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 Meditatie 

 

“Toen zij het opendeed, zag zij hem, het kind. En zie, het jongetje huilde. 

Zij kreeg medelijden met hem…” 

Exodus 2 vers 6 

 

De dochter van de farao ontdekt bij het baden een biezen mandje. Als zij het 

opendoet, ziet zij een klein, weerloos jongetje dat huilt. Dat raakt haar. Ze 

krijgt medelijden en besluit dit jongetje te redden. Haar medelijden staat zo 

aan de basis van de grote uitredding van het volk Israël. 

 

Medelijden is een prachtige eigenschap. Het ontstaat wanneer het lot van een 

ander jou raakt. Het zet je aan, je voor die ander in te zetten. Dat is Gods wil. 

Hij leert ons met elkaar mee te leven en mee te lijden. Hij leert dat ook aan 

mensen van wie je dat misschien niet had verwacht, aan deze Egyptische 

vrouw, aan die Duitse man in de oorlog, of aan die stugge collega op je werk. 

Het is steeds weer bemoedigend als je mensen ontmoet die meelijden met 

anderen. Daar is God aan het werk. 

 

Medelijden is iets goddelijks. God heeft deze eigenschap in ultieme mate.  

Achter deze reddingsgeschiedenis van Mozes zit God medelijden. Hij trekt 

Zich het lot van Zijn volk aan en grijpt in. Dat is Hij blijven doen. Uit  

medelijden met jouw lot heeft Hij zelfs Zijn Zoon gezonden. Ook die daad  

begon met medelijden.  

 

ds. D.M. Heikoop 



                                   Column       

 
 

door Meindert Lodewijks 
 

 

Kies dan heden wie gij dienen zult (Jozua 24) 

 

Het is alweer een tijdje geleden dat wij onze volksvertegenwoordiger in de 

Tweede Kamer mochten kiezen. Wie mag ons dienen de komende vier jaar? 

Wellicht had je grote verwachtingen. Dat er dingen in Den Haag zouden  

veranderen. Stemde je strategisch of zoals altijd principieel. En hoe principieel 

kun je in de huidige politiek nog zijn. En de politieke opvattingen zijn binnen 

christelijk Nederland wellicht nog uiteenlopender dan daarbuiten. De partij 

waarop je je vertrouwen gesteld had, bestaat na deze paar maanden wellicht 

niet meer, of is al gesplitst. Andere partijen die wat nieuws beloofden, komen 

met oude wijn in nieuwe zakken. Veel is er in de tussentijd gebeurd, of juist  

helemaal niet! We weten wel dat onze keuze er helemaal niet zo veel toe doet. 

De kiezer is na de verkiezingen uit het oog verloren. Best een kans dat je  

teleurgesteld bent geraakt in de partij van je keus. 

 

Jozua roept in vers 15 van Jozua 24 het volk ook tot een keuze. De  

heidenvolken hadden weinig te kiezen. Zij moesten het doen met hun eigen  

goden. Maar God had Abraham vanaf de overzijde van de rivier uit de  

heidenvolken weggeroepen en hem apart gezet. Later heeft Hij het volk Israël 

vanuit de slavernij van Egypte bevrijd en nu zijn ze in het beloofde land. Een land 

dat door God bijna helemaal voor hen is vrijgemaakt. God heeft hen  

vrijgemaakt en nu staan ze voor de keuze. Kies dan heden wie gij dienen zult. 

Wat een rare vraag. We kiezen toch degene die ons moet dienen. Kiezen wie 

wij moeten dienen, willen we niet. Zelfs in onze onvrijheid willen we in het idee 

hebben onafhankelijk te zijn. Vrijwillige onderwerping aan iemand die je dienen 

moet, dat is niet ons idee van vrijheid. 

 

Als je het verhaal goed leest, is het echter juist de keuze tussen vrijheid door 

God te dienen of slavernij door de afgoden achterna te gaan. Uiteindelijk kwam 

God in de Zoon naar de aarde om ons te dienen. 

 

Maar de vraag blijft staan. Kies dan heden wie gij dienen zult. De keuze die je op 

17 maart hebt gemaakt deed er misschien niet veel toe of heeft je inmiddels  

teleurgesteld. De keuze waar God ons voor stelt, doet er zeker toe. En een 

keuze voor Hem, zal je nooit teleurstellen! Hij raakt Zijn kiezer niet uit het oog. 



Voor de kinderen 



Mina Mulder - Zuur 

Vakantie 

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

Bericht vanuit de Kerkenraad 
 

De Kerkenraad heeft in de achterliggende periode een aantal keren vergaderd. Vaak met behulp van 

de online mogelijkheden zoals Teams. Een programma waarmee je met meerdere personen tegelijk 

kunt overleggen. Het is mooi dat het kan maar het heeft ook beperkingen. Persoonlijk contact en 

elkaar in de ogen zien is de betere methode om te spreken over die dingen die aandacht vragen.  

Inmiddels vergaderen we weer in Maranatha, op anderhalve meter afstand.  

 

Het Beleidsplan voor de jaren 2021 tot 2025 is inmiddels door de Kerkenraad aangenomen en 

komt nu naar de gemeente voor goedkeuring door de gemeente als geheel. Het traject van  

startavond tot voorleggen aan de gemeente loopt inmiddels ruim anderhalf jaar. Zoals u misschien 

nog weet hebben we toen, in 2019, gesproken over hoe we onze gemeente zien. We hebben  

gekozen voor de metafoor van een tuin. Op die avond is er een werkgroep geformeerd die aan de 

slag is gegaan met de aangereikte ideeën. Daaruit is een aantal voorstellen gekomen die verwerkt 

zijn tot een concept. Dit concept is digitaal verspreidt naar de Werkgroep en de Kerkenraad voor 

commentaar. Nu dit alles verwerkt is kan het Beleidsplan voor goedkeuring naar de gemeente.  

 

Er komt zeker in een tijd waarin alles anders moet veel op je af. Zorgplicht met name over de  

gezondheid van ons allen rondom de eredienst is een vast onderdeel geweest, zeker voor de  

kerkrentmeesters. Zij dragen de zorg voor deze dingen. Ook de Kerkenraad als geheel denkt mee 

over het welzijn van de gemeente.  

 

Het pastoraat zoals huisbezoek is alleen op afspraak en verzoek nog enigszins aan de gang gebleven. 

Daar hopen we aanstaand seizoen weer volop mee van start te gaan. Wijkgericht werken is volledig 

stilgevallen, ook daarover is met elkaar gesproken hoe we dat weer gaan opstarten. U hoort daar 

binnenkort meer over. 

 

Als Kerkenraad hopen we dat in het najaar het contact met en het werk in de gemeente onder 

Gods zegen weer genormaliseerd kunnen worden. 

……………………………………………………………………………………………. 
Leven 

 

Wat mij ook moge overkomen, 

een pandemie, een ramp, hoe groot, 

niets maakt een eind aan al mijn dromen - 

leven leeft langer dan de dood! 

A.F. Troost 

Ieder heeft zijn eigen voorkeur, 

voor een geslaagde vakantie. 

Even uit de dagelijkse sleur, 

kracht opdoen en inspiratie. 
 

Er is vaak extra gelegenheid, 

om te genieten van de cultuur. 

En wij zien Gods grootheid 

om ons heen in de natuur. 

Er zijn er die de vakantietijd 

door allerlei omstandigheden 

ervaren als een eenzame tijd, 

draag hen op in uw gebeden. 
 

Overal dreigen de gevaren, 

dichtbij en in het buitenland. 

Alleen God kan ons bewaren, 

wij zijn veilig in Zijn hand.  



Een mevrouw van rond de vijftig wandelt met een paar kinderen door het park. De kinderen ren-

nen naar het klimrek en de vrouw ploft neer op een bankje, naast een wat oudere vrouw. Ze kijkt 

naar de oudere vrouw en zegt: "Mijn leven is een routine.   

's Ochtends komt mijn dochter haar twee kinderen brengen, ik maak het ontbijt klaar en samen zit-

ten ze dan te smullen. Daarna wassen we af en maken we een wandeling in het park. Precies om 

12.00 uur lunchen we voor de TV, of gaan we picknicken als het weer het toelaat. Wanneer we te-

rug zijn, begin ik meteen met het avondeten. Rond vijf uur is de tafel dan gedekt en als mijn dochter 

dan van haar werk terug komt, gaan we met z'n allen aan tafel. En zo is er dan weer een hele dag 

voorbij gegaan. Mijn leven is echt saai, ik lijk wel een slavin. 

  

De andere vrouw bleef voor zich uit kijken, zonder iets te zeggen. De eerste vrouw zei: ''En u, heeft 

u ook zo'n routinematig leven? Uw leven kan toch nooit zo mooi zijn, als u hier zo moederziel al-

leen in het park zit?" 

  

Toen begon die oudere mevrouw te praten: "Eigenlijk heb ik niets om over te klagen. Ik heb een lie-

ve verpleegkundige die me elke dag hier naar het park toe rijdt, zodat ik  

deze kinderen kan zien spelen. Ik heb zelf namelijk geen klein kinderen als ik deze  

kinderen hoor lachen, dan doet me dat veel goed. Later komt een taxi me ophalen en die brengt me 

naar het ziekenhuis. Daar bezoek ik zieke mensen, zodat die mensen en ikzelf ook iemand hebben 

om mee te praten. Familie heb ik zelf namelijk niet. 's Avonds komt de taxi me weer ophalen om me 

mee te nemen naar mijn tehuis waar ik woon.  En zo gaat mijn gezegende dag weer voorbij. Ik heb 

niets om te klagen, ik heb alleen maar veel om voor te danken, namelijk dat mijn ogen nog steeds al 

deze mooie dingen kunnen zien." En inderdaad, daar kwam de taxi om de dame op te halen, De 

man reed haar weg in haar rolstoel, richting de auto. De eerste vrouw dacht nu heel diep na. "Dit 

kan niet waar zijn. Ik kan lopen, ik heb een dochter, mijn kleinkinderen, een eigen huis en ik zit te 

klagen." 

  

Is uw/jouw leven net als van die eerste vrouw, of van die tweede? Moeten anderen jouw zegeningen 

voor je tellen, of kun je het zelf? Dank je God voor alles, of moet God elke dag jouw klachten weer 

aanhoren? Tel je zegeningen en vergeet ze niet. Dank God voor al het goede dat Hij je geeft! 

  

Tel uw zegeningen één voor één, 

tel ze allen en vergeet er geen. 

Tel ze allen, noem ze één voor één 

en je ziet Gods liefde, dan door alles heen. 

Joh.de Heer ,nr 256 

 Door Jans Otter 

……………………………………………………………………………………………. 

Dank– en bidpunten 
 

Wij willen danken voor: 

- het heerlijke weer waar we dagelijks van mogen genieten 

- dat we weer teruggaan naar het 'normale' leven,   in dankbaarheid en blijdschap 

- gezondheid, vriendschap, vrijheid, we kunnen er niet genoeg voor danken! 

- dat God doorgaat met Zijn werk in onze gemeente, zoveel nieuw leven! 

  

Wij willen bidden voor: 

- allen die verdriet hebben om het gemis van een dierbare 

- voor mensen die het moeilijk hebben, door welke omstandigheid ook 

- mantelzorgers, om het vol te houden 



Vergeven is niet goedkeuren wat verkeerd is, maar loslaten wat jou vasthoudt.  

……………………………………………………………………………………………. 

Open kaart | In gesprek met elkaar 
 

Deze middag 2e Pinksterdag schuiven we aan bij Aart van der Vlist. Aart is getrouwd 

met Simara en samen hebben ze vier kinderen. Aart is opgegroeid in Polsbroek en 

woont nu in Benschop. 

 

Als je één moment in je leven opnieuw zou mogen beleven, welk moment 

zou je dan kiezen? 

We steken meteen diep in. Aart geeft aan dat hij een moment op pinksterconferentie 

zou kiezen waarbij hij de ervaring had dat er een emmer water werd uitgestort als de 

nabijheid van de Geest. Je staat nog steeds op deze wereld maar je hoeft het niet alleen 

te doen. 

 

Wat ga je doen om gemeenteleden beter te leren kennen? 

Tegenwoordig podcasts luisteren van gemeente leden en gemeenteleden bezoeken.  

Verder niet veel anders dan anders.  

 

Wat houd je geloof levend? 

God inademen, eigenlijk iedere stap die je doet God ervaren, spreken met God tijdens 

het dagelijks werk het luisteren naar Christelijke muziek en (Bijbel) lezen en bidden. En 

dit ook als gemeente doen. Ook het omgaan met niet gelovigen op het werk en tijdens 

ontmoetingen met feestgangers tijdens NAAR HOUSE acties waarbij mensen allerlei 

kritische vragen stellen en waarbij je zelf ook weer moet afvragen hoe je in het  

geloofsleven staat. 

 

Een kerkelijke activiteit waar men mij altijd voor kan vragen is... 

Het jeugdweekend , Aart is al vanaf het begin betrokken bij het jeugdweekend.  

Kamperen kan men Aart altijd voor vragen (denk aan opwekking), maar ook  

koffiedrinken voor en na de dienst, een moment van ontmoeting. Belangrijk dat er  

activiteiten zijn waarbij mensen gezien worden en er gelegenheid is tot gesprek. 

 

Welke vakantie vergeet je nooit meer? 

Het lijkt een oppervlakkige vraag maar als we hier verder over spreken is het bijna 

symbolisch voor de levensweg van Aart en zijn gezin. Deze onvergetelijke vakantie 

speelt zich af in Frankrijk. Aart verlaat wel eens de gebaande wegen en dat geeft  

onverwachte vergezichten en soms obstakels, weggetjes waar je niet kunt draaien en 

wat je ook de mogelijkheden geeft als gezin ook de moeilijkheden het hoofd te bieden. 

En als we als gezin dan ook weer behouden beneden staan danken we God. 

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

Je kan geen hand schudden met een gebalde vuist 

Mahatma Gandhi 



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:  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

I.v.m. de privacywetgeving mogen we de gegevens niet  

zonder toestemming tonen op het internet. Wilt u toch 

graag het adres van iemand uit deze lijst?  

Neem contact op met Clazien Schep: 06-15581971 

 

Zijn we iemand vergeten, of staat er iets verkeerd in deze lijst? Laat het ons weten! 

Mevr. C.G. Rietveld-den Besten 

 

Mevr. A. Cluistra - Bos 

 

Dhr. Bert de With 

 

Mevr. D. de Jong-van de Bunt 

p/a Wouter de Jong 

 

Mevr. A. de Ruijter–Verboom 

 

Mevr. J. Versteeg-Doornenbal 

 

Mevr. C.H.J. Timmer-Schalkwijk 

 

Dhr. en Mevr. Leen-van Breugel 

 

Dhr. en  Mevr. Bakker-Otten 

 

Mevr. J. Romijn-Stigter 

 

Mevr. A. van Wijngaarden-Fokker 

 

Fam. Overbeek heeft te kennen gegeven 

dat post voor Lotte en fam. erg op prijs 

wordt gesteld 

 

Ook voor Gerliene is mail belangrijk 

 

Mario Rietveld en fam. 



  
 

 

 

 

 

 

Agenda 
 

Kerkdiensten zijn met beeld en geluid te volgen via kerkomroep.nl  

Week 27 

Zondag 04-07 

9:30   Ds. A.L. van Zwet uit Putten  

18:30 Ds. J.W. van Hooydonk uit  

    Oldebroek 

 

Week 28 

Zondag 11-07 

9:30   Ds. J.G. Blok uit Randwijk  

18:30 Ds. P. Veerman uit  

    Katwijk aan Zee 

 

Week 29 

Zondag 18-07 

9:30   Ds. C.D. Zonnenberg uit  

    Hardinxveld-Giessendam 

18:30 Prop. R.P. Hoogenboom uit  

    Woerden 

 

Week 30 

Zondag 25-07 

9:30   Ds. G.M. van Meijeren uit Zeist 

18:30 Prop. J. van Vliet uit Uddel 

 

De volgende Sonar verschijnt op:  29 augustus ‘21  

Inleverdatum: 10 augustus ‘21  

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

              Sander Schouten en Maria van Vliet 

Contact: red.hervormdbenschop@gmail.com  

Week 31 

Zondag 01-08 

9:30   Ds. C. Bos  

18:30 Prop. L.M. Jongejan jr. uit Ede 

     

Week 32 

Zondag 08-08 

9:30   Prop A. Schouten  

18:30 Ds. C. Bos 

 

Week 33 

Zondag 15-08 

9:30   Ds. C. Bos 

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

 

Week 34 

Zondag 22-08 

9:30   Ds. A.C. Kortleve uit Veenendaal 

18:30 Ds. C. Bos 

 

Week 35 

Zondag 29-08 

9:30   Ds. C. Bos 

18:30 Ds. J.B. ten Hove uit Veenendaal 


