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Hervormde Gemeente Voorthuizen
Kerkbode nr. 44 vrijdag 25 november 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 27 november 2022
Dorpskerk
09.30 uur: Ds. A. de Wit,
Voorb. Heilig Avondmaal
18.45 uur: Ds. J.J. van den End, Oudewater

Bethabara
08.45 uur: Ds. K.M. Teeuw,
Voorb. Heilig Avondmaal
10.30 uur: Ds. K.M. Teeuw,
Voorb. Heilig Avondmaal
16.45 uur: Ds. Valerii Kyba, Kiev
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RONDOM DE DIENSTEN
Collecten
1. Diaconie
2. Kerkenwerk
3. Onderhoud gebouwen
We zijn als gemeente gezegend met mooie kerkelijke gebouwen. Om deze mooi te houden is onderhoud
nodig. Graag vragen we dan ook een bijdrage d.m.v. deze collecte.
Psalmen voor de dienst
Morgendiensten: Kom tot ons, de wereld wacht OTH 88: 1,5
Middag/avonddienst: Psalm 98: 2
Kinderoppas
Dorpskerk
09.30 uur: Ria Kleijer, Gerlinde van der Stouwe en Esmee van der Sluijs.
Bethabara
08.45 uur: Alfa Wijnveen en Esther Mulder.
10.30 uur: Eveline Zandvliet, Laurien van Lagen, Ildiko Roseboom en Noah en Aline.
Bijbelklas
Dorpskerk
09.30 uur: Groep 1/2: Cindy van de Kuilen en Daniek Veenschoten.
Groep 3: Gerrie Zethoven.
08.45 uur: Groep 1/2/3: Janita van de Lagemaat.
10.30 uur: Groep 1/2: Noë Overeem, Louis van der Ham, Myrthe den Hertog en Sanne van Kooten.
Groep 3: Simone en Noémi Roseboom.
Oekraïense kerkdienst
Zondag 27 november is er opnieuw een dienst in de Oekraïense taal met een Oekraïense voorganger.
Dit om 16.45 uur in Bethabara. Afgesproken is om iedere laatste zondag van de maand een dienst in de
Oekraïense taal te houden, afwisselend in Rehoboth in Barneveld en in Bethabara. De eerste 50
Nederlandse bezoekers kunnen de dienst via vertaling volgen, hartelijk welkom! Voorganger in deze
dienst is pastor Valeri Kyba. Na afloop koffie met een broodje.

ALGEMENE BERICHTEN
Jarigen
26 november: Mevr. A. van Loenen-van Hoevelaken, Frans Halsstraat 67, 3781 EV, 75 jaar
29 november: Dhr. J. van den Broek, Tolnegenweg 69, 3781 PV, 87 jaar
30 november: Dhr. E. van Burken, Van den Berglaan 39, 3781 GE, 82 jaar
2 december: Dhr. G. Donkersteeg, Molenweg 45, 3781 VA, 78 jaar
Alvast van harte gefeliciteerd met uw verjaardag. Gods zegen en vrede gewenst.
Zing voor de HEERE een nieuw lied, want Hij heeft wonderen gedaan;
Zijn rechterhand en Zijn heilige arm hebben Hem heil gebracht.
Hij heeft gedacht aan Zijn goedertierenheid en trouw.
Eeuwigheidszondag
Afgelopen zondagavond hebben we de namen voorgelezen van hen die ons in het afgelopen jaar
ontvallen zijn. Die zondag stond in beide kerkgebouwen een boeket met witte rozen. Elke witte roos
stond voor elke genoemde naam van een overledene. Daarnaast twee vazen met daarin één roos. Eén
roos als herinnering aan hen die niet met name genoemd werden, maar die wel in onze gedachten zijn.
En één voor de naamlozen in deze wereld die eenzaam stierven en soms nauwelijks een graf kregen.
Hieronder de namen van de gemeenteleden die ons ontvallen zijn in het afgelopen kerkelijk jaar:
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17-11-2021
Albert Hendriksen
56 jaar
01-12-2021
Sybren Bangma
77 jaar
12-12-2021
Jannetje van de Bunt-van de Bunt
87 jaar
16-01-2022
Aart van Diermen
84 jaar
22-01-2022
Geurtje Hazeleger-van Maanen
79 jaar
28-01-2022
Rikje Molenaar-van de Burgt
95 jaar
13-02-2022
Jacob Jan de Jong
76 jaar
22-02-2022
Adriaan Karel van Hemert
92 jaar
26-02-2022
Maasje Boeve-Bunt
56 jaar
01-03-2022
Nellie Leewis-Verhoef
91 jaar
15-03-2022
Martijn Kraaij
95 jaar
25-03-2022
Hendrik Gijsbertus van den Brink
92 jaar
28-03-2022
Adriana Neeltje Hooijer-Sleeuwenhoek 90 jaar
01-04-2022
Jannetje Woutera Davelaar-van de Braak 79 jaar
08-04-2022
Niesje Koolen-Schuit
84 jaar
13-04-2022
Hendrik van Omme
64 jaar
27-05-2022
Peternella Rense-Schouten
81 jaar
07-06-2022
Hendrik Hooijer
71 jaar
05-07-2022
Johannes de Fauw
86 jaar
26-07-2022
Wijmpje Bouw-Malestein
87 jaar
27-07-2022
Wijmpje van de Kuilen-van de Mheen 94 jaar
30-07-2022
Jan Willem Lamain
90 jaar
09-08-2022
Wouter van Milgen
59 jaar
15-09-2022
Janna Geurdina van Drie-van Rheenen 90 jaar
02-10-2022
Gerrit Jan de Gooijer
78 jaar
12-10-2022
Annetje van Middendorp-Brink
92 jaar
13-10-2022
Derkje van Elten-Arends
86 jaar
04-11-2022
Rijkje van Beek-van Maanen
77 jaar
14-11-2022
Jan van de Bunt
96 jaar
Voor het voorlezen van de namen werd onderstaand gedicht voorgedragen. De band SELA maakte deze
tekst tot een mooi lied en hopen dat deze tekst tot een bemoediging mag zijn.
DE MENSEN DIE WE MISSEN
God, U kent de namen van de mensen die we missen;
geliefden, die nog steeds met ons verweven zijn.
Wij voelen hier de leegte; zij rusten in uw vrede.
God, U bent de Vader van de mensen uit de tijd.
God, U kent de namen van de mensen die we missen;
geliefden, die zo hoorden bij ons leven, elke dag.
Wij zien de lege stoelen; zij zitten aan uw tafel.
God, U bent de Vader van de mensen in ons hart.
Troost ons Heer, wees ons nabij.
Laat ons in uw armen vrede vinden.
Draag ons Heer en koester ons
als we denken aan de mensen die we missen.
God, U kent de namen van de mensen die we missen.
We delen de verhalen van wie ons dierbaar zijn.
We danken voor hun leven; we komen hen weer tegen.
God, U bent de Vader van het leven, voor altijd.
Wie huilt er onze tranen?
Christus, Hij alleen!
Wie draagt ons door de dagen?
Christus, Hij alleen!
Wie heeft ons leed gedragen?
Wie heeft de dood verslagen?
Wie brengt ons weer samen?
Christus, Hij alleen!
Namens de Algemene Kerkenraad, Jan Overeem
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Bezinningsuur Heilig Avondmaal – Op woensdag 30 november bent u en jij hartelijk welkom in
Bethabara. We hopen stil te worden voor God en ons innerlijk voor te bereiden op de viering van het
Avondmaal. Het accent zal liggen op het sursum corda, Latijnse woorden die verwijzen naar het fragment
uit het formulier waarin staat dat we onze harten tijdens het sacrament mogen opheffen naar de Heere
Jezus, die aan de rechterhand van de Vader is gezeten en waarnaar de artikel van ons christelijk geloof
verwijzen. Vanwaar deze beweging omhoog? Hoe maakt ons hart deze opwaartse beweging? Fijn als u
en jij erbij bent om zegenrijk op weg naar zondag te gaan. We starten om 19.00 uur en het duurt een
kleine drie kwartier.
Ds. K.M. Teeuw
Censura Morum
In verband met de viering van het Heilig Avondmaal op zondag 4 december wordt Censura Morum
gehouden, voor beide wijken, op maandag 28 november van 19.00 uur tot 19.30 uur in ‘t Kerkheem.
Heilige Doop
Want u komt de belofte toe, u en uw kinderen. Daarom is er weer gelegenheid om uw kindje te laten
dopen. De dienst staat gepland voor zondagochtend 11 december om 09.30 in de Dorpskerk.
Opgeven van dopelingen doet u uiterlijk 1 december bij het Kerkelijk Bureau, Kerkstraat 35, 3781 GA
Voorthuizen, tel. 473674. E-mail: kerkelijkbureau@hervormdvoorthuizen.nl. Wilt u bij het opgeven de
volgende gegevens aanreiken: namen (voluit), roepnaam, geboortedatum en geboorteplaats, namen
(ook meisjesnaam moeder) van ouders, adres, emailadres en bereikbare telefoonnummer(s). Het
doopgesprek met de ouders staat gepland voor 6 december van 20.00 uur tot 21.00 uur in ’t Kerkheem.
We schrijven bij al deze voornemens bij leven en welzijn!
Arjan de Kwant, Scriba
Afscheid dominee Teeuw, Kathleen en de kinderen
Nogmaals welkom voor de afscheidsreceptie van ds. Teeuw en zijn vrouw. Voor in de agenda: zaterdag
17 december kunt u hem en zijn gezin persoonlijk gedag zeggen. U bent van harte welkom tussen 14.30
uur en 17.00 uur bij ‘t Kerkheem. Een hapje en drankje staan voor u klaar. Graag zouden we een cadeau
willen aanbieden als aandenken en als dank voor wat zij voor onze gemeente hebben betekend. Wilt u
ook een steentje bijdragen? Dan kunt u een bijdrage storten op Hervormd Voorthuizen, NL30RABO 0366
3513 46 o.v.v. ‘Gift ds. Teeuw’.
e
Alvast bedankt! We hopen u allen te zien op de 17 !
Afscheidscommissie familie Teeuw
Zingen rond het orgel
Op zondag 27 november gaan we weer zingen rond het orgel. De derde keer van dit seizoen. De
opkomst is nog voorzichtig en we rekenen komende zondag op een mooie opkomst, er kunnen nog
genoeg mensen bij. De kerkzaal is nog niet vol. Kom gerust een keer kijken. Vanaf 20.00 uur is er koffie
of thee in Bethabara. 20.30 uur beginnen we met zingen van psalmen en liederen uit de bundel van
Johan de Heer. Luisteraars die via de kerkradio of de kerkomroep.nl meeluisteren kunnen meegenieten
van de zang. Bij deze een hartelijk uitnodiging om te komen of te luisteren. Voelt u zich welkom!
Alie en Jan Overeem
Interkerkelijke leeskring (Avond 2) – Na een inspirerende startavond rond het boek
Dialoog, Dans en Duel hopen we op 1 december voor de tweede keer als leeskring bij
elkaar te komen. We starten om 20.00 uur in ’t Kerkheem. We richten ons op
hoofdstuk 3,4,5, waar de dialoog tussen God en ons vanuit de Schriften wordt
besproken. Opnieuw interessante en diepe hoofdstukken, die hopelijk opbouwende
gesprekken opleveren. Weet u en jij je hartelijk welkom, ook als je vorige keer er niet
bij kon zijn of als je de stof niet helemaal hebt kunnen lezen. De derde avond is op 19
januari. Mede namens Janny van Steeg,
Ds. K.M. Teeuw
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Welkom op het kinderkerstfeest
Op 25 december is er het jaarlijkse
Kinderkerstfeest. Het thema is ‘Ik kan niet
wachten’. Samen hopen we te zingen, er is
een sketch, we horen over Jozef en Maria,
Simeon en Anne en de Wijzen uit het Oosten.
Door alles heen gaat het om Jezus, het Kind
van Bethlehem. (Ver)wachten we Hem in ons
leven? Nieuw is dit jaar dat we in de vier
adventsweken tijdens het kindermoment in de
kerkdienst een kinderlied oefenen, waarmee
we op weg gaan naar het Kinderkerstfeest.
Jong en oud, hartelijk welkom! We vinden het
fijn om jullie te ontmoeten! Namens de
voorbereidingscommissie, Niek Jongsma,
Bert Kleijer, Gea van Leeuwen, Marieke van
den Top en ds. Rien Teeuw.
Kerstworkshops
Ook dit jaar willen we weer kerstdecoraties maken. De opbrengst is weer voor de verslavingskliniek in
Skwira, Oekraïne. Je kunt een krans, guirlande, tafelstuk maken etc. Er is mooi groen, takken, mos,
dennenappels en van alles om te versieren!
De data: Woensdag 7 en 14 dec. van 9.30 -12.00 uur.
Vrijdag 9 en 16 dec. van 14.00 -16.30 uur.
Zaterdag 10 en 17 dec. van 9.30 -12.00 uur.
De kosten zijn 22,50 euro. Met lichtjes 25,00 euro. Wie doet er mee?
Opgeven kan via e-mail: teunyschimmel47@gmail.com of telefonisch: 06-13688289
Kerstkaartenactie
U heeft de afgelopen weken vast wel eens gedacht: ‘tjonge, t’is zo weer Kerst’. Als organisatie van de
actie dachten we dat ieder geval wel toen we in oktober overleg hadden over de komende
kerstkaartenactie. En gelukkig kunnen we u melden dat de actie dit jaar, na 2 jaar van afwezigheid door
coronabeperkingen, wel door zal gaan. Het zal u nog wel bekend zijn dat de opbrengst van deze actie is
bestemd voor onze zustergemeenten in de Oekraïne, Roemenië en Hongarije. Er is in deze landen nog
steeds gebrek aan alles. Vanuit onze gemeente willen we onze naasten daar helpen waar we kunnen.
Natuurlijk is naast geld uw voorbede voor de beide landen hard nodig.
U kunt AL uw kerstkaarten in de periode van maandag 12 december t/m donderdag 22 december in
komen leveren in Bethabara. U bent van harte welkom tussen 14.00 uur en 15.30 uur en van 19.00 uur
tot 20.00 uur (niet op zondag). Op de laatste dag, donderdag 22 december, kan dit tot uiterlijk 15.30 uur.
Wilt u hier rekening mee houden? U betaalt een aantrekkelijker tarief als via de reguliere kerstpost,
namelijk € 0,85 per kaart (maximaal 50 gram) Buiten Nederland geldt het internationale tarief van € 1,55.
(maximaal 20 gram) Al uw kaarten worden door ons voorzien van een stempel ‘Hulp RoemeniëOekraïne’. De kaarten in de gemeente Barneveld en in de regio brengen wij zelf weg en alle andere
kaarten worden door ons voorzien van een postzegel waarop wij korting krijgen.
Ook de kerstpost van uw bedrijf is bij ons in goede handen. Wij komen de kaarten graag bij u ophalen en
verzorgen dan de rest, dat scheelt voor u weer een hoop werk in deze toch al drukke periode. Eén
telefoontje of e-mail is voldoende. U doet toch allemaal weer mee aan deze actie? Het kost u niets extra
en het brengt een mooi bedrag op voor onze naasten in Roemenië en in de Oekraïne.
kerstkaartenactievoorthuizen@gmail.com
Rommelmarktschuurverkoop zaterdag 26 november
Morgen, zaterdag 26 november, gaat de schuur weer open voor de verkoop. U bent van harte welkom
tussen 9 uur en 12 uur aan de Haarkampstraat 10 in Voorthuizen. De schuur is weer volop bijgevuld, je
kan prima slagen voor Sinterklaascadeaus. Kom ook langs en laat je verrassen door het ruime aanbod.
Hou Facebook en Instagram, Rommel_vhz, in de gaten voor actuele foto’s van het aanbod.
Parkeren kan bij Brons aan de Molenweg. PIN betaling is mogelijk!
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Giften
In de afgelopen week mochten we via onderstaande personen de volgende giften ontvangen:
Oud. Van Steeg € 10,- Diaconie
Oud. Wijnveen € 10,- Kerk
Hartelijk dank.

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: Eerste adventszondag
Advent breekt aan. Vanouds een periode van inkeer en bezinning in de kerk. Bijzonder is dat we als
gemeente op weg mogen gaan naar de viering van het Avondmaal. Collega De Wit hoopt voor het eerst
het sacrament in de Dorpskerk te bedienen, ik voor het laatst in Bethabara. Mijn plan is om bij een
bekend Bijbelgedeelte stil te staan, de gelijkenis van de verloren zoon (Lucas 15 vers 11-32). In de
Voorbereidingsdienst focussen we op het vertrek van de jongste zoon, in de Viering zelf op de
vaderfiguur, in de Dankzegging op de oudste personage. Wie van te voren inspiratie op wil doen kan het
boek van Henri Nouwen, Eindelijk Thuis, tot zich nemen. Ook Tim Keller heeft een prachtig boekje
geschreven, De vrijgevige God. We zien uit naar een zegenrijke Avondmaalcyclus in adventstijd.
Ik blijf de HEER verwachten,
mijn ziel ziet uit naar Hem.
Zijn woord vult mijn gedachten;
ik hunker naar zijn stem.
(Psalm 130)
Ziekennieuws
Op 29 november moet Jaap Lokhorst (Hoofdstraat 145) een zware hartoperatie ondergaan die maar
liefst vijf uur gaat duren. Al langere tijd waren er zorgen en onlangs heeft de arts besloten dat deze
ingreep aan hartklep en aorta nodig is, waarbij er wellicht ook een omleiding wordt gemaakt. We wensen
Jaap en Riet en allen die bij hen horen Gods zegen toe in deze spannende tijd. Hopelijk mag alles goed
gaan en draagt de ingreep bij aan verbetering van de gezondheid.
'Wentel uw weg op de HEERE, vertrouw op Hem, Hij zal het maken' (Psalm 37 vers 5).
Zeg het Voort – Maria’s ‘ja’
Onlangs heeft de schrijver Willem Jan Otten met zijn boek Zondagmorgen de prijs van het beste
theologische boek van 2022 gewonnen. Willem Jan Otten trad zo’n twintig jaar geleden toe tot de
Rooms-Katholieke Kerk, een stap waarmee hij verbazing en verwondering losmaakte bij veel (nietgelovige) mensen om hem heen. In Zondagmorgen vertelt hij over hoe hij de zondagmorgen in de
coronaperiode, de tijd waarin hij de ‘mis’ moest ‘missen’. Daarbij komt ook advent nadrukkelijk aan bod.
Uiteraard merk je soms de rooms-katholieke invloeden, maar wat hij schrijft over het geloof van Maria in
de prille fase van haar zwangerschap is ontroerend:
‘Dat horen en zwanger raken bij Maria op hetzelfde mysterieuze moment plaatsgrijpen, dat vertelt
Lucas helemaal niet. Maria vraagt bij hem: ‘Maar hoe moet dat dan? Ik heb geen omgang met een
man?’. Dan stelt de aartsengel, Maria de ‘overschaduwing door de Heilige Geest’ in het
vooruitzicht. ‘Want voor God is niets onmogelijk’.
In het Grieks wordt hier voor ‘overschaduwen’ hetzelfde woord ‘episkiadzein’ gebruikt als
bij Marcus, als die beschrijft wat de leerlingen overkomt als ze de transfigurerende gloed van Jezus
op de berg Thabor zien. Als de aartsengel deze bevruchtende overschaduwing heeft beloofd, valt
er, zo stel je je voor, een stilte. In zijn boek Jezus van Nazareth vertelt emerituspaus Benedictus
over deze stilte, en over de reactie van Maria op het ongelooflijke, en alles veranderende van wat
ze te horen heeft gekregen.
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Voor God is niets onmogelijk, zei de engel. En toch, zegt Benedictus: op dit moment, tijdens
deze stilte, is God afhankelijk van Maria. Die, als alle mensen, naar Gods evenbeeld geschapen is,
wat zeggen wil: begenadigd met vrije wil. ‘Zijn macht is gebonden aan het onafdwingbare ‘ja’ van
een mens’. Van een meisje van nog maar een paar eisprongen, en misschien nog niet één. De
stilte van de schepping voor dit ‘ja’, als ze nadenkt en aarzelt, wordt na een eeuwigheid, verbroken
door ‘laat mij gebeuren wat u gezegd hebt’. ‘Toen ging de engel van haar weg’, staat er, Maria
achterlatend: zwanger, van haar ja, van aanvaarding. De Vlaamse dichter Anton van Wilderode
probeert zich in te denken wat Gabriël op dat moment doormaakt:
Ik vloog naar de nok van de hemel weer
En door niemand nagestaard:
Ik knielde in het midden des hemels en zei:
Vader, zij heeft aanvaard.
En heel de ruimte werd wit en stil
Van roerloosheid en van licht,
Want beneden begon Maria aan
De strofen van haar gedicht
Ten slotte
We wensen elkaar een goede adventsperiode. Mooi is om als gezin of persoonlijk met een
adventskalender of iets anders bezig te zijn. Hoe bewuster je op weggaat, hoe ontvankelijker je wordt
voor het wonder van Kerst:
Want alzo lief heeft God de wereld gehad dat Hij zijn eniggeboren Zoon gezonden heeft, opdat een
ieder die in Hem gelooft niet verloren gaat maar het eeuwige leven heeft’ (Joh. 3:16).
Een hartelijke groet, ook namens Kathleen en de kinderen,
Ds. K.M. Teeuw

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. 0341-252420/06-30347255 (Whatsapp)
E-mail: hvolst@hervormdvoorthuizen.nl
In memoriam Jan van de Bunt
Op maandag 14 november is ons gemeentelid Jan van de Bunt overleden op de leeftijd van 96 jaar. Jan
van de Bunt woonde tot juni van dit jaar aan de Grote Hegweg 10 in Kootwijkerbroek. Het grootste
gedeelte van zijn leven woonde hij in Nijkerkerveen waar hij samen met zijn vrouw een boerderij had.
Vanwege dorpsuitbreiding konden ze de boerderij in Nijkerkerveen niet voortzetten en zo zijn ze in 2006
in Kootwijkerbroek gaan wonen en in de hervormde gemeente Voorthuizen lid geworden. Op hun leeftijd
was dit een grote verandering voor dhr. en mevr. Van de Bunt. Deze verhuizing bood voor zoon Aalt wel
de gelegenheid om het boerenbedrijf voort te zetten. Tot op hoge leeftijd was Jan van de Bunt actief op
de boerderij. De laatste jaren werd dit minder vanwege zijn gezondheid. Hij had thuis ook steeds meer
zorg nodig. Vorig jaar december moest hij afscheid nemen van zijn vrouw. Na haar overlijden heeft hij
nog tot juni thuis gewoond bij zoon Aalt, maar door de toenemende zorgbehoefte ging dat niet langer.
Gelukkig was er een plaats in Norschoten waar hij de zorg kon krijgen die hij nodig had. Hij leefde daar
weer enigszins op en genoot van de bezoeken die hij kreeg. Een aantal weken geleden kreeg hij corona.
Hij kwam daar doorheen, maar zijn krachten namen verder af. Zo is hij in de nacht van zondag op
maandag 14 november overleden. In de dienst van Woord en gebed hebben we gelezen uit Psalm 23 en
Psalm 37 waar de oproep klinkt om op de Heere te vertrouwen en ook je weg aan de Heere toe te
vertrouwen. Aansluitend vond de begrafenis plaats op de begraafplaats in Nijkerkerveen. We condoleren
zoon Aalt en dochter Hermina die in de Hartenberg woont met het verlies van hun vader en wensen hen
Gods troost en nabijheid toe.
Op weg naar zondag
Komende zondag is het de eerste van vier adventszondagen. Vier weken waarin we nadenken over de
komst van Christus. In de dienst van komende zondag bereiden we ons voor op de viering van het Heilig
Avondmaal op zondag 4 december. Advent is een tijd van inkeer en bezinning en daarom is het goed om
daarbij stil te staan rondom de voorbereiding op de viering van het Heilig Avondmaal. Welkom!
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Tot slot
Afgelopen zondagavond herdachten we in een gezamenlijke dienst de gemeenteleden die ons ontvallen
zijn. We luisterden naar de oproep van Paulus om elkaar te troosten door de komst van de Heere Jezus
te verwachten. Persoonlijk vind ik het enorm bemoedigend om als reactie op de preek van zondagavond
ook van gemeenteleden terug te horen hoe dit gedeelte hen getroost heeft in hun leven toen zij te maken
kregen met verlies van geliefden. Een geweldig uitzicht voor ieder die in Christus is en ook voor allen die
in Hem ontslapen zijn.
Ontvang allen een hartelijke groet,
Ds. A. de Wit
Dank
Daar het bijna onmogelijk is om iedereen te benaderen die, tijdens de maanden van ziek zijn
en rond Gert z’n overlijden, om ons heen hebben gestaan door middel van een bezoekje, een
telefoontje of één van de véle kaarten die wij hebben ontvangen, willen wij jullie op deze wijze hartelijk
bedanken voor jullie medeleven. Het voelde als een warme deken. Het neemt het verdriet niet weg, maar
het heeft ons goed gedaan om te merken dat hij door zovelen gekend en gewaardeerd werd.
Bovenal dank aan God die ons overal doorheen heeft gedragen. We kregen niet meer te dragen, dan wat
we dragen konden. Groot is Uw trouw o Heer - aan ons betoond!
Dicky de Gooijer -Pater, kinderen en kleinkinderen.

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

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

Nieuwe bewoner
Eind oktober is dhr. G. van de Hoef vanuit Kootwijkerbroek in Nieuw Avondrust komen wonen in
appartement 113. Twee van zijn drie kinderen wonen in Voorthuizen en dat is een goede reden om naar
hier te verhuizen. We wensen hem toe dat hij zich snel thuis zal voelen in zijn nieuwe woonplaats. Ik heb
er alle vertrouwen in dat dit gaat lukken.
Huwelijksjubileum
Het is al weer even geleden dat de fam. Brouwer via de ziekenboeg een vaste woonplek heeft gekregen
in Nieuw Avondrust. Het is wel wennen voor hen, temeer omdat dhr. Brouwer in app.226 woont en mw.
Brouwer in app. 122. Het mooie is wel dat ze toch elke dag bij elkaar kunnen zijn.
We mogen dat ‘bij-elkaar-zijn’ in breder perspectief plaatsen, omdat we hen mogen feliciteren met hun
65-jarig (briljanten) huwelijksjubileum. Op 29 november 1957 traden Wouter Brouwer en Jannetje van
Harskamp in het huwelijk en sindsdien zijn ze een echtpaar. Ze kregen samen drie kinderen en hebben 4
kleinkinderen en ook 3 achterkleinkinderen. Ze hebben een groot deel van hun huwelijk aan de
Nijkerkerweg gewoond, totdat het niet meer ging. Dhr. Brouwer heeft als timmerman in de bouw gewerkt
en ook hun eigen huis gebouwd. Hun leven is door ziekte en zorg niet altijd gemakkelijk geweest. Toch is
er dankbaarheid dat ze dit jubileum op dinsdag 29 november mogen vieren. We feliciteren hen van harte
met dit heugelijke feit en wensen hen samen met kun kinderen en (achter)kleinkinderen een fijne dag
toe! Bovenal bidden we u Gods zegen toe!
Tenslotte
Even was het erg koud en leek het winter te worden, maar de temperaturen lopen weer op. De
weermannen en -vrouwen hebben het dan over licht wisselvallig weer. Regenachtig en grijs. We beleven
inmiddels de donkere dagen voor Kerst. Maar we zien uit naar het Licht!
Een hartelijke groet, mede namens br. Van Steeg,
Ds. D. van de Streek
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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
Woonruimte gezocht voor Simone
Simone hoopt volgend jaar op verlof te komen in Nederland. Hopelijk kunt u
haar in die periode ook ontmoeten! Voor deze verlofperiode in maart en april
2023 zijn we op zoek naar een eigen woonruimte voor haar. Het zou fijn zijn als
het in of om Voorthuizen is. Weet u een plekje of heeft u iets beschikbaar? Dan
horen we het graag! Hartelijke groeten, Werkgroep Centraal-Azië,
Thuisfrontcommissie van Simone.
wcavoorthuizen@gmail.com / Tel. 0620452841
Bijbelvertaalwerk in Oost-Congo
Een kort maar toch belangrijk bericht vanuit de thuisfrontcommissie van Gert de Wit die namens Wycliffe
voor Oost-Congo bijbelvertaalwerk doet. De afgelopen weken heeft u meermaals berichten van ons
ontvangen via de beamer in de kerk, maar ook in de kerkbode en op de website van de kerk. Misschien
bent u zelfs wel bij de Missionaire dienst geweest die in het teken stond van het werk van Gert. Nu het
einde van het jaar nadert vragen we toch nogmaals uw aandacht voor dit belangrijke en mooie werk wat
Gert mag doen voor de BOA bevolking. Want hoewel het vertalen zeer voorspoedig verloopt zijn er ook
zorgen, vooral op financieel gebied. We zien de financiën teruglopen en de vaste maandelijkse giften zijn
onvoldoende om het werk langdurig door te zetten. Aanstaande zondag ontvangt u in de ochtenddienst
de nieuwsbrief waarin u kunt lezen hoe voorspoedig het werk momenteel verloopt, daarbij ontvangt u ook
een machtigingskaart. We vragen u te overwegen dit project financieel te ondersteunen! We spreken ook
onze dank uit naar iedereen die de afgelopen maanden en jaren al in gebed en financiële steun heeft
bijgedragen aan de voorspoedige start van dit project. We ervaren hierin de zegen van God. Ook
spreken we dankbaarheid uit namens de BOA bevolking, wekelijks ontvangen we berichten waarin zij
ons als gemeente bedanken en voor ons bidden. De machtigingskaarten kunnen aan het einde van de
dienst worden ingeleverd in de daarvoor bestemde bak, maar ook op een later moment opgestuurd
worden naar onderstaand adres:
Vincent van Goghstraat 34
3781 XN Voorthuizen
Hartelijke groet namens de thuisfrontcommissie Oost-Congo

Dagboek ‘Een handvol koren’
‘Een handvol koren’ is een uitgave van de GZB. Iedere dag biedt twee overdenkingen: één voor jongeren
of om als gezin samen over na te denken en één voor persoonlijke bezinning. Het dagboek bevat ook
extra’s, zoals kinderpuzzels, buitenlandse recepten en verhalen uit landen waar de GZB werkt.
Medewerkers zijn predikanten, zendingswerkers en jongerenwerkers. Medewerkers overdenkingen
volwassenen: o.a. ds. P. Nobel (Garderen), ds. C. van der Knijff (Libanon), ds. J.W. Verboom (GrootAmmers), ds. P.J. den Admirant (Apeldoorn), ds. C. Budding (Goudswaard).
Medewerkers overdenkingen jongeren: o.a. Anneleen van Doorn (Nicaragua), Bram Maarleveld
(Bodegraven), Christiaan Trommel (Apeldoorn), Björn van Veelen (Indonesië), Nieske Selles (Ermelo).
Het dagboekje kost €13,95, maar liefst €8,- daarvan is bestemd voor het zendingswerk. U kunt het
dagboekje kopen bij het Kerkelijk Bureau, ze zijn daar aanwezig. Bent u in 2023 75 jaar of ouder? Dan
hoeft u dit dagboekje niet te kopen, dan ontvangt u het bij de fruitdoos
De Missionaire Commissie.
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Dagboekje Een handvol Koren. Voor € 13,95 af te halen bij het Kerkelijk Bureau!
Gastenavond Alpha
Hartelijk welkom op de gastenavond van de Alpha-cursus! Samen
met de deelnemers geven we een inkijkje in de Alpha-cursus. Het
is dus een mooie gelegenheid om de sfeer te komen proeven en
diverse deelnemers zullen vertellen wat de Alpha-cursus voor hen
heeft betekend. Het thema van de avond: 'Is er meer?'. Het
programma is een aaneenschakeling van verschillende
onderdelen. We beginnen zoals we dat elke Alpha-avond doen
met een gezamenlijke maaltijd. De gastenavond is op dinsdag 6
december in Kerkelijk Centrum Bethabara, Van den Berglaan 79 te
Voorthuizen. Er is inloop vanaf 18.45 uur en om 19.00 uur begint
het programma met de maaltijd. We hopen je te mogen
verwelkomen en neem gerust iemand mee. In verband met de
voorbereidingen voor de maaltijd ontvangen
we je aanmelding graag voor donderdag 1 december.
Aanmelden:
- Scan de QR-code of klik hier
- Telefonisch bij Annet Westeneng (0342-474608)
Het Alpha-team
Bedankt voor uw warmte !
Wat werd er fantastisch gereageerd op de Warme Winter Actie
voor Simone, tot onze verrassing zijn er zo’n 175 bestellingen
geplaatst. Inmiddels is alles opgehaald en bezorgd, hopelijk heeft
het u en jou gesmaakt. We zijn dankbaar te mogen melden dat de
winst € 1.128,- bedraagt! Dit bedrag is inmiddels bij Simone in
Centraal-Azië en in de volgende nieuwsbrief zullen we meer
vertellen over de besteding ervan. We hopen en bidden dat er
minder mensen in financiële problemen komen, en vooral, dat er
iets uitgedragen mag worden van de Warmte en echte boodschap
van Kerst!
In beide kerken staan nog boxen waarin u een (kerst)kaartje voor
Simone kunt inleveren. U kunt deze uiteraard ook bezorgen bij één
van de werkgroepleden. Hartelijk bedankt voor uw meedoen en
meeleven!
Hartelijke groeten,
Werkgroep Centraal-Azië, thuisfrontcommissie van Simone
Klompenmakerslaan 42 / Johannes Vermeerstraat 31 /
Beethovenlaan 17 wcavoorthuizen@gmail.com, tel. 06-20452841
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Bezoek Albanië
Van 3 tot en met 8 november was ik een aantal dagen in Albanië. Het waren mooie en bijzondere dagen
en goed om weer veel vrienden, oud-collega’s, bekenden en buren te ontmoeten. De belangrijkste reden
voor mijn bezoek was echter het bijwonen van de opening van het nieuwe kerkgebouw van onze
gemeente in Kombinat. Bijna 3 jaar geleden vond de zware aardbeving plaats die de kerk verwoestte en
er een duur ander gebouw gehuurd moest worden. Door gebed, inspanningen van onder andere stichting
Hoop voor Albanië en financiële bijdragen (onder andere uit de Hervormde Gemeente Voorthuizen) is er
veel gebeurd in de periode na ons vertrek uit Albanië. Er is een stuk land aangekocht, een voormalig
COAprefabgebouw is in Delfzijl gedemonteerd en naar Albanië getransporteerd. Door allerlei
werkgroepen en inzet van Albanese jongeren is dit weer opgebouwd en staat er inmiddels een prachtig
gebouw. Op zaterdag 5 november werd door middel van een bijzondere dienst de opening van het
gebouw én het 30-jarig bestaan van deze kerk gevierd. Het was bijzonder om erbij te zijn, veel bekenden
te ontmoeten en terug te kijken. Begin jaren ’90 van de vorige eeuw kwamen na de val van het
communisme de eerste zendingswerkers naar Albanië en in 1992 begon in Kombinat (buitenwijk van
Tirana) een kerkplant. We hebben in deze dienst God gedankt en gebeden om zegen voor de toekomst.
En namens deze gemeente vraag ik om gebed voor het leiderschap, de jongeren en de Protestantsevangelische kerk in Albanië.
Robert Duits

