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‘En laat het gebeuren, wanneer u het geluid van voetstappen  

in de toppen van de moerbeibomen hoort, dat u zich dan haast;  

want dan is de Heere vóór u uitgegaan om het leger van de Filistijnen te verslaan.’ 

2 Samuël 5 vers 24 

 

David strijdt tegen de Filistijnen en overwint. Het is een overwinning op  

gebed. De Heere gaf te kennen dat hij kon optrekken. Opnieuw komen de  

Filistijnen en David bidt voor de tweede keer. Nu zegt de Heere dat hij moet 

wachten op het geluid van voetstappen in de toppen van de moerbeibomen. 

Als hij het geluid hoort, moet hij optrekken, want dan gaat de Heere voor 

hem uit. 

 

Als wij de Heere bidden om leiding, kan het zijn dat Hij voor ons uitgaat.  

Op het werk, op school of in het samenzijn met vrienden komen er opeens 

openingen die de Heere geeft om over Hem te spreken. Op velerlei manier 

kunnen wij te strijden hebben in ons leven. Het kunnen dan momenten  

worden waarin de Heere Zich ineens laat zien. Dat duidelijk wordt:   

‘De Heere strijdt’. We horen dan ‘de voetstappen’ van Hem. 

 

Het zijn de momenten die wij mogen aangrijpen om versterkt te worden, om 

moed te krijgen in het geloof. Wij hebben immers bovenstaande beloften van 

de Heere; ‘want dan is de Heere vóór u uitgegaan’. Laten wij vandaag luisteren 

of wij de voetstappen van de Heere kunnen horen en laten wij er dan ook  

gebruik van maken.   

 

ds. B.J. van Assen 

  



                                   Column       

 

door Berthilde Oskam 

 

 

Moed 

 
In het leven kennen we genoeg onrust en onzekerheden. Ziekte, zorg, rouw, gemis,  

verdriet.. we maken het allemaal mee. Wat is het dan waar we rust in vinden? In de natuur 

kunnen we de rust vaak beter ervaren dan in onze vertrouwde leef- en werkplek.  

De voorjaarszon kan je letterlijk  opwarmen als het hart koud voelt. Hebben we oog voor 

al het nieuwe leven wat er zichtbaar is in de natuur? Wanneer u dit leest zullen de bomen 

weer groen gekleurd zijn, in heel veel tinten.  Sta er maar eens even voor stil. Stilstaan.. of 

stil gezet worden, het is nodig op z’n tijd. Op Zijn tijd. Alle tijden zijn in Gods Hand.   

 

Wat zijn onze zekerheden in het leven? Er wordt dan wel gezegd, dat we geboren zijn en 

ook weer zullen sterven. Wat er tussen gebeurd hebben we maar ten dele in eigen hand. 

Toch doen we zo ons best om alles onder controle te hebben, wat kan het lastig zijn als het 

dan anders loopt dan we zelf in gedachten hadden. Dan kan de moed je zomaar in de 

schoenen zakken.  

 

‘Niet het sterven, maar het leven beproeft onze moed’, schreef de dichter Vittorio Alfieri. In de 

psalmen en liederen wordt er genoeg beschreven over ons gemoed, het is van alle  

tijden.  Zo zingen we in Psalm 42:3  ‘O mijn ziel, wat buigt g’ u neder, waartoe zijt g’ in mij  

ontrust? (..) Hoop op God, sla ’t oog naar boven, want ik zal Zijn naam nog loven.   

 

En zoals de nieuwe lidmaten op Palmpasen zongen uit Weerklank 441  ‘Heer, wijs mij uw weg 

en leid mij als een kind dat heel de levensweg slechts in U richting vindt. Als mij de moed ontbreekt 

om door te gaan, troost mij dan liefdevol en moedig mij weer aan. (…) Als ik de weg niet weet, de 

hoop opgeef, toon mij dat Christus heel mijn weg gelopen heeft’. Pasen hebben we gevierd, door 

de diepte heen is het Christus die ons is voorgegaan, onze weg kent en doorgrond.   

Bovenal: Hij heeft de dood overwonnen. Jezus zei: ‘In de wereld zult u verdrukking hebben, 

maar heb goede moed: Ik heb de wereld overwonnen. (Joh. 16:33) 

 

Het zingen hiervan kan je weer de moed terug geven. De onzekerheden en  

omstandigheden blijven hetzelfde, maar in dat alles kan je toch de vrede in de Heere  

ervaren.  

 

Bent u / ben jij op zoek naar de enige troost in leven en sterven?  Weet u/je welkom op de 

Alpha cursus! 



Voor de kinderen 



Alpha cursus 
 

Is er meer? 

 

Door de geschiedenis heen is er in de wereld altijd wel iets aan de hand geweest en 

wisselden de tijden van vrede en oorlogen zich af. In de wereld van nu hebben we te 

maken met Corona, met oorlogen (ver weg maar ook dichtbij), met landen waar het al 

jaren niet heeft geregend, met overstromingen, bosbranden, aardbevingen, en het  

smelten van poolijs. De gevolgen zijn desastreus; vluchtelingen, slachtoffers, sterfte door 

oorlog, honger en dorst en een ook nog eens stijgende waterspiegel. 

 

Natuurlijk is er ook veel moois te benoemen maar je vraagt je toch wel eens af; 

“Houdt het dan nooit op? Wat is er nog zinvol? Is er nog ergens rust? Is er nog ergens 

vrede? Is er meer tussen hemel en aarde? Is er nog wel hoop?” 

 

Het antwoord is: Jazeker, er ís meer, er is hoop! Jezus.... 

De Alpha cursus is een cursus waarin in 10 avonden op een laagdrempelige manier 

wordt uitgelegd wat het Christelijke geloof nu werkelijk inhoudt en wat het voor u 

persoonlijk kan betekenen. 

 

Voor het komende winterseizoen willen we bij voldoende deelname een zogenaamd 

“Gemeente Alpha” organiseren. U bent van harte welkom! 

 

Ben je geïnteresseerd  en  zou je hieraan deel willen nemen dan kun je je aanmelden 

via ons email-adres evangelisatie.benschop@gmail.com of bij een van de  

commissieleden: 

 

Alina van Woudenbergh 

Berthilde Oskam 

Evert Wiegeraad 

……………………………………………………………………………….…………… 

Nu lig ik daar te 

piekeren in mijn bed, 

over wat er vandaag 

allemaal is gezegd. 

 

Denkend hoe het allemaal 

verder moet gaan, 

ik krijg het gevoel er 

alleen voor te staan. 

Mijn hoofd zit weer 

vol met gedachten, 

het komt weer boven 

in de lange nachten. 

 

Ben toen met mijn 

Vader gaan praten, 

heb mijn vragen en 

zorgen bij Hem gelaten. 

Nu kan ik rustig slapen 

want ik mag het weten, 

mijn Vader zorgt voor mij 

en zal mij niet vergeten 
 

Janneke Troost  

mailto:Evangelie.Benschop@gmail.com


Open kaart | In gesprek met elkaar 
 

In deze open kaart ben ik, Arie Rietveld, op zoek gegaan naar een jonge Benschopper.  

Ik heb deze keuze gemaakt omdat er in de laatste open kaart gesprekken vaak een  

ouder gemeentelid aan het woord is geweest. Ik ben op mijn zoektocht terecht  

gekomen bij Wilco van Vliet. Wilco is de jongste in het gezin van Tonny en Eerida van 

Vliet. Wilco is 18 jaar en een leerling timmerman, hij is ook graag op de boerderij  

tussen de koeien en de kalfjes.  

  

Heb je wat met de plaats waarin je woont? 

Ja, het heeft toch wel wat om in het mooiste dorp van Nederland te wonen!  

En natuurlijk de bedrijvigheid en gezelligheid die hier in het dorp hangt.  

 

Het Bijbelgedeelte dat mij aanspreekt? 

“Wat buigt u zich neer, mijn ziel, en wat bent u onrustig in mij? 

Hoop op God, want ik zal Hem weer loven;  

Hij is de volkomen verlossing van mijn aangezicht en mijn God.” 

 

Psalm 43 vers 5 waar het heel mooi verwoord wordt. Waarom twijfelen wij aan God? 

Als Hij onze Verlosser en onze God is.  

 

Genade betekent voor mij… 

Veel, het betekent voor mij: Houvast en vertrouwen. Dat ik, ondanks de zonde die ik 

doe, toch om vergeving mag vragen.  

 

Wilco, bedankt voor je openheid. 

 

……………………………………………………………………………….…………… 

Wees stil en luister 

  

Luister goed! Luister aandachtig naar mijn woorden. 

Denk er altijd aan, bewaar ze in je hart. Spreuken 4:20-21 (BGT) 

  

Praat elke dag met Jezus. 

Hij is je grootste vriend. 

Je kunt Hem alles zeggen,' 

zelfs als je 't niet verdient. 

Vergeet ook niet te luist'ren. 

Wees soms ook maar eens stil. 

Dan zul je gaan ontdekken 

wat Hij jóú zeggen wil. 

 

Maria Riksten 



Bemoediging vanuit de kerkenraad|Psalm 4 - Welterusten 
 
Lezen: Psalm 4  

De psalmen spreken over het leven. Ze leren ons over de omgang met God. Ze benoemen de grote 

thema’s van het leven: pijn en verdriet; tegenslag en lijden; vreugde en vrede; hoop en vertrouwen! 

We herkennen ons erin in de verschillende omstandigheden van ons leven. Ze komen dicht bij de 

levenservaring van mensen die God niet kennen of naar Hem op zoek zijn. Alleen al daarom is het 

goed als christelijke gemeente de psalmen te blijven lezen, te blijven bidden en te blijven zingen. 

 

Zomaar een paar notities bij de rijkdom van psalm 4:  

Psalm 4 : 2: ‘Als ik roep, verhoor mij, o God van mijn gerechtigheid! In de benauwdheid hebt U ruimte voor 

mij gemaakt. Wees mij genadig en luister naar mijn gebed’.  

De Heere zegt: Als jij Mij zoekt en roept, zal Ik luisteren. Ik antwoord met mijn aanwezigheid. In 

jouw benauwdheid maak Ik ruimte. Ik, de HEERE wil je bij tegenslag in ruimte van Mijn genade  

brengen.  

 

Psalm 4 : 7: ‘Velen zeggen: Wie zal ons het goede doen zien? Verhef over ons het licht van Uw aangezicht, 

HEERE!’  

Waar wordt jij gelukkig van? Een vraag die regelmatig wordt gesteld. Maar; wat is geluk? En wanneer 

maakt geluk gelukkig? We lijken allemaal op jacht naar geluk. Maar; ondanks dat veel mensen zeggen 

gelukkig te zijn, zijn er veel mensen blijvend op zoek naar geluk. Gods antwoord is: Ik wil jou het 

goede doen zien. Ik wil je vreugde en vrede bieden door Mijn aanwezigheid. God wil het licht van 

Zijn gelaat over jou schijnen en je bemoedigen. Gelukkig ben je wanneer Hij jou God is en mag zijn.  

 

Psalm 4 : 8: ‘U hebt mij meer blijdschap in het hart gegeven dan ten tijde dat zij hun koren en hun nieuwe 

wijn in overvloed hadden’. 

Nog een keer die vraag van David: ‘Wie maakt ons gelukkig?’ Een vraag die misschien wel actueler is 

dan ooit. We zoeken ons geluk in onszelf, of bij anderen. In een relatie, in succes. Ons wordt geleerd 

‘voor onszelf’ te kiezen. We verwarren rijkdom en bezit met geluk. We zoeken naar welvaart en 

verwarren het met welzijn. ‘Wie geeft meer blijdschap in ons hart?’ Psalm 4 helpt ons met het  

antwoord: We vinden onze vreugde en blijdschap ten diepste alleen in God. Zeker, God vraagt ons 

niet af te zien van welvaart. We mogen genieten van alles wat Hij geeft. Van Zijn scheppingswerk.  

Zo heeft Hij het ook bedoeld. Maar het diepste geluk, blijvende vreugde, vinden we alleen in Hem. 

Al biddend mogen we deze waarheid zoeken, vinden en eigen maken. 

 

Psalm 4 : 9: ‘In vrede zal ik gaan liggen en weldra slapen, want U alleen, HEERE, doet mij veilig wonen’.  

In een Joodse toelichting op dit vers las ik het volgende: In vrede samen, ging ik liggen en slapen 

(Hebreeuws): als Israël vrede met me had, dan ging ik liggen en sliep ik in vertrouwen, en ik zou 

geen tegenstander of vijand vrezen.  

Toegelicht: In onze materialistische wereld is het moeilijker dan ooit ons hiervan af te sluiten.  

Constant proberen we oplossingen te zoeken in dat materialisme en verliezen we God uit het oog. 

Steeds weer komen we dan weer bedrogen uit. We kunnen beter een voorbeeld nemen aan de 

rechtvaardigen. Zij sluiten zich af van de materialistische wereld en leven in rust. Afsluiten van de 

wereld wil niet zeggen er geen contact mee te mogen hebben, maar meer dat we ons als het ware 

er boven uit mogen en moeten tillen. Niet ons hart er op zetten. 

 

De Heere zelf wil bij ons woning houden. Door ons te richten op wat Hij van ons vraagt kunnen 

we bijdragen aan de vervolmaking van Zijn schepping. Dan kunnen we veilig wonen.  

En gerust slapen. Welterusten! 



 

Er is regen en zon nodig om de regenboog te kunnen zien 

……………………………………………………………………………….…………… 
Dank– en bidpunten 

 
Wij willen danken voor: 

- dat we nog in vrijheid mógen leven 

- gezondheid, geluk, liefde en blijdschap, ondanks de zorgen 

- voor de lente die nieuw leven geeft 

- dat de coronaregels langzaam worden opgeheven en dat we langzaam het gewone leven weer  

   kunnen oppakken 

- onze kinderen die elke dag naar school kunnen 

- dat we Pasen mochten vieren 

  

Wij willen bidden voor: 

- de wereld in oorlog, de vluchtelingen en achterblijvers 

- alle mensen die eenzaam zijn, het zijn er zoveel 

- alle mensen die werken voor onze voedselvoorziening 

- voor vrede in Oekraïne 

- de vrouwen die ‘prooi’ zijn voor de mensenhandel 

- voor een ieder die U nodig heeft 

……………………………………………………………………………….…………… 

Voorstellen | Pastoraal werker Dirk Boogert 
 

Als u dit leest, heeft ds. Bos inmiddels afscheid genomen en mag ik, Dirk Boogert, als pastoraal  

werker actief zijn in de gemeente. Ik zie ernaar uit velen van u te ontmoeten! Neem gerust contact 

met mij op als er iets is, of als u of jij ergens mee zit. Voel je vrij! Ik ben te bereiken op  

telefoonnummer 06-55521037. Mailen kan naar drkbgrt@gmail.com.  

 

Maar laat ik me eerst kort voorstellen: ik ben 35 jaar, en ik woon in Driebruggen. Ik ben getrouwd 

met Anja, die werkt als begeleider in de gehandicaptenzorg, en samen hebben we vier kinderen  

gekregen: Jochanan (9), Bernd (7), Diederik (4) en Lea (0). Naast Benschop werk ik ook als pastoraal 

werker en catecheet in de hervormde gemeente van Oudewater-Hekendorp. Zo nu en dan ga ik 

voor in kerkdiensten. In deeltijd volg ik aan de Protestantse Theologische Universiteit (PThU) in 

Amsterdam de opleiding tot gemeentepredikant. Ik ben bezig met de laatste fase van de opleiding. 

 

In Benschop zal ik werkzaam zijn voor gemiddeld 16 uur per week. Onder mijn pastorale taak valt 

het bezoeken van jubilarissen, zieken, eenzamen, mensen in crisissituaties en het leiden van  

rouwdiensten, maar ieder die behoefte heeft aan een pastoraal gesprek is van harte welkom.  

Nogmaals: voel je vrij om met mij contact op te nemen. En, gemeente, laten we voor elkaar bidden! 

 

Dirk Boogert 

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

Maak je geen zorgen over de juiste woorden; 

maar over het hebben van een rechtvaardig hart. 

God zoekt geen welbespraaktheid, alleen eerlijkheid. 

Max Lucado 



 Pimpelmees en Koekoeksjong 
   
Meneer Ten Brinke heeft een bijzonder koosnaampje voor zijn vrouw, hij noemt haar vaak  

Pimpelmees. Ze glimlacht dan en legt haar hand op zijn arm. Ik vond dat heel vertederend, maar het 

maakte me ook nieuwsgierig. Wie noemt zijn vrouw nu Pimpelmees? Ik zocht naar een moment om 

het te vragen. Dat kan ik aan mevrouw ten Brinke niet doen, ze geeft op geen enkele vraag meer 

antwoord. Haar leven bestaat uit spelen met de franje van het tafelkleed en voor het raam zitten, 

maar ik weet niet of ze de vogels op de voederplaats nog ziet. Meneer is nog wel goed; hij redt zich 

prima, alleen in het statige herenhuis aan de vaart. Hij zit nu in de raad van commissarissen van het 

bedrijf waarvan hij vroeger directeur was. Maatpak met bijpassend overhemd en stropdas, elke dag. 

Hij is een man die respect afdwingt , voor de liefde voor zijn vrouw vooral. Pimpelmees - hoe kom 

je erop? 

  

Vandaag was er zomaar een moment waarop ik het durfde te vragen. We zaten in de huiskamer na 

het koffie drinken. De anderen waren allemaal naar het verplichte rolstoel gymmen. Mevrouw Ten 

Brinke schrikt teveel van een opblaasbal, dus voor haar maken we een uitzondering. Haar man  

installeerde haar op het vaste plekje. Hij wees naar de voedertafel, waaraan een pindakaaspot zit 

geklemd; hij is helemaal leeg, want hij hangt er al sinds de winter. 'Daar moeten we eens wat aan 

doen, Pimpelmees!' Ze knikte, zoals ze altijd knikt op wat hij zegt. 'Mag ik weten waar dat  

koosnaampje vandaan komt, meneer Ten Brinke?' Er kwam een glimlach en hij klopte op een lege 

stoel naast hem. Ik keek naar de lege kopjes op tafel, maar ik ging toch zitten. 'Die bijnamen van 

ons? Dat wil ik je wel vertellen hoor!' 'Hebt u er ook een dan?' Hij wees naar haar en zei: 

'Pimpelmees' en op zichzelf wijzend: 'Koekoeksjong.' Mevrouw Ten Brinke schudde haar hoofd. 'Ik 

zal beginnen bij mezelf, want dat ligt in de aard van een koekoeksjong. Ik heb mijn leven lang een 

grote plek ingenomen, er werd voor mij gedraafd en gebogen van jongs af aan. Zo word je vanzelf 

hoog op de ladder getild en je denkt dan ook nog dat je het zelf hebt geregeld. Ik was vijfenveertig 

jaar toen mijn toenmalige vrouw - voor mij totaal onverwacht - van mij wegging. We waren ruim 

twintig jaar getrouwd, hadden alles wat ons hartje begeert, behalve kinderen, want daar hadden we 

geen tijd voor. Op een dag was ze vertrokken en ik was woedend en in mijn wiek geschoten.  

Iedereen vond het ongelooflijk. "Ze had het zo goed bij je!'' Ik hield me goed, had mijn werk en  

verantwoordelijkheid, maar 's avonds viel de leegte van het mooie huis op me. Ik had het niet meer 

naar mijn zin, er was eigenlijk niets om nog voor te leven. Had ik wel ooit geleefd? Ik miste ineens 

iets wezenlijks, maar ik wist niet wat. 'Hij legde zijn hand op die van zijn vrouw, die rusteloos aan 

haar zakdoek plukte. 'Zij kwam al jaren bij ons over de vloer, ze poetste en boende, twee dagen per 

week. En omdat ze dacht dat ik slecht voor mezelf zorgde, zette ze dan een paar zelf gekookte 

maaltijden in de koelkast. Ik dacht in eerste instantie: waar zou ze die lekkere stamppotten kopen? 

In feite was ze het koekoeksjong aan het vetmesten, hé?" Nu trok mevrouw Ten Brinke haar hand 

onder de zijne weg en legde die op zijn mouw, bezwerend. Zij had die bijnaam niet bedacht, dat was 

duidelijk. Hij glimlachte en ging door: 'Op een avond in de lente kwam ik thuis van een vergadering 

en vond ik haar gebogen over een schoenendoos en in tranen. In de doos lag een dood  

pimpelmeesje. Ze had hem gevonden en geprobeerd te redden met geweekt brood en een bakje 

water, maar het was niet gelukt. Ik vond het maar een vies dingetje, hoor. Het ziet er niet uit, hé, 

zo'n uit het nest gevallen jonkie. Maar zij zei: ''Hij had zo verschrikkelijk mooi kunnen worden!'' 

Toen dacht ik: een vrouw die dat in een dood vogeltje ziet, is rijk! Het was alsof ik aangeraakt werd 

op een plek waar ik nog nooit was aangeraakt. Ik wist ineens wat het woord ''ontferming''  

betekende. Ik was jaloers op dat dode vogeltje en ik had me nog nooit van mijn leven zo'n koe-

koeksjong gevoeld. Maar dat mag ik van haar niet zeggen. Ik mag haar wel Pimpelmees noemen -  

gelukkig maar. Nu zit ze al een halfjaar hier en ik mis haar thuis, maar niet in mijn hart.  

 



Daar woont een pimpelmeesje, een verschrikkelijk mooi exemplaar. Ja toch?' vroeg hij nu aan haar, 

zich naar haar over buigend. Ze knikte, ze knikt op alles wat hij vraagt. En ik? Altijd wanneer ik hen 

samen zie, herinner ik me het verhaal van hun liefde. En altijd wanneer ik een pimpelmees zie, zal ik 

denken aan deze twee en weten hoe liefde ontstaat. 

  

Joke Verweerd 

……………………………………………………………………………………………. 

Open Doors | Irak 
 

Kerk op de vlucht (1): Irak 

Open Doors meldt verschillende ontwikkelingen als het gaat om de vervolgde kerk. Eén daarvan 

is  dat de vervolgde kerk in toenemende mate moet vluchten. Irak is een land in het  

Midden-Oosten wat daar een voorbeeld van is. De kerk daar is, sinds de komst van IS in 2014, uit 

elkaar gedreven. Van de 1,5 miljoen christenen die het land toen telde, zijn er nu nog 175.000 over. 

Velen zijn in hun vlucht voor het geweld vertrokken naar het buitenland. IS is verslagen, maar Irak is 

verscheurd en getraumatiseerd. Gewapende milities en corruptie houden dit in stand. Priester 

Behnam Benoka zegt hierover: “het leven in Irak is te vergelijken met een voortdurende  

hartaanval”. Onwerkelijk en bizar. Bid mee voor de situatie daar! 

  

Gebedspunten: 

• Bid voor priester Behnam Benoka en pastor Daniel. Zij bouwen op de  

     puinhopen en willen altijd hoop uitstralen. Bid om een zegen op hun werk. 

• Sana werd door IS gescheiden van haar man en zoons toen ze in 2014 Qaraqosh  

     ontvluchtte. Ze heeft ze nooit meer gezien. Bid voor deze vrouw en haar dochter. 

• Bid om wijsheid voor de Iraakse regering. Bid dat zij verstandige beslissingen  

     neemt voor haar bevolking.  

 

……………………………………………………………………………………………. 

Hemelvaart 

De zon schijnt en een wolk gaat traag voorbij. 

Wat is het goed om hier met Hem te lopen! 

Diep in mijn hart begint het nieuwe hopen: 

nu is de tijdmaat vol, Hij maakt ons vrij! 

  

Ik kan niet zwijgen. 'Heer, is nu de tijd 

dat U het koninkrijk weer op zal richten?' 

We zien de spanning op elkaars gezichten. 

Zijn antwoord geeft ons toch geen helder-

heid. 

  

Zijn wij dan nog te ver van wat Hij zegt 

en niet in staat zijn wijsheid te doorgronden? 

Zijn wij dan altijd weer te aards gebonden? 

Heeft Hij ons dit misschien al uitgelegd..... 

en zijn wij niet bij machte te verstaan? 

Doen wij Hem weer tekort met dit verlangen? 

Hij zegt ons straks zijn Geestkracht te ontvangen. 

Hij heft zijn handen en Hij ziet ons aan.... 

  

Dan slaat in ons het weten: Hij vertrekt. 

Hij zegent ons, wordt van ons weggenomen. 

Een groot ontroeren is in ons gekomen 

Wij zien hem nog tot aan het wolkendek. 

  

Joke Verweerd 



Organisten beter leren kennen | Simon Koolen  
 

Komende tijd gaan we als redactie (Clazien en Hilbert) langs bij de 

organisten die op de zondagen bij ons in de kerk op het orgel spelen. Om zo 

meer te weten te komen over wie ze zijn en wat hun drijft in deze passie! - 

deze keer: Simon Koolen 

 

Wie ben je?  

Simon Koolen, 48 jaar oud, getrouwd met Rosita Treur en  

vader van vier kinderen: Aimée, Julie, Bram en Lisa. Wij wonen 

sinds 2011 in Woerden.  

 

Wat doe je in het dagelijks leven? 

In het dagelijks leven werk ik al 24 jaar in de autobranche bij 

het prachtige familiebedrijf Pon, onder andere de importeur 

van alle automerken van de VW groep. Ik houd me, nu voor de 

business groep Volkswagen Bedrijfswagens, vooral beleidsmatig 

bezig met plannen en projecten in verband met de hard  

veranderende autobranche als gevolg van elektrificering en  

digitalisering. 

 

Hoe ben je begonnen met het spelen van orgel? 

Mijn vader komt uit een muzikale familie en bracht me de liefde voor het orgel bij;  

zodoende speel ik orgel sinds mijn 8e. Op mijn 11e kreeg ik orgelles aan huis van  

Gijsbert Lekkerkerker. Naast het leren orgelspelen, maakte ik kennis met de 

 orgelliteratuur en was er veel ruimte voor improviseren. Ook mocht ik als registrant 

helpen bij concerten op grote Nederlandse orgels, wat een prachtige belevenis was. Ik 

heb ook een lange periode les gehad van Gerrit Christiaan de Gier in IJsselstein.  

Tegenwoordig studeer ik orgel bij Cor Ardesch in de grote kerk van Dordrecht, waar 

twee fantastische instrumenten staan. 

 

Hoe ben je begonnen met het orgelspelen in onze kerk? 

Dat is enkele jaren geleden begonnen toen er een plek vrij kwam, en Willem mij vroeg 

of ik een aantal diensten wilde invullen. Daar had ik wel oren naar, en zodoende ben ik 

in het mooie dorp Benschop terecht gekomen.  

 

Wat vind je het mooiste aan het orgelspelen? 

Een kerkorgel vind ik een prachtig instrument. Niet voor niets wordt dit wel ‘de koning 

der instrumenten genoemd’, omdat je er enorm veel klankkleuren mee kan creëren. 

De unieke klank, die ontstaat als gevolg van de wind die door de pijpen geblazen wordt, 

kan mij soms echt raken. Hoe je een toets aanslaat en loslaat bepaalt mede de klank. 

Daarnaast kan ik er echt mijn gevoel en emotie in kwijt.  

 



Wat betekent muziek voor je? 

Augustinus zei ooit: “zingen is 2 maal bidden”. We zingen, maar voor mij geldt ook:  

‘we spelen onszelf het geloof in’. Verder is het voor mij ontspanning. Qua smaak ben ik 

breed georiënteerd; klassieke- en hedendaagse muziek, gospel- en opwekkingsmuziek. 

Orgelmuziek is daarentegen mijn passie.  

 

Wat is je favoriete lied of muziekstuk? 

Ik houd erg van de muziek van Bach, en voel me qua muziekperiode dan ook het  

meeste thuis bij de barokmuziek en vind het mooi om in die stijl te improviseren. Maar 

ook de Duitse- en Franse romantische orgelmuziek kan ik erg waarderen. Ik luister 

ook graag naar de muziek van Sela en Christian Verwoerd. 

 

 

Heb je nog andere hobby’s op het gebied van muziek? 

Naast orgel speel ik soms wat piano. Voornamelijk is het echter kerkorgel. Naast  

gemeentezangbegeleiding speel ik af en toe een concert, wat me stimuleert om te  

blijven studeren. 

 

Sinds een aantal jaren hebben we een gerestaureerd orgel in de kerk. Hoe is 

deze verandering als organist zijnde geweest? 

Ik ken het orgel eigenlijk alleen vanaf de restauratie. Mooi vind ik dat de historische  

orgel principes zijn toegepast. De klank is warm en vol; een echt Hollands orgel. Ben 

zeer gecharmeerd van de Prestant 8 voet, maar ook de Cornet vind ik uitermate mooi. 

 

Hoe zie je de toekomst als organist in Benschop? Hoop je nog een lange tijd 

actief te zijn? 

Als dit gegeven wordt, hoop ik dat zeker. 
 

……………………………………………………………………………………………. 

Oproep | Vrijwilliger voor Bert de With 
 

Oproep voor een vrijwilliger met, bij voorkeur,  agrarische interesse.  

Bert de With is inmiddels zes jaar rolstoelafhankelijk door een herseninfarct. Hij  

verblijft als boer in de grote stad Utrecht. Daarom komt hij zeer regelmatig naar huis. 

 

Is er misschien iemand die het leuk vind om af en toe een middagje met hem te 

toeren? Bert houd wel van ritjes maken. We hebben een auto waar hij aan de  

achterkant in kan rijden met zijn rolstoel. 

 

Vooral in de zomer vindt hij het leuk om te zien waar de boeren aan het maaien zijn 

e.d. Ook wat er verandert in ons gebied heeft zijn interesse. Ook vindt hij het leuk om 

bij trekkertrek te kijken. 

 

Als iemand denkt, dat is wel wat voor mij, kun je bellen met Joke de With 06-21912610 



  
 

 

 

 

 

 

Agenda 
De kerkdiensten zijn met ook beeld en geluid te volgen via kerkomroep.nl  

 

Week 18 

Zondag 01-05 

9:30   Ds. J.W. Verboom uit Groot Ammers 

18:30 Ds. E. de Mots uit Ridderkerk 

 

Week 19 

Zondag 08-05 

9:30   Prop. J. Meerkerk uit Ede 

18:30 Ds. G.J. Glismeijer uit Nieuwegein 

 

Week 20 

Zondag 15-05 

9:30   Ds. M.J. Tekelenburg uit Monster 

18:30 Ds. M. Messemaker uit Ridderkerk 

Donderdag 19-05 

19:30 Consistorievergadering 

 

Week 21 

Zondag 22-05 

9:30   Ds. C.J. Overheem uit Woerden 

18:30 Ds. A. Goedvree uit Hoevelaken 

Donderdag 27-05; Hemelvaartsdag 

9:30   Ds. H. Russcher uit Veenendaal 

Vrijdag 29-05 

19:30 Boekentafel en muntverkoop 
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Week 22 

Zondag 29-05 

9:30   Ds. E.G. de Kruijff uit Maarssen 

18:30 Ds. A. de Wit uit Besoijen 

Dinsdag 31-05 

9:45   Spelletjesmorgen Ouderen  

 

 

Terugkerende activiteiten 

Zondagsschool (wekelijks) 

9:300 Benjamin 

11:15 Gideon & Methusalem 

 

Gebedskring;         14-05   7:00 

 

Meditatie kerkomroep: woensdag     20:00 

 

Club 

Club Ronduit (12-14);    06-05, 19:30 

Club Connect (14-16);   13-05 19:30 

JV (16+);              08-05, 22-05 20:00 

 

 

 

 

Kijk voor de actuele agenda op de website:  

hervormdbenschop.protestantsekerk.net/agendapagina 


