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Instructieavond  
De eerstvolgende instructieavond voor de Huisbijbelkringen is op maandag 30 januari 2023 
om 20.00 uur in ’t Kerkheem. De avond wordt geleid door ds. W. Meijer. Het onderwerp voor 
Avond 6 is ‘Het huwelijk gebroken’. De praktijk van het leven leert dat het Bijbelse ideaal van 
een levenslange huwelijksrelatie van liefde en trouw niet altijd haalbaar is. Wat zegt de Bij-
bel? Hoe gaan we als christelijke gemeente om met echtscheiding? Lees alvast de instructie 
door en kom met je vragen. Goede voorbereiding. Iedereen weer van harte uitgenodigd 
 
Voorbereidingsmoment Heilig Avondmaal 
Op zondag 5 februari hopen we het Heilig Avondmaal te vieren. In de week voorafgaand aan 
de viering is er een bezinningsmoment waar u hartelijk welkom bent. Een moment van voor-
bereiding, gebed, stilte en bezinning. Ik wil stilstaan bij het eerste gedeelte van de lofprijzing. 
Het thema is: ‘Van zondag naar maandag’. Van harte welkom in Bethabara op woensdag 1 
februari van 19.00 uur tot 19.30 uur. Ds. A. de Wit  
 
Zingen rond het orgel  
Op zondag 29 januari gaan we weer zingen rond het orgel. Afgelopen keer waren er enkele 
nieuwe gezichten, maar er kunnen er meer bij, kom gerust een keer kijken en meezingen. In 
de kerkzaal is nog volop ruimte. Vanaf 20.00 uur is er koffie of thee in Bethabara. 20.30 uur 
beginnen we met zingen. De luisteraars die via de kerkradio of de kerkomroep.nl meeluiste-
ren kunnen meegenieten van de zang die bestaat uit het zingen van psalmen en liederen uit 
de bundel van Joh. de Heer. Bij deze een hartelijke uitnodiging om te zingen om God te loven 
met psalmen en liederen. Heel hartelijk welkom! Alie en Jan Overeem 
 
Om alvast in de agenda te zetten.  
Op 16 februari is er een avond voor de bezoekdames, waarvoor we ook de leden van de 
kerkenraden en de PPB-ers van harte uitnodigen. Deze avond komt Saskia de Jonge ons 
vertellen over dementie. Tijdens het bezoekwerk, maar ook in onze omgeving, hebben we te 
maken met hen die de diagnose alzheimer of dementie hebben gekregen. Wat is goed om 
te doen en wat kun je beter niet doen in zulke situaties? Iedereen met belangstelling voor dit 
onderwerp is van harte welkom op 16 februari om 19.30 uur in ‘t Kerkheem.  
Thomas Kool, Netty Jonker, Heintje van Olst 
 
Ontmoetingsavond lhbti+  
In de kerkbode van 23 december hebben we gemeld dat we op woensdag 1 februari een 
ontmoetingsavond willen houden voor de mensen in onze gemeente die zich betrokken voe-
len bij mensen van de lhbti+-groep. Vanzelfsprekend voor degenen die zich daarbij rekenen, 
maar ook ouders of anderszins betrokkenen, bijvoorbeeld hen die willen meedenken over 
hoe we als gemeente een goede en veilige gemeente kunnen zijn voor iedereen. Als je daar 
ook bij wilt zijn, stuur dan even een mail naar veelkleuren@hervormdvoorthuizen.nl Dan ont-
moeten we elkaar op 1 februari graag om 19.45 uur in Bethabara, (inloop 19.30 uur).  
Werkgroep Veel Kleuren 
 
Seniorencontactmiddag 8 februari  
Op woensdag 8 februari is er weer een seniorencontactmiddag in ’t Kerkheem. Deze middag 
begint om 14.30 uur. De overdenking wordt verzorgd door ds. Oscar Lohuis. Het orgel wordt 
bespeeld door dhr. T.C. Zuyderduyn. Het onderwerp voor deze middag wordt ook verzorgd 



door ds. Lohuis. Hij komt ons vertellen en e.e.a. laten zien van het werk van Christenen voor 
Israël. Er is deze middag ook een verkooptafel aanwezig waar u boeken, wijnen, sieraden 
etc. kunt kopen. Als u opgehaald wilt worden dan kunt u dat doorgeven aan Ep Vlastuin tel: 
06-51375979 of aan Paul Verbeek tel: 471491. We hopen u weer te ontmoeten en het zou 
leuk zijn om daarbij ook nieuwe gezichten te zien.  
De Diaconie  
 
 Pastoraat 

 
Huwelijksjubilea: 
Wim en Bep Schuiteman-Bronkhorst (Koninginnelaan 44 E, 3781GM) mochten op 25 ja-
nuari dankbaar stilstaan bij hun 60-jarig huwelijksjubileum.  
Op 28 januari 2023 was het 40 jaar geleden dat Teun en Evelien van Kerssen-Top (Brug-
veenseweg 59, 3781PG) elkaar trouw beloofden.  
 
We leven mee met: 
Dirk van Ginkel (De Steenkamp 121, 3781VV) wordt donderdag 2 februari geopereerd aan 
zijn oog.  
Mevr. Ploon Gorissen-van der Krans (Baron van Nagellstraat 2J, 3781AR) is na een ge-
slaagde operatie weer thuis. Komende week hoort ze de uitslag. 
Dhr. Ton van den Hee (Molenweg 29, 3781VA) is verhuisd naar het ‘Zorgerf’ (Veenwaterweg 
3 D 3881RM Putten, Hofje 3). We bidden voor hem en zijn vrouw Brandien.  
Er is zorg over de gezondheid van mevr. S. van der Hoef-Evers (Van den Berglaan 30-132, 
3781GH). Ze heeft enkele weken geleden een TIA gehad. Haar situatie is erg wisselend en 
er is weinig zicht op herstel. 
Alette van de Krol-Oskam (Harremaatweg 11, 3781NH) is na een geslaagde operatie weer 
thuis gekomen. Komende week krijgt ze de uitslag. 
Johan Kuijt (Nachtegaalweg 20-02, 3774PG Kootwijkerbroek) mocht, met de nodige medi-
catie, vanuit het ziekenhuis naar huis om daar verder te herstellen.  
De MRI zag er goed uit, zodat Jesse van den Top (Mendelssohnlaan 20, 3781HW) zaterdag 
naar huis mocht. Ondanks dat de ontsteking in zijn been nog niet weg is, zijn Sjaak en Ma-
rieke dankbaar dat ze als gezin weer samen thuis mogen zijn.  
Dhr. Aart van Vliet (Hoofdstraat 155G, 3781AD) onderging een geslaagde operatie. We 
bidden dat de geplaatste crt-d het gewenste resultaat mag geven.  
 
Behalve de hierboven genoemde gemeenteleden bidden we ook voor hen die ziek zijn, voor 
kracht, moed en dat ze mogen weten en merken dat God bij hen is.  
 
 
 
 
 
 


