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Alle diensten worden uitgezonden via: 
                     www.kerkomroep.nl en 
                      www.kerkdienstgemist.nl 
 
Zondag 15 januari 2023 
Dorpskerk 
09.30 uur: Ds. A. Bloemendal, Barneveld 
18.45 uur: Ds. W.J. de Hek, Utrecht 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Bethabara 
08.45 uur: Ds. A. de Wit 
10.30 uur: Ds. A. de Wit, Heilige Doop 
16.45 uur: Ev. J.W. van der Vegte, Gastendienst 
 
 
 
 

  

 
Hervormde Gemeente Voorthuizen 
Kerkbode nr. 02 vrijdag 13 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. St. Gave 
 
Derde collecte   
Stichting Gave verlangt ernaar dat de vluchtelingen die naar ons land komen in Jezus’ naam worden 
gezien en geliefd. Ze komen thuis bij mensen en God. Gave is een interkerkelijke organisatie. 
Gave maakt kerken en christenen bewust van de roeping om vluchtelingen een thuis te bieden. Gave 
inspireert, traint en helpt bij de invulling hiervan. Gave initieert, organiseert en ondersteunt diaconaal, 
missionair en pastoraal werk onder vluchtelingen in Nederland. Dat doen ze op verschillende manieren, 
bijvoorbeeld door vluchtelingenkinderen mee te laten gaan op een kinderkamp, het organiseren van 
moeder-kind weekend voor alleenstaande vluchtelingenmoeders en ook door het organiseren van Gave 
kampen voor jongeren, waarin ze naast ontspanning ook leren over het christelijk geloof. Gave geeft ook 
juridische ondersteuning bij asielaanvragen van christenasielzoekers. Zeker in deze tijd, waarin de 
vluchtelingenstroom naar Nederland sterk is toegenomen, is dit werk van groot belang en daarom 
bevelen we deze collecte van harte bij u aan.  
De Diaconie 
 
Psalmen voor de dienst  
Morgendiensten: Psalm 150:3 
Middag/avonddienst: Psalm 90:1 
 
Kinderoppas 
Dorpskerk 
09.30 uur: Gertina Elbertsen, Hanneke Schuurman en Esmee van der Sluijs. 
Bethabara 
08.45 uur: Fieke van Winkoop en Jarick Guliker. 
10.30 uur: Laurien van Lagen, Nina van de Hoef, Kadi, Marianne Provoost en Myrthe den Hertog. 
 
Bijbelklas 
Dorpskerk 
09.30 uur: Groep 1/2: Wendy en Marissa van Leijenhorst. 
          Groep 3: Ellen en Casper van der Sluijs. 
08.45 uur: Groep 1/2/3: Janita van de Lagemaat. 
10.30 uur: Groep 1/2: Noë Overeem, Louise van der Ham, Myrthe den Hertog en Sanne van Kooten. 
          Groep 3: Anja Withaar en Norah Hofland. 
          Groep 4/5: Harriët van Omme. 
 
Gastendienst 
Het thema van de volgende Gastendienst is 
’Laten we elkaar liefhebben’. Als je zo’n 
algemeen thema kiest, dan kun je er heel veel 
kanten mee op. Over houden van, iets doen uit 
liefde, jezelf liefhebben, liefde zit in kleine 
dingen, liefde is loslaten, ouderliefde, enz. 
Kortom, er kan nogal wat langs komen. Dat 
betekent dat er gekozen moet worden. En dat 
je misschien vooral moet kijken naar de bron 
van liefde om van daaruit te leren elkaar lief te 
hebben. Dat is al een hele introductie! 
Voel je welkom om erbij te zijn! Of nodig een 
gast uit om mee te gaan naar de kerk! 
En zoals vorige keer al is aangekondigd: jonge 
mensen worden betrokken bij de muzikale 
begeleiding:  
De Jong Talent Band. Dus kom 15 januari naar de Gastendienst. Om 16.45 uur in Bethabara 
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ALGEMENE BERICHTEN 

 
Jarigen 
14 januari: Mevr. H. de Greef-Druijff, Rembrandtstraat 69, 3781 EB, 87 jaar 
17 januari: Mevr. C. Arends-van Maanen, Roelenengweg 3-P, 3781 BA, 76 jaar 
17 januari: Dhr. R. van de Lagemaat, Apeldoornsestraat 40, 3781 PN, 79 jaar 
18 januari: Dhr. J. van Vliet, Hoofdstraat 53, 3781 AB, 79 jaar 
20 januari: Mevr. T. Schimmel-Bouw, Groote Elstweg 2, 3781 RC, 76 jaar 
20 januari: Dhr. C. van Davelaar, De Ruijterlaan 31, 3781 TJ, 76 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. 

 
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 terecht bij Heintje van Olst. Zij is 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. 
 
Bijeenkomst agrariërs  
Op dit moment speelt er veel in de agrarische sector (vogelgriep, stikstofproblematiek) wat onzekerheid 
met zich mee brengt. De komende maanden zullen we meer zicht krijgen op de maatregelen die de 
overheid wil nemen. Deze maatregelen zullen ook de agrarische ondernemers in onze gemeente treffen. 
Als hervormde gemeente Voorthuizen willen aandacht geven aan hen die hiermee te maken gaan 
krijgen. We organiseren daarom op dinsdag 24 januari 2023 om 20.00 uur in ‘t Kerkheem een 
bijeenkomst voor agrariërs. De avond heeft een pastorale insteek waarbij de nadruk ligt op de onderlinge 
ontmoeting. Er is gelegenheid om met elkaar in gesprek te gaan, zorgen te delen en een luisterend oor te 
bieden. De betrokkenen hebben een persoonlijke uitnodiging ontvangen. Het kan zijn dat je hier wél mee 
te maken hebt, maar geen uitnodiging hebt ontvangen: weet u welkom. Geef dit even door aan Bertus 
Kieft (bkieft@hervormdvoorthuizen.nl; 06 53 90 71 22). Tot dan!   
 
Fruitdozen 
Maandag 19 december stonden er rijen dozen klaar, gevuld met fruit, een rol pepermunt en een potje 
jam. Wat extra aandacht, soms vergezeld van geld of een bon, en een dagboekje van de GZB. 
In een paar dagen tijd werden ze verspreid met soms bijzondere reacties als gevolg. Een man had zijn 
familie vertelt dat ‘hij’ vandaag of morgen langs zou komen. Bedoeld werd het brengen van de fruitdoos 
en de verwachting dat er dit jaar ook weer één zou zijn voor hem. Een vrouw zei bij het overhandigen dat 
haar dit opnieuw weer tranen gaf. Teken van dankbaarheid voor het gebaar en de mogelijkheid iets 
extra’s te kunnen doen in de komende dagen voor kinderen en kleinkinderen. 
Twee weken na het ontvangen van de fruitdoos vertelde een man dat hij in eerste instantie niet wist wat 
er in de envelop zat. Toen hij die opende was hij heel blij verrast met wat erin zat. Nu kon hij een 
onbetaalde rekening betalen! Fruitdoos, mooi gebaar, altijd in dankbaarheid ontvangen, vaak erg 
gewaardeerd, en soms als een pleister op de wonde. 
 
Actie Kerkbalans 
De actie Kerkbalans start op maandag 16 januari. We willen graag een actieve en levende gemeente 
zijn. Daarvoor is elk jaar opnieuw veel geld nodig, voor onder meer predikanten, pastoraal werk, 
catechese en jeugdwerk. Maar ook om de kerkelijke gebouwen te onderhouden. Dat houdt ons heel 
afhankelijk. Allereerst van onze God, want we weten dat Hij Zijn kerk in stand houdt. Maar ook van u. We 
willen graag een financieel gezonde gemeente blijven, waarbij ieder jaar de kosten kunnen worden 
betaald van de jaarlijkse inkomsten. Dat lijkt dit jaar niet te gaan lukken. We kunnen dan een beroep 
doen op onze reserves, maar u zult begrijpen dat dit niet jaren achtereen mogelijk is. De actie 
Kerkbalans is de belangrijkste bron van inkomsten voor onze gemeente. Daarom doen we ook dit jaar 
een beroep op u om met elkaar de lasten te dragen. 
Het thema is ook dit jaar: ‘Geef vandaag voor de kerk van morgen’. Niet iedereen kan evenveel 
bijdragen en dat hoeft ook niet. Maar als we allemaal geven naar wat we kunnen missen, dan zijn we 
ervan overtuigd dat we de kosten die we maken kunnen betalen. Wilt u daarom serieus en biddend 
nadenken over uw bijdrage? Uiterlijk 28 januari worden de toezeggingen en bijdragen bij u opgehaald. 
Heeft u nog vragen over de actie Kerkbalans, mail dan naar: secretariskrm@hervormdvoorthuizen.nl of 
bel: 06-461 30 114 (Bert van de Beek, secretaris). 
Met vriendelijke groet, 
College van Kerkrentmeesters 
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Giften 
In de afgelopen week mochten we via onderstaande personen de volgende giften ontvangen: 
Oud. W. van Nijhuis € 20,- Kerk 
Mevr. Hazeleger € 5,- Kerk 
Oud. G. van Steeg € 20,- Kerk 
Via collecte € 25,- Wycliffe 
Via bank € 50,- Simone en € 50,- Skwira 
Hartelijk dank. 
 
 
 

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 
In de kerkelijke jaarcyclus is de ‘groene’ periode aangebroken. In Bethabara gaan we dat binnenkort ook 
zien aan het groene antependium wat de preektafel bekleedt. De komende periode zal ook de natuur 
steeds groener groeien. De groene kleur symboliseert groei, hoop en verwachting. We verwachten de 
wederkomst van onze Heiland en mogen ondertussen gelovend weten dat Hij ons al alles heeft gegeven 
wat we nodig hebben. En als wij weten dat we alles al door Zijn genade hebben gekregen, dan hoeven 
we niet meer aan ons eigen heil te werken. We hebben onze handen en groene vingers dan helemaal 
vrij. We kunnen onze groene vingers dan inzetten om anderen te laten kennismaken met of doen groeien 
in het geloof door hen op Jezus te wijzen. Graag wijs ik in dat kader dan ook op de Gastendienst van a.s. 
zondag in Bethabara. Vol ‘groene’ verwachting mogen we dan ook weer op weg gaan naar zondag. 
 
Meeleven 
Dhr. Schut (Ganzenbeekstraat 8, 3781 AV) is thuis gekomen uit het ziekenhuis. Zijn gezondheid gaat 
elke dag iets vooruit waar zij dankbaar voor zijn. We denken ook aan de zieken thuis, die we nu niet 
noemen, maar er wel zijn.  

‘Want het woord van de HEERE is recht en al Zijn werk betrouwbaar.(Ps. 33:4) 
 
Tenslotte 
De komende week zal de wijkkerkenraad van wijk 1 bijeen komen vanwege het beroepingswerk. Wilt u 
dit belangrijke werk in uw voorbede meenemen? Niet alleen voor onze Voorthuizense gemeente, maar 
ook voor Zijn gehele kerk. Er zijn veel gemeenten die vacante predikantsplaatsen kennen. 
Een hartelijke groet namens het moderamen van wijk 1. 
J. Rozenberg 
 
Bevestiging en intrede ds. Teeuw 
Afgelopen zondag, 8 januari, mochten we met een vrij grote groep Voorthuizenaren aanwezig zijn bij de 
bevestiging en intrede van ds. Teeuw in Ridderkerk. De bevestigingsdienst werd geleid door consulent 
ds. F. Hoek. Hij preekte vanuit Johannes 1 met als thema ´Licht´. In deze wereld mogen we getuigen van 
hét Licht. Deze opdracht kreeg ook ds. Teeuw mee. De bevestiging werd gedaan door zijn vader ds. P.J. 
Teeuw. Mooi om te zien hoe God door de generaties heen werkt. Na de dienst waren er goede 
ontmoetingen met vrienden, familie en overige gasten. ´s Middags mocht ds. Teeuw intrede doen. Ook in 
deze dienst mocht Johannes 1 centraal staan. Het Woord is vlees geworden en heeft onder ons 
gewoond. Op die manier zoekt God ons op. Er mocht een gebed doorklinken om dit ook in Ridderkerk 
met elkaar te mogen ervaren. Het was een zondag met een dubbel gevoel. Enerzijds een feestelijke 
zondag voor Ridderkerk en de familie Teeuw, anderzijds is hiermee het afscheid van Voorthuizen ook 
definitief. We zijn dankbaar voor de afgelopen jaren en bidden familie Teeuw en de hervormde gemeente 
van Ridderkerk alle goeds toe! 
Arjan de Kwant, Scriba  
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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 

 
 
Op weg naar zondag: Doopdienst 
Zondag worden er bij leven en welzijn drie kinderen van onze gemeente gedoopt. Het gaat om:  
-   Ezra Slingerland, zoon van Gerben en Anne-Bertien Slingerland (Klompenmakerslaan 40 3781 DR) 
-   Melle Mijnarends, zoon van Jos en Wilma Mijnarends (Beatrixlaan 24 3781 AM) 
-   Rhodé Sikkema, dochter van Erik en Claudia Sikkema (Lange Zuiderweg 90 3781 PL) 
Deze kleine kinderen van de gemeente mogen het teken en zegel van Gods verbond ontvangen. We 
wensen de doopouders en hun familie en gasten alvast een gezegende doopdienst toe. In de dienst 
lezen we uit Lukas 2: 40-52. Dat is het gedeelte waarin de evangelist Lukas beschrijft hoe de 12-jarige 
Jezus met zijn ouders naar Jeruzalem reist om daar het Paasfeest te vieren. In die gebeurtenis zien we 
al iets van het evangelie oplichten. Tegelijkertijd doet dit gebeuren in de tempel ook een appel op ons. 
Weet je zondag hartelijk welkom om de doopdienst bij te wonen. ’s Middags is er in Bethabara een 
Gastendienst. Weet u welkom en neem gerust een gast mee, zodat het een échte Gastendienst wordt.  
 
Overlijden 
Op zondag 8 januari overleed in de leeftijd van 89 jaar, Hendrika Simon-Davelaar. De laatste tijd 
woonde ze in 'Norschoten' in Putten. Daarvoor op Molenweg 9. Gelegenheid tot condoleren is er op 
vrijdag 13 januari van 19.00 tot 19.45 uur in de aula bij 'Diepenbosch'. Daar vindt zaterdag 14 januari om 
10.00 uur de rouwdienst plaats. Aansluitend zal de begrafenis plaatsvinden. 
Een 'in memoriam' volgt in de komende kerkbode. Voor wie mee wil leven: het correspondentieadres is: 
K. van de Kamp-Simon, Nijkerkerstraat 25, 3882PC Putten.  
 
We leven mee met  
Ton Adriaanse (Brahmslaan, 3781 TP) Hij heeft de kuur met bestralingen erop zitten en over 3 
maanden volgt een CT-scan.  
Gert van den Berg (Tromplaan 41 3781, TP) Hij heeft vorige week een hart ablatie ondergaan. Gert en 
Margo zijn dankbaar dat de behandeling goed is gegaan. We bidden voor zijn verdere herstel.  
Er zijn gemeenteleden die het moeilijk hebben vanwege ziekte, verdriet of anderszins. Ook aan hen 
denken we! ‘God zij ons genadig en zegene ons, Hij doe Zijn aangezicht over ons lichten’(Ps. 67:2) 
 
Geboren 
‘Een kind, een wonder zo klein en bijzonder. Stil is ons hart bij dit geschenk. Dank aan U, God van al het 
leven, dat u ons dit kindje hebt willen geven.’ Dankbaar en blij zijn Erik en Alinda Ploeg-ten Voorde 
(Hallehuis 6 3781 KK) met de geboorte van hun zoon Sem Gerard. Zijn roepnaam is Sem. Sem is 
geboren op 2 januari 2023. We zijn dankbaar dat moeder en zoon het goed maken. We feliciteren Erik en 
Alinda met de geboorte van hun zoon en wensen hen Gods zegen toe bij de (geloofs)opvoeding! 
 
Tot slot 
Wanneer denken we door God gezegend te worden? Wat is Gods manier van zegenen? Een 
indringende vraag die gesteld werd in de preek van zondagmiddag en –avond. Misschien is beproeving 
wel een manier van God om Zijn zegen te geven. Soms zegent God met wat er niet is. In tijden van 
tekort ontvang je van God wat je nooit had verwacht. Dit raakt aan een diepte in het leven met God die je 
enkel vindt door het lijden heen. Ik bedacht me tijdens het luisteren naar de preek hoe makkelijk ik het 
vaak zeg: Gods zegen. Op de manier van Jezus krijgt de wens ‘Gods zegen’ een nog veel diepere 
betekenis. Ontvang allen Gods zegen!  
Ds. A. de Wit 
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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 

 
Bijbelkring 
De Bijbelkring is op woensdag 18 januari om 15.00 uur in het Veenhuisje en zal verzorgd worden door 
één van de ouderlingen. 
 
Tenslotte 
Een hartelijke groet, mede namens br. Van Steeg,  
Ds. D. van de Streek 
 
 

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 

 
Week van Gebed 
Van 15 t/m 22 januari wordt de week van gebed gehouden. Deze week staat in het teken van gebed voor 
eenheid onder de christenen en wordt georganiseerd vanuit de Raad van kerken en MissieNederland. De 
week van Gebed is een wereldwijd initiatief, zo is er juist in deze week wereldwijd aandacht voor de 
eenheid onder christenen. Ook in Voorthuizen mogen wij hieraan meewerken en bij stil staan. Het thema 
‘Doe goed, zoek recht’ wordt ons aangereikt vanuit Jesaja 1:17. Kerken uit de Amerikaanse staat 
Minnesota kozen het thema uit.  
Gezamenlijk: 
 De week van gebed wordt in Voorthuizen georganiseerd door alle kerken van Voorthuizen. Zo is het 
gebedsuur ook elke keer in een ander kerkgebouw in Voorthuizen.  
Wat kunt u verwachten? 
 Op maandag t/m vrijdag zijn er gebedsbijeenkomsten. Van 19.00 uur tot 20.00 uur. Elke avond staat er 
een thema centraal en zijn er diverse gebedspunten. De gebedspunten worden ingeleid waarna er in 
kleine groepjes gebeden zal worden. Er is een boekje aanwezig. Wanneer u van plan bent om thuis mee 
te bidden dan kunt u ook online het boekje bestellen bij: weekvangebed.nl. 
Oproep: 
 Wij vragen u in deze week tijd te maken om in gebed te gaan voor de eenheid onder christen wereldwijd. 
Het zou fijn zijn als u er elke avond een uurtje bij kan zijn al draagt u al bij als u een van de avonden 
komt meebidden. Wij willen ook benadrukken dat het voor iedereen is. Of u jong of wat minder jong bent, 
een geoefende bidder bent maar ook als u dit moeilijk vindt.  U bent van harte welkom!  
Data en locaties: 
Maandag  16 jan.  Kandelaar gemeente, De Ruijterlaan 4 
Dinsdag  17 jan.  R.K gebouw Odulf, Budkestraat 26 
Woensdag  18 jan.  Herv.gem. Bethabara, van den Berglaan 79 
Donderdag  19 jan.  Geref.kerk, Hoofdstraat 142 
Vrijdag 20 jan. N.G Kerk aan het plein, Hoofdstraat 202 
Namens de stuurgroep 
Magda Hoogerbrugge (magdahoogerbrugge@gmail.com) 
 
 

 

 


