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Alle diensten worden uitgezonden via: 
                     www.kerkomroep.nl en 
                      www.kerkdienstgemist.nl 
 
Zondag 2 april 2023 
Dorpskerk 
09.30 uur: Ds. K.M. Teeuw, Ridderkerk, 
                 afsluiting winterwerk 
18.45 uur: Prof. dr. M.J. Paul, Oegstgeest 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Bethabara 
08.45 uur: Ds. A. de Wit 
10.30 uur: Ds. A. de Wit, afsluiting winterwerk 
16.45 uur: Prof. dr. M.J. Paul 
 
Witte Donderdag, 6 april  
Bethabara 
19.30 uur: Ds. A. de Wit, Heilig Avondmaal 
 

  

 

 
Hervormde Gemeente Voorthuizen 
Kerkbode nr. 13 vrijdag 31 maart 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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Goede Vrijdag, 7 april  
Dorpskerk 
19.30 uur: Ds. J.W. Verboom, Apeldoorn 
 
 

Bethabara 
16.30 uur: Ds. M.L.W. Karels, Veenendaal, 
                  gezinsdienst 

 
RONDOM DE DIENSTEN 

 
Collecten 
Zondag 2 april 
1. Diaconie 
2. Kerkenwerk 
3. Kosten winterwerk 
 
Witte Donderdag 6 april 
Avondmaalscollecte 
 
Goede Vrijdag 7 april 
1. Diaconie 
2. Kerkenwerk 
3. Pastorale zorg 
 
 
Psalmen voor de dienst 
Zondag 2 april 
Morgendiensten: Alzo lief had God de wereld, OTH 426: 1,2,3 
Middag/avonddienst: Psalm 40:5 
 
 
Kinderoppas 
Zondag 2 april 
Dorpskerk 
09.30 uur: Nicoline van Meerveld, Liesbeth van de Brandhof en Aline van den Hoorn. 
Bethabara 
08.45 uur: Liesbeth en Finn Hijwegen. 
10.30 uur: Janneke van Kerssen, Martine Kamano, Lynn Boerman en Norah Ceelen. 
Goede Vrijdag 
Bethabara 
16.30 uur: Noë Overeem en Aline van den Hoorn 
 
 
Bijbelklas 
Zondag 2 april 
Dorpskerk 
09.30 uur: Groep 1/2: Ria en Loïs Kleijer. 
Groep 3: Cécile van der Stelt. 
Bethabara 
08.45 uur: Groep 1/2/3: Brigitte van Beek. 
10.30 uur: Groep 1/2: Marianne Koppejan en Jorick van de Pol. 
Groep 3: Susanne van der Haar. 
 
 
Gezinsdienst Goede Vrijdag 
Op Goede Vrijdag 7 april is er ’s middags om 16.30 uur een gezinsdienst waarin we stilstaan bij het lijden 
en sterven van de Heere Jezus. Het thema van deze dienst is ‘Zie het Lam van God’. Voorganger in 
deze dienst is ds. Karels uit Veenendaal en de muzikale begeleiding wordt verzorgd door de Jong Talent 
Band. Er zijn mooie liederen uitgekozen die door de muziekgroep begeleid worden. Een mooi moment 
om als gezin stil te staan bij de betekenis van Goede Vrijdag. Welkom! 
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ALGEMENE BERICHTEN 

 
Jarigen 
3 april: Mevr. C. Ceelen-van Veldhuizen, Zicht 2, 3781 CE, 75 jaar 
4 april: Dhr. C.J. Wijnveen, Molenpark 26, 3781 GZ, 79 jaar 
4 april: Mevr. H. van de Bunt-van den Brink, Noordersingel 12, 3781 XJ, 81 jaar 
5 april: Dhr. J.W. Wardekker, Paulus Potterstraat 16-2, 3781 ER, 75 jaar 
Gefeliciteerd met uw verjaardag en Gods zegen voor het nieuwe levensjaar gewenst. 

Jezus heeft de vervloeking van ons op Zich geladen, opdat Hij ons met Zijn zegen zou 
vervullen. Hij heeft Zich met lichaam en ziel aan het kruishout vernederd tot in de 
allerdiepste smaad en angst der hel, toen Hij met luide stem riep: ‘Mijn God! Mijn God! 
Waarom hebt U Mij verlaten?’ opdat wij door God aangenomen en nooit meer door Hem 
verlaten zouden worden. 
 

Zanguitvoering 
Denkt u nog aan de zanguitvoering van Vox Vivenda a.s. vrijdag 31 maart in de Dorpskerk? Het concert 
begint om 20.00 uur, de deuren zijn open vanaf 19.30 uur. Van harte welkom. 
 
Vespers in de Stille Week 
Zondag 2 april is het de zevende lijdenszondag. In de Stille Week van maandag 3 
t/m woensdag 5 april zijn er Vespers in Bethabara. Dagelijks van 20.30 tot 
ongeveer 21.15 uur. Op donderdag 6 april is er om 19.30 uur een dienst waarin we 
samen het Heilig Avondmaal vieren. Samen stil zijn rondom het lijden en sterven 
van de Here Jezus. De vespers worden uitgezonden. Het programma voor de 
avonden is te vinden op de website van de kerk.  
Commissie Stille Week. 
 
Censura Morum  
In verband met de viering van het Heilig Avondmaal op donderdag 6 april wordt Censura Morum 
gehouden, voor beide wijken, op maandag 3 april van 19.00 uur tot 19.30 uur in ‘t Kerkheem. 
 
Gebedskalender 
Vanaf aanstaande zondag ligt de nieuwe gebedskalender weer voor u klaar in de kerk. Neemt u hem 
mee? Op de home pagina van de website van onze gemeente vindt u het gebedspunt voor die dag. 
Wanneer u de hele gebedskalender wilt downloaden, klikt u op [Gebedskalender downloaden], dat u 
onder het gebedspunt van de dag vindt. U komt dan op de pagina van de gebedskring, daar vindt u een 
kopje met Download de laatste gebedskalender. Gods Woord zegt: ‘Als de Heere het huis niet bouwt, 
tevergeefs zwoegen zijn bouwers eraan.’ (Psalm 127:1) Laten we met elkaar de Heere vragen het huis 
van Zijn gemeente in Voorthuizen te bouwen. Wij vertrouwen erop, dat u allemaal uw ‘gebedssteentje’ 
bijdraagt. 
 
Beukenhaag te koop 
Binnenkort wordt de beukenhaag tussen ’t Kerkheem en Kerkstraat 33 vervangen door een taxushaag. 
De huidige beukenhaag, bestaande uit ± 200 stuks van 2 meter hoog, bieden wij te koop aan. U kunt 
contact opnemen met het kerkelijk bureau. 
 
Informatie verbouwing ‘t Kerkheem 
’t Kerkheem wordt verbouwd. Over het hoe en wat willen wij u graag informeren. U (gemeenteleden, 
verenigingen, commissies, etc.) wordt daarom van harte uitgenodigd op woensdag 12 april van 20.00 uur 
tot 21.00 uur in ’t Kerkheem. Het is een inloopavond. Er zijn plattegronden aanwezig, zodat u kunt zien 
hoe de indeling gaat worden. Heeft u vragen? De kerkrentmeesters zijn aanwezig om uw vragen over de 
verbouwing van ’t Kerkheem te beantwoorden. Ook willen we graag van u horen waar behoefte aan is in 
't Kerkheem. Tijdens de informatiebijeenkomst wordt géén informatie gegeven over het 
appartementengebouw dat wordt gebouwd en de verkoop hiervan. Als u hiervoor belangstelling heeft, 
dan kunt u dit deze avond wel aan ons laten weten. Wij geven uw gegevens dan door aan de 
projectontwikkelaar. 
College van Kerkrentmeesters 
 
Kerkelijk bureau 
Vrijdagavond 31 maart is het kerkelijk bureau gesloten. 
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Giften 
In de afgelopen week mochten we via onderstaande personen de volgende giften ontvangen: 
Mevr. C. van Davelaar € 5,- Lichtspoor 
Oud. D. Overeem € 50,- kerk 
 
 
 

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 
Deze zondag staat de ochtenddienst in de Dorpskerk, evenals de half 11 dienst in Bethabara, in het 
teken van de afsluiting van het winterwerk. Deze diensten worden voorgegaan door (nog één keer dan) 
‘onze’ predikanten die daar dit seizoen bij betrokken waren. Ds. Teeuw zal de dienst in de Dorpskerk 
voorgaan. Een weerzien om naar uit te kijken. Na deze zevende lijdenszondag volgt de stille week 
waarin op de avonden de Vespers worden houden. Op donderdagavond wordt dan ook viering van het 
Heilig Avondmaal gehouden. Op Goede Vrijdag gaan de kerkdeuren wederom open. Een week waarin 
we nadrukkelijk en veelvuldig stilstaan bij wat onze Heere Jezus Christus voor ons heeft gedaan. Een 
week waarin we bedenken dat Hij dat verschrikkelijke lijden wilde, omdat Hij ons zo zeer lief heeft en het 
daarom Pasen kon worden. Zo vol van liefde en trouw is Hij, dat wij door Zijn genade weer door onze 
God konden worden aangenomen. Kom, wees welkom en verwonder u in de diensten van Pasen. 
 
 
Zieken 
Dhr. Evert van de Beek (Johannes Vermeerstraat 9, 3781XD) is vrijdagavond, na de nierdialyse en 
weer een bloedtransfusie, thuis gekomen uit het ziekenhuis. Hij en zijn vrouw zien de uitslag van het 
onderzoek met spanning tegemoet.  
Mevr. W. Buitink-Hols (Prinsenweg 9) verblijft in het Meander en wordt 12 april geopereerd. Ook wordt 
ze nog behandeld met antibiotica.  
Alie Gerritse-van Hierden (Rembrandtstraat 10-01, 3781HC) is begonnen met chemokuren.  
Mevr. Bep Versteeg-Heiwegen (Gerard Doustraat 66, 3781EL) ligt op de hartbewaking van het 
Meander. De hartoperatie kan helaas niet doorgaan. Eén van de redenen is dat ze iets gevonden hebben 
op de nier wat verder onderzoek vergt.  
Alie Jansen-Vlijm (Hoofdstraat 153c, 3781AD) wordt thuis verpleegd en ze wordt gaandeweg zwakker. 
Afgelopen zondag is haar broer overleden, wat de situatie nog verdrietiger maakt.  
Rond deze zieken en ook rond hen die we niet met naam noemen, staan partners, gezinnen, 
mantelzorgers. Ook aan hen leven we mee.  

Als ik in gedachten sta, bij het kruis van Golgotha, 
als ik hoor wat Jezus sprak, voor zijn oog aan 't kruishout brak. 
Op zijn kreet: "Het is volbracht," antwoordt mijn aanbidding zacht: 
Jezus, ook voor mij verwierf, Gij verlossing, toen Gij stierf. 

Heintje van Olst-Haze (pastoraal medewerkster) 
 
Tenslotte 
Een vreugdevol en hoopvol Paasfeest toegewenst namens het moderamen van Wijk 1. 
J. Rozenberg 
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BERICHTEN WIJK 2 

    Predikant: 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 

 
We leven mee met 
Coba van den Top-van de Kamp (Strausslaan 34). Zij heeft door een val haar heup gebroken en is 
vorige week vrijdag geopereerd. Afgelopen dinsdag is ze voor revalidatie naar Norschoten (locatie 
Klaverweide) gegaan.  
Dhr. J.H. Zandbergen (Apeldoornsestraat 20-01) wordt thuis verpleegd. Zijn levenseinde lijkt nabij.  

Heer, waar dan heen, tot U alleen, Gij zult ons niet verstoten. 
Uw eigen Zoon, heeft tot Uw troon, de weg ons weer ontsloten. 
Ja, amen, ja, op Golgotha, stierf Hij voor onze zonde. 
Zijn schuldloos bloed, maakt alles goed en reinigt ons van zonde. 

Pastoraal medewerkster Heintje van Olst-Haze 
 
Huwelijk 
Afgelopen woensdag 29 maart zijn Carsten Schep en Hanna Wijnveen getrouwd. Ze hebben hun bruiloft 
gevierd in de Ericakerk in Ede, met een dienst vanuit hun nieuwe gemeente, de Hervormde 
Kleopasgemeente in Ede. Carsten en Hanna gaan wonen aan de Allendesingel 67, 6716 GM Ede. We 
feliciteren Carsten en Hanna met hun huwelijk en wensen hen Gods zegen toe. Ook de felicitaties aan de 
ouders van Hanna, Hans en Marinke Wijnveen en ook de grootouders die mogen delen in de 
feestvreugde! 
 
Bericht van overlijden 
Zondagmorgen 26 maart is ons gemeentelid Evert Vlijm (Chopinlaan 27 3781HA Voorthuizen) overleden 
op de leeftijd van 77 jaar. We condoleren zijn vrouw Els, de kinderen en kleinkinderen, alsook de verdere 
familie en vrienden met dit verlies en wensen hen Gods troost en nabijheid toe. Er is gelegenheid tot 
condoleren op vrijdag 31 maart van 19.00 uur – 20.00 uur in kerkelijk centrum Bethabara. De dankdienst 
voor zijn leven wordt gehouden op zaterdag 1 april om 10.30 uur in Bethabara. Aansluitend vindt de 
begrafenis plaats op de gemeentelijke begraafplaats Diepenbosch. Een in memoriam verschijnt in de 
volgende kerkbode. 
 
Op weg naar zondag en de stille week 
Komende zondag is het Palmzondag. De laatste zondag van de lijdenstijd waarbij we toeleven naar 
Goede Vrijdag en Pasen. In de dienst staan we stil bij het gebed van de Heere Jezus. We lezen 
Johannes 17. Tevens zal er aandacht besteed worden aan de afronding van het winterwerk. 
Deze zondag is het begin van de stille week. Een week waarin we nadrukkelijk stilstaan en stil worden 
voor de Heer onze God. Maak daar ook ruimte voor in je agenda om de Vespers in Bethabara te 
bezoeken (zie het bericht elders in de kerkbode voor meer informatie). Deze vespers zijn voorbereid door 
de commissie en zijn bedoeld voor de gehele gemeente. Op donderdag hoop ik voor te gaan in de dienst 
waarin het Heilig Avondmaal bediend wordt. We lezen Johannes 19: 16b-30. Het thema is: Het 
Lam…geofferd. 
 
Tot slot 
We mogen terugkijken op een mooie doopdienst waarin Sem en Noud gedoopt werden. De komst van 
Koning Jezus, de Zoon van David die komt in de Naam van de Heere, vraagt om een keuze. Zijn komst 
vraagt dat we leren Hosanna te roepen. Een uitroep van lof, maar ook een gebed om redding: Heere, red 
ons toch! Hosanna roepen als een beeld van de doop: de redding ligt buiten ons in Jezus Christus en wat 
Hij volbracht heeft. 
Ontvang allen een hartelijke groet,  
Ds. A. de Wit 
 
 
 
 



Kerkbode Hervormde Gemeente Voorthuizen nr.13- 2023 

 

Pg: 6-7 

 

 
 

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 
Mevr. E. Grevengoed-Bouw (app. 307) is dinsdag vanuit het Meanderziekenhuis in Amersfoort terug 
gekeerd in Nieuw Avondrust. Ze zal eerst een periode moeten aansterken in de ‘ziekenboeg’ voor ze 
weer naar haar eigen kamer kan.  
Mw. E. Kuijt-van Dijk (app. 208) is vorige week woensdag in zorgwekkende toestand naar het 
Meanderziekehuis in Amersfoort gebracht. Er zijn verschillende bacteriën in haar lichaam gevonden 
waardoor haar situatie nog steeds zorgelijk is. 
 
Opvolger 
Vrijdag na de weeksluiting zal ds. P. de Jager uit Barneveld als uw nieuwe pastor aan u worden 
voorgesteld.  
 
Hulpdiensten 
Een predikant die na zijn emeritaat nog werkzaamheden van welke aard ook in een gemeente verricht, 
verleent hulpdiensten volgens de Kerkorde. Dat heb ik de afgelopen ruim 4 ½ jaar in N.A. mogen doen. 
Het was een periode die we samen niet snel zullen vergeten, omdat het Corona-virus om zich heen 
greep. Dat leverde soms schrijnende situaties op voor u als bewoners van N.A. en ook voor uw familie. 
Daarbij denk ik ook aan de mensen die u in die periode verzorgden. In de jaren 2020 en 2021 zijn er veel 
bewoners overleden en was ik bij ca. 40 begrafenissen betrokken. We herinneren ons dat er soms 
binnen een week 2 begrafenissen in één gezin waren. Het was een heftige periode. Ik dank u hartelijk 
voor de fijne contacten die er waren, persoonlijk, maar ook tijdens het Bijbeluurtje en de Bijbelkring. Ik 
dank u voor het in mij gestelde vertrouwen. Bovenal dank ik onze goede God die mij in al die jaren de 
kracht en de gezondheid gaf om dit werk te doen. Ik wens ds. De Jager Gods zegen toe nu hij dit werk 
mag overnemen.  
 
Tenslotte 
Voor het laatst via deze rubriek een hartelijke groet, mede namens br. Van Steeg,  
Ds. D. van de Streek 
 
 
 
Komen en gaan in Nieuw Avondrust 
Op vrijdag 31 maart om 18.30 uur zal met de weeksluiting in Nieuw Avondrust afscheid worden genomen 
van ds. D. van de Streek. Tegelijkertijd heten we ds. P. de Jager uit Barneveld hartelijk welkom om het 
stokje van het pastoraat aldaar over te nemen. We hopen en bidden dat ds. De Jager een goede ingang 
mag ontvangen in de woningen in Nieuw Avondrust. En niet minder belangrijk dat er goede 
geloofsgesprekken gevoerd mogen worden. Zeker bij het ouder worden kunnen er veel vragen naar 
voren komen die een goed gesprek vragen. We wensen ds. De Jager samen met br. Van Steeg en de 
bewoners van Nieuw Avondrust Gods zegen toe. Over het afscheid van ds. Van de Streek zullen we in 
de volgende kerkbode schrijven. Wat een verandering is, dat de verantwoordelijkheid van het pastoraat 
tot nu toe lag in wijkgemeente twee. Vanaf nu zal dat vallen onder de Algemene Kerkenraad. In Nieuw 
Avondrust komen mensen wonen uit zowel wijk één als wijk twee en daarnaast van buiten af. Mede 
daarom is gekozen om deze verantwoordelijkheid bij AK neer te leggen. We hopen dat veel Nieuw 
Avondrust bewoners vrijdagavond bij de weeksluiting zijn! 
Jan Overeem 
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VAN BINNEN UIT – Missionaire commissie 
   
 Robert Duits (kerkelijk werker) 

Kantoor: Kerkelijk Centrum Bethabara,  
Van den Berglaan 79, 3781 GE 
Telefoon: 06-21986085  
E-mail: rduits@hervormdvoorthuizen.nl 

 
 
Bijbelvertalers 
Graag nemen we u mee in een update over het werk van Gert de Wit. Vanaf 25 januari tot eind februari 
heeft Gert in Kameroen lesgegeven aan Afrikaanse vertaalconsulenten en vertalers in tekstanalyse. 
Hierover heeft u een aantal weken geleden kunnen lezen in de kerkbode.  
Ondertussen heeft Dominique (taalkundige in Oost-Congo) in januari en februari met twee Boa teams 
gegevens verzameld over hun dialect. De namen van deze dialecten zijn Gbe et Lebaate. Het doel is om 
meer duidelijkheid te krijgen over of zij mee kunnen doen met de vertaling in het Boa-Yewu of het Boa-
Leboale. Als er te veel verschillen zijn, dan is er misschien een aparte vertaling voor hen nodig.  
Deze maand zijn Dominique en Gert begonnen met de analyse van de twee nieuwe Boa dialecten. 
Daarnaast is Gert begonnen met de voorbereidingen van zijn volgende reis (medio mei - eind juni). De 
Boa teams hebben nu bijna een jaar hun spelling gebruikt. Als Gert in Congo is, hopen ze die met elkaar 
te evalueren. Bij de reis naar Congo zal ook weer lesgeven komen kijken, deze keer aan theologie 
studenten die aan de universiteit van Bunia studeren om Bijbelvertaler te worden in hun eigen taal. Voor 
een uitgebreider verslag over het werk van Gert, verwijzen we u naar de website van de kerk. We vragen 
als thuisfrontcommissie om gebed voor het waardevolle en belangrijke werk dat Gert doet. We danken 
dat het werk zo voorspoedig verloopt en dat gezien wordt dat God aan het werk is.  
Dan nog een bericht van Wim Doest: 
Kortgeleden was ik bij de Bijbelkring van wijk 2 en vertelde iets over de voorspoedige voortgang van dit 
project. Ook vertelde ik dat de structurele inkomsten nog niet toereikend zijn voor de kosten. Gelukkig 
zijn er al veel gemeenteleden die regelmatig bijdragen, waarvoor dank. Uiteraard deed ik een oproep om 
samen de schouders onder dit project te zetten door financieel bij te dragen. Een klein bedrag per maand 
zou erg fijn zijn maar ook eenmalige giften zijn uiteraard welkom. Uw gave is aftrekbaar voor de 
inkomstenbelasting. Die oproep is natuurlijk niet alleen voor bijbelkringbezoekers bestemd. Ik beloofde 
het bankrekeningnummer in de kerkbode te vermelden. Het Ibannummer is NL81 Rabo 0361 5918 02. 
Met vriendelijke groet,  
Violet van Malenstein & Wim Doest, Thuisfrontcommissie Oost-Congo  
 
Premarriage Course 
Op 22 maart was alweer de derde avond van de Premarriage Course. Het thema was ‘Toewijding’. De 
stellen gingen na de maaltijd 1-op-1 met elkaar in gesprek onder andere over een gelijkwaardige relatie 
bouwen, de voordelen van het huwelijk, de trouwbeloften, omgaan met financiën en familie(relaties). 
Nieuwsgierig geworden? Denk je er over om samen met je partner mee te doen aan de volgende 
Premarriage Course? Neem gerust even contact op!  
 
Prayer Course  
Op 28 maart was de zesde avond van de Prayer Course. Het thema was ‘Stilte’. We dachten na en 
bespraken hoe in stilte tijd doorbrengen met God onze relatie met Hem kan verdiepen. In verband met de 
Stille Week slaan we een week over. De volgende avond van de Prayer Course is op 11 april en het 
thema is dan ‘Luisteren’.  Het sleutelvers gedeelte is dan ‘geef ons vandaag het brood dat wij nodig 
hebben’ uit Matteüs 6: 11. Ook als je eerdere avonden er niet was, ben je van harte welkom, want 
afzonderlijk zijn de avonden goed te volgen! De Prayer Course is voor iedereen die wil groeien in 
zijn/haar relatie met God en wil leren (over) bidden.  
De Prayer Course is op de volgende dinsdagavonden: 11-4 en 18-4 (aanmelden is niet nodig). In 
Bethabara staat om 19.45 uur koffie/thee klaar en om 20.00 uur start het programma. Iedere avond heeft 
de volgende onderdelen: inleiding, video, gespreksvragen en doen.  
Meer informatie: rduits@hervormdvoorthuizen.nl of 06-21986085 (bellen/Whatsapp). Van harte welkom!  

  


