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KERKRENTMEESTERS

voor het komende jaar 2019 wat dat
betreft ook kijken naar de mogelijkheden
binnen de pastorie. Moet er worden
gerenoveerd of bedenken wij iets anders.
Het staat in ieder geval op ons lijstje voor
2019 om, in relatie met de ontwikkelingen
voor een beter gebruik van de
beschikbare ruimte om de kerk, hier iets
mee te gaan doen. De nieuwsbrief van de
Kerkenraad die in december zal worden
uitgegeven gaat hier dieper op in.

Het is weer december. De tijd gaat
razendsnel voorbij. Tenminste dat is wel
mijn beleving. Naast dat het in de
decembermaand gezellig kan zijn met alle
hoogtepunten zoals Sinterklaas en de
Kerstdagen is het voor de
Kerkrentmeesters ook een drukke maand.
Maar dan meer in de voorbereiding van
o.a. Kerkbalans 2019.

Kortom, Kerkbalans 2019. Het gaat over
geld. Tenminste, dat kan je bedenken.
Maar niet zomaar over geld.
Ik vind dat het gaat over mensen en wat
die mensen bewegen! Het gaat over onze
gemeente, over onze identiteit. Over wat
wij geloven. En over ons leven. En wel
Leven met een hoofdletter!
Dat is de essentie van ons bestaan hier in
Ameide en Tienhoven. Dat is waar het om
draait bij al het werk, door de vrijwilligers,
gemeenteleden en de professionals.
En dat daar gebouwen voor nodig zijn;
stoelen en tafels, koffie en koek, warmte
en een plaats om met elkaar te komen, ja,
daar is geld voor nodig.

Onze gemeente is volop in beweging en
ontwikkeling. Het is prachtig om te zien
hoe allerlei werk voor kinderen, jongeren,
tieners en ouderen weer wordt opgepakt.
Enthousiaste gemeenteleden die (veel)
van hun vrije tijd geven aan ondersteuning
voor diverse werkgroepen, commissies en
raden. Soms word ik er stil van…
Daarnaast hebben wij natuurlijk de
professionals: Ds. van Trigt en Rick van
Elk. Het is mooi te ervaren hoe beiden,
ieder op hun plek, volledig meegaan in al
het werk binnen de gemeente. Rick is
helemaal gesetteld en kan zich op diverse
terreinen uitleven. En onze predikant
ervaart de ondersteuning van Rick als
goed en zeer waardevol, het geeft hem de
ruimte om voluit predikant te kunnen zijn.
Zo vullen zij elkaar prima aan.

Als we als ons werk in deze context zien
durf ik daar geld voor te vragen. Omdat dit
broodnodig is voor de voortgang van al dit
werk in onze gemeente.
Uiteraard krijgt u begin volgend jaar hier
nog meer informatie over.

Naast het “mensen” werk hebben wij de
diverse ruimten waarin het allemaal mag
gebeuren. De beide kerken, De Hoven en
het Jot. Op zich mooie gebouwen die er
goed bijstaan maar daar ben je er niet
mee. Ze moeten worden onderhouden,
soms investeer je in een aantal zaken en
denken wij aan een nog betere
inzetbaarheid voor het gemeente
samenzijn – het gemeentegevoel.

René Muilwijk

Naast deze gebouwen waarin wij als
gemeente samen kunnen komen is er nog
de pastorie. Goede woonruimte voor onze
predikant en zijn gezin is onontbeerlijk. De
pastorie is niet nieuw meer en wij willen
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RICK VAN ELK

Ik vind de Bijbel zo bevrijdend eerlijk over
de geestelijke gezondheid van een mens.
En die oude woorden analyseren niet
alleen, maar ze wijzen ook de bevrijding
en de toekomst! Ja, het is soms taai, die
Bijbel en dat christelijk geloof. Dat snap ik
ook niet altijd. Maar ik heb wel ontdekt dat
de taaiheid leidt tot groter
geloofsvertrouwen.

Wij zijn dan met Hem begraven door de
doop in de dood, opdat evenals
Christus uit de doden is opgewekt tot
de heerlijkheid van de Vader, zo ook
wij in een nieuw leven zouden
wandelen.
Romeinen 6:4

In Ameide zijn er velen die het geheim
van het christelijk geloof hebben leren
kennen en eruit leven. Ook jongeren. Er
zijn er ook die zoeken of die zijn
losgeraakt. We zullen terug moeten naar
de kern van geloven. Daarbij hebben we
elkaar nodig om ons niet te laten afleiden
door alles wat ons van Jezus af wil
houden. En daar zit meer geestelijk
geweld tussen, dan u en jij willen geloven.
Boven alles is het daarom een zaak van
gebed en afhankelijk worden van de Heer,
Jezus Christus.

Dit vind ik zo geweldig machtig! Het
Evangelie is zó groots. Het is niet alleen
‘God is liefde’; niet alleen ‘God is
rechtvaardig’; niet alleen ‘Jezus kwam
voor verloren zondaren’; niet alleen ‘God
is Schepper’; niet alleen ‘God zoekt
mensen op’; niet alleen ‘God zal op een
dag afrekenen met het kwaad, met ziekte
en ellende’; niet alleen ‘God geeft
vervulling’; niet alleen ‘Jezus houdt van
je’; niet alleen ‘Jezus heeft in mijn plaats
de straf gedragen’; niet alleen ‘Jezus heeft
de dood overwonnen’; niet alleen ‘De
Heilige Geest verzegelt gelovigen bij
God’; en niet alleen ‘De Geest vernieuwt
ons leven’. Het Evangelie van Jezus
Christus is het állemaal. Het is niet of of
of, maar én én én. Gods Goede
Boodschap is compleet, alomvattend,
veelzijdig, origineel, overdonderend en
bevrijdend.

De gemeente is groot. Daarom kost het
tijd om mensen te leren kennen. Daarom
hoop ik des te meer dat u en jij zich vrij
voelt om contact met mij te leggen als
daar behoefte aan is. Voor nu een
hartelijke groet!
Rick van Elk
06-23404735
fjmvanelk@gmail.com

Het is mijn grote verlangen om dat
Evangelie beter te leren kennen samen
met jullie. Want het werkt door in je leven.
Weet waar je aan begint als je Jezus leert
kennen! En ik zie zowel in de kerk als in
mijn eigen leven allerlei mechanismen en
processen en machten die het Evangelie
de mond willen snoeren. Angst voor wat
anderen zullen denken, oordelen over
elkaar zonder eerst te willen begrijpen,
eenzijdig Bijbelgebruik, hokjesdenken,
meer geloof hechten aan mensenwoorden
dan aan Bijbelwoorden, en niet in het
minst: de trekkracht van een rustig en
gelukkig aards leven.

PASTORAAL BEGELEIDERS
(Voorheen Vertrouwenspersonen)
Zoals u wellicht weet, is in onze gemeente
een team van Vertrouwenspersonen
werkzaam.
Omdat de naam Vertrouwenspersonen
andere associaties legt dan bedoeld, is
die naam veranderd in Pastoraal
Begeleiders, kortweg PB-ers.
Pastorale begeleiders willen beschikbaar
zijn voor gemeenteleden die door het
leven moeten met moeiten van welke aard
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dan ook en hen liefdevol bijstaan met een
luisterend oor, een geopende Bijbel en
gevouwen handen.
Een PB-er komt op bezoek via het al
lopende contact van de wijkouderling of
de predikant. Dat kan nodig zijn op het
moment, dat het betreffende gemeentelid
graag meer begeleiding zou willen, maar
dat dat door de wijkouderling of predikant
niet geboden kan worden. De PB-er
vervangt niet de wijkouderling of
predikant, maar komt naast hem te
werken. Hun werk is dus aanvullend. Ze
zijn toegerust door een twee jarige
opleiding en hebben ook de belofte van
geheimhouding afgelegd. PB-ers zijn
geen hulpverleners, maar ze kunnen
eventueel wel doorverwijzen naar
professionele hulpverlening.
U kunt ook zelf contact opnemen met de
coördinator van de Pastoraal Begeleiders,
Klaas van Oort (06-53337934). Hij zal dan
voor u de contacten leggen met de
wijkouderling of de predikant. Dit kan
zomaar een makkelijkere weg zijn als het
leven al moeilijk genoeg is en u toch
graag met iemand in gesprek zou gaan.
God heeft ons aan elkaar gegeven dus
schroom niet!

krijgen. Hoe lezen we in dat licht
Handelingen 11, waar we de kerk zien
groeien en nieuwe grenzen zien
overgaan? In Antiochië komen Grieken tot
het geloof in Jezus en worden de
gelovigen christianoi (‘Christus-mensen’)
genoemd. We kunnen er ook vandaag
veel moed uit putten.
Want hoe is de nieuwe gemeente
ontstaan en hoe bouwt Christus nog
steeds Zijn gemeente?
1. Door de verdrukking die met de
dood van Stefanus een hoogtepunt
kreeg (vs. 19). Een crisis. Opvallend hoe
ze reageren. Zij blijven enthousiast Jezus
verkondigen. Crisis kan vrucht
voorbereiden. Als het voor ons gevoel
slecht gaat (maatschappelijk, persoonlijk)
kán dat voor de Heere God het begin van
een nieuw werk zijn. Getuigenissen uit
China en Iran.
2. Door eenvoudige gemeenleden die
een grens overgaan (vs. 20). Het
Evangelie laat zich niet tegenhouden door
maatschappelijke en culturele barrières.
Het zijn juist de ´gewone´ mensen die
ongewone dingen doen. Opwekking,
vernieuwing komt meestal van ´onderop´,
niet van ´bovenaf´. Veel vluchtelingen!
Ook jongeren (studenten, stagières) die
reizen en elkaar in internationaal verband
treffen, en veel voor het Evangelie
betekenen.

ZENDINGSCOMMISSIE
Zondagmorgen 30 september ging

dominee Tramper uit Gouda voor in de
grote kerk. De preek stond in het teken
van de zending. Naar aanleiding van
Handelingen 11 wordt er een brug gelegd
naar “zending” in onze tijd. Onderstaand
de samenvatting van dominee Tramper.

3. Door de hand van de Heere. Alles is
vruchteloos als God niet meewerkt (vs
21). Er was ooit veel te doen over de
´hand van God´ (Maradona 1986). De
gemeente heeft er weet van, de wereld
kan erover twijfelen of ermee spotten. Het
is de hand van de Heere die ontzag wekt.
Drie keer staat er ´een grote getal/schare´
(vs. 21, 24 en 26).

Handelingen 11 vers 19-26 ‘Het
Evangelie – een lopend vuur!’
De kerk is de laatste tijd vaak in het
nieuws, meestal niet in positieve zin.
Honderden kerkgebouwen moeten in de
komende jaren een andere bestemming

4. Door de wijsheid van de
moedergemeente om Barnabas te
sturen (vs. 22-24). Barnabas was een
5
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bruggenbouwer. Barnabas is zijn bijnaam
(zoon van bemoediging). Volgorde: hij
verheugt zich eerst over Gods genade en
spoort dan de jonge gemeente vervolgens
aan. Hij wordt een ´goed man´ genoemd.
Was hij geen zondaar? Ja en tegelijk:
wijs, fijngevoelig, en vooral: vol van de
Heilige Geest en geloof. Die maken een
mens mild en verstandig.

WORLD SERVANTS 2019
In de zomer van 2019 gaan weer de
volgende jongeren op werkvakantie met
Word Servants.
Leon v/d Berg
Hallo, ik ben
Leon van den
Berg.
Dit jaar ga ik
voor de eerste
keer mee met
de World
Servants.Ik ga
mee omdat ik er
veel mooie
verhalen over
heb gehoord en ik zou het zelf ook een
keer willen mee maken. Ik kijk er naar uit
om naar Ghana te gaan. Daar gaan we
woningen bouwen voor medisch
personeel. Naast het bouwen hoop ik ook
veel nieuwe mensen te leren kennen en
veel van de cultuur te leren.

5. Door Barnabas´ visie (vs. 25) voor
onderwijs. Hij wil niet alles zelf doen. Hij
schakelt andere talenten in. Hij gaat
Saulus (Paulus) halen. De gemeente
heeft goed onderwijs nodig, voortdurend,
een heel jaar lang. Bij ons: leerdiensten,
toerusting, thema-avonden, kringen?
Zonder geregeld onderwijs vervallen we in
vaagheid, relativisme en lauwheid.
Wat leert het grensverleggende werk
van de Geest ons als gemeente?
1. Onze verlegenheid/crisis kan Gods
gelegenheid zijn.
2. Focus op Christus (niet richting, groep,
traditie).
3. Afhankelijkheid van God en intens
gebed. Zonder de hand van God is het
vruchteloos.
4. Inschakelen van verstandige mensen,
vol van de Geest, bruggenbouwers
5. Gedurig onderwijs; een levende
gemeente is een lerende gemeente.

Chris
Dorrestijn
Hallo ik ben
Chris
Dorrestijn,
22 jaar en in
het dagelijks
leven werk
ik bij Van
der Leeden
mandwerk.
Ik ga dit jaar
met world servants naar Sierra Leone.
Daar heb ik onwijs veel zin in. Nadat ik in
2017 naar Ecuador ben geweest wilde ik
heel graag nog een keer op project! De
wereld is oneerlijk verdeeld dus ik wil iets
van de talenten en middelen die ik heb
ontvangen aan de mensen in
ontwikkelingslanden geven. Ik hoop een
hele mooie en goede tijd te krijgen.
Groeten Chris

De zendingscommissie
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helpen. Door deze woningen te bouwen
kunnen zij langer blijven werken in het
ziekenhuis ipv de tijd te besteden aan het
lopen. Met als doel dat er meer mensen
sneller geholpen kunnen worden. Dit zal
opnieuw een toffe tijd worden waarin we
veel voor elkaar kunnen betekenen. Ik kijk
al naar uit om daar de mensen te mogen
helpen.
Met vriendelijke groet Bastiaan.

Davita Eijgenraam
Hallo, mijn naam is
Davita Eijgenraam.
Ik ga aankomende
zomer op project
naar Cuevas,
Bolivia. Ik vind het
supergaaf om met
World Servants en
de mensen uit
Cuevas mee te
bouwen aan een nieuwe kliniek voor het
dorpje zelf en haar omgeving. Ik hoop
daar een geweldige tijd te hebben en
terug te komen met mooie en inspirerende
verhalen!
Groet Davita Eijgenraam

Jeanine de
Groot-Rijfers
Hallo
allemaal. Mijn
naam is
Jeanine de
Groot- Rijfers.
Samen met
mijn man
Bastiaan
woon ik inmiddels al een aantal maanden
in het prachtige dorpje Ameide.
Oorspronkelijk kom ik uit Bodegraven.
Daar heb ik, nadat ik eerst een aantal
keer verhuisd ben, een groot deel van
mijn jeugd doorgebracht samen met mijn
ouders, twee broertjes en zusje. Voor ik in
Ameide kwam wonen heb ik nog in ZuidAfrika gewoond en een half jaar op mezelf
in Gouda. We hebben het prima naar ons
zin en het is gemakkelijk te combineren
met mijn werk. Ik werk namelijk in de
gehandicaptenzorg als begeleider bij de
organisatie Abrona in Vleuten/de Meern
op de dagbesteding. Gelukkig heb ik
genoeg vakantie dagen want zoals jullie
inmiddels weten gaan we weer met World
Servants mee. Dit keer gaan we naar
Ghana toe. Dit is een fantastische
uitdaging. Ik ervaar het als een groot
voorrecht om dit te mogen en te kunnen
doen. Op deze manier kan ik mijn liefde
en passie voor de Afrikaanse cultuur,
inwoners en omgeving perfect
combineren met mijn verlangen om de
mensen die in nood zijn te helpen. Ik
geloof dat wij als groep echt verandering
gaan brengen in Ghana en dat we ook
hier Gods liefde mogen gaan uitdelen. Dat

Bastiaan de
Groot Hallo
gemeenteleden.
Mijn naam is
Bastiaan de
Groot. Ik ben
ondertussen 25
jaar oud en woon
sinds ruim een
half jaar samen
met Jeanine in
Ameide. In het
dagelijks leven
ben ik Systeembeheerder bij het ICTbedrijf LetmedoIT. Dit doe ik met erg veel
plezier en geeft mij veel uitdaging. Samen
met Jeanine hoop ik komend jaar weer
met World Servants mee te gaan. Deze
keer hopen we naar Ghana toe te gaan.
Wij hebben hier al erg veel zin in. Ik wil
graag mijn ontvangen gaven en talenten
inzetten voor een ander. Maar voordat dit
kan zullen we met de groep
AmeideTtienhoven diverse acties
uitvoeren om het hiervoor benodigde geld
bij elkaar te krijgen. We hebben ieders
hulp dan ook hard nodig! We willen in
Ghana drie woningen gaan bouwen voor
het medische personeel. Zij moeten nu
elke dag erg ver heen en weer lopen naar
het ziekenhuis om de mensen te kunnen
7
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Janienke de
Heer
Mijn naam is
Janienke de
Heer. Ik woon
in Nieuwland
en zit voor het
eerst in deze
actiegroep,
omdat deze
het dichtst bij
is. Ik kende
Nelleke Mulder al langer en de andere
actiegroepleden hoop ik tijdens al de
komende acties te leren kennen!
In de zomer van 2018 mocht ik
meebouwen aan de school in Sumniboma
nr. 1, Ghana. Dit was een geweldige
ervaring! In Bolivia hoop ik weer mee te
bouwen aan een school, om zo te werken
aan een goede toekomst voor de nieuwe
generatie. Het allermooiste aan dit project
vind ik dat we in dit verre land ook mogen
vertellen over de Heere Jezus. Zo helpen
we om het evangelie de hele wereld over
te brengen!

is ten diepste mijn motivatie, namelijk dat
ik de liefde die in mijn hart is voor God
mag doorgeven en hoop mag brengen bij
de mensen die dat zo hard nodig hebben.
Dat deed de Heere Jezus immers ook. Ik
mag mijn gaven en talenten inzetten om
te dienen in Gods Koninkrijk. Ik kijk er
enorm naar uit om te gaan maar tegelijk
voel ik ook een spanning. Ik weet niet hoe
het gaat lopen maar heb er vertrouwen in
dat God bij ons is en voor ons zal zorgen,
ook wanneer we zo ver weg zijn. Groetjes
Jeanine
Martijn de Groot
Ik ben Martijn de
Groot
Dit jaar ga ik voor
de derde keer
mee met World
Servants.
In 2015 ben ik in
Bolivia geweest,
en in 2017 in
Ecuador.
De 2 keer dat ik
mee bent gegaan was echt een hele
mooie ervaring,
Je krijg een stukje van de wereld te zien
die normaal niet zo snel in het echt ziet.
Je ziet ook dat ze de hulp echt wel nodig
hebben, en dat onze hulp ook echt helpt.
Daarom ga ik dit jaar weer mee, nu naar
Sierra Leone, om daar samen met de
lokale bevolking
klaslokalen te gaan bouwen.
Ik zie ernaar uit om daar de cultuur te
ontdekken, en de mensen te leren
kennen.
En zo ook samen iets moois neer te
zetten zodat de kinderen naar school
kunnen.

Florian Hoogendoorn
Ik ben Florian
Hoogendoorn. Ik ben 18
jaar oud en ik studeer de
hbo opleiding Tuin- en
akkerbouw op de Aeres
Hogeschool in Dronten. Ik
kom uit Kockengen en de
reden dat ik hiermee in
contact ben geraakt is mijn
vriendin: Leanne van
Reede. Ik ga dit jaar voor het eerst mee
met een World Servants project en ik ben
heel benieuwd hoe ik alles mag ervaren.
Wij hopen in de zomer van 2019
klaslokalen te mogen bouwen in Sierra
Leone. Ik kijk heel erg uit naar de
ontmoetingen met de lokale bevolking en
ben ook erg benieuwd naar de
cultuurverschillen.
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Janouk
Willemse
Twee jaar
geleden
ben ik op
project naar
Ecuador
geweest en
ik vond dit
echt super.
Dat is
waarom ik
dit jaar
weer
meega. Dit keer met een groepje naar
Sierra Leonne om klaslokalen te bouwen.
Ik vind de combi van meer van de wereld
zien en mensen helpen echt super leuk.
Het is een hele gave en waardevolle reis,
maar je doet het niet alleen voor jezelf, in
tegendeel. Ik heb er zin in!

Marit Lakerveld
Ik ben Marit
Lakerveld, 17 jaar
en kom uit
HardinxveldGiessendam. Net
zoals 2 jaar geleden
ga ik met de groep
van AmeideTienhoven mee met
World Servants. Dit
jaar staat Sierre
Leone op de planning. De ervaring van 2
jaar geleden vond ik zo bijzonder dat ik dit
jaar mee wil gaan. Je ziet heel veel van
de wereld maar je helpt ook mensen op
een hele mooie manier. Je ziet de
verandering al gebeuren op het moment
dat je er bent, dat is een van de mooiste
dingen om te zien en blijft je altijd bij. Ik
heb er heel veel zin in!

Joost van
Kooten
Ik ben Joost
van Kooten en
ik ben 21 jaar.
Ik werk bij Vlot
Staal in GrootAmmers en
doe een
deeltijd studie
Engineering in
Rotterdam. Ik
ga voor het
eerst mee met World Servants dit jaar. Ik
heb gekozen voor Sierra Leone, omdat
mij het bouwen van klaslokalen erg
aansprak. De educatie van kinderen vind
ik erg belangrijk en met dit project kunnen
wij er direct aan meehelpen. Ik heb er veel
zin in!

Nelleke Mulder
Vorig jaar ging ik
mee met mijn
allereerste World
Servants project
naar Sumniboma
#1, Ghana. Wat ik
daar heb gezien
aan armoede en
dankbaarheid
heeft me stil
gemaakt, ik was ontzettend onder de
indruk. Ik ben bang dat ik sindsdien
besmet ben met het WS-virus en daarom
wel weer mee 'moet' op project. Dit jaar
hoop ik naar Bangladesh te gaan, waar
we een ruimte gaan bouwen voor
beperkte mensen. Dit is vooral bedoeld
om hun groep te versterken en met onze
groep te laten zien dat ze kunnen
bereiken wat ze willen. Groetjes Nelleke
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Nadine van
Reede
Ik ben 19 jaar oud
en ik volg de
opleiding
verpleegkundige
in Utrecht. Ik zit
nu in mijn derde
jaar en heb het
hier erg naar mijn
zin. Dit is mijn
tweede keer dat ik
mee mag gaan
met een project van World Servants.
Twee jaar geleden ben ik met een groep
uit Ameide-Tienhoven naar Ecuador
geweest. Daar heb ik mee mogen bouwen
aan een cacao centrum, zodat de mensen
daar straks een betere prijs voor hun
cacao bonen kunnen krijgen. Dit project
vond ik bijzonder om aan deel te nemen
om zo de mensen daar te helpen. Daarom
heb ik me nu weer opgegeven. Dit jaar
gaan we met project naar Sierra Leone.
Omdat de mensen daar nog steeds de
gevolgen ervaren van de burgeroorlog en
de ebola epidemie is het fijn om daar me
voor in te zetten. We gaan daar
klaslokalen bouwen, zodat kinderen daar
weer onderwijs kunnen krijgen. Ook zie ik
weer uit naar het contact met de lokale
bevolking om van hen te leren en om mijn
geloof in God te kunnen delen. Ik hoop zo
met elkaar een verschil te mogen maken.

Celine Puper
Ik ben Celine, 18
jaar en ik woon in
Ameide. Ik ga in
2019 voor de derde
keer op project met
World Servants. In
2017 ben ik mee
geweest naar
Ecuador. Dat is zo
goed bevallen dat ik in 2018 naar Zambia
ben geweest. Ook dit was weer een
ontzettend gaaf project, waardoor ik heb
besloten nu weer mee te gaan, naar
Sierra Leone deze keer. Ik heb heel veel
zin om dit jaar met de groep in Ameide
actie te voeren en daarna op project te
gaan! Ik hoop dat het in Sierra Leone
weer net zo leuk gaat zijn als in Ecuador
en Zambia :-)
Leanne van
Reede
Ik ben Leanne
van Reede,
Ik ben 18 jaar
oud en studeer
voeding en
diëtetiek in
Amsterdam. Ik
ga in 2019 voor
de tweede keer
mee met World
Servants. In
2017 ben ik naar Ecuador geweest met
World Servants. Deze ervaring heeft er
voor gezorgd dat ik nog een keer ga. Ik
vindt het fijn om mensen te helpen en ben
nieuwsgierig naar de cultuur in Afrika.
Want in 2019 ga ik naar Sierra Leone om
daar klaslokalen te bouwen. Zo gaan we
er met zijn alle voor zorgen dat de
kinderen beter onderwijs krijgen.

Robin Schutte
Hallo allemaal, ik
ben Robin Schutte
19 jaar oud en ben
pas getrouwd met
Hanna den
Oudsten. Ik ga met
World Servants
mee naar El
Paradiso, Bolivia.
We zullen hier
gaan bouwen aan klaslokalen voor de
kinderen. Ik bouw mee, omdat ik graag
mensen wil helpen en hen zo een
hoopvolle toekomst hoop te geven.
10
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Thirza Stoelinga
Ik ben Thirza
Stoelinga en ik ga in
de zomer
meewerken aan een
project in Bolivia!
Het lijkt mij
ontzettend tof om
mee te mogen
bouwen en zo iets te
kunnen doen voor
de medemens ver weg. Ik zie er ook naar
uit om de lokale inwoners te ontmoeten en
te zien hoe het leven in Bolivia is.

Hanna Schutteden Oudsten
Hallo allemaal,
Mijn naam is
Hanna Schutte –
den Oudsten.
Deze
zomervakantie ga
ik naar El
Paradiso in
Bolivia, om hier klaslokalen te bouwen. Dit
lijkt mij heel mooi om te doen, omdat er
hierdoor meer kinderen naar school
kunnen gaan. Hierdoor krijgen deze
kinderen een toekomst, die anders
hopeloos zouden zijn. We gaan letterlijk
bouwen aan de toekomst van deze
kinderen. Daarom ga ik DV deze zomer
naar Bolivia.

Esther Wink
Hallo allemaal,
Mijn naam is
Esther Wink, ik
ben 18 jaar, en ik
ga in de
zomervakantie
van 2019 met
World Servants
mee!
Ik ga voor 3 weken naar het land Malawi,
dat is een klein landje in Afrika. In Malawi
gaan we met een groep jongeren 2
lerarenwoningen, latrines &
verschoningsruimtes voor de bevolking
daar bouwen.
Ik ga mee met World Servants omdat ik
graag een steentje wil bijdragen voor de
bevolking daar, zodat ze daar ook naar
school kunnen gaan om een goede
toekomst te kunnen krijgen.
Wij hebben het hier zo goed in Nederland,
Daarom lijkt het mij een hele mooie,
indrukwekkende en leerzame ervaring. En
ondertussen kunnen wij die mensen
helpen. Door onze hulp kan hun leven
veranderen.

Alien Sloof
Ik ben Alien Sloof,
ben 18 studeer
Verloskunde in
Rotterdam. Ik hoop
aankomende zomer
met een groep naar
Sierra Leone te
gaan om
klaslokalen te
bouwen. Het lijkt me
heel gaaf om de
mensen daar te
helpen en dat geeft me ook veel
voldoening. Door het bouwen van
klaslokalen, kunnen er meer kinderen
naar school. Ze hebben zo misschien
meer kans op een betere toekomst.
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Claudio van der
Zijden
Ik ben Claudia van
der Zijden, 18 jaar, en
ik ga deze zomer met
World Servants naar
Malawi. Het lijkt heel
fijn om iets voor
mensen die het
minder hebben dan
wij hier in Nederland
een handje te kunnen helpen. Ook vind ik
het leuk om meer van andere culturen te
ontdekken.

weekend, mede om de nieuwe leden
beter te leren kennen. We vieren met
elkaar sinterklaas, kerst en oud & nieuw
en organiseren een volleybaltoernooi.
Daarnaast komt de kerkenraad en de club
nog een avond langs en gaan wij een keer
langs bij de mannenvereniging. Als dat
dan nog niet genoeg is, dan is er nog
‘zomaar een winteravond’. We eten dan
eerst wat en gaan dan met elkaar bowlen.
Om al deze activiteiten te financieren
hebben we twee activiteiten waarmee we
geld ophalen. De opbrengst gaat niet
alleen naar de JV. Ongeveer de helft van
de opbrengst gaat naar een goed doel.
Tijdens de paardenmarkt hebben we de
Smikkelbar, waar we onder andere koffie,
thee, wafels, broodjes knakworst en cake
verkopen. Ook organiseren we jaarlijks de
geraniumactie. We gaan dan alle deuren
in Ameide en Tienhoven langs met
verschillende kleuren en soorten
geraniums. Aan het eind van het seizoen
is het moment om aan iedereen te laten
zien wat we het hele jaar hebben gedaan
en wat voor mooie, leuke en bijzondere
momenten we hebben beleefd met elkaar.
Iedereen is welkom deze avond! Om het
jaar als JV dan af te sluiten, is er nog het
zomerkamp.
En dan als allerlaatst is er nog de
uitwisseling met een andere JV uit het
land. We houden niet ieder jaar een
uitwisseling, maar dit jaar is het weer
zover! We gaan een uitwisseling
organiseren met de jeugdvereniging uit
Benschop.
Al deze zondagavonden en activiteiten
worden eigenlijk door en voor de leden
georganiseerd. Zo is er een bestuur dat

Arie Blom

JV MARANATHA
Op een reguliere zondagavond
beginnen we onze avond door na de
kerkdienst met elkaar wat koffie, thee of
fris te drinken. Maandelijks blijven we na
de kerkdienst nog even zitten om te
zingen voor de kerkradio. We zingen dan
samen met gemeenteleden verschillende
liederen, lezen een gedicht voor en lezen
een Bijbelgedeelte voor. Om half 9
beginnen we gezamenlijk de JV-avond
door middel van het zingen van twee
liederen en het openen met gebed.
Vervolgens gaan we uiteen in groepjes en
behandelen we vier weken lang een
onderwerp. Door het jaar heen worden er
verschillende Bijbelstudies gehouden. Er
zijn vijf themateams samengesteld met
ieder zijn eigen onderwerp. Het
themateam, met zijn bijhorende leden,
wordt opgedeeld in tweetallen en dat
tweetal zorgt ervoor dat er de
desbetreffende avond een Bijbelstudie
klaar ligt. Eén van de zondagen in het
thema is er een vrije avond en dan gaan
we gezellig met elkaar naar het ’t Jot of
wordt er een spel voorbereid voor in de
Hoven.
Als JV organiseren we ook veel
activiteiten door het jaar heen. In
november gaan we met elkaar op JV-

bestaat uit zeven leden met ieder een
eigen ‘algemene’ taak die door het
seizoen heen wordt uitgevoerd
(voorzitter, penningmeester, secretaris
etc.). Als er activiteiten worden
georganiseerd dan wordt er een
commissie gevormd met leden, die
vervolgens geleid wordt door één van
de bestuursleden.
12
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We hopen dat jullie zo als gemeente een
beter beeld hebben van de JV!

Iedere avond zijn er anderen
verantwoordelijk en zullen we een thema
neerzetten. Daarbij wordt de focus gelegd
op het ontmoeten van elkaar en het
zorgen dat de groepjes relaxte groepjes
blijven, maar ook zo nu en dan goed
gemengd gaan worden. Op iedere avond
zal er ook een link gelegd worden tussen
de activiteit en het geloof, maar de nadruk
blijft liggen op ontmoeten ipv onderwijzen.

Willy van Es

BLEND JUNIOR
Via deze weg willen we jullie als lezer

Doelen:
Met elkaar hebben we als team doelen
opgesteld waar we samen met de tieners
naar streven.
- Tieners elkaar op een ontspannen
manier laten ontmoeten in het dorp.
- Rand/niet-kerkelijke jongeren een plek
geven om kennis te maken met
christelijke tieners uit het dorp.
- Als oudere jongeren een goede band
opbouwen met de tieners.
- 20-ers en 30-ers inzetten die vaak te
druk zijn voor een vaste wekelijkse
kerkelijke activiteit, maar wel de
mogelijkheid hebben om eens per maand
of twee maanden met deze tieners willen
optrekken.

meer vertellen over een nieuwe
jongerenactiviteit genaamd Blend Junior.
Het is een concept wat ontzettend veel
jongeren trekt en waar we steeds vol
dankbaarheid op terug mogen kijken.
Wat is Blend Junior?

Eerst even Blend Junior in het kort.
Eigenlijk is het ‘het visnet’ van vroeger,
maar dan veel meer vanuit de tieners en
jongeren georganiseerd i.p.v. ouderen.
Hiermee sluit de invulling beter aan bij de
doelgroep. Voor de zomervakantie
hebben we een avond georganiseerd om
te peilen of tieners van 12-16 jaar
behoefte hebben aan ‘Blend’ avonden.
Deze behoefte bleek er te zijn!
Vervolgens zijn er ook een aantal JV’ers
enthousiast geworden om invullingen te
geven aan deze avonden. De eerste
avond hebben we met groot succes een
FiFa toernooi en een make-up avond
georganiseerd. Op 2 november stroomde
’t Jot vol met ruim 35 tieners en gingen zij
de uitdaging aan met het spel Hunted.
Ook dit was een daverend succes.

We hopen dat jullie op deze manier een
duidelijk beeld hebben van ‘Blend Junior’.
Zijn jullie na het lezen van dit stukje
enthousiast geworden of willen jullie meer
weten? Stuur dan even een mailtje naar
blendjuniorameide@gmail.com.
Hartelijke groet,
Jaco Heikoop
namens het team
van Blend Junior

Wat gaan we doen?
Op iedere 1e vrijdag van de maand een
tieneravond organiseren. Tijd: 19.0021.30
13
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Het kernteam van Blend Junior aan het
woord:

2. Dat ik hier een aandeel in mag hebben
vind ik heel mooi om te doen.
Ik vind het leuk om de avonden te
organiseren en samen met de jeugd een
leuke avond te beleven.

In het stuk hiervoor is uitgelegd wat Blend
Junior inhoud. Er staat ook in dat een
aantal enthousiaste JV’ers invulling geven
aan deze avonden. Wat drijft hen om dit te
doen. We stelde hen de volgende vragen:

Jaco Heikoop (jeugdouderling)
1. Om jongeren te kunnen laten zien wie
Jezus is, moet je ze eerst leren kennen.
Juist avonden als Blend Junior zorgen
ervoor dat er relaties worden opgebouwd
en je hen echt ziet zoals ze zijn.

1. Waarom vind je het belangrijk dat er
avonden als Blend Junior zijn?
2. Wat vind jij zo leuk aan deze
avonden?

2. Het enthousiasme spat er van af,
kerkmuren vervagen, iedereen is welkom
en het mooiste, iedereen voelt zich thuis.

Jonathan Bos:
1. Ik vind het belangrijk dat jongeren met
en bij elkaar kunnen samenkomen zodat
ze samen dingen kunnen doen in plaats
van het alleen thuis zitten.

ISRAEL

2. Ik vind deze avonden leuk omdat ik het
leuk vind om met jongeren om te gaan.

Israël, boven natuurlijk?

Tim van Kooten:
1. Dat tieners die op de middelbare school
zitten vaker contact houden met vrienden
uit het dorp en anderen tieners leren
kennen die ze nog niet goed kennen.

De herdenking van het 70 jarige bestaan
van Israël dit jaar, wordt door velen in ons
land en gemeente als een wonder
beschouwd. Een wonder wordt als iets
bovennatuurlijks gezien en ervaren.
Maar is het bestaan van Israël werkelijk
iets bovennatuurlijks?
Vele wonderen worden in de Bijbel
beschreven. Maar de politiek van nu
neemt ze niet waar of negeert dit. Helaas
moet dit anno 2018 ook gezegd worden
van vele mensen, waaronder christenen.
De kennis over de inhoud van de Bijbel is
sterk tanende. Daarmee is al deels
verklaard waarom Bijbelse wonderen niet
meer worden gezien en ervaren.
De Bijbel staat vol met wonderen. Denk
aan het splijten van de Rode Zee, de
sprekende ezel van Bileam, het manna uit
de hemel, de zon die stilstond, Jezus die
op het water liep, en ga zo maar door.
Geloven in wonderen hangt samen met
geloven in hetgeen in de Bijbel staat.
Ongelovige mensen verwarren wonderen
vaak met goocheltrucs, maar goocheltrucs
hebben niets te maken met het

2. Omdat, toen ik zelf rond die leeftijd was
niet erg geïnteresseerd was in dit soort
avonden.
Nu kan ik zelf meedenken over waar
tieners wel enthousiast van worden en het
resultaat daarvan is ook duidelijk te zien.
Roderick ten Voorde:
1. Omdat het belangrijk is om samen met
andere tieners activiteiten te doen!
2. Het enthousiasme wat ik van de tieners
krijg en het enthousiasme wat ik zelf met
hen kan delen.
Femke Langendoen:
1. Ik vind het belangrijk dat, zowel
christelijke als niet christelijke jongeren
een plek hebben waar ze elkaar kunnen
ontmoeten, om zo samen in gesprek te
kunnen gaan en een leuke avond hebben.
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bewezen kan worden, dan is daarmee ook
bewezen dat het bestaan van Israël
bovennatuurlijk is. In de Bijbel speelt het
volk Israël een hoofdrol naast God.
Immers God laat Zijn Zoon Jezus Christus
als Jood geboren worden.
Zo speelt Israël in de ogen van velen ook
een hoofdrol in de huidige wereldpolitiek.
Dat maakt veel mensen boos, doch dat is
iets van alle eeuwen. Het Joodse volk
Israël maakt slechts 0,1 procent uit van
de totale wereldbevolking, en toch heeft
de meerderheid van de wereldbevolking
een directe band met Israël en de Bijbel.
Zowel het christendom als de islam
hebben hun wortels in de geschiedenis
van het Oude Testament. En de Verlosser
van de wereld is een Jood!!
De eeuwenoude geschiedenis van Israël
is als een wereldwonder, ongeëvenaard
en vol raadsels.
Wie die raadsels zonder God wil
oplossen, komt in grote moeilijkheden
omdat de vervulde beloften niet als toeval
kunnen worden verklaard. Elk mens moet
voor zichzelf beslissen of het bestaan van
Israël een toevalligheid is of iets
bovennatuurlijks (dus een wonder).
Ben Goerion, de eerste minister-president
van Israël, sprak ooit de woorden :”Wie
niet in wonderen gelooft, is geen realist”.

bovennatuurlijke. Echte wonderen kunnen
niet wetenschappelijk worden verklaard.
Goocheltrucs zijn aangeleerde
handigheden en blijven dus trucs.
Hoe moeten we dan de stichting van de
moderne staat Israël in 1948 en het
zeventig jarig bestaan begrijpen?
Als truc, als politiek toeval of iets
bovennatuurlijks?
In feite komt het er op neer of de mens in
de Bijbel gelooft of niet. Zonder de Bijbel
slaan wonderen nergens op. In de Bijbel
schrijven de profeten dat het Joodse volk
uit alle windstreken naar het beloofde land
zullen terugkeren.
Ruim 1878 jaar na de verwoesting door
de Romeinen van de Tweede Tempel
( in 70 nà Chr.), ontstond er voor de derde
keer een onafhankelijke soevereine staat
Israël in het Bijbelse vaderland. Dat is
voor de Joden gemakkelijker te begrijpen
dan voor vele christenen.
Na een geschiedenis van 3500 jaar is de
cirkel rond voor het Joodse volk, en
wonen zij weer thuis in hun eigen
vaderland. Alleen al het bestaan van het
Joodse volk is een wonder op zichzelf..
Een Amerikaanse schrijver schreef kort
voor het ontstaan van de staat Israël: “De
Egyptenaren, de Babyloniers, de Perzen
kwamen, en vulden de planeet met hun
luidruchtigheid, pracht en praal, maar
daarna verdwenen zij weer. De Grieken
en Romeinen kwamen daarna met veel
tamtam, maar ook zij verdwenen. Dit alles
is door de Joden waargenomen en ze
hebben het allemaal overleefd en nu zijn
ze waar ze altijd waren. Alle dingen zijn
vergankelijk, behalve de Joden. Alle
anderen mogendheden zijn verdwenen,
bestaan niet meer, behalve de Joden, zij
blijven.
Wat is toch het geheim van hun
onsterfelijkheid?”
Honderd jaar eerder vroeg Frederik de
Grote van Pruisen (leefde van 1712 –
1786) aan zijn generaal von Ziether of hij
kon bewijzen dat God bestaat. De
generaal zei :” Majesteit, de Joden”.
Als met het Joodse volk Gods bestaan

Arie Evert Versluis
(bron:ITD301118)

BOMEN
Zondagmorgen 9 december 2018. Een
doopdienst in onze kerk waarbij drie
kinderen worden gedoopt. Altijd bijzonder,
maar door de kindermoment wordt ik het
meest geraakt. De dominee vertelt over
hoe je een lichtpunt in deze donkere
wereld kan zijn. De woorden van het
kindermoment blijven hangen in mijn
hoofd en ik besluit verder te zoeken op
internet op meerdere christelijke (opvoed)
websites.
15
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Na enig nadenken, zoeken en lezen kom
de vraag: Hoe streng moet je zijn als
ouder of moet je kind juist vrijlaten? Het is
wel duidelijk dat men zegt dat je als ouder
richting en sturing moet geven. Een
zogenaamde vrije opvoeding kan alle
kanten op gaan. Het is weliswaar ook een
richting maar brengt je kind alleen maar in
de war.
Ook kwam ik een stukje tegen over een
feest in Israël. Het “nieuwjaarsfeest der
bomen”. Op die dag worden bomen
geplant door schoolkinderen. Maar Israël
heeft dit een diepere betekenis dan onze
boomplantdag in Nederland. In de bijbel
staat in Deuteronomium 20:19: “De mens
is gelijk aan een boom in het veld.”

TER OVERDENKING
Vriendschap of eenzaamheid
Een echte vriend(in) is iemand die alles
van je weet en toch van je houdt zoals je
bent. Belangrijk is de verwachtingen om
de vriendschap naar elkaar uit te spreken.
Zeker als je weet dat je iemand niet meer
zo vaak gaat zien door bijvoorbeeld een
verhuizing.
Toch zit er in veel vriendschappen iets
van eigenbelang. Je helpt elkaar in goede
en slechte tijden. Vaak kom je er in
slechte tijden pas achter wie je echte
vrienden zijn.

Een boom begint als een klein, fragiel
stekje wat zorgvuldig bevochtigd wordt en
moet groeien. Na enkele jaren flink
gegroeid te zijn kan de boom verplaatst
worden om elders wortel te schieten en
zelf stekjes af te geven. Bij een oudere
boom is verplaatsen moeilijk en bijna niet
meer mogelijk.
Vaak is er geen keus meer om in hun
vertrouwde omgeving te blijven en in te
ruilen voor vreemde en onbekende grond.
Bij een oude boom kan het grote gevolgen
hebben. Bij een jonge boom heeft een
inkerving of verplaatsing niet of nauwelijks
gevolgen. Maar bij een stek(je) kan het tot
gevolg hebben dat er een kreupele of
zieke boom ontstaat.

De term “eigenbelang” is eigenlijk een
negatief woord want in een gezonde
vriendschap ben je niet bezig met of je
wel even veel ontvangt als jezelf geeft.
(Spreuken 71:17A : “Een vriend heeft ten
allen tijde lief”)
De essentie van vriendschap is het
hebben van verbinding waarin je
betrokkenheid ervaart van een ander.
Eenzaam wordt vooral wanneer je zorgen
niet deelt met een ander. Je kunt groeien
in vriendschap door onzekerheid te
trotseren en jezelf bloot te leggen. Wees
eerlijke kwetsbaar maar durf vooral te
kijken in je eigen hart.

Een bijzondere vergelijking. Het nieuwe
leven dient met de grootste zorg te
worden opgevoed. Dat is voor ouders in
deze tijd niet de makkelijkste taak. Dan
heb je vaak ook de hulp van ouders en
schoonouders voor nodig. Maar je doet
het zodat de volgende generatie gezond
van geest kan bouwen aan de toekomst
en verstandig met (groot)ouders op de
juiste manier zal omgaan.

Feiten over vriendschap en eenzaamheid
 Veel vrienden hebben is geen garantie
dat je je nooit alleen zult voelen.
 Op een netwerksite zitten is geen
garantie dat je je nooit alleen zult
voelen.
 Veel berichtjes versturen is geen
garantie dat je je nooit alleen zult
voelen.
 Dingen voor anderen doen is geen
garantie dat je je nooit alleen zult
voelen.

Wim Streefkerk
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EEN BIJZONDER KERSTLIED

 Werk aan je zelfvertrouwen.

De Bijbel zegt: „Gij moet uw naaste
liefhebben als uzelf” (Galaten 5:14). Om
gezonde vriendschappen op te bouwen,
moet je een mate van zelfvertrouwen
hebben — natuurlijk zonder door te slaan
en verwaand te worden (Galaten 6:3, 4)

Jesus' blood never failed me yet.
Ieder jaar in december draai ik hem weer
deze singel van Gavin Bryars, Tom Waits
en een onbekende zwerver.

Vermijd zelfmedelijden

Jesus' blood never failed me yet
Never failed me yet
Jesus' blood never failed me yet
Is one thing i know
For He loves me.

De Bijbel zegt: „De liefde (...) zoekt niet
haar eigen belang” (1 Korinthiërs 13:4, 5).
Iemand die te veel op zichzelf gericht is,
heeft minder aandacht voor anderen en
zal daardoor minder snel vrienden maken
(2 Korinthiërs 12:15). Als je te veel van
anderen laat afhangen, weet je zeker dat
het niet goed komt! Als je zegt: „Ik word
nooit gebeld” of „Ik word nooit ergens voor
uitgenodigd”, leg je jouw geluk in de
handen van anderen. Geef je ze daarmee
niet iets te veel macht?

Vrij vertaald.
Het bloed van Jezus heeft mij nog nooit in
de steek gelaten
Heeft mij nog nooit in de steek gelaten
Het bloed van Jezus heeft mij nog nooit in
de steek gelaten
Er is één ding dat ik weet
Dat, Hij houdt zo van mij.

Kies niet zomaar iedereen als vriend.
De Bijbel zegt: „Hij die met wijzen
wandelt, zal wijs worden, maar wie zich
met de verstandelozen inlaat, zal het
slecht vergaan” (Spreuken 13:20). Iemand
die zowat doodgaat van de honger, zal
bijna alles eten. Zo kunnen mensen die
snakken naar vriendschap, de verkeerde
vrienden zoeken. Ze kunnen zelfs het
slachtoffer worden van mensen die
misbruik van anderen maken. Ze denken
namelijk dat zo’n vriendschap normaal is
en dat ze niks beters kunnen verwachten.

Het verhaal van Gavin Bryars:
“In 1971, toen ik in Londen woonde,
werkte ik met een vriend, Alan Power, aan
een film over het ruige leven in het gebied
tussen Elephant and Castle en Waterloo
Station. Tijdens het filmen begonnen
sommige mensen dronken te zingen –
soms stukken opera, soms sentimentele
ballads – en eentje, die overigens
helemaal niet dronk, zong een religieus
lied "Jesus' blood never failed me yet". Dit
lied werd later niet in de film gebruikt en ik
mocht alle ongebruikte delen meenemen,
waaronder dit stuk.

Wees ook realistisch in wat je van
anderen verwacht. Niet iedereen zal voor
altijd je beste vriend zijn. Maar je zult wel
mensen vinden die om je geven. En dat is
genoeg om eenzaamheid te voorkomen.

Toen ik dit thuis speelde, merkte ik dat
zijn gezang mooi gelijk liep met mijn
pianospel, en ik maakte er een simpele
begeleiding voor. Ik merkte ook dat het
eerste deel van het lied – 13 maten lang –
een mooie "loop" vormde die zich op een
enigszins onvoorspelbare manier
herhaalde. Ik nam de band mee naar
Leicester, waar ik werkte op de afdeling

Wim Streefkerk
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Fine Art, en kopieerde deze op een
continue geluidsband, erover nadenkend
of ik er misschien een orkestrale
begeleiding aan toe zou voegen. De deur
van de opnamestudio opende naar een
van de grote ontwerpstudio's en ik liet de
band door kopiëren, met de deur open,
toen ik een kop koffie ging halen. Toen ik
terugkwam, was de normaal erg
rumoerige studio opeens onnatuurlijk
ingetogen. Mensen bewogen zich veel
rustiger door de studio dan normaal en
sommige zaten op een stoel zachtjes te
huilen.
Ik was verbijsterd, tot ik besefte dat de
band nog steeds speelde en ze getroffen
waren door het gezang van de oude man.
Dit overtuigde me van de emotionele
kracht van de muziek en van de
mogelijkheden die door het toevoegen
van een eenvoudige, maar geleidelijk
evoluerende, orkestbegeleiding zou
ontstaan die de nobelheid en het simpele
geloof van de zwerver zou respecteren.
Hoewel hij stierf voordat hij kon horen wat
ik met zijn zang had gedaan, blijft het stuk
een welsprekend maar ingetogen
getuigenis van zijn geest en optimisme."
Op Spotify zijn diverse uitvoeringen te
horen van dit nummer maar de bekendste
is de singeluitvoering met Tom Waits uit
1993
Ton de Kruijk
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VOOR JOU – voor de
allerjongsten
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VOOR JOU – 12 PLUS

VOOR JOU – 12 MIN

Een warm hart voor je naaste

Onze hulp en onze verwachting
is in de naam van de HEER, die hemel
en aarde gemaakt heeft.
Die trouw houdt tot in eeuwigheid
en niet laat varen de werken van Zijn
handen.

Je kent toch de gelijkenis van de
barmhartige Samaritaan? De priester
en de Leviet lieten de gewonde man
aan zijn lot over, maar de Samaritaan –
een vijand!– hielp. Daarom noemen we
hem de barmhartige Samaritaan. Hij is
barmhartig, want hij heeft een warm
hart voor die arme man.

Ken je deze woorden? Ze worden vaak
uitgesproken aan het begin van de
kerkdienst. Misschien sta je er niet eens
altijd meer bij stil, maar wat een mooie
woorden zijn dat! Er wordt uitgesproken
dat wij alles verwachten van God,
Schepper van hemel en aarde. Hij zal
trouw blijven en niet loslaten wat zijn
hand begon. Het bewijs daarvan is Kerst.
Met de komst van Jezus naar de aarde
laat God zien dat Hij Zijn schepping na de
zondeval niet heeft losgelaten. Jezus
heeft redding gebracht. Door Zijn sterven
aan het kruis kunnen onze zonden
worden vergeven en wordt de relatie
tussen God en mensen hersteld. Maar
ook voor de toekomst geeft dit hoop.
Soms lijkt het behoorlijk hopeloos als je
om je heen kijkt. Oorlog, armoede, ziekte,
verdriet, rampen, het journaal is er vol
mee. Misschien gaat er iets in jouw leven
ook niet goed. Dan mogen we elke
zondag horen: God laat niet los wat Zijn
hand begon. Ook in jouw leven was Hij de
eerste. In Psalm 139 lezen we dat: U was
het die mijn nieren vormde, die mij weefde
in de buik van mijn moeder. Hoe klein of
groot je nu ook bent en wat er ook
gebeurt, God laat je leven niet los. De tijd
rond Kerst is voor mij dan ook een tijd van
hoop en verwachting. Vooruitzien naar de
komst van Jezus, naar dat moment dat Hij
zal redden en alles wat gebroken is, zal
herstellen. Vrede en heil wordt gebracht,
aan een wereld verloren in schuld. Gods
belofte wordt heerlijk vervuld. Ik wens
jullie allemaal een hoopvol kerstfeest!

De Heere Jezus vertelde deze gelijkenis
als antwoord op de vraag „Wie is mijn
naaste?” van een wetgeleerde. Na de
gelijkenis stelt Jezus een wedervraag:
„Wie was de naaste van die gewonde
man?”
Wie is dus de naaste? Nou, dat is niet de
mens die ik moet helpen, maar die mij
helpt. De Heere Jezus zegt hier dus: „Je
moet je door je naaste laten helpen.” Als
je goed luistert, zie je dat de Heere Jezus
de vraag eigenlijk omdraait. Hij gaat niet
uit van de helper, maar van hem die
geholpen moest worden.
Wil jij je zo door je naaste laten helpen?
Of doe je het liever zelf? Zie je jezelf al
liggen, daar aan de kant van de weg? Niet
halfdood zoals die man, maar dood… in
de zonde. Wie kan en wil ons nog
barmhartig zijn?
Er is er Eén Die volmaakt een warm hart
heeft voor de arme en de zondaar. In
Christus heeft God laten zien wat
barmhartigheid is. Jezus Christus is in de
handen van rovers gevallen, om mensen
die ten dode opgeschreven zijn, te
verlossen. Hij, Gods Zoon, wil jouw
Naaste zijn. Laat jij je door Hem helpen?
Wim Streefkerk

Coby Bos
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KERSTVERHAAL

maakt. Het is allemaal de schuld van die
gemene pastoor! Altijd was hij vriendelijk
tegen hen. En toch, achter je rug stuurt hij
soldaten. Op een avond, toen Pierre en
vader thuiskwamen van het land, vonden
ze hun woning donker. Pierre liep het huis
helemaal door van boven tot onder.
"Moeder, moeder, waar bent u?” Geen
antwoord. "Cecilia, waar zit je?" Het bleef
stil. Een ijzig gevoel bekroop Pierre. Hij
holde naar buiten, waar zijn vader met de
buurman stond te praten. Toen Pierre
vaders gezicht zag hoefde hij het eigenlijk
niet meer te vragen. Maar hij vroeg tóch.
"Zijn….. zijn de soldaten geweest?" "Ja,
Pierre." "Hebben ze moeder
meegenomen, vader?” Vader knikt. "En
Cecilia óók?” Ja Pierre, Cecilia ook." Nog
diezelfde avond zijn Pierre en zijn vader
gevlucht. Ieder ogenblik konden de
soldaten terugkomen om ook hén
gevangen te nemen. En dan zouden ze
niet in een klooster gezet worden, zoals
ze dat met vrouwen en kinderen doen. De
galeien, dát is de straf voor mannen.
Pierre zet zijn voet hard neer op het
drassige pad. Even komt er een bittere
trek om zijn mond. Het lijkt wel of ze
boeven zijn of beruchte dieven! En toch
zijn zij nette, keurige mensen. Alleen - ze
behoren bij de Hugenoten. Pierre staat
opeens stil. Hij kijkt om zich heen. Ze
moeten nu toch zéker al een kwartier
gelopen hebben. De stad kan niet zo ver
meer zijn. Vreemd - het bos wordt dichter.
En het pad wordt zo smal. Pierre kijkt op
naar de zwijgende gestalte naast hem.
"Vader! We moeten nu toch in de buurt
van de grens komen? Genève kan toch
niet zo heel ver meer af zijn? En het lijkt
wel……..” Du Plessis schrikt op van de
schrille jongensstem. "Stil, Pierre!"
fluistert hij dringend. “Niet zo hard!"
Genève is het doel van hun tocht. In
Zwitserland worden de Hugenoten niet
vervolgd. Verder zegt vader nog niets.
Wat moet hij zeggen? Dat hij vreest dat ze
inderdaad verdwaald zijn en weer eens de
dag moeten afwachten om hun route te
bepalen? Maar Pierre raadt zijn

VLUCHT NAAR ZWITSERLAND
Mw. A. van Wendel - de Joode
Het bos tussen de Franse grensplaats
Versoix en het Zwitserse stadje Coppet is
donker en stil. Slechts het constante
ruisen van de bomen en het af en toe
schreeuwen van nachtvogels verbreekt de
nachtelijke rust. Er hangt een lichte nevel.
Je zou in deze decembermaand van het
jaar 1705 geen wandelaars verwachten in
het bos. Toch gaan over het bospad twee
zwijgende donkere gestalten. In hun
donkere kleding zijn ze haast niet te
onderscheiden. "Vader", klinkt daar zacht
de stem van de jongste. "Zijn we er nog
niet?" Er komt niet direct antwoord. Wat
moet Du Plessis zeggen? Al vijf- of
zesmaal heeft Pierre, zijn zoon, deze
vraag gesteld. "Een half uur, een uur
misschien", zegt hij dan met een lichte
zucht. "Nog even volhouden, Pierre!” "Het
kan nu niet ver meer zijn, hè vader?"
"Nee hoor, het moet al dichtbij zijn." Het
is maar goed, dat het donker is. Anders
had Pierre wellicht de uitdrukking van
twijfel gezien op het gezicht van zijn
vader. "Een uur nog", denkt Pierre.
Hoeveel stappen zouden dat nog zijn?
Duizend? Tweeduizend? Kon hij maar
even slapen of rusten. Misschien is er een
boom met afhangende takken of een
vooruitstekende rots. Maar een bed zoals
vroeger… Vroeger? Pierre verstapt zicht
even. Toen was alles anders. Toen
hadden ze een huis om in te wonen. En
als hij dan met zijn zusje Cecilia
thuiskwam was moeder er altijd. Nu
worden ze opgejaagd langs de wegen.
Vluchten moeten ze. 's Nachts als het
donker is en niemand zich op de slechte
wegen durft te begeven trekken Pierre en
zijn vader voort. Geld om te eten hebben
ze wel. Maar ook dááraan is gevaar
verbonden. Pierre begint ineens harder te
lopen. Dat doet hij altijd als hij zich driftig
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Hij sluit zijn ogen. Allerlei gedachten tollen
door hem heen. Is hij te moe misschien?
Hij ziet Cecilia de berghelling aflopen. Een
melkemmertje bungelt aan haar hand. 'Au
revoir, Pierre", zegt ze. Haar stem klinkt
als een zilveren klokje door de ijle
berglucht. En kijk daar is moeder. Ze is
aan het bakken, mooie ronde bruine
broden. "Wil je soms een snee, Pierre?
Hier heb je er vast een, joh! Hij is nog
warm " Pierre slikt. Hij spert zijn ogen wijd
open. Niet aan denken nu! . "k Wou dat
we in Geneve waren,” zegt hij wat
opstandig. "Moeten we morgen hier
kerstfeest vieren? Mooi kerstfeest is dat!”
Maar vader schudt hem heen en weer.
"Foei, jongen, wat denk je wel? Je kunt
hier echt wel kerstfeest vieren hoor. Een
echt kerstfeest is niet gebonden aan een
mooi huis en lekker eten. Dat de Heere
Jezus in je hart geboren wordt, daar komt
het op aan. Dat weet je toch wel, Pierre?"
Na deze woorden wordt het stil. Pierre
durft niet goed meer te mokken. Laat hij
maar proberen om te slapen. En
werkelijk, als hij een poosje gezeten heeft,
wordt hij wat doezelig. Vader blijft echter
klaar wakker. Als hij ziet dat Pierre wat
ingedommeld is, staat hij op om de
omgeving wat te verkennen. Hij loopt
opnieuw om de rots heen, maar hij ziet
niets dan dichte bossen. Misschien kun je
wat meer zien, als je boven op de rots
staat. Voorzichtig zet hij zijn voeten neer
op de glibberige met mos begroeide
wand. Stap voor stap klimt hij naar boven.
Maar als hij bijna boven is, doorslaat hem
plotseling een hevige schrik. Hij vindt voor
een van zijn voeten geen houvast! Snel
trekt hij zijn voet terug en hurkt neer om te
onderzoeken wat er aan de hand is. Hij
voelt… de rotswand houdt plotseling op!
Daar is een opening. Zijn handen gaan
langs de rand. Hij kan er door heen. Maar
wat zou er onder die opening zijn? Water?
Moeras? Of zou er een spleet zijn? Een
droge, warme grot, waar je kunt slapen?
”Ik doe het" zegt hij opeens halfluid. HeeI
voorzichtig steekt hij een been in de
opening. Met zijn handen klemt hij zich

gedachten. "We gaan vást verkeerd,
vader. Moeten we nu weer wachten tot
het dag is? En het is morgen nog wel
kerstfeest. We zouden toch proberen om
vóór kerst in Genève te zijn…...“ Het is
een uur later. Het is middernacht
geworden. Pierre en zijn vader dwalen
nog steeds doelloos door het bos. Ze zijn
nu alle richtingsgevoel kwijt geraakt.
Plotseling komen ze bij een open plek. Ze
blijven staan. Het is aardedonker. Pierre
trekt vader aan zijn mouw. Heel zacht bijna onhoorbaar - fluistert hij: "Vader, ik
zie daar iets, iets donkers!" Vader ziet het
ook. Besluiteloos blijven ze staan. De kou
trekt langzaam op langs Pierre's benen.
Strak turen ze naar de open plek. Wat is
dat donkere daar. Betekent het gevaar? Is
het een hoop opgestapelde takken? Is het
een schuur? Of, een huis? Vader heeft al
die tijd onbeweeglijk staan kijken. Hij gaat
vermoeid van het ene been op het andere
staan. Hij ziet dat Pierre kleumerig
ineenduikt. Er móet een beslissing worden
genomen! "Heere, help me toch" bidt hij.
"U hebt ons al zo vaak bewaard. Wees
ons ook nu nabij…..” Een ruk aan zijn arm
doet hem opschrikken. Pierre begint te
praten. Du Plessis moet zich inspannen
om het te verstaan. "Vader……. ik zie het!
Het is een róts! Misschien is daar wel een
schuilplaats voor ons .” Hij doet direct oen
paar stappen naar voren. Hij weet het
zeker. "Kom maar!" Even later zitten ze
op een hoop bladeren tegen de rotswand
aangeleund. Want Pierre had gelijk. Het
wás een rots. Het was een reusachtig,
met mos begroeid rotsblok. Ze waren er
ook omheen gelopen. Aan de andere kant
begon het bos weer. "Rust nu maar eens
goed uit, Pierre", zegt vader. "Misschien
kunnen we dan straks als het wat lichter is
proberen nog over de grens te komen.
Tenminste…” Pierre weet wat vader
zeggen wil. Tenminste als er geen
soldaten komen! Hij is zo moe, dat die
gedachte hem niet eens erg verontrust.
Hij duikt behaaglijk dieper weg onder de
zwarte mantel, die vader over hem heen
heeft geslagen. Even slapen, even maar.
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onhoorbaar. ”St….soldaten!” Langs de
weg, die voorbij de rots voert, loopt een
patrouille van vier soldaten. De eerste
draagt een lantaarn. Hij laat het licht
achtereenvolgens rechts, links en naar
voren spelen. Allen laten hun blik in 't
rond gaan. Ze zien, hoe de oude
boomstammen grillig worden verlicht.
"Niets”, zegt de voorste soldaat. "Nee",
zegt de ander. "Maar weet je wel zeker…
" De eerste maakt een driftig gebaar.
"Natuurlijk, ik heb ze zelf gezien, een man
en een kind… " Er klinkt spijt door in zijn
stem. Jammer, op deze manier hadden ze
gemakkelijk vijftig kronen kunnen
verdienen. Dat was mooi meegenomen,
zo met de Kerst! Hij licht de lantaarn wat
hoger op. "Kijk, de rots Pierre-a-Pèny",
zegt hij. De soldaat, die achter hem staat,
lacht schamper. "Nou, Francois, we zijn
aan de grensscheiding. Je kunt naar de
vijftig kronen fluiten. " "Hoewel " zegt hij
opeens en doet een paar stappen naar de
rots toe. Daar ziet hij het bed van
bladeren, dat Pierre en zijn vader tegen
de rotswand hadden gemaakt. "Nee,
toch niet, " zegt hij teleurgesteld. "Ze zijn
al weg. Toch moeten ze hier hebben
gelegen. Het is duidelijk dat ze niet
wisten, dat de grens zo dichtbij was. Want
wie gaat er nu rusten als je zo dicht bij de
vrijheid bent?"

vast aan de rand. Hij tast Ja, hij voelt
grond! Even later kruipt hij op handen en
voeten door de grot. Het is niet groot daar
binnen, maar net groot genoeg voor twee.
Vlug kruipt hij naar buiten en deelt blij zijn
nieuws mee. "We kunnen slapen, Pierre,
en het is er warm! Kom!" Pierre aarzelt.
"Maar het kerstfeest dan vader in
Genève?" Vader is nu echter erg beslist.
Zal hij zijn zoon deze kans misgunnen?
Het is bovendien helemaal niet zeker dat
ze Genève deze nacht zullen bereiken.
Pierre sputtert niet lang tegen en kruipt
achter vader aan de grot in. Als hij een
lekker bed heeft gemaakt in de grot van
wat mos en bladeren en hij behaaglijk
wegduikt onder zijn mantel, voelt hij weer
hoe moe hij is. En het duurt dan ook niet
lang of hij valt in slaap. Het wordt nu het
stil.
Vader die nog wakker is, hoort alleen
Pierre's wat onregelmatige ademhaling.
Wat slaapt hij onrustig! Hij kruipt wat
dichterbij. Zo blijven ze liggen, dicht
bijeen, om elkaar wat warmte te geven.
Pierre werpt zich om en om in zijn slaap.
Af en toe stamelt hij onverstaanbare
woorden. Een keer komt hij zelfs
overeind. "Niet doen, Cocilia" , gilt hij,
afblijven, niet doen!" Vader duwt hem
zachtjes neer. "Rustig maar, Pierre", zegt
hij kalmerend. "Je bent veilig nu, slaap
maar lekker. " Plotseling doet een
onverwacht geluid van buiten de rots zijn
stem stokken. Stil! Wat is dat? Hij gaat
rechtop zitten, stijf van schrik. Daar is het
weer, luider nu " Naast hem woelt Pierre
om en om. Hij mompelt weer in zijn slaap.
Doodstil zit vader, het hoofd luisterend
geheven. Nog dichterbij is het geluid
gekomen… voetstappen? Opeens komt
Pierre met een ruk overeind. Hij doet zijn
mond open. Maar voor hij een woord uit
kan brengen, legt vader zijn hand op de
mond van Pierre. Nu klinkt alleen een dof
gekreun. Tegelijkertijd wordt hij door de
aanraking wakker. Hij slaat om de hand
weg te krijgen. Maar vader duwt hem met
alle kracht neer. “Stil….”, fluistert hij bijna

Vrijheid?
In het hart van de rots, in de grot, zitten
twee bevende mensen. Zij staren met wijd
opengesperde ogen in het donker, zonder
iets te kunnen zien. Ze durven haast geen
adem te halen. De ruwe
soldatenstemmen klinken gedempt door
de kleine opening heen. Ze horen heen
en weer drentelende voetstappen. Gaan
ze weg? Nee, nog niet " 't Mocht wat,
vrijheid!” horen ze een van de soldaten
zeggen.'Ha, ik had ze toch wel gepikt, al
waren ze op dat, zogenaamde vrij Bernse
grondgebied." De andere soldaten zeggen
even niets. Ze weten dat het verboden is
om op Berns grondgebied Hugenoten te
arresteren. "Ha, ha!" Een harde lach
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zien ze een jongen staan met zwaaiende
armen. "Kijk vader, daar zijn ze!" Helder
klinkt zijn jonge stem door de nacht. Ze
zien, dat hij zich weer van de rots laat
glijden. “Lopen, Pierre! Rennen!" Het zijn
maar enkelen meters. Toch lijkt het Pierre,
dat er geen einde aan komt. Ieder
ogenblik verwacht hij een schot te horen
De groep zingende ballingen merkt nog
niets. Maar wanneer de twee donkere
gestalten binnen de lichtkring van de
fakkels komen, stopt direct het gezang.
"Help ons!" horen ze. "Wij zijn
Hugenoten!" Pierre struikelt. Maar twee,
vier sterke armen richten hem op. De
tranen lopen in zijn ogen, maar hij
schaamt zich niet. Als een kleine jongen
snikt hij tegen de schouder van een
vreemde man. Gered! De soldaten staan
op de rots toe te kijken. Hun monden zijn
grimmig gesloten. Weer is hun de prooi
ontgaan! Ze weten maar al te goed, dat
ze nu niet meer kunnen ingrijpen.
Daarvoor is het aantal van de Hugenoten
te groot. En ze zijn tenslotte op Berns
grondgebied.
De soldaten zijn al meer op die zingende
stoet gestuit. Dan gaan ze kerk houden in
het bos, hebben ze wel eens gehoord.
Maar 's náchts hebben ze hen nog nooit
gezien. Dat ze juist nu hier moeten
komen! Woedend draaien ze zich om en
verdwijnen in de bossen. Wanneer nu
Plessis en zijn zoon alles hebben verteld
over hun vlucht, zwijgen de ballingen
allen. Oude herinneringen komen boven.
Gedachten gaan terug naar eigen verlies
en diep verdriet. Dan stapt uit de kring
een kleine, tengere man naar voren. Het
is ds.Labuyère, een predikant van een
kleine, bloeiende Hugenotengemeente in
de Cevennen. Hij voelt, dat het verdriet
zijn mensen overmeesteren zal. Daarom
spreekt hij. "Laten we aan de vooravond
van het Kerstfeest niet op onze vijanden,
op ons verlies en verdriet, maar op
Christus zien, die op deze aarde kwam in
een armmoedige stal om verloren
zondaren zalig te maken." Dan spreekt hij
een kort maar krachtig woord over de

klinkt. "Eens heb ik er twee te pakken
gehad! Moet je eens horen. Ze liepen aan
de andere kant van de grens. Maar ik zag
ze, een man en twee kinderen. "Blijf
staan', schreeuwde ik. De man liep eerst
natuurlijk door. Maar ik begon nog harder
te roepen". "Ik ben op Berns
grondgebied", riep de man terug. Ja,
bang was hij niet. Maar ik ook niet. En
slim was ik ook. Want weet je wat ik zei?
“Blijf staan", riep ik, "of ik dood de
kinderen " De andere soldaten lachen luid
om het kostelijke verhaal. En? "Nou, hij
kwam terug natuurlijk. En ik kon vijftig
kronen opstrijken. Haha!" Pierre en zijn
vader denken allebei hetzelfde. O, laat
die soldaten niet op de rots klimmen! Laat
ze niet kijken in de rots! Zeggen doen ze
niets. Roerloos zitten ze naast elkaar,
gespitst op ieder geluid. Eindelijk - de
voetstappen verwijderen zich. Hun
rumoerige stemmen klinken steeds verder
weg. Pierre zucht lang en diep. Hij kijkt
vader aan. “Ze zijn weg.” Vader legt de
vinger op de lippen. "St! Nog even stil, je
kunt nooit weten!"
Ze horen nu alleen maar de stilte. En dan
is er toch weer een nieuw, vreemd geluid.
Zacht en monotoon klinkt het. Het wordt
steeds sterker. Pierre schiet opeens recht
overeind. Hij houdt het hoofd wat schuin
om maar beter te kunnen luisteren. Dat
is…maar dat kan toch niet! Dat is zingen!
Het geluid komt zacht en golvend aan. Nu
hoort vader het ook. Van onder de bomen
klinkt een psalm omhoog Er komt een
brok in Pierre's keel. Ze kunnen geen van
beiden iets anders doen dan stil
verwonderd luisteren. Dromen zij? Is dit
een wonder? Nee, ze dromen niet! Het is
waar! Maar dan moeten er Hugonoten
vlakbij zijn… Pierre is de eerste die tot de
daad komt. Hij vliegt omhoog. Dáár - daar
komt het vandaan. Heel duidelijk klinkt het
nu. En kijk, er is ook licht te zien, het
schijnsel van fakkels, "Vader, kom!" roept
hij luid. De soldaten horen op hun
terugweg het gezang ook. En natuurlijk
keren ze - bijna onhoorbaar - op hun
schreden terug. Op de rots Pierre-a-Pény
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tekst uit Jesaja: "Het volk, dat in duisternis
wandelt, zal een groot licht zien".
Vermoeide harten horen met innerlijke
blijdschap de troost van het eeuwenoude
Bijbelwoord. In het hart van nu Plessis
wordt opnieuw het geloof versterkt, dat de
Heere voor hen zorgen zal. Ook zijn
vrouwen dochter zijn in Gods hand!
Wanneer de meditatie is afgesloten met
dankgebed, loopt de groep terug. . Door
het bos klinkt meerstemmig het lied van
de oude christelijke kerk: Grote God, wij
loven U... Plessis en Pierre zingen mee.

(Bron: www.jbgg.nl)
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