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Alle diensten worden uitgezonden via: 
                     www.kerkomroep.nl en 
                      www.kerkdienstgemist.nl 
 
Zondag 22 januari 2023 
Dorpskerk 
09.30 uur: Ds. A. de Wit 
18.45 uur: Ds. W. Poldervaart, Voorthuizen 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Bethabara 
08.45 uur: Prop. W. Koelewijn, Leusden 
10.30 uur: Prop. W. Koelewijn 
16.45 uur: Ds. H.N. Visser, Amsterdam 
 
 
 
 

  

 
Hervormde Gemeente Voorthuizen 
Kerkbode nr. 03 vrijdag 20 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. Verduurzaming kerkelijke gebouwen 
 
Psalmen voor de dienst  
Morgendiensten: Psalm 1:2 
Middag/avonddienst: Psalm 5: 9 Wk 
 
Kinderoppas 
Dorpskerk 
09.30 uur: Gerlinde van de Stouwe en Aline van de Kuilen. 
Bethabara 
08.45 uur: Miranda van Norel en Patricia Oosterbroek. 
10.30 uur: Martine Kamano, Debbie Schalk, Ildiko Roseboom en Fenne van Norden. 
 
Bijbelklas 
Dorpskerk 
09.30 uur: Groep 1/2: Cindy van de Kuilen en Daniek Veenschoten. 
          Groep 3: Cécile van der Stelt. 
Bethabara 
08.45 uur: Groep 1/2/3: Brigitte van Beek. 
10.30 uur: Groep 1/2: Marlies van den Brink en Rebecca van Westerneng. 
          Groep 3: Gea van Leeuwen en Sophie van Veldhuizen. 
 
 
 

ALGEMENE BERICHTEN 
 
Jarigen 
21 januari: Dhr. J. Ceelen, Zicht 2, 3781 CE, 76 jaar. 
22 januari: Mevr. J. van Elten-Kuijt, Molenweg 4-B, 3781 VD, 82 jaar. 
26 januari: Mevr. M. van Dasselaar-van Millegen, Sportparkstraat 4-J, 3781 BK, 89 jaar. 
Alvast van harte gefeliciteerd met uw verjaardag. Gods zegen en vrede gewenst. 

‘Ik zal U loven met heel mijn hart, in de tegenwoordigheid van de goden zal ik voor U 
psalmen zingen. 
Ik zal mij neerbuigen naar Uw heilig paleis en Uw Naam loven, om Uw goedertierenheid 
en om Uw trouw, want om heel Uw Naam hebt U Uw belofte groot gemaakt. Op de dag dat 
ik riep, hebt U mij verhoord; U hebt mij versterkt met kracht in mijn ziel.’ 

 
 
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 
 
 
Mannen Ochtendwandeling zaterdag 21 januari, 8.30 uur 

Zoals al eerder aangekondigd willen we onze eerste activiteit 
komende zaterdag starten. We gaan met elkaar de Veluwe op. Het 
doel is ontmoeting en elkaar beter leren kennen. Iedere man van 18 
jaar of ouder is welkom. Zorg dat je goede wandelschoenen aan doet. 
Neem evt. regenkleding of een paraplu mee en wat te eten en drinken 
voor onderweg. (bijv. een thermoskan koffie en bekers in je rugzak 
zodat je ook wat kan delen)  
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Een plastic zak om op te zitten in de pauze is ook handig. We verzamelen om 8.30 uur bij Bethabara. We 
verdelen ons eerst over de meegenomen auto’s en rijden dan naar het startpunt. Je hoeft dus niet perse 
met de auto te komen. De route die we willen lopen kan ingekort worden voor een deel van de groep, 
dus elke man kan mee. Tegen de middag willen we weer terug zijn. We hopen op een mooie opkomst! 
Over een paar maanden  organiseren we weer wat anders waar iedere 18+ man welkom is. We houden 
je op de hoogte! 
Gert Nooteboom, Jelle de Kleuver en Emile Daalmeijer 
 
 
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 we 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! 
 
 
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 voelen 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 ontmoeten we elkaar op 1 februari graag om 19.45 uur in 
Bethabara, ( inloop 19.30 uur). 
Werkgroep Veel Kleuren 
 
Wijziging kostersteam Bethabara 
Vanaf 1 januari jl. heeft er een wijziging plaatsgevonden in het vrijwillig kostersteam van Bethabara. Mark 
van der Neut heeft zijn taak als koster beëindigend. Wij bedanken Mark voor zijn inzet in de afgelopen 
jaren. Met veel liefde, plezier en enthousiasme heeft hij deze taak mogen uitvoeren. Dankbaar en blij zijn 
wij dat Gernant Kleijer heeft aangegeven dat hij deze taak wil overnemen. In de komende weken zal 
Gernant meelopen met een van onze kosters om zo de taken die hierbij horen te leren kennen. Wij 
verwelkomen Gernant in ons kostersteam en wensen hem veel plezier en vreugde bij de uitvoering van 
deze mooie taak in onze gemeente. 
Namens het vrijwillig kostersteam van Bethabara, 
Johan Kuijt 
 
PCOB, Boekbespreking dinsdag 7 februari  
Tijd: 20.00-21.30 uur  Plaats: Ichthuskerk, Tromplaan 8, Voorthuizen 
Mw. Liesbeth Vos-van Rijn, onze voorzitter en ervaringsdeskundige, 
bespreekt met u het boek ‘Voorbij, voorbij’ van de schrijfster Clary 
Polak. Het thema van de avond is: 
‘Hoe gaat een mantelzorger om met het dementeringsproces van een 
geliefd persoon? 
‘Voorbij, voorbij’ is de debuutroman van gerenommeerd journalist en presentator Clairy Polak. Een 
bijzondere roman over afscheid nemen, vol compassie geschreven, die de lezer diep zal raken. Steeds 
meer mensen komen eens in hun leven in aanraking met dementie of alzheimer. Na een korte inleiding 
op het boek en de context gaan we met elkaar in gesprek en is er interactie. 
Wie verwachten we? 
 Onze trouwe leden en daarnaast jonge senioren! We hopen potentiële nieuwe leden voor onze PCOB 
afdeling te ontmoeten. Kom gerust, jonge senior, en maak zo kennis met onze plaatselijke PCOB! De 
kosten bedragen € 5,-- per persoon. 
U meldt zich vooraf aan via de mail bij de secretaris: herman.hofman@kpnmail.nl 
Aanmelden uiterlijk zaterdag 4 februari 
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Terugblik en vooruitzicht Vox Vivenda  
Wij als Hervormde Zangvereniging kijken terug op een mooie afsluiting van het jaar 2022. In november 
hebben we als koor ons najaarsconcert mogen geven. Op 1e kerstdag gaven we medewerking aan de 
Kerstzangdienst in de Dorpskerk te Voorthuizen. Na ons concert hebben we er nieuwe leden bijgekregen 
en bestaat het koor weer uit bijna 100 leden. Wat de muzikale agenda voor het jaar 2023 betreft willen 
we zowel in Voorthuizen als ook in Apeldoorn en Scherpenzeel concerten geven en medewerking 
verlenen. Komende maanden gaan we repeteren voor het Passieconcert. In de Stille Week verlenen we 
onze medewerking aan één van de vesperavonden. Uit de Passiecantate, Van Liefde Ongekend, muziek 
Johan Bredewout en tekst Hans de Ruiter, zullen we mooie liederen ten gehore brengen met 
medewerking van meerdere musici. Wilt u / jij als gastlid meezingen in ons koor voor het Passieconcert, 
en je bent ouder dan 18 en jonger dan 70 jaar, van harte welkom. We zingen op de woensdagavonden 
van 19.45 uur – 21.45 uur in Kerkelijk Centrum Bethabara aan de van den Berglaan te Voorthuizen. 
Vanaf 25 januari van harte welkom op onze repetitieavonden. 
 
 
Actie Kerkbalans 
De actie Kerkbalans is gestart 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 
 
 
Giften 
In de afgelopen week mochten we via onderstaande personen de volgende giften ontvangen: 
Ds. A. de Wit € 50,- Energiekosten 
Oud. W. van Nijhuis € 20,- Kerk 
Mevr. H. van Olst € 40,- Skwira 
Oud. M. van de Krol € 10,- en 2 x € 20,- Diaconie 
Hartelijk dank. 
 
 
 

VORMING EN TOERUSTING 
 
De mannenkring 
Op maandag 23 januari  hopen we elkaar weer te ontmoeten. We gaan verder met de Bijbelstudie over 
de brief van Paulus aan de Filippenzen. Aan de orde is Filippenzen 4: 1 t/m 9. Deze kunt u vinden in het 
december nummer van jaargang 2021. Nr. 10, pag.nr.: 7 t/m 9. Deze Bijbelstudie wordt ingeleid door 
ondergetekende. We hopen op een goede opkomst. 
Een hartelijke groet, 
T.C. Zuyderduyn 
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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 

 
 
Overleden 
Op 14 januari is in de leeftijd van 81 jaar, overleden Aaltje Pleizier-van de Veen. Ze woonde aan de 
Nieuwe Voorthuizerweg 11a te Nijkerk. Gelegenheid tot condoleren is er op donderdagavond van 19.30 
uur tot 20.30 uur bij EABN, Frieswijkstraat 56 in Nijkerk. Op vrijdag om 10.00 uur is de dankdienst voor 
haar leven vanuit de Dorpskerk in Voorthuizen, met aansluitend de begrafenis in Nijkerk. We denken aan 
haar man, kinderen en kleinkinderen. In de volgende kerkbode volgt een in memoriam.  
 
We leven mee met 
Ries en Netty Brink (G Doustraat 1). Hun vurige wens is in vervulling gegaan, nu Netty afgelopen 
woensdag ook is verhuisd naar Nieuw-Avondrust. Ries verbleef al even in appartement 216 en Netty 
komt in appartement 311 te wonen. We wensen hen Gods zegen in de nieuwe woonomgeving. 
Temeer is het goed om ons te realiseren dat het voor echtparen moeilijk is als de één verzorgd wordt in 
Nieuw-Avondrust, Norschoten of waar dan ook. En de ander in hun eigen woning blijft wonen. We 
denken ook aan hen.  

Geloofd zij de HEERE, want Hij heeft mijn luide smeekbeden gehoord. De HEERE is mijn 
kracht en mijn schild; op Hem heeft mijn hart vertrouwd en ik ben geholpen. Daarom 
springt mijn hart op van vreugde en zal ik Hem met mijn lied loven. (Ps. 28: 6,7) 

Heintje van Olst-Haze (Pastoraal medewerkster) 
 
Update Beroepingswerk 
Vorige week is de kerkenraad van Wijk 1 bij elkaar gekomen en hebben wij gesproken over het advies 
van de hoorcommissie. Allereerst spraken we onze complimenten uit richting de hoorcommissie. Zij 
hebben veel werk verzet en zijn met een mooi en passend advies gekomen. Tijdens de bespreking van 
het advies en de bijbehorende preken kwamen we tot een eenduidige beslissing. Er ligt nu een mandaat 
vanuit de wijkkerkenraad om een beroep uit te gaan brengen. Op 19 januari, wanneer deze kerkbode 
verschijnt, komt de Algemene Kerkenraad bij elkaar en zullen zij de laatste goedkeuring moeten geven. 
Daarna zal er contact worden opgenomen met de desbetreffende predikant. We willen u vragen om het 
beroepingswerk in uw gebed mee te nemen. 
Arjan de Kwant, Scriba 
 
Op weg naar zondag 
Afgelopen zondag mochten er weer drie kinderen uit onze gemeente gedoopt worden. Wat ook mooi was 
om te zien, was dat er ook héél veel kinderen naar voren mochten komen om van dichtbij te zien hoe de 
drie kinderen werden gedoopt.  Onze God roept ons al van kleins af, en Hij roept ons als volwassenen op 
om onze kinderen van jongs af aan hen in te leiden in het geloof; dat beloven de doopouders ook bij het 
dopen. In de prediking werd erop ingegaan dat wanneer ouders hun kinderen jong de zondagse 
kerkgang leren er ruimte wordt gecreëerd voor het geloof. En als u dat al in uw hart draagt, dan zal de 
vaste kerkgang uw geloof nog verder voeden. Van harte zien we elkaar zondag weer bij onze vaste 
ontmoeting met onze God en Heiland. 
 
Tenslotte 
Vorige week is de actie Kerkbalans gestart. Wilt u deze actie vanuit uw hart steunen en het in uw gebed 
meenemen?  
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’ 
Op zondag 8 januari overleed in de leeftijd van 89 jaar, Hendrika Simon-Davelaar. De laatste tijd 
woonde ze in 'Norschoten' in Putten. Daarvoor kon je haar vinden in haar huisje aan de Molenweg 9.  
Een lieve en zeer zorgzame moeder is heengegaan. Op 3 augustus jl. werd ze opgenomen in het 
ziekenhuis en na wat omzwervingen werd ze de laatste maanden liefdevol verzorgd in Putten. Maanden 
die niet gemakkelijk waren voor haar en haar kinderen. Ze ging steeds verder achteruit en een aantal 
keren werd er al afscheid genomen, maar was haar levenseinde er nog niet. Rika was huiselijk en 
gastvrij. Ze genoot van het bezoek van de familie, de buren en kennissen. Trouw was ze in de kerkgang, 
bij de seniorenmiddagen en de Bijbelkring op donderdagmiddag. Dankbaar was ze dat ze mee mocht 
rijden naar de kerk en voor het samen koffie drinken daarna. Blij was ze met de kerkradio toen ze niet 
meer of minder naar de kerk kon. Sinds eind 2000 was ze weduwe en dat vond ze erg moeilijk. Vooral 
toen steeds meer mensen om haar heen wegvielen. Als jongste uit een gezin van negen bleef ze als 
laatste over. Ze was graag bezig en toen ze dat minder kon, had ze een leesboek of puzzelboek in de 
buurt. Ze had voor de rouwdienst haar trouwtekst opgeschreven: ‘De Eeuwige God is voor u een woning, 
en onder u Zijn eeuwige armen’. Ook lazen we een gedeelte uit Johannes 14, waar Jezus vertelt dat Hij 
voor ons een plaats bereid heeft in het Vaderhuis. En we zongen psalmen die ook in de rouwdienst van 
haar man gezongen zijn. ‘Welzalig hij die bij U woont, gestaag U prijst en eerbied toont. Welzalig als je 
op Hem bouwt en je geheel aan Hem toevertrouwt. Aansluitend aan de dienst is Rika begraven bij haar 
man op ‘Diepenbosch’. We wensen haar kinderen Klaasje en Henk, Jan en Marijke de troost en zegen 
van God. Het correspondentieadres is: K. van de Kamp-Simon, Nijkerkerstraat 25, 3882PC Putten. 
 
We leven mee met 
Dhr. Henk van Dijk (Oosterkamp 34, 3781KP) is na een geslaagde operatie weer thuis gekomen.  
Jesse van den Top (Mendelssohnlaan 20, 3781HW) is vorige week donderdag in het WKZ opgenomen 
vanwege een streptokokkenbacterie. Maandag jl. was er weinig verandering in zijn situatie, maar er is 
hoop dat hij op mag knappen. Een spannende en zorgvolle tijd voor zijn ouders Sjaak en Marieke en 
voor zijn broers.  
Mw. H. van Vliet-van Laar (Mozartlaan 1) is, na gevallen te zijn, vorige week donderdag voor herstel 
naar een logeeropvang in Nieuw-Avondrust gegaan (van den Berglaan 30, 3781GH). 

Hij zal over ons waken ieder uur van de nacht. 
Onze God gaat niet slapen. Hij houdt de wacht. 
God zal voor ons zorgen. Hij zal voor ons zorgen 
Voor eeuwig leeft die hoop in ons. 

Pastoraal medewerkster Heintje van Olst-Haze 
 
Huwelijksjubileum 
Bij leven en welzijn hopen Wim en Bep Schuiteman-Bronkhorst (Koninginnelaan 44E 3781 GM) op 25 
januari te vieren dat ze 60 jaar getrouwd zijn! Een bijzonder moment waarbij stil gestaan mag worden. Ze 
trouwden in de koude winter van 1963 in Garderen. Daarna woonden ze in verschillende delen van 
Nederland, waarna ze zich na een aantal jaar weer in Garderen vestigde. Daar hadden ze een eigen 
bedrijf en hielden ze zich bezig met Assurantiën. Sinds die tijd zijn ze ook betrokken bij de hervormde 
gemeente Voorthuizen en op verschillende gebieden actief (geweest). Nu wonen ze alweer een paar jaar 
in Voorthuizen. Terugkijkend op al de jaren samen komt het woord dankbaarheid naar boven. Dankbaar 
voor alles wat ze in deze periode van God mochten ontvangen in de kinderen en kleinkinderen, maar ook 
dankbaar voor gezondheid en het leven van elke dag. Aan het begin van hun huwelijk kregen ze een 
prachtige Bijbeltekst mee: ‘Wandel in de liefde, zoals ook Christus ons liefgehad heeft (Ef. 5,2)’. In 
hetzelfde hoofdstuk werkt Paulus dit verder uit met het oog op het huwelijk. Het voorbeeld wat Christus 
gegeven heeft, is tot zegen voor het huwelijk. We feliciteren Wim en Bep alvast met hun 
huwelijksjubileum en wensen hen Gods nabijheid toe op hun verdere levensweg, samen met hun 
kinderen, kleinkinderen en verdere familie en vrienden. 
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Op weg naar zondag 
Komende zondag 22 januari hoop ik ‘s morgens voor te gaan in de Dorpskerk. In deze dienst wil ik 
verder lezen in het Lukasevangelie. Dit keer lezen we Lukas 5:1-11 over de wonderbare visvangst. De 
week erna wil ik over hetzelfde gedeelte preken in de morgendiensten van Bethabara. De preek zal in 
grote lijnen hetzelfde zijn, maar in de dienst op 29 januari in Bethabara is er (her)bevestiging 
ambtsdragers. Daarom zal ik vanuit het gedeelte enkele lijnen trekken richting het dienen in het ambt.  
 
Tot slot 
We mogen terugkijken op een mooie doopdienst. Drie kleine kinderen van de gemeente ontvingen het 
teken en zegel van Gods genadeverbond. We hopen en bidden dat zij én wij, net als Jezus, de zegen 
van een gewoonte mogen ontvangen door bezig te zijn in de ‘dingen van de hemelse Vader.’ We mogen 
erop vertrouwen dat God Zijn zegen geeft. Niet vanwege onze inzet, maar omdat God Zijn belofte zal 
vervullen. 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 

 
Nieuwe bewoner 
Kort geleden mochten we dhr. Ries Brink welkom heten in Nieuw Avondrust. Bij de kennismaking 
spraken hij en zijn vrouw Netty uit dat ze er naar uitzagen dat ook zij in N.A. mocht komen wonen. Die 
wens is inmiddels vervuld. Sinds afgelopen woensdag 18 januari heeft Netty haar intrek genomen in app. 
311 en zijn Ries en Netty ‘herenigd’. Van harte welkom en we wensen jullie een goede tijd toe in onze 
warme gemeenschap. 
 
Voor uw agenda of kalender 
Op D.V. zondag 5 februari om 15.00 uur mogen we in zaal Zeumeren het H.A. vieren. 
 
Tenslotte 
Er is inmiddels een eind gekomen aan de reeks dagen met overvloedige regenval. Misschien nog een 
beetje winters …..? 
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 

 
 

Geen berichten ontvangen. 
 
 

 

 


