 33
Onze zieken
• Peter de Groot (Van Goghlaan 39, 3931TN) is onlangs met
de fiets ten val gekomen en heeft daar een lelijke kniewond
aan overgehouden. Na opname in het Meanderziekenhuis
is hij inmiddels weer thuis. We hopen en bidden dat de antibiotica hun werk zullen doen en de wond snel helemaal zal
genezen. Dit is wel weer een tegenvaller voor hem en Janny,
temeer omdat op 9 september ook een scan gepland staat
om te zien of de nieuwe kuren aanslaan. Spannend allemaal!
We wensen hen kracht en sterkte toe en de dragende handen van onze Hemelse Vader om hen heen.
• Teus Vink (Kersentuin 80, 3931SR) is op vrijdag 30 augustus
succesvol geopereerd aan een tumor in de nier. We zijn
dankbaar dat dit goed is gegaan en wensen hem ook een
voorspoedig herstel toe, en samen met Annie Gods zegen
en nabijheid in de situatie die niet altijd even makkelijk is,
omdat de spierziekte ALS bij Annie ook stukje bij beetje
verder gaat. Dat jullie de kracht steeds weer bij de Vader
mogen zoeken!
Belijdenis
Op zondagmorgen 25 augustus mocht Jari Zwaan openbare
geloofsbelijdenis afleggen. We zijn blij dat dit moment gekomen is en wensen hem van harte Gods zegen toe. De tekst
die hij meekreeg was Matt. 10: 32: Ieder dan die Mij belijden
zal voor de mensen, die zal Ik ook belijden voor Mijn Vader,
Die in de hemelen is.
Huwelijk
Op vrijdag 6 september hopen Emmy Weerd (Wilgenlaan
26) en Gerhard Kroon te trouwen. De dienst waarin ze Gods
zegen vragen wordt gehouden in de dorpskerk en begint om
14.30u. In deze dienst zal ds. W.J. van Blijderveen, predikant
van de plaatselijke Hersteld Hervormde gemeente, voorgaan,
bij deze gemeente zullen Emmy en Gerhard straks ook gaan
meeleven. We wensen jullie – samen met allen om jullie heen
- een mooie dag en een gezegend huwelijk toe. Het adres
wordt; Ekris 43, 3931 PV.
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Huwelijk
Op vrijdag 13 september is het de dag waarop Jari Zwaan uit
Bunschoten en Everika van de Peut (De Omloop 10) elkaar
het ja-woord zullen geven. Om 16.00u zal in de dorpskerk de
dienst beginnen waarin ze samen Gods zegen willen vragen.
Ook Jari en Everika wensen we een mooie dag toe en de zegen en nabijheid van God. De woorden op de kaart drukken
iets uit van jullie geloof en houvast; Laten wij dan met vrijmoedigheid naderen tot de troon van de genade, opdat wij
barmhartigheid verkrijgen en genade vinden om geholpen
te worden op het juiste tijdstip. Hebr. 4: 16. Na deze dag zullen
ze gaan wonen aan de Dorpsstraat 26H, 3931 EH.
Jubileum
Op zaterdag 7 september a.s. hoopt het echtpaar Van Ekris –
van de Peut (Lambalgseweg 4, 3931 PK) 25 jaar getrouwd te
zijn. Langs deze weg feliciteren we jullie van harte met deze
mooie en bijzondere dag en wensen jullie, samen met jullie
gezin, van harte Gods zegen toe voor de toekomst. Terugkijkend op 25 jaar huwelijk zullen mooie en moeilijkere tijden
elkaar ongetwijfeld afgewisseld hebben. Dwars door alles
heen loopt echter de trouw van God die jullie tot op vandaag
heeft gedragen en gezegend. De dichter van Psalm 103 roept
zichzelf ertoe op om God te loven vanwege alles wat Hij doet
en gedaan heeft. Loof de HEERE, mijn ziel, en al wat in mij is,
Zijn heilige Naam. Loof de HEERE, mijn ziel, en vergeet niet
een van Zijn weldaden.
Verkiezing ambtsdragers
Aan het eind van dit jaar hopen we de reguliere tweejaarlijkse
verkiezing te houden van ambtsdragers. Hierna volgen per
ambt de aftredende broeders en de te volgen verkiezingsprocedure.
Aftredend en herkiesbaar zijn ouderling Gijs Vink, ouderling-ouderenpastoraat Roel van Schaik en de ouderlingenkerkrentmeester Laurens Kok en Bram de Muijnck.
De leden van de wijkgemeente kunnen, indien gewenst,
kandidaten voor deze vier vacatures indienen. Als vijf of
meer belijdende leden een aanbeveling indienen voor deze
vacature(s), dan zijn we als kerkenraad verplicht voor de betreffende vacature(s) een dubbeltal op te stellen. Komen er
geen aanbevelingen, dan zijn de broeders automatisch herkozen. Wij stellen het als kerkenraad op prijs als u voor deze
herkiesbare broeders geen aanbeveling indient.
Aftredend en niet herkiesbaar zijn ouderling-scriba Wout
Blokhuis, jeugdouderling Gerald van der Linden en diaken
Jacco van der Tak. Daarnaast zijn er in 2019 een tweetal vacatures ontstaan als gevolg van het terugtreden van Andries
Veltman (ouderling) en het overlijden van Willem van Grootheest (ouderling-kerkrentmeester), die nog niet zijn ingevuld.
Hierdoor ontstaan er vacatures voor het ambt van ouderling,
jeugdouderling, ouderling-kerkrentmeester, ouderling-scriba
en diaken.

De leden van onze wijkgemeente worden uitgenodigd aanbevelingen in te dienen voor de genoemde vacatures. Dit
kan tot en met maandag 16 september. Hierbij dient u aan
te geven voor welke ambten uw aanbevelingen gelden. Van
de gemeenteleden die u aanbeveelt, verwacht de kerkenraad
dat het trouw meelevende, belijdende gemeenteleden zijn.
De namen kunnen worden ingediend bij de wijkscriba, Wout
Blokhuis, Ter Maatenlaan 36. Dit dient schriftelijk en ondertekend te gebeuren, maar het indienen is ook mogelijk via
e-mail: w.blokhuis@hervormdwoudenberg.nl.
Op basis van de ingediende namen zal de kerkenraad in
zijn vergadering van 24 september dubbeltallen opstellen.
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De verkiezing zal plaatsvinden op maandag 14 oktober om
19.00 uur in de kerk. Voor de verkiezing van jeugdouderling
en ouderling-scriba geldt een andere procedure, omdat dit
ouderlingen met een bijzondere opdracht zijn. Deze worden volgens de kerkorde, met inachtneming van de door
de wijkgemeente aangedragen namen, door de kerkenraad
gekozen.
We bidden om de leiding van Gods Geest bij deze verkiezingen en vragen ook om uw aller voorbede.
VBW en NEXT
- We kijken weer terug op een heel mooie VBW waarbij heel
veel kinderen mochten meedoen. Dank aan iedereen die
hier zijn of haar steentje aan heeft bijgedragen! We hopen
dat veel kinderen en volwassenen de SCHAT waar het over
ging zullen vinden.
- Ook het Zomerfeest NEXT was weer geslaagd, met een
aantal vertrouwde elementen en ook nieuwe activiteiten.
Het zaad van het evangelie is op verschillende manieren gezaaid, we bidden dat God zijn zegen wil geven zodat het ook
daadwerkelijk vrucht zal dragen in levens van mensen. Maar
dit evenement staat natuurlijk niet op zichzelf. Persoonlijk en
als gemeente mogen we missionair zijn en in woorden en
daden iets van het Goede Nieuws doorgeven aan mensen
om ons heen.
Wijk2Bericht W
Op de hoogte blijven van actuele berichten, zoals geboortes,
huwelijken, nieuw ingekomenen, kerkdiensten, herinnerin-

gen voor gemeenteavonden enz? Meld je aan voor de wijk2bericht verzendlijst. Hoe? Dat zie je hieronder. Dit is geen
vervanging voor de kerkbode of onze website hervormdwoudenberg.nl maar helpt u en jou om op de hoogte blijven
van actualiteiten in onze (wijk)gemeente.
Zo ontvang je het Wijk2bericht:
1. Maak op je telefoon een nieuw contact:
Naam: Wijk2bericht
Nummer: 06 83 59 93 17
2. Stuur een appje naar Wijk2bericht met de tekst:
“Wijkbericht aan”
3. Je ontvangt een bericht: “Je aanmelding is ontvangen”
met aanvullende info.
4. Je ontvangt vanaf nu de Wijk2berichten. Je privacy is gewaarborgd, ontvangers kunnen elkaar niet zien of elkaar
berichten sturen.
Inschrijving catechese wijkgemeente 2
De digitale inschrijving voor de catechese is weer geopend.
Een link is te vinden op de website van Hervormd Woudenberg-> vorming en toerusting-> catechisatie wijk 2. De flyer
met inschrijflink zal ook worden verspreid via de digitale
kanalen.
De methode Leer & Leef gebruiken
we nu twee winterseizoenen en is
goed ontvangen en ook erg werkbaar gevonden door de mentoren.
Zo zijn er werkvormen met keuze
uit hoofd (denken), hart (associëren,
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ervaren) en handen (doen). De mentoren kunnen zo in het
seizoen goed variëren, zodat elke catechisant op eigen manier aangesproken wordt.
Zoals eerder vermeld vervullen de mentoren ook de rol van
JP’er (Jeugdpastoraat). Zij spreken en ontmoeten de jongeren veel, proberen een persoonlijke band op te bouwen
en het belangrijkste is dat zij (het seizoen) ook voor ‘hun’
jongeren persoonlijk bidden.

Verenigingsnieuws

De volgende gemeenteleden zijn catechesementor en zullen samen met ds. Wessels het catecheseseizoen verzorgen:
Renske van den Born, Jan Janse, Erik Lokhorst, Pieter de
Pater, Deleana Timmer en Cobie Witbraad. Ook dit seizoen
willen we de gemeente oproepen dit zeer belangrijke werk
mee te nemen in het gebed en te bidden voor de jongeren,
mentoren en de predikant.
Als er vragen over de catechese zijn, dan kan contact worden opgenomen met één van de jeugdouderlingen Gerald
van der Linden of Ruben van Vliet.
Belijdeniscatechisatie
Over een aantal weken zal het zgn. ‘winterwerk’ weer van
start gaan, en dus ook de catechisaties. Speciale aandacht
vraag ik graag even voor de belijdeniscatechese. Ook dit
jaar zal er weer een groep van start gaan, er zijn al een aantal aanmeldingen, maar daar kunnen er nog (veel) meer bij!
Het zou fijn zijn als je je van te voren opgeeft via
a.d.j.wessels@hervomdwoudenberg.nl maar dat is niet verplicht. Het is ook niet verplicht om aan het eind van het
seizoen belijdenis te doen. Ik hoop dat we met een mooie
groep weer een waardevolle winter zullen hebben waarin
we veel mogen ontdekken over God en het volgen van
Jezus. De avonden zijn steeds op maandag van 20.30 –
22.00u in E.H.
Mocht je door de week niet kunnen dan hoor ik het graag,
dan kunnen we proberen om in het weekend (vrijdagavond) ook een groep te gaan draaien!
Bij de diensten
- Zondagmorgen staat de dienst in het teken van de voorbereiding op de viering van het Heilig Avondmaal. Het is
goed om ons op dit ‘hoogtepunt’ voor te bereiden, al zullen we uiteraard elke dag dicht bij Christus moeten leven.
- De middagdienst is een doopdienst, ik hoop dat u en
jij daar ook bij zult zijn. Met enige regelmaat hoor ik de
opmerking dat het jammer is dat we de doopdiensten
niet ’s morgens houden, vooral ook omdat er dan meer
gemeenteleden aanwezig zijn. Helaas zal dit voorlopig
niet lukken omdat de dienst van 10.45u vaak zo vol zit dat
er niet veel gasten bij zouden kunnen. Wat wel mogelijk
is is dat u en jij ‘s middags naar de doopdienst komt. Dat
is niet alleen fijn voor de doopouders; je wordt er zelf ook
nooit minder van!
- Op zondag 15 september zullen we het Heilig Avondmaal
vieren, dit keer zitten we als wijk in Eben Haëzer met een
dienst om 9.00 en om 11.00u. Voor de dienst van 9.00u is
kinderoppas aanwezig. Om 18.30u is er voortzetting en
nabetrachting; welkom!
Tenslotte
Op dinsdag 17 september zal ik de hele dag in de binnenstad van Amersfoort verblijven waar dan voor het eerst in
Nederland een Preekfestival wordt georganiseerd ter inspiratie voor predikers. Ik kijk uit naar een inspirerende dag in
een mooie stad! Een hartelijke groet,
Ds. A.D.J. Wessels
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Eben-Haëzer club
Morgenmiddag beginnen we weer met onze eerste clubmiddag. We hebben er weer zin in en jullie hopelijk ook. Tot morgenmiddag 14.00 in Eben-Haëzer. En neem gerust iemand
mee, die een keertje wil komen kijken.
Hartelijke groeten, de leiding
Mannenvereniging “Timotheüs”
Als (jonge) mannen komen we op dinsdagavond 17 september weer samen in Eben Haëzer. We bespreken dit seizoen
gedeelten uit het Johannesevangelie opdat wij (met meer
zekerheid) zouden geloven dat Jezus de Messias, de Zoon
van God is. En dat we zo het leven hebben in Zijn Naam. Deze
eerste keer staat het bekende gedeelte uit Johannes 3 over de
wedergeboorte centraal. Herman van Egdom zal de Bijbelstudie inleiden. Daarna bespreken we in kleine groepjes vragen,
zoals ‘Waarom was de boodschap ‘u moet wedergeboren
worden’ voor Nicodemus zo nodig? Welke boodschap zit daar
voor ons in?’ We beginnen om 20.15 uur in zaal 5. Leden en
belangstellende jonge mannen: van harte welkom!
5 G Jongerenweekend! Het is bijna zover, geef je op!
Het eerste weekend van de herfstvakantie is het weer tijd
voor het 5G Jongerenweekend! Alle jongeren tussen de 16 en
25 jaar zijn van harte uitgenodigd. Ook als je niet op de JV zit!
20 jongeren uit Woudenberg zijn je al voorgegaan!
Wanneer: D.V. 18-21 oktober 2019 Prijs: 60 euro!
Waarom: omdat het goed en super leuk is om een weekend
met andere jongeren bezig te zijn met God en Zijn Woord,
ruimte voor vragen, gesprekken, Bijbelstudie, zingen, bidden, gezelligheid, spelletjes, kampvuur, BBQ , zeskamp en
nog veel meer! Bij twijfel, zeker meegaan Hoe: op de site
www.5gemeenten.nl kan je jezelf opgeven en vind je meer
info, foto’s en een filmpje! (Opgeven graag voor 1 oktober ivm
de voorbereidingen!) Info: wil je iemand spreken, bel of app
Jaap (0651790959) of Alyanne (0645185483) En dan: Dan
hopen wij jou daar ook te zien! Hartelijke groet namens alle
5G leiding van Tom, Alyanne en Jaap

Algemene berichten
Christelijke Vrouwenvereniging ‘Samen verder’
Donderdag 6 september komen de dames voor het eerst
in het nieuwe seizoen bij elkaar. Deze avond komt ds. L.W.
Schaafsma uit Nunspeet ons vertellen over Vrouwen rondom
Jezus. We hopen een fijne avond met elkaar te hebben. Gasten en nieuwe leden zijn hartelijk welkom. De avond begint
om 19.45 uur in Eben-Haëzer.
Het Bestuur
Open repetitieavond Seniorenkoor
Jubilate Deo Woudenberg
Bericht voor ieder die van zingen houdt en wel op een koor
zou willen....
Onze repetities zijn op woensdag van 18.00 tot 19.30 uur
in kerkelijk centrum Eben-Haëzer, Schoutstraat 8a, Woudenberg. We beginnen weer woensdag 4 september.
Woensdag 11 september hebben wij een open repetitie
avond. Kom vrijblijvend luisteren naar ons Seniorenkoor Jubilate Deo : "Zingen tot eer van God".
Neem vriend, vriendin, broer, zus, buurman, buurvrouw mee.
U mag op elk tijdstip binnenvallen. We pauzeren van 18.45 tot
19.00 uur. Zingen is zo heerlijk, u weet niet wat u mist!
Welkom!
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Oproep voor vrijwilligers:
De commissie zoekt nog mensen die eenmalig enkele uren
(maximaal) hun handen uit de mouwen willen steken.
U kunt dan denken aan het helpen inzake de barbecue; vlees
bakken, salades maken en broodjes afbakken. Mocht u hierin
willen assisteren dan kunt u dit melden aan een van de commissieleden of via startdag@hervormdwoudenberg.nl

de diverse ontmoetingen steeds vernieuwde kracht en
mogelijkheden krijgen.
3. Bid voor de kinderen den Os: Daan (in ons land voor studie)
en Ruben, Tim en Lieneke.
4. Laten we bidden voor de Surinaamse bevolking. Ook voor
hen die leiding geven. Dat zij betrouwbaar zullen zijn en
gesterkt worden met moed tegen de corruptie daar
Meeleven met de familie den Os
Dat kan op allerlei manieren.
a. Door te bidden voor Martijn en Annemieke den Os en hun
kinderen. U kunt daarbij gebruik maken van de gebedspunten hierboven.
b. Door de nieuwsbrief te lezen. In deze maand komt er
weer een nieuwsbrief uit. Deze kunt u ontvangen via de
brievenbus of via de mail. Wilt u dat, geef dat dan door
aan Piet Goudriaan via tel.nr. 033-2863305 of via zijn mail:
p.goudriaan1949@kpnmail.nl Ook in de hal van Eben-Haëzer kunt u een exemplaar van de nieuwsbrief vinden tussen
alle folders, flyers en andere informatie naast de ingang van
het kerkelijk bureau..
c. Door financieel bij te dragen. Uw donaties/giften ontvangen we heel graag en kunnen worden overgemaakt via
de Stichting Vrienden van Nassim, o.v.v. fam. den Os. Het
IBAN–rekeningnummer is: NL 05 INGB 0000 1795 74. Daar
de Stichting te maken heeft met teruglopende inkomsten,
zijn we extra blij met uw / jouw giften, die aftrekbaar zijn
voor de belasting, omdat SVVN de ANBI-status heeft.
Verkoopactie: Ineke Grünbauer (Jan Steenlaan 22, Woudenberg) maakt nog steeds hele mooie wigwams. Wilt u ook een
wigwam voor uw (klein)kinderen? Ze zijn € 50,- per stuk U
kunt Ineke mailen via inekegrunbauer@hotmail.com of bellen naar haar nr.06-38 23 96 32. Ineke heeft een hele voorraad
thuis. Naast de wigwams heeft ze ook leuke gehaakte tassen
met verschillende maten vanaf € 10,00 Deze kunnen ook op
kleur besteld worden. Verder heeft ze ook mooie sieraden te
koop. Tenslotte heeft ze ook boeken in de aanbieding met
als titel: “F-16 piloot met een nieuwe missie”. De prijs van het
boek is slechts € 5,00! Vanaf jan. t/m aug. dit jaar heeft Ineke
voor € 650,- verkocht voor de fam. den Os, waar we heel blij
mee zijn. We zijn haar heel veel dank verschuldigd voor de
enorme inzet!! Bij voorbaat ook heel hartelijk dank voor uw/
jouw meedoen, in welke vorm dan ook!
Hartelijke groet, namens SVVN / TFC fam. den Os
Piet Goudriaan (secr.)

Inzamelactie voor de voedselbank bij Hoogvliet
op zaterdag 5 oktober
Op zaterdag 5 oktober vindt er weer een inzamelactie plaats
bij supermarkt Hoogvliet in Woudenberg.
De ingezamelde artikelen zijn bestemd voor de klanten van
de voedselbank in Woudenberg en Scherpenzeel.
Voor deze actie zijn er nog enkele vrijwilligers nodig die gedurende anderhalf uur de artikelen in ontvangst nemen en
sorteren.
Wil je meedoen? Meld je aan bij de coördinator van Voedselbank Woudenberg en Scherpenzeel:
- via email rijk.beumer@gmail.com
- telefonisch 06-40499934 of 033-8873678
Familie Den Os Nieuws
Gebedspunten:
1. Dankbaarheid voorop. Martijn is druk met zijn werk in de
lucht, in de binnenlanden van Suriname, maar ook in Paramaribo.
2. Martijn en Annemieke proberen steeds ‘dat goede’ te doen
wat hun hand vindt om te doen.’ Het is Suriname, daar is
het allemaal niet zo geregeld. Laten we bidden dat zij voor

Koor- en zangavond “150 jaar Knipscheerorgel”
in Dorpskerk Woudenberg
Op woensdag 2 oktober wordt in de Dorpskerk van Woudenberg een koor- en samenzangavond georganiseerd ter gelegenheid van het 150 jaar bestaan van het Knipscheerorgel in
deze kerk. Op 2 oktober is het ook precies 10 jaar geleden dat
na een uitgebreide renovatie, waarbij het orgel in oude luister
werd hersteld, het orgel opnieuw in gebruik werd genomen.
Op 2 oktober hopen we ook daar feestelijk bij stil te staan.
Medewerking wordt verleend door het koor Voci Vocal o.l.v.
Rineke de Wit en de bekende organist Arjan Veen. Ds. A.D.J.
Wessels zal namens de kerkenraad de opening en de sluiting
verzorgen.
Er wordt een programma samengesteld van koor en samenzang, waarbij het orgel uiteraard ook solistisch is te beluisteren. Het orgel is eertijds gebouwd als samenzangorgel. Dat
aspect zal tijdens de avond dan ook mede centraal staan. Gepresenteerd zal worden hoe de samenzang in de 19e eeuw
klonk (vaak ook met tussenspelen tussen iedere regel). Omdat onze kerkelijke gemeente tot 1918 naast het orgel ook de
beschikking had over een voorzanger zal ook dit feit worden

Startdag 2019
Zoals u eerder heeft kunnen lezen zal dit jaar de Startdag
plaatsvinden op zaterdag 21 september 2019. Op deze dag
starten we gezamenlijk het winterwerk van het seizoen '19'20. Dit jaar zijn er weer een aantal bekende maar ook nieuwe
activiteiten, alle activiteiten beginnen om 14:00 uur in EbenHaëzer. Graag vooraf opgeven via de website van de kerk of
via de uitgereikte flyer.
•	
Ouderen Programma: In Eben-Haëzer, verzorgt door de ouderen contact commissie
•	
Rondleiding gemeentehuis: door het oude gedeelte, let op:
maximaal 40 deelnemers
•	‘Weer eens wat anders’ Dit keer kun je in het middagprogramma in Eben-Haëzer alles leren over weer en klimaat.
Ons gemeentelid Jaco van Wezel werkt als meteoroloog bij
Weeronline en zal jullie wat vertellen over zijn werk en hoe
een weersverwachting tot stand komt. Daarnaast wordt
jullie weer- en klimaatkennis getest en gaat hij graag met
jullie in gesprek over de opwarming van het klimaat.
• Zang workshop: door Bernhard Slijkhuis, dirigent van Esperanza, de geleerde liederen zingen we ook tijdens het
bezinning-moment in kerk voorafgaand aan de BBQ
•	
Fietstocht: voor jong en oud in de omgeving van het mooie
Woudenberg
•	
Kanovaren 11+ : Bij Boerderij Berg in Leusden
•	
Sport & spel 11-: In de Camp
•	
Mountainbiken: Mooie singletracks in de omgeving van
woudenberg, we passen het tempo eventueel aan voor de
minder geoefende fietser..
•	
Bloemschikken: In de bovenzaal van Eben-Haëzer, maximaal
35 deelnemers
•	
BBQ rondom de kerk; (bij mindere weersomstandigheden
in Eben-Haëzer), ook een mooi moment om mensen die u
minder goed kent een keer te spreken..
•	
Volleybal toernooi in de Camp: We verwachten veel aanmeldingen dus maak alvast teams en geef je op!

vrijdag 6 september 2019

meegenomen. Heel interessant om kennis te nemen van de
wijze waarop zo’n 150 jaar geleden de gemeentezang werd
begeleid. Het koor zal verder o.a. ook het Magnificat (Lofzang
van Maria) en het Nunc Dimittis (Lofzang van Simeon) en
diverse andere werken uitvoeren.
Reserveer de datum van woensdag 2 oktober (20.00 uur)
alvast in uw agenda. Het belooft een bijzondere avond te
worden. In het volgende nummer van de kerkbode hopen
we meer uitgebreid op deze avond terug te komen.
PCOB of Prot. Chr. Ouderen Bond.
Nu het winterseizoen weer voor de deur staat willen we u ook
voor de contact middagen van de PCOB in Woudenberg uitnodigen. U kent ons misschien omdat u al lid bent of iemand
kent die lid is en de middagen al bezoekt. Zoals u hieronder
kunt lezen zijn we op allerlei wijzen actief in de landelijke en
plaatselijke samenleving. Daarnaast proberen we ook leerzame, onderhoudende en gezellige middagen te houden. Op
18 september starten we met een reisje naar Bennekom om
daar het kijk- en luistermuseum te bezoeken. Voor deelname
kunt u onderstaand telefoonnr. bellen.
In oktober beginnen we met het reguliere winterprogramma
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met een middag over Amish Quilts en daarbij uitleg over
het ontstaan. We hopen een muziekmiddag te hebben en
natuurlijk onze jaarlijkse kerstfeestviering. Dit vindt allemaal
plaats in de Serre. U bent van harte welkom
In Woudenberg is de PCOB actief op maatschappelijk, sociaal
en cultureel gebied voor en door ouderen. Daarnaast verzorgen we 12 keer jaar een gezellige contactmiddag, die in het
teken staat van samenzijn met een lezing ter vermaak maar
ook om ons te informeren over allerlei zaken die van belang
zijn voor ouderen. Deze bijeenkomsten houden we in “De
Serre” aan de Kersentuin in Woudenberg. Als PCOB willen we
ons tevens inzetten voor mensen die door de wet- en regelgeving enz. het zicht op de zaken dreigen kwijt te raken. Om
dit te kunnen blijven doen hebben we wel een grote, betrokken achterban nodig en zo mogelijk ook meer leden. Voelt u
hiervoor, kom dan eens langs om kennis te maken bv. tijdens
een contactmiddag, aanvang 14.30 uur, de toegang is vrij ook
wanneer u (nog) geen lid bent. Voor informatie kunt u contact
opnemen met onderstaand adres.
Mw. W. van Ginkel-Beulenkamp, 033-286 3760. Secr. PCOB afd.
Woudenberg.

A LGE M E NE BE RI CH TE N

God verstaan:
Leven in Gods nabijheid
Een leven dat verlangt naar een omgang met God vraagt
dat we soms pas op de plaats maken, even stil staan en in
stilte ervaren. Welke moeite neem jij om de omgang met
God te verdiepen? En hoe onderscheid jij de gedachtes,
gevoelens en emoties die daarbij beleefd worden. Tijdens
de verdiepingsconferentie zullen op zoek gaan hoe we Gods
betrokkenheid op ons leven meer kunnen begrijpen en hoe
we deze kunnen verdiepen. Ds. R.W. de Koeijer zal tijdens
zijn lezing ons hierin verder op weg helpen. In het middaggedeelte diepen we dit thema verder met elkaar uit
in aansprekende workshops. Er is keuze uit de volgende 4
workshops: Blijf in Mij - Bijbelstudie Johannes 15, Wandelen
met God - een stiltewandeling, Geestelijke strijd, Woorden
van God – creatieve workshop. Medewerking wordt verleend door o.a. Ds. R.W. de Koeijer, Sjors van der Kraan, Arida
Nederveen, Ds. G.M. van Meijeren en Lennard van Prooijen
(muziek). De Verdiepingsconferentie staat voor aansprekende lezingen, workshops en gelegenheid om in contact te
komen met medechristenen tussen de 20-40 jaar.
Datum: 14 september 2019
Tijd:
10.00-17.00
Locatie: 	Hoeve de Beek, Brinkkanterweg 23,
3931 PJ Woudenberg
Dit jaar bieden wij bij aanmelding korting! Kijk voor meer
informatie en aanmelding op de website:
www.verdiepingsconferentie.nl of op facebook:
www.facebook.com/Verdiepingsconferentie.

Koor- en zangavond “150 jaar
Knipscheerorgel” in Dorpskerk
Woudenberg
Op D.V. woensdag 2 oktober wordt in de Dorpskerk van
Woudenberg een koor- en samenzangavond georganiseerd
ter gelegenheid van het 150 jaar bestaan van het Knip-

scheerorgel in deze kerk. Op 2 oktober is het ook precies
10 jaar geleden dat na een uitgebreide renovatie, waarbij
het orgel in oude luister werd hersteld, het orgel opnieuw
in gebruik werd genomen. Zie voor meer info bij Woudenberg

Studieavond met ds. Jaap de
Vreugd in Renswoude over “de geboorteweeën van het Koninkrijk”
Op donderdag 3 oktober is er in Renswoude een studieavond
met ds. Jaap de Vreugd, spreker van Christenen voor Israël.
Het onderwerp waarover hij spreekt is: De geboorteweeën
van het Koninkrijk. De bijeenkomst vindt plaats in De Voorhof, Dorpstraat 88 in Renswoude. De aanvang is om 20.00
uur, toegang is gratis. Er is verkoop van producten uit Israël.
De geboorteweeën van het Koninkrijk
Ds. Jaap de Vreugd: Ik ben ervan overtuigd, dat het gebeuren
rond Israël een van de grote tekenen van God in onze tijd
is. En we zijn een bevoorrechte generatie omdat we tal van
profetische beloften van God in vervulling zien gaan in de
terugkeer en het (beginnend) herstel van Israël. Dit is een
van de grote tekenen van God in onze tijd; in samenhang
met andere tekenen zien we de wederkomst van de Messias en de doorbraak van het rijk van God naderbij komen.
Het is bijzonder belangrijk elkaar te helpen de tekenen te
verstaan en zo ook de eigen tijd te verstaan, opdat we bereid
en toegerust zijn voor Gods toekomst. Als we de komst van
de Here nabij weten mogen we de rampen van onze tijd als
beginnende weeën zien van de geboorte van het Koninkrijk.
Achtergrond spreker
Ds. Jaap de Vreugd was als hervormd predikant werkzaam
in de PKN. Hij is oud-voorzitter van Christenen voor Israël.
Hij maakt deel uit van de redactie van Israël & de Kerk en
publiceert geregeld in dit theologisch kwartaaltijdschrift.
Ook is hij als redactielid en schrijver verbonden aan Pro-
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fetisch Perspectief, een kwartaalblad
schiedenis en actualiteit.
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Molenstraat 10a
3927 AC Renswoude
Tel: 0318 - 57 35 38
dat
op geMob: inzoomt
06 - 149 636 02
info@napschilderwerken.nl
www.napschilderwerken.nl

Uitnodiging Mannenthemadag

Medewerker

of Nine Lessons and Carols’. Repetitieavonden vinden vanaf begin oktober plaats op dinsdagavond in Scherpenzeel.
Zie voor meer info bij Scherpenzeel.

Hulp bij Huishouden
vanaf 2 dagdelen per week

Midden-Nederland (Veenendaal)

Voor al uw:
binnen
en
buiten schilderwerk
De Mannenthemadagen
commissie organiseert op 12
- glasweefsel, behang en sauswerk
oktober 2019 een Mannen-themadag.
- beglazing
Ook voor:

Thema: 'Volhouden Kunst of Gunst?'
- deeluitvoeringen
en
Sprekers: Ds. J.J. Mulder, Krimpen
a/d IJssel
meerjarenonderhoudsplan
(Hervormd) en Ds. J.L. de Jong, Soest (Chr. Ger.)
schilderwerk
Dagvoorzitter: Ds. G.F. Willemsen, Veenendaal
Plaats:	
Gebouw Maranatha (naast de Julianakerk),
Prins Bernhardlaan 26, Veenendaal
Aanvang: 10.00 uur
Inloop:
09.30 met koffie en thee
De morgen duurt tot 13.15 uur. Er is een gratis lunch. Er
is voldoende gratis parkeergelegenheid. Aanmelden via
www.mannenthemadagen.nl of jvancapelleveen@solcon.nl,
telefoonnummer 0318-516930. Alle mannen jong en oud
hartelijk welkom en neem gerust uw vrouw/vriendin mee.

Projectkoor ‘Festival of Lessons and
Carols’ Scherpenzeel weer van start
Alweer voor het vijfde jaar achtereen gaat binnenkort in
Scherpenzeel het projectkoor van start voor een ‘Festival

OPEN WORKSHOPDAG
COV VEENENDAAL
21 september
Word jij blij van een
schoon en opgeruimd
huis? Kom dan werken

Aanvang: 9:45 uur (welkom vanaf 9:30 uur),
eindtijd ca 16:30 uur. Aller Erf – Ronde Erf
Op 21 september houdt de COV Veenendaal een open
workshopdag in Aller Erf. Deelname is gratis. Het ochtendprogramma bestaat uit twee workshops. Deze worden
verzorgd door Diane Hidding en Veronique Lamers. Er
wordt gewerkt aan adem, stem, klank en toonvorming.
‘s Middags worden in korte tijd een aantal leuke muziekstukken ingestudeerd en ten gehore gebracht in de vorm
van een scratch concert.
Iedereen is welkom om te kowoningbouw
men, mee te doen en de COV “te beleven”.

als medewerker hulp bij
huishouden in Woudenberg en omgeving voor
minimaal 2 dagdelen
per week. (een andere
contractomvang is
bespreekbaar).

utiliteitsbouw

Meer informatie?

De dag begint om 9:45 uur en eindigt om ongeveer
16:30 uur. Deelnameagrarisch
van alleen het middagprogramma
is ook mogelijk. Dat begint om 13:45 uur. Koffie en thee
renovatie
worden door de COV
verzorgd. Deelnemers moeten zelf
zorgen voor een lunchpakket. Meer informatie en opgave:
info@oratoriumvereniging.nl.

Dicky van de Haar
06 22 11 28 58

leliezorggroep.nl/werk

www.bouwbedrijfnap.nl
Lunteren | T. 0318 - 483512

onderdeel van
Lelie zorggroep

Advertenties

Kleinschalig in wonen,
groot voor de wijk

T I SG
G RRDA
EBEPALIN
WAA

In Groenewoude
bieden wij u:
O wonen met zorg
O tijdelijk verblijf
O ontmoetingsplein De Serre
met restaurant en activiteiten
Voor dagbegeleiding kunt u terecht
in centrum De Schans.

Bel voor meer informatie:

0800 0711

www.groenewoude.nl

Woning kopen
of verkopen?
Molenbeek Makelaars: uw entree
tot
tot een
een veel
veel bredere
bredere kopersgroep
kopersgroep

Molenbeek
Bel
met ErwinMakelaars:
of Anne! uw entree
033 286 1395

Woning verkopen? Begin bij Molenbeek Makelaars. Dankzij
Woning verkopen? Begin bij Molenbeek Makelaars. Dankzij
vestigingen in Utrecht, Zeist en Woudenberg bieden we uw
vestigingen
Utrecht,
Zeist
en Woudenberg
bieden
uw
woning
in eeninveel
bredere
kopersgroep
aan. Met
eenwe
hogere
woning in een veel bredere kopersgroep aan. Met een hogere
opbrengst als resultaat! Gratis waardebepaling van uw
opbrengst als resultaat!
Gratis
van uw
woning? Bel
033waardebepaling
286 4411!
woning? Bel 033 286 4411!

Molenbeek Makelaars. Meetbaar meer resultaat
Molenbeek
Makelaars. Meetbaar meer resultaat
Frans Verweij, Diederik Donker, Marcel Donker

Frans
Verweij,
Diederik
Donker, Marcel
Donker
De Nieuwe
Poort
20, 3931
JK Woudenberg
| (033)
286 4411
| (033) 286 4411
erwin@makelaardijgeijtenbeek.nl
| makelaardijgeijtenbeek.nl
De Nieuwe
Poort 20, 3931 JK Woudenberg
woudenberg@molenbeek.nl
| www.molenbeek.nl
woudenberg@molenbeek.nl | www.molenbeek.nl
Makelaardij Geijtenbeek | Oude Schans 84 | 3752 AH Bunschoten-Spakenburg

een warm

S T I J LV O L & S T R A K D E S I G N
MET
GEVOEL

WWW.SOOFMEUBELS.NL
Winkel: Telefoonweg 137, 6711 NB EDE
T 0318 - 220 206 E info@soofmeubels.nl

Openingstijden: maandag vanaf 13:00 tot 17:30 uur | dinsdag t/m donderdag van 9:30 tot 17:30 uur | vrijdag van 9:30 tot 21:00 uur | zaterdag van 9:30 tot 17:00 uur | Zondag gesloten

RIJKSEN
UITVAARTZORG

Voorheen Boshuizen
Uitvaartzorg.

Vallei & Rijn

“Betrokken zorg
rondom overlijden”








Importeren / Invoeren
Aankoopbemiddeling
Verkoopbemiddeling
Wagenparkbeheer
Nieuwe auto
Financieringen

Uw uitvaartleider Johan Rijksen

Dorpsstraat 155 & Holleweg 18, Scherpenzeel

Nieuwstraat 105 • 3925 EE Scherpenzeel
T. 033 - 277 3050 • M. 06 - 415 621 99

(+31) 06 52 67 26 00
info@autobedrijftanghescherpenzeel.nl

Meer informatie: www.rijksenuitvaartzorg.nl

BETER

www.autobedrijftanghescherpenzeel.nl

ONTWERPEN
ÉN TEKENEN
IS GOEDKOPER
EN SNELLER
BOUWEN!

Galileïlaan 36,
6716 BP Ede
0318 62 71 62
info@ snetselaar.nl
www.snetselaar.nl

Uw regiomakelaar voor:

- Verkoop- en aankoopbemiddeling
- Gratis waardebepalingen
- Taxaties

Hypotheekcentrum
Alle banken, dus altijd
laagste hypotheekrente

info@blaauwendraad-makelaardij.nl | Vlieterweg 64, Scherpenzeel
Telefoon: 033 2588 462 | blaauwendraad-makelaardij.nl

Zorgen
Zorgen
Zorgen

uit handen nemen
de moeilijkste
uittijdens
handen
uit
handen
nemen momenten
tijdens de
de moeilijkste
moeilijkste momenten
tijdens
momenten

Dag
via
Dagen
en nacht
nacht bereikbaar
bereikbaar via
Dag en nacht bereikbaar via

(033)
39 69
69
(033) 286
286 39
(033) 286 39 69

wwwww.
w.bbl lookkhhuu i s u i t vvaaaarrttzzoor rgg. n. n
l l
w w w. b l o k h u i s u i t v a a r t z o r g . n l

