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Hervormde Gemeente Voorthuizen
Kerkbode nr. 35 vrijdag 23 september 2022
Scriba Algemene Kerkenraad: Jan Overeem, mail:
jovereem@hervormdvoorthuizen.nl
Adres: Roelenengweg 154, 3781 BD Voorthuizen tel. 0621877585
Kerkelijk Bureau: Kerkstraat 35, Postbus 96, 3780 BB,
Voorthuizen, tel. 473674.
E-mail: kerkelijkbureau@hervormdvoorthuizen.nl
Website: www.hervormdvoorthuizen.nl
Geopend: maandag, donderdag en vrijdag van 10.00-12.00 uur
en vrijdagavond van 18.30-19.30 uur.
Bankrekeningnr. Kerkenwerk: NL30RABO0366351346
Bankrekeningnr. Diaconie: NL54RABO0366358383
Kerkwebradio & Cd’s kerkdiensten via kerkelijk bureau.
Kerkbodeberichten:
maandag voor 12.00 naar kerkbode@hervormdvoorthuizen.nl
Aanspreekpunt en coördinatie van pastorale zaken:
Mevrouw H. van Olst-Haze,
Oude Molenweg 11, 8085 SW Doornspijk.
Telefoon: 0341-252420 of 06-49660122
Email: hvolst@hervormdvoorthuizen.nl

Alle diensten worden uitgezonden via:
www.kerkomroep.nl en
www.kerkdienstgemist.nl
Zondag 25 september 2022
Dorpskerk
09.30 uur: Ds. K.M. Teeuw,
opening winterwerk
18.45 uur: Ds. M. van Leeuwen

Bethabara
08.45 uur: Ds. A. de Wit
10.30 uur: Ds. A. de Wit, opening winterwerk
16.45 uur: Ds. Valerii Kyba, Kiev
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Oekraïense kerkdienst
Zondag 25 september is er een dienst in de Oekraïense taal met een Oekraïense voorganger. Dit om
16.45 uur in Bethabara. De eerste 50 Nederlandse bezoekers kunnen de dienst via vertaling volgen,
hartelijk welkom. De dienst wordt voorbereid door meerdere kerken uit Barneveld/Voorthuizen. Na afloop
is er koffie met een broodje

RONDOM DE DIENSTEN
Collecten
1. Diaconie
2. Kerkenwerk
3. Kosten winterwerk
Psalmen voor de dienst
Morgendiensten: Psalm 99:2
Middag/avonddienst: Psalm 9:1
Kinderoppas
Dorpskerk
09.30 uur: Dianne de Kwant, Tina van de Krol en Esmee van der Sluijs.
Bethabara
08.45 uur: Sharon van Lagen en Fieke van Winkoop.
10.30 uur: Petra Klein, Annelie van de Vliert, Julia Klein en Rebecca van Westerneng.
Bijbelklas
Dorpskerk
09.30 uur: Groep 1/2: Wendy en Marissa van Leijenhorst.
Groep 3: Karin Blankestijn en Guido van der Sluijs.
08.45 uur: Groep 1/2/3: Ineke Badak.
10.30 uur: Groep 1/2: Jolanda Kok en Fivian Gerritse.
Groep 3: Susanne van der Haar.

ALGEMENE BERICHTEN
Jarigen
26 september: Mevr. E.G. Kuijt-van Dijk, Van den Berglaan 30-208, 3781 GH, 93 jaar
26 september: Dhr. W. van de Braak, Dunenkamperweg 13, 3776 MT Stroe, 78 jaar
27 september: Dhr. W. Jansen, Hoofdstraat 153 C, 3781 AD, 81 jaar
29 september: Mevr. H. van den Berg-Schuiteman, Evertsenlaan 3, 3781 TA, 78 jaar
30 september: Dhr. H.J.G. Wijngaards, Molenpark 12, 3781 GZ, 78 jaar
Gods zegen gewenst voor uw nieuwe levensjaar en van harte gefeliciteerd.
U bent altijd mijn hulp geweest, ik juich in de schaduw van uw vleugels.
Ik ben aan U gehecht, met heel mijn ziel, uw rechterhand houdt mij vast.
Startzondag 25 september
Hebben jullie er al zin in? A.s. zondag is het zover, startzondag! Opening van het winterwerk!
'Enthousiasme gezocht' is het thema van het komende seizoen. Wij zijn enthousiast bezig voor komende
zondag en de aanmelding stromen binnen via lunch25september@gmail.com en dat kan nog steeds!
Aansluitend na beide diensten is er koffie/ thee/ limonade en wat lekkers. Na de dienst van 10.30 uur zal
er rond 13.00-13.30 uur de lunch zijn bij Bethabara. Daarin verwachten we enthousiasme van jullie om
een lekker lunchgerecht mee te nemen. Er is beperkte mogelijkheid om iets op te warmen. Ook als het
wat minder weer is kan het gewoon door gaan! Wij zien er naar uit om jullie weer te mogen ontmoeten op
een andere manier. Enthousiast voor de activiteiten, maar bovenal moeten we enthousiast worden voor
God en ons geloof in Hem. Welkom zondag!
Groet namens startcommissie,
Inge, Marianne, Kathleen, Angelien en Liesbeth
lunch25september@gmail.com
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Instructie – Avond 1
Alle bijbelkringleiders en verdere belangstellenden zijn zeer welkom op de eerste instructieavond. Deze
vindt plaats op 26 september. We hopen elkaar te ontmoeten in ’t Kerkheem, we beginnen om 20.00 uur
en ronden rond 21.30 uur af. Tijdens de avond hopen we ons te verdiepen in het thema ‘Gods
relationaliteit en onze relationaliteit’. Uitgangspunt is Genesis 1 vers 26-31, waarbij we inzoomen op de
mens als beelddrager van God. Vanuit dit perspectief zullen we in de avonden erna over verschillende
thema’s van het relationele leven vandaag nadenken. Verdere informatie en hand-outs zijn te vinden op
de website https://hervormdvoorthuizen.nl/bijbelkring/. We zien uit naar een opbouwende en mooie
avond met elkaar, van harte welkom!
Ds. K.M. Teeuw
Belijdeniscatechese
Komend seizoen zal er weer een belijdenisgroep gevormd worden! Deze keer hoop ik (ds. De Wit) de
belijdenisgroep te leiden voor beide wijken. Wil je je verdiepen in het christelijk geloof? Heb je het
verlangen om God te dienen in je leven? Of loop je juist rond met vragen en twijfels? Overweeg dan of
de belijdeniscatechese iets voor je is. Bedankt voor de aanmeldingen die ik tot nu toe gekregen heb.
Volgende week neem ik contact op om een eerste samenkomst te plannen. Neem voor meer informatie,
vragen of aanmelding contact met me op (E: ds.dewit@hervormdvoorthuizen.nl, T: 0342-701649). Van
harte welkom!
Bediening van de Heilige Doop
Op zondag 2 oktober, in een dienst om 16.45 uur in Bethabara, is er gelegenheid om uw kindje te laten
dopen. Opgeven van dopelingen doet u bij het Kerkelijk Bureau,
kerkelijkbureau@hervormdvoorthuizen.nl. Wilt u bij het opgeven de volgende gegevens aanreiken:
namen (voluit), roepnaam, geboortedatum en geboorteplaats, namen van ouders (ook meisjesnaam
moeder), adres, emailadres en telefoonnummer. Aanmelden voor de doop kan tot vrijdag 22 september.
Ds. De Wit, die deze dienst leidt, houdt doopzitting met de ouders. Dit gesprek zal plaats vinden op
dinsdag 27 september van 20.00 tot 21.00 uur in ’t Kerkheem. Hierbij is ook de dienstdoende ouderling
aanwezig. Deelname aan de doopzitting is noodzakelijk om uw kindje te kunnen laten dopen. Wat een
zegen om je kindje het teken en zegel van die geweldige belofte te laten ontvangen.
Arjan de Kwant, Scriba
Zingen rond het orgel
De zomer van 2022 loopt ten einde, de avonden worden korter en dat betekent dat het winterwerk weer
opgepakt wordt. Dat geldt ook voor ‘zingen rond het orgel’. Aanstaande zondag 25 september willen we
hiermee starten. Een mooi bericht om naar uit te zien, elkaar weer te ontmoeten, een kopje koffie of thee
en dan zingen. We rekenen op een mooie opkomst en die mag nog wel wat groter zijn. Als het te mager
wordt, zingt het wat minder fijn. Dus kom daarom zondagavond naar Bethabara, de koffie en thee zijn om
20.00 uur warm en vanaf 20.30 uur gaan we zingen. Voor degenen die het nog niet kennen, we zingen
psalmen en liederen uit de bundel van Johan de Heer. Ter plekke kan een lied of psalm opgegeven
worden. We zien uit naar uw en jullie aanwezigheid.
Alie en Jan Overeem
Verrassingsmiddag eenzame Ouderen
Het onderstaande bericht kregen wij binnen via het Kerkelijk Bureau: Op vrijdagmiddag 30 september
vanaf 13.00 uur tot 17.00 uur organiseert P-services Barneveld in samenwerking met Stichting Present
Barneveld een verrassingsmiddag. Deze is bedoeld voor ouderen uit de gemeente Barneveld die nog
zelfstandig wonen en er verder weinig contacten hebben. Zij worden deze middag vermaakt door
medewerkers van P-services en worden einde van de middag verwend met pannenkoeken van ‘Brams
Pannenkoeken’. Wat we verder gaan doen is dus nog een verrassing, maar het gaat wel heel leuk en
gezellig worden. Heeft u geen eigen vervoer, geen nood, u wordt gehaald en gebracht. U kunt zich
aanmelden bij Stichting Present en moet via Erik de Wilde Tel: 06-13673420, maar let op VOL=VOL.
De diaconie
Giften
In de afgelopen week mochten we via onderstaande personen de volgende giften ontvangen:
Br. E. van de Beek € 20,- kerk
Oud. D. van Ginkel € 20,- kerk
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VORMING EN TOERUSTING
De mannenkring
Op maandag 26 september hopen we elkaar weer te ontmoeten. We gaan beginnen met de Bijbelstudie
over de brief van Paulus aan de Filippenzen. Deze Bijbelstudies worden verzorgd door ds. H. Russcher.
De eerste Bijbelstudie vindt u in de Hervormde Vaan van april 2021 (nr. 4) en wel op de pagina’s 7 t/m
9. We hopen op een goede opkomst. Een hartelijke groet,
T.C. Zuyderduyn
Huisbijbelkringen
Naast de centrale Bijbelkring van wijk 1 en wijk 2 zijn er ook een flink aantal huisbijbelkringen. In de
kerkbode van vorige week stond het onderwerp, de planning van de instructieavonden en de data van de
centrale bijbelkringavonden beschreven. Ook de genoemde huisbijbelkringen gaan weer van start. Deze
kringen zijn heel divers in leeftijd en aantal. Deze groepen maken hun eigen planning en kiezen met
elkaar hun eigen avond. Sommige kringen zouden best wat versterking kunnen gebruiken, zoals een
groep van dertigers, vijftigers of die van 60+. Die leeftijden worden overigens in het geheel niet strikt
genomen. Voor alle leeftijden is er wel een kring. Wil je graag meepraten of alleen maar meedenken over
Bijbelse onderwerpen, laat dan van je horen. De avonden zijn leerzaam, laagdrempelig en geschikt voor
ons allemaal. Iedereen is welkom. Kom eens kijken. Meld je aan bij een groep, die je kent of neem
contact op met Rijk van Dam (06-12945918) of mail naar r.vdam@kpnmail.nl. We kijken naar je uit!
Donderdagmiddag Bijbelkring
Het winterseizoen staat weer voor de deur. Na de startzondag op 25 september gaat het
verenigingsleven weer beginnen. Ook de Bijbelkring op de donderdagmiddag gaat weer van start. De
eerste bijeenkomst is op donderdag 6 oktober. De andere bijeenkomsten van dit jaar zijn op 20 oktober,
3 en 17 november en 1 december. In 2023 komen we bij elkaar op 12 en 26 januari, 9 en 23 februari en
9 maart. Aan de hand van het boekje ‘De strijd van het geloof’ van ds. A. van Duinen denken we na over
1 en 2 Timotheüs. Alle bijeenkomsten beginnen om 14.30 uur en eindigen om 16.00 uur. We vergaderen
in ’t Kerkheem. Alles onder het voorbehoud van Jacobus. Al jaren is er een vaste kern van bezoekers,
maar vanwege de leeftijd loopt het aantal terug. Daarom nodigen we nieuwe leden van harte uit om ook
te komen. We kijken er naar uit om weer van start te gaan met de trouwe bezoekers, maar vooral ook
met nieuwe leden. Allemaal van harte welkom op donderdagmiddag 6 oktober om half 3 in ’t Kerkheem.
Voor meer informatie kunt u bellen met Jan van Middendorp (06-11119315) of Rijk van Dam (0612945918).

BERICHTEN WIJK 1
Predikant: Ds. K.M. Teeuw Scriba: dhr. A.J. de Kwant,
Zicht 5, 3781 CG
Boeijenkamp 84, 3781 KH
0342-472222
Tel. 06-15491579
E-mail:
E-mail:
ds.teeuw@hervormdvoorthuizen.nl scribawijk1@hervormdvoorthuizen.nl
Bijstand pastoraal werk: Heintje van Olst
Tel. 0341-252420/06-49660122
E-mail: hvolst@hervormdvoorthuizen.nl
Op weg naar zondag: enthousiasme gezocht.
Komende zondag is het opening van het winterwerk! Weet je zeer welkom in Bethabara of de Dorpskerk.
Het thema – aangereikt door de HGJB – is: ‘Enthousiasme gezocht’. Het Bijbelgedeelte is Romeinen 12
waar Paulus ons aanspoort: ‘Wees niet traag wat uw inzet betreft. Wees vurig van geest. Dien de
HEERE’. Ergens enthousiast aan beginnen lukt ons doorgaans wel, maar om enthousiast te blijven en
onze betrokkenheid op God en geloof en kerk vol te houden is vaak een hele uitdaging. Paulus doet uit
de doeken dat je hele leven in teken kan komen te staan van de liefde tot God en de naaste. Na de
kerkdiensten is er gelegenheid om gezellig koffie of thee te drinken op de beide kerkpleinen. De
startweekendcommissie heeft dit keer een lunch georganiseerd. Fijn als u of jij je daarvoor aanmeldt,
samen met je gezin of anderen. Dat kan via lunch25september@gmail.com. Schroom niet, we vinden het
super als we u en jou ook dan mogen ontmoeten. ’s Middags om 16.45 uur is er een Oekraïense dienst,
terwijl ’s avonds om 18.45 uur onze oud-predikant ds. Van Leeuwen in de Dorpskerk hoopt voor te gaan.
We zien uit naar een vreugdevolle en opbouwende start van het nieuwe seizoen!
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Om mee te leven
Hoewel ik nu geen namen noem, zijn er gemeenteleden die ziek zijn. Soms al heel lang. Er zijn broeders
en zusters die bezig zijn met onderzoeken en/of wachten op uitslagen. Dat zijn intensieve en spannende
weken. Er zijn er die strijden met psychische ziekten en moeiten. Soms worstelen ze daar al jaren mee.
Er zijn gemeenteleden die een burn-out hebben en dat is niet meteen weer over. Laten we ook meeleven
met hen die naast degenen staan die ziek zijn of met psychische problematiek leven. Meeleven met de
zieken én met hun mantelzorgers.
Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige Naam
Verborgen aanwezig deelt U mijn bestaan
Waar ik ben, bent U: wat een kostbaar geheim
Uw naam is 'Ik ben' en 'Ik zal er zijn'
Heintje van Olst-Haze (pastoraal medewerkster)
Bijbelkring – Avond 1
Op 27 september maken we als Centrale Bijbelkring een start met het seizoen. Het jaarthema is:
‘Relationeel leven in bijbels licht’. Een actueel en belangrijk thema in onze tijd, waarin er veel in
beweging is. Op de eerste avond hopen we stil te staan bij Genesis 1 vers 26-31, waar de schepping van
de mens als beelddrager van God wordt beschreven. Opvallend is dat Gods relationaliteit en onze
relationaliteit met elkaar samenhangen. Verdere informatie en de hand-out is te vinden op
https://hervormdvoorthuizen.nl/bijbelkring/. Zeer welkom om dit seizoen aan te haken bij de Centrale
Bijbelkring, ook als je nog niet eerder bent geweest. We komen samen in ’t Kerkheem en starten om
20.00 uur en ronden rond 21.30 uur af. Hopelijk tot dan!
Zeg het Voort – Queen Elisabeth was gezalfd
Ik schrijf deze kerkbodeberichten op maandag, de dag waarop miljarden mensen overal op aarde de
staatsbegrafenis van de Britse koningin Elisabeth volgen. Rowan Williams, de voormalige aartsbisschop
van Canterbury, mocht de koningin meerdere malen ontmoeten. In een bijdrage, die verscheen op
firstthings.com, denkt hij na over de zalving die het Engelse staatshoofd zeventig jaar geleden ontving.
Waarom werd ze gezalfd bij haar kroning? Heeft dit verschil gemaakt in hoe ze haar rol zag? Hieronder
enkele leerzame fragmenten:
‘Als we een stapje terug doen in de geschiedenis en nog even nadenken over de theologie van de
zalving, begrijpen we het misschien beter. Zalving - bij de doop of wijding - betekent dat iemand een
nieuwe plaats krijgt in de gemeenschap van Gods volk. Het is geen functieomschrijving en ook geen
blanco cheque voor macht en privileges. Het schept een relatie, met God en met de
geloofsgemeenschap, en belooft genade om die relatie te laten leven en bloeien.
De kroningsdienst heeft veel gemeen met de wijding: het kiest iemand uit die een positie inneemt
waarvan het de bedoeling is iets over het leven van de hele gemeenschap te manifesteren - en dat
eerst te doen door er gewoon te zijn en de idealen en aspiraties van de gemeenschap vast te houden
(en ook met zijn projecties). Het is de grondgedachte van de theologische traditie die ons vertelt dat
het priesterschap niet gaat over de succesvolle of verdienstelijke prestatie van een individu, maar
over trouw aan een positie, in het belang van de vrede en het welzijn van de gemeenschap.
En dit is wat de koninklijke zalving op het belangrijkste niveau betekent: een gave van de Heilige
Geest om een kwetsbaar mens trouw te houden aan deze plek waar de gemeenschap kan
samenkomen voor herstel en vernieuwing. Het lijdt geen twijfel dat dit precies was wat koningin
Elizabeth over haar rol geloofde. Het was een roeping waarvoor ze gezegend en begenadigd was, en
de zalving stond er centraal. Soms liet ze bezoekers in Windsor Castle haar kleine boekje met
dagelijkse devoties uit de weken voorafgaand aan de kroning zelf zien - gebeden en meditaties die
voor haar waren geschreven door de toenmalige aartsbisschop van Canterbury. Het was duidelijk dat
deze meditaties diep waren doorgedrongen en dat ze haar leven nog steeds vorm gaf volgens wat
daar was vastgelegd.
Mensen vroegen zich af waarom ze geen afstand deed toen ze een beetje kwetsbaarder werd
(hoewel haar fysieke gezondheid tot de laatste maanden buitengewoon robuust bleef). Maar ze zag
haar rol nooit als iets dat ze kon neerleggen. Hierin herhaalde ze paus Johannes Paulus II, waarbij ze
de druk van het ouder worden en kwetsbaarheid negeerde, omdat de positie er niet een was waarin
succes, prestaties en publieke glamour er toe deden. Maar wat ze wel deed, was heel zorgvuldig
plannen voor de overgang naar haar opvolger, verantwoordelijkheden verdelen, verwachtingen
verschuiven en de natie zo voorzichtig mogelijk voorbereiden op haar vertrek.
Ik keek met bewondering toe hoe ze - jaar na jaar - in haar openbare toespraken (vooral met
Kerstmis) net iets explicieter werd over haar christelijk geloof; nooit opdringerig of agressief, maar op
een manier die absoluut duidelijk maakte dat ze wist waar ze haar visie en haar kracht vandaan
haalde. Een dienaar van God, zonder twijfel; een genereus, moedig, geduldig en biddend persoon’.
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Ten slotte
*
Ik hoop dat wat we startzondag zijn gaan noemen, meer is dan de gezamenlijke aftrap. Het lijkt me
goed om deze markering te zien als het uitspreken van commitment: tijdens de startzondag mag je
jezelf beloven het nieuwe seizoen de belofte concreet te maken die je op de belijdeniszondag voor
het aangezicht van God deed ten aanzien van de opbouw van de gemeente’ (P.J. Vergunst).
*
Vorige week woensdag gingen we met een grote bus, die tot de laatste stoel bezet was, richting de
Vinkeveense plassen. De kapitein van de rondvaartboot vroeg onderweg voor de grap of iemand op
zoek was naar een nieuw huis. Er was pas een villa langs het water verkocht voor maar liefst € 17
miljoen euro. Bizar, en dan voel je hoe groot de verschillen in onze samenleving aan het worden
zijn, zeker nu prijzen zo stijgen. Ondertussen was het een gezellige dag en waar iedereen van
genoot. Dank namens alle senioren aan de organisatie, dat ze na twee coronajaren deze dag weer
mogelijk maakten!
*
Deze week gebeurt er veel in Den Haag: eerst de jaarlijkse Prinsjesdag, daarna de Algemene
Beschouwingen in de Tweede Kamer. Laten we in lijn met de aansporing van Timotheüs bidden
voor allen die hooggeplaatst zijn, ‘opdat wij een rustig en stil leven zullen leiden, in alle
godsvrucht en waardigheid. Want dat is goed en welgevallig in de ogen van God, onze
Zaligmaker’ (1 Tim.
2:2).
Een hartelijke groet, ook namens Kathleen en de kinderen,
Ds. K.M. Teeuw
Benoeming diaken – In de vergadering van 15 september jl. heeft de wijkkerkenraad Evert van Maanen,
Roelenengweg 140, 3781 BD, benoemd tot diaken in de vacature Spruijt. Hij zal uiterlijk vrijdag 30
september zijn beslissing kenbaar maken. Wij vragen u als gemeente mee te leven met deze broeder en
zijn gezin. Vanuit de wijkkerkenraad wensen we hem Gods wijsheid en leiding toe bij alle overwegingen
die moeten leiden tot een beslissing.
Scriba A.J. de Kwant

BERICHTEN WIJK 2
Predikantt: Ds. A. de Wit
Scriba: dhr. J.D. Wijnveen
Hoornbloem 35, 3781 SB
Cortenaerlaan 10, 3781 AW
Tel. 0342-701649
Tel. 0342-476305
E-mail:
E-mail:
ds.dewit@hervormdvoorthuizen.nl
scribawijk2@hervormdvoorthuizen.nl
Bijstand pastoraal werk: Heintje van Olst
Tel. 0341-252420/06-49660122
E-mail: hvolst@hervormdvoorthuizen.nl
Huwelijksjubileum
Donderdag 29 september hopen Berend en Janneke van de Kamp-Leeuwis (Van den Berglaan 23 3781
GE Voorthuizen) hun gouden huwelijksjubileum te vieren. Ze zijn 50 jaar verbonden in de band van het
huwelijk waarin ze lief en leed met elkaar konden delen. Het grootste gedeelte van hun huwelijk woonden
ze aan de Johannes Vermeerstraat en nu de laatste jaren aan de Van den Berglaan. In dankbaarheid
kijken ze terug op deze jaren en alles wat ze hierin van God mochten ontvangen. Het is een voorrecht
om samen met kinderen en kleinkinderen en verdere familie en vrienden dit jubileum te mogen vieren.
Op de huwelijksdag kregen ze de tekst (belofte!) uit Spreuken 3 vers 6 mee: ‘Ken Hem in al je wegen,
dan zal Hij je paden recht maken.’ Zo is het. God wil betrokken zijn op ons leven en zo mogen we Hem
in alles wat we meemaken aanroepen. We wensen hen toe dat ze telkens mogen ervaren dat deze God
met hen is op de weg die voor hen ligt. Alvast van harte gefeliciteerd en Gods zegen gewenst!
Ds. A. de Wit
Wijkbijbelkring – Avond 1
Maandag 26 september is de centrale Bijbelkring van dit seizoen (wijk 2). Het jaarthema is: ‘Relationeel
leven in bijbels licht’. Een actueel en belangrijk thema in onze tijd, waarin er veel in beweging is. Op de
eerste avond hopen we stil te staan bij Genesis 1 vers 26-31, waar de schepping van de mens als
beelddrager van God wordt beschreven. Opvallend is dat Gods relationaliteit en onze relationaliteit met
elkaar samenhangen. Verdere informatie en de hand-out is te vinden op
https://hervormdvoorthuizen.nl/bijbelkring/. Van harte welkom om dit seizoen aan te haken bij de Centrale
Bijbelkring, ook als je nog niet eerder bent geweest. We komen samen in Bethabara en starten om 20.00
uur en ronden rond 21.30 uur af. Hopelijk tot dan!
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Ons voorgegaan
Op 15 september is in de leeftijd van 90 jaar, overleden Janna Geurdina van Drie-van Rheenen, Baron
van Nagellstraat 65 (3781LM). Een ‘in memoriam’ komt in de kerkbode van volgende week.
We leven mee met
Mevr. H. Simon-Davelaar (Molenweg 9, 3781VA). Zij is vorige week vanuit het ziekenhuis tijdelijk naar
Norschoten in Barneveld gegaan. (Klaverweide 1, Groep 2, km 03.25, 3773AW). Ze is wel iets
aangesterkt. Als alles volgens plan verloopt, verhuist ze 27 september naar Norschoten in Putten. Daar
kan ze blijven zolang nodig is.
Jan Helmert van Rheenen (Zicht 62, 3781 CE) is zaterdag jl. opgenomen in het Gelderse Vallei
Ziekenhuis in Ede. Aanvankelijk leek zijn situatie zorgelijk, maar na onderzoek bleek hij corona te
hebben. Inmiddels hoopt hij weer thuis te zijn en verder aan te herstellen.
Evert Vlijm (Chopinlaan 27, 3781HA) is vorige week weer thuisgekomen. Dankbaar dat zijn leven weer
gespaard is, hoopt hij weer aan te mogen sterken.
Loof de HEERE, mijn ziel, en al wat in mij is, Zijn heilige Naam.
Loof de HEERE, mijn ziel, en vergeet niet een van Zijn weldaden.
Die al uw ongerechtigheid vergeeft, Die al uw ziekten geneest,
Die uw leven verlost van het verderf,
Die u kroont met goedertierenheid en barmhartigheid. (Ps 103: 1-4)
Heintje van Olst-Haze (pastoraal medewerkster)
Op weg naar zondag
Komende zondag is het de zogenaamde startzondag en besteden we in de dienst aandacht aan het
jaarthema van de HGJB: ‘Enthousiasme gezocht!’. In de afgelopen jaren is ons enthousiasme voor kerk
en geloof op de proef gesteld door de coronacrisis. Hoe zijn we hier doorheen gekomen? Is het geloof
gegroeid of heeft het schade geleden door deze beproeving? De tijd zal het leren, maar laten we daarin
niet afwachten. In afhankelijkheid van God en door Zijn heilige Geest mogen we elkaar oproepen om
ervoor te gaan! We zijn op zoek naar enthousiasme! Enthousiasme is letterlijk dat je God in je hebt. Je
bent vol van Hem. Uitgangspunt voor de verkondiging is daarbij Romeinen 12:9-20, met als kerntekst
vers 11: ‘Wees niet traag wat uw inzet betreft. Wees vurig van geest. Dien de Heere.’ In dit gedeelte
komen we verschillende kernwoorden tegen die juist nú actueel zijn: eensgezindheid, volharding, hoop
en liefde. Als we daarbij werkelijk ‘in God’ blijven of komen, mogen we daarop Zijn zegen verwachten. Ik
hoop dat iedereen hier enthousiast van wordt en mee doet in het winterwerk!
Tot slot
- Vorige week woensdag mocht ik mee met het seniorenreisje. Het was mooi om op deze manier een
heel aantal gemeenteleden te ontmoeten tijdens een mooie rondvaart over de Vinkeveense plassen.
Ondertussen hadden we ook de gelegenheid om op de rondvaartboot te lunchen. Op de terugweg nam
de buschauffeur een toeristische route en liet ons een aantal bijzondere plekken en boerderijen zien.
Dank aan de organisatie die ons een prachtige dag gegeven heeft waar we in dankbaarheid op terug
kunnen kijken.
- Vorige week donderdag was er een bijeenkomst over de crisisopvang van vluchtelingen in Voorthuizen.
Vanaf 21 september zullen vluchtelingen opgevangen worden op vakantiepark Ackersate om het
aanmeldcentrum in Ter Apel te ontlasten. Het gaat om crisisopvang (bed, bad en brood), maar de
gemeente Barneveld wil ook een stuk welzijn en welbevinden aanbieden. Ook de kerken (diaconieën) in
Voorthuizen zijn hierbij betrokken met een aantal vrijwilligers. Mooi om te zien hoe de burgerlijke
gemeente en de kerken elkaar daarin tot hulp zijn!
- Persoonlijk kijk ik uit naar het begin van het winterwerk. Het is mijn verlangen dat we persoonlijk, maar
ook als christelijke gemeente telkens weer vol mogen worden van God, zodat Zijn Naam de eer ontvangt!
Ontvang allen een hartelijke groet,
Ds. A. de Wit

BERICHTEN NIEUW-AVONDRUST
Predikant: ds. D. van de Streek
Egge 41, 3781 CH
tel. 0342-471417;
E-mail:
dvdstreek@hervormdvoorthuizen.nl
Deze week geen berichten.

Ouderling: dhr. G. van Steeg,
Koninginnelaan 44 H, 3781 GM
tel. 0342-434080;
E-mail:
gvansteeg@hervormdvoorthuizen.nl

Kerkbode Hervormde Gemeente Voorthuizen nr.35- 2022

Pg: 8-8

VAN BINNEN UIT – Missionaire commissie
Kerkelijk werker Missionair- en Jeugdwerk
Robert Duits,
Kantoor: Kerkelijk Centrum Bethabara,
Van den Berglaan 79, 3781 GE
Telefoon: 06-21986085 of 0342-470755
rduits@hervormdvoorthuizen.nl
De warme winteractie
Hierbij even een berichtje vanuit de Thuisfrontcommissie van Simone. Simone heeft sinds lange tijd weer
een keer vakantie gehad en ze is net weer begonnen met haar werkzaamheden in en rondom de shelter
met kwetsbare vrouwen en kinderen. Eind september kunt u de nieuwsbrief verwachten
met meer wel en wee van Simone. Wij als thuisfrontcommissie zijn bezig met een leuke actie op te
zetten: de warme winteractie! Met deze actie willen we mensen met wie Simone werkt helpen om warm
de winter door te komen. Deze actie is begin november. Wij zijn enthousiast en we hopen dat u mee doet
met de actie! U hoort hier binnenkort meer van! Met vriendelijke groet,
Heidi Schalk
Open Doors Dag
Op 8 oktober is er in de Midden Nederland hallen, Thorbeckelaan 123, Barneveld een Open Doors dag.
Het thema van deze dag is: Baken van Hoop. Als we iets kunnen leren van de vervolgde kerk, dan is het
wel dat de Heere God een Baken van Hoop is. Doordat Hij Zijn licht laat schijnen in onze levens mogen
ook wij daar weer iets van doorgeven. Hoe de vervolgde kerk hiermee omgaat, horen we tijdens de Open
Doors dag op 8 oktober. Er is een middagprogramma van 13-17 uur met vertaling op het podium. Het
avondprogramma is van 19.30 - 22.30 uur en is identiek aan het middagprogramma, alleen geen
vertaling van het podium. Allen van harte welkom. Wel moet u zich even opgeven bij Open Doors. Voor
meer informatie zie Open Doors.nl. Hoop elkaar daar te ontmoeten.
Magda Hoogerbrugge
Hulptransport
e
Vanaf maandag 26 september kunt u weer goederen inleveren voor een 3 transport, de laatste dit jaar.
Erg hard nodig, zeker nu de winter nadert. Alle goederen worden rechtstreeks afgeleverd in Skwira. Een
flyer met meer informatie is huis aan huis bezorgd, zal worden uitgedeeld in de kerk op zondagmorgen
en vindt u op onze website. Hopelijk wilt u allemaal nog een keer meedoen?

