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WELKOM!
Zoals we gewend zijn hebben we ook dit jaar weer een Zomergids voor u
gemaakt. En zoals we gewend zijn heten we u ook dit jaar weer van harte
welkom. Op ons eiland, in onze dorpen, in onze kerk. Dat u mag genieten van
Gods mooie schepping en een fijne tijd mag hebben om zo nieuwe krachten
en energie op te doen.
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 aan u maar ook aan jou 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 en nog diverse andere
onderwerpen.
Voor jullie zijn de rubriek voor de jongeren en kinderen, de puzzels en een
kleurplaat weer opgenomen. Maak weer wat moois van de kleurplaat en
puzzel, en lever deze in. Onder de inzendingen zullen we enkele VVV-bonnen
verloten. We hopen dat jullie net als vorig jaar weer mee zullen doen.
Natuurlijk zien we u en jou graag tijdens onze kerkdiensten. De zitplaatsen
zijn vrij en er is voor niemand een beletsel om plaats te nemen onder het
Woord van vrije genade. Om zo, voor het eerst of opnieuw, samen te horen
dat er nog een weg terug tot God is en dat God dat ook wil schenken. Wat
zou het fijn zijn als we dat zo samen zouden kunnen delen.
Het is natuurlijk ook mogelijk dat u met persoonlijke vragen zit. U kunt dan
altijd een beroep op ons doen. Een belletje naar de predikant en/of
kerkenraad is voldoende. Als jongere kun je natuurlijk ook contact met onze
jeugdouderling T.D. van Lenten opnemen. De adresgegevens staan op de
binnenflap van deze zomergids.
Rest ons nog u allen, jong en oud, een goede en gezegende vakantie te
wensen. En dat doen we dus dan ook bij deze.

Namens de kerkenraad,
C. de Geus (scriba)
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KERKDIENSTEN
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 6 juli
09.30 uur
18.00 uur

Eerste collecte Woord en Daad
Ds. J.W. van Estrik
Zingen Gezang 12: 1, 2
Ds. J.W. van Estrik
Zingen Gezang 12: 3, 4

Zondag 13 juli
09.30 uur
18.00 uur

Eerste collecte Diaconie
Ds. J.W. van Estrik
Zingen Gezang 12: 5, 6
Ds. K. ten Klooster
Zingen Psalm 3: 1, 2

Zondag 20 juli
09.00 uur
18.00 uur

Eerste collecte Siriz
Ds. B.D. Bouman
Onbekend

Zondag 27 juli
09.30 uur
18.00 uur

Eerste collecte Diaconie
Ds. J.W. van Estrik
Zingen Psalm 4: 3, 4
Ds. R. van Kooten
Zingen Psalm 5: 1, 2

Zondag 3 augustus
09.30 uur
18.00 uur

Eerste collecte Bonisazending
Ds. R. van Kooten
Zingen Psalm 5: 3, 4
Ds. R. van Kooten
Zingen Psalm 5: 5, 6

Zondag 10 augustus
09.30 uur
18.00 uur

Eerste collecte Diaconie
Ds. R. van Kooten
Zingen Psalm 5: 7, 8
Ds. J.W. van Estrik
Zingen Psalm 5: 9, 10

Zondag 17 augustus
09.30 uur
18.00 uur

Eerste collecte Bartiméus Sonneheerdt
Ds. C. Oorschot
Zingen Psalm 5: 11, 12
Ds. R. van Kooten
Zingen Psalm 6: 1, 2

Zondag 24 augustus
09.30 uur
18.00 uur

Eerste collecte Zomerzendingscollecte ZHHK
Ds. J.W. van Estrik
Zingen Psalm 6: 3, 4
Ds. J.W. van Estrik
Zingen Psalm 6: 5, 6

Zondag 31 augustus
09.30 uur
18.00 uur

Eerste collecte MAF
Ds. K.J. Kaptein
Kand. F. v. Binsbergen

Voor alle diensten geldt ‘zo de Heere wil en wij leven’.

Zingen Psalm 3: 3, 4
Zingen Psalm 4: 1, 2

Zingen Psalm 6: 7, 8
Zingen Psalm 6: 9, 10
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Kinderoppas

Tijdens de morgendienst van 09:30 uur is er kinderoppas.
Lezen en zingen

Tijdens de kerkdiensten maken wij gebruik van de Statenvertaling. Zingen
doen wij uit de psalmberijming van 1773. Als u zelf geen Bijbel of psalmboek
heeft, vraag er dan een aan de koster. Hij zal u graag helpen.
Collecten

Tijdens het houden van de collecten gaan er drie collectezakken rond. De
eerste collecte heeft een diaconaal doel. De tweede en derde collecten zijn
bestemd voor de kerkvoogdij. Bij de uitgang van het kerkgebouw staan
bussen voor het onderhoud van ons kerkgebouw.
Zitplaatsen

De zitplaatsen in ons kerkgebouw zijn vrij.
Als u wat in de kerk heeft laten liggen kunt altijd contact opnemen met onze
koster (0187-492049).
Ringleiding

De kerkzaal is met een ringleiding uitgerust zodat bezoekers met een
gehoorapparaat de dienst goed kunnen volgen.
Beluisteren van de diensten via internet

De kerkdiensten zijn onder meer via internet te beluisteren. Ga hiervoor naar
onze website: www.hervormdekerkgoedereede.nl. Daar vindt u de nodige
informatie en verwijzingen.
Opnamen van de dienst

Wilt u de kerkdienst achteraf nog eens beluisteren dan kunt u terecht op onze
website www.hervormdekerkgoedereede.nl. Daar kunt u een archief met
opgenomen kerkdiensten vinden.
Verder is het mogelijk om een opname van een kerkdienst op CD te bestellen.
Neem hiervoor contact met de scriba C. de Geus (tel: 0187-493679) op.

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
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 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.

HEBREEËN 4: 1 - 11
1.

Laat ons dan vrezen, dat niet te eniger tijd, de belofte van in Zijn rust in
te gaan nagelaten zijnde, iemand van u schijne achtergebleven te zijn.
2. Want ook ons is het Evangelie verkondigd, gelijk als hun; maar het
woord der prediking deed hun geen nut, dewijl het met het geloof niet
gemengd was in degenen, die het gehoord hebben.
3. Want wij, die geloofd hebben, gaan in de rust, gelijk Hij gezegd heeft: Zo
heb Ik dan gezworen in Mijn toorn: Indien zij zullen ingaan in Mijn rust!
hoewel Zijn werken van de grondlegging der wereld af al volbracht
waren.
4. Want Hij heeft ergens van den zevenden dag aldus gesproken: En God
heeft op den zevenden dag van al Zijn werken gerust.
5. En in deze plaats wederom: Indien zij in Mijn rust zullen ingaan!
6. Dewijl dan blijft, dat sommigen in dezelve rust ingaan, en degenen, dien
het Evangelie eerst verkondigd was, niet ingegaan zijn vanwege de
ongehoorzaamheid,
7. Zo bepaalt Hij wederom een zekeren dag, namelijk heden, door David
zeggende, zo langen tijd daarna (gelijkerwijs gezegd is): Heden, indien
gij Zijn stem hoort, zo verhardt uw harten niet.
8. Want indien Jozua hen in de rust gebracht heeft, zo had Hij daarna niet
gesproken van een anderen dag.
9. Er blijft dan een rust over voor het volk Gods.
10. Want die ingegaan is in zijn rust, heeft zelf ook van zijn werken gerust,
gelijk God van de Zijne.
11. Laat ons dan ons benaarstigen, om in die rust in te gaan; opdat niet
iemand in hetzelfde voorbeeld der ongelovigheid valle.
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UIT DE BIJBEL
ECHTE RUST
Laat ons dan ons benaarstigen om in die rust in te gaan.

Hebreeën 4 : 11a

Over rust hebben we het in deze tijd. Geniet van de rust, zo klinkt het hier en
daar. Doe even een stapje terug en neem even een tijdje rust, zo luidt soms
een hartelijk advies. Vakantietijd is doorgaans een fijne tijd. Geen
verplichtingen, geen harde afspraken, niet opgejaagd door de klok. Niets
moet, vakantie betekent vrij zijn en uitrusten. Het gebeurde dat een dominee
eens bij een oude boer kwam wiens werk erop zat. Hij genoot van zijn ouwe
dag. Zijn leeftijd was de reden dat hij niet meer in het arbeidsproces was en
dat zoonlief het boerenwerk had overgenomen. De predikant vertelde van zijn
aanstaande vakantie. Waarheen de reis was werd gemeld. De boer had naar
de dominee geluisterd en toen kwam er spontaan een blijde lach op zijn
gezicht en met stralende ogen en de vinger omhoog zei hij: ‘Dominee, ik ben
nog nooit op vakantie geweest, maar mijn Grote Vakantie komt nog!’ Een
prachtig getuigenis, een heerlijke persoonlijke ontboezeming en belijdenis.
Een woord om tijdens deze vakantie maar eens te overdenken en daarop te
bezinnen. Aardse rust voor eeuwige rust.
Mijn Grote Vakantie komt nog. De briefschrijver spoort aan om ons daarop
voor te bereiden. Het gaat om rust. Zeer bepaald. Die rust! Welke? Die er
voor Gods volk is en overblijft. Dat is de rust die door het geloof verkregen
wordt. De apostel heft een waarschuwende vinger op naar zijn lezers. Volhard
en geloof. Pas op, zegt hij, pas op! We moeten er bang voor zijn om met de
belofte van de ware Rust, die Rust in het vooruitzicht gesteld, toch verloren te
gaan. Het gebeurt wanneer onder het woord der prediking er niet wordt
geluisterd, geen aandacht aan geschonken. We gaan aan dat woord voorbij,
we leven er langs heen. In dit verband spreekt de briefschrijver van ongeloof
en ongehoorzaamheid. Het is voor het hebben van de ware Rust van
levensbelang Gods stem te horen gemengd met geloof. In de
geloofswerkelijkheid is het met de zelfgenoegzame rust en de vleselijk
aangename rust gedaan. Hoe? Gods Woord ontleedt ons, we krijgen met God
te doen Die ons doorziet. Hij zegt concreet: Verdoemelijk. Waarom? Om
Christus’ wil. God predikt en openbaart Christus, de grote Hogepriester, de
grote Rustaanbrenger, de Heere Jezus Christus. Hij schenkt barmhartigheid,
Hij geeft genade, Hij helpt uit en Jezus helpt door en Hij is Thuis. Hij zegt:
Waar Ik ben, zult u als Mijn kind zijn. Intussen zet die boer, zonder grote
vakantie hier op aarde, ons even op onze plaats, hij brengt ons op de
gedachte: gelovigen, alleen gelovigen leven heen naar de Grote Vakantie, de
echte Rust, die Rust die overblijft voor het volk Gods. Dus…. Een fijne
vakantie en de Geest geve het beste geloofsvergezicht: Zijn Rust!
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BERICHT VAN DE PLAATSELIJKE PREDIKANT
Het jaar onzes Heeren 2014 is alweer halverwege. Halverwege is er even het
breken met school, het breken met het werk, veelal weggaan van huis en
thuis. Vele ouderen en jongeren genieten even van de onderbreking. We
gaan ertussenuit, twee weken, drie weken, zeggen plaatsgenoten tegen
elkaar. Onder ons heeft u misschien de tent opgezet of op een camping de
caravan of camper geplaatst. Misschien bent u in een huisje gegaan, door u
gehuurd of door u gekocht. We zijn blij dat u onder ons bivakkeert en dat u
ook de tijd, gelegenheid en moeite neemt om de kerkdiensten die we zondags
houden bij te wonen. We zien u graag komen, we zien u ook steeds graag
terugkeren. Jij bent misschien met je ouders onder ons neergestreken of
misschien ben je alleen of met andere jongeren deze kant van het land
opgetrokken om even van de wind, de zee en het strand te genieten. Fijn dat
je ook naar de kerk komt en hopelijk mag ook jij van de zondagen genieten.
Jong en oud, een fijne vakantie toegewenst. Vakantietijd is doorgaans gauw
voorbij maar hopelijk is de tijd die u hier krijgt een tijd die vrucht afwerpt voor
de komende tijd als het werk weer roept, als de school weer de deuren opent,
als je weer moet leren en studeren.
Wanneer u of jij mij spreken wil of wat vragen dan mag en kunt u dat doen per
mail, door te bellen of door de brievenbus te gebruiken. Van mijn kant bid ik u
een gezegende rustperiode toe waarin twee Middelaarshanden u en jou
dragen en bovenal dienen voor de Rust die blijft! Ik eindig met een gedicht
van Mies Vreugdenhil.
Maranatha
Op die laatste oordeelsdag:
zal de hemel opengaan
en in stralend, blinkend licht
Jezus op de wolken staan.
Op die laatste oordeelsdag:
staat Gods nieuwe Rijk gereed
voor degene, die hier draagt
Jezus’ reine bruiloftkleed.
Op die laatste oordeelsdag:
dan begint de eeuwigheid
als de Heere met Zijn hand
schapen van de bokken scheidt.

Op die laatste oordeelsdag:
zegt Hij allen ’t vonnis aan
goddelozen zijn als gras
die dan door het vuur vergaan.
Op die laatste oordeelsdag:
komt Hij als de Bruidegom
voor die Hem gelovig wacht.
Maranatha, Jezus kom…!
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Zoek de volgende woorden:
genesis, exodus, leviticus, numeri, deuteronomium, jozua, rechters,
ruth, samuel, koningen, kronieken, ezra, nehemia, ester, job, psalmen,
spreuken, prediker, hooglied, jesaja, jeremia, klaagliederen, ezechiel,
daniel, hosea, joel, amos, obadja, jona, micha, nahum, habakuk, sefanja,
haggai, zacharia, maleachi,
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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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DIACONIE
Vakantie…heerlijk toch! Lekker ontspannen, tijd voor het gezin, tot rust komen
in een andere omgeving. Het is u van harte gegund.
Toch is het ook wel goed om even stil te staan bij diegenen die dit jaar niet op
vakantie kunnen…en vorig jaar…en het jaar daarvoor. Er zijn er zovelen die
wel zouden willen, maar die om wat voor reden dan ook, niet kunnen.
We kunnen denken aan mensen uit arme landen, of die wonen in landen waar
oorlog wordt gevoerd of een strenge dictatuur heerst. Daar is vakantie niet
aan de orde, terwijl het juist deze mensen zo gegund is om alle ellende, waar
ze dagelijks in verkeren, even te kunnen vergeten.
Maar ook dichterbij…misschien wel een gezin uit uw eigen gemeente,
waarvan u weet dat ze het financieel erg zwaar hebben of die vanwege een
langdurige ziekte of ouderdom aan huis zijn gebonden.
Wat is het dan fijn dat er naar deze mensen wordt omgekeken. Dat er ook in
vakantietijd aan ze gedacht wordt en voor hen gebeden wordt. Dat er
medeleven getoond wordt, door eens een extra bezoekje te brengen aan hen
die soms in uitzichtloze situaties verkeren.
Draagt u daar ook uw steentje aan bij?
Misschien een confronterende vraag, die u op uw vakantie adres liever uit de
weg gaat. Waar u / jij liever even niet aan wilt denken. De vakantie is er toch
om tot rust te komen nietwaar? Even weg van alle verplichtingen en de drukte
van elke dag…
Aan de andere kant… is dat geen egoïstische gedachte. Misschien toch wel
goed om daar (juist) tijdens uw / jouw vakantie in alle rust eens over na te
denken. Geef ik mijn naaste wel genoeg aandacht, of wacht na de vakantie
weer het drukke schema van de wereld, waardoor ik weer geen tijd heb om
naar die zieke, zwakke broeder of zuster om te zien?
Het is toch een wezenskenmerk van een christen om, in navolging van
Christus, naar elkaar om te zien en een hartelijk medeleven te tonen voor de
armen en hulpbehoevenden om ons heen? Zo geeft u ook handen en voeten
aan de diaconale opdracht die we allemaal hebben, want het is te gemakkelijk
om te zeggen ‘daar hebben we de diaconie toch voor?’. Natuurlijk is het de
hoofdtaak van een diaconie om oog te hebben voor de armen en
hulpbehoevenden, maar dat kan de diaconie niet alleen! Daar hebben we uw /
jouw hulp bij nodig.
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Hoe kunt u hulp bieden?
In de eerste plaats kunt u financiële hulp bieden. Met de opbrengst van de
zondagse collectes, kan de diaconie plaatselijk, landelijk en wereldwijd
financiële hulp bieden aan hen die dat het hardst nodig hebben. Door uw
bijdrage kan een gemeentelid die door bijzondere omstandigheden financieel
aan de grond zit, bijvoorbeeld geholpen worden met een
boodschappenpakket. Of er kunnen van de ingezamelde collectegelden
noodhulppakketten samengesteld worden voor een land waar een
natuurramp heeft plaatsgevonden, of u zorgt ervoor dat er door uw gift een
operatie kan worden uitgevoerd bij een ziek kind uit een straatarm gezin.
Alleen al door een eenvoudige gift kunt u zo al veel voor een ander
betekenen.
Een tweede manier is het signaleren van nood. Kent u iemand die al een tijdje
zonder werk zit en waar u weet dat de eindjes maar moeilijk aan elkaar te
knopen zijn? U mag gerust contact opnemen met één van de diakenen in uw
gemeente om deze zorg bekend te maken. Te vaak wordt ervan uit gegaan
dat de diaconie op de hoogte is van bepaalde noden in de gemeente, maar
dat hoeft niet zo te zijn. Hiervoor geldt, beter meerdere keren gemeld, dan
helemaal niet. Zo kunt u als ogen en oren van de diaconie hulp bieden en uw
naaste een dienst bewijzen.
Naast financiële steun en een signaleringsfunctie, kunt u ook daadwerkelijk
praktische hulp bieden. Binnen de hersteld hervormde gemeente van
Goedereede zijn diverse vrijwilligers werkzaam, die via de Diaconale
Vrijwillige Thuiszorg hand- en spandiensten verrichten bij hulpbehoevenden.
Ook is er de ouderen bezoekgroep die regelmatig een bezoekje brengt aan
oudere gemeenteleden.
Wellicht is er in uw thuisgemeente ook een vrijwilligers organisatie actief en
het behoeft geen betoog, dat uw bijdrage aan dit stukje vrijwilligerswerk
aanbevolen wordt. Het zou toch prachtig zijn als alle gemeenteleden die
daartoe in staat zijn, zich beschikbaar zouden stellen voor vrijwilligerswerk in
de eigen gemeente? Het kan zo maar zijn dat dit werk u meer voldoening
geeft dan uw eigen werk waar u na de vakantie weer aan moet beginnen.
De vierde en tegelijk ook de belangrijkste manier om hulp te bieden is door
het gebed. Voor al het werk wat geschiedt in barmhartigheid, gerechtigheid en
dienstbetoon is bovenal gebed nodig. Dit mag altijd en zo vaak als u wilt
gedaan worden en het mag ook gewoon naast de drie eerder genoemde
manieren gedaan worden.
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Daarom een hartelijke oproep aan u allen om de diaconie te ondersteunen
met uw gebed en uw gaven, maar ook als vrijwilliger op een praktisch manier
te helpen en opmerkzaam te zijn om eventuele nood te melden bij de
diaconie. Helpt u mee?
Laat zo uw vakantietijd een startpunt zijn om (hoewel niet vanuit het ambt) als
een diaken / diacones barmhartigheid, gerechtigheid en dienstbetoon aan uw
naaste bewijzen. Een gezegende tijd toegewenst.
Aankondiging collecten voor de maanden juli en augustus:
06-07
Woord en Daad
13-07
Diaconie
20-07
Siriz
27-07
Diaconie
03-08
10-08
17-08
24-08
31-08

Bonisazending
Diaconie
Bartiméus Sonneheerdt
Zomerzendingscollecte ZHHK
MAF

Hieronder een korte toelichting op de diverse doelcollectes
6 juli – Woord en Daad
Woord en Daad verbindt mensen over de hele wereld in hun strijd tegen
armoede, vanuit Bijbels perspectief. Ze werken daarbij samen met
partnerorganisaties in Afrika, Azië en Centraal- en Zuid-Amerika, de
achterban in Nederland, maatschappelijke instellingen, overheden en
bedrijven en andere sectoren. Samen met hen wil Woord en Daad een
bijdrage leveren aan duurzame verandering in Nederland en wereldwijd.
Visie: In een gebroken wereld vol armoede en onrecht streeft Woord en Daad
naar het zichtbaar maken van tekenen van Gods komend Koninkrijk. Daarin
willen ze iets laten zien van een wereld in wording zonder armoede en lijden.
Vanuit dit Bijbelse toekomstperspectief mogen mensen nu al tot hun
bestemming komen in de diepste zin van het Woord. Dit zien wij gebeuren als
mensen verantwoordelijkheid nemen en dragen voor zichzelf en voor
anderen, waardoor zij een waardig leven kunnen leiden.
20 juli – Siriz
Siriz is opgericht in september 2010 en komt voort uit de bestaande hulp- en
voorlichtingsorganisatie: VBOK (Vereniging ter Bescherming van het
Ongeboren Kind). Siriz biedt als werkorganisatie van de VBOK hulp,
voorlichting en opvang bij onbedoelde zwangerschap.
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De ruim 60.000 leden van de VBOK zijn betrokken bij het werk van Siriz en
maken het mogelijk door hun financiële bijdrage(n) en vrijwillige inzet.
Siriz en de VBOK delen dezelfde visie.
De VBOK is opgericht in 1971. Meer dan 40 jaar ervaring draagt bij aan Siriz
als professionele organisatie die hulp, voorlichting en opvang biedt bij
onbedoelde zwangerschap.
3 augustus - Bonisazending
Bonisa Zending bestaat officieus sinds 1957. Mevrouw M.A. Mijnders van
Woerden begon toen heel kleinschalig met thuisfrontarbeid dat zich ten doel
stelde als geloofszending het zendingswerk in het toenmalige Rhodesia (nu:
Zimbabwe) geestelijk en financieel te steunen. In 1974 werd de Stichting
Bonisa Zending opgericht. De thuisfrontactiviteiten breidden zich door de
wereldwijde contacten met zendingsarbeiders uit en richtte zich meer en meer
op China. Bonisa betekent vrede. Boodschap van Vrede. Deze goede
boodschap van vrede moet wereldwijd gebracht worden. Aan mensen die van
nature geen vrede kennen, mag de boodschap van vrede en heil verkondigd
worden. Vrede met God, door het verzoenend werk van de Heere Jezus
Christus.
17 augustus - Bartiméus Sonneheerdt
Bartiméus Sonneheerdt zet zich al bijna 100 jaar in voor mensen met een
visuele beperking. Ze werven fondsen om projecten mogelijk te maken die de
overheid niet financiert en zoeken daarom particulieren en bedrijven die
projecten zoals bijzondere computertoepassingen en wetenschappelijk
onderzoek mogelijk helpen maken. Bartiméus Sonneheerdt doet dit werk
vanuit een christelijke levensovertuiging.
24 augustus – Zomerzendingscollecte ZHHK
De zomerzendingscollecte wordt gehouden voor het zendingswerk van de
Zending Hersteld Hervormde Kerk (ZHHK) in Malawi en Suriname. Naar
aanleiding van deze collecte geven we u een inkijkje in het werk onder
gevangenen in Malawi.
Ds. R.J. Oomen vertelt: “Het is alweer bijna drie jaar geleden dat we naar de
centrale gevangenis van Zomba zijn gegaan met het verzoek om in de
gevangenissen te mogen evangeliseren. We kregen hiervoor toestemming!
Met de introductiebrief van de Commissioner van de gevangenissen zijn we
toen naar de verschillende gevangenissen gegaan om te vertellen wie we
waren en wat ons doel was. We zijn begonnen in de centrale gevangenis van
Zomba waar 2150 gevangenen verblijven en in Domasi, Mikuyu 1 en Mikuyu
2, die elk ongeveer 300 gevangenen huisvesten.”
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Bij deze start van het gevangeniswerk maakte ds. Oomen een opmerkelijk
voorval mee. “In Domasi werd onze vraag aan de godsdienstraad voorgelegd.
Deze raad bestond uit een vertegenwoordiger van elk van de godsdiensten
die beleden werd. De voorzitter was een moslim. Aan het einde van de
vergadering sprak deze man een woord van welkom tot ons. Hij beloofde ons
dat zij de boodschap die wij zouden brengen, weer thuis zouden doorgeven.
We waren echt perplex om dat van een moslim te horen!”
Momenteel wordt de evangelisatie in de vier gevangenissen uitgevoerd door
ds. Oomen, ds. Klopstra, ds. Banda en synodevoorzitter Falamenga. Elke
week is er één gevangenis volgens schema aan de beurt. Ook proberen de
broeders de gevangenissen tussendoor te bezoeken.
In elk van de gevangenissen is een soort gemeente opgericht van 20 tot 40
gevangenen. Soms is er gelegenheid om het Woord te preken tot de gehele
gevangenis.
En er is vrucht op het werk! Ds. Oomen geeft een voorbeeld: “We kennen een
‘gemeenteleider’ die maar één begeerte heeft: zoveel mogelijk van de Heere
en Zijn Woord weten. Laatst vroeg hij mij of ik de volgende keer niet een uur
vroeger kon komen. We komen nooit genoeg in zijn ogen.”
Het werk heeft niet alleen zijn doorwerking in de gevangenen zelf, maar ook
breder. Ds. Oomen: “Vaak komen vrijgelaten gevangenen eerst naar ons
kantoor in Chinamwali om hulp, maar ook om afspraken te maken of wij niet
naar hun familie en dorp willen komen om daar het Woord te bedienen.”
Wilt u dit werk, evenals het andere zendingswerk in Malawi en Suriname,
opdragen in het gebed?
31 augustus – MAF
MAF (Mission Aviation Fellowship) is er voor mensen die in afgelegen
gebieden leven; met vliegtuigen en communicatiemiddelen maakt MAF hen
bereikbaar voor hulp en het Evangelie. Meer dan 1000 (hulp)organisaties
doen dankzij MAF sneller, efficiënter en veiliger hun werk. Elke 5 minuten
stijgt ergens ter wereld een MAF vliegtuig op om te helpen. MAF maakt met
haar vliegtuigen mensen in geïsoleerde gebieden bereikbaar voor hulp. Al
meer dan 65 jaar zijn de MAF vliegtuigen een uitkomst voor mensen in nood.
MAF vliegt o.a. voor Flying Doctors, Verenigde Naties (VN), Rode Kruis,
Dorcas, Tear en Unicef. Deze worden partner-organisaties genoemd.
De vliegtuigen van MAF zijn geschikt voor het zware werk, ze kunnen landen
op korte landingsbanen en zijn voor verschillende doelen in te zetten.
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MAF bereikt mensen met:
- Humanitaire Hulp
- Medische Hulp
- Ontwikkelinghulp
- Zending
Door de vliegdiensten van MAF worden mensen en dorpen bereikt met
(nood)hulp en het Evangelie.
Wij bevelen alle collecten van harte bij u aan. Gedenk ook de mensen in uw
gebeden die het moeilijk hebben zowel geestelijk als lichamelijk. Dat ze het
eeuwige Brood des levens ontvangen mogen uit Zijn hand.

‘T ROMMELSCHUURTJE
Aan de Varkensmarkt 4 te Goedereede (naast het kerkgebouw ‘De
Levensbron’) vindt de voorverkoop voor de zomermarkt plaats. Tot aan de
zomermarkt is de rommelschuur iedere donderdag geopend van 10.00 uur tot
13.00 uur. U bent van harte welkom om gezellig te komen snuffelen tussen
alle spulletjes. De opbrengst komt geheel ten goede aan de kerk.
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HOEVEEL BELANGRIJKE NAMEN…
Hoeveel Bijbelse namen kun jij van de onderstaande letters maken? De
letters mogen vaker gebruikt worden. Maak er onderling een “wedstrijdje” van
wie de meeste namen kan maken.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
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EVANGELISATIECOMMISSIE
Veel mensen zijn deze zomer weer onderweg. Onderweg
naar een vakantieadres, onderweg naar een dagje uit, onderweg naar huis,
onderweg naar…. vul maar in. We zijn nog al ‘es onderweg!
In feite zijn we allemaal voortdurend onderweg. Onderweg naar God! En de
vraag komt dan ook naar ons toe: Zijn we ook onderweg mét God? Duizend
en één dingen kunnen ons bezig houden onderweg. Maar eigenlijk is er maar
één vraag van belang. Hebben we God aan onze zijde?
Dat wil niet zeggen dat we dan een makkelijke reis zullen hebben, maar we
hebben wel een Gids, Die precies weet hoe we moeten gaan om uiteindelijk
op de juiste plaats van bestemming te arriveren. Een Gids Die ons leiden zal.
Zoals Hij ook het volk door de woestijn heeft geleid. Het volk mopperde
onderweg wel eens. Ze begrepen niet altijd de weg die God met hen ging.
Maar uiteindelijk mochten ze ingaan in het beloofde land.
We zijn blij dat u ons mooie stadje weer wist te vinden. We wensen u een
goede vakantie toe, waarin u tot rust mag komen van al uw dagelijkse
bezigheden. Bedenk dat óók in de vakantie de vraag van cruciaal belang is:
hebben we God aan onze zijde? Zijn we onderweg mét God? Alleen dan
mogen we ingaan in het beloofde land.
En wensen we dat niet een ieder toe? Ook onze buren op het vakantiepark en
dat stel verder op in de tent, die vriendengroep die nog al ‘es de boel op
stelten zet ’s avonds? Allemaal zijn ze onderweg naar God! Wijs hen maar in
alle liefde op het belang om God aan onze zijde te hebben onderweg!
Als evangelisatiecommissie willen we u nog uitnodigen op de zomermarkt op
D.V. zaterdag 9 augustus. U bent van harte welkom bij onze stand voor een
gesprek, voor materiaal om zelf te lezen of om door te geven aan
medereizigers op uw vakantieadres. We hopen u en jou te mogen begroeten.
Met vriendelijke groet,
Korrie ’t Mannetje
Corrie van Wijk
Kees de Geus
Janny Brand

tel: 06-29432981 / mail: ktmannetje@hotmail.com
tel: 0187-491355 / mail: c.v.wijk@hotmail.com
tel: 0187-493679 / mail: kees@famdegeus.nl
tel: 0187-683749 / mail: jabrand@hetnet.nl
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ZOMERMARKT OP D.V.

ZATERDAG 9 AUGUSTUS

Wij nodigen u uit voor de zomermarkt die dit jaar D.V. zaterdag 9 augustus zal
plaatsvinden van 9.00 tot 15.30 uur op het weiland nabij Hondsweg 27a in de
Oostdijk.
De markt met maar liefst 50 kramen is geheel in landelijke sfeer. U vindt er
veel eigen gemaakte producten, groente en fruit, boerenkaas, vaste planten
en mooie boeketten, grote rommelmarkt, tweedehands boeken, tweedehands
kleding en hoeden, heel veel handwerkartikelen, mooie fotokaarten, drop en
snoep, enz.
Natuurlijk is er ook vers gebakken vis, een oliebol of wafel, een broodje
hamburger en andere lekkernijen. Om 11.00 uur is er een veiling.
Voor de kinderen is er een springkussen en er kan een rondrit met paard en
wagen worden gemaakt.
Graag tot ziens op de Zomermarkt.
en dan nog dit ………………….
Fietsenmaker
Moet uw of jouw fiets nodig eens een onderhoudsbeurtje
krijgen?
De remmen nazien, de versnelling bijstellen, het stuur
rechtgezet of een beetje lucht in de banden?? Wacht dan
nog heel even ……..
We hebben namelijk op de zomermarkt een speciale kraam
ingericht voor de fietsenmaker en hij wil graag uw en jouw
fiets weer in orde te maken.
(een nieuwe band heeft hij natuurlijk niet bij zich, maar
misschien kunt u die dan zelf meebrengen, hij legt hem er
voor u om)
Vervoer
Heeft u problemen met de afstand vanaf uw auto naar het
zomermarkt terrein?? Er rijdt een busje speciaal voor de
mensen die de afstand toch net even te ver lopen vinden.
En …………. heeft u grote stukken gekocht op de
rommelmarkt??
We brengen het graag even bij uw auto.
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“Yeddie’s Eerste en Laatste Avondmaal”
Uit het Engels vertaald door C.B. van Woerden.
Yeddie, een arme, minder begaafde jongen, die onderhouden werd door zijn
parochie in het Schotse Hoogland, bracht zijn tijd door met van huis tot huis te
zwerven. Hij was stil en vreedzaam en won het medelijden van alle
vriendelijke harten. Omdat zijn vermogens zó gering waren, kon hij bijna geen
omgang hebben met zijn medemensen, maar scheen dikwijls in liefelijke
gemeenschap te zijn met Hem, Die, terwijl Hij de Hoge en Heilige is, Zich
neerbuigt tot mensen van zeer geringe staat.
Yeddie, zoals hij genoemd werd, had de gewoonte in zichzelf te fluisteren en
te mompelen als hij langs de weg sukkelde of zijn eenvoudige arbeid
verrichtte, welke de een of andere buurman zo vrij was hem op te dragen. De
jongens hadden dikwijls een grapje, met hem om zijn vreemde manieren,
maar zij waren, nooit wreed tegen hem. Hij geloofde elk woord, dat zij tot hem
zeiden. En, omdat hem eens uit de grap gezegd was, dat hij ooit van de Graaf
Glen Allen zou erven, wanneer hij maar één keer in een ezelwagen naar de
kerk reed, weigerde hij elk vriendelijk aanbod van pachters en eenvoudige
landslieden, en antwoordde steeds met dezelfde woorden: "Nee, nee; het
strekt tot mijn ongeluk als ik op een kar ga zitten; daarom wil ik maar op mijn
eigen voeten naar de voorhoven van het Huis des Heeren gaan, en onder het
gaan met Hemzelf praten."
Eens, toen een vrolijke knaap hem ernstig hoorde smeken met iemand, die hij
niet zag, vraagde hij: "Van welke geest of kabouter loop je weer gunsten af te
smeken, Yeddie?" "Noch van de een, noch van de ander, ventje, antwoordde
hij, maar ik wisselde juist een paar woordjes met Hem, Die jij en ik niet zien
kan; met Hem, Die ons toch allebei ziet!" De arme jongen liep te praten met
God, terwijl de zorgeloze wijze jongen zei, dat hij in zichzelf liep te praten.
Op zekere dag ging hij in zijn grove kleren en zijn met zware spijkers
beslagen schoenen tot de predikant. Terwijl hij een buiging maakte, op
dezelfde manier als een houten pop, waaraan met een touwtje getrokken
wordt, zei hij: "Dominee, mag de arme Yeddie morgen asjeblieft het
Avondmaal eten met de Heere Jezus." De goede man was bezig alles klaar
te maken voor de viering van 's Heeren Avondmaal, wat in die schaars
bevolkte streek één keer in de drie maanden werd bediend, en door
verscheiden kerken tegelijk gevierd werd, zodat de toeloop van volk het nodig
maakte de dienst in de open lucht te houden.
Hij had het te druk om door de onnozele jongen gestoord te worden, en
trachtte daarom zich zo vriendelijk mogelijk van hem af te maken. Doch
Yeddie pleitte: "Och, dominee, als u eens wist, hoe lief ik Hem heb dan zou u
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mij daar wel toelaten, waar Hij aan de tafel komt zitten." Dit trof het hart van
de dominee zó, dat Yeddie vergund werd met de anderen zijn plaats aan tafel
in te nemen. En hoewel hij veel mijlen over heuvels en door heide moest
afleggen, was hij veel eerder op de bestemde plaats dan zij, die met goede
paarden reden.
Gedurende de dienst vloeiden de tranen ruimschoots uit de ogen van de arme
"onnozele jongen." En op het horen van de Naam van Jezus schudde hij
treurig zijn hoofd, al fluisterende: "Maar ik zie Hem niet." Ten slotte echter, na
het gebruik van de geheiligde tekenen, richtte hij zijn hoofd op; veegde de
sporen van zijn tranen weg, en de leraar aanziende, knikte en glimlachte hij
vriendelijk. Toen bedekte hij zijn gezicht met zijn handen, en verborg die
tussen zijn knie en in die houding bleef hij zitten tot de afscheidszegen was
uitgesproken en het volk zich begon te verspreiden. Toen stond hij op, en met
een gezicht, verhelderd van vreugde en met een uitdrukking van waardige
plechtigheid volgde hij de overigen.
Deze en gene uit zijn parochie spraken hem aan, maar hij gaf geen antwoord,
tot hij er toe geperst werd door sommigen van de jongens. Toen zeide hij:
"Ach, jongens vraagt Yeddie toch vandaag niet om te praten! Hij heeft het
aangezicht van de Heere Jezus onder de Zijnen gezien. Hij heeft mij
vriendelijk aangezien, en Zelf tot mij gesproken; nu is Yeddie zo bang om te
praten, anders zou hij het vergeten; want hij heeft op zijn best maar een
slecht geheugen. Ach, jongens, jongens, ik heb vandaag Hem gezien, Die ik
nooit tevoren gezien heb. Met deze doffe ogen heb ik die beminnelijke Man
gezien. Ach spreek toch niet, maar laat de arme Yeddie toch alleen met zijn
Gezelschap."
De jongens zagen elkander verwonderd aan, en fluisterden tegen elkaar: "Hij
is zeker niet dwaas meer! Hij heeft zijn verstand weer teruggekregen; hij ziet
er uit en hij spreekt precies als een wijs mens." Toen Yeddie de nederige hut
bereikte, welke hij "zijn thuis" noemde, durfde hij niet spreken tot het grootje,
dat hem onderdak verleende, uit vrees, dat hij, zoals hij zei, "dat lieflijk
aangezicht zou kwijtraken." Hij liet zijn pap en stroop onaangeroerd staan, en
na glimlachend de vervallen wangen van de oude vrouw gestreeld te hebben,
om haar te tonen, dat hij niet uit zijn humeur was, klom hij de ladder op naar
het zoldertje, waar zijn bed van stro lag, om nóg een blik en een woord te
krijgen van "die beminnelijke Man." En beneden werd zijn stem op gedempte
toon gehoord: "Ja, Heere, ik arme, ik heb zo lang naar U gezocht; en nu
zullen wij samen blijven en nooit weer van elkander scheiden! O, ja! wat is dit
een lief zoldertje, allemaal goud en kostelijke stenen. De grote zaal van het
kasteel is maar een geringe plaats bij mijn zolder vergeleken in deze lieflijke
nacht!" En toen werd zijne stem al zachter en zachter, tot zij eindelijk geheel
wegstierf.
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Grootje zat beneden over de smeulende turf, met haar ellebogen op haar
knieën, luid fluisterend aan de oude buurvrouw Jane te vertellen, wat de
jongens haar verteld hadden, die Yeddie na de dienst vooruitgelopen waren;
en ook zijn eigen vreemde woorden en voorkomen. "En behalve dit alles," zei
zij met een hese fluisterstem, "weigerde hij zijn avondeten aan te raken; dat is
iets, dat hij nog nooit gedaan heeft, zolang de parochie hem bij mij uitbesteed
heeft. Ja, nog meer, hij at dikwijls zijn eigen portie op en de mijne ook, en riep
dan nog om meer, zo'n vreselijke trek had hij. Maar vanavond, toen hij
binnenkwam, vermoeid van de lange weg, die hij afgelegd had, riep hij: "Ik
hoef geen eten, grootje! Ik heb een gastmaal gehad, dat ik nog levendig in mij
voel; ik heb met de Heere Jezus Avondmaal gehouden, en nu moet ik naar
mijn zoldertje, en ga met Hem slapen."
"Wel, Mary", antwoordde grootjes gast, "doe je dat niet denken aan de
woorden van onze Heere Zelf, toen Hij tot hen, die Hem eten wilden geven,
zei: "Ik heb een spijs om te eten, die gij niet weet?" Wie zal durven zeggen,
dat niet de gezegende hand, die de menigte spijsde, welke op het gras
gezeten was, op deze dag de hongerige ziel van de arme Yeddie gespijzigd
heeft, toen hij aan Zijn tafel zal? O, Mary, wij weten er maar weinig van, welk
nederig werk Hij in Zijn neerbuigende goedheid doen wil aan Zijn armen, die
dag en nacht tot Hem roepen. Wie weet of niet deze dwaze jongen groter zijn
zal in het Koninkrijk der hemelen dan de Graaf zelf? Arme man, het lijkt er niet
veel op, dat hij bekwaam zal zijn binnen te komen door de paarlen poort! En
o, als je die arme jongen zijn gezicht eens gezien had, toen hij de hut
binnenkwam. Het glansde als het licht, en ik dacht eerst voor hij nog een
woord gesproken had, dat hij een kaars in zijn hand had!
Ik geloof vast, goede buurvrouw, dat Yeddie vandaag in hoog gezelschap
was, en dat dezelfde glans op hem was als op Mozes en Elia, toen zij met
Jezus op de berg spraken. Ik heb hoop, dat hij de zegen mee naar huis
gebracht heeft, om bij de weduwe te blijven, die te oud en te zwak was, om
zelf naar de Tafel te gaan, maar die hierna verdragen en zich geduldig voor
hem ingespannen heeft, omdat hij een van des Heeren kleinen en zwakken
is.
O, ja, hij bracht ongetwijfeld de zegen mee naar huis en je zult het loon
ontvangen voor de vele kopjes koud water, die je hem gegeven hebt. Want
wat zijn die paar stuivers en shillings, die de parochie je vergoedt, vergeleken
bij de moederlijke zorg die hij van je heeft gekregen," zei Jane.
"Wel, wel," antwoordde grootje, "als ik loon ontvang, dan zal het niet zijn,
omdat ik dat op het oog had. Ik heb er nooit over gedacht, van de dag af, dat
ik de verstandeloze en ouderloze jongen tot mij nam, dat ik één van deze
kleinen verzorgde, spijsde en kleedde. Maar deze avond weet ik het beter,
dan ooit tevoren. Ik heb zelf ook vreemde, nieuwe gewaarwordingen,
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buurvrouw, en mij komt die ure in de gedachten, toen onze gezegende
Meester kwam en stond te midden van Zijn getrouwen, terwijl de deur
gesloten was, en Hij tot hen zei: "Vrede zij ulieden."
Deze vreemde, hemelse kalmte kan gewis niet van de aarde zijn, en wie weet
of Hij Zelf niet hier bij ons beidjes is, en tot deze geringe plaats afgekomen,
meer nog om ter wille van deze dwaze jongen, dan wel om ons?"
En zo praatten die twee eenvoudige vrouwtjes over Hem, Die hun zielen
liefhadden, terwijl hun harten brandende in hen waren onder het spreken.
Toen ‘s morgens de zon opkwam, verliet grootje, onwillig om de vermoeide
Yeddie te storen, haar armelijke peluw, om Yeddie's geringe werkzaamheden
te verrichten. Zij ging turf halen en water uit de bron; dekte haar eenvoudige
tafel en bereidde haar pap. Toen zij erom dacht, dat hij zonder eten naar bed
gegaan was, riep zij hem onderaan de ladder staande. Er kwam geen
antwoord. Zij riep nóg eens en nóg eens weer, maar geen geluid deed zich
van boven horen, behalve dat van de wind, die door de openingen van het
rieten dak floot.
Al in geen jaren had zij de wankele slappe ladder beklommen, maar de angst
zette haar leden kracht bij. Daar stond zij op het armelijke vlierinkje, dat de
minder begaafde jongen al zo lang tot onderdak gediend had. Voor een ruwe
stoel, half zittend, half geknield met zijn hoofd rustende op zijn gevouwen
armen, vond zij Yeddie. Zij legde de hand op zijn hoofd, maar trok die
ogenblikkelijk verschrikt terug. De zware, ijzeren 'kroon' was hem van het
hoofd genomen, en terwijl zij lag te slapen, en vervangen door de
onverwelkelijke kroon der verlosten.
Yeddie had een blinkje van Jezus gezien, en nu kon hij niet meer buiten Hem
leven. Gelijk hij het Avondmaal met Hem gebruikt had, zo ontsliep hij met
Hem.
Een diep ontzag beving de parochie en de leraar op dit klaarblijkelijk teken dat
Christus onder hen geweest was. Van heinde en verre kwam men om de
begrafenis bij te wonen van de minderbegaafde jongen. Er heerste een
plechtigheid, zoals maar zelden gezien wordt, alsof de gemeente een groot
verlies geleden had, in plaats dat de gemeente van een last verlost was.
Het arm grootje werd niet lang alleen in haar hutje gelaten, want Hij, Die
daarheen gekomen was na dat laatste Avondmaal met Yeddie, bleef bij haar
tot het einde.
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ALS MUZIEK IN DE OREN…
Muziek, waar hoor je het niet? Winkels, kerken, op straat, zwembaden,
campings, noem maar op. Het klinkt je als muziek in de oren wordt wel eens
gezegd. Maar welke muziek klinkt ons nu echt goed in de oren? Kerkmuziek,
psalmen, opwekkingsliederen…of liever One direction, Rockmuziek, echte
popmuziek of Nederlandstalige meezingers? Ben je al gestopt met draaien
van muziek die niet overeenkomt met het Christen zijn?
We hebben een pagina voor jullie klaarliggen die gaat over popmuziek.
Waarom dan steeds dit onderwerp? Vanwege het feit dat dat Reformatorisch
Nederland ( ja ook Goedereede) massaal naar popmuziek luistert. (nog
afgezien van de winkels, werkplaatsen, praktijken waar e.e.a. wordt gedraaid)
Ja maar we willen wat horen en zoveel kwaad kan het toch niet? Als je jezelf
er niet in verdiept dan weet je ook niet wat ze zingen…lees de teksten eens
voordat je muziek aanzet. Vooral een groep die zo populair is als Eminem,
draaien echt vreselijk vunzige en onbehouwen teksten. Als iemand je zo zou
aanspreken op straat…zou je van schrik niet weten waar je kijken moest! Je
zou bovendien boos worden!
Het kan zijn dat je luistert naar populaire artiesten, rockbands, Lady Gaga,
maar ach het geldt ook juist voor muziek die zo onschuldig lijkt van Jan Smit,
K3 etc....K3…die muziek die mijn zusje draait met haar vriendinnen..? Ja
inderdaad, ook de zogenaamd onschuldige meidengroep die zwierend over
het podium trekken en volle zalen ontvangen met meisjes en enthousiaste
ouders. Het klinkt opgewekt en de liedjes…zijn die echt fout dan? Leg de
teksten eens naast het Woord van God…je zult versteld van, maar met de 10
geboden die de Heere ons geeft, lopen ze totaal niet parallel! Het heeft
erotische getinte teksten…terwijl wij er zeker van zijn dat jij toen je nog zo
jong was, nog niets wist van erotiek en seksualiteit, dat is een teer onderwerp,
daar ga je voorzichtig mee om. Dat is iets waar je ouders niet mee vooruit
lopen.
Jan Smit…ja die populaire knul uit Volendam. Ja hij, die zingt over een hemel
die NIET bestaat en Petrus die aan de hemelpoort staat. De hemel is hier op
aarde, drink rode wijn en maak plezier, pluk de dag, je leeft maar 1 keer. O
ja..1 keer? En na de dood dan? Is er dan geen leven meer, stopt het dan? Zie
je dat juist artiesten die min of meer geaccepteerd lijken, een heel andere
boodschap in zich hebben dan die we op zondag horen..?!
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Zo kunnen we nog wel artiesten gaan benoemen, schokkend, onschuldiger..
wat het ook is. Ook voor hen geldt : eens is het eeuwigheid! En onze taak is in
te zien.. en een ander in te laten zien dat het niet goed is om muziek te
maken of te luisteren die niet strookt met Gods Woord. Het moet ons gebed
tot de Heere zijn om iedere ander die deze muziek luistert en maakt te
bekeren!
We zetten de 10 geboden eens op een rij : Lees het eens en denk er eens
goed over na :
Ik ben de HEERE u God, Die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid
heb.
Het eerste gebod
Gij zult geen andere goden voor u aangezicht hebben.
De uitleg: Gij zult geen beelden (goden) dienen. Dus stel niet je blik op
popartiesten die iets anders met jou oor hebben.
Het tweede gebod
Gij zult geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen
boven in de hemel is, noch wat hetgeen dat boven in de hemel is…
De uitleg: Je mag geen beelden maken en die dienen. En wees goed voor je
naaste. (voor alle andere mensen.) Met de popmuziek kijk je wel degelijk
op naar artiesten, wat worden ze graag nagedaan en wat bepaald hun
kleding en hun gedachten vaak de onze..
Het derde gebod
Gij zult den naam des HEEREN uwe God niet ijdellijk gebruiken..
De uitleg: Je mag zijn naam zomaar niet gebruiken b.v. vloeken of
uitschelden. In veel teksten wordt de Naam van de Heere veelvuldig
bespottelijk gemaakt en onteerd! De Naam van Jezus komt heel veel
voor, maar wel op de verkeerde manier.
Het vierde gebod
Gedenk de sabbatdag dat gij die heiligt.
De uitleg: Dat je op de zevende dag zaterdag niet mag werken. Dat is bij de
joden op zaterdag maar wij houden het op zondag omdat die dag de HEERE
JEZUS is opgestaan uit de doden. Welke popartiest geeft geen concert op
zondag? Alle dagen van de week mag je gebruiken om te genieten..ze
zingen het zelf : pluk de dag..
Het vijfde gebod
Eer uw vader of uw moeder,..
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De uitleg: Je moet je vader en moeder liefhebben en geen verkeerde dingen
doen. (maar dat is best moeilijk) Juist ook teksten van verschillende
artiesten (denk aan Britney Spears…) zingen dat je lekker zelf je regels
mag bepalen en je niet naar je leerkrachten of ouders moet luisteren.
Het zesde gebod
Gij zult niet doodslaan.
De uitleg: Je mag niet iemand vermoorden. Hoeveel teksten bevatten juist
de opdracht : vermoord, verkracht, maak een ander bang..jawel er zijn
heel veel artiesten en rockbands die dit zingen!
Het zevende gebod
Gij zult niet echtbreken.
De uitleg: Je mag niet scheiden van je man of vrouw. Welke popartiest
heeft dit al gezongen in zijn of haar muziek? Scheiden is toch juist van
deze tijd?
Het achtste gebod
Gij zult niet stelen.
De uitleg: Je mag niet stelen. De algehele regel in de popmuziek is : Doe
wat je wilt…! In een interview vastgelegd…het werd door de maker van
de popmuziek zo gezegd : Doe wat je wilt! ( is het niet: Heere Uw wil
geschiede,..in de hemel en op aarde?
Het negende gebod
Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste.
De uitleg: Je mag niet liegen of roddelen over een ander. Geen bedrog,
geen list, maar ook binnen de popmuziek wordt aan deze regel weinig
waarde gehecht.
Het tiende gebod
Gij zult niet begeren uw naasten huis; gij zult niet begeren uw naasten vrouw,
noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel,
noch iets dat uws naasten is.
De uitleg: Je mag niet jaloers zijn op een ander. Je mag niet begeren…
geen overspel doen…zo vreselijk veel popmuziek geeft aan dat je naar
elkaar mag kijken, laat je fantasie er maar op los..er wordt door o.a.
Monique Smit gewoon gezongen : welke fantasie heb je als je naar mij
kijkt..en blijf vannacht bij me..!
Dat ik den HEERE mijn God zal liefhebben van ganser harte, van ganser ziele
van gansen gemoede, en met alle krachten. Dit is het eerste en het grote
gebod. Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten.
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Dit is een groot gebod, een gebod tot liefde..een gebod om de Heere te
dienen, dat mag met het maken van muziek, maar dan wel tot eer van Hem.
Psalm 150 : Looft God looft Zijn naam alom…Psalm 116 : God heb ik lief…zo
vaak gezongen, heb je het wel eens echt gezongen? Want dan als je het echt
met je hart zingt, wil je niets maar dan ook niets meer te maken hebben met
die afschuwelijke boodschap die de popmuziek zo veelvuldig doorgeeft.
Wist je dat :
 Muziek ook een gave is die de Heere ons heeft gegeven, denk eens aan
David met zijn harp…maar het wel tot Zijn eer moet zijn.
 Vele popmuzikanten hun ziel hebben verkocht aan de duivel en een groot
succes geboekt hebben.
 Maar let ook eens op ; zijn zij gelukkig geworden?? Nee…ze worden even
‘groot’ gemaakt, daarna komen ze veelal in aanraking met drugs en drank
en dat raakt dan ook hun zelfvertrouwen kwijt. Ze zijn niet gelukkig. ( de
Heere schrijft zelf : Wie zichzelf verhoogt, die zal vernederd worden! )
 Popmuziek draagt uit : doe wat je wilt, ga je gang, doe vooral je eigen
ding….Men wil jou zover mogelijk van Jezus Christus weg hebben en Zijn
geboden.
 Wist je dat men vaak naar teksten luistert waarin de boodschap zit dat je
mag : doodslaan, verkrachten, de satan mag aanbidden…we het vaak niet
eens doorhebben…want het is een andere taal en het liedje..klinkt zo leuk.
Weet waar je naar luistert..
Het DUIDELIJKE GROTE VERSCHIL tussen de boodschap van God en de
boodschap van popmuziek is :
Dat de boodschap die God doorgeeft : een liefdevolle reddende boodschap is,
de boodschap in de popmuziek is er een van de Satan..Hij wil jou kapot
maken, je leven lijkt even leuk te zijn, maar er is geen redden aan! Hij wil jou
niet redden, maar loslaten!
Als jouw leven is als een pen, leg deze pen dan eens in de Bijbel, laat het
Woord van God je omsluiten en kijk of jouw leven past in een leven naast de
Heere Jezus christus. We gunnen het je! De Heere wil ook niets liever! Zoekt
eerst het Koninkrijk van God …en Zijn gerechtigheid!
We wensen jou hier een fijne vakantie toe, met muziek waarvan je weten
mag, hiermee kan ik de Heere dienen!
Hartelijke groet van de jeugdraad van de Hersteld Hervormde Gemeente
Goedereede.
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BIJBELSE PUZZEL
Beste jongens en meisjes,
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. In de tijd
van de Bijbel waren er ook veel mensen die op reis gingen. Sommigen van
hen kregen de opdracht van de Heere God om te reizen. Denk bijvoorbeeld
aan Abraham. Anderen gingen juist reizen omdat ze moesten vluchten.
Denke bijvoorbeeld aan Jakob die moest vluchten voor zijn broer Ezau. Maar
toch lezen we iedere keer weer in de Bijbel dat de Heere God voor hen wil
zorgen. Zoek in de onderstaande puzzels namen van mensen uit de Bijbel die
gereisd hebben. Kun je alle namen vinden? Als je ze allemaal hebt gevonden
moet je de juiste letters in het diagram plaatsen. Dan lees je een belofte die
de Heere God lang geleden aan Jakob gegeven heeft. Deze belofte gold niet
alleen toen, maar dat belooft de Heere God ook nu aan ons. Op de plaats
waar je zelf woont, maar ook hier als je op vakantie bent op GoereeOverflakkee. Een goede vakantie en veel puzzelplezier!
 Sla bij de volgende namen steeds een letter over. Begin bij de eerste letter.
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7
1

 Hoe luiden de onderstaande namen? 1=A, 2=B, 3=C 4=D 5=E enzovoorts.
16 – 1 – 21 – 12 – 21 – 19

8

14 – 1 – 1 -13 – 1 – 14

6

5 – 12 – 9 – 5 – 26 – 5 – 18

9

11–1–13–5–18–12–9–14–7

11

15
5
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 Zoek voor de volgende namen steeds twee lettergrepen bij elkaar.
MO

KOB

JO

ZEN

WIJ

ZEF

JA

NA

JO

ZES

4
14
13
2

3

16

10

 In hokjes van sommige letters staat een getal. Plaats de letter bij dit getal
in het onderstaande diagram. Als je het goed gedaan hebt lees je een belofte.

1

2

3

4

5

6

1

2

9

10

11

8

4

7

3

8

4

12

4

14

5

4

4

5

D
14

4

15

10

11

7

15

13

10

10

15

2

2

4

5

12

4

4

5

9

8

11

V
1

16

4

7

G

Stuur de oplossing met onderstaande gegevens (vóór D.V. 13 september
2014) 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 tekening met onderstaande gegevens naar Scriba C. de Geus,
Beresteyn 9, 3252 CL Goedereede. Onder de inzendingen verloten we een
aantal VVV-bonnen.
Naam:………………………………………………………………………………..
Adres:………………………………………………..Postcode:…………………..
Woonplaats:………………………………………………….Leeftijd:……………
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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

