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 Meditatie 

 

Maar de engel antwoordde en zei tegen de vrouwen:  ‘U hoeft niet bevreesd te zijn,  

want ik weet dat u Jezus zoekt, Die gekruisigd was.’ 

Mattheüs 28 vers 5 
 

Er wordt veel nagedacht en geschreven over de zogenoemde ‘zoekers’.  

Mensen speuren naar de zin van het leven en deze zoektocht voert langs  

allerlei paden en wegen. De grote vraag is wáár we precies naar op zoek zijn. 

Liever nog: naar w/Wie? 
 

De vrouwen op de Paasmorgen zoeken naar de Heere Jezus. Alleen, ze  

zoeken Hem op de verkeerde plaats. Dat is eerder gebeurd (Luk 2:44-45). Het 

is opmerkelijke dat de evangelist vermeldt dat de engel de vrouwen  

antwoordt. Hebben de vrouwen dan iets gevraagd? Niet hardop, maar hun  

hele houding is één grote vraag naar de Heere Jezus.  
 

Een ontroerende gedachte. De diepste vragen van ons leven zijn bij de HEERE 

in de hemel bekend. En vóór er gevraagd wordt, wordt er al geantwoord  

(Jes. 65:1). Vrees niet, ik weet dat u Jezus zoekt. Welke vraag vind de HEERE 

wanneer Hij in jouw hart kijkt? 
 

De engel wijst vervolgens verder de weg. Pasen hoeft geen vraag te blijven. De 

zoekers worden vinders (vers 9). Hier ligt het kardinale verschil met de  

wereld. Zoeker blijven zoeken en vinden niet(s). Wie het bij de HEERE zoekt, 

zal vinden. Pasen is werkelijke víndenstijd! (Psalm 32:3-berijmd).  
 

Ds. C.H. Hogendoorn 



                                   Column       
 

door Arie Schouten 
 

 

Pasen 2021 is zoals Pasen hoort te zijn. Voorjaar komt eraan en de  

voorjaarsbloemen staan volop in de bloei terwijl de echte vroegbloeiers alweer 

uitgebloeid zijn. Zo ook dit voorjaar, het is in de natuur om ons heen vol  

activiteit. Planten en dieren trekken zich niets aan van de pandemie die het  

leven van mensen volledig beheerst. 

 

Hoe zal dat in vroeger tijden geweest zijn vraag ik me af? Zouden er toen ook 

enorme discussies geweest zijn? In de tijd dat radio en tv een kleine plaats  

innamen in het dagelijkse leven. Of niet beschikbaar waren. Informatie kwam 

langzaam op gang. De ziekte was er eerder dan de kennis over wat er aan de 

hand was. De Spaanse griep is de laatste grote pandemie die we kennen.  

Daaraan zijn heel veel mensen bezweken. Het zal een angstige tijd geweest zijn. 

Dat verschilt niet zoveel met de huidige tijd. 

 

Hoe anders is het nu. De kennis over de pandemie is alom verbreid en maakt 

van iedereen zo ongeveer een deskundige. Terwijl de echte deskundigen dag en 

nacht werken om het virus te bedwingen. Dat lijkt te gaan lukken, er zijn  

verschillende vaccins met een goede bescherming tegen de ziekteverschijnselen. 

Dat is een zegen op zich. Mensen mogen tot zegen zijn door hun kennis in te 

zetten die tot beheersing van deze pandemie leidt. 

 

Waarom horen we zo weinig over dit deel van de ziektekennis en de snelle  

bestrijding van deze pandemie? Het klagen staat voorop. Jammer dat we in onze 

hedendaagse maatschappij vooral onze angst verbergen onder boosheid. Er 

worden eisen gesteld, rechtszaken gevoerd, ontkenningen en complottheorieën 

verspreid en ga zo maar door. 

 

Ik zie weinig terug van de geest van Pasen in dit alles. Christus opgestaan! Dat is 

de boodschap die centraal zou moeten staan. Leven door alles heen is gekomen 

voor allen die Hem volgen. Laten we dus leven vanuit die gedachte. Dat Jezus 

leeft en ook ik mag leven in Zijn genadewerk. Voor nu, in de pandemie, voor  

later en voor eeuwig. 

 

Pasen juicht als nooit tevoren. Houdt dat maar vast, in leven en sterven zijn we 

geborgen.  Niets kan ons scheiden van de liefde van deze Jezus, die alles goed 

maakte en maakt! 



Voor de kinderen 



Bericht vanuit de Kerkenraad 
 

In de Sonar van januari hadden we geschreven over de brochures van de  

Gereformeerde bond, die achter in de kerk voor klaar zouden liggen ter informatie/ 

kennismaking. Echter vanwege de lockdown konden er geen gemeenteleden meer naar 

de kerk komen.  

  

Nu er gelukkig weer openingen zijn wat betreft kerkgang liggen deze exemplaren voor 

u/jou gereed vanaf Eerste Paasdag. Neem gerust mee en laat u informeren over het 

werk van de Gereformeerde Bond. Aanbevolen! 

  

Bent u geïnteresseerd, maar kunt u niet naar de kerk komen?  

U kunt bellen naar 0348-451636 (T. van Vliet) 

……………………………………………………………………………………………. 

Dank– en bidpunten 
 

Wij willen danken voor: 

- het naderende voorjaar, zon op je gezicht! 

- dat we weer Heilig Avondmaal mochten vieren 

- voor gezondheid, vrijheid en kleine geluksmomenten  

  

Wij willen bidden voor: 

- alle mensen die verdriet hebben of depressief zijn 

- mensen die er zijn voor de ander 

- allen die 'last' hebben van de corona qua gezondheid of bedrijfsmatig 

- de jongeren die op talloze manieren hárd worden getroffen door het virus 

……………………………………………………………………………………………. 

Online concert Pasen 2021 
 

Op D.V. 2e paasdag, 5 april om 20.00 uur, organiseert de Bätz orgel commissie  

Benschop vanuit onze kerk een online concert over het Paasevangelie. Dit concert is 

de afsluiting van de 40 dagen tijd. Verschillende gemeenteleden hebben vlogs gemaakt 

die u wellicht op ons kanaal van de kerk hebt gezien. Een aantal van deze  

gemeenteleden zullen meewerken aan het concert. Muzikale medewerking wordt  

verzorgd door André van Vliet op de vleugel, Marco den Toom op het Bätz orgel en  

Arjan en Edith Post op hun trompetten. Tijdens het concert wordt er (online)  

gecollecteerd voor de onkosten.  

 

Kijkt u/jij ook mee op 5 april? Van harte aanbevolen!  

…………………………………………………………..……………………………….. 
 

Kijk naar de lucht.  

Je zult geen regenbogen vinden als je naar beneden blijft kijken  



Open Doors| Randlijst christenvervolging 2021 
 

Graag wil ik uw en jouw aandacht vragen voor de vervolgde kerk. Wat voor beeld 

heeft u bij vervolging? Als je als christen vervolgd wordt, heb je te maken met  

onderdrukking en geweld. In je gezin, binnen je familie, stad of dorp, of bijvoorbeeld op 

je werk. Geloven in de God van de Bijbel kost in dit geval een prijs.  

 

Als Nederlandse christenen 

hebben we daar relatief weinig 

mee te maken. Gelukkig! Helaas 

geldt dit voor veel andere  

christenen op de wereld niet. In 

het bijzonder voor christenen 

die wonen binnen het 10-40 

raam (zie afbeelding). Hiermee 

wordt de regio aangeduid  

tussen de 10e en 40e graad op 

het noordelijk halfrond in  

Europa, Afrika en Azië. 

 

Open Doors, een organisatie die zich inzet voor de vervolgde kerk wereldwijd, brengt 

elk jaar een ranglijst uit van 50 landen waar christenen worden vervolgd. Hoe hoger 

het land in de ranglijst staat, hoe heviger de vervolging van christenen. Noord-Korea 

staat sinds 2002 op de eerste plaats in deze ranglijst. Wilt u meer weten over de  

totstandkoming van deze lijst? Ga dan naar:  
 

www.opendoors.nl/christenvervolging/ranglijst  
 

Er komen ook een paar exemplaren van de ranglijst achterin de kerk te liggen. Bij  

interesse kunt u deze meenemen naar huis. 

 

Open Doors vraagt om ambassadeurs die de vervolgde kerk een stem willen geven. 

Vanuit de gedachte van de kerk als Lichaam: “als één lid lijdt, lijden alle leden mee”.  

In de Sonar komen regelmatig gebedspunten te staan, die u kunt bidden voor uw  

broeders en zusters in nood. Ik zoek eigenlijk iemand om dat samen mee te doen. 

Heeft u of heb jij een hart voor de vervolgde kerk? Dan hoor ik het graag!  

brouwer_marjolein@hotmail.com of 06-50811793 

 

Met vriendelijke groet, 

Marjolein Kraaijveld  

https://nl.wikipedia.org/wiki/Noordelijk_halfrond
https://www.opendoors.nl/christenvervolging/ranglijst


Oom Floris 
  

'Niet vergeten uit te checken, als je het perron af loopt!' 

Dat zinnetje heeft Maaike al wel twintig keer tegen zichzelf gezegd. Precies weten wat 

je doen moet geeft houvast. Een stap kun je plannen, alles wat daarna komt is  

onzeker en beangstigend. Haar hart klopt in haar keel. 'Hoezo? Stel je niet aan!' zegt ze. 

'Hoe erg kan het zijn, een afspraak met een onbekende oom: jij bent blond en net  

dertig, hij is grijs en gepensioneerd. Ergens zal er nog wel iets herkenbaars zijn. Oom 

Floris is de oudste broer van papa, maar al sinds mensenheugenis wars van contact met 

de familie.' Haar vingers knijpen om het ov-pasje. De pijn in haar hand is beter dan het 

holle gevoel in haar borst. Wat verwacht hij van deze ontmoeting? Ze weet niet eens 

wat ze er zelf van verwacht. Ze kan geen inschattingen meer maken sinds de chaos  

begon. Toekomst is een vreemd en onbegrijpelijk woord geworden. Papa, mama en Leo, 

de drie liefste mensen uit haar wereld, checkten in voor een vakantiereis naar Maleisië. 

Ze kwamen echter nooit aan op de plaats van bestemming. Van uitchecken was geen 

sprake. Het weinige wat van hen is teruggevonden, is met respect en zorg verzameld. 

Ze begint te wennen aan het ongelooflijke feit dat ze alleen overgebleven is van het  

gezin dat haar thuis was. Jawel, ze heeft goede vrienden en de enige zus van mama belt 

zo nu en dan, maar die woont in Toronto. Het huis is verkocht; ze heeft een flatje nu. 

Ze was toch al van plan om op zichzelf te gaan. Alleen wonen in het grote vrijstaande 

huis waar ze opgroeide, was niet te doen. Ze bleef maar zoeken in al die kamers, in de 

tuin, in de schuur en in de kelder. De trein zal zo wel vaart minderen. Ze is er bijna. 

Niet vergeten uit te checken! 

  

Dat papa een broer had, was geen geheim geweest, maar hij was altijd buiten beeld  

gebleven. Met oom Floris was geen contact; er was iets misgegaan toen hij jong en  

rebels was. Ze wist het fijne er niet van. Ze heeft er ook nooit naar gevraagd. Het was 

een onbelangrijk feit geweest. Toen zijn brief kwam, was ze alleen maar verbaasd. Wat 

moet hij? Waarom nu wel? had ze gedacht. Ze had pas gereageerd na de tweede brief, 

waarin hij vroeg of ze misschien liever via e-mail contact had. Een niet al te  

toeschietelijk berichtje was het geworden. Hij had meteen laten weten dat hij er blij 

mee was en nu had hij haar zover dat ze naar hem onderweg was. Om eens een dag 

aan iets anders te denken. Ze is de enige die uitstapt. Op het perron knippert ze tegen 

het felle zonlicht. Wat een rust hier! Stapt hier ook weleens iemand op? Ja toch,  

verderop probeert een jonge vrouw een kinderwagen de trein in te tillen. Even helpen 

lijkt logisch, maar dat is niet meer nodig. Vlak voor haar schiet een man te hulp; hij tilt 

met een zwaai de kinderwagen met kind en al de coupé in. Hij lacht als de jonge vrouw 

hem bedankt. Die lach - daar was ze niet op voorbereid. Zo lachte papa! Ze bevriest 

ter plekke, terwijl ze maar een ding wil: terug de trein in. Maar het fluitje klinkt en de 

deuren zoeven achter haar dicht. De man draait zich om en zijn zoekende blik stopt bij 

haar. 

 

 



Hij trekt zijn trui recht en pas als ze haar hand opsteekt, komt hij in beweging. Ze 

wacht. 'Jij moet het zijn!' Ze haalt haar schouders op en knikt dan toch. Zijn hand is 

ruw, maar warm. Er hangt een plattelandsluchtje om hem heen - heeft oom Floris een 

boerderij? 'Had je een goede reis? Ik had ook naar jou kunnen komen.' Ja, maar dat 

vond zij niet zo'n goed plan. 'Kom maar. De jeep staat daar, 'wijst hij. Er zitten twee  

Mechelse herders in de achterbak; hun staarten slaan een roffel tegen de bekleding van 

de rugleuning. 'Zoet maar, jongens, 't is goed!' En tegen haar: 'Je bent toch niet bang?  

't Zijn lobbesen.' Ze schudt haar hoofd. Bang? Ze heeft jarenlang gesmeekt om een 

hond, of een kat, of een konijn of een hamster. 'Geen denken aan!' was steevast het  

antwoord. 'Ik hou ook van dieren.' Het is het eerste wat ze zegt. Oom Floris start de 

motor, en boven het geronk uit lacht hij opnieuw. 'Dat is mooi meegenomen!'  

  

Voor ze de bebouwde kom uit zijn, weet ze dat ze inderdaad op weg is naar een   

boerderij. En voor ze het erf op rijden, weet ze de rest ook. Oom Floris heeft er maar 

een paar zinnen voor nodig. 'Ik was een dwars mannetje, wou niks, gooide overal met 

mijn pet naar. Ging op mijn zeventiende helemaal de verkeerde kant op. Heb overal  

gezeten, het langst in Buenos Aires. Toen ik twintig jaar geleden terugkwam, ben ik hier 

terechtgekomen. Voor mijn gevoel had ik geen familieleden, en ik miste ze ook niet. Ik 

zocht niet en er werd ook niet naar mij gezocht. Zo gaat dat soms. Ik vond het wel 

makkelijk zo. Tot van de zomer. Zodra ik wist dat er familie in dat vliegtuig zat, ging het 

zeer doen. Misschien was het schaamte, misschien toch een soort gemis. Het gevoel 

dat het nooit meer goed te maken is, vreet aan je.' De jeep is gestopt. Hij kijkt opzij, 

zijn ogen zijn erg bekend blauw. 'En toen schreef u die brief.' 'Juanita legde op een dag 

papier en pen op tafel. En naar haar heb ik leren luisteren.' Juanita? Hij wijst naar de 

kleine vrouw, die glimlachend in de deuropening staat. Ze heeft een lief rond gezicht en 

een dikke donkere vlecht hangt over haar schouder. Oom Floris gooit de achterklep 

open en de honden springen op haar af. Eén gebaar van Juanita en ze zitten kalm naast 

haar. Maaike stapt uit en voelt even de hand van oom Floris op haar schouder. 

'Kom maar gerust. Je bent zo welkom hier.' Nu pas laten haar verkrampte vingers de  

ov-pas los; de striemen staan in haar hand. Ze is vergeten uit te checken, maar wat kan 

haar dat op dit moment schelen? Ingecheckt zijn voelt stukken beter. 

  

Joke Verweerd 
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Vacature redactie Sonar 
 

Wij zoeken iemand die ons team kan komen versterken!  

Samen met een ander redactielid op pad gaan om andere gemeenteleden te spreken. 

Elke maand de agenda klaarmaken voor de Sonar én de Sonar verspreiden in de kerk 

en onder de bezorgers.  

 

Dit zijn de taken en wij zijn benieuwd wie ons hier bij wil helpen!  

 

Aanmelden of vragen voor meer informatie kan bij Kees-Jan! 

keesjanvanderlouw@hotmail.com / 0622499467  

……………………………………………………………………………………………. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Huub Oosterhuis 

……………………………………………………………………………………………. 

 

 Da Vinci schilderde   

 één Mona Lisa.  

 

Beethoven  

componeerde  

één Vijfde Symfonie.  

 

En God maakte één 

versie van jou.   

 

Max Lucado 

Zolang er mensen 

zijn op aarde, 

zolang de aarde  

vruchten geeft, 

zolang zijt Gij ons 

aller Vader, 

wij danken U voor  

al wat leeft. 

Gij voedt de vogels 

in de bomen, 

Gij kleedt de bloemen 

op het veld, 

o Heer, Gij zit 

mijn onderkomen 

en al mijn dagen 

zijn geteld. 

mailto:keesjanvanderlouw@hotmail.com


Open kaart | In gesprek met elkaar 
 

Voor deze open kaart heb Ik, Wendy van Vliet, Angela de Jong gesproken. Angela werkt 

als HR – adviseur bij Ballast Nedam. Hier werkt ze nu een half jaar. Ze is 23 jaar oud. 

Nu in Coronatijd is zij dol op buiten ommetjes lopen en taarten bakken.  

 

Wie zijn jouw helden van vandaag? 

Jezus. En mijn moeder stiekem ook. Nu de veertigdagentijd begonnen is, proberen we 

om weer meer en bewust met Jezus leven en Zijn lijdenstijd bezig te zijn. Hij is een 

voorbeeld in alles wat Hij zegt en doet, Zijn leven is een inspiratiebron. Ik leer het 

meest van dat Hij altijd naar iedereen omkeek ongeacht wat iemand gedaan heeft. Met 

je gebrokenheid en falen, bij Hem ben je altijd welkom. Hoe mooi als wij dat ook kun-

nen uitstralen naar andere mensen? Dat het niet uitmaakt wie je bent, je bent welkom 

bij God en bij onze gemeente. En mijn moeder omdat ze een geweldig mens is. Ze luis-

tert naar anderen en heeft interesse in iedereen en dat inspireert mij. En daarbij ver-

zorgt ze vaak een hele lekkere lunch als ik moet thuiswerken. 

 

Wat is je favoriete feestdag van het jaar? 

Kerst, het is erg jammer dat het nog zo lang duurt. Ik houd van deze periode met veel 

warmte en gezelligheid. De lichtjes, het samenzijn en lekker eten, maar ook zeker het 

kerstverhaal dat centraal staat. Het is een blijde feestdag, Jezus is geboren. 

 

Een ervaring die mij in mijn geloof heeft doen groeien: 

Vorig jaar heb ik met twee vriendinnen de Zijlacht-Academie gevolgd. Hier waren we 

met 60 vrouwen samen, één zaterdag per maand. Iedere zaterdag had een ander thema 

en zowel relationeel als qua kennis kwam ik dichter bij God. Het volgen van deze Aca-

demie heeft ervoor gezorgd dat ik meer met God bezig ben in mijn leven en meer van 

Hem wil weten, Hij staat centraal. Met Hem leven geeft zoveel vervulling, vreugde en 

innerlijke vrede, dat is fantastisch! 

 

Ik vond het heel leuk dat Wendy mij interviewde en dat we samen hebben gepraat over 

deze vragen. Fijn om zo als buren in dezelfde straat hierover na te denken en in deze 

tijd bij elkaar te komen.  

……………………………………………………………………………………………. 
 

 

 



….………………………………………………………………….……………………… 
De gegeven geest 

  

Hij gaf de geest, 

het tempelvoorhang spleet, 

bloedspatten aan de rafels 

getuigen van Zijn doorgang 

naar de Vader 

tijdens het beven 

van de donkere aarde. 

Waarlijk, 

Hij was de Zoon van God. 
  

De aarde beeft opnieuw,  

een zware steen onthult 

een gapend en verlaten graf, 

bloedspatten aan de rafels 

van opgerolde banden 

getuigen stil. 

Waarlijk, 

de Zoon van God 

is opgestaan! 

Waarom? 
  

Soms gaat de dag zo traag 

soms duurt een uur zo lang 

en bij die ene vraag 

weer tranen langs je wang 
  

Alsof geen mens je ziet 

alleen met je verdriet 
  

Kijk door je tranen heen omhoog: 

een onverwachte regenboog! 

  

 

Een kijkje in het kringwerk | Kring lijden en rouw 
 

Dit jaar gaan we als redactie (Clazien en Kees-Jan) langs bij de verschillende kringen 

die er in onze gemeente zijn. Om zo meer te weten te komen over de kringen, voor 

wie de kring is en wanneer de kring plaatsvindt. - dit keer ‘Kring lijden en rouw’ 
 

De kring lijden en rouw wordt begeleid door ds. Bos en zijn vrouw. Nu in deze corona tijd wordt 

het niet gehouden, maar er kan altijd contact opgenomen worden met ds. Bos. 
 

Deze kring is voor het eerst gehouden op 15 dec. 2008, toen ook met medewerking van Jeanette 

Vos, die hier ca. 3 jaar aan meegewerkt heeft. Het wordt gehouden op maandagmorgen van10.00 

uur tot 11.30 uur, één keer per zes weken in Maranatha, te starten in oktober tot en met mei. Er 

was en is nog steeds behoefte aan deze kring. Het boekje ‘Ik heb verdriet’ (Ark) is de leidraad. In de 

begin jaren had ds. Bos zelf de artikelen gemaakt om te bespreken. Het is de bedoeling dat je de 

hoofdstukken thuis doorneemt de dominee zoekt er een passend Bijbelgedeelte bij. Je hebt  

ongeveer twee jaar nodig om het boekje door te nemen. 
 

Lijden en rouw is een breed begrip, waar je niet zomaar klaar mee bent. Je kunt ook psychische 

klachten hebben of depressief zijn. Of er is een geliefde overleden, recent maar soms ook lang  

geleden, waar je jaren later last van kunt hebben. De dominee kan je niet genezen, maar wel  

handvatten geven door Bijbelgedeelten aan te reiken. Samen bidden we met elkaar en bespreken we 

het proces gezamenlijk in de kring als je daar behoefte aan hebt. Er staat geen tijd voor ‘genezing’, 

dat is voor een ieder verschillend.  
 

De kring hoopt, indien mogelijk door de corona, a.s. oktober weer te beginnen. Schroom niet om te 

komen, vanzelfsprekend kun je altijd eerst met de ds. Bos overleggen.  

Voel je welkom, ze willen u/jou graag van dienst zijn. 

 

.…
…

…
..
…

…
…

…
…

…
…

…
…

…
…

…
…

…
…

…
…

…
…

 

 
 

Zet elke dag een stapje meer, 

al is hij nog zó klein. 

Uiteindelijk kom je een keer, 

precies waar je wilt zijn. 
  

Kracht = de moed 

hebben om je 

verdriet op te  

pakken en nieuwe 

wegen in te slaan  
  

In het land van  

rouw maken 

herinneringen een 

regenboog vol kleur 

aan een verder 

grijze hemel 
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Adressenlijst bejaarden 
 

Vergeten we niet de langdurig zieken en de ouderen, leden en oud leden, die buiten onze gemeente 

verblijven? Verras ze met een kaartje, daar worden ze erg blij van.  
 

De adressen van mensen die in woonzorgcentra of verpleegtehuizen verblijven:   

 

Dhr. W. Garskamp 

Zorgcentrum Molenhoeven 

Jan Blankenstraat 37 

2861 BZ Bergambacht 
 

Dhr. en Mevr. Leen-van Breugel 

Borchleen / appartement 33 

Lopikerplein 3 

2871 AN Schoonhoven 
 

Mevr. A. de Ruijter - Verboom 

Verpleeghuis Salem 

afdeling de Wijnrank / kamer B016 

Vlietlaan 2 

2986 AZ Ridderkerk 

Tel.nr. 0180-452338 (tussen 17.00 en 20.00) 
 

Mevr. A. Cluistra-Bos 

De Lindewaard 

Jacob Barneveldstraat 21b 

3461 GA Linschoten 
 

Fam. Overbeek heeft te kennen gegeven dat post 

voor Lotte en fam. erg op prijs wordt gesteld: 

Lotte Overbeek 

Kempenhaeghe / Sant2 

Sterkselseweg 65 

5591 VE Heeze 
 

Mario Rietveld en fam. 

Av. Del Ejecrcito 1063 

Santa Cruz Lima 18 Peru 

Post. A. Casilla 18-0569 

Lima 18 PERU 

 

Gerliene de Jong 

gerlienedejong@hotmail.com  
 

Attentie 

Mevr. Annie de Ruijter - Verboom verblijft al 7 

jaar in Salem te Ridderkerk. Omdat dit voor ons  

Benschoppers best ver uit de buurt is, kunt u 

haar ook rechtstreeks bellen, dit zal ze erg  

waarderen. Haar tel.nr. is 0180-452338. 

Bellen tussen 17.00 en 20.00 uur 

Mevr. C.G. Rietveld-den Besten 

De Lindewaard / kamer 19c 

Jacob Barneveldstraat 19-21 

3461 GA Linschoten 
 

Dhr. Bert de With 

De Ingelanden 

Louis Armstronglaan 800 

3543 EB Utrecht 
 

Dhr. P. Zuidam 

Zorgcentrum Beukenhof / afdeling Flox 

Nieuw-Loosdrechtsedijk 24 

1231 KX Loosdrecht 
 

Mevr. D. de Jong-van de Bunt 

Marijke Meuhof 11 

3401 RW IJsselstein 
 

Dhr. en Mevr. Bakker-Otten 

Ewoud State 

Jan v/d Heydenweg 146 

3401 RH IJsselstein 
 

Mevr. J. Versteeg-Doornenbal 

Schutseplein 35 

3411 AK Lopik 
 

Mevr. J. Romijn-Stigter 

Ewoud Gasthuis / kamer 203 

Jan v/d Heydenweg 2 

3401 RH IJsselstein 
 

Mevr. A. van Wijngaarden-Fokker 

Ewoud Gasthuis / kamer 402 

Jan v/d Heydenweg 2 

3401 RH IJsselstein 
 

Mevr. C.H.J. Timmer-Schalkwijk 

Burg. Blankenhof 6 

3411 XW Lopik 

 

Zijn we iemand vergeten, of staat er iets 

verkeerd in deze lijst? 

Laat het ons a.u.b. weten! 



  
 

 

 

 

 

 

Agenda 
Kerkdiensten zijn te volgen via kerkomroep.nl  

of via het YouTube-kanaal ‘Live Stream HVGM Benschop’ 

Week 13 

Donderdag 01-04 

19:30 Vesper 

Vrijdag 02-04; Goede Vrijdag 

19:30 Ds. C. Bos  

 

Week 14 

Zondag 04-04; 1e Paasdag 

9:30   Ds. C. Bos 

18:30 Prop. A Schouten 

Maandag 05-04; 2e Paasdag 

9:30   Paasviering Zondagsschool 

20:00 Online Paasconcert 

 

Week 15 

Zondag 11-04 

9:30   Ds. C. Bos; Heilig Doop 

18:30 Ds. A.J. Sonneveld uit Lopik 

Zaterdag 17-04 

07:00 Gebedskring 

De volgende Sonar verschijnt op:  25 april ‘21  

Inleverdatum: 10 april ‘21  

Redactie: Kees-Jan v/d Louw,  Clazien Schep,  Arie Schouten,   

              Sander Schouten en Maria van Vliet 

Contact: red.hervormdbenschop@gmail.com  

Week 16 

Zondag 18-04 

9:30   Ds. C. Bos 

18:30 Ds. J. de Wit uit Jaarsveld 

 

Week 17 

Zondag 25-04 

9:30   Ds. H. Klink uit Hoornaar;  

          nieuwe Sonar 

18:30 Ds. C. Bos 

 

Terugkerende activiteiten 

Catechisatie (wekelijks) 

- 12-15 jaar; maandag 19:00 

- 16-18 jaar; dinsdag 19:00 

- 18+; dinsdag 20:00 

Kinderkoor (wekelijks); dinsdag 15:00 

Club 12-14 jaar; 09-04, 23-04 19:30 

Club 14-16 jaar; 16-04. 30-04 19:30 

JV 16+;         04-04, 18-04 20:00 

 

Wekelijks op woensdag om 20:00 

Meditatie via kerkomroep/kerkradio 

 

 

 

Let op!  
 

Activiteiten en aanvangstijden 

onder voorbehoud i.v.m. de  

geldende maatregelen 


