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Alle diensten worden uitgezonden via: 
                     www.kerkomroep.nl en 
                      www.kerkdienstgemist.nl 
 
Zondag 29 januari 2023 
Dorpskerk 
09.30 uur: Prof. dr. H. van den Belt, 
Woudenberg, Voorbereiding Heilig Avondmaal 
18.45 uur: Ds. D. van de Streek 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Bethabara 
08.45 uur: Ds. A. de Wit, 
                 Voorbereiding Heilig Avondmaal 
10.30 uur: Ds. A. de Wit, Voorbereiding Heilig 
Avondmaal en Bevestiging ambtsdragers 
16.45 uur: Ds. Valerri Kyba, Kiev 
 
 
 
 

  

 
Hervormde Gemeente Voorthuizen 
Kerkbode nr. 04 vrijdag 27  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. Voorthuizen helpt Roemenië 
 
Voorthuizen Helpt Roemenië 
De derde collecte van zondag 29 januari is bestemd voor onze projecten in Roemenië. Voedsel, kleding, 
medicijnen..… Sinds 1990 brengen we het met liefde en regelmaat vanuit Voorthuizen naar diverse 
plekken in Roemenië. Tijdens de laatste transporten hebben we ervaren en geconstateerd dat hulp aan 
onze broeders en zusters nog steeds noodzakelijk is. De levensstandaard is laag en de werkloosheid 
hoog. Aangezien Roemenië geen sociaal stelsel heeft, is het moeilijk voor de mensen. 
Ook in Roemenië zijn de energieprijzen enorm gestegen. En daar is geen hulp in de energiekosten 
vanuit de overheid zoals hier. Mede dankzij uw giften kunnen wij hulp geven. En zo zorgen voor iets 
extra’s voor mensen die dat echt nodig hebben. U kunt begrijpen dat we uw bijdrage in de extra collecte 
van harte aanbevelen. Uw gebeden en betrokkenheid zorgen ervoor dat we dit prachtige stukje werk jaar 
na jaar kunnen uitvoeren. Hartelijk dank daarvoor! 
Commissie Voorthuizen Helpt Roemenië 
 
Oekraïense kerkdienst 
Zondagmiddag om 16.45 uur in Bethabara  is er weer een dienst in de Oekraïense taal, geleid door ds. 
Valeriy Kiba. Iedereen uiteraard hartelijk welkom, voor de eerste groep Nederlandse bezoekers is er 
vertaling. Na de dienst zijn er broodjes en koffie. Deze dienst wordt eens in de twee maanden in 
Bethabara gehouden. Als u (een keer) wat broodjes wilt klaarmaken voor onze gasten, zou dat erg fijn 
zijn. Neem dan even contact op met Anneke Klein, 06-55938112 of d.klein@planet.nl  
 
Psalmen voor de dienst  
Morgendiensten: Psalm 136:1 
Middag/avonddienst: Psalm 72:10 
 
Kinderoppas 
Dorpskerk 
09.30 uur: Dianne de Kwant, Paula en Sem van de Bunt en Marissa van Leijenhorst. 
Bethabara 
08.45 uur: Alfa Wijnveen en Cindy Ruiter. 
10.30 uur: Wilma Mijnarends, Anne Bertien Slingerland, Rebecca van Westerneng, Asya en Djessy. 
 
Bijbelklas 
Dorpskerk 
09.30 uur: Groep 1/2: Ria en Loïs Kleijer. 
          Groep 3: Aranka Liefting. 
08.45 uur: Groep 1/2/3: vacant 
10.30 uur: Groep 1/2: Marianne Koppejan en Jorick van de Pol. 
          Groep 3: Marina Klein en Debbie Schalk. 
          Groep 4/5: Donna Rozendaal. 
 

ALGEMENE BERICHTEN 
 
Jarigen 
29 januari: Mevr. K. Rozendaal-van Middendorp, Gaffel 6, 3781 CL, 84 jaar 
31 januari: Mevr. T. van Middendorp-Huisman, Apeldoornsestraat 1, 3781 BH, 77 jaar 
1 februari: Dhr. E. van ’t Voort, Hoofdstraat 155-S, 3781 AD, 91 jaar 
1 februari: Mevr. A. van Hell-van de Pol, Meeuwenveenseweg 5, 3781 NT, 97 jaar 
2 februari: Dhr. J.H. Vermeer, G.H. Roeterdinkstraat 46, 3781 CC, 88 jaar 
2 februari: Mevr. A. van Meerveld-van ’t Land, Ganzenbeekstraat 4, 3781 AV, 84 jaar 
3 februari: Dhr. G. Goodschalk, Apeldoornsestraat 141, 3781 PM, 77 jaar 
Gods zegen gewenst voor uw nieuwe levensjaar en van harte gefeliciteerd. 

Heere, Ú bent ons een toevlucht geweest van generatie op generatie. 
Al vóór de bergen geboren waren en U de aarde en de wereld voortgebracht had, 
ja, van eeuwigheid tot eeuwigheid bent U God. 
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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 voorbereiding, 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 meeluisteren 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 
 
Censura Morum  
In verband met de viering van het Heilig Avondmaal op zondag 5 februari wordt Censura Morum 
gehouden, voor beide wijken, op maandag 30 januari van 19.00 uur tot 19.30 uur in ‘t Kerkheem. 
 
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  
 
Rommelmarktschuurverkoop  
Aanstaande zaterdag, 28 Januari, is het de hoogste tijd om de deuren van de rommelmarktschuur weer 
open te doen. De schuur is flink bijgevuld met mooie tweedehandsspullen. Kom je ook? Van harte 
welkom tussen 9.00 uur en 12.00 uur aan de Haarkampstraat 10 in Voorthuizen. De fiets kan geparkeerd 
worden op het terrein, de auto kan bij Brons aan de Molenweg 6-10 neergezet worden. Volg daarvoor de 
aanwijzingen van de verkeersregelaar en de borden. Tot zaterdag. 
 
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 uit 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: 
Ds. A. de Wit € 50,- Kerk 
Mevr. H. van Olst € 10,- Kerk 
Oud. G. van Steeg € 10,- Kerk 
Oud. W. van Nijhuis € 20,- Kerk en € 20,- Diaconie 
Oud. M. van de Krol € 20,- Pastoraat 
 
Kerkelijk Bureau 
Op vrijdag 27 januari is het Kerkelijk Bureau ’s avonds gesloten. 
 
 

VORMING EN TOERUSTING 
 
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 bijbel? 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 
 
 

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 

 
Update Beroepingswerk 
Vorige week is de Algemene Kerkenraad bij elkaar gekomen en zij hebben mandaat gegeven om contact 
op te nemen met een predikant. Inmiddels is er contact gelegd met een predikant en is er ook een 
kennismakingsgesprek gepland met een afvaardiging van de wijkkerkenraad. Dit gesprek zal volgende 
week plaatsvinden. U begrijpt dat er tot die tijd, vanwege de vertrouwelijkheid en de gevoeligheid van het 
beroepingswerk, geen verdere mededelingen kunnen worden gedaan. Het doet ons als kerkenraad goed 
om te horen dat u zo betrokken bent bij het beroepingswerk en we blijven vragen om uw gebed. 
Arjan de Kwant, Scriba 
 
Centrale Bijbelkring Wijk 1 
Op dinsdag 31 januari hopen we weer bij elkaar te komen als Centrale Bijbelkring Wijk 1. We komen bij 
elkaar om 20.00 uur in ’t Kerkheem. In de serie Relationeel leven staan we deze avond stil bij het thema: 
Het huwelijk gebroken. Het is een werkelijkheid, die we om ons heen meemaken, en misschien komt het 
wel heel dichtbij, een huwelijk dat geen stand houdt, maar uitloopt op een scheiding. Hoe ga je daar mee 
om, hoe beoordeel je dat? Vanuit de Bijbel is daar zeker iets over te zeggen. Dat willen we met elkaar 
bespreken. Het studiemateriaal voor de Bijbelkringen is op de website van de kerk te vinden onder: 
activiteiten/groepen/Bijbelkring. Graag tot ziens op 31 januari. 
W.Meijer 
 
 
In memoriam 
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. Onverwacht is ze rustig heengegaan, wat een enorme schrik 
teweegbracht bij haar man en kinderen, bij de kleinkinderen en bij een ieder die haar kende. Ali was een 
lieve en zeer zorgzame vrouw, moeder en oma. De koffie en het eten stond altijd op tijd klaar. Ze genoot 
als de kinderen en kleinkinderen er waren. Ze hield van gezelligheid, was belangstellend en behulpzaam. 
Een trotse oma van 12 kleinkinderen. Ali was trouw in het Bijbellezen en in het geloof.  Haar man Jan 
heeft zijn mooie herinneringen aan ruim 60 jaar samen, waarvan ze er bijna 56 getrouwd mochten zijn.  
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De kinderen en kleinkinderen dragen ook dierbare herinneringen mee aan oma en daarover vertelden ze 
in de dankdienst voor het leven van Ali op vrijdag 20 januari. In die dankdienst stonden we ook stil bij de 
trouwtekst uit 1 Petrus 5: 7: ‘Werp al uw bekommernis op Hem, want Hij zorgt voor u’. En mochten we 
lezen uit Filippenzen 4: ‘Wees in geen ding bezorgd, maar laat uw verlangens in alles, door bidden en 
smeken, met dankzegging bekend worden bij God; en de vrede van God, die alle begrip te boven gaat, 
zal uw harten en uw gedachten bewaken in Christus Jezus’.  
Na afloop van de dankdienst reden we via de Nieuwe Voorthuizerweg naar de begraafplaats in Nijkerk, 
waar ze in het graf is gelegd. Nu de weg weer verder gaat voor Jan, de kinderen, kleinkinderen en 
verdere familie, wensen we hen de troost, kracht en zegen van God toe, die heeft gezegd: ‘Ik zal er zijn’.  
 
We leven mee met 
Dhr. Aart van Vliet (Hoofdstraat 155G, 3781AD) Hij onderging woensdag 25 januari in het St. Antonius 
ziekenhuis in Nieuwegein een operatie waarbij een crt-d geplaatst werd om de functie van zijn hart te 
verbeteren.  

Ik sla mijn ogen op naar de bergen, vanwaar mijn hulp komen zal. 
Mijn hulp is van de HEERE, Die hemel en aarde gemaakt heeft. 

Heintje van Olst-Haze (Pastoraal medewerkster) 
 
Op weg naar zondag: Voorbereiding Heilig Avondmaal  
Zondagmorgen bereiden we ons voor op de viering van het sacrament van het Heilig Avondmaal, wat de 
week erop plaatsvindt. Prof. Dr. Van der Belt zal in de dienst in de Dorpskerk voorgaan, en ds. De Wit in 
de diensten in Bethabara. Hopelijk  mogen  het  goede  en vreugdevolle diensten zijn, want juist in deze 
turbulente tijden geeft het brood en de wijn houvast. ’s Avonds gaat in de Dorpskerk ds. Van de Streek in 
ons midden voor. In de middag is er de Oekraïense dienst waarin ds. Valerii Kyba voorgaat. Elke zondag 
mogen we ervaren als een cadeau uit Gods hand. Het is de achtste dag, de dag waarop Jezus verrees 
uit de dood, de voorbode van de nieuwe schepping die eens zal aanbreken. In dat licht mag de zondag 
ons bemoedigen in deze tijd waar zovelen lijden door zovele crises. 
 
Tenslotte 
Afgelopen zondag ging ds. Poldervaart voor in de avonddienst in de Dorpskerk. De in Voorthuizen 
wonende emeritus predikant was jarenlang werkzaam bij de IZB/GZB en als zendingspredikant ook 
werkzaam in Peru. Daar heeft de familie Poldervaart ook de familie Smelt ontmoet en nu wonen beide 
families ook in Voorthuizen. Ds. en mevr. Poldervaart gaan voor enkele weken terug naar Peru. Op 
bezoek bij vrienden, maar toch ook zeker om de daar ontstane gemeente van Christus te ondersteunen 
en te bemoedigen. In Peru is het momenteel, op z’n zachts gezegd, erg onrustig. Wilt u het echtpaar 
Poldervaart en de gemeente in Peru in uw voorbede meenemen?    
Een hartelijk groet namens het moderamen van wijk 1. 
J. Rozenberg 
 
 
 

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 

 
Huwelijksjubileum 
Op 28 januari 2023 is het 40 jaar geleden dat Teun en Evelien van Kerssen-Top elkaar trouw 
beloofden. Op die feestelijke dag kregen ze in de kerkdienst de volgende Bijbeltekst mee: ‘Wentel uw 
weg op de Heere, vertrouw op Hem: Hij zal het maken’. Teun woont al zijn hele leven aan de 
Brugveenseweg (nr. 59, 3781PG) en Evelien haar hele huwelijk. Ze kregen zoon Marco en dochter Ilona 
en later mochten ze opa en oma worden van 6 kleinzoons. Daar genieten Teun en Evelien het meeste 
van. Ze hebben het goed in en rondom hun huis. En daar hebben ze ook werk genoeg met de boerderij 
en camping. Evelien is daarnaast ook nog kapster. Hun huwelijksjubileum vieren ze in familiekring. We 
wensen jullie, samen met jullie kinderen en kleinzoons Gods zegen en een fijne dag.  
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We leven mee met 
Mevr. H. van der Dussen-Nell (Welgelegenweg 9a, 3776PR Stroe). Zij heeft te horen gekregen dat haar 
ziekte uitgezaaid is en dat ze niet meer beter kan worden. Een onverwachte en moeilijke boodschap voor 
haar en haar kinderen. 
Bij mevr. Ploon Gorissen-van der Krans (Baron van Nagellstraat 2J, 3781AR) is borstkanker 
geconstateerd. Dinsdag is ze daarvoor geopereerd. We denken aan haar en haar man Wim.  
Alette van de Krol-Oskam (Harremaatweg 11, 3781NH) is 25 januari geopereerd, als vervolg op een 
eerdere borstoperatie.  
Johan Kuijt (Nachtegaalweg 20-02, 3774PG Kootwijkerbroek) is zaterdagavond opgenomen in het 
ziekenhuis met een dubbele oorontsteking. Hij hoopte afgelopen woensdag weer naar huis te kunnen.  
Wilma van Omme-Duits (Chopinlaan 30, 3781HB) was een aantal dagen opgenomen in het ziekenhuis 
vanwege ernstige COPD-klachten. Hopelijk kan ze wat op krachten komen. 
Mevr. Coba van den Top-van de Kamp (Strausslaan 34) verblijft met pijnklachten aan haar knie en na 
een aantal keren gevallen te zijn voor drie weken in Elias/revalidatie Opella in Bennekom (Barones van 
Lyndenlaan 69, 6721 PK).  
Jesse van den Top (Mendelssohnlaan 20, 3781HW) verblijft nog steeds in het WKZ vanwege een 
streptokokkenbacterie. Een spannende en zorgvolle tijd voor zijn ouders Sjaak en Marieke (die om de 
beurt bij Jesse zijn) en voor zijn broers. Jesse is vorige week vrijdag vrij plotseling geopereerd en 
afgelopen maandag is hij opnieuw aan zijn been geopereerd. Omdat zijn spier er beter uitzag, kon hij 
gips krijgen. Het is nog onzeker in hoeverre er blijvende schade is.  
Evert Vlijm (Chopinlaan 27, 3781HA) is na twee dagen ziekenhuisopname vorige week vrijdag weer 
thuis gekomen. De dag erop werd hij ernstig ziek. En hoewel hij behoorlijk verzwakt is, is hij nog bij Els 
en hun gezin.  

De Here zegent jou en Hij beschermt jou 
Hij schijnt Zijn licht over jouw leven 
Hij zal genadig zijn en heel dicht bij je zijn 
Hij zal Zijn vrede aan je geven. 

Pastoraal medewerkster Heintje van Olst-Haze 
 
Bijbelkring 
Maandag 30 januari komen we als Centrale Bijbelkring opnieuw bij elkaar (wijk 2). De vorige keren 
hebben we nagedacht over het huwelijk in de Bijbel en in de moderne tijd. De Bijbel houdt ons het mooie 
en goede van het huwelijk voor. De verhouding man-vrouw weerspiegelt iets van de relatie die er is 
tussen Christus en Zijn gemeente. We zagen ook dat Bijbels gezien het huwelijk een verbintenis voor het 
leven is. De werkelijkheid waarin we leven laat zien dat dit niet vanzelfsprekend is. Veel huwelijken 
houden geen stand en worden ontbonden. Op deze avond verdiepen we ons in wat de Bijbel schrijft over 
echtscheiding. We lezen verschillende Bijbelgedeelten waar we met elkaar over in gesprek gaan. We 
hopen u allen weer te zien op maandag 30 januari om 20.00 uur in Bethabara. Welkom! 
 
Huwelijksjubileum 
Op donderdag 2 februari hopen Ep en Nelie Vlastuin-Versteeg (Lange Zuiderweg 94 bis 3781 PL) te 
vieren dat ze 50 jaar getrouwd zijn. Ep en Nelie komen oorspronkelijk uit Veenendaal. Daar zijn ze 
opgegroeid en hebben ze elkaar leren kennen. In Veenendaal zijn ze getrouwd en daar werd ook hun 
oudste zoon geboren. Vrij snel daarna kregen ze de mogelijkheid om een kalverhouderij te beginnen aan 
de Lange Zuiderweg. Ep heeft het werk op de kalverhouderij in het begin gecombineerd met 
transportwerk (trekker en later vrachtwagen), maar is later gestopt met de kalverhouderij. Na een 
ingrijpende ziekte van Ep is er ook een einde gekomen aan het transportwerk. Nu genieten ze alweer 
enkele jaren van hun pensioen. In alles hebben ze ervaren hoe God voor hen gezorgd heeft en dat 
maakt de dankbaarheid groot. Samen met hun kinderen en kleinkinderen hopen ze nu hun gouden 
huwelijksjubileum te vieren. Alvast van harte gefeliciteerd met jullie huwelijksjubileum en Gods zegen 
gewenst. 
 
Op weg naar zondag 
Komende zondag bereiden we ons in de morgendiensten voor op de viering van het Heilig Avondmaal. In 
de 2e dienst in Bethabara is er tevens afscheid en bevestiging van ambtsdragers. We nemen afscheid 
van Joseph Kamano. Hij heeft aangegeven niet een nieuwe termijn in te willen gaan. We danken hem 
voor zijn inzet en betrokkenheid! In zijn wijk (Holzenbosch) wordt Teunis Ruiter (Gruttoweg 20 3776 PZ 
Stroe) bevestigd als pastoraal ouderling. Ronald van Vugt (Oosterkamp 23 3781 KP) wordt herbevestigd 
als pastoraal ouderling van wijk 8. We wensen hen allen Gods zegen, kracht en vreugde in hun werk als 
ouderling. In de dienst lezen we Lukas 5:1-11. Dit is hetzelfde (!) Bijbelgedeelte als afgelopen 
zondagmorgen in de Dorpskerk centraal stond. Door een bijzonder teken te verrichten maakt Jezus 
duidelijk dat Hij mensen roept en wil gebruiken in Zijn dienst. Welkom! 
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Tot slot 
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 

 
Onze zieken 
Er is zorg over de gezondheid van mw. S. van der Hoef-Evers, app. 132. Ze heeft enkele weken geleden 
een TIA gehad. Haar situatie is erg wisselend en er is weinig zicht op herstel. 
 
Voor uw agenda of kalender 
Op D.V. zondag 5 februari om 15.00 uur mogen we in zaal Zeumeren het Heilig Avondmaal vieren. 
 
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 

 
GZB reis naar Centraal-Azië 
De GZB organiseert een reis voor alle leeftijden (18+) naar Centraal-Azië.  
Omdat u als gemeente betrokken bent bij het werk in Centraal-Azië via Simone, brengen we deze reis 
graag onder de aandacht. Juist omdat het om een gesloten land gaat, is deze reis een unieke kans om 
broeders en zusters te ontmoeten, elkaar te bemoedigen en zo iets te zien van Gods werk in deze regio. 
Daarbij is het ook nog eens een prachtige reis qua natuur en cultuur. Tijdens de reis is er ook de 
mogelijkheid om Simone te ontmoeten en een kijkje te nemen in de Shelter. 
Heeft u interesse in deze reis? Bij voldoende aanmeldingen vindt hij plaats van ongeveer 26 mei tot 7 
juni 2023. Er zijn wel kosten aan verbonden. Meer informatie over de reis en de mogelijkheid tot 
aanmelding vindt u op: https://gzbexperience.nl/portfolio-item/centraal-azie-2023/  of via de GZB op 
telefoonnummer 0343-512 444.  
Thuisfrontcommissie Werkgroep Centraal Azië 
 
Prayer Course | Een reis van acht weken door het Onze Vader 
In februari gaat de Prayer Course van start. Uitgangspunt is het Onze Vader: het gebed dat Jezus leerde. 
Iedere week staat een nieuw thema centraal, bijvoorbeeld: Waarom bidden, Aanbidding, Vragen en 
Onbeantwoord gebed. De Prayer Course is voor iedereen die wil groeien in zijn/haar relatie met God en 
meer wil leren over gebed. De avonden beginnen met een korte inleiding, aansluitend een video over het 
thema en daarna in kleine groepjes aan de hand van gespreksvragen doorpraten over het thema en tot 
slot een praktische gebedsvorm. Er zit een bepaalde opbouw in de cursus en daarom is het aan te raden 
alle avonden aanwezig te zijn, als je een keer niet kunt is dat geen probleem. Ook afzonderlijk zijn de 
avonden prima te volgen. Via beamer en schermen volgt meer informatie. Opgeven niet nodig. Meer 
informatie: rduits@hervormdvoorthuizen.nl of 06-21986085 (bellen/Whatsapp). Van harte welkom!  
Robert Duits 
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