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Alle diensten worden uitgezonden via: 
                     www.kerkomroep.nl en 
                      www.kerkdienstgemist.nl 
 
Zondag 8 januari 2023 
Dorpskerk 
09.30 uur: Ds. G.D. Kamphuis, Barneveld 
18.45 uur: Ds. A.J. Mouw, Aalburg 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Bethabara 
08.45 uur: Ds. H. Brandsen, Harderwijk 
10.30 uur: Ds. H. Brandsen 
16.45 uur: Ds. A.J. Mouw 
 
 
 
 

  

 
Hervormde Gemeente Voorthuizen 
Kerkbode nr. 01 vrijdag 6 januari 2023 
Scriba Algemene Kerkenraad: Jan Overeem, mail: 
jovereem@hervormdvoorthuizen.nl 
Adres: Roelenengweg 154, 3781 BD Voorthuizen tel. 06-
21877585 
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 
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RONDOM DE DIENSTEN 

 
Collecten 
1. Diaconie 
2. Kerkenwerk 
3. Energiekosten gebouwen 
 
Psalmen voor de dienst  
Morgendiensten: Psalm 91:1 WK 
Middag/avonddienst: Psalm 150: 3 
 
Kinderoppas 
Dorpskerk 
09.30 uur: Liesbeth van den Brandhof, Nicoline van Meerveld en Marissa van Leijenhorst. 
Bethabara 
08.45 uur: Miranda Lagerweij en Sharon van Lagen. 
10.30 uur: Petra, Anna en Julia Klein en Sophie van Veldhuizen. 
 
Bijbelklas 
Dorpskerk 
09.30 uur: Groep 1/2: Esmee en Casper van der Sluijs. 
          Groep 3: Gerrie Zethoven. 
08.45 uur: Groep 1/2/3: Ina en Gerjon Guliker. 
10.30 uur: Groep 1/2: Inge van den Top en Laura Vos. 
          Groep 3: Simone en Noémi Roseboom. 
 
 
Themadienst 
In de middagdienst in Bethabara van a.s. zondag 
zal ds. Bert Jan Mouw voorganger zijn. Hij heeft 
gekozen voor het thema: 
'Komen alle blessings van God?’ 
 Na afloop van deze dienst zal er voor alle jongeren 
vanaf 12 jaar een maaltijd worden aangeboden. 
Een mooi moment om elkaar in het nieuwe jaar 
weer te ontmoeten.  
Jij komt toch ook?! 
 
 
 
 
Gastendienst 
Het nieuwe jaar is nog maar een paar dagen oud. 
Het zijn de dagen van de goede voornemens, de 
eerste stappen om die concreet te maken en 
misschien om je eerste teleurstellingen alweer te 
verwerken…  Voor een eerste gastendienst hebben 
we een thema dat als een uitdaging klinkt en je zou 
het kunnen oppakken als een voornemen voor het 
nog nieuwe jaar. ‘Laten we elkaar liefhebben’, dat 
zou in onze samenleving vandaag de dag een goed 
voornemen kunnen zijn. Maar zit daar nog meer 
achter? Heeft de Bijbel daar ook iets over te 
zeggen? Misschien nog wel iets meer dan je op het 
eerste gehoor zou verwachten. Benieuwd? Voel je 
welkom! Of kom samen met een gast naar de kerk! 
En het laatste nieuws is dat de jonge mensen betrokken worden bij de muzikale begeleiding: de Jong 
Talent Band. Dus: Kom zondag 15 januari naar de gastendienst!. Om 16.45 uur in Bethabara. 
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ALGEMENE BERICHTEN 

 
Jarigen 
9 januari: Mevr. A. Zeeman-Klein, Plaggenmeierslaan 12, 3781 DN, 81 jaar 
9 januari: Dhr. R. Stroomberg, Jagerskamp 5, 3781 GS, 81 jaar 
9 januari: Mevr. J. Brouwer-van den Hudding, De Ruijterlaan 1, 3781 TJ, 82 jaar 
13 januari: Mevr. A. van Ruler-van Voorthuizen, Roelenengweg 40, 3781 BB, 76 jaar 
Gefeliciteerd en een fijne dag gewenst en Gods zegen voor de tijd die komt. 

Valt om ons heen steeds meer het diepe zwijgen, 
de eenzaamheid, die nergens uitkomst ziet, 
laat ons dan allerwege horen stijgen 
tot lof van U het wereldwijde lied. 
In goede machten liefderijk geborgen, 
verwachten wij getroost wat komen mag. 
God is met ons des avonds en des morgens, 
is zeker met ons elke nieuwe dag. 

 
Aanspreekpunt pastoraat voor beide wijken  
Geboorte van jullie kindje, een ziekenhuisopname en als u weer thuis bent gekomen uit het ziekenhuis, 
bij een overlijden of andere pastorale zaken kunt u vanaf maandag 9 januari weer terecht bij Heintje van 
Olst. Zij is dan weer het aanspreekpunt voor het pastoraat voor wijk één en wijk twee. Zij verzorgt de 
nieuwsbrief en de voorbedepunten. Haar telefoonnummer is: 06- 49660122 en haar emailadres is: 
hvolst@hervormdvoorthuizen.nl. Met dankbaarheid heb ik de afgelopen weken deze taken voor haar 
waargenomen. Voor de komende tijd wensen we Heintje, maar ook ds. De Wit en Robert Duits van harte 
Gods kracht en wijsheid om het pastoraat samen op te pakken. Zeker in de drukkere vacaturetijd.  

‘Ik sla mijn ogen op naar de bergen, vanwaar mijn hulp komen zal! Mijn hulp is van de 
Here, die hemel en aarde gemaakt heeft.’(Ps. 121:1-2) 

Jan Overeem 
 
 
Gebedskalender 
Aanstaande zondag ligt de nieuwe gebedskalender weer voor u klaar. Ook in het nieuwe jaar mogen we 
er voor elkaar zijn in gebed. Op de home pagina van de website van onze gemeente vindt u het 
gebedspunt voor die dag, of u kunt de hele kalender uitprinten. We mogen samen als gemeente elkaar 
voor Gods troon brengen, zoals Paulus ons ook oproept: 

 ‘Ik roep er dan vóór alles toe op dat smekingen, gebeden, voorbeden en dankzeggingen 
gedaan worden voor alle mensen’ (1 Timotheüs 2:1). 

Doet u/ doe jij ook weer mee? 
 
 
Seniorenmiddag 11 januari  
Op woensdag 11 januari is er weer een seniorenmiddag in ’t Kerkheem. Deze middag begint om 14.30 
uur en de overdenking wordt verzorgd door dhr. T.C. Zuyderduyn. Het orgel wordt bespeeld door 
dhr. H. van Dijk. Het onderwerp voor deze middag is ‘Johannes de Heer: zelfs nu nog actueel’. 
Dhr. Walter Lodewijk zal ons enige informatie geven over het leven van Johannes de Heer en daarbij zal 
er veel samenzang zijn van de liederen die hij heeft geschreven. Als u opgehaald wilt worden, dan kunt u 
dat doorgeven aan Ep Vlastuin tel: 06-51375979 of aan Paul Verbeek tel: 0342-471491. 
We hopen u weer te ontmoeten!  
De diaconie 
 
 
PCOB 
Op 16 januari a.s. is er weer een ledenmiddag. Onderwerp is: 
‘Kroonjuwelen van het Loo’, door dhr. Jan Huttinga. De heer Huttinga 
is jachtopziener in het Kroondomein Het Loo. Met als hobby 
natuurfotografie. Wat hij daar ziet en beleeft, laat hij ons in vier 
seizoenen zien. Hij is een geweldige verteller. We starten om 14.30 
uur in de Ichthuskerk, Tromplaan 8 te Voorthuizen. We ontmoeten u 
graag op 16 januari! 
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Mannen onder elkaar 

In onze grote gemeente zijn er heel veel mannen, maar kennen die 
elkaar wel? En wanneer je nieuw in onze gemeente bent, hoe leer je 
dan al die anderen kennen? Vooral wanneer je meer van de ‘doe-
dingen’ dan de ‘praat-dingen’ bent. Daarom hebben wij: Gert 
Nooteboom, Jelle de Kleuver en Emile Daalmeijer bedacht dat daar 
verandering in moet komen. Het voornemen is om meerdere keren 
per jaar iets laagdrempeligs te organiseren, met als voornaamste doel 
ontmoeting en elkaar beter leren kennen. Iedere man van 18 jaar of 

ouder mag meedoen. Wanneer je een keer meedoet ben je niet verplicht dat de volgende keer weer te 
doen. Andere mannenactiviteiten zoals het mannen event en de houthakdag blijven overigens gewoon 
bestaan. We willen op zaterdag 21 januari starten met de eerste activiteit: een ochtendwandeling ergens 
op de Veluwe, dus reserveer die datum vast in de agenda. Een paar maanden later organiseren we weer 
wat anders waar iedere 18+ man welkom is. We houden je op de hoogte! 
 
 
Houthakdag 
Woensdag 28 december had de houthakdag weer plaats bij Bunt Hoveniers. Voor de 28e is er al veel 
inzet verleend door zagers, houtslepers en transport. Met ruim twintig mensen van 8 tot 80 jaar werd er 
woensdag gezaagd, gehakt, gekloofd en hout weggebracht. Het was een fantastische dag met een 
prachtig financieel resultaat van maar liefst € 7350,= euro voor het jeugdwerk! Iedereen die op welke 
wijze dan ook een steentje heeft bijgedragen wordt hartelijk bedankt!  
De houthakdagcommissie 
 
 
Giften 
In de afgelopen week mochten we via onderstaande personen de volgende giften ontvangen: 
Oud. H. van Hoef € 25,- Lika vertaalwerk 
Oud. R. Bakker € 100,- verwarming gebouwen 
Oud. F. Overeem € 25,- energiekosten 
Oud. W. van Nijhuis 3 x € 20,- en € 10,- diaconie 
Oud. D. Overeem € 30,- ouderenpastoraat 
Oud. G. Roseboom € 8,- en € 25,- kerk en € 15,- Simone 
Mevr. N. van Middendorp € 20,- kerk 
Oud. B. Kleijer 2 x € 10,- diaconie 
Oud. M. Tellegen € 20,- en € 5,- kerk 
Via kerkelijk bureau € 20,- beeld en geluid 
Mevr. F. Bakker € 10,- diaconie 
Mevr. C. van Norden € 25,- diaconie 
Oud. N. van de Bovenkamp € 20,- Oekraïne  
Oud. A.C. Wijnveen € 20,- diaconie 
Oud. T. Kool € 20,- , € 15,- en € 10,- diaconie 
Oud. D. van Ginkel € 50,- en 2 x € 20,- kerk 
Diaken P.H. Verbeek 2 x € 10,- diaconie 
Oud. G. Goorhuis € 20,- kerk 
Mevr. M. van Renselaar € 20,- kerk 
Oud. J. van den Berg € 20,- energiekosten en € 20,- voedselpakket Roemenië 
Hartelijk dank. 
 
 
 

VORMING EN TOERUSTING 
 
Instructieavond Bijbelkringen 
Op dinsdag 10 januari a.s. hoopt ds. A. de Wit de instructie te verzorgen voor Avond 5 van de 
Bijbelkringen. Het onderwerp is ‘Huwelijk in moderne tijd’. De instructie duurt van 20.00 uur tot ca. 21.30 
uur en vindt plaats in de consistorie van de Dorpskerk. Aanvankelijk was een andere datum en plaats 
gepland. Maar omdat ds. De Wit op 9 januari de centrale Bijbelkring leidt, is de instructieavond verzet 
naar de tiende en vindt die plaats in de consistorie. Hartelijk welkom. 
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Bijbelkringwerk 
In onze gemeente zijn zo’n 15-20 huisbijbelkringen actief. Daarnaast zijn er in beide wijken de centrale 
Bijbelkringen. We horen nogal eens dat veel gemeenteleden niet weten waar die (huis)Bijbelkringen zijn 
en wie de contactpersonen zijn. De centrale Bijbelkringen staan in de kerkbode en op de website. Veel 
kringen bestaan uit een vaste groep die op een of andere manier in het verleden is ontstaan. En soms 
komt er een kring bij of houdt een kring op te bestaan. Bij sommige kringen komen er mensen bij en 
vertrekken er mensen door verhuizing of anderszins. Het kan zijn dat bepaalde kringen vol zitten, zeker 
bij huisbijbelkringen is de ruimte soms beperkt. We proberen komende tijd de kringen in kaart te brengen 
met de contactpersonen. Of er nog ruimte is, of het een kring in een buurt of sectie is of hoe dan ook. 
Daarna willen we inventariseren waar behoeftes liggen en kijken hoe en op welke manier we 
gemeenteleden kunnen werven. Het kan ook zijn dat we een nieuwe (huis)Bijbelkring starten. Maar voor 
dit alles hebben we uw hulp ook nodig. Als u ideeën heeft of u wilt zelf deelnemen aan een kring, of een 
huisbijbelkring starten, laat ons het weten. De laatste jaren proberen we als gemeente jaarlijks een 
thema of een Bijbelboek te behandelen die op (bijna) alle kringen besproken kan worden en veelal ook 
een preek of prekenserie door de predikant gedaan wordt. We zien graag uit naar uw suggesties die 
kunnen naar r.vandam@kpnmail.nl of naar jovereem@hervormdvoorthuizen.nl 
Rijk van Dam en Jan Overeem  
 
 
 

BERICHTEN WIJK 1 
  Predikant:Vacant     Scriba: dhr. A.J. de Kwant, 
       Boeijenkamp 84, 3781 KH 
       Tel. 06-15491579 
  E-mail:     E-mail: 
 scribawijk1@hervormdvoorthuizen.nl 

Bijstand pastoraal werk: Heintje van Olst 
Tel. 0341-252420/06-49660122 
E-mail: hvolst@hervormdvoorthuizen.nl 

 
Op weg naar zondag 
Inmiddels is het gezin Teeuw verhuisd naar Ridderkerk en zal ds. Teeuw daar zondag zijn intrededienst 
doen. In Voorthuizen hopen er in de morgendiensten gastvoorgangers voor te gaan. We zullen nu vaker 
dan we gewend zijn, gastvoorgangers verwelkomen in de vacante periode. Ik las uit eerdere 
berichtgeving nog een mooie uitspraak die onderstreept om als kerk op de zondag samen te komen rond 
Gods Woord. ‘Waar het Woord van God klinkt, daar is de kerk’ (Koopmans). Tegelijk is het een 
dynamische visie op de kerk, want elke zondag moeten wij kerk worden door het Woord van God tot ons 
te nemen, en de oproep tot geloof en gehoorzaamheid ter harte te nemen. Als dat gebeurt, is de kerk de 
mooiste plaats op aarde, de plaats waar je mag schuilen bij de levende Christus. Of dat nu met 
gastvoorgangers plaatsvindt of met een ‘eigen’ voorganger. Heb een vreugdevolle zondag! 
 
Centrale Bijbelkring Wijk 1 
Op dinsdag 10 januari hopen we weer bij elkaar te komen als Centrale Bijbelkring Wijk 1. Nu ds. Teeuw 
vertrokken is, ben ik gevraagd om deze kring te leiden. We komen bij elkaar om 20.00 uur in ’t 
Kerkheem. In de serie Relationeel leven staan we deze avond stil bij het thema: Huwelijk in onze 
moderne tijd. In onze tijd is het huwelijk helemaal niet meer vanzelfsprekend. Veel mensen gaan 
ongehuwd samenwonen. Hoe gaan we daarmee om? Heeft het huwelijk een meerwaarde boven dit 
ongehuwd samenwonen? Deze en andere vragen bespreken we, waarbij we ons laten leiden door wat 
de Bijbel hierover zegt. Als het goed is komt de hand-out voor deze Bijbelkring op de website van de 
gemeente te staan. Wees hartelijk welkom! 
Ds. W. Meijer 
 
Beroepingswerk 
Toen wij voor de zomer te horen hebben gekregen dat ds. Teeuw onze gemeente ging verlaten is er 
direct allerlei werk in gang gezet. De kerkrentmeesters zijn druk in de weer geweest om alle benodigde 
informatie bij de PKN en de classis aan te leveren. Daarnaast zijn er vanuit de gemeente veel namen van 
mogelijke predikanten ingediend (72!). Deze lijst is door een hoorcommissie doorgenomen en zorgvuldig 
beluisterd. Dit resulteerde in een advies aan de kerkenraad van 4 namen. Aanstaande donderdag, 12 
januari, komen we bijeen om deze namen van mogelijke predikanten te bespreken. We vragen om uw 
voorbede voor deze belangrijke vergadering. 
Arjan de Kwant, Scriba 
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Bericht van overlijden 
Op 25 december is ons gemeentelid Brand van Middendorp overleden op de leeftijd van 84 jaar. Hij 
woonde aan Rubensstraat 30 te Voorthuizen en was sinds 30 september 2020 weduwnaar van Riet van 
Middendorp-van de Stroet. Brand van Middendorp was een bekende in het dorp. Niet alleen vanwege 
zijn werk als aannemer, maar ook door de vele vrijwilligersactiviteiten waar hij bij betrokken was. 
Jarenlang heeft hij zich ingezet voor de vrijwillige brandweer van Voorthuizen. Hij was tot op hoge leeftijd 
actief voor VVOP waar hij betrokken was bij de vrijdagmorgenploeg. Ook had hij bij VVOP zijn plek aan 
de blauwe tafel. Daarnaast heeft hij zich vele jaren ingezet voor de Oranjevereniging van Voorthuizen. 
De laatste maanden had hij last van toenemende kortademigheid. Hij werd opgenomen in het ziekenhuis 
waar ze ontdekten dat dit kwam door een niet goed werkende hartklep. Aanvankelijk leek het erop dat hij 
hieraan geholpen kon worden, maar dat bleek vanwege zijn gezondheid toch niet mogelijk. Met dit 
bericht is hij naar huis gekomen om te sterven. Zo is hij thuis overleden op de avond van 1e kerstdag. In 
de afscheidsdienst, die gehouden is op 31 december, hebben we Psalm 121 gelezen,  die ook bovenaan 
de rouwkaart stond. De dichter van deze Psalm weet waar zijn hulp vandaan komt: van de God die 
hemel en aarde geschapen heeft. Deze God bewaart de zijnen. Hun uitgaan en hun ingaan zal Hij 
bewaren. Dat bidden we ook de kinderen (Everard, Betsy, Rini en Trudy) en kleinkinderen toe nu er een 
lege plaats gekomen is in de familie. We wensen hen Gods troost en nabijheid toe. 
Ds. A. de Wit 
 
Geboren  
Marien en Gerrina van Lagen, Lankerenseweg 35 (3781 NB) werden verblijd met de geboorte van Evi op 
22 december. Evi is het zusje van Dani. Wat mooi dat Evi op mag groeien in een gezin dat God de eer 
mag toebrengen. De eerste week was pittig omdat Evi het drinken moeilijk binnen hield. Mogelijk een 
allergie. We hopen en bidden dit van korte duur is. Van harte gefeliciteerd met jullie dochter en zusje!  
 
Geboren 
Bij Henry en Antoinette Bakker-Veldhuizen, Hondsdraf 31 (3781 SL) werd op 24 december een zoon 
geboren die de naam Hugo draagt. Sanne heeft er een broertje bij.  De Heere gaf nieuw leven en 
spaarde moeder. Wat een voorrecht als zo het gezin uitgebreid mag worden! We feliciteren de ouders, 
Henry en Antoinette en Sanne. Onze wens is dat Hugo op mag groeien tot eer van God. 
 
Meeleven 
Mevr. Veldhuizen (Apeldoornsestraat 3, 3781 BH) is in de week voor kerst kort opgenomen geweest in 
het ziekenhuis ivm hartproblemen. Net voor de kerst mocht zij weer naar huis. We hopen en bidden dat 
het herstel mag doorzetten. 
Alie Jansen, (Hoofdstraat 153c, AD) is thuis, maar is erg zwak. Samen met Wim, de kinderen en de 
thuiszorg verzorgen zij Alie. 
Dhr. Schut (Ganzenbeekstraat 8, 3781 AV)  is begin deze week thuis gekomen uit het ziekenhuis. De 
thuishulp had niet eerder ruimte om de verzorging te doen. Zijn gezondheid is stabiel en gaat elke dag 
iets beter. Dhr. en mevr. Schut zijn blij dat ze weer samen thuis zijn. 
Evert van de Beek (Johannes Vermeerstraat 9, 3781 XD) heeft voor oud en nieuw enkele dagen in het 
ziekenhuis gelegen en heeft 4 zakken bloed toegediend gekregen. Daardoor is Evert weer op ‘krachten’ 
gekomen. Evert en Eefje zijn dankbaar dat ze weer samen zijn. 
Gerrie ter Haar (Roelenengweg 148, 3781 BD) is door een val in huis een nacht in het ziekenhuis 
geweest. Ze heeft een scheurtje in een rugwervel. Voor het herstel zal geruime tijd nodig zijn. Wat kan 
alles er ineens anders uitzien. We hopen dat het herstel spoedig mag verlopen. 
We bidden voor en denken aan de zieken die we niet met name noemen. 
‘ Werp al uw zorgen op Hem, want Hij zorgt voor u’. (1 Petrus 5:7) 
Jan Overeem 
 
Tenslotte 
Het nieuwe jaar mocht dit jaar op zondag beginnen met de samenkomsten van de gemeente in beide 
kerkgebouwen. En al is het een nieuw jaar, onze Heere blijft ons net als alle voorgaande jaren getrouw. 
Daar mogen en kunnen wij op bouwen. Maar goed ook, want er zal wel wat op ons afkomen dit jaar. De 
gedachte gaat uit bijvoorbeeld uit naar alle gezinnen met een boerenbedrijf, gezinnen waar de energie 
rekening (te) zwaar wordt en gezinnen die zijn gevlucht uit oorlogssituaties. God is een God van trouw, 
die mensen opzoekt, troost geeft en bovenal een toekomst vol van hoop geeft. Eén van de 
nieuwjaarsdagdiensten begon ook met dit lied. Hoe mooi was dat. Dit jaar begon ook qua kerkbode 
teksten zonder de inbreng van een ‘eigen’ predikant in wijk 1. Deze teksten zullen in de komende periode 
door het moderamen van wijk 1 worden verzorgd. Een hartelijk groet namens het moderamen van wijk 1. 
J. Rozenberg 
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BERICHTEN WIJK 2 

    Predikantt: Ds. A. de Wit   Scriba: dhr. J.D. Wijnveen 
    Hoornbloem 35, 3781 SB           Cortenaerlaan 10, 3781 AW  
    Tel.     Tel. 0342-476305 
(    0342-701649/06-30347255(Whatsapp)    
    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 

 
 
In memoriam mw. Hooijer-Blaauwendraat 
Op vrijdag 23 december overleed Hendrika (Riek) Hooijer-Blaauwendraat in de leeftijd van 93 jaar. Ze 
woonde aan de Harremaatweg 40 te midden van haar kinderen en kleinkinderen. De begrafenis van haar 
man Hijmen in september 2003 was de eerste die ik destijds in Voorthuizen heb geleid. Dat betekent dat 
zij ruim 19 jaar alleen is geweest. Ze is al die tijd nooit echt alleen geweest. Ze werd van de vroege 
morgen tot de late avond verzorgd door haar zoons Henk en Evert en hun echtgenotes. Gedurende de 
dag was er steeds wel iemand van de (klein)kinderen die even binnenwipte. Ik ben opnieuw onder de 
indruk geraakt van de manier waarop deze mensen in het ‘Hooijerdorp’ met elkaar om gingen en naar 
elkaar om keken. De taal tussen Riek en de kinderen was direct en ze spaarden elkaar niet, maar de 
zorg voor oma was perfect. De thuiszorg of een wijkverpleegkundige zou dat niet beter hebben gekund. 
Riek was afkomstig uit Renswourde en de jongste uit een gezin van 19 kinderen en Hijmen was er één 
van 10. Na het overlijden van haar man brandde er steeds een kaars als herinnering aan hem en bij elk 
bezoek sprak ze over hem en de voortreffelijke zorg van haar kinderen. Ze was er bijzonder dankbaar 
voor. Op het laatst van haar leven werden haar geheugen en krachten steeds minder.  Ze was moe en 
verlangde heen te gaan. Daarvoor wees ze met haar vinger naar boven. De bezoekjes van mij zijn in 
2013 gestopt door mijn vertrek en zijn overgenomen door Heintje van Olst. Vanwege haar vakantie hebt 
ik op donderdag 29 december de begrafenis geleid. In de afscheidsdienst in de aula bij de begraafplaats 
‘Diepenbosch’ heeft haar kleinzoon Rijk namens de anderen herinneringen opgehaald aan oma en we 
hebben stil gestaan bij Psalm 68 vers 19 en 20.  Die verzen waren door Riek zelf aangereikt via vers 7b 
uit de berijmde Psalm 68 NB: Hij droeg ons door de diepte heen, de Here Here doet alleen ons aan de 
dood ontkomen. Daarna hebben we haar naar haar laatste rustplaats hier op aarde gebracht en bij haar 
man begraven. We wensen de familie Hooijer de kracht van het geloof toe om dit verlies een plek te 
geven in hun leven. 
Ds. D. van de Streek 
 
We leven mee met en bidden voor 
Ton Adriaanse (Brahmslaan). Hij is bezig met bestralingen die hij afgelopen week heeft gehad en deze 
week nog krijgt. Over 3 maanden volgt een CT-scan. 
Mevr. Simon, (voorheen Molenweg, nu Norschoten in Putten) is erg verzwakt. Ze slaapt veel en is soms 
nauwelijks wakker te krijgen. 
Gert van den Berg (Tromplaan 41) is afgelopen dinsdag opgenomen voor een hart ablatie(een 
behandeling voor hartritmestoornissen) We hopen en bidden dat de ingreep geslaagd is. 
We denken en bidden voor de eenzamen en degenen die opzien tegen het nieuwe jaar. 
‘Niets zal ons kunnen scheiden van de liefde van God in Christus Jezus, onze Heere’. 
 (Romeinen 8:39) 
Jan Overeem 
 
Centrale Bijbelkring 
Maandag 9 januari is er weer de centrale Bijbelkring voor wijk 2. De vorige keer (12 december 2022) 
stonden we stil bij de betekenis van het christelijk huwelijk volgens de Bijbel. We ontdekten dat het 
christelijk huwelijk te maken heeft met: (1) veilige verbondenheid met elkaar, (2) elkaar dienen waarbij 
het voorbeeld van Jezus Christus leidend is en (3) elkaar trouw zijn. Komende maandag denken we na 
over het huwelijk in de moderne tijd. In onze tijd spreekt het niet langer vanzelf dat mensen voor een 
huwelijk kiezen. De laatste decennia zijn er verschillende samenlevingsvormen ontstaan. Hoe moeten we 
deze ontwikkelingen duiden? Welke vorm van samenleven past het beste bij de manier waarop er in de 
Bijbel gesproken wordt over relaties? Welke keuze(s) hebben we als christen te maken wanneer we het 
huwelijk hoog willen houden? We lezen een gedeelte uit Maleachi 2: 6-10 en 1 Korinthe 6: 12-20. We 
hopen u allen weer te zien op maandag 9 januari om 20.00 uur in Bethabara. Welkom! 
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Op weg naar zondag 
Komende zondag zijn er gastvoorgangers in de erediensten van Bethabara en de Dorpskerk. Door de 
vacature die ontstaan is met het vertrek van ds. Teeuw zal dit de komende tijd regelmatig zo zijn. Ook al 
ontvangen we dan steeds wisselende voorgangers het Woord blijft steeds klinken. Daarom is het nodig 
om steeds weer dáár te zijn (ook in de vacaturetijd) waar het Woord verkondigt wordt: in de kerk. 
Komende zondagmiddag om 16.45 uur is er in Bethabara een themadienst waarin ds. Mouw uit Aalburg 
zal voorgaan. Het thema is: Komen alle blessings van God? Voor de jongeren is er na afloop van de 
dienst een maaltijd. Via de FollowUp en de 16+ krijgen ze een uitnodiging. Hebben ze de uitnodiging niet 
ontvangen? Wijs ze dan gerust op deze dienst en wees er zelf als ouders ook bij. Het is een mooi 
moment om met de jongeren gezamenlijk het nieuwe jaar te beginnen. 
 
Tot slot 
* Er ligt een drukke periode achter ons met veel ontmoetingen en bijeenkomsten rondom kerst en 
 oud- en nieuwjaar. Persoonlijk heb ik het als een zegen ervaren dat we dit zonder beperkingen als 
 christelijke gemeente mochten vieren (in tegenstelling tot voorgaande jaren).  
* Ondertussen heeft ds. Teeuw afscheid genomen op 1e Kerstdag. We zijn hem dankbaar voor het 
 ambtelijke werk wat hij heeft mogen doen binnen de hervormde gemeente Voorthuizen. Thomas 
 Kool als voorzitter van de wijkkerkenraad, vertelde daar het een en ander over in zijn toespraak. We 
 zullen de aanwezigheid en de bijdragen van ds. Teeuw missen. Nu de predikantsplaats vacant 
 geworden is, zal dat voor ons allemaal even wennen zijn. Als ministerie proberen we de pastorale 
 taken zo goed mogelijk onderling te verdelen. Dit loopt zoals gebruikelijk via Heintje van Olst-Haze.  
* Bedankt voor de kerst-, verjaardags- en nieuwjaarskaarten die we van u ontvingen. Ik wens u allen 
 veel heil en zegen toe voor 2023. Ik hoop dat we ook dit jaar mogen groeien in de genade en 
 kennis van onze Heere en zaligmaker Jezus Christus (2 Petrus 3:18).  
Ontvang allen een hartelijke groet,  
Ds. A. de Wit 
 
 
 

BERICHTEN NIEUW-AVONDRUST 
Predikant: ds. D. van de Streek  Ouderling: dhr. G. van Steeg, 
Egge 41, 3781 CH    Koninginnelaan 44 H, 3781 GM 
tel. 0342-471417;    tel. 0342-434080; 
E-mail:      E-mail: 
 dvdstreek@hervormdvoorthuizen.nl     gvansteeg@hervormdvoorthuizen.nl 

 
 
Verandering 
Een paar maanden geleden heb ik bij de kerkenraad aan gegeven op 31 december 2022 te willen 
stoppen met het pastorale werk in Nieuw Avondrust. Ik heb dit werk sinds oktober 2018 met veel 
genoegen mogen doen, maar ik ben inmiddels 70+ en vond het tijd om het stokje aan een ander over te 
dragen. Er is gezocht naar een opvolger, maar die is tot op dit moment nog niet gevonden. Besloten is nu 
dat het Bijbeluurtje en de Bijbelkring op de respectievelijk de 2e en 3e woensdag van de maand door de 
ouderlingen overgenomen gaat worden. Het pastorale bezoek zal ik vooralsnog blijven doen totdat een 
opvolger gevonden is. 
 
Bijbeluurtje en Bijbelkring 
Dit zal bij toerbeurt door ouderlingen verzorgd worden. De data daarvoor zijn: Bijbeluurtje op woensdag 
11 januari om 15.00 uur op de gesloten afdeling en de Bijbelkring op woensdag 18 januari om 15.00 uur 
in het Veenhuisje. 
 
Tenslotte 
De groene kerst zal gezien de weersvoorspellingen gevolgd worden door een groene januari. 
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 

 
 
Opbrengst van de kerststukjes. 
Het is weer heel fijn en gezellig verlopen. 
En we hebben € 1350,- overgemaakt 
voor de verslavingskliniek in Oekraïne! 
Iedereen die hier aan heeft 
meegeholpen, heel hartelijk bedankt! 
Hartelijke groet van  
Johan en Teuny Schimmel. 
 
Bedankt 
De Skwiracommissie wil de 
 rommelmarktcommissie hartelijk 
 bedanken voor de mooie gift van 
 € 4650.-Daarnaast hartelijk dank aan 
Teuny Schimmel, die ook dit jaar weer de 
leiding had bij het maken van de 
kerststukjes en hiervoor het prachtige 
bedrag van € 1350.- heeft opgehaald 
voor het drugsopvangcentrum. Met deze 
bedragen kunnen we veel zusters en 
broeders in Skwira helpen! 
 
Week van gebed  
Doe goed, zoek recht. De Week van gebed voor eenheid van christenen 2023 moedigt kerken aan om 
goed te doen en recht te zoeken. Bijzondere aandacht is er voor de verdeeldheid, die veroorzaakt wordt 
door het onrecht van ongelijkheid en racisme. Tijdens de Week van gebed voor eenheid bidden 
wereldwijd miljoenen christenen mee. Door samen te bidden ervaren we dat we verbonden zijn, met God 
en met elkaar. Tegelijk tonen we verantwoordelijkheid voor anderen door de problemen van de 
samenleving in de voorbeden een plek te geven. Het materiaal voor de Week van gebed voor eenheid 
2023 werd voorbereid door kerken uit de Amerikaanse staat Minnesota. Zij kozen het thema ‘Doe goed, 
zoek recht’ uit, naar aanleiding van een Bijbeltekst uit Jesaja 1 vers 17. De gruwelijke dood van George 
Floyd in deze staat in 2020, als gevolg van het handelen van een politieagent, bracht wereldwijd een 
beweging op gang waarin (de gevolgen van) racisme en etnocentrisme worden besproken. Ook in de 
kerk. In het materiaal van dit jaar wordt gekeken naar de rol van de kerk en gebeden om eenheid. De 
jaarlijkse Week van gebed voor eenheid wordt georganiseerd door MissieNederland, de Raad van 
Kerken en Samen Kerk in Nederland (SKIN). 
Ook in Voorthuizen kun je meebidden, van maandag 16 t/m vrijdag 20 januari, vanaf 19.00 uur, in 
verschillende kerken: 
Maandag De Kandelaar (De Ruijterlaan 4) 
Dinsdag Odulfkerk (Budkestraat 26) 
Woensdag Bethabara (V/d Berghlaan 79) 
Donderdag Gereformeerde kerk (Hoofdstraat 142) 
Vrijdag Kerk aan het plein (Hoofdstraat 202) 
Meer informatie vind je op www.weekvangebed.nl. Namens de stuurgroep, 
Magda Hoogerbrugge 

 


