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‘Wie zal Ik zenden? Wie zal er voor Ons gaan?  

Toen zei ik: zie, hier ben ik, zend mij’ 

Jesaja 6 vers 8 

 

Als christen leven, geroepen achter Jezus aan, daarbij zakt de moed je soms in 

de schoenen. Dan probeer je het al bijna niet meer. Zo ging het in Israël ook. 

En daarmee hebben ze het oordeel van de HEERE over zich afgeroepen.  

Blijkbaar zet Hij ook echt weleens een punt achter Zijn inspanningen om tot 

ons door te dringen. Ze wilden niet luisteren, nu kunnen ze niet meer  

luisteren. Afgestompt. 

 

En toch. Jesaja wordt geroepen vanuit de hemelse troonzaal! Hij moet gaan 

preken. Al is het aan dovemansoren. De stem van de HEERE zal niet v 

erstommen. Nooit kunnen we zeggen dat God het niet geprobeerd heeft of 

dat wij het niet geweten hebben. Zit daar niet een klein stukje Evangelie?  

Al lijkt het hopeloos met ons, God geeft het nog niet op. Nooit. Zelfs als er 

niets meer over is, alleen een stronk, kan God er weer iets van gaan maken.  

 

Waar halen wij de moed vandaan? Jesaja haalde de moed uit zijn roeping, uit 

de ontmoeting met de HEERE Zelf. Hij wordt niet gedreven door zijn eigen 

enthousiasme, maar wordt door God toegerust. Je denkt toch niet dat je er 

alleen voor staat? 

 

 

Ds. T. de Ridder 



                                   Column       

door Henk Oskam 

 

 

Tijd 

 

Als je dit leest is het zo ongeveer december geworden. De laatste maand van 

het jaar is aangebroken. Rond Kerst en oud en nieuw zijn er vaak meer vrije  

dagen en is er tijd om de balans van het achterliggende jaar op te maken.  

Voor alles is een vastgestelde tijd, en er is een tijd voor elk voornemen onder 

de hemel lezen we in Prediker 3. Hier op aarde beginnen we het jaar ook vaak 

met ons van alles voor te nemen. Goede voornemens wel te verstaan. Maar het 

onverwachtse komt eerst zeggen we vaak tegen elkaar. Leg je balans maar eens 

langs de lat van de tijden in Prediker. Ook al staan die goede voornemens als 

een huis, je wordt zomaar ingehaald door een andere werkelijkheid. Geboren, 

sterven, planten, uittrekken, doden, genezen, breken, bouwen, huilen en lachen is 

de opsomming van tijden in Prediker. Laten we in ieder geval niet vergeten dat 

er elke dag wel iets is om dankbaar voor te zijn. Maar je hebt soms van die  

tijden dat je denkt: houd het nooit op. Dat zijn vaak de negatieve dingen. Goed 

vinden we normaal, maar we vergeten dat we hier eigenlijk dankbaar voor  

moeten zijn. Niets is beter dan je te verblijden en het goede te doen in je leven.  

 

Tijd voor het journaal. Eigenlijk weet je al dat het nieuws niet het fijnste is wat 

je gaat horen. Nieuws is vaak slechts nieuws, maar je wilt wel bij de tijd blijven. 

Bij de tijd, ja ja. Hoe langer ik met mijn tijd mee ga, des te vaker wil ik af en toe 

blijven staan. Dat lukt velen niet, omdat ze heel veel ballen in de lucht moeten 

houden. Gezin, kerk, werk, (sport) school, enz. Als tijd geld is, hoe arm ben je 

dan als je geen tijd hebt. Tijd kost geld, waar kan ik het kopen? Haast je als je tijd 

hebt, dan heb je tijd als je haast hebt. Wat een tijd: een dag die nog moet komen 

lijkt langer dan een jaar dat voorbij is. Je komt geen tijd te kort als je er tijd 

voor maakt. Mijn tijden zijn in Gods hand schreef David al in Psalm 31. Kunnen 

wij ook zeggen: U bent mijn rots en mijn burcht. Onlangs stuurde een vriend de 

volgende tekst van de dag:  

 

Het moet u tot grote blijdschap stemmen, broeders en zusters, als u allerlei  

beproevingen ondergaat. Want u weet: wanneer uw geloof op de proef wordt gesteld, 

leidt dat tot standvastigheid.  

Jakobus 1:2-3.  

 

Op tijd, tijdloos, tot in eeuwigheid! 



Voor de kinderen 



Verbouwing pastorie 
 

Zoals u wellicht weet wordt momenteel de pastorie verbouwd. Het lijkt ons goed om 

tussentijds hierover iets te melden, want er wordt natuurlijk niet stil gezeten al die tijd. 

Er is al veel werk gedaan door vrijwilligers en door vakmensen. Op het moment van dit 

schrijven is op de begane grond de vloerverwarming gerealiseerd. Het tegelwerk van 

de badkamer en het toilet boven is ook gereed zodat het sanitair gemonteerd kan 

worden. Volgende week wordt het toilet beneden betegeld en de keukenvloer.  

Momenteel wordt er boven geschilderd door Jan van Os met hulp van vrijwilligers.  

 

De planning is dat de keuken in november of december geplaatst gaat worden en  

verder is het streven om in de kerstvakantie door vrijwilligers de laminaatvloer boven 

te gaan leggen. Rond deze periode zal dan ook de pvc vloer beneden gelegd gaan  

worden. Voor het leggen van de laminaatvloer zijn nog enkele vrijwilligers nodig.  

Hiervoor kan je je opgeven bij Theo van Nifterik, 06 53136055 (bellen na 17.00 uur). 

 

Een hartelijke groet van de (ouderling)kerkrentmeesters. 

……………………………………………………………………………………………. 

Dank– en bidpunten 

Wij willen danken voor: 

- Dat het coronavirus goed onder controle is, ondanks de winterperiode 

- Hen die trouw zijn in het versturen van kaarten 

- Dat we ondanks ons geklaag, het zó goed hebben! 

- De mensen die we om ons heen hebben 

- Elke dag eten, drinken, huis en kleding. Geen vanzelfsprekendheid! 

  

Wij willen bidden voor: 

- Dat we toch het licht mogen zien, ondanks deze donkere dagen 

- Langdurig zieken en hun mantelzorgers 

- Alle zieken, met name hen die in de 'reserve' tijd leven, Heere geef hen moed en    

  kracht om vol te houden, met het oog op U gericht! 

- Dat we mét Christus leven door de stormen van het leven heen 

- Gezegende feestdagen voor iedereen 

……………………………………………………………………………….…………… 

 

 

 

 

 

 

 

Naar Gelaten 5:22 uit Dagelijkse Broodkruimels 

Met een open hart 

en geheven handen 

bid ik: o heilige Geest, 

laat de liefde in  

mijn hart ontbranden. 

Zodat ik word vervuld 

met vrede, goedheid, 

vreugde, zachtmoedigheid, 

vriendelijkheid, geloof, 

zelfbeheersing en geduld. 



De eekhoorn en de olifant 
 

Altijd als het gaat over Noach en zijn ark, moet ik denken aan Spurgeon. Charles  

Haddon Spurgeon was in de negentiende eeuw in Engeland een bekende predikant. 

Duizenden kerkgangers luisterden graag naar zijn bemoedigende preken. Spurgeon 

placht te zeggen: 'Door vol te houden bereikte de slak de ark.' Prachtig!  

 

Al ben je de vlugste niet, wie volhoudt bereikt zijn doel. Nu spring ik even, zoals de  

vogeltjes in Noachs ark, van de hak op de tak, en kom ik via Spurgeon op de Londense 

kerk waaraan hij jarenlang verbonden was. Jaren geleden was ik er en ik herinner me 

vooral wat er gebeurde toen de dienst afgelopen was. Na de zegen stoof niemand de 

kerk uit. Integendeel. Iedereen bleef stil in zijn kerkbank zitten. Even later richtte  

iedereen zich naar de buurman of buurvrouw naast, voor of achter zich en begon een 

gemoedelijk praatje. De vrouw voor mij wilde weten waar ik vandaan kwam, of ik het 

naar mijn zin had gehad in de dienst en nog een heleboel andere dingen meer. Het was 

absoluut niet opdringerig. Ze wilde beslist niet een zieltje winnen, maar toonde  

oprechte belangstelling voor een medemens. Hartverwarmend, midden in die grote  

wereldstad! Zouden we in Nederland ook moeten doen, dacht ik. 

 

Goed beschouwd lijkt de kerk wel een beetje op de ark van Noach. Mensen van allerlei 

slag fladderen erin en eruit. Sommigen twee aan twee, anderen alleen. Iedereen is  

welkom. De kerk: een ark. Het kerkenschip ligt hoog op het land. Scheepje onder Jezus' 

hoede, met de kruisvlag hoog in top. Wanneer het water komt, het laatste der dagen?  

Ik kan het u niet zeggen. Er is geen mens die het weet. De engelen weten het niet, zelfs 

Jezus is niet op de hoogte gesteld wat betreft de exacte datum. God zal het weten. Tot 

de laatste dag mogen wij aan boord gaan. Anders dan bij de ark van Noach is de  

toegang vrij voor wie maar komen wil. De deuren van het kerkenschip staan wagenwijd 

open. Hoe meer zielen, hoe meer vreugd! 

 

U bent bang dat u voor die ark van God niet goed genoeg bent? Dat kan ik me goed 

voorstellen. Ik heb zelf ook zo mijn twijfels. Maar als mijn twijfels al te sterk worden, 

denk ik maar weer aan Spurgeon, ooit predikant in de kerk waarover ik u vertelde. 

Meer dan eens vertelde hij zijn gemeente iets over de eekhoorn, die mee wilde varen 

in de ark van Noach en graag aan  boord wilde gaan voordat het oordeel over de  

aarde zou losbarsten. Maar de eekhoorn durfde niet. De eekhoorn was bang dat de 

loopplank zou breken juist als hij eroverheen zou lopen. Hij zij tegen Noach: 'Ik durf 

niet; ik ben bang dat hij breekt.' 

 

Ongelofelijk: twee minuten voor hem was er een kolos van een olifant over diezelfde 

loopplank aan boord gegaan! Weet u wat Spurgeon zei? 'Zo dwaas zijn zij die niet  

geloven dat Jezus wel voor anderen maar niet voor hen gestorven is.' 

 

André F. Troost 



 

Vanuit de kerkenraad 
  

Hoe je de wereld doorgaat lijkt een eigen keuze, je kunt in ons land leven zoals je dat 

zelf wilt. Een onbegrensd aantal mogelijkheden zijn er, en als je niet al te kritisch kijkt is 

er geen grens aan wat je kunt bereiken. De vraag is alleen wat wil je bereiken?  

Veel of nog meer, materiële goederen lijken eindeloos voor het grijpen te zijn.  

De F1 gekte laat dat zien. Max bereikte de top en heel veel mensen staan te juichen als 

hij voorbij rijdt. Hij is zelfs de jongste miljonair in de Quote 500.  

Vasthoudendheid wordt beloond, dat blijkt maar weer. 

 

Hoe anders is het echter voor velen. In het afgelopen jaar is er veel veranderd, de  

prijzen vliegen de pan uit. De oorlog die geen oorlog mag heten, volgens sommigen, 

raakt ook ons. Een oorlog die alleen maar verliezers lijkt te kennen, velen op de vlucht 

en een onbekend aantal slachtoffers. De donkere kant van het leven is daarin  

herkenbaar. Hoe ga je daar mee om? Daar op het slagveld, of verder weg als vluchteling, 

maar ook als economisch geraakte. Want zoveel is duidelijk: het raakt ons allen! 

 

De wereld op zijn kop. Daarin kwam in een vergelijkbare tijd een Kind de wereld  

binnen. Een Kind dat in alles anders is. Die voor ieder de zaak wil omkeren. 

 

Voor altijd alles op zijn kop zou zetten. Alles op zijn kop betekent een totale omkeer 

bewerken. Dat is wat er gebeurde, het zwakke blijkt het sterke te zijn. Geen geweld 

met geweld bestrijden maar niet klagen maar dragen is het devies. En niet te vergeten: 

bidden om kracht! 

 

Zullen we ooit begrijpen dat God tot op de bodem afdaalde? Dat Hij Zijn schepping de 

omkeer aanbracht? Omkeer vanuit de chaos naar een nieuw licht? 

 

Nu hoor je nogal eens de kreet: Hoe zit dat nu met dat komende koninkrijk van U? 

Een vraag die vanuit een angstig hart kan komen maar ook uit een opstandig hart.  

Hoe zit het nu? 

 

Daarop is maar een antwoord:  God daalde tot op de bodem naar ons af.  

Onbegrijpelijk voor gewone stervelingen zoals wij die streven naar meer. Meer van het 

aardse goed vaak, geen honger maar overvloed. Dat heet egoïsme, en daar moest Jezus 

nu niets van hebben. Niet meer voor zichzelf bestaan maar delen van Zijn overvloed. 

Geen brute kracht, geen oorlog zegenen, maar open handen in vrede uitstrekken naar 

elkaar. Naar de mensheid als geheel met in het oog de hele schepping. Niet los zoals 

wij vaak willen, de mens aan de top en het overige voor ons ter vrije beschikking. Dat 

is niet de weg die Jezus aangeeft. Hij wil delen en leert ons dat ook. 

 

 

 



 

Kom tevoorschijn 

uit de duisternis. 

Doe gerust een stap vooruit. 

En vertrouw maar 

dat het veilig is. 

Jezus zelf nodigt je uit. 

 

  

Wij lopen naar het licht toe. 

licht van de wereld 

Wij lopen naar het licht toe. 

licht van God 

 

  

Als je twijfelt 

hoe je verder moet, 

als je niet meer weet waarheen. 

Kom dan bij ons. 

Wij zijn ook op zoek. 

Loop de weg toch niet alleen. 

  

 

Er is vrijheid 

om op weg te gaan, 

te ontdekken wie God is. 

Het mysterie 

van een God met ons, 

ook in onze duisternis. 

  

 

Lied: Naar het licht toe, Sela 

Zoekend naar licht hier in het duister, 

zoeken wij U, waarheid en kracht. 

Maak ons uw volk, heilig vol luister, 

schijn in de donkere nacht. 

 

Zoekend naar rust zijn wij vol zorgen 

zoekend naar hoop, troost in uw woord. 

Spreek door ons heen tot de verdrukten, 

zo wordt uw stem gehoord. 

 

Zoekend naar brood lijden zij honger, 

zoekend naar water lijden zij dorst. 

Maak ons uw brood, breek ons voor allen, 

U bent de vredevorst. 

 

Zoekend naar troost zijn velen dakloos, 

zoekend naar warmte zijn velen koud. 

Maak ons een huis van levende stenen, 

schuilplaats door U gebouwd. 

 

Met zoveel gaven aan ons gegeven, 

voor zoveel leed, zoveel gemis. 

Maak ons uw dienaars, leer ons te delen, 

totdat uw rijk hier is. 

 

Refrein:  

Christus ons licht, 

schijn door ons heen, schijn door het duister. 

Christus ons licht, 

schijn ook vandaag, hier in uw huis. 

 

Lied 1005 uit het Liedboek 

 

Oorlog en honger zijn onderdeel van een wereldbeeld van meer en liefst voor mij.  

Genoeg voor iedereen en vrede op aarde in de mensen een welbehagen is het beeld 

dat God ons voorhoudt. Voor alle mensen, samen in eensgezindheid. Als gemeente naar 

Zijn naam genoemd, als dorp en als wereld. Samen en niet alleen. Die weg gaan we 

toch? We kijken naar onze naaste om door in verbondenheid te leven met de grote 

Christus eeuwig licht. Dat is feest! Houdt dat voor ogen dan zie je alles anders worden, 

als eerste jezelf. Geef die boodschap door met woorden en/of daden. Graag allebei! 

Gezegende Kerst en een goed begin. 
 

……………………………………………………………………………………………. 
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Vanuit de jeugd | Jeugdweekend 2022 
 

Wat een bijzonder mooi weekend! Bij aankomst op het kamphuis op vrijdagavond stond het  

welkomstcomité al klaar en druppelde de kampgangers rustig binnen. Na een zware strijd om niet 

bij de snurkers op de kamer te komen was het tijd om het thema bekend te maken door middel 

van een spel. Het thema van het weekend was Petrus.  

 

Nadat iedereen weer bijgepraat was, was het tijd voor het avondprogramma. De sport- en  

spelcommissie had een super valse karaokeavond voorbereid waaraan lustig werd meegezongen. 

Voor de verlegen zanger was er de gelegenheid om je andere talenten te laten zien middels de  

spelletjesavond, wat gepaard ging met een gezellig kampvuur. Bovenop dit alles werden er ook nog 

eens de befaamde broodjes knakworst rondgebracht, verzorgd door het bestuur onder leiding van 

de nieuwe ober Henk Elings. Kortom, na deze vrijdagavond zat de sfeer er al goed in en beloofde 

het een gezellig weekend te worden.  

 

Ondanks dat de vuvuzela van Sven Overbeek thuis was gebleven is iedereen toch op tijd wakker 

geworden voor het ontbijt. Nadat iedereen genoten had van een broodje en een kopje koffie of 

thee, mede mogelijk gemaakt door onze talentvolle ober, was het tijd om de dag te openen met het 

geloof. Na een kort praatje van Jesse van der Vlist en een muzikaal hoogstandje onder leiding van 

Jan Zijderlaan was er een moment om de mooie woorden van Jesse te bespreken in de  

corveegroepen. Vervolgens zijn we met elkaar vertrokken richting Harderwijk om daar aan de  

6-kamp te beginnen. Stan Rietveld en Erwin Buyserd hadden mega originele spellen bedacht waarbij 

elk groepje een mol had die het spel moest manipuleren. Nadat iedereen even genoten had van wat 

vrije tijd in de stad was het moment aangebroken om weer terug te gaan naar het kamphuis.  

 

Zaterdagavond zijn we de hele wereld over gereisd tijdens de bonte avond, met als thema “landen.” 

Verschillende landen werden vertegenwoordigd en zo hebben we mogen genieten van prachtige 

kostuums en de grappigste optredens. Ondanks dat iedereen zich had uitgesloofd kwam toch het 

land India het beste uit de boot.  

 

Na twee korte nachten was iedereen weer ontwaakt en mochten we fris en fruitig naar de  

kampdienst van Brenda Heek luisteren. De dienst was zoals altijd een succes en werd afgesloten 

met een aantal bijpassende liederen. Hierna mochten we ons voorbereiden voor de proef bij strand 

Nulde. Hier was een survival Expeditie Robinson proef uitgezet. Wederom ging het land India met 

de zegen naar huis. Eenmaal terug in het kamphuis was het tijd om ons klaar te maken voor de 

kerkdienst in de Andreaskerk in Putten. Op de zondagavond kunnen de welbekende  

sundaynightgames natuurlijk niet ontbreken, waarbij de stoelendans en het knipoogspel toch altijd 

het hoofdprogramma draaien. Nadat Pieter de Pater collectief afscheid had genomen hebben we 

met de harde kern de laatste rondjes 30 seconds gespeeld voor het slapengaan. 

 

Maandagochtend was het helaas tijd om het kamp te verlaten en wederom een traditie voort te 

zetten; het zwemmen, zodat iedereen weer fris en gewassen thuis kon komen. Ik denk dat wij niet 

alleen voor de jeugd maar ook voor de leiding kunnen spreken als we zeggen dat dit weer een  

mega geslaagde editie was van het jeugdweekend! 

 

Waren we het bijna vergeten te melden! Wij, Maarten Verwaal en Naomi Verlaan, zaten uiteraard bij 

het winnende groepje: India ;) 

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

Wie het kleine niet leert, doet het grote verkeerd.  



Bemoediging vanuit de kerkenraad 
 

Lezen: Psalm 9 

 

Een danklied voor een grote verlossing. De titel die boven deze psalm staat kan veel oproepen.  

Zijn wij verlost? En als we dan om ons heen kijken? Of wanneer ik heel persoonlijk met ziekte en 

zorg te maken heb? De moed zakt ons soms in de schoenen. En dan psalm 9; een danklied voor een 

grote verlossing? Misschien denken u en jij wel; ik ben nog niet zover. 

 

Toen ik de psalm helemaal doorlas moest ik ook denken aan D-day, 6 juni 1944. Een kantelmoment 

in de Tweede Wereldoorlog. Op weg naar de bevrijding start die dag ‘Operatie Overlord’. De  

geallieerde legers landen op de Franse kust om Europa te bevrijden. Het begin van het einde van 

WOll. Maar er moest nog veel strijd geleverd worden voordat Europa vrij was van tirannie.  

Zo moet er tot op vandaag strijd geleverd worden tegen het kwaad. Dat is confronterend, brengt 

ons onze schuld te binnen. Tegelijkertijd troost het me wanneer ik psalm 9 hoor zingen van de 

overwinning op het kwaad door Gods gerechtigheid.  

 

Psalm 9 en 10 vormen een eenheid. Dat zien we aan de stijlvorm. De verzen beginnen met een  

letter uit het Hebreeuwse alfabet. De psalm geeft een inkijk in de weg die God met de gelovige in 

tijd van benauwdheid en verdrukking gaat. In psalm 9 gaat het vooral om vijanden van buitenaf.  

God roept op om Hem te zoeken in tijden van benauwdheid en verdrukking, sterker nog, Hij roept 

op Hem eerst lofprijzing te brengen. De strijd is van de Heere.  

 

David verblijd zich. Hij wil de wonderen van God vertellen. Ja, de vijand is verslagen. Daarom  

verblijd David zich, kan hij van vreugde opspringen en psalmen zingen. Omdat het God zelf is die 

Davids recht en rechtszaak behartigd. Hij is immers rechtvaardig Rechter. De vijand is verslagen,  

hun nagedachtenis zal vergaan. Het is de Heere die voor eeuwig zetelt op Zijn troon. Hij regeert. Ik 

moet hier ook denken aan woorden uit de berijmde psalm 98 : 4: 

 

Hij komt, Hij komt om de aarde te richten,  

de wereld in gerechtigheid;  

Al het volk, daar het wreed geweld moet zwichten, 

Wordt in rechtmatigheid geleid.’ 

 

En dan; vers 10, de Heere is een veilige vesting! Voor de verdrukte en voor de benauwde. En in vers 

11 (NBV21): ‘Wie uw naam kent, kan op U vertrouwen, U verlaat niet wie U zoeken, 

HEER.’ Woorden die raken en bemoedigen. God zegt hier (David zingt daarvan): ‘Ik verlaat je niet. 

Ik ben altijd bij je. Mijn namen helpen je om mij te kennen en mij te ervaren in je dagelijkse leven. 

Ken mijn naam als herder voor mijn schapen, mijn naam als licht voor de wereld, mijn naam die  

leven geeft.  Ken mij en vertrouw mij. Ik zal je niet verlaten’. 

 

Vanaf vers 12 bezingt David wat God voor hem doet. Hij pleit bij God om bescherming en  

weerbaarheid tegen zijn vijanden. Om daarin God groot te maken, te kunnen vertellen van Zijn 

roemrijke daden. God zelf verslaat Davids vijanden. Hij vergeet de zwakken en armen niet. Ervaren 

u en jij dat ook zo? Of zijn en blijven wij teveel ‘doe-het-zelvers-in-de-genade’ en blijven we onze 

eigen boontjes doppen? Redden we onszelf wel? Of durven we ons in alle omstandigheden van ons 

leven te richten op de Rechter? Er blijft hoop, wanneer we op Gods bescherming durven hopen en 

wachten. Hij is dé Rechtvaardige die red! 



 Kerstdiner 
 

 

We leven toe naar Kerst, om de geboorte van onze Heere Jezus te vieren en te  

gedenken. Velen maken plannen, om dan met elkaar samen te komen. Er zijn helaas ook 

veel mensen die deze dagen moeilijk vinden, omdat ze alleen zijn en/of weinig familie 

hebben waarmee ze samen komen.  Het gemis van geliefden wordt deze dagen ook  

extra gevoeld.  

 

Omzien naar elkaar, geloven is doen, willen we handen en voeten geven.  

We willen graag weer een Kerstdiner organiseren op 2e kerstdag. Iedereen is welkom 

om aan te schuiven in Maranatha.  

 

Om dit mogelijk te maken, hebben we nog wel extra hulp nodig.  

Wat kun(t) u/jij betekenen voor ons/de naasten?  

 

Soep maken,  aanwezig zijn op maandag 26 december van 12-15 uur,  gemeenteleden 

ophalen/ thuisbrengen, bedienen, in de keuken helpen, met de gasten eten en  

spreken. Ieders hulp is welkom!   

 

Opgeven voor de maaltijd of uw hulp aanbieden kan via:  

maaltijdbenschop@gmail.com of bij Alina van Woudenbergh: 06-11403541.  

 

De Evangelisatie & kerstdiner commissie 

……………………………………………………………………………………………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gedicht op een banner in de Sint Lambertuskerk te Buren 

Gelooft u nog? 

Of is het: 

      door de golven van het genieten? 

vervlogen 

      op de vleugels van de vaart der volken  

gekraakt door de kritiek 

      op de kerk, haar conservatisme  

 en inconsequentheid  

vergeten 

      in de veelheid van alles wat  

 voorbij komt in uw leven 

ten onder gegaan 

      in de onverschilligheid van onze tijd 

Wij geloven nog! 

In Jezus....... 

Hij is voor ons een: 

rots in de branding 

      die de zondaar behoudt en de  

 bidder behoedt 

tijdloos getuigenis 

       bestand tegen de tand des tijds 

gekwetste ziel 

       die de zwakken verzamelt in  

 een zinvol verband 

herinnering 

        aan de blijvende liefde van God 

die is opgestaan 

        omdat het leven er toe doet 

Gelooft u dat niet? 

mailto:maaltijdbenschop@gmail.com


Adressenlijst  
 

Vergeten we niet de langdurig zieken en de ouderen en (oud)leden die buiten onze  

gemeente verblijven? Verras ze met een kaart of bezoekje, daar worden ze erg blij van.  

 

De adressen van mensen die in woonzorgcentra of verpleegtehuizen verblijven:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In verband met privacywetgeving worden de adressen niet 

online getoond. Toch een kaartje sturen? 

Neem contact op met Clazien Schep: 06-15581971 

 

Zijn we iemand vergeten, of staat er iets verkeerd in deze lijst? 

Laat het ons a.u.b. weten! 

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

Iets is gauw veranderd, maar nog niet zo gauw verbeterd. 

Maarten Luther 

……………………………………………………………………………………………. 

 

Goede luisteraars hebben het meeste te vertellen 

Godfried Bomans 

 

 

Mevr. C.G. Rietveld-den Besten 

 

Dhr. Bert de With 

 

Dhr. en  Mevr. Bakker-Otten 

 

Mevr. J. Versteeg-Doornenbal 

 

Mevr. J. Romijn-Stigter 

 

Lotte Overbeek 

 

Dhr. en Mevr. Leen-van Breugel 

 

Mevr. C.H.J. Timmer-Schalkwijk 

 

Mario Rietveld en fam. 

 



  
 

 

 

 

 

 

Agenda 

 

Week 48 

Dinsdag 29-11 

09:45 Spelletjesochtend ouderen 

 

Week 49 

Zondag 04-12; 2e advent 

9:30   Prop. P. van der Schee uit Hoevelaken 

18:30 Ds. H.J. Lam uit Moordrecht 

Zaterdag 10-12 

07:00 Gebedskring 

 

Week 50 

Zondag 11-12; 3e advent 

9:30   Ds. A. Langeweg uit Haaften 

18:30 Prop. D. Bogerd uit Driebruggen 

Zaterdag 17-12 

09:30 Rommelschuur 

 

Week 51 

Zondag 18-12; 4e advent 

9:30   Ds. M.W. Westerink uit Veenendaal 

18:30 Ds. L.W. Smelt uit Voorthuizen 

Dinsdag 20-12 

14:30 Ouderenmiddag met broodmaaltijd 

Woensdag 21-12 

20:00 Volkskerstzang (R.K. kerk) 

Vrijdag 23-12 

19:30 Muntverkoop 

Zaterdag 24-12 

19:30 Kinderkerstfeest 

De volgende Sonar verschijnt op:  25 december ‘22  

Inleverdatum:  10 december ‘22  

Redactie: Henk Oskam,  Hilbert Oskam,  Clazien Schep,   

              Sander Schouten en Maria van Vliet 

Contact: red.hervormdbenschop@gmail.com  

Week 52 

Zondag 25-12; Eerste Kerstdag 

9:30   Ds. C.D. Zonneberg uit  

   Hardinxveld-Giesendam 

18:30 Prop. R.P. Hoogenboom uit Woerden 

Maandag 26-12; Tweede Kerstdag 

09:30 Ds. L. de Wit uit Ede 

12:00 Kerstdiner 

18:30 Zangdienst c.g.k. Zanglust 

Zaterdag 31-12; Oudejaarsdag 

07:00 Gebedskring 

29:30 Ds. J. van der Meijden uit Bergambacht 

 

Terugkerende activiteiten 

Zondagsschool: 

09:30 Groep 1 

11:15 Groep 2 

Catechisatie: 

12-15 jaar wekelijks maandag   19:00 

16-17 jaar wekelijks dinsdag   19:00 

18+   wekelijks woensdag  20:00 

Koren: 

Kinderkoor wekelijks dinsdag   15:00 

Zanglust  wekelijks woensdag  19:30 

Club: 

Kinderclub (10-12) 07-12, 21-12  19:00 

Ronduit (12-14) 09-12, 23-12  19:30 

Connect (14-16) 02-12, 16-12  19:30 

JV (16+)   04-12, 18-12  20:00 

 

Meditatie kerkomroep: woensdag  20:00 

 

Adventslezing 03-12, 10-12, 17-12  16:00 

Kijk voor de actuele agenda op:  www.hervormdbenschop.protestantsekerk.net/agendapagina 


