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KERKRENTMEESTERS

Truus van Kekem en u kunt ook direct
contact opnemen met een notaris.

Financiën
Nadat we in de vorige A10 konden
melden dat we dit jaar al uit 2
nalatenschappen geld mochten
ontvangen, kunnen we nu met grote
dankbaarheid meedelen dat er nog
een derde legaat is bijgekomen zodat
onze gemeente dit jaar in totaal
€ 87.000,- zal ontvangen.
In verband met te verwachten uitgaven
in de (nabije) toekomst voor het orgel
en de verwarming van de kerk van
Ameide en ander onderhoud van de
kerken en hopelijk uitbreiding van de
kerkelijke ruimtes bij de kerk, kunnen
we dit bedrag erg goed gebruiken.

Vandalisme Tienhoven
Er is helaas ook minder mooi nieuws
te melden namelijk dat de ruitjes van
de kerk van Tienhoven (aan de kant
van de dijk) een aantal keren het
doelwit zijn geweest van vandalisme.
Dit is vorig jaar zomer gebeurd en
deze zomer zelfs 2x. Dat heeft ons al
enkele duizenden euro's gekost. De
ruitjes zijn niet verzekerd want dat is
erg duur maar we overwegen nu toch
om ze te verzekeren. Een andere
mogelijkheid is om voorzetramen te
laten plaatsen maar dat kost € 2.000,per raam. We hebben bij de politie
aangifte gedaan en als iemand iets
gezien of gehoord heeft wilt u dat dan
aan ons doorgeven?

Wist u dat wij als kerk vrijgesteld zijn
van belasting (successierechten) over
erfstelling en legaten? Dit betekent dat
het volledige bedrag voor de kerk is en
er niets afgedragen hoeft te worden
aan de overheid (wat bv. bij stichtingen
wel het geval is).
Daarom willen we u als lid van de
gemeente ook op deze mogelijkheid
wijzen om onze kerk in uw testament
op te nemen. Op die manier kunt u ook
na uw overlijden het plaatselijke
kerkenwerk een steun in de rug geven.
In een testament (dat altijd door een
notaris moet worden opgesteld) zijn er
twee mogelijkheden om de kerk iets na
te laten: als erfgenaam of via een
legaat. Als erfgenaam ontvangt de
kerk (een deel van) uw gehele erfenis.
In een erfenis zit alles wat u aan
bezittingen en schulden heeft op het
moment van overlijden. Bij een legaat
ontvangt de kerk een door u vooraf
bepaald bedrag uit uw erfenis. Voor
nadere informatie kunt u zich wenden
tot een van de kerkrentmeesters of

Onderhoud gebouwen
In het najaar zullen enkele gebouwen
een verfbeurt krijgen. Dit betreft Het
Jot, de pastorie en De Hoven. Dit
onderhoud is noodzakelijk om het
houtwerk van deze gebouwen in
goede staat te houden en is ook
begroot in het meerjaren
onderhoudsplan van onze kerkelijke
gebouwen. Het onderhoudsplan van
de kerk in Tienhoven loopt tot en met
2018. Om ook vanaf 2019 in
aanmerking te komen voor subsidie
voor onderhoudswerkzaamheden
zullen we dit jaar weer een nieuw
onderhoudsplan opstellen wat uiterlijk
februari ingediend moet worden.
Onderhoud orgel
In het voorjaar hebben we op advies
van Henk van Egmond het onderhoud
en stemmen van het orgel uitbesteed
aan Jaap Hooghwerff uit HardinxveldGiessendam. Jaap heeft een eigen
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tongwerkregister van het hoofdwerk
zitten verschillende stemkrukken te los
en scheef waardoor ze snel van
stemming verlopen en ze een
brommend geluid geven.
Totale kosten: € 9.755,- excl. BTW.
Ongeveer hetzelfde bedrag zullen we
dan volgend jaar besteden aan de
resterende mankementen: de klavieren
en registers zullen opnieuw ingevoerd
en rammelvrij gemaakt worden en bij 3
tongwerk registers is looderosie
geconstateerd waardoor de koppen
vervangen moeten worden.

meubelmakerij en orgelmakerij in
Giessenburg en was een leerling van
Henk van Egmond zoals meerdere
organisten in onze kerk. Hij heeft
inmiddels samen met Henk van
Egmond de laatste stembeurt
uitgevoerd. Hij is tevens bereid om in
te vallen wanneer bij ziekte of andere
omstandigheden de bestaande 4
organisten de diensten niet kunnen
invullen. Hij wordt volgend jaar ook 4
diensten ingeroosterd om mee te
draaien als organist.
Wat we ook al gehoord hadden van
zijn voorganger is dat er best wel
sprake van is van achterstallig
onderhoud van het orgel. Om te
voorkomen dat we steeds onverwacht
geconfronteerd worden met kosten
aan het orgel en mogelijk gemaakt
dankzij de eerder genoemde legaten
hebben we besloten om een groot deel
van het achterstallig onderhoud dit
najaar te laten uitvoeren. Het is
gelukkig niet zo ingrijpend als de
vorige keer dat er een steiger gebouwd
moest worden, maar het kan zijn dat
incidenteel een deel van het orgel niet
gebruikt kan worden.

Update De Hoven
Het nieuwe winterseizoen is begonnen
en het is weer gezellig druk in De
Hoven. Zoals ieder jaar zijn we het
seizoen begonnen met een
informatieavond met
vertegenwoordigers van alle
gebruikers van De Hoven. In de vorige
A10 stond een uitgebreid stuk over De
Hoven en de spelregels. Daarom nu
alleen de herhaling van de
belangrijkste punten:
We zijn inmiddels in het bezit van een
eigen horecavergunning. Anita en
Anneke hebben de benodigde
diploma's gehaald om dit mogelijk te
maken.
Het is mooi om te zien dat er de
afgelopen maanden al meerdere
reserveringen zijn gekomen voor
feestjes bv. i.v.m. huwelijksjubilea en
verjaardagen.
Voor informatie en prijsopgaves kunt u
contact opnemen met Anita.
Met betrekking tot de kerkelijke
activiteiten vragen wij iedereen om na
afloop van een activiteit alles netjes
achter te laten en te melden als een
ruimte door een andere groep niet
netjes is achtergelaten.

Voor degenen die er verstand van
hebben en overige geïnteresseerden
volgen nu de zaken die dit jaar
opgepakt zullen worden:
De twee balgen van het hoofdwerk
worden voorzien van nieuw leer (het
huidige leer is dusdanig verdroogd dat
het ieder ogenblik kan scheuren). De
motor van het Hoofdwerk loopt warm
en heeft zijn beste tijd gehad en zal
worden vervangen.
De kanaalaansluitingen van de balgen
naar de windlades lekken behoorlijk en
zullen voorzien worden van nieuw leer.
Het rugwerk is ernstig vervuild en zal
schoongemaakt worden. In het
4
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naar een paar gemeenteleden die
bereid zijn om (bij toerbeurt) onderling
ervoor te zorgen dat er foto's gemaakt
worden bij gelegenheden waar
meerdere gemeenteleden aanwezig
zijn. Nu wordt het wel eens vergeten
en dat is jammer. Iedereen die wil
helpen (vele fotografen maken licht
werk) kan even een mailtje sturen naar
redactie@pkn-ameide-tienhoven.nl Bij
voorbaat dank.

Vergeet ook niet de ruimtes vooraf
telefonisch te reserveren bij Ad Breure
(601765) en als een reservering niet
doorgaat deze ook weer af te melden.
Dankzij een nationale actie van de
Hartstichting hebben we een
buitenkast ontvangen voor de AED die
in het verleden in de hal van De Hoven
hing. De AED zit nu in een verlichte en
verwarmde buitenkast naast de 2e
ingang aan de kant van de
Amelia'slaan. Dus bij de ingang tussen
de hoofdingang en de ingang van de
aula. Er zit een codeslot op (de code is
1234) en de AED is aangemeld bij het
project "6-minutenzone". Een 6Minutenzone is een gebied dat zo is
ingericht dat mensen binnen 6 minuten
de juiste hulp kunnen bieden bij een
hartstilstand: 112 bellen, starten met
reanimeren en een AED inzetten.
Hiermee is de kans op overleven van
het slachtoffer aanzienlijk vergroot.
Elke dag sterven 35 Nederlanders aan
een hartstilstand buiten het ziekenhuis.
Thuis, op straat of op het sportveld.
Snelle hulp kan het verschil maken
tussen leven en dood.

Ter herinnering: Als er een kerkdienst
in Ameide is met een liturgie dan is het
mogelijk om deze liturgie thuis op de
computer te zien (door te klikken op de
kerkdienst in de activiteitenlijst aan de
rechterkant van het scherm). Dit is dan
met name bedoeld voor mensen die
via onze website of kerkomroep.nl de
diensten beluisteren. Bij kerkradio
luisteraars worden de liturgieën
thuisbezorgd (met dank aan de
gemeenteleden die de liturgieën
opstellen, kopiëren en rondbrengen! Er
wordt zo een heleboel werk op de
achtergrond gedaan in onze gemeente
waar niet iedereen erg in heeft).
Jan den Oudsten

Website
We hopen dat iedereen regelmatig
onze website bezoekt omdat daar
berichten geplaatst worden die (nog)
niet in de Zaaier of afkondigingen zijn
gemeld. Een aantal voorbeelden zijn
de preekroosters en foto's van
evenementen of bv. info over
uitvaarten die te laat voor Zaaier en
afkondigingen is binnengekomen. Op
dit moment staan er o.a. actuele foto's
van opening winterwerk, maar er staan
ook foto's van World Servants en
Cofratiam. Omdat veel mensen deze
foto's erg leuk vinden, zijn we op zoek

KRINGWERK
Waarom (Bijbel) kringwerk?
Het winterseizoen begint en dat houdt
onder andere in dat er meerdere
(Bijbel) kringen van start gaan.
Meerdere gemeenteleden nemen
eraan deel. Er zijn helaas ook velen
die geen gehoor geven aan de oproep
om zich bij één van de kringen te
voegen. Eén van de argumenten om
niet deel te nemen is gebrek aan tijd.
5
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nadruk. Nu kunnen er op een kring drie
leerroutes onderscheiden worden, die
elk op een eigen manier tot het
hoofddoel van de kring leiden. Die
leerroutes zijn wel verschillend, maar
toch zijn ze in de praktijk van het
kringwerk nauw met elkaar verbonden.
Ik denk dan aan de volgende drie
leerroutes:

Een ander argument dat ik vaak hoor
is: ‘ Ik ben daar geen mens voor.
Meedoen aan een Bijbelkring dat ligt
mij niet’. In dit artikel wil proberen aan
te geven wat het doel van kringwerk is.
Waar gaat het uiteindelijk om? Ik hoop
dat daardoor mensen die een druk
bestaan hebben hun keuze nog een
keer willen heroverwegen. Misschien
dat u of jij na het lezen van dit artikel
bij jezelf zegt: ‘Ik moet een andere
prioriteit stellen in mijn leven. Ik ga
tóch naar een kring!’ Een ander doel is
dat zij die zichzelf niet zo geschikt
vinden tóch de beslissing nemen om te
gaan. Omdat het belangrijk is voor
jezelf en voor je geestelijk leven om
met elkaar in gesprek te zijn rond de
Bijbel. Ook hoop ik dat de deelnemers
aan het kringwerk door het lezen van
dit artikel gestimuleerd worden om met
grote betrokkenheid en hartelijke
toewijding aan de kringen deel te
nemen. Mag ik daarom aan u en jou
vragen verder te lezen?

1. Samen leren
Op een kring wordt, als het goed
is, veel geleerd. Het gaat daarbij
allereerst om meer kennis op te
doen van de Bijbel, de Bijbelse
grondlijnen en de boodschap
van het Evangelie. Het is de
ervaring van veel mensen dat
het bezoeken van een
(gespreks)kring hen stimuleert
om persoonlijk betrokken te
raken bij de boodschap van het
Evangelie en die betrokkenheid
ook vast te houden. Uit de
praktijk blijkt dat veel mensen
het moeilijk vinden om
persoonlijk de Bijbel te lezen en
te bestuderen. Een
verwachtingsvolle houding bij
het Bijbellezen komt je niet
zomaar aanwaaien en het blijkt
dat de motivatie om het echt vol
te houden snel minder kan
worden. Je hebt van buitenaf
een stimulans nodig om te
blijven lezen. De kring is
uitermate geschikt om ons
persoonlijk te motiveren en in
beweging te houden bij het
persoonlijk Bijbellezen of bij het
Bijbelgebruik in het gezin.
Verder hebben veel mensen in
een kleine (gebeds)kring pas
echt de waarde van het
gezamenlijk bidden ontdekt. De
ervaring met het bidden op een

Waar gaat het uiteindelijke om?
Als hoofddoel zou ik willen aangeven:
dat mensen in aanraking komen met
God, zoals Hij Zich heeft laten kennen
in de Heere Jezus. Daar ligt de diepste
motivatie waarom we aan een kring
deelnemen. Verlangen om de Heere
God (beter) te leren kennen, (meer)
zicht te krijgen op Wie Hij is, (meer)
inzicht te ontvangen in Zijn
verlossingsplan en Zijn handelen. Om
op die manier te groeien in de
omgang met Hem en (meer) te leren
leven tot Zijn eer. Het hoofddoel van al
het kringwerk in de gemeente wordt
helder omschreven door de apostel
Paulus in Efeze 3:17:’… opdat
Christus door het geloof in uw harten
woont en u ijn de liefde geworteld en
gefundeerd bent’. Daarop valt de
6
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(gebeds)kring heeft hen
geholpen om dat ook te doen in
hun huwelijk en/of gezin.

levens/geloofsvragen aan de
orde te stellen. Als lid van een
kring mag je niet alleen je hoop
en je geloof, maar ook je twijfel
en aanvechting met de ander
delen. Belangrijk daarvoor is wel
dat er een openhartige sfeer is
en wederzijds vertrouwen.

2. Samen delen
Wanneer een kring aan zijn doel
beantwoordt is er niet alleen
ruimte om met elkaar de Bijbel te
lezen maar is er ook
gelegenheid voor het delen van
elkaars vreugden, zorgen,
verwachtingen, teleurstellingen
en verdriet. Op een kring wordt
als het goed is gewerkt aan
christelijke gemeenschap. Dat is
niet altijd eenvoudig, want
deelnemers verschillen van
karakter, leeftijd, kerkelijke
achtergrond en geloofsbeleving.
Maar toch zijn we geroepen om
oog en hart te hebben voor
elkaar. Om het Bijbelse beeld te
gebruiken: wij zijn geroepen om
levende stenen te zijn, die
worden samengevoegd tot een
geestelijk huis ( 1 Petrus 2: 5).
Aangezien de meeste stenen,
zeker in de tijd van de apostel
Petrus, ruw waren moest er aan
gebikt en geschaafd worden,
willen ze in elkaar passen. Dat is
eigenlijk vandaag nog zo. Juist
een (Bijbel)kring is daarvoor een
uitermate geschikte plek en
ruimte. Naar elkaar toe leren we
onze gaven zien, maar ook onze
grenzen. We kunnen niet alles,
maar we kunnen wel iets dat van
waarde is voor iedereen. Zo is
samenwerking niet alleen
belangrijk voor groei naar
geestelijke volwassenheid, maar
ook naar volwassenheid in je
persoonlijkheid. Daarom kan een
kring een goede plek zijn om
persoonlijke

3. Samen leven
De kring maakt deel uit van een
groter geheel. Je leeft niet op
een eiland, maar midden in het
dorp en in de samenleving.
Daarin hebben wij allemaal onze
sociale netwerk en leven we in
relatie met de ander. Als dat
besef leeft, raakt een kring niet
in zichzelf gekeerd. Dan wordt
een kring dus ook niet tot een
cirkel. Een kring is open naar
buiten toe, maar een cirkel is
gesloten. Daarom heeft een
kring open vensters nodig.
Vensters worden allereerst
opengeslagen door de
voorbede, bijvoorbeeld voor
diaconale activiteiten en het
missionaire werk in de eigen
omgeving, voor de situatie in de
Nederlandse kerken, voor het
zendingswerk, voor het volk
Israël en voor hen die die onder
vervolging hebben te lijden,
maar ook hen die het moeilijk
hebben, voor vrienden,
kennissen of collega’s die een
christen zijn, voor
maatschappelijke en politieke
vragen. Een andere manier om
de vensters open te slaan is dat
leden van de kring
geïnteresseerde vrienden of
kennissen meenemen.
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Ik hoop van harte dat we elkaar dit
seizoen zullen ontmoeten op één van
de ( Bijbel)kringen. Dat wij samen rond
het thema ‘ Leren voor het Leven’
zullen groeien in geloof hoop en liefde.
Maar dat vooral en voor alles ‘Christus
door het geloof in uw harten woont en
u in de liefde geworteld en gefundeerd
bent, opdat u ten volle zou kunnen
begrijpen, met alle heiligen, wat de
breedte en lengte en diepte en hoogte
is, en u de liefde van Christus zou
kennen, die de kennis te boven gaat,
opdat u vervuld zou worden tot heel de
volheid van God’. Ik wens u en jou van
harte een gezegend winterseizoen toe.

We vertrokken op 28 juli richting
Ecuador. Op Schiphol was het nog
even spannend of iedereen wel mee
kon. Bij het inchecken waren namelijk
niet alle papieren in orde. Maar dit
werd gelukkig opgelost.
Vanuit Schiphol vlogen we naar het
vliegveld van Madrid en vanuit Madrid
vlogen we naar Quito (Ecuador). Op
het vliegveld van Quito kwamen we
erachter dat er nog een aantal tassen
in Madrid achtergebleven waren en dat
uit een aantal tassen spullen waren
gehaald. De achtergebleven tassen
hebben we in totaal vijf dagen moeten
missen. Gelukkig konden we van
medegroepsgenoten spullen lenen.

Ds. J. C. van Trigt

Toen we in Ecuador waren, hebben we
eerst matrassen aangeschaft om op te
slapen. Deze hebben we bij vertrek
achtergelaten bij de dorpsgenoten.
Daarna kon het echte werk beginnen.
De verwachting was dat de fundering
van het cacaocentrum er al zou liggen
en dat we direct het centrum konden
gaan opbouwen. Maar er was helaas
nog helemaal niets.

WORLD SERVANTS
Op reis met World Servants
naar Ecuador
Hoi, ik zal mij even voorstellen. Ik ben
Rebekka Versluis en ben met een
aantal jongeren uit onze gemeente met
World Servants op reis geweest naar
Ecuador. We hebben daar een
cacaocentrum gebouwd en kinderwerk
gedaan.

Hard aan de slag dus met het
aanleggen van de fundering. Eerst 15
gaten gegraven van 1,50 meter diep
en 1,20 meter in het vierkant. Toen dat
klaar was, is er een gaaswerk
ingegaan met stenen. Daarop kwam
het beton dat we gezellig met elkaar
hebben gemaakt. Daarna hebben we
tussen de vierkante gaten een gleuf
gegraven en deze ook weer gevuld
met gaaswerk, stenen en beton. In de
laatste week konden we dan eindelijk
een begin maken met het metselen
van de muren (het cacaocentrum
wordt afgebouwd door een plaatselijke
aannemer).
8
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En toen was het alweer tijd om naar
huis te gaan. Op de laatste dag kregen
we een hele afscheidsceremonie van
de mensen van de provincie, de
kinderen van school en de
burgemeester. Als herinnering werd
ons ook een mooie medaille
meegegeven. De jongeren uit
Friesland lieten als cadeau nog wat
bijbels bij de plaatselijke bevolking
achter. Deze hadden ze nog niet.

De dagen waarop we aan het bouwen
waren, heeft steeds een groepje van 3
á 4 deelnemers het kinderwerk
gedaan. Het kinderwerk bestond uit:
zingen, een stukje Nederlandse
cultuur, gebed en een Bijbelverhaal.
Na het verhaal mochten de kinderen
kiezen of ze een knutselwerkje of
spelletjes gingen doen. Vaak werd het
uiteindelijk allebei. De kinderen in
Ecuador hebben hier erg van genoten.
Ze moesten huilen toen wij weer naar
huis gingen.

Tenslotte wil ik iedereen bedanken die
op een of andere manier heeft
bijgedragen aan dit mooie project.
Met vriendelijke groeten,
Rebekka Versluis

ZENDINGSCOMMISSIE
Hannah Blok op de Filipijnen

Verder hebben we wat van de cultuur
van Ecuador mogen zien. Het eerste
weekend hebben we een biologische
boer bezocht die veel verschillende
soorten fruit en kruiden op zijn
boerderij verbouwt. Ook bezochten we
dit weekend een kerkdienst, een
souvenirsmarkt en hebben we een
tocht gemaakt over een stuwmeer. We
konden zelfs even zwemmen in het
stuwmeer. Het tweede weekend zijn
we bij een project van twee jaar
geleden geweest. Daar heeft World
Servants ook een cacaocentrum
neergezet en is de opbrengst al 20%
meer dan daarvoor. Zo hebben we een
goed beeld gekregen van hoe ons
project eruit komt te zien als het af is.
Dit weekend maakten we ook nog een
tocht over de Stille Oceaan tussen de
walvissen. Zo mooi! Een tocht om
nooit te vergeten.

Op de zendingsbussen bij de uitgang
van de kerk prijkt al enkele maanden
een foto van Hannah Blok. Zoals u
weet, bestemmen we de opbrengst
van de bussen voor het werk van
Hannah op de Filipijnen. Hieronder
volgen een paar stukjes die Hannah op
haar weblog heeft geplaatst.
Hannah gaat in Tiaong werken en
schreef op 24 augustus:
Vorig weekend ben ik op bezoek
geweest in Tiaong. We vertrokken
vroeg in de ochtend, 6 uur, want dan is
het verkeer in Manila nog te doen. Na
drie uur in de bus kwamen we aan in
Tiaong, waar we pastor Eric
ontmoetten bij de nieuwe shoppingmall
in Tiaong. De mensen zijn erg trots op
hun mall en willen dit graag laten zien,
terwijl wij juist geïnteresseerd zouden
9
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zijn in hun kokosnoten, want daar staat
de regio om bekend. Zo zei de pastor
een aantal keren dat ik naar de
supermarkt kon gaan voor mijn
boodschappen, want daar is aircon. Ik
wil juist graag naar de markt, om daar
de echte bevolking te ontmoeten
en mijn Tagalog te oefenen. Omdat
Manila een grote stad is, wordt alles
geïmporteerd en worden de producten
duurder. Hier in Tiaong, is alles verser
en goedkoper. Fijn voor mij!

Een maand eerder schreef Hannah
over jeepny's en inproppers
Laten we met iets heel positiefs
beginnen. Aan openbaar vervoer is
hier geen gebrek. Je hoeft eigenlijk
nooit langer dan een minuut te
wachten tot er iets voorbij komt wat je
wilt gebruiken. Ga op de hoek van de
straat staan en er komt een jeepny
langs die de voor jou goede kant op
gaat. Over de prijs van de jeepny kan
je ook niet klagen, meestal betaal je
zo’n 8 peso’s. Ongeveer 14 cent.

De pastor en zijn vrouw zijn erg aardig
en gastvrij. Het was fijn om kennis met
ze te maken. Het was ook erg leuk om
de kinderen te ontmoeten. Hun oudste
dochter is 18 jaar en ik sliep bij haar op
de kamer. We hebben tot laat gekletst,
wow wat was ik trots op mijn Tagalog
haha. Ze spreekt goed Engels, maar
bij haar durfde ik mijn Tagalog echt uit
te proberen. Toen ik de volgende dag
de mensen in de kerk ontmoette,
stelde ik mij voor in het Tagalog. Best
een uitdaging als je niet gewend ben
om in de kerk te praten. De gemeente
is erg klein en jong. Ik voelde Gods
aanwezigheid en voelde het verlangen
om hier aan de slag te gaan. Ik ben
weer met nieuwe energie aan mijn
Tagalog gegaan toen ik terug kwam in
Manila. De dienst was namelijk in het
Tagalog, waardoor ik nog meer
motivatie voelde om de taal te leren.

Maar dan begint het avontuur. Je
steekt je hand op als je de goede
jeepny voorbij ziet komen. De jeepny
stopt en je loopt naar achteren om in te
stappen. Jeepny’s zijn echte oude
legervoertuigen van de Amerikanen
die zijn achtergebleven en nu als soort
bus worden gebruikt. Van binnen is het
dus ook echt een legervoertuig. Twee
lange banken, met de ruggen tegen de
raamkant, zodat je tegenover elkaar
zit. Als je instapt, klim je een trapje op
en ga je gebukt naar binnen want je
kan niet rechtop staan. En dan kom je
er met schrik achter dat de jeepny al
vol zit (in onze ogen dan). Zeker in het
begin is dit heel awkward (onhandig),
want iedereen kijkt je aan en je hebt
geen idee waar je moet zitten en de
jeep begint al te rijden. In het begin
vroeg ik met een wanhopig stemmetje
waar ik kon zitten, zodat er een aantal
mensen nog dichter naar elkaar
toeschoven en een plekje voor je
maakte. Tegenwoordig kijk ik gewoon
wie er het minst strak op elkaar zit en
daar doe ik alsof ik ga zitten, zodat de
mensen zich vanzelf aan de kant
persen om ruimte te maken.

Hannah leert dus Tagalog. Hier een
voorbeeld van die taal:
Een = Isa
Drie = Tatlo
Persoon = Tao
Huis = Bahay

10
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WAT ALS….

Echt, ik heb weer een nieuw beroep
ontdekt: ik noem ze de ‘inproppers.’
Deze mensen staan op begin- en
eindstations van jeepnys, innen het
geld en kijken hoeveel mensen er nog
in kunnen. Steeds als je denkt: ‘ja, nu
kan er echt niemand meer bij’, beslist
de inpropper dat er nog minstens 3
mensen bij kunnen. Hij loopt dan om
de jeep heen en tikt met zijn hand door
het open raam op de plek, waarvan hij
vindt dat de mensen nog niet krap
genoeg zitten. Of hij stuurt iemand
naar binnen en roept er dan heel hard
achteraan: ‘links!’ of ‘rechts’, wat
betekent dat de mensen aan deze kant
een plekje vrij moeten maken.

..een dierbare sterft
Het kan lang duren voordat je het
verlies van een dierbare hebt verwerkt,
vooral als je een hechte band had met
degene die overleden is. De dood
wordt in de Bijbel treffend beschreven
als de ‘laatste vijand’ (1 Korinthiërs
15:26). De dood haalt ons leven
overhoop, vaak als we het totaal niet
zien aankomen, en berooft ons van
mensen van wie we houden. We
krijgen allemaal te maken met de
verwoestende uitwerking ervan. Het is
dan ook niet vreemd dat het ons
moeite kost om met de dood en de
nasleep ervan om te gaan.

Maar goed, als je halverwege het
traject instapt, is er geen inpropper en
moet je het zelf uitzoeken. Als je
eenmaal zit, begint het proces van
betalen. Je pakt geld en geeft het door
naar de chauffeur, de chauffeur pakt
eventueel wisselgeld en de mensen
geven het door, zodat het weer bij jou
komt. De jeepny heeft geen haltes. Dit
betekent dat je zelf moet roepen als je
eruit moet en als de chauffeur het niet
hoort, tik je op het dak.

Misschien hebt u zich ook weleens
afgevraagd: Hoelang duurt het voordat
mijn verdriet minder wordt? Hoe kan ik
met verdriet omgaan? Hoe kan ik
iemand troosten die een dierbare
verloren heeft? Is er hoop voor
personen die gestorven zijn?
Is het verkeerd om te rouwen?
Bent u weleens een paar dagen ziek
geweest? Misschien was u zo snel
weer beter dat u het zich bijna niet
meer kunt herinneren. Zo werkt het
niet met het verdriet dat je voelt als
iemand sterft. Verdriet om een
sterfgeval zal nooit verdwijnen. Dat
blijkt bijvoorbeeld uit Abrahams reactie
toen zijn vrouw Sara stierf. De Bijbel
zegt dat Abraham om zijn vrouw
‘huilde en rouwde’ (Genesis 23:2,
Bijbel in Gewone Taal). Het zal een tijd
geduurd hebben voordat Abraham dat
verlies een plek kon geven.
Een ander voorbeeld is dat van Jakob,
die werd wijsgemaakt dat zijn zoon
Jozef door een wild dier was gedood.

Tot zover de berichtgeving van
Hannah. Haar gebedspunten van een
paar dagen geleden:
 het visum;
 de verhuizing naar Tiaong, waar
maar heel weinig mensen
Engels spreken;
 een nieuwe taallerraar (in
Tiaong).
Meer informatie kunt u vinden op
Hannah's weblog op de website van de
GZB.
Maarten van den Dool
11
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Ook woedeaanvallen zijn vaak
onderdeel van het rouwproces, vooral
als iemand heel onverwachts sterft. Er
zijn veel redenen waarom een
nabestaande boos kan worden,
bijvoorbeeld omdat iemand naar wie
veel mensen opkijken een tactloze of
ongegronde opmerking maakt.

Hij rouwde ‘vele dagen’, en zijn
familieleden konden hem niet troosten.
Jaren later had hij nog steeds veel
verdriet om de dood van Jozef
(Genesis 37:34, 35; 42:36; 45:28).
Zulke langdurige gevoelens van pijn
zijn dus heel menselijk. Iedereen rouwt
op zijn eigen manier, en de manier
waarop iemand op een tragedie
reageert, is iets waarover we niet
kunnen oordelen. Daarnaast hoeven
we ons niet schuldig te voelen als we
zelf heftiger op verlies reageren dan
we hadden verwacht. Hoe kunnen we
met verlies leren omgaan?

En hoe zit het met schuldgevoelens?
Vooral als iemand onverwachts sterft,
kan een nabestaande zich blijven
afvragen: ‘Als ik dit of dat had gedaan,
zou het dan ook gebeurd zijn?’ Of stel
dat de laatste ontmoeting in ruzie was
geëindigd. Dat zou het schuldgevoel
nog groter kunnen maken. Als u zich
schuldig of boos voelt, is het belangrijk
die gevoelens te uiten. Praat met een
vriend die naar u luistert en die weet
dat zulke heftige emoties bij het
rouwproces horen. De Bijbel zegt: ‘Een
ware metgezel heeft te allen tijde lief,
en is een broeder die geboren wordt
voor de tijd dat er benauwdheid is’
(Spreuken 17:17).

Omgaan met je verdriet..
Er is genoeg advies over het omgaan
met verdriet. Maar niet al het advies is
even nuttig. Sommigen adviseren je
bijvoorbeeld je emoties te
onderdrukken en niet te huilen.
Anderen vinden juist dat je al je
gevoelens gewoon openlijk moet
tonen. De Bijbel geeft evenwichtiger
advies, dat ondersteund wordt door
modern onderzoek. In sommige
culturen wordt huilen als beschamend
gezien. Is huilen — thuis of in het
openbaar — inderdaad iets waar zich
voor moet schamen? Psychologen
zeggen dat huilen bij rouwen hoort.
Rouwen kan je ondanks het enorme
verlies helpen na verloop van tijd de
draad weer op te pakken. Verdriet
onderdrukken kan juist een averechts
effect hebben. De Bijbel zegt niet dat
tranen van verdriet verkeerd of
onmannelijk zijn. Denk maar aan
Jezus. Hij had de macht om doden tot
leven te wekken, en toch huilde hij in
het openbaar toen zijn goede vriend
Lazarus was gestorven! — Johannes
11:33-35.

God, onze Vader, is de beste vriend
die een nabestaande maar kan
hebben. Stort uw hart bij hem uit door
te bidden, want ‘hij zorgt voor u’
(1 Petrus 5:7). Bovendien belooft hij
ons dat als we dat doen, ‘de vrede van
God, die alle gedachte te boven gaat’
onze pijn zal verzachten (Filippenzen
4:6, 7). God kan u ook helpen door
middel van de vertroostende woorden
in de Bijbel. Sommige rouwbegeleiders
geven nabestaanden het advies
anderen te gaan helpen of
vrijwilligerswerk te gaan doen. Dat kan
iemand blij maken en het verdriet
verzachten (Handelingen 20:35). Veel
christenen die iemand hebben
verloren, hebben gemerkt dat het veel

12

blad voor onderling verkeer

nabestaanden te helpen en te
troosten. De Bijbel troost ons ook, door
ons een geweldige hoop voor de
toekomst te geven.

troost biedt om anderen te helpen
(2 Korinthiërs 1:3, 4).
Nabestaanden troosten..
Hebt u zich weleens machteloos
gevoeld als een vriend van u een
dierbare had verloren? Soms weten
we niet goed wat we moeten zeggen of
doen — dus zeggen of doen we maar
niets. Maar er zijn praktische, nuttige
dingen die we kunnen doen. Meestal is
het al een troost als u gewoon bij de
nabestaande bent en iets zegt als ‘ik
vind het zo erg voor je’. U kunt laten
zien dat u met hem meeleeft door hem
een knuffel te geven of even uw hand
op zijn arm te leggen. Luister en toon
medegevoel als hij wil praten.
Misschien kunt u een nabestaande
zelfs helpen door iets te doen waar hij
niet aan toegekomen is, zoals koken,
voor de kinderen zorgen of dingen
regelen voor de begrafenis als dat
wenselijk is. Dat zal hij ongetwijfeld
waarderen.

Job..
Het is misschien moeilijk voor te
stellen dat iemand zich zo kan
herpakken. Maar denk eens aan het
voorbeeld van Job. Hij was ernstig ziek
geweest (Job 2:7). Hoewel hij wenste
dat hij dood was, vertrouwde hij erop
dat God de kracht had om hem weer
tot leven te wekken op aarde. Hij zei
vol vertrouwen: ‘Och, verstopte U mij
maar in het graf. (...) U zou roepen, en
ík zou U antwoorden. U zou verlangen
naar het werk van Uw handen’ (Job
14:13, 15, Herziene Statenvertaling).
Job was ervan overtuigd dat zijn God
hem zou missen en ernaar zou
verlangen hem weer tot leven te
wekken.
Binnenkort zal God dat inderdaad
gaan doen — voor Job en talloze
anderen — als hij deze aarde in een
paradijs verandert (Lukas 23:42, 43).
De Bijbel zegt: ‘Er zal een opstanding
zijn’ (Handelingen 24:15). Jezus
verzekert ons: ‘Verwondert u hierover
niet, want het uur komt waarin allen die
in de herinneringsgraven zijn, zijn stem
zullen horen en te voorschijn zullen
komen’ (Johannes 5:28, 29). Job zal
de vervulling van die belofte
meemaken. Hij zal ‘zijn jeugdige
kracht’ terugkrijgen en voor altijd
‘frisser dan in de jeugd’ zijn (Job
33:24, 25). Dat geldt voor iedereen die
Gods liefdevolle voorziening van een
opstanding tot leven op aarde
aanvaardt.

Na verloop van tijd kunt u misschien
over de overledene praten,
bijvoorbeeld over de goede
eigenschappen of leuke dingen die
jullie hebben meegemaakt. Zulke
herinneringen kunnen de nabestaande
zelfs een beetje oppeppen. Uit
onderzoek blijkt dat veel nabestaanden
in het begin genoeg hulp krijgen, maar
dat hun behoeften al snel vergeten
worden omdat iedereen weer in beslag
wordt genomen door het dagelijks
leven. Zorg er daarom voor dat u
geregeld contact houdt met een vriend
die iemand verloren heeft.
Veel nabestaanden vinden het fijn om
op zulke momenten weer even hun
hart te kunnen luchten en hun verdriet
met iemand te kunnen delen. Er zijn
meerdere praktische manieren om

Als u iemand hebt verloren van wie u
hield, zal wat we hebben besproken
13
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het verdriet niet volledig wegnemen.
Maar door over Gods beloften in de
Bijbel na te denken, kunt u echte hoop
vinden en de kracht krijgen om door te
gaan (1 Thessalonicenzen 4:13).

Wittenberg, tot doctor in de theologie
benoemd.
In 1514 is hij aangesteld als predikant
van de stadskerk in Wittenberg.
Tijdens zijn preken laat hij duidelijk de
handelingen en misstanden in de
Rooms Katholieke kerk horen. Hij
predikt met grote overtuiging dat God
zonden vergeeft na getoond berouw
en niet na het betalen van geld.
Hiermee rebelleert hij tegen de Rooms
Katholieke kerk en kreeg door zijn
gedachtegang steeds meer
medestanders.
Al eerder in 1510 gaat Luther met een
medebroeder naar Rome, om over de
verschillende gedachten en
opvattingen met de Paus te praten. Hij
is verheugd om deze heilige stad te
bezoeken, eenmaal aangekomen
schrikt hij van de luxe levensstijl en het
losse moraal van de geestelijken.
Luther bezoekt de Scala Sancta, een
heilige hoge trap waar pelgrims door
een boetedoening op hun knieën de
trap beklimmen, terwijl ze het Onze
Vader opzeggen. Luther besluit dit
lijden ook te ondergaan. Halverwege
staat hij op en onderbreekt zijn
uiterlijke boetedoening. Hij zegt: “De
rechtvaardige zal leven door geloof.”
Met hoog geplaatsten in de Katholieke
kerk gaat hij in gesprek over orde en
de leefregels. Direct hebben ze al een
geschil. In de daarop volgende 4
weken dat hij in Rome verblijft, krijgt
Luther steeds meer hekel aan de stad.
Van de priesters heeft hij geen hoge
dunk. Zij denken namelijk al dat ze in
het Paradijs leven. Luther had
verwacht er oprechtheid, eerbaarheid
en heiligheid te vinden. In plaats
daarvan vindt hij er koudheid in de
godsdienst en ongerechtigheid.
Teleurgesteld gaat hij naar huis.

Vertroostende Bijbelteksten






God leeft met je mee (Psalm
55:22; 1 Petrus 5:7).
God luistert geduldig naar de
gebeden van zijn aanbidders
(Psalm 86:5;
1 Thessalonicenzen 5:17).
God mist degenen die gestorven
zijn (Job 14:13-15).
God belooft dat hij de doden zal
opwekken (Jesaja 26:19;
Johannes 5:28, 29).
Wim Streefkerk

KERKGESCHIEDENIS
Maarten Luther (deel 2)
In de vorige A-10 is er geschreven
over de jeugdjaren van Maarten
Luther. Om weer in het verhaal te
komen beschrijven we enkele
gebeurtenissen van Maarten Luther.
Hij is geboren op 10 november 1483,
op de naamdag van de Heilige Sint
Maarten en werd naar deze Heilige
vernoemd. De andere dag 11
november is hij gedoopt.
Op zijn 12e sprak en schreef Maarten
al vloeiend Latijn. Op 18 jarige leeftijd
gaat hij naar de Universiteit en als hij
23 is gaat hij, tegen de wil van zijn
vader en vrienden in, naar het klooster
om theologie te studeren. Na 5 jaar
wordt hij in de universiteitsstad
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ze naar de aartsbisschop Albrecht in
Mainz en de bisschop in Brandenburg.
Tevens geeft de stellingen aan
vrienden en een aantal geleerden in
zijn omgeving en vraagt hen om hun
mening
De stellingen waren in het Latijn
geschreven, maar werden al spoedig
in het Duits vertaald.
Door drukkers, die hier geld in zagen,
werden ze door het hele land
verspreidt.
De impact hiervan en hoe bijzonder
het was, werd later pas duidelijk.
Luther was zich hiervan in eerste
instantie zelf niet zo bewust. Uiteraard
waren er tegenstanders. Maar door de
verspreiding kreeg hij ook
medestanders. Calvijn en Zwingli
gingen met zijn gedachtegang mee.
Het was een protest tegen de
Katholieke kerk, daarom noemen we
ons protestanten. De Kerk werd
opnieuw gevormd (Hervormd).

Onderweg leest hij de eerste bladzijde
van Gods woord , de aarde was woest
en ledig en er was duisternis over de
wateren, met deze woorden vergelijkt
hij Rome en de kerk. De mensen
werden bedrogen voor de Eeuwigheid,
er zat durf en angst bij Luther. Want
die het waagde om enige verandering
of gedachtegang naar voren te
brengen werd als ketter aangewezen
en ging naar de brandstapel of het
schavot. Was Luther een koppige
Duitser of een trouwe getuige van de
Almachtige God?
Eenmaal weer terug uit Rome gaat hij
weer naar het klooster in Wittenberg.
Hij is daar predikant en studeert
theologie, 2 jaar later in 1512
promoveert hij tot doctor in de
theologie, hij is dan hoogleraar. Zijn
gedachtegang was: “Als God met ons
spreekt in de kerkdienst, dan moeten
we antwoorden met gebed en
lofgezang”, niet gebruikelijk in die tijd,
er waren weinig of geen liederen,
daarom ging Luther ook liederen
dichten. Om zijn opvattingen beter
naar buiten te brengen ging hij zijn
ideeën opschrijven. Hij maakte 95
weerbare stellingen van gebruiken in
de Rooms Katholieke kerk, vooral de
aflaten (afkopen van zonden) vond hij
de grootste dwaling in de kerk.
Zijn 1e stelling is: Daar onze Heere en
Meester, Jezus Christus zegt, dat het
hele leven een voortdurende boete
moet zijn. En stelling 36: Iedere
Christen die oprecht berouw heeft,
heeft een volkomen vergeving van
straf en schuld, ook zonder aflaat
brieven.
Op 31 oktober 1517 komt Luther met
de 95 stellingen naar buiten. Hij
spijkert ze op de buitendeur van de
Slotkapel in Wittenberg. Ook stuurt hij

In mei 2017 is op een veiling in
Duitsland, de allereerste druk van zijn
stellingen verkocht voor 1,1 miljoen
euro.
De volgende keer, Luther naar de
rijksdag in Worms, Luther verbannen
uit de Katholieke kerk, de eerste
psalmen, en het huwelijk met
Katharina von Bora.
Krijn van der Ham
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gelegen tussen de Jordaan en de
Middelllandse Zee, aangewezen als
Joods grondgebied.
Na het ontstaan van de staat Israël in
1948 vielen omliggende Arabische
landen Israël aan. Na afloop van die
oorlog bleef Jordanië de Jordaanvallei
en Oost Jeruzalem bezetten en Egypte
de Gazastrook.
Vijftig jaar geleden (1967) gedurende de zesdaagse-oorlog veroverde Israël de Jordaanvallei met
Oost-Jeruzalem en de Gazastrook.
Israël had hiermee de van hen
afgenomen gebieden (toegekend door
de VN) weer terug.
Heel Jeruzalem werd daarmee de
ongedeelde hoofdstad vaan de staat
Israël. Het was toen ruim 2000 jaar
geleden dat de Oude Stad weer in
Joodse handen was en daarmee in
principe de “tijden van de (vreemde)
volken” voorbij (Luc. 21 : 24). Ook al
torenen boven de stad nog twee
islamitische heiligdommen uit, toch is
de eenwording van Jeruzalem voor
Joden en Christenen een teken van de
komst van de Messias.
Hoewel vele staatshoofden bezoeken
brengen aan Jeruzalem, wil men
Jeruzalem niet als hoofdstad erkennen
en worden er dan ook geen
ambassades gevestigd.
Sterker nog, de meeste VN-lidstaten
willen Jeruzalem splitsen in een
westelijk Joods deel en een oostelijk
Arabisch deel.
Israël wijst dit af en houdt vast aan het
feit dat Sion (Jeruzalem) sinds de tijd
van koning David hét centrum van de
Joodse natie is. Voor het Joodse volk
is Jeruzalem met de Tempelberg –
waar de eerste en tweede tempel
hebben gestaan – al drieduizend jaar
een deel van hun Joodse bestaan.

ISRAEL
Jeruzalem is wél gebouwd…..
(Ps. 122)
Jeruzalem ruim is 3000 jaar oud.
De navel van de aarde, de troon van
God, de bruid van God, stad van de
grote Koning.
Zullen er nog mensen (Christenen en
anderen) zijn op deze aarde die dit
woord, deze naam nog niet hebben
gehoord?
Ruim 600 maal wordt Jeruzalem in de
Bijbel genoemd. En niet één keer in de
Koran.
Het jaar 2017 is voor de Joden een
gedenkwaardig jaar, zeg maar een
jubel jaar.
Honderd jaar geleden (1917) viel het
Ottomaanse (=Turkse) Rijk dat ruim
vierhonderd jaar had bestaan en het
toenmalige Israël had ingelijfd.
Engeland en Frankrijk kregen van de
VN (toen Volkenbond genoemd) de
opdracht in het Midden Oosten in de
van de Turken verloste gebieden weer
orde op zaken te stellen en structuur
aan te brengen.
Zo werd in de zgn. (Britse)
Ballfourverklaring (zijnde een
verdelingsplan dat werd overgenomen
door de Verenigde Naties) het gebied
16
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Jeruzalem zijn, waar opnieuw een
tempel zal staan. Tijdens deze duizend
jaar zal de troon van Jeshua staan in
het Heilige der Heilige (Ezechiël 47:1).
En de profetie van Jesaja 2:2-4 zal
letterlijk worden vervuld.
Het nieuwe (of hemelse ) Jeruzalem
zal pas verschijnen na het Messiaanse
millennium (tijdperk), wanneer er een
nieuwe hemel en nieuwe aarde
geschapen zullen worden, zonder
oceanen en zeeën
(Openbaring 21:1-4).
Dit zal dan het nieuwe, het gouden
Jeruzalem zijn (Openbaring 21:21). In
dit Jeruzalem van goud, zal geen
tempel meer zijn, “want God, de
Heere, de Almachtige, is haar Tempel,
met het Lam” (vers 22).
Geloof en geduld is nodig om nuchter
de vervulling van de profetieën in
gebed te verwachten.

Bovendien is er nooit een “Palestijnse
hoofdstad” geweest.
In Lucas 21: 24 zegt Jezus: Jeruzalem
zal vertrapt worden door heidenen tot
de tijd van de heidenen voorbij is.
Deze woorden zijn werkelijkheid
geworden na het wonder van de tot
leven geroepen dorre doodsbeenderen
(Ezechiël37). Dat gebeurde in 1948
met het uitroepen van de Staat Israël
en in 1967 met de eenwording van de
stad Jeruzalem.
Volgens de Bijbel zullen de naties de
éénheid van Jeruzalem onder Joods
bewind niet accepteren. De
vijandigheid zal tot uiting komen in een
militaire aanval tegen de stad en daar
zullen alle volken bij betrokken zijn.
God zelf zal zich opstellen tegen de
naties die optrekken tegen Jeruzalem.
En als deze eindstrijd het kritische
moment bereikt, zal Jezus ingrijpen en
op de Olijfberg verschijnen om de stad
te verdedigen (Zacharia 14:2-4).
De inwoners van Jeruzalem zullen de
machtige komst van de Zoon van God
zien en ze zullen zich weer naar Mij
wenden en over Degene die ze
hebben doorstoken zullen ze
weeklagen als bij de rouw om enig
kind; hun verdriet zal zo bitter zijn als
het verdriet om een oudste zoon
(Zacharia 12:10).
Er zal een opwekking komen; niet allen
in Jeruzalem, maar in geheel Israël.
Zelfs alle stammen en natiën der aarde
zullen over Hem weeklagen
(Openbaring 1:7).
De terugkeer van de Here Jezus zal
een nieuw tijdperk inluiden, dat
duizend jaar zal duren. Hij zal als
Koning samen met zijn trouwe
volgelingen, de “priesters van God en
van de Messias” (Openbaring 20:26) in
dit duizendjarig vrederijk regeren.
De hoofdstad van dit vrederijk zal

Arie Evert Versluis
(ITD)

17

nummer 60, oktober 2017

VOOR JOU – voor de
allerjongsten
Geef iedere visser en zijn vissen een eigen kleur. Hoeveel vissen heeft iedere visser
gevangen?

Zoek de 10 verschillen

VOOR JOU – 12 MIN
Dankdag
18
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Ahh, de liefde: een hoop gedoe en
vraagtekens. Je hebt een vriend(in), maar
hij/zij is niet gelovig. Het is niet zo dat je
dat nou perse heel erg vindt, want het is in
jouw ogen gewoon de ware. Je bent tot
over je oren verliefd. Je kan tegen je
vriend(in) zeggen dat je het heel moeilijk
vindt dat je hij/zij niet christelijk is. Samen
erover praten is heel moeilijk maar je kan
hem/haar wel een periode geven om God
wel te leren kennen zodat hij/zij jou ook
beter begrijpt.

Dank U…
… voor de warmte en het licht van de zon
… voor alles wat groeit en bloeit
… voor de mensen om mij heen die van
mij houden
… voor ons eten en drinken
… dat we kunnen lachen en huilen met de
mensen om ons heen
… voor een plek waar ik mij thuis mag
voelen
… voor de regen, waardoor alles op het
land groeit
… dat ik gezond mag zijn
… dat U mij draagt als ik het moeilijk heb
… voor mijn vrienden en vriendinnen
… dat ik naar school mag gaan
… voor het licht van de sterren en de
maan als het donker is
… voor mijn huisdieren en de dieren in
Uw schepping waar ik van mag
genieten
… voor mijn talenten, de dingen waar ik
goed in ben
… voor muziek en andere mooie geluiden
… dat alles een kleur heeft
… voor vrede en vrijheid
… dat we Uw woord mogen horen en
mogen lezen in de Bijbel
…

Een relatie met een "ongelovige" stelt
zeker je eigen geloof op de proef. Het zal
je aan het twijfelen brengen over je eigen
geloof, maar je zal ook meer gaan
nadenken wat het geloof nou echt voor
jou betekent. Als je er toch iets mee wil
doen, leg het dan bij God neer. Zeg God
in een gebed dat je het lastig vindt. God
zal je wel op de proef stellen, alleen je
moet het blijven volhouden. Iedere dag
ervoor bidden, helpt echt. God heeft een
plan met iedereen en dus ook met jou en
je vriend(in).
Cliché, maar praten is het belangrijkste!
Je doel moet niet zijn om de ander te
bekeren. Liefde is het belangrijkste, maar
blijf ook zeker de liefde naar God
behouden!

… bovenal voor Uw zoon Jezus, door
Hem mogen wij voor altijd Uw kind zijn
Coby Bos

Wim Streefkerk

VOOR JOU – 12 PLUS
Liefde is ….
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