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HARTELIJK WELKOM! 
 

Voor u ligt de zomergids van de Hersteld Hervormde Gemeente te Goedereede. 
Deze gids is bedoeld om u een beetje wegwijs te maken in wat onze kerkelijke 
gemeente te bieden heeft. Zo vindt u onder andere een overzicht van de 
kerkdiensten in de komende periode, een meditatief en een persoonlijk woord 
van de predikant, de rubriek voor de jongeren en kinderen, de puzzel en een 
kleurplaat.  
 
Bij deze aanhef lijkt het alsof het een zomer is als andere jaren. Niets is minder 
waar. Nog los van eventuele persoonlijke ingrijpende veranderingen die u 
wellicht in het afgelopen jaar hebt meegemaakt laat de Corona pandemie grote 
sporen na. Zo ook op het kerkelijke terrein. Deze gids laat zien hoe u, in deze 
tijden van Corona, kunt meeleven met onze gemeente. In het volgende 
hoofdstuk van deze zomergids hebben we het een en ander voor u samengevat. 
 
Desondanks heten we u hartelijk welkom op de kop van ons mooie eiland. Dat u 
ondanks de omstandigheden kan en mag gaan genieten van een welverdiende 
rust om zo nieuwe krachten op te doen. Een tijd van ontspanning en het opdoen 
van mooie herinneringen. Het zijn genade gaven van de Heere God.  
 
Wel moeten we eerlijk tegen over elkaar zijn. Hoe heerlijk het mogen genieten 
van Gods mooie schepping ook kan zijn, het is niet genoeg. Door onze zonden 
staan we schuldig tegenover die Schepper. En voor die zonden moet eenmaal 
betaald worden. Op eigen rekening of op rekening van de Heere Jezus Christus. 
Het is onze bede dat u en jij deze vakantietijd mag gebruiken om Hem voor het 
eerst of juist nog meer als Zaligmaker mag leren kennen.  
 
Daarvoor hebben we als eenvoudige hulp een aantal Bijbelleesroosters voor de 
vakantie opgenomen. Verder nodigen we u natuurlijk hartelijk uit om via 
internet of via de speciale kerkdienst voor onze vakantiegangers met ons 
verbonden te zijn.  
 
Rest ons nog u allen, jong en oud, een goede en gezegende vakantie te wensen. 
En dat doen we dus dan ook bij deze. 
 
Kerkenraad van de Hersteld Hervormde Gemeente te Goedereede. 
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CORONA-INFORMATIE 
 

De vaste zondagse kerkdiensten van 09:00/09:30 en 18:00 uur zijn helaas alleen 
bedoeld voor gemeenteleden van de Hersteld Hervormde Gemeente 
Goedereede en kunnen niet door onze vakantiegasten worden bezocht. Deze 
diensten kunt u wel via internet beluisteren of bekijken.  
 
Op de zondagen van 19 juli t/m zondag 23 augustus is er om 11:00 uur een 
aparte kerkdienst voor onze vakantiegasten die u wel kunt bezoeken. Ook deze 
dienst kunt u via internet beluisteren. Zie blz. 6 van deze gids. Daar vindt u ook 
de overige informatie rondom het aanmelden voor deze dienst en de afspraken 
in de kerk. 
 
Tijdens de kerkdienst wordt niet fysiek gecollecteerd. Natuurlijk zouden we het 
fijn vinden als u onze kerkvoogdij en diaconie ook financieel wilt ondersteunen. 
U kunt uw gave voor de collecten giraal overmaken naar de volgende 
bankrekeningen.  

 Kerkvoogdij: NL93RABO0351257012  

 Diaconie: NL17RABO0314144919 
 
De zomermarkt gaat dit jaar helaas niet door. Wel is er een uitgebreide 
rommelkas waar u veel koopjes en interessante dingen kunt vinden. Zie 
daarvoor blz. 21.  
 
Op onze website  vindt u meer en actuele informatie www.hhggoedereede.nl
over onze gemeente. Zo ook hoe u de kerkdiensten via internet kunt beluisteren, 
naluisteren en bekijken.  

 

http://www.hhggoedereede.nl/
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KERKDIENSTEN – VOOR GEMEENTELEDEN VAN HHG GOEDEREEDE 

Wel via internet te beluisteren en te bekijken. Let op dat op zondagen met een 
gastendienst de eerste kerkdienst een half uur eerder en dus om 09:00 begint! 
 
Eén ding heb ik van de HEERE begeerd, dat zal ik zoeken: dat ik al de dagen 
mijns levens mocht wonen in het huis des HEEREN, om de liefelijkheid des 
HEEREN te aanschouwen en te onderzoeken in Zijn tempel. Psalm 27 vers 4 
 
Zondag 5 juli 1

ste
 collecte: Zomercollecte landelijk jeugdwerk 

09.30 uur Ds. G.T. van Appeldoorn Psalm 88: 5 en 6 
18.00 uur Ds. L.W.Ch. Ruijgrok Psalm 88: 7 en 8 
   

Zondag 12 juli 1
ste

 collecte: Calando 
09.30 uur Ds. J.W. van Estrik   Psalm 88: 9, 10, 11 
18.00 uur Ds. J.W. van Estrik Psalm 89: 1 en 2 
   

Zondag 19 juli 1
ste

 collecte: Diaconie 
09.00 uur Ds. J.W. van Estrik  Psalm 89: 3 en 4 
18.00 uur Ds. J.W. van Estrik Psalm 89: 5 en 6 
   

Zondag 26 juli 1
ste

 collecte: Rampen 
09.00 uur Ds. J.W. van Estrik Psalm 89: 7 en 8 
18.00 uur Ds. C.M. Visser Psalm 89: 9 en 10 
 

Zondag 2 augustus 1
ste

 collecte: Diaconie 
09.00 uur Ds. J.W. van Estrik Psalm 89: 11 en 12 
18.00 uur Ds. J.W. van Estrik Psalm 89: 13 en 14 
   

Zondag 9 augustus 1
ste

 collecte: Schreeuw om leven 
09.00 uur Ds. J.W. van Estrik   Psalm 89: 15 en 16 
18.00 uur Ds. J.W. van Estrik Psalm 89: 17 en 18 
   

Zondag 16 augustus 1
ste

 collecte: Bonisa 
09.00 uur Ds. J.W. van Estrik  Psalm 89: 19 en 20 
18.00 uur Ds. K. Ten Klooster Psalm 90: 1 en 2 
   

Zondag 23 augustus 1
ste

 collecte:  Eben Haëzer school 
09.00 uur Ds. J.W. van Estrik Psalm 90: 3 en 4 
18.00 uur Ds. C.M. Visser Psalm 90: 5 en 6 
   

Zondag 30 augustus 1
ste

 collecte: Diaconie 
09.30 uur Ds. R. van Kooten Psalm 90: 7, 8, 9 
18.00 uur Ds. R. van Kooten Psalm 91: 1 en 2 

Voor alle diensten geldt ‘zo de Heere wil en wij leven’. Tijdens iedere kerkdienst 
worden er drie collecten “gehouden”. De 1e is bestemd voor de diaconie, soms 
als doelcollecte gemerkt, de 2e de 3e zijn voor de plaatselijke kerkvoogdij.  
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KERKDIENSTEN – VOOR ONZE VAKANTIEGASTEN 

   
Zondag 19 juli 1

ste
 collecte: Diaconie 

11.00 uur Ds. J.W. van Estrik  Psalm 89: 3 en 4 
   

Zondag 26 juli 1
ste

 collecte: Rampen 
11.00 uur Ds. J.W. van Estrik Psalm 89: 7 en 8 
   

Zondag 2 augustus 1
ste

 collecte: Diaconie 
11.00 uur Ds. J.W. van Estrik Psalm 89: 11 en 12 
   

Zondag 9 augustus 1
ste

 collecte: Schreeuw om leven 
11.00 uur Ds. J.W. van Estrik   Psalm 89: 15 en 16 
   

Zondag 16 augustus 1
ste

 collecte: Bonisa 
11.00 uur Ds. J.W. van Estrik  Psalm 89: 19 en 20 
   

Zondag 23 augustus 1
ste

 collecte:  Eben Haëzer school 
11.00 uur Ds. J.W. van Estrik Psalm 90: 3 en 4 
 

Voor alle diensten geldt ‘zo de Heere wil en wij leven’. Tijdens iedere kerkdienst 
worden er drie collecten “gehouden”. De 1e is bestemd voor de diaconie, soms 
als doelcollecte gemerkt, de 2e de 3e zijn voor de plaatselijke kerkvoogdij. 
 
 
Aanmelding en afspraken rondom bezoek kerkdiensten voor vakantiegangers 
 

1. Om de kerkdienst te kunnen bezoeken moet u zich van te voren aanmelden 
via onze website. U krijgt daarvan via e-mail een bevestiging. 

2. Overeenkomstig de RIVM-richtlijnen adviseren we de volgende personen 
dringend om de kerkdiensten niet bij te wonen: 

a) personen met een kwetsbare gezondheid; 

b) 70 plussers; 

c) personen met verkoudheidsklachten; 

d) personen met koorts, ook als een gezinslid koorts heeft. Pas na 24 uur 
klachtenvrij kan weer ter kerke worden gegaan; 

e) personen met corona, ook als het een gezinslid betreft met corona.  

3. Volg in en rondom het kerkgebouw de instructies van de koster en de leden 
Kerkenraad/Kerkvoogdij op. 

4. Houd 1,5 afstand in acht.  
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5. Bij de in- en uitgang van de kerk zijn desinfecterende middelen aanwezig; 
deze dienen te worden gebruikt door alle bezoekers, zowel bij binnenkomst 
als bij vertrek. 

6. Jassen, bijbels et cetera dienen te worden meegenomen naar de zitplaats; 
uitsluitend eigen bijbels mogen worden gebruikt. 

7. Geef geen snoep aan anderen (niet-gezinsleden) door.  

8. Er wordt een verplichte looproute uitgezet; in de kerkzaal wordt u een 
plaats aangewezen. Het is dus niet mogelijk om op een zelfgekozen plaats 
te gaan zitten. 

9. Tijdens de dienst zingen uitsluitend de ‘noodzakelijke personen’. Dit zijn de 
leden van de Kerkenraad/Kerkvoogdij, koster en de mannen van de 
techniek. Het personeel, zeg maar. Het is de bezoekers wel toegestaan te 
neuriën.  

10. Tijdens de dienst zal extra worden geventileerd. De deuren staan open en 
de afzuiginstallatie staat aan. (het kan dus fris zijn!) 

11. Er zal in de dienst niet worden gecollecteerd. 

12. Er is geen kinderoppas. 

13. Toiletbezoek moet zoveel als mogelijk worden beperkt. Dit mede in 
verband met de verplichte eenrichting looproute. Wanneer toiletbezoek 
onverhoopt toch nodig is, volg dan de instructies voor handen wassen op. 
Deze instructies hangen in de toiletruimten. 

14. Na afloop van de dienst verlaten alle bezoekers de kerk waarbij de 1,5 
meter afstand gewaarborgd is. De voorste rijen vertrekken via de uitgang 
Doelweg en de achterste rijen via de uitgang Achterstraat. 

15. Na de dienst is er binnen/buiten geen ontmoeting en gaat ieder zijns 
weegs. 

 



8 

 

WAAR U ONS KUNT VINDEN 
 

Het kerkgebouw van de Hersteld Hervormde Gemeente Goedereede “De 
Levensbron” bereikt u als volgt: 

 N57 vanaf Stellendam of vanaf 
Ouddorp, Afslag Goedereede 

 Voorbij bushalte, linksaf, richting 
centrum 

 Ga rechtdoor, over de brug links 
 Blijf de (slingerende) weg volgen 

totdat u op de Varkensmarkt komt 
 Aan de Varkensmarkt staat het 

kerkgebouw waarvan de ingang 
aan de Doelweg ligt 

 
 

Ruime parkeergelegenheid vindt u op parkeerterrein “In ’t Hof” waarvan de 
ingang schuin tegenover het kerkgebouw ligt. Zie de pijl.  
 
Met het oog op de veiligheid vragen we uw auto niet in de bocht van 
Doelweg/Varkensmarkt te parkeren. Dit belemmert de doorstroom van auto’s 
en hulpverlening. De politie let erop dat op die plaats niet geparkeerd wordt. 

 
ROMEINEN 12 VERS 9 T/M 13  
9 De liefde zij ongeveinsd. Hebt een afkeer van het boze, en hangt het goede aan. 
10 Hebt elkander hartelijk lief met broederlijke liefde; met eer de een den ander 
voorgaande. 
11 Zijt niet traag in het benaarstigen. Zijt vurig van geest. Dient den Heere. 
12 Verblijdt u in de hoop. Zijt geduldig in de verdrukking. Volhardt in het gebed. 
13 Deelt mede tot de behoeften der heiligen. Tracht naar herbergzaamheid. 
 

ROMEINEN 15 VERS 5 T/M 7 
5 Doch de God der lijdzaamheid en der vertroosting geve u, dat gij eensgezind zijt 
onder elkander naar Christus Jezus; 
6 Opdat gij eendrachtelijk, met een mond, moogt verheerlijken den God en Vader 
van onzen Heere Jezus Christus. 
7 Daarom neemt elkander aan, gelijk ook Christus ons aangenomen heeft, tot de 
heerlijkheid Gods. 
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MEESTER-LIJKE GASTVRIJHEID  
 
Vergeet de herbergzaamheid niet… 

Hebreeën 13 vers 2a  
 
Een bijzondere tijd, een vreemde werkelijkheid. Gewoonlijk zijn deze 
zomermaanden voor ons hier aan de kust de weken van de grote trektochten, in 
en uit, mensen uit alle delen van het land stromen toe en vakantiegangers 
bezetten als welkome gasten vele kerkstoelen. ’t Is nu wel even anders, een klein 
virus zet alles op z’n kop en werpt alles ondersteboven.  
Ongetwijfeld weten u en jij er ook alles van, niets is gewoon, naar gewoonte 
naar de kerk gaan bleek in uw en jouw woonplaats ineens niet meer mogelijk. 
Voor gemeenteleden gingen kerken op slot. Geleidelijk verandert een 
maandenlange situatie van ‘thuis-kerken’, kerken gaan immers weer open en 
kerkgangers mogen met inachtneming van de verplichte afstand van 1½ meter 
weer in de kerk gaan zitten. Het gebeurt ook onder ons. Goddank! Wat een 
zegen, wat een vreugde… kerkdiensten bijwonen. Waarschijnlijk heeft het onze 
instemming: ontberen doet waarderen. De kerkdeuren gaan weer van het slot 
voor gemeenteleden. Woord-zoekers. Heil-begerigen. Levens-lustigen. Huis-
mussen die graag genieten van Gods reddings-werkers. De gemeente komt 
samen (in onze plaats in ‘De Levensbron’ voor een deel), jong en oud zoeken 
veiligheid in de Schuilplaats dat is onder beschuttende vleugels van de grote 
Hogepriester.  
Het is wel zeker dat de onderlinge samenkomst een groot goed en rijk geschenk 
is. Dat krijgen de lezers van de brief aan de Hebreeën ook mee. Zij zijn wat 
gemakkelijk geworden, minder getrouw in het bezoek van de onderlinge 
samenkomst. In de begintijd stonden ze in vuur en vlam, niets was te veel, de 
Heere werd hun alles. Het Woord ging dwars door de hoorders heen, ze kregen 
hun schuldbrief persoonlijk thuis, ze werden door de Geest uitgedreven naar de 
grote Hogepriester. Ze konden hun vreugde niet op. Maar tijden zijn veranderd, 
het vuur is eraf, veel teleurstellingen hebben ze opgedaan. De apostel zegt in 
hoofdstuk 10 dat ze met het verzuimen van de samenkomst vuurgevaarlijk bezig 
zijn, want de samenkomsten zijn er ter voorbereiding op de wederkomst van de 
Heere. Daarop moeten ook wij ons voorbereiden. Zonder geloof zal het niet 
gaan, zonder verzoening is er geen toekomst bij God, vergeving wordt 
ontvangen door bloedstorting: het bloed van Jezus Christus reinigt van alle 
zonden. Geweldig om bij de Heere binnengehaald te worden, de deur niet 
gewezen maar plaats gekregen.  
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Is het vette van Gods Huis ontvangen en heb je Gods gunst genoten, dan ben je 
bij God als vanzelf kind aan huis. Zeg gerust dat ‘de graastocht in Gods weiden’, 
de diensten van het Woord op zondag in dat geval ons lief zijn en voor ons van 
grote en onuitsprekelijke waarde. Hebben we door Gods Geest de smaak van de 
genade te pakken en zijn wij door Christus Jezus gegrepen, dan hebben we 
zondags zin in kerkgaan. Maar we konden niet en we mochten niet, maar nu 
mogen we weer en we kunnen weer binnengaan, geweldig! Jammer dat nog 
altijd niet – voorlopig lijkt het ook niet te gebeuren – de gemeente in haar 
geheel kan samenkomen…! Daar zien we naar uit. Niettemin is het ons dan toch 
maar uit genade gegeven weer eens en zo nu en dan naar de kerk te gaan! En we 
gunnen het iedereen! Week in week uit.  
Met ‘kerkgaan voor iedereen’ worstelen we. Ook waar het u en jou betreft, onze 
vakantiegangers. In de kerkenraad hebben we de vraag gesteld: Hoe gaan we 
met onze gasten om die vaak trouw en ook graag naar de kerk gaan en komen? 
Wat doen we met onze gastvrijheid? De apostel spoort aan tot broederliefde. 
Die werkt God, die ontstaat door de liefde Gods in Christus Jezus, die onderlinge 
band legt de Geest der gemeenschap, en die broederlijke liefde moet blijven. 
Kunnen we aan onszelf denken en niet aan onze naaste?  
Broederliefde moet er zijn in de gemeente, waar de Geest der liefde werkt is er 
onderlinge gemeenschap. Dat is iets dat plaatselijk ontvangen wordt, door Gód 
geschonken. Onze leden hebben zorg voor plaatselijk gemeenteleven, ieder lid is 
bekend en liefde tot elkaar is een gedurige oefening. Maar de apostel kijkt over 
plaatselijke grenzen heen. Degenen die de Heere liefhebben begrenzen hun 
‘broederliefde’ niet slechts tot elkaar in de plaatselijke gemeente. Neen, het gaat 
‘buiten de bebouwde kom’, het gaat uit in de heggen en de steggen. Ook 
broeders en zusters die van buiten de eigen plaatselijke gemeente komen zijn 
gezien. Degenen die van elders komen worden met open armen ontvangen. De 
apostel schrijft: Vergeet de herbergzaamheid niet. Het is een indringende en niet 
vrijblijvende oproep tot gastvrijheid. De gastvrijheid staat hoog aangeschreven 
en is in ere te houden. Die van elders komen verdienen de uitgestoken hand, de 
luisterende oren en de open armen. Het is een kwestie van genadeleven dat 
leden van buiten de gemeente hartelijk welkom worden geheten en een ruime 
plaats geboden. In de tijd van de apostelen kregen rondtrekkende predikers 
onderdak, liefdevolle opvang. Er werd niet tevergeefs aan de deur geklopt, ze 
stonden niet voor gesloten deuren. Daarom kunnen en willen wij niet anders 
dan u en jij die van elders komen onze gastvrijheid bieden. Een ontvangst met 
het Woord ook voor u en jou op de zondagen, om 11:00 uur zeer hartelijk 
welkom en in Hem gegroet en ontvangen. Er zijn regels van de overheid die we 
moeten en zullen eerbiedigen en waaraan wij ons met elkaar houden, er is ook 
de Huisregel van onze allerhartelijkste Heere en Meester waarop wij onze armen 



11 

 

openzwaaien en met stralende ogen zien komen en ontvangen: Houd de 
gastvrijheid hoog! Een (h)eerlijke plicht aan de gezegende lippen van de Heiland. 
De Meester is daar, Hij roept u, Hij ontvangt er graag velen die met ingespannen 
krachten Zijn Woord horen en aldus bewaren.    
 
Tot zondag in de kerk.       

 
BERICHT VAN DE PLAATSELIJKE PREDIKANT  

 
Een Zomergids. Een extra kerkblaadje voor onze welkome gasten. Wij komen 
iedere zondag samen in ‘De Levensbron’ te Goedereede, een zwarte Schuurkerk 
maar de schoonheid zit van binnen: Predik het Woord.  
We rekenen ons tot de hervormden die in het jaar onzes Heeren 2004 niet mee 
konden de nieuwe gefuseerde kerk in, de ‘herstelden’ in de volksmond. De Bijbel 
en de gereformeerde belijdenisgeschriften wogen het zwaarst en die wilden we 
als basis voor het kerkelijk leven houden. Dat was toen en dat geldt nu. Als 
kerken leven we in een moeilijke tijd en de Heere kan samenbrengen wat 
bijeenhoort. Kerkelijke verdeeldheid doet zeer en die het van de Heere 
verwachten zullen niet worden beschaamd. Kijken we toch vooral over onze 
kerkmuren heen. 
Hoe het de komende tijd met kerkdiensten voor vakantiegangers gaat kunnen 
wij onmogelijk zeggen. Daarin hebben u en jij verantwoordelijkheid. Of er 
gebruik van wordt gemaakt en of de diensten plaatsvinden, ligt aan u en jou die 
deze Zomergids in handen krijgt. Wij bieden vanaf 19 juli tot en met 23 augustus 
graag onze vakantiegangers de gelegenheid naar de kerk te gaan, Gods huis met 
heilgenot. We moeten het wel doen volgens de overheidsregels en dat zal ieder 
billijken, wat zou het fijn zijn wanneer velen de mogelijkheid te kerken gebruiken 
en ‘De Levensbron’ alle beschikbare plaatsen bezet zou hebben.  
Wanneer u of jij een briefje of kaartje wil doen: Duinroosplein 7, 3252 LD 
Goedereede. Per email ben ik zowel met vanestrikjw@hetnet.nl als met 

 te bereiken. Van harte een mooie vakantie in onze jwvanestrik@hetnet.nl
omgeving toegewenst. Hopelijk ook kostbare tijd voor een mooi boek, voor stille 
tijd met gevouwen handen en een opgeheven hart bij een geopende Bijbel. We 
groeten u en jou met de woorden: Onze hulp en onze verwachting is van de 
HEERE Die hemel en aarde geschapen heeft, Die trouw is in de geslachten, Die 
alle dingen regeert en Die trouw houdt in der eeuwigheid.    
 
Uw aller J.W. van Estrik, Verbi Divini Minister 
 

mailto:jwvanestrik@hetnet.nl
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ONS KERKGEBOUW EN HAAR GESCHIEDENIS 
 
Het kerkgebouw waarin de Hersteld Hervormde Gemeente van Goedereede mag 
kerken is niet altijd een kerk geweest. In de vele jaren dat het al bestaat heeft 
het diverse functies gehad en is het verschillende keren verbouwd.  
 
Een van deze functies kunnen we achterhalen met behulp van het ANWB bordje 
dat op een van de gevels prijkt. Daarop staat:  
 
“Stadsschuur”. Vroeger meer van dergelijke schuren. Daterend uit verleden als 
landbouwdorp, nadat handel was vergaan. Typerend voor Goedereede: Boeren 
woonden in “stadshuizen” aan haven, schuren stonden aan rand bebouwing. 
Bouwmateriaal bestond deels uit aangespoeld wrakhout.  
 
Nadat het zijn functie als landbouw/ boerenschuur had uitgediend is het in 
gebruik genomen als gemeentewerkplaats van de burgerlijke gemeente van 
Goedereede. Om in te kunnen spelen op de eisen van de moderne tijd is het 
gebouw in 1978 totaal herbouwd. Hoewel het uiterlijk van voormalige 
stadsschuur werd behouden werd de binnenkant met stalen binten en stenen 
muren opgetrokken.  
 
Tot 2006 heeft het deze functie behouden. Toen werden de gemeentelijke 
werkzaamheden verplaatst naar een nieuwe locatie. Door al die jaren heen was 
het een plaatselijk begrip. Ook omdat de opslag van het oud papier van de 
muziekvereniging Apollo in een deel van het gebouw was gevestigd.  
 
In 2007 ging het eigenaarschap van het gebouw over naar de Hersteld 
Hervormde Gemeente van Goedereede. Met vereende krachten van aannemers 
en vrijwilligers werd het in korte tijd veranderd in een kerkgebouw. Zo werd er 
een betonnen vloer gestort. De gepotdekselde planken geverfd en waar nodig 
vervangen. Isolatie in muur en dak werd aangebracht. Enzovoorts, enzovoorts. 
Alles wat nodig was om de voormalige gemeentewerkplaats om te bouwen tot 
een kerkgebouw werd gedaan. 
  
16 december 2007 mocht er voor het eerst gekerkt worden en op 29 februari 
2008 vond de officiële opening plaats. Tijdens deze opening werd de naam van 
het kerkgebouw bekend gemaakt: "De Levensbron".  Dat is ook de bede. Dat het 
een bron van Leven mag zijn. Een bron van eeuwig leven. Een bron die 
voortkomt uit Jezus Christus. 
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BIJBELLEESROOSTERS 
 

We hebben een aantal verschillende leesroosters van elk 1 week (7 dagen) 
opgenomen. Zo kunt u zelf kiezen over welk onderwerp u in welke vakantieweek 
meer wilt lezen.  Voor de kinderen is er een speciaal rooster over op reis gaan.  
 
Een week over het gebed 
Dag 1 : Lukas 11:1-13, Lukas 18:1-14 
Dag 2 : Markus 1:35-39, Lukas 5:12-16 
Dag 3: Johannes 15:1-17, Johannes 16:16-33 
Dag 4: Éfeze 6:10-20, Romeinen 8:18-30 
Dag 5: Jakobus 4:1-10, 1 Thessalonicenzen 5:12-25 
Dag 6: Filippenzen 1:3-11, 2 Korinthe 9:6-15 
Dag 7: Nehemia 1:1-2:9, Handelingen 12:1-17 
 
Een week over Genade 
Dag 1: Jesaja 44:1-5, Romeinen 8:31-39, 2 Timótheüs 1:6-14 
Dag 2: Romeinen 3:9-4:5 
Dag 3: Deuteronomium 7:6-9, Romeinen 5:1-21 
Dag 4: Deuteronomium 9:1-6, Hebreeën 9:11-28, Openbaring 3:17-22 
Dag 5: Daniël 9:15-19, 1 Korinthe 1:4-9, Éfeze 2:1-10 
Dag 6: Johannes 6:44-51, Kolossenzen 1:21-29, 1 Korinthe 15:3-11 
Dag 7: Éfeze 1:3-14, Jakobus 4:4-10, 1 Timótheüs 1:12-17 
 
Een week over Gods voorzienigheid 
Dag 1: Lukas 2:1-21 
Dag 2: Lukas 12:1-12, Mattheus 9:18-26 
Dag 3: Jakobus 4:1-10, Mattheus 7:7-12 
Dag 4: 2 Kronieken 7:11-22, Romeinen 4:13-25 
Dag 5: Hebreeën 10:1-18, Johannes 16:19-33 
Dag 6: 1 Kronieken 29:1-17 
Dag 7: 1 Johannes 3:1-24 
 
Een week over op reis gaan en onderweg zijn (overgenomen van JBGG)  
Dag 1: Reizen onder Gods bescherming: Exodus 13: 21-22, Exodus 14:23-31 
Dag 2: Op reis zonder God: Ruth 1:1-14 
Dag 3: Een hemelreis: 2 Koningen 2:1-14 
Dag 4: Zo’n reis dus niet!: Jesaja 57:1-13 
Dag 5: Geen zin in een reis: Jona 1: 1-12, Jona 3: 1-3 
Dag 6: Reizen onder een ster: Mattheüs 2: 1-12 
Dag 7: Een vluchtreis: Mattheüs 2:13-18 , Hosea 11:1-4 
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DIACONIE 

 

Collecten 
5 juli     Zomercollecte landelijk jeugdwerk 
Verbonden blijven met elkaar en de kerk in deze tijd van coronacrisis, hoe doe je 
dat? De uitdaging voor jongeren, hun leidinggevenden, maar ook de uitdaging 
waar de HHJO voor staat. Meer dan ooit is het belangrijk om de verbinding te 
houden met onze jongeren. Gebed staat daarbij op de eerste plaats. Daarnaast 
geeft de HHJO handreikingen aan leidinggevenden, ontwikkelt ze online 
Bijbelstudies, organiseert ze online events en andere activiteiten om toch de 
verbinding te houden met onze kinderen en jongeren. Door middel van deze 
handreikingen en activiteiten wil de HHJO de jongeren wijzen op het Woord van 
God en de redding die er is in het bloed van Christus. Uw gebed en financiële 
steun zijn daarbij onmisbaar. Helpt u mee om de verbinding mogelijk te maken? 
Dat kan tijdens de collecte op D.V. 5 juli 2020. Alvast hartelijk dank! 
12 juli     Calando 
We kennen allemaal de beelden van de afgelopen periode. Ernstig zieke mensen 
op intensive care afdelingen, zich niet bewust van hun omgeving en situatie. In 
Calando worden onze naasten opgenomen in hun laatste levensfase.  
Hier worden zij omringd door liefdevolle verzorgers en vrijwilligers en is ook 
bezoek goed mogelijk. Laten we dit hospice koesteren. 
19 juli, 2 & 30 augustus   Diaconie 
In de afgelopen periode moest het bezoekwerk noodgedwongen gestaakt 
worden. Een klein presentje mocht aan sommigen uit de gemeente worden 
overhandigd. Hoe fijn is het om, zodra het weer mogelijk is, onze gemeenteleden 
een hart onder de riem te steken met dat wat zij nodig hebben. Een hartelijk 
woord, een arm, een financiële ondersteuning of een troostrijk woord. 
26 juli     Ramp 
Als diaconie proberen we ieder jaar, namens onze gemeente een- of meerdere 
bijdragen te leveren voor bestrijding van gevolgen van een ramp. Soms doet zich 
geen acute ramp voor, maar soms zijn er zoveel rampen dat nauwelijks recht 
wordt gedaan aan het geven van een enkele gift.  
Rampbestrijding waaraan wij een bijdrage leveren vinden vaak plaats in landen 
met een beperkt budget, zogenaamde derdewereldlanden. Het lijkt er echter 
sterk op dat in landen als India, Jemen en Indonesië in de nabije toekomst ook 
onze hulp kunnen gebruiken. 
9 augustus    Schreeuw om leven 
Wat moet er nog gezegd worden over het achterhoedegevecht dat de stichting 
voert. Een achterhoedegevecht met alle bidders (u toch ook?) op de 
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achtergrond. Wij vragen een bijdrage voor de strijd van Schreeuw om leven 
tegen het verlagen van drempels voor het verstrekken van de abortuspil tot 22 
weken. Dit onder het mom van het bieden van ontwikkelingshulp in Afrikaanse 
landen. U weet toch ook dat echte ontwikkeling niet zit in het afbreken van 
levens, maar in het onderwijs van de Bijbel. 
16 augustus    Bonisa 
Als u tijd over heeft, zou u de site van Bonisa eens moeten bezoeken. De site 
staat bomvol kleine en grote acties, verhalen en ervaringen van zendelingen, 
brooduitdelers en ervaringsdeskundigen. Met een relatief klein bedrag kunnen 
mensen voorzien worden in hun dagelijkse behoefte. Neem Myanmar, waar 
mensen voor € 5,- per dag worden voorzien van eten, water en medicijnen. Dat 
kunnen wij toch missen? 
23 augustus    Eben Haëzer 
‘Onze’ school staat ook nu in het midden van de vuurlinie. Afschaffing van het 
bijzonder onderwijs, generieke seksuele voorlichting en andere zaken zijn aan de 
orde van de dag voor bestuurders en docenten aan een christelijke basisschool. 
Naast mogelijk toekomstige bedreigingen zijn er ook genoeg zaken die we 
mogen en moeten koesteren.  
Iedere dag een Bijbelverhaal, het leren van psalmen en het aan den lijve 
ondervinden hoe het is om als christenen samen op te trekken. Dat is belangrijk 
en beschermens-waardig. 
 
Je dienstbaar opstellen in de vakantietijd. 

De eerste collecte is voor de diaconie….. misschien een zinsnede die u wekelijks 

hoort. Waar denkt u aan bij het diaconaat? Een collecte, ondersteuning van 

alleenstaanden of hulp aan de armen in Nederland of daarbuiten? Wist u dat het 

woord diaken/diaconaal van het Griekse woord diakonos komt, dat dienaar 

betekent? Dat zet diaconaat wel in iets ander licht: het is zoveel als dienstbaar 

opstellen, een taak voor ieder gelovige en niet voorbehouden aan een enkeling 

of aan een ambt. 

 

Z.O.A. organiseert jongerenreizen naar Oost-Europa. Diaconale vakanties, 

waarbij we de jongeren stimuleren om zich dienstbaar op te stellen naar hun 

naaste en medegelovige in Oost-Europa. Ook van de zomer zijn jongeren ( en 

ook wat oudere jongeren) op pad geweest. Op de website van Z.O.A. zijn hun 

verhalen te lezen. Verhalen van jongeren uit diverse Nederlandse kerken. 

Daaruit delen we een aantal citaten die te maken hebben met aspecten van 

diaconaat. 
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Bewogenheid 

Wat een zegen om dit als gezin mee te mogen maken. Samen met een geweldige 

groep heel veel inzet, humor en ook nuchterheid maken dit tot een bijzondere 

week. Het samen proberen te dienen zoals onze Vader het ons geleerd heeft. 

Een week met ontzettend veel indrukken hoe de mensen daar leven. Zo 

ontroerend hoe blij de mensen en kinderen zijn als we het dorp binnen rijden. 

Pijnlijk was het tegelijkertijd ook om te zien hoe mensen als vuil behandeld 

kunnen worden en onder alle weersomstandigheden in een huisje van hooguit 

tien vierkante meter moeten leven dat nog niet eens waterdicht is. Pijnlijk was 

het om te zien hoe mensen hun stuk grond rondom dat huisje als toilet 

gebruiken. Er waren veel dingen heftig om te zien of te horen, maar in ieder 

geval heeft het ons doen beseffen hoe dankbaar wij mogen zijn voor,het leven 

dat we hebben mogen ontvangen en heeft het ons hart ook zeker  onrustig 

gemaakt zoals in De Franciscaner zegenbede wordt gebeden. 

 

Dankbaar 

Die middag zijn we druk bezig geweest met de dozen vol ingezamelde 

spullen(….). We hebben ze persoonlijk rondgebracht bij de mensen thuis, die er 

erg blij en dankbaar mee waren. Wij hebben hier Gods leiding in ervaren. 

We kwamen bij huizen die heel slechte staat verkeerden, wat ons wel aan het 

denken heeft gezet. We zijn dankbaar voor alle steentjes die we letterlijk en 

figuurlijk bij hebben mogen dragen. We zijn dankbaar voor de indrukken die we 

op hebben mogen doen. Zo zijn er nog vele indrukken te delen en genoeg 

punten van dankbaarheid te noemen, maar het belangrijkste om voor te danken 

is bovenal de Regisseur die we deze week mochten dienen. Ook al was het 

misschien maar simpel, ook al ging het om het verven van een hek rondom een 

voetbalveld, Hij was erbij en heeft ons geleid door onze gedachten en de 

mensen om ons heen. Zelfs met het verven van een hek en het bouwen van een 

muurtje mochten we tot zegen zijn. Zelfs de kleinste dingen kan God inzetten 

voor onbeschrijfelijk groots. Dat besef leidt tot sprakeloosheid. De grootste 

dankbaarheid gaat toch wel uit naar het feit dat het werk van God niet blijft bij 

steentjes die wij bij hebben mogen dragen, Gods werk gaat door. 

 

Kwaliteit 

Zo hebben we een wand geplaatst op de zolder van de kerk, Want de dominee 

wilde daar zondagschool gaan houden. Ook hebben we de constructies 
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ondersteund, zodat als de kinderen hard staan te stampen en springen, het dak 

niet naar beneden komt.  

 

Oog voor de mensen 

Vooral de omgang met de Serven was heel bijzonder. We dachten van tevoren 

dat we hierheen kwamen voor het werk, maar het bleek dat de mensen hier veel 

gelukkiger werden van een beetje aandacht en een gesprek. 

 

Wederkerigheid 

Veel mensen leven in armoede en hebben veel leed, maar ondanks alles heerst 

er vreugde in God, we waren er even stil van. We werden heel gastvrij 

ontvangen en we kijken terug op een bijzondere ontmoeting. Er is in de 

afgelopen twee jaar een hechte band en vriendschap ontstaan. Dit maakt het 

afscheid best bijzonder. De dominee heeft gezegd: Wij bidden voor jullie en voor 

jullie gemeente, maar we vragen jullie voor ons te bidden. Dat hebben we hart 

nodig. 

 

Dienstbaarheid 

Bewogenheid, dankbaarheid (van gever en ontvanger). Kwaliteit, oog voor de 

mens en wederkerigheid: zo maar wat aspecten die met diaconaat te maken 

hebben en die spreken uit de ervaringen van de jongeren die op reis zijn 

geweest. Maar inherent aan het woord diaconaat en betekenis ervan, horen 

dienstbaarheid en dienen er natuurlijk ook nog bij.  

 

Ons grote Voorbeeld 

Dienen heeft iets nederigs in zich. Een betekenis van dienen is ook aanbidden. En 

natuurlijk aanbidden we geen mensen. Maar het geeft wel aan dat er een subtiel 

verschil kan zijn tussen helpen en dienen. Dienen heeft iets met eren te maken, 

het eren van andere mensen, hen eerbiedigen en hoogachten. En dat kan nooit 

vanuit de hoogte gebeuren, want ook de Zoon de mensen is niet gekomen om 

gediend te worden, maar om te dienen, en Zijn ziel te geven als losprijs voor 

velen. Als wij Jezus  willen volgen, als ons grote Voorbeeld, dan mag dat onze 

houding zijn. Een houding van dienstbaarheid, van het eren en hoogachten van 

anderen. 

 

Hoe kunt u diakonos zijn?  Hoe kan de gemeente diaconaal zijn? 
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DE RECHTER EN ZIJN VRIEND 
 

Lang geleden waren er in Schotland twee jongens, die in een dorpje vlak bij 
elkaar woonden, het waren vrienden die door dik en dun alles samen deelden. 
Iedereen op school wist dat, en iedereen wist dat wanneer je Will zag, dan zag je 
ook Brian. Ze waren echte vrienden, toch was er wel een verschil. Brian woonde 
bij ouders die de Heere vreesden, maar Will groeide op in een gezin dat wel van 
de Heere wist, maar er niet zo uit leefde. Zo gebeurde het wel eens dat Will iets 
wilde doen, maar dat de andere zei: ‘Nee, dat kan niet hoor! De Heere heeft 
gezegd dat dat niet mag, dus doen we dat niet.’ Waarna Will onverschillig zijn 
schouders op haalde en zei: ‘Nou dan niet!’. Maar ruzie werd er nooit om 
gemaakt, maar Will wilde van Brian toch graag weten waarom ze het niet 
mochten doen. Zo kwam het dat Will toch aardig wat wist uit de Bijbel en van de 
geboden van de Heere God, omdat hij zo vaak in het hart van zijn vriend mocht 
kijken. 
De jongens groeiden op en na de middelbare school moest Will gaan werken om 
mee te verdienen in het gezin van zijn ouders, maar Brian kon goed leren en zijn 
vader en moeder wilden dat hij verder ging studeren, ook al waren ze niet zo rijk 
dat het gemakkelijk was om dat te bekostigen. Zodoende zagen ze elkaar steeds 
minder, mede ook omdat deze hogere school op een plaats vele kilometers 
verder stond. Indien mogelijk dan waren ze samen, zoals vroeger, en deelden ze 
alles. Maar hieraan kwam langzaam maar zeker een einde toen Will een meisje 
leerde kennen, verkering kreeg en daarna trouwde. Ook Brian had alle tijd nodig, 
want zijn studie was best zwaar: hij studeerde rechten. 
Het was vele jaren later toen er iets bijzonders afspeelde. Iets wat grote indruk 
achterliet voor diegenen die het zelf zagen gebeuren, maar misschien ook voor u 
die het nu lezend mag meemaken. 
Will, die een groot gezin moest onderhouden, zelf hard moest werken en alles 
nodig had om de eindjes aan elkaar te knopen, kreeg op een gegeven ogenblik 
iets aangeboden om mee te doen zodat hij in een enkel ogenblik geheel uit de 
geldzorgen zou zijn. Met in zijn achterhoofd nog de stem van zijn vriend die hier 
fel op tegen was, omdat het grote zonde zou zijn tegen de Heere God, was toch 
die begeerte zo groot dat hij ja knikte tegen een paar duistere figuren, die 
meteen de armen om hem heensloegen en zeiden: ‘Niemand komt er achter 
hoor, want het is een prima plan om gauw rijk te zijn.’ Maar toen het eenmaal zo 
ver was, en ze dachten door niemand gezien te zijn en ook Will dacht veilig thuis 
te zijn, werd er zwaar op de deur gebeukt zodat de kinderen van schrik 
wegkropen en Will helemaal wit werd in zijn gezicht. …….Politie…..open de deur! 
Zijn vrouw die eerst beduusd bleef staan opende de deur, maar voor ze iets kon 
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zeggen renden de politiemannen voorbij en grepen Will beet en schreeuwden: 
‘Handen op je rug! In naam der wet! Je bent gearresteerd!’. Voordat Will 
begreep wat er gebeurd was, zat hij in de cel met voor zijn ogen nog de angstige 
gezichten van zijn vrouw en zijn kinderen. De dagen en weken die volgden waren 
zwaar voor deze man. Telkens dacht hij aan zijn gezin: ‘Hoe moeten zij nu 
verder?’. Hij wilde dat hij nooit had ingestemd met het plan. Maar dit was nog 
niet alles wat hem zo verdriet deed, hij had net gehoord dat hij over vijf dagen 
voor de rechter moest verschijnen. Dat was nog niet zo erg, maar toen hij 
hoorde wie die rechter was brak alles in hem, het was zijn goede vriend van 
vroeger: Brian….. En die had altijd gezegd dat het nooit mocht van de Heere God 
wat hij gedaan had en nu moest hij oordelen over hem. Will at niet meer en zat 
de hele dag gebogen aan het kleine tafeltje, dat in de hoek van zijn cel stond. 
Ondertussen was het ook bekend geworden in het dorpje: het ging als een 
lopend vuurtje. ‘Heb je het al gehoord? Will is opgepakt voor inbraak en nu moet 
hij berecht worden in de stad, en weet je door wie?…… Door Brian: zijn goede 
vriend van vroeger! Hoe zal dat aflopen? Je moet er toch niet aan denken dat je 
zo voor elkaar komt te staan? Altijd samen door dik en dun en nu….’ Ook de 
media kreeg hier lucht van en verzonnen allerlei mogelijkheden hoe dit wel 
moest verlopen. 
Het was dan ook bijzonder druk bij het gerechtsgebouw op de dag dat het vonnis 
moest komen. De zaal zat echt tot de nok toe vol met nieuwsgierige mensen, 
tussen de mensen zat een vrouw met vier kinderen, elkaars handen stevig vast 
houdend. Dit gebeuren bepaalde ook hun leven: zonder inkomen verder leven: 
hoe moet dat? Maar ook nog zonder man en vader! Hoe erg… De deur ging 
open, een agent kwam binnen gevolgd door de gevangene en weer een agent… 
‘Papaaa’… riep luid een kinderstem. Velen moesten even slikken, dit kind mist 
haar pa… Zij had het hem allang vergeven. Kinderliefde gaat ver boven alles uit. 
Even later klonk een stem hard boven het geroezemoes uit… ‘Ik verzoek u om op 
te staan….’ Op dat moment stapte de rechter binnen. Will durfde niet te kijken, 
het liefste zou hij weg willen vluchten, ver weg van hier, maar de boeien hielden 
alles tegen. 
De media zitten allemaal klaar met pen en papier, hoe dit zou verlopen wisten ze 
niet. Ze wisten dat deze rechter ook ouderling was in de kerk en dat hij door 
velen werd gezien als een eerlijk en goede man, vol van liefde voor de Heere en 
zijn naaste. Stil, met tranen in de ogen, hoorde Will de beschuldiging aan uit de 
mond van zijn oude vriend, het werd muisstil toen de rechter de aanklacht 
uitsprak en daarna het vonnis ging uitspreken. 
‘Will B.: ik verklaar je schuldig aan diefstal, ik veroordeel je tot 3 jaar 
gevangenisstraf met een borgsom van €35.000 euro. Hierbij verklaar ik de 
rechtszaak voor gesloten.’ 
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De mensen hadden alles aangehoord en schudden het hoofd, dat is een zwaar 
vonnis: hoe moet dit nu verder met Will? En ach, dat arme gezin… Anderen 
zeiden: ‘Het is zijn eigen schuld: de rechter heeft goed gesproken hoor! Ook al is 
het zijn oude vriend …hij heeft gestolen!’. Maar toen gebeurde er iets dat ze nog 
nooit hadden gezien… De rechter ging staan en deed zijn ambtskleding uit, hij 
hing het ambtsgewaad over de grote stoel waar hij zojuist in gezeten had. 
Verbaasd keek iedereen naar deze rechter, hij stond daar in een gewone broek 
en trui! Waarom verlaat hij niet de rechtszaal? Will, die nog steeds niet durfde te 
kijken, werd door deze aparte stilte in de zaal toch getrokken om ongewild te 
kijken wat er gebeurde. 
Hij zag geen rechter, maar zijn vriend zoals hij er vroeger altijd bij liep: gekleed 
met een trui en een broek. Zijn vriend kwam op hem aflopen, de mensen zagen 
vol verbazing hoe Brian een envelop uit zijn zak haalde, voor Will ging staan en 
zei: ‘Lieve vriend, de wet van deze staat heeft je veroordeeld. Je bent schuldig en 
ik vertegenwoordig in mijn ambt die wet, maar nu heb ik mijn ambtskleding 
neergelegd en ben ik je oude vriend. Hierbij geef ik je deze envelop, waarin het 
hele bedrag zit voor je schuld.’  
Brian richtte zijn ogen nu op de tribune en zei: ‘Mensen in de zaal: hierbij sta ik 
borg voor hem. Niet als rechter van de wet, maar als zijn vriend. Hij is nu vrij 
man, de schuld die hem gevangen zou houden is nu weg en is nu betaald. Het 
gehele bedrag zit in deze envelop, er is niets meer om deze man vast te houden: 
hij mag gaan.’ Hierna overhandigde hij zijn oude vriend de envelop. Will viel neer 
bij zijn voeten, hij kon niets zeggen, maar de grote druppels op de houten vloer 
verklaarden alles. ‘Kom staan Will’, zei de rechtvaardige rechter, ‘Je bent vrij, er 
is volkomen betaald: er is een borg voor je. Kom agenten, doe hem zijn boeien af 
zodat we elkaar kunnen omhelzen, want ik weet dat ik mijn vriend weer 
gevonden heb die ik was verloren.’ 
Daarna keerde de rechter zich weer naar de publieke tribune en zei: ‘U zult zeker 
de wet kennen van dit land, wat er wel en wat er niet mag. U zult zich daar zeker 
aan proberen te houden, maar kent u ook de wet van onze Heere God? Kent u 
deze nog niet, kom dan zondag naar kerk. Hij klinkt er elke keer, dan verzeker ik 
u dat u schuldig bent, ik ken die wet en kan dat beamen en ook zult u allen voor 
de Grote Rechter komen. Maar er is een Borg voor jullie! Wat u vandaag mocht 
zien is maar een hele gebrekkige afbeelding hiervan, er is een Borg die voor u 
betaald met Zijn leven. Welke Vriend is Hij dan? Een grotere Vriend  is er niet, Hij 
biedt u de losprijs aan…. Er wordt u geen envelop aangeboden met geld, maar 
een vrijbrief getekend met bloed. Er staat ‘volkomen voldaan’ op, komt dan naar 
Zijn huis! Ik nodig u allen hier van harte voor uit, maar bedenk dat wanneer u 
niet komt of gelooft in Hem, dan zult u gevangen en geboeid blijven, want 
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niemand op en boven deze aarde heeft de macht om die te verbreken dan de 
Borg alleen die u daar zult ontmoeten. 
Die zondag werd er gepredikt over Jesaja 61 vers 1-4: over de Borg waar de 
Vader zijn welbehagen in heeft en Die vrijlating geeft aan gevangenen. Die 
gebondene opening van de gevangenis geeft. Helemaal vooraan zaten een vader 
en een moeder met vier kinderen als stille getuigen. De boeien waren voor hen 
afgedaan, niet door de rechter, niet door Brian, maar door het betaalde offer 
van het Lam. 

Bron: www.christelijkeverhalen.nl 

 

DE ROMMELKAS 
 

De HHG Goedereede organiseert ieder zomerseizoen een verkoping van 
gebruikte artikelen vanuit voormalig Tuincentrum Voogd te Ouddorp. De 
zogenaamde rommelkas. U vindt de Rommelkas aan de Dorpsweg 5 te Ouddorp. 
 
Openingstijden: 
- dinsdag van 9.00 tot 12.00 uur 
- donderdag van 9.00 tot 12.00 uur 
- zaterdag van 9.00 tot 12.00 uur 
 
Opbrengst is ten bate van de HHG Goedereede. Tegenwoordig kunt u ook via de 
PIN betalen.  
 
Het (wisselende) assortiment bestaat uit onder andere: servies, klokken, 
schilderijen, kleding, keukenapparatuur, boeken, lampen, wanddecoratie, 
aardewerk, glaswerk, etc. ect. 
 
Van harte welkom. U vindt er zeker iets van uw gading. 
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DE REDDINGSBOEI / EVANGELISATIECOMMISSIE    

 
Elk jaar zijn we gewend om met onze evangelisatiekraam op onze zomermarkt te 
staan. Het is eigenlijk een soort traditie/ gewoonte geworden. Elk jaar proberen 
we dan een thema te bedenken waar we met elkaar over willen praten, om zo 
het woord van God met elkaar te delen. Maar dit jaar is het anders, er zal geen 
zomermarkt zijn i.v.m. het corona virus. Wel zijn er acties (deze kunt u vinden op 
de site van onze kerk HHG Goedereede). Wij hadden dus plannen gemaakt die 
nu niet door kunnen gaan, zoals wij ze hadden gepland. Waarschijnlijk heeft u 
ook wel plannen gemaakt die ook niet door konden gaan. Misschien denkt u wel, 
waarom gaat het nu zo ik had juist zoveel zin in die buitenlandse vakantie, ik heb 
er veel voor gespaard nu kan het niet doorgaan. 
 
Wij als mensen kunnen veel vragen hebben. Ook in deze tijd als er veel anders is 
door het corona virus. Maar weet u wat het is, God spreekt tot ons. Hoort u Zijn 
stem ook hierin? Het is niet vanzelf sprekend dat we alles zomaar kunnen en dat 
alles door gaat wat we plannen. God schenkt het ons door genade. God zegt tot 
ons in de Bijbel, zonder Mij kun je niets doen Johannes 15:5. We worden stil 
gezet. Veel kunnen we schrappen uit de agenda. Dat betekend dat we meer tijd 
over zouden hebben. Heeft u die tijd ook aan God besteed waar we alles door 
genade van krijgen? Heb je hem opgezocht om ook zo uw zorgen en vragen bij 
Hem te brengen, waarom bijvoorbeeld uw vakantie niet door kan gaan? We zien 
het toch allemaal. Het kan zomaar radicaal anders gaan in het leven. Veel 
mensen zijn getroffen door het virus. U die dit leest misschien ook wel. Er 
herstelden mensen van het corona virus, maar er stierven ook mensen. Dan is er 
geen tijd meer om God te zoeken. De tijd is dan voorbij. En dan is het 
belangrijkste in het leven, dat we een ander leven kennen, dat we God lief 
hebben. In de Bijbel betekend dat een nieuw hart of bekeerd zijn, omgekeerd, 
niet meer van de wereld, maar eigendom van God. 
 
Zo ziet u maar. Het kan snel anders zijn. We zeggen weleens het is vijf voor twaalf 
en dan moeten we bedenken ik heb niet zoveel tijd meer om een nieuw hart te 
krijgen. Maar wees niet bang. Het kan nog. Maar u moet niet zo lang wachten tot 
het vijf voor twaalf is. Misschien wordt het voor u niet zo laat. 
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Op de klok hiernaast zie je dat het vijf voor twaalf is. 
Waarom zou het nu vijf voor twaalf zijn? 
 
Dat is om te laten zien dat we bijna geen tijd meer hebben. 
Bijna geen tijd om de Bijbel te lezen. Bijna geen tijd om tot 
God te bidden. Bijna geen tijd om tot inkeer te komen. 

Bijna geen tijd om onze zonden, verkeerde dingen te overdenken. Bijna geen tijd 
om vergeving te vragen. Bijna geen tijd om ons te bekeren. Bijna geen tijd om de 
wonderen van God te zien. Bijna geen tijd om God te loven en te danken. Haast 
je dan tot Hem! Vraag aan God of Hij jou wil laten zien wie jij bent en wie Hij is. 
Het is al vijf voor twaalf. Bijna is het met onze tijd gedaan. Als je dan geen 
eigendom van God bent is het te laat. Voor altijd, voor eeuwig te laat. Zoek God, 
val op je knieën aanbid Hem en vraag of God je hart wilt vernieuwen, zodat je 
alle tijd aan Hem wilt geven. Wat zul jij, zult u een gelukkig mens zijn. Zoek de 
Heere terwijl Hij te vinden is. Roept Hem aan terwijl hij nabij is. Jesaja 55:6. 
 
Zoek Jezus veel 
Zoek Jezus vroeg 
Wie Jezus heeft 
Die heeft genoeg 
 
Met hartelijke groet van de Evangelisatiecommissie “DE REDDINGSBOEI” 
 
Heeft u vragen of wilt u iets met ons delen dan kunt u ons op de onderstaande 
manier bereiken. 
 
Kees de Geus (kees@famdegeus.nl) 
 
Maarten de Ronde (maartenderonde@hotmail.com) 

 

 

 

 

mailto:kees@famdegeus.nl
mailto:maartenderonde@hotmail.com


24 

 
 

. - Pagina  
 

Met Hem Zijn 
 
Stel: Jij wordt, samen met vele anderen uitgenodigd voor dat speciale 
voetbalteam, die bijzondere school, die mooie baan. Je doorloopt de 
selectieprocedure en die trainer of directeur kiest jou uit. Een unieke kans die 
prachtige deuren gaat openen voor de toekomst. Je gaat verhuizen, op amers, 
komt in een nieuwe klas of bij nieuwe collega’s. TUSSEN AL DIE ANDEREN, BEN 
JIJ HET GEWORDEN!! 
 
In Markus 3 lezen we een soortgelijk verhaal. Jezus wandelt rond op de aarde en 
doet grote wonderen. Zieken worden genezen en duivelen werden uitgeworpen. 
En dan staat er in vers 13 dat Jezus op een berg klom en diverse mensen tot zich 
riep. Deze mensen komen tot Hem. Uit al diegene die gekomen zijn, stelt Jezus 
er 12 aan.  Hij wilde deze twaalf mannen speciaal selecteren om hen te laten 
preken, duivelen uit te werpen en zieken te genezen. 
 
Stel je voor Jezus kiest jou uit. Uit al je leeftijdsgenoten, klasgenoten en broers- 
en zussen, kiest Hij jou uit om met Hem op te trekken. Misschien heeft Hij wel 
grootse plannen met je, word je gewaardeerd of krijg je een mooie functie. 
Misschien wil God jouw leven wel extra zegenen met een mooie baan, groot 
huis, goede gezondheid en een leuke vriend of vriendin. Misschien krijg je wel 
gaven zoals de discipelen om zieken te genezen of een hulp te zijn voor mensen 
die in psychische nood verkeren.  
 
Misschien wel. En hoewel het voorgaande natuurlijk mooi is om te krijgen. En 
God zeker geen God is die je alleen maar kunt dienen als je ongelukkig bent en in 
een kartonnen doos woont, is het wel belangrijk om Marcus 3 een keer goed te 
lezen. Want direct nadat Jezus zijn twaalf mannen uitgekozen heeft en Hij hen 
macht zal geven om duivelen uit te werpen, staat er nog iets anders. Iets waar je 
zomaar overheen leest. Wat ontzettend belangrijk is, maar nauwelijks opvalt. 
“14 En Hij stelde er twaalf, opdat zij met Hem zouden zijn…”  
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Met Jezus zijn. Dat is meer dan het uitwerpen van duivelen. Dat is beter dan het 
beter kunnen maken van zieken, hoe mooi dat ook zou zijn. En…. Het 
allermooiste komt nog, het kan voor iedereen. Het kan ook voor jou.  
 
Ben jij al met Jezus? Dat is niet gelijk een vraag of je al bekeerd bent, maar 
allereerst een vraag of je probeert bij Hem te zijn. Lees je de Bijbel die je 
ongetwijfeld hebt? Bid je? Doe je dat iedere dag? En wat heeft dat je al 
opgeleverd? Misschien vraag er iemand, hoezo opgeleverd? Is geloven dan een 
soort wiskunde? Als ik bid dan komt God tot mij.  
 
Laten we het zo stellen: God heeft de natuurwetten gemaakt. Deze zijn zo 
eenduidig en betrouwbaar dat wanneer je een bal de lucht in gooit, niemand 
verwacht dat deze bal weg zal zweven. Dat komt door Gods zwaartekracht. Deze 
zwaartekracht biedt zoveel zekerheid dat wij huizen kunnen bouwen, auto 
kunnen rijden, regen kunnen opvangen enz. enz. zonder ons druk te maken dat 
onze bouwwerken opstijgen en auto’s op de kop liggen. Zo is het ook met God. 
Hij is zo betrouwbaar dat wanneer jij je gebed omhoog zult richten, God tot jou 
zal afdalen. Misschien niet gelijk, maar daar laat je jezelf toch niet door afleiden? 
God is al gekomen en Hij komt! Ook tot jou. 
 
Wij zoeken allemaal dingen in het leven. Sommige van ons in het leven met God, 
anderen in het leven zonder God. Daarin verschillen wij als mens niet. Als je nog 
niet in God gelooft, zal je dan proberen bij Hem te zijn? Iedere dag? Probeer het 
eens een maand lang: 5 minuten bidden en 5 minuten lezen… Spreek met God 
de dag door en bid of Hij in je leven wil komen. Lees een dagboek of het 
hoofdstuk Markus. 
 
Als je een gelovige bent, streef dan niet naar aanzien, verantwoordelijke taken of 
invloed, maar zorg allereerst dat je bij Hem bent. Dan zal God je geven wat goed 
voor je is. 
 
Het ga jullie goed…. 
 
Hartelijke groet van de jeugdraad 
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Bijbelse Puzzel  
 

Beste jongens en meisjes, 
 
En, hebben jullie het naar je zin op vakantie? Zijn jullie al naar het strand 
geweest? Als jullie even niets te doen hebben of het weer wat minder is kun je 
deze puzzel maken. Dan hoeven jullie je zeker niet te vervelen. Een goede 
vakantie en veel puzzelplezier! 
 
De puzzel gaat over het Bijbelboek Jozua. Hij is waarschijnlijk de schrijver van dit 
Bijbelboek. Het gaat in dit Bijbelboek over de volgende onderwerpen: 
 
De grote veroveringen van het land der belofte (Jozua 1-12) 
Nadat Mozes gestorven is, mag Jozua het volk verder leiden naar Kanaän: het 
land der belofte. Jozua stuurt verspieders naar Jericho toe om het gebied van de 
vijand te onderzoeken. Rachab beschermt de verspieders. Daarom wordt zij later 
met haar familie gespaard bij de val van Jericho. Het volk moet door de Jordaan 
heen naar het land Kanaän. De Heere zorgt voor een pad door de Jordaan. In het 
midden van de rivier staan de priesters met de ark. Na de doortocht door de 
Jordaan richt Jozua twaalf stenen op als herinnering aan deze doortocht. Het 
land Kanaän wordt ingenomen. Van alle mensen die uit Egypte waren 
weggetrokken, gaan alleen Jozua en Kaleb het land Kanaän binnen.  
 
De verdeling van het land onder de stammen (Jozua 13-22) 
Het land Kanaän wordt verdeeld onder de stammen. Kaleb en Jozua krijgen een 
bijzonder deel. De Levieten krijgen 48 steden, waaronder de zes vrijsteden. 
Enkele stammen gaan weer terug naar het Over-Jordaanse. Zij bouwen aan de 
Jordaan een groot altaar als getuigenis dat de twaalf stammen één volk zijn, 
hoewel ze gescheiden zijn door de Jordaan.  
 
Jozua’s laatste woorden (Jozua 23-24) 
Jozua vermaant het volk trouw te zijn aan de Wet des Heeren. Jozua vernieuwt 
het verbond met Israël te Sichem. Hierna overlijdt Jozua.  
 

:: Om te onthouden :: 
De twaalf stammen van Israël (de twaalf zonen van Jakob) 

 
Ruben - Simeon - Levi - Juda - Issaschar - Zebulon -  

Dan - Nafthali - Gad - Aser - Jozef - Benjamin  
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Puzzel 

Streep de 45 woorden weg. Zes woorden blijven over. Zij vormen een tekst.  
Waar in het laatst hoofdstuk van Jozua lees je dit?  
 
Achan  Jericho  Nun  Sterk 
Altaar  Jordaan  Rachab  Teken 
Ark  Jozef  Ruben  Twaalf 
Aser  Jozua  Rust  Verbond 
Benjamin Juda  Simeon  Verspieders 
Bezer  Kanaan  Sittim  Vrijsteden 
Dan  Koning  Slag  Wet 
Efraim  Levi  Snoer  Zebulon 
Erfdeel  List  Spelonk  Zeven 
Gad  Manasse Spies 
Israël  Moed  Stam 
Issaschar  Nafthali  Stenen 
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M F E Z O J A A A D A G K R A 
V E R B O N D R D W S T E R K 

 
T W A A L F 

 
U N E B U R 

 M I A R F E N 
 

J O R D A A N 
O IJ S I M E O N Z L I S T C S 
E V U I N L A M R U S T N H L 
D R L E S H 

 
A 

 
B V E E A A 

N IJ T 
 

C S 
 

N 
 

E A 
 

V B G 

 
S N A L T A A R Z D U E K 

 R T A 
 

N E 
 

S 
 

E I 
 

Z N N 
E E A S E I P S C R S I I O H 
O D N N K I M E E H R M V L J 
N E A A E N A F T H A L I E E 
S N K D T U T 

 
R J E R E P L 

 
T E W D N S 

 
N I L E N S 

 E R F D E E L E E G N I N O K 
S I T T I M B J E R I C H O N 

 

Oplossing: Jozua 24: …….  
 

                

                

 
 
 
 
 
 

Stuur de oplossing met onderstaande gegevens (vóór D.V. 19 september 2019) 
naar scriba C. de Geus, Beresteyn 9, 3252 CL Goedereede. Onder de goede 
inzendingen verloten we een aantal VVV-bonnen. 
 
Naam:………………………………..………………………………………………………….. 
Adres:……………………………………….………………..Postcode:………………….. 
Woonplaats:………………………………………………….Leeftijd:………..………… 
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KLEURPLAAT 

 
 
Stuur de ingekleurde kleurplaat met onderstaande gegevens (vóór D.V. 19 
september 2019) naar scriba C. de Geus, Beresteyn 9, 3252 CL Goedereede. 
Onder de goede inzendingen verloten we een aantal VVV-bonnen. 
 
Naam:………………………………..………………………………………………………….. 
Adres:……………………………………….………………..Postcode:………………….. 
Woonplaats:………………………………………………….Leeftijd:………..………… 
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AANTEKENINGEN BIJ DE KERKDIENSTEN 
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DE HEERE ONZE GERECHTIGHEID 
 

Eens was ik een vreemd'ling voor God en mijn hart; 
Ik kende geen schuld en gevoelde geen smart. 

Ik vroeg niet: "Mijn ziele, doorziet gij uw lot? 
Hoe zult gij rechtvaardig verschijnen voor God?" 

 
Al sprak daar een stem uit de Heilige Blaân 

Van 't Lam, met de zonden der wereld belaân, 
Ik zocht bij de kruispaal geen veilige wijk: 

'k Stond blind, en van verre, in mij zelven zo rijk. 
 

Ik deed als Jeruzalems dochters weleer; 
Ik weende om de pijn van mijn lijdende Heer', 

En dacht er niet aan, dat ik zelf door mijn schuld 
Zijn kroon had gevlochten, Zijn beker gevuld. 

 
Maar toen mij Gods Geest aan mijzelf had ontdekt, 

Toen werd in mijn ziele de vreze gewekt, 
Toen voelde ik wat eisen Gods heiligheid deed; 

Daar werd al mijn deugd een wegwerpelijk kleed! 
 

Toen vluchtte ik tot Jezus! Hij heeft mij gered; 
Hij heeft mij verlost van het vonnis der wet; 

Mijn heil en mijn vrede en mijn leven werd Hij: 
Ik boog me, en geloofde, en - mijn God sprak mij vrij. 

 
Nu ken ik die waarheid, zo diep als gewis, 
Dat Christus alleen mijn gerechtigheid is: 
Nu tart ik de dood, nu verwin ik het graf, 

Nu neemt mij geen satan de zegekroon af! 
 

Nu reis ik getroost onder 't heiligend kruis 
Naar 't erfgoed daarboven, in 't Vaderlijk huis. 
Mijn Jezus geleidt mij door de aardse woestijn, 
"Gestorven voor mij!" zal mijn zwanenlied zijn. 

 
R.M. M'Cheyne 1813-1843 


