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MEDITATIE

KERKDIENSTEN

...ik zou geen kwaad vrezen...
Al ging ik ook door een dal vol schaduw van de dood,
ik zou geen kwaad vrezen, want U bent met mij;
Uw stok en Uw staf die vertroosten mij.
(Psalm 23: 4)
...ik zou geen kwaad vrezen...
Durft u dat nu ook te zeggen? Nu het ‘kwaad’
van het Coronavirus de wereld in zijn greep lijkt
te hebben. Nu we zelf allemaal met de gevolgen te maken hebben van de maatregelen die
door de overheidsinstanties genomen zijn. Nu
u misschien wel heel persoonlijk geraakt wordt
doordat u in het ziekenhuis of een verpleeghuis bent opgenomen. Nu u geen bezoek mag
ontvangen, niet op bezoek kunt gaan, getest
wordt of u niet besmet bent enz. enz. Ja, het
gaat bij alles wat u al hoort en leest ook in deze
meditatie over dit onderwerp. Durft u met de
dichter David, die herder is geweest en koning
is geworden, te zeggen ‘ik zou geen kwaad
vrezen’. Hij zegt het terwijl er wellicht op dat
moment weinig ‘kwaad’ aanwezig was. Maar
er was natuurlijk wel al van alles in zijn leven
geweest. En als hij nu of in de toekomst door
een dal van de schaduw van de dood zou gaan,
zou hij geen kwaad vrezen. En ik en u, nu of
in de toekomst, zijn het ook onze woorden, ‘ik
zou geen kwaad vrezen’. Als het, zeg maar in
het ergste geval, zo dicht bij mij komt dat ik
met het virus besmet raak…..?

raël. Hij heeft zelf ook een herder waardoor hij
zich laat leiden. Hij heeft beleden: de Here is
mijn Herder (vers 1). Dat is God, Die zich met
Zijn naam Here aan Mozes en Israël bekend
gemaakt heeft. Hij zelf legt uit wat Zijn naam
betekent: ‘Ik ben die ik ben’ (Ex. 3 : 14). Met
die naam heeft Hij zich aan Israël verbonden.
Hij is God van het verbond. De God die er bij
is in het leven. De God die met zijn volk door
het leven heen trekt. David heeft Hem zo ook
leren kennen. Zo kan hij hier zeggen: ‘want U
bent met mij’. Daarom vreest hij geen kwaad.
Dat is geen naïeve, kinderachtige praat, maar
wel kinderlijk geloofsvertrouwen. Geloofstaal
van een ervaren strijder. Hij laat zich daardoor
leiden, zelfs door het dal van diepe duisternis.
In het dal waar wij nu doorheen gaan zijn allerlei crisismanagers nodig om ons met wijsheid
voor te gaan. Maar ik geloof dat wij in deze
tijd en voor elke tijd, voor alles en boven alles
het geloof van David nodig hebben. Het geloof
dat weet, dat de Here er bij is ook in deze tijd.
Dat Hij met ons door deze crisistijd heen gaat.
Daarbij mogen we nog verder kijken dan David
kon zien.

een dal vol schaduw van de dood
In gedachten gaat David met zijn kudde door
één van de duistere dalen van het Judese berglandschap. Er zijn ‘kwaden’ genoeg: rotsen, bij
noodweer woeste bergstromen, roofdieren, rovers. Dat alles kan de schapen van de kudde en
de herder dodelijk treffen. Die kwaden werpen
dan hun schaduw van de dood vooruit. Maar
de herder moet er met de kudde doorheen. Al
ging ik ook….ik zou geen kwaad vrezen? Is dat
wel reëel? Ik hoef u nu niet alles op te gaan
noemen wat er in de komende tijd allemaal
zou kunnen gaan gebeuren. Er zijn meer dan
voldoende microfoons en camera’s waardoor
dat ons dagelijks, meer dan uitgebreid, door de
weters en betweters wordt voorgeschoteld. En
dat is ook nodig om ons met de neus op de ernstige feiten te drukken. En dan…ik zou geen
kwaad vrezen? Dat is wel een beetje erg hoog
gegrepen, vindt u niet? Je kunt er toch niet om
heen. En je ziet toch de nood waar mensen, die
je liefhebt, in terecht komen. Die nood werpt
zijn schaduwen vooruit, daar kun je toch niet
omheen. Hoe denkt David, zonder vrezen, door
dat dal heen te komen?

de goede Herder
We mogen zien op de beloofde ‘Davidszoon’,
Jezus de Christus. Hij noemt Zichzelf ’de goede
Herder’ die Zijn leven geeft voor de schapen
(Joh. 10 : 11). Dichterbij kon de Here God voor
ons niet komen. En door een dieper dal kon Hij
voor ons niet gaan. Dat vertelt ons de lijdensweg die Hij is gegaan. Daar staan we toch in
deze ‘ongewone’ lijdenstijd ook nog wel bij stil?
Het is een tijd van bezinning en ook van verootmoediging. Dieper dan de crisis die wij nu
meemaken, gaat de crisis waarvoor Hij kwam
en Zichzelf gaf. Zijn lijden en sterven was er tot
verzoening van onze zonden en tot vergeving
van onze schuld. Zijn opstanding op het Paasfeest betekende de overwinning over de machten van de zonde, de dood en de vorst van de
duisternis. Het betekende leven door de dood
heen. En op die dag zegt de engel tot de vrouwen bij het open graf ‘U hoeft niet bevreesd
te zijn’ (Matth. 28 : 5) en ook Jezus Zelf zegt
bij Zijn verschijning aan deze vrouwen ‘Wees
niet bevreesd’ (Matth. 28 : 10). En als de discipelen na de opstanding op de plaats zijn waar
Jezus hen uitzendt zegt Hij: Mij is gegeven, alle
macht in hemel en op aarde (Matth. 28 : 18)
en ook: En zie Ik ben met u al de dagen tot de
voleinding van de wereld (Matth. 28 : 20). Daar
proef ik iets in van de stok en de staf waarmee
Hij ons vertroost.

want U bent met mij
David, was herder en werd koning. Hij leidde
eerst als herder de kudde schapen van zijn vader. Hij leidde later als koning het volk van IsHUIZER KERKBLAD 20 maart 2020

Zondag 22 maart
Oude Kerk, Nieuwe Kerk,
Zenderkerk, Meentkerk en De Brug:
Gezamenlijke online kerkdienst
vanuit de Meentkerk
9.30 uur:
17.00 uur:

Ds. G.J. Roest
Ds. P.M. van ’t Hof

Collecte: 		 Kerkrentmeesters
Busjes:		 Kerkrentmeesters, 		
		 Generation Praise
Zakjes: 		 IZB (derde GIVT collecte)

BIJBELROOSTER
Zondag 22 maart
Rooster 1: Exodus 6 : 26 - 7:13
Rooster 2: Psalm 37 : 8-15
Rooster 3: Jesaja 62-66
Maandag 23 maart
Rooster 1: Exodus 7 : 14-25
Rooster 2: Psalm 37 : 16-22
Rooster 3: Markus 3-4
Dinsdag 24 maart
Rooster 1: Exodus 7 : 26 - 8:11
Rooster 2: Psalm 37 : 23-31
Rooster 3: 1 Korinthe 7-8
Woensdag 25 maart
Rooster 1: Exodus 8 : 12-28
Rooster 2: Psalm 37 : 32-40
Rooster 3: Genesis 48-50
Donderdag 26 maart
Rooster 1: Exodus 9 : 1-12
Rooster 2: Psalm 38 : 1-10
Rooster 3: 1 Samuël 11-15
Vrijdag 27 maart
Rooster 1: Exodus 9 : 13-35
Rooster 2: Psalm 38 : 11-23
Rooster 3: Psalm 36-38
Zaterdag 28 maart
Rooster 1: Exodus 10 : 1-20
Rooster 2: Psalm 39 : 1-8
Rooster 3: Job 25-26
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...ik zou geen kwaad vrezen...
Ligt in wat David belijdt en God
door Jezus Christus belooft niet
voldoende vastheid om met vertrouwen in deze crisistijd onze weg
te gaan? Gelovend en daarin wetend dat wij met Christus gestorven zijn en ons leven in Christus
verborgen is in God. Dat betekent
niet dat we de dingen die nu aan
de orde zijn bagatelliseren. Nee,
wij houden ons aan richtlijnen die
gegeven worden en we staan elkaar bij en zorgen voor elkaar zoveel als dat mogelijk is. Maar we
mogen verder zien dan het kwaad
reikt. We zien op de eeuwige God,
Hij is de God van hemel en aarde.
Wij zien op Zijn Zoon Jezus Chris-

tus onze Here en we laten ons leiden door Zijn Geest. Zo alleen zal
toch de vrees over het kwaad ons
niet overheersen.
B.d.B.

VAN DE REDACTIE
■ Rooster meditaties
Woensdag 25 maart:
Br. A.N.J. Scheer
Woensdag 1 april:
Ds. P.M. van 't Hof
Woensdag 8 april:
Ds. A.P. Voets

Toenemend isolement door Coronavirus,
hoe helpen wij elkaar?
Beste gemeente,

Afgelopen zondag 15 maart
vond de eerste gezamenlijke
online kerkdienst plaats vanuit de
Meentkerk. Vanuit de vele reacties en vanuit onze eigen ervaringen menen wij vast te mogen
stellen dat we met elkaar in digitale verbondenheid een mooie
dienst mochten hebben. Zoals u
ongetwijfeld heeft meegekregen
zijn de eerder aangekondigde
maatregelen verlengd t/m 6
april 2020. Dit impliceert dat ook
de (avondmaals-)diensten die
gepland stonden voor zondag
5 april niet door zullen gaan.
Wel zal er ook dan een online
kerkdienst vanuit de Meentkerk
gehouden worden. De geplande
interkerkelijke bijeenkomsten
in de Stille Week, de week van
zondag 5 april, zullen niet op de
gebruikelijke wijze doorgaan. Er
wordt nog nagedacht over een alternatieve vormgeving waarover
u nog nader zal worden geïnformeerd.
Op veler verzoek is ook besloten
om de komende drie zondagen
een tweede dienst te houden
en wel om 17.00 uur vanuit de
Meentkerk. Ook deze dienst valt
onder de gezamenlijke verantwoordelijkheid van de vier
wijkgemeenten en De Brug. Het
schema voor de komende weken
is nu als volgt:

Sinds 27 februari jl. is ook in Nederland de eerste Corona besmetting
geconstateerd. Inmiddels zijn er ruim 2460 besmettingen geregistreerd en is het aantal sterfgevallen opgelopen tot 76.

Zondag 22 maart 2020:
9.30 uur Ds. G.J. Roest
17.00 uur Ds. P.M. van ’t Hof

Er is een zorgelijke situatie ontstaan. Via de media wordt u continue
van de actuele stand van zaken op de hoogte gehouden. 16 maart jl.
heeft onze minister-president Mark Rutte alle Nederlanders toegesproken. In deze toespraak deed hij een oproep aan alle Nederlanders
om goed naar elkaar om te kijken en te zorgen.
Landelijk zijn er diverse acties opgezet om elkaar te helpen. Onder
anderen ouderen, alleenstaanden en alleen gaanden hebben extra
aandacht nodig.

Zondag 29 maart 2020:
9.30 uur Ev. J.O. Verkerk
17.00 uur Ds. G.J. Roest

Het lijkt ons goed om vanuit onze Hervormde Gemeente Huizen ook
een meldpunt voor hulpvragen te bieden. De diaconale contactpersonen van iedere wijk zijn daarvoor al beschikbaar en kunnen hulpvraag
en hulp aanbod op elkaar afstemmen.
Wanneer u een hulpvraag heeft, kunt u de diaconaal contactpersoon
van uw wijk benaderen:
Oude Kerk: Albert Vos, tel. 5251178; vosalbert11@gmail.com
Nieuwe Kerk: Johan Westland, tel. 5244251; johan@westlandfamily.nl
Zenderkerk: Jan Honing, tel. 5255796; jan.honing@planet.nl
Meentkerk: Henk Zeeman, tel: 06 54216024;
henk.zeeman@outlook.com
Zoals we in Galaten 6 : 2 kunnen lezen:
‘Draag elkaars lasten, zo leeft u de wet van Christus na’.
Gemeente wij doen een beroep op u! Om hulpvragen mogelijk te
maken zijn handen nodig om te helpen, oren nodig om te luisteren en
bovenal uw gebed.
Wanneer u uw hulp wilt aanbieden, kunt u dit aangeven bij de diaconale contactpersoon van uw wijk, zodat zij een koppeling met de
hulpvrager kunnen maken.
Namens uw diaconie,
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ALGEMENE KERKENRAAD

Jan Otter

Zondag 5 april 2020:
9.30 uur 	 Ds. P.M. van ‘t Hof
17.00 uur Ds. F.A. van Velzen
Voor alle duidelijkheid herhalen
we nog een keer hoe u de diensten kunt volgen. De diensten
zullen worden uitgezonden via
‘Kerkdienst Gemist’ (via de app
of via www.kerkdienstgemist.nl).
Deze site heeft te maken met een
enorme belasting en zou mogelijk
problemen kunnen krijgen met
het weergeven van de diensten.
Daarom zullen de diensten ook
met een aparte camera worden
opgenomen en worden ‘gestreamed’ op Youtube. Op de website
www.hervormdhuizen.nl kunt
u de link naar de stream vinden. Ook kunt u op elk gewenst
moment de diensten terugkijken.
Met deze oplossingen moet het
voor iedereen mogelijk zijn de
dienst online mee te maken. Overigens is de dienst ook gewoon
te volgen via de kerkradio. Ook
nu geldt weer dat wij u adviseren
om, wanneer u niet zo bekend
bent met de digitale wereld,
familie, vrienden of bekenden
om hulp te vragen of de dienst
gezamenlijk met hen te bekijken.
U kunt natuurlijk altijd contact
opnemen met uw wijkouderling

of de scriba van uw wijk als u
hulp nodig hebt met deze zaken.
Stel dat het echt niet lukt dan
kunt u nog altijd de kerkdienst
van de PKN meemaken die op
zondagochtend op tv via de EO
wordt uitgezonden. Uw bijdragen
voor de collecten kunnen ook in
de komende diensten via de Givt
app worden gegeven, worden
overgemaakt op rekening van de
kerk of opgespaard worden voor
een later tijdstip.
Het blijft van belang dat wij
samen bidden voor de mensen
die getroffen zijn door het virus,
voor de zorgverleners en voor
iedereen die direct of indirect te
maken krijgt met de gevolgen
van de ontstane crisis.
Namens alle wijkkerkenraden,
De Brug en de Algemene Kerkenraad,
Henk Klein
Scriba AK

DIACONIE
■ Derde GIVT collecte
voor de IZB
Zondag is de zakjescollecte, nu
derde GIVT-collecte, bestemd
voor de missionaire organisatie
IZB. Daarmee blijven we dichtbij huis, want zending is onze
roeping.
Samen zetten we ons in voor
het delen van het evangelie
van Jezus en willen we heilzaam present zijn in Huizen en
de wereld.
De Hervormde Gemeente van
Huizen werkt al heel lang samen het de IZB.
Ook ondergetekende wordt begeleid en ondersteund door de
IZB. In het land is de missionaire
organisatie actief betrokken bij
de begeleiding van collega’s.
Een aantal van hen is voorganger van pioniersplekken,
vergelijkbaar met ‘De Brug’
hier in Huizen. Ook Focus in de
Meentkerk wordt door de IZB
begeleid.
Het brede werkterrein van
de IZB omvat daarnaast de
toerusting en nascholing van
predikanten (Areopagus), het
evangelisatie- en recreatiewerk
op campings (Dabar)
en de toerusting van kerkenraden en gemeenten (IZB-Focus).
De IZB is ook betrokken bij de
dagelijkse bijbelpodcast Eerst
Dit.
Zondag 22 maart kunt u de
derde GIVT-collecte gebruiken
voor uw bijdrage. Van harte
aanbevolen!
Jan Verkerk, evangelist
■ Hulpverlening/
Diaconaal contactpersoon
Heeft u behoefte aan (kortlopende) praktische hulp, bijvoorbeeld vervoer naar het ziekenhuis,
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kleine klusjes in of rond het huis,
of hulp bij het doen van boodschappen? Of heeft u een vraag
van diaconale aard? Neem dan
contact op met een van de hieronder vermelde diakenen:
Oude Kerk:
A.A. Vos, tel. 5251178.
vosalbert11@gmail.com
Nieuwe Kerk:
Johan Westland,
tel. 035-5244251.
johan@westlandfamily.nl
Zenderkerk:
Jan Honing, tel. 5255796.
jan.honing@planet.nl
Meentkerk:
Henk Zeeman, tel: 06 54216024
henk.zeeman@outlook.com

KERKrentmeesters
Telefonische bereikbaarheid
gebouwen en Kerkelijk Bureau
Kerkelijk Bureau
Nieuwe kerk  
Zenderkerk 	
Oude kerk  	
Meentkerk
't Visnet

035-3033484
035-3033482
035-3033483
035-5252722 		
035-5268019
035-5253777

VERANTWOORDING
■ Diaconie
Gemeente,
De busjes collecte van woensdag
11 maart op Biddag voor het
Algemeen Kerkenraads Fonds
bedroeg e 603,30, verdeeld als
volgt:
Oude Kerk
e
179,75
Nieuwe Kerk 	
176,15
Zenderkerk 	
114,40
Meentkerk 	
133,00
In de collecte is ook e 98,75
ontvangen voor de Voedselbank. En via de bank werd
e 10,- en e 12,50 ontvangen voor
dit doel.
De collecte opbrengst tijdens de
kinderdienst op biddag in de Zenderkerk bedroeg e 256,55 met als
doel Compassion.
Op zondag 15 maart was de collecte opbrengst voor de Diaconie.
Gezien de dienst vanwege Coronavirus COVID-19 alleen vanuit
de Meentkerk werd uitgezonden,
vindt hierbij de verantwoording
plaats voor de ontvangen bedragen via de Givt app en de ontvangen bedragen via de bankrekeningen. Totaal is ontvangen
e 1.347,35, verdeeld als volgt:
Via de Givt app
e 1.102,25
Via bankrekening KRM e 237,60
Via bankrekening Diac. e
7,50

■ Kerkrentmeesters
De collecte van woensdag 11
maart op Biddag t.b.v. Instandhouding eredienst bedroeg
e 2.298,95 verdeeld als volgt:
Oude Kerk
Nieuwe Kerk 	
Zenderkerk 	
Meentkerk 	

e
-

660,10
679,52
502,45
456,88

Per bank totaal ontvangen aan
collectengelden: 11 maart Biddag
e 30,00, diaconie 15 maart
e 237,60, AKF 15 maart e 44,55.
Opbrengst verjaardagsgiften
woensdag 11 maart, e 27,50.
Hartelijk dank voor al uw gaven!
College van Kerkrentmeesters

WIJKBERICHTEN
OUDE KERK
Predikant:
Ds. P.M. van ’t Hof,
Jagersweg 11
tel. 5251348
pvanthof@hervormdhuizen.nl
Oude Kerk, Kerkstraat 1
Verbondenheid: Om meer dan
één reden zien wij terug op een
bijzondere zondag. Vanwege de
aangescherpte richtlijnen die vanuit de overheid kwamen vanwege
het oprukkende Coronavirus
bleven de deuren van de kerken
voor de kerkgangers gesloten.
Dankzij de technische mogelijkheden die het kerkgebouw van
de Meentkerk biedt werd door de
gezamenlijke wijken en de Brug
een onlinedienst belegd. Een
zegen dat wij op deze wijze toch
een eredienst konden houden.
Het Huizer mannenensemble
bestaande uit afvaardigingen
van de wijkkerkraden en de Brug
zorgden ervoor dat de lofzang
gaande werd gehouden. Wat
buiten uw beeld bleef was Floris
van ’t Veer, die de dappere mannen aanspoorde om wel gelijktijdig met het orgel te zingen.

In de verkondiging hoorden wij
naar het gebed van Bartimeüs:
‘Jezus, Zoon van David ontferm
U over mij.’ Ook in de gebeden
smeekten wij om de ontferming
van de Heere over ons. Jezus staat
stil bij de nood van ons. Hij is de
Overwinnaar. Hij roept ons in Zijn
nabijheid. Zo kwam de roepstem
van de Heere tot ons en klonk het
ook tot ons: Heb goede moed, sta
op, Hij roept u! Naar aanleiding
van deze dienst kwamen zeer vele
reacties, zowel uit Huizen als van
mensen buiten onze Hervormde
gemeente. Een zegen wanneer de
verbondenheid in Christus er mag
zijn. Komende zondag worden er
twee onlinediensten gehouden
vanuit de Meentkerk. ’s Morgens
gaat collega ds. Roest voor,
’s middags hoop ik de dienst te
leiden. Afgelopen woensdag
werd voor de Bijbellezing van
Zorgcentrum Voor Anker ook
gebruikgemaakt van het kerkgebouw van de Meentkerk. Ook
deze bijeenkomst is terug te
luisteren en te zien via
kerkdienstgemist.nl en via het
youtube-kanaal. Wij streven
ernaar om in de komende weken
deze uitzending om 10.30 uur
vanuit de Meentkerk te blijven
aanbieden. Naast Floris van ’t
Veer ook dank aan Mathijs Poldervaart. Fijn dat jullie je gaven
hebben ingezet om deze diensten
technisch mogelijk te maken.
Meeleven: Zeker in deze tijd,
waarin het Coronavirus in het bijzonder een bedreiging is voor ouderen en (chronisch) zieken leven
wij mee met allen die verblijven
in een ziekenhuis of zorgcentrum.
Wij hoorden van gemeenteleden
die in hun moeilijke omstandigheden zelfs geen bezoek meer mogen ontvangen van familieleden.
Laten wij met de zieken meeleven
en hen bemoedigen met een
kaartje en biddend rondom hen
staan. Hieronder maak ik melding
van de betreffende gemeenteleden met hun verblijfadres:
In Naarderheem (Amersfoortsestraatweg 1, 1411 HB Naarden)
verblijven:
dhr. Bert Reurink (Trompstraat 2)

mevr. A. Westland-Westland
(Oranjehof 23)
mevr. G. v.d. Poel-Vos
(De Savornin Lohmanlaan 37)
In Theodotion (Werkdroger 1,
1251 CM Laren) verblijven:
mevr. C.M. Vlaanderen-Dorland
(Jan Steenlaan 30)
mevr. Veerman-Veerman
(Oranjehof 43)
In Rembrandthof
(Laan van de Heelmeesters 2,
1211 MS, Hilversum) verblijft:
dhr. A. de Boer (Oranjehof 29)
In Villa Overbosch
(Soestdijkerstraatweg 102,
1213 XH Hilversum) verblijft:
Mevr. A. Pronk-Vreeswijk
(Oranjehof 31)
In GGZ De Hoop
(Provincialeweg 70,
3329 KP Dordrecht,
afdeling Mast 3) verblijft:
Elisabeth de Bijl
(Bovenmaatweg 96)
In revalidatiecentrum "De Posten"
(De Posten 135, app. 601-a,
7544 LR Enschede) verblijft:
mevr. P. Heijnen-Schaap
(Oranje Nassauplein 8).
Verder denken wij aan broeder
Herman Lubbers. (Karel Doormanlaan 36, 1271 CC Huizen). De
geplande start van de chemokuur
is uitgesteld, omdat men eerst
nog nader medisch onderzoek wil
doen. Ook denken wij aan mevr.
B. Westland-Moll (Hulweg 1,
1271 RW Huizen). Zij levert steeds
meer krachten in. Ook hoor ik van
gemeenteleden, waar geplande
behandelingen in het ziekenhuis
niet doorgaan in verband met het
Coronavirus. Ook zijn er die met
spanning wachten op uitslagen
van onderzoek. Laten wij in alle
omstandigheden onze ogen gericht houden op de God van het
verbond: HEERE, U zult mij Uw
barmhartigheid niet onthouden;
laat Uw goedertierenheid en Uw
trouw mij voortdurend beschermen. (Psalm 40:12)
Telefonisch pastoraat: Door

De 2e (busjes) collecte van zondag
15 maart voor het Algemeen Kerkenraads Fonds bedroeg
e 441,80, verdeeld als volgt:
Via de Givt app
e 397,25
Via bankrekening KRM e 44,55
Dank voor uw offervaardigheid.
Uw Diaconie
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de maatregelen rondom het
Coronavirus zijn er veel mensen
die zich eenzaam voelen of met
plotselinge gevoelens van angst
of verdriet zitten. We denken aan
ouderen, zieken, gemeenteleden
met weinig familie, vrienden of
contacten. Ook zijn er gemeenteleden die vanwege de gevolgen
van het virus zorgen hebben over
hun bedrijf of baan. Graag verleen ik het pastoraat, maar hierbij
wil ik wel rekening houden met
de richtlijnen van de overheid.
Om uitbreiding van het virus te
voorkomen worden de pastorale
bezoeken beperkt. Wel ben ik
iedere werkdag tussen 9.00 en
10.00 uur bereikbaar voor telefonisch pastoraat, tel. 035-5251348.
Het is mooi om te vernemen hoe
gemeenteleden zich spontaan
aanbieden om wat te betekenen
voor mensen die het moeilijk hebben. Om de aangeboden hulp en
de hulpvragen bijeen te brengen
verwijs ik naar het bericht van de
diaconie in dit kerkblad.
Verhuisd: Afgelopen week verhuisde ouderling Sjaak Veerman
met zijn gezin. Zij zijn verhuisd
van Slootweg 6 naar Kastanjelaan 4 (1272 HT). Wij wensen Sjaak
en Gerdien en hun kinderen, een
goede tijd toe op hun nieuwe
woonadres.
Mevr. G. Hofman-Westbroek
is onlangs verhuisd van haar
woning aan de Windvang naar
Oranje Nassauplein 41. Ook haar
wensen wij een goede tijd toe in
haar nieuwe woonomgeving.
Bijbelkring: Voor de zekerheid
maak ik melding dat de laatste
Bijbelkringavond komt te vervallen. Hopelijk kunnen we op een
later tijdstip alsnog hoofstuk 5 uit
de brief van Jacobus bestuderen.
Tenslotte: Wij denken in deze
weken in het bijzonder ook aan
de zorgverleners, het onderwijzend personeel en allen die op
belangrijke plaatsen hun taken
uitvoeren. De ouders wens ik veel
wijsheid om een goede balans

te vinden in ontspanning en de
inspanningen die kinderen via
thuisonderwijs moeten verrichten. Wij zien weer uit naar
zondag. Stemt u/jij weer af op
de onlinediensten? Een hartelijke
groet uit de pastorie. Ik sluit af
met een uitspraak van Corrie ten
Boom: Wees nooit bang om een
onbekende toekomst te leggen in
de handen van een bekende God!
Ga met God en Hij zal met je zijn:
bij gevaar, in bange tijden,
over jou zijn vleugels spreiden.
Ga met God en Hij zal met je zijn.
Ga met God en Hij zal met je zijn,
tot wij weer elkaar ontmoeten,
in Zijn naam elkaar begroeten.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

Telefonisch pastoraat: De
Corona-pandemie maakt bezoeken aan huis helaas onmogelijk.
Daarom zal ik waar nodig telefonisch bestaande pastorale contacten onderhouden of nieuwe
leggen. Daarnaast bied ik aan dat
wie een pastoraal gesprek wil mij
kan bellen. Dat kan op maandag-,
woensdag- en vrijdagochtend
van 9.00-12.00 uur en woensdagavond van 19.00-22.00 uur.
Telefoonnummer: 033-4666406.
Voel je vrij!
Ds. Frans van Velzen

Ds. P.M. van ‘t Hof
NIEUWE KERK
Predikant:
Vacant
Consulent:
Ds. G.J. Roest
wijkberichtkerkbladnieuwekerk
@hervormdhuizen.nl.
Nieuwe Kerk, Brede Englaan 28
Dienst: Afgelopen zondag
mochten we via internet verbonden zijn met de online dienst in
de Meentkerk waarin we hoorde
over de nood van Bartimeüs. In
deze onzekere tijden mogen we
roepen om hulp tot onze Heiland,
die ons in de rust kan brengen en
ons kan genezen van onze kwalen. De Zoon van David wil zich
over ons ontfermen! Komende
zondag zullen er in de Meentkerk
twee diensten zijn die via het
internet te volgen zijn. Daarin zullen ds. G.J. Roest en ds. P.M. van
't Hof voorgaan. We wensen u
gezegende diensten toe.
Zieken: Wij hebben geen specifieke namen doorgekregen van
zieken in onze wijkgemeente. Er
zijn wel mensen thuis en mensen
die behandelingen ondergaan

ANNULERING 70+ UITJE OP 4 JUNI
Als commissieleden hebben wij, in samenspraak met de
Diaconale Welzijnscommissie, moeten besluiten om het 70+ uitje
op 4 juni niet door te laten gaan. U zult allen begrijpen dat de
ontwikkelingen met betrekking tot het Coronavirus hier de
oorzaak van is.
Het spijt ons enorm dat wij dit besluit
hebben moeten nemen. Hopelijk
kunnen wij D.V. volgend jaar het
traditionele uitje wel organiseren en
hopen wij u weer een mooie dag te
bezorgen.
Hartelijke groet,
Géa Teeuwissen, Jeanette Schaap en Gerdien Honing
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of wachten op een behandeling.
Laten we meeleven met mensen
van wie we weten dat ze in nood
zijn. Zeker ook met onze ouderen
die wellicht eenzaam zijn.

Aanspreekpunt pastoraat: Het
algemene aanspreekpunt voor
pastorale zaken vanuit
de kerkenraad is Ben Smit,
pastoraatnk@hervormdhuizen.nl
tel. 035-5258824 (bellen bij
voorkeur ’s avonds) en u kunt ook
terecht bij uw sectie-ouderling.
Kopij kerkblad: Kopij voor het
wijkbericht van de Nieuwe Kerk
kan verstuurd worden naar:
wijkberichtkerkbladnieuwekerk@
hervormdhuizen.nl
Hartelijke groet, namens de gehele kerkenraad,
Martin Slingerland
ZENDERKERK
Predikant:
Ds. G.J. Roest,
Gravin Gertrude 8,
5239516
gjroest@hervormdhuizen.nl
Zenderkerk, Borneolaan 30
Bij de diensten: We dienen de
gemeenschap en het leven nu het
beste door níet samen te komen.
We missen het concrete samenzijn op zondagmorgen natuurlijk
wel. Het is een vreemde situatie,
iedereen snapt waarom het nu
allemaal zo gaat in Nederland.
Maar soms knijp ik mij als het
ware in m’n arm, is dit nu echt
zo?! God dank kunnen we via
digitale techniek en kerkradio
verbinding met elkaar zoeken.
Zondag was het naast vreemd
ook heel mooi om de online
dienst in de Meentkerk mee
te maken. Aanstaande zondag
hopen we het weer zo te doen.
Ik ga voor en wil graag met jullie
luisteren naar Mattheüs 24 : 1-14.
Deze week is besloten om ook
een middagdienst online uit te
zenden, daarin zal deze zondag
ds. Van ’t Hof voorgaan. Om 17.00
uur live vanuit de Meentkerk dus.
Gezegende diensten!
Dienst op woensdag: Afgelopen woensdagmorgen was er een
dienst in de Meentkerk, o.l.v. van
ds. Van ’t Hof. Dit ter gelegenheid van het ‘Nationale Gebed’
die dag. Ook voor bewoners van

Voor Anker fijn, waar normaal
gesproken op woensdagmorgen
een dienst is. De komende woensdagen hopen we dit initiatief
door te zetten. In ieder geval via
www.kerkdienstgemist.nl (of de
app daarvan) te volgen. Hopelijk
lukt het komende woensdag ook
via Youtube (ligt even aan de beschikbaarheid van een technicus).
Ga daarvoor naar
www.youtube.com, zoek naar
‘Meentkerk Huizen’ en je kunt
het rechtstreeks volgen of later
kijken (ook de diensten van afgelopen woensdag en zondag zijn
daar nog te zien).
Meeleven: Zr. A. Molenaar-Snel
(Trompstraat 10) wordt verpleegd
in Theodotion (Werkdroger 1,
1251 CM Laren). En br. W. Rebel,
Archipelplein 62 in Gooizicht
(Paulus van Loolaan 21, 1217 SH
Hilversum). Ze mogen beiden
geen bezoek ontvangen in deze
tijd. Dus heel fijn als zij kaartjes
uit de gemeente ontvangen!
Dienstbaarheid (diaconie):
Zie het bericht voorin van de diaconie. De diaconie wil graag mensen die hulp kunnen gebruiken en
mensen die hulp willen geven aan
elkaar koppelen. Voor hulpvraag
of hulpaanbod kunt u contact op
nemen met de diaconale contactpersoon in onze wijk,
Jan Honing: tel. 5255796;
jan.honing@planet.nl. Schroom
niet dit te doen! Als u de deur
niet uit kunt of durft, graag zou
zien dat iemand boodschappen
voor u haalt of iets anders, laat
het gerust weten.
Maaltijdservice: Beste gemeenteleden van de Zenderwijk van
70+,
Als kraamkoks van de Zenderwijk
(die normaalgesproken koken
voor ouders die net een kind
kregen) willen we aanbieden om
in de komende weken voor u te
koken.
Kunt u zelf uw huis niet uit en
bent u 70 jaar of ouder? Is er niemand die u kunt vragen?
Meld u dan aan voor maaltijden
aan huis.
Even afhankelijk van het aantal
aanmeldingen kan er een of
enkele malen of misschien zelfs
dagelijks voor u gekookt worden.
Voor een of twee extra mensen
koken, is voor ons geen probleem.
Voelt u zich niet bezwaard, maar
mailt of belt u naar Henriët Baas:
Tel. 06-54 63 53 37 of
h.seinen@solcon.nl
Met een hartelijke groet,
Maaltijdservice Zenderkerk
Contact/delen/ondersteuning (pastoraat): Vanuit de
kerk zullen geen bezoeken aan
gemeenteleden of anderen
gebracht worden. Mensen die in
onze wijk specifiek een taak hebben ontvangen om in pastorale
vertrouwelijkheid contact met
gemeenteleden te hebben zijn:
ouderlingen, bezoekbroeders,
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vrouwen uit de vrouwencontactgroep, het pscycho-pastorale
team, en ik zelf als wijkpredikant
(dit valt allemaal na te lezen in de
wijkgids). Al deze mensen staan
natuurlijk ook open voor telefonisch contact. In de wijkgids kun
je achterin vinden welke mensen
specifiek gekoppeld zijn aan de
straat/het gebied waar je zelf
woont.
Nu kan woord ‘pastoraat’ zwaar
klinken, iets waar je mee te
maken krijgt als je een zwaar
probleem hebt. Dat is niet de bedoeling. Pastor betekent ‘herder’,
een herder draagt zorg voor de
kudde, de kudde van Jezus, dat
mogen wij zijn. Alle pastorale
werkers zullen pogen zoveel
mogelijk op de hoogte te zijn hoe
het is met de plaatselijke kudde
van Jezus. Zelf contact zoeken
met hen kan zeker. Denk bijvoorbeeld aan situaties als:
-Alleen zijn. Via een goed artikel
bij de NOS werden we er al op
gewezen hoe belangrijk het is
voor jezelf te zorgen: een dagritme aanhouden, bewegen, naar
buiten, contact onderhouden met
familie en vrienden (ook al weet
je eigenlijk niet precies wat nu te
delen). Het is belangrijk in deze
tijd contact te blijven zoeken en
dat kan zeker ook via onze kerkgemeenschap.
-Relationele problemen. Corona
is niet alles, alles waar we al mee
leefden is er ook nog steeds. In
deze tijd ben je thuis meer op
elkaar aangewezen. Als dat niet
goed loopt (in een relatie, met
kinderen), kan het escaleren.
Schroom niet daar een vertrouwd
iemand bij te betrekken.
Delen via sociale media: Er is
op Facebook een groep ‘Zenderkerk Huizen’. Aardig wat gemeenteleden zijn daar lid van. Van de
week heb ik een video gedeeld
van een paar minuten, waarin ik
wat dingen zeg. Mijn voornemen
is dit de komende tijd vaker te
doen. Als u/jij ook lid van deze
Facebookgroep wordt, kunt u dit
ook volgen. Als u een mailadres
heeft is het eenvoudig om een account aan te maken op Facebook.
Als u/jij ideeën heeft om iets te
delen via Facebook Zenderkerk,
laat het weten!
Alpha: We zouden woensdag 18
maart met Alpha starten, maar
ook dat kon natuurlijk niet doorgaan. En we hebben geen idee
wanneer er weer een Alpha zou
kunnen starten. Gelegenheid om
iets te delen van de hoop die in je
leeft zal er de komende tijd ook
zijn. In een crisis komt naar voren
waarin mensen geloven, wat ze
hopen, waar zekerheid gezocht
wordt. Neem zelf de tijd om hoop
te putten uit Gods beloften en
een moment om te delen komt
wel op je pad.
Bijbeltekst:
“Want ik ben ervan overtuigd
dat noch dood, noch leven, noch
engelen, noch overheden, noch
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krachten, nog tegenwoordige,
noch toekomstige dingen, noch
hoogte, noch diepte, nog enig
ander schepsel ons zal kunnen
scheiden van de liefde van God in
Christus Jezus, onze Heer”
(Romeinen 8 : 38-39, HSV)
Tenslotte: We zijn met elkaar in
een hele grote crisis. Waarvan het
vreemde is dat de meesten van
ons op dit moment niet te maken
hebben met familie of bekenden
die daadwerkelijk ernstig ziek zijn
door het Coronovirus of daaraan
zijn overleden. Nu schrijf ik dit op
woensdagavond, en jullie lezen
dit op z’n vroegst vrijdagmiddag.
Tegen die tijd kan er al heel wat
veranderd zijn. Laat staan over
een week, of twee weken. We
worden sterk bepaald bij wat in
de brief van Jacobus staat, hoofdstuk 4 : 13-15:
“En nu dan u die zegt: Wij zullen
vandaag of morgen naar die en
die stad reizen, en daar een jaar
doorbrengen en handeldrijven en
winst maken, u, die niet weet wat
er morgen gebeuren zal, want
hoe is uw leven? Het is immers
een damp, die voor een korte tijd
verschijnt en daarna verdwijnt.
In plaats daarvan zou u moeten
zeggen: als de HERE wil en wij
leven, dan zullen wij dit of dat
doen.”
Levend bij de dag zoeken we
onze weg. Spannend voor ieder
die in de zorg werkt: je lijkt dan
toch wel een groter risico te
lopen en wie weet hoe groot het
beroep zal worden op de zorg?!
Spannend voor wie ouder is en/
of een kwetsbare gezondheid
heeft. Spannend voor wie een
bedrijf heeft of erbij werkt, blij
is met overheidsmaatregelen,
maar tegelijk ook niet weet waar
dit heen gaat. Zoekend hoe je je
werk nu in gaat vullen. Zoekend
met kinderen thuis, wat schoolwerk doen. Gezellig met elkaar
thuis, maar ook wennen als je
heel veel met elkaar thuis bent.
Als er spanningen onderling zijn,
loop je daar ook meer tegenaan. En nu heb ik nog heel veel
situaties niet genoemd. Ik bid dat
een ieder van jullie met vertrouwen zijn of haar weg mag vinden,
alleen thuis, of samen thuis, hard
werkend, of opeens veel meer
tijd. Het doet wat met je. Probeer
soms echt even rust te zoeken.
Ik had de afgelopen dagen de
neiging om heel vaak even bij het
nieuws te kijken. Dat zullen velen
herkennen. We willen volgen wat
er aan de hand is. Tegelijk geeft
dat innerlijk nogal wat ongedurigheid, onrust. Even een uur
of meer je mobiel weg is (altijd)
goed. Bijbel lezen, een wandeling maken, een goed boek lezen,
muziek luisteren of maken. De
stilte van het hart, van het gebed
zoeken. Om rust en vertrouwen
te vinden, bij Hem, kome wat er
komen gaat.
Met hartelijke groet, in Christus
verbonden,
ds. Gerben Roest

MEENTKERK
Predikant:
Vacant
Consulent:
Ds. P.M. van 't Hof
Meentkerk, Bovenmaatweg 410

Bericht van de kerkenraad:
Het coronavirus beheerst momenteel het gehele sociale en
economische leven. Velen van ons
moeten verplicht thuisblijven of
-werken; de scholen en kinderopvang zijn dicht. De maatregelen
die door de regering zijn genomen, zijn ingrijpend maar ook
noodzakelijk om verdere verspreiding van het virus te voorkomen.
Daarom is het bezoekwerk in
onze wijk in ieder geval tot en
met 6 april tot het absolute minimum beperkt.
Hoe kunnen we als individuele
gelovigen de mensen in onze eigen omgeving behulpzaam zijn?
Denk niet alleen aan de ouderen
en zieken. Zijn er alleenstaande
ouders die het extra moeilijk hebben nu ze de extra zorg voor hun
kinderen alleen moeten dragen?
Zorgt de coronamaatregelen
voor extra stress in huishoudens
waar het onderling niet lekker
gaat? Zijn er zzp’ers met zorgen
om de toekomst? Je kunt contact
met elkaar hebben via telefoon,
skype, facetime, whatsapp video
etc. Gewoon even bijpraten, je
hart luchten of afspreken wie de
boodschappen of andere zaken
regelt. Een kaartje als bemoediging wordt erg gewaardeerd.
Heb je niemand om contact mee
op te nemen, informeer dan je
wijkouderling. De gegevens staan
in de wijkgids.
Laten we elkaar en de samenleving in gebed bij de Here onze
God opdragen. Hij zorgt voor ons,
ook als we het moeilijk hebben.
Wij mogen met de profeet Jesaja
tegen elkaar zeggen: Wees niet
bevreesd, want Ik ben met u,
wees niet verschrikt, want Ik ben
uw God. Ik sterk u, ook help Ik
u, ook ondersteun Ik u met Mijn
rechterhand, die gerechtigheid
werkt
(Jesaja 41 : 10 en 11).
De kerkdiensten: Ook de kerk
ontkomt niet aan de maatregelen
en is vanaf vorige week zondag
voor de gemeente niet meer
toegankelijk. Een ingrijpende
maatregel en voor velen van ons
uniek in hun leven, in ieder geval
uniek voor de kerken in onze
gemeente. We hopen en bidden
dat deze situatie van korte duur
mag zijn.
Ook a.s. zondag worden er geen
reguliere diensten in de Meentkerk gehouden. We zijn dankbaar
dat, net als afgelopen zondag,
wij in de gelegenheid zijn om,
samen met de andere wijken,
weer online diensten te houden.
De afgelopen dienst, geleid door

ds. van ’t Hof, is door velen van
u bekeken of beluisterd en ook
dat is verbindend, ook al is het op
afstand.
Voor a.s. zondag zal ds. Gerben
Roest de dienst leiden. Het orgel
wordt bespeeld door Warno
Ruting, die zich zijn eerste ochtenddienst in de Meentkerk ook
anders voorgesteld zal hebben.
Als alles doorgaat, hopen we
ook ‘s middags een online dienst
te houden. Deze wordt geleid
door ds. P.M. van ’t Hof. Hoe u
de diensten kunt bekijken, kunt
u elders in het kerkblad lezen.
We wensen elkaar thuis, alleen of
met elkaar, zondag een gezegende dienst toe.
Het kerkblad: Vele activiteiten
zijn stilgelegd, in het bijzonder
in het jeugdwerk. Maar ook
andere activiteiten of bijeenkomsten gaan niet door of slechts in
beperkte mate. Houdt u daarom
het kerkblad, maar zeker ook
de informatie op de website van
Hervormd Huizen of Facebook in
de gaten. U kunt natuurlijk ook
altijd informeren bij de scriba van
de kerkenraad.
Meeleven: Broeder Theo Dekkers, Kattestaart 25 (1273 VA) zou
op vrijdag 20 maart in Tergooi
Hilversum geopereerd worden
aan een aneurysma. Deze operatie is uitgesteld i.v.m. de maatregelen inzake het Coronavirus.
In afwachting van de operatie
wensen we hem en zijn vrouw
Riet Gods nabijheid toe.
We vragen uw gebed voor Teen
en Bea van Wiefferen, Thomas
Moresingel 31 (1277 EC). Na een
ziekteperiode van enkele maanden is hun dochter Manda op 12
maart jl. overleden. Wij wensen
hen Gods nabijheid toe in dit
grote verdriet en bidden onze
God om troost voor hun gezin.
Telefonisch pastoraat: De
Corona-pandemie maakt bezoeken aan huis helaas onmogelijk.
Daarom zal ik waar nodig telefonisch bestaande pastorale contacten onderhouden of nieuwe
leggen. Daarnaast bied ik aan dat
wie een pastoraal gesprek wil, mij
kan bellen. Dat kan op maandag-,
woensdag- en vrijdagochtend
van 9.00-12.00 uur en woensdagavond van 19.00-22.00 uur.
Telefoonnummer: 033-4666406.
Voel je vrij!
Ds. Frans van Velzen
Beroepingswerk: Tijdens de
kerkenraadsvergadering van 10
maart heeft de beroepingscommissie verslag gedaan van de
laatste ontwikkelingen en werkzaamheden. Aan de kerkenraad
is (weer) een voorstel gedaan om
bepaalde predikanten te gaan
benaderen. Het voorstel is uitgebreid besproken. In vervolg op
het door de kerkenraad genomen
besluit is afgelopen week contact
geweest met een predikant. Door
alle omstandigheden die hem en
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ons nu bezighouden is afgesproken om kort na Pasen een eerste
gesprek te hebben. We realiseren
ons dat dit pas over enkele weken
is. De kerkenraad en beroepingscommissie beseffen dat dit een
vertraging oplevert, maar het is
nu handelen binnen de beperkte
mogelijkheden die er zijn. We
vragen u het beroepingswerk in
uw voorbede te blijven opnemen.
Aanspreekpunt pastoraat: Het
algemene aanspreekpunt voor
pastorale zaken is Joost Kos, tel:
035-5259325. Dit betreft o.a. het
doorgeven van ziekte, geboorten,
overlijden, huwelijksaanvragen.
Je kunt natuurlijk ook met je
vragen terecht bij jouw eigen
wijkouderling.
Kopij kerkblad: De kopij voor
het kerkblad kan ingeleverd
worden, uiterlijk woensdagavond
20.00 uur, bij de scriba Henk Visser of via de mail
meentkerk@hervormdhuizen.nl
Met een hartelijke groet, namens
uw kerkenraad,
Harm Rebel

Huizen

DE BRUG
Evangelist Jan Verkerk
p/a De Ruyterstraat 7
06 57 99 28 29
evangelist@hervormdhuizen.nl
www.debrughuizen.nl
de Brug, Keucheniusstraat 36

Ik zou deze week even pauze
nemen en gaan wandelen en fietsen in Limburg, maar dat voelde
niet meer goed toen de omvang
en impact van het Coronavirus
verder tot mij doordrong. We
hebben het gecanceld en zijn
thuisgebleven. Dat gaf Ina ook de
mogelijkheid om extra te werken
in het Hospice, want ook daar zijn
er zieke zorgcollega’s…
Tja, daar zit ik nu dan met een
paar eerste regels op een verder
leeg vel in Word voor mij. Welke
woorden zal ik nog meer aan het
papier toevertrouwen? In alle
voorgaande keren was dat niet zo
moeilijk, ‘gewoon’ een Ontmoetingsdienst en allerlei activiteiten
aankondigen die de komende
week aan de orde zijn. Ineens is
alles weggevallen en treft het
ook mij en hangt Corona als een
deken over onze samenleving. We
zoeken een nieuw ritme, voelen
ons onwennig en ook verlegen.
Schuldgevoel kan mij ineens
bekruipen als ik zie wat iedereen
allemaal aan mooie dingen doet.
Er zijn prachtige initiatieven van
de kerk en de wereld om elkaar te
helpen en te dienen. Ik val soms
een beetje stil en kan mijn draai
niet echt vinden. Mijn agenda
ziet er zo heel anders uit dan ik
gewend ben, allemaal plekken zo
wit als sneeuw.
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Alle activiteiten en Ontmoetingsdiensten zijn geannuleerd.
Onwezenlijk. Geen ontmoetingen
met elkaar, geen hand op elkaars
schouder, geen hug in de kerk,
niemand die de ander even een
kop koffie of thee aanbiedt. Geen
knipoog van verstandhouding of
bemoediging. We zitten moederziel alleen in onze eigen nieuwe
bubbels…, en dat kan ellendig
zijn.
Hoe verder? Niemand die het
weet. Nou ja niemand… Misschien moet ik wat oefenen, af en
toe mijn hand tegen mijn kin duwen om mijn ogen de goede kant
op te richten. Ik zou wat meer
omhoog kunnen kijken, naar
de hemel, dat moet toch lukken
met die schonere lucht… Zo zit ik
wat te peinzen en vraag de Here
God om geloof en vertrouwen.
Ontferming ook, vooral voor hen
die verbonden zijn met De Brug.
Hoe gaat het met hen? Zou God
wel goed voor ons zorgen? Houden we het vol? Welke moeilijke
(geloofs)vragen komen op ons
af? Hoe blijven we in contact met
elkaar? En nog zo’n vraag: als het
lang gaat duren, blijft er dan nog
een gemeenschap over? Of klink
ik nu wat ál te ongelovig? Deze
vragen - en nog zoveel meer houden me bezig en dat zullen ze
de komende week ook nog wel
doen.
Ondertussen hebben we een aantal dingen in gang kunnen zetten
waardoor we elkaar in het hart
en oog kunnen houden. De website van De Brug is een prachtig
middel om elkaar op de hoogte te
houden. We hebben een pagina
gemaakt met actueel nieuws:
www.debrughuizen.nl/actueel,
zodra er wat te melden is, staat
het hier, checken dus.
Vanaf vandaag (vrijdag) is er een
weekbrief, OVERBRUGGEN die we
rondmailen en ook op de website
plaatsen.
In De Brug zijn Connectgroepen
en die groepen dekken een groot
deel van de (regelmatige) bezoekers. Degenen die de Connectgroepen leiden, onderhouden
het contact met de mensen. Zij
die niet in een Connectgroep zitten, worden (tijdelijk) verbonden
met Henk Kooij. Op deze manier
hopen we iedereen in het oog te
houden.
Er is een speciaal mailadres voor
zolang deze Coronacrisis duurt:
overbruggen@debrughuizen.nl.
Hier kan je met al je moeilijke - en
hulpvragen terecht. Heb je (met
spoed) hulp of gebed nodig,
bel of app met mij, Jan Verkerk:
06 5799 2829.
Afgelopen donderdag zijn we
gestart met een ‘Woord voor Onderweg’ op het YouTube-kanaal
van De Brug. Het is gemakkelijk
te vinden. Tik in Google (of de
adresbalk): ‘woord voor onderweg de brug’ en je ziet hem
staan. Je kan er ook komen via:
www.debrughuizen.nl/actueel
A.s. zondag kan je ‘s ochtends
(9.30 uur) en ’s middags (17.00

uur) de onlinekerkdienst bekijken/beluisteren, je vindt ook hiervan het adres op onze website:
www.debrughuizen.nl/actueel
In de komende dagen zullen we
ontdekken hoe het gaat en of we
bij moeten sturen, loslaten of nog
meer doen. Schroom niet om aan
te geven wat we voor elkaar kunnen betekenen.
Pastoraal-team: Maandagavond
hebben we overleg met elkaar.
Er zijn voldoende technische
middelen om toch met elkaar te
overleggen, maar ik ben nog op
zoek naar de juiste vorm, tijd en
mogelijkheid.
Samen de Bijbel ontdekkenBeresjiet: Donderdag 26 maart
gaat niet door. Als ik nog iets
creatiefs bedenk voor die avond
dan mail ik jullie. Concrete ideeën
zijn altijd welkom!
Slot: In de Ontmoetingsdienst
hebben we geregeld lied 416 uit
het Nieuwe Liedboek gezongen.
Ik wens het ons allen van harte
toe en… blijf voor elkaar bidden.
Ga met God en Hij zal met je zijn
bij gevaar, in bange tijden
over jou Zijn vleugels spreiden
Ga met God en Hij zal met je zijn
Ga met God en Hij zal met je zijn
tot wij weer elkaar ontmoeten
in Zijn naam elkaar begroeten
Ga met God en Hij zal met je zijn
Jan Verkerk

Pastoraal Werker/
Geestelijk Verzorger:
Ds. J.H. van Daalen, Lanecamp 54
3861 LP Nijkerk
Tel. 033-2464496
Email:
jhvandaalen@live.nl

Weekdiensten: Wij worden allen
geconfronteerd met de zorgen
en problemen die de huidige Corona-pandemie (een wereldwijde
epidemie) met zich meebrengt.
We horen elke dag opnieuw
van maatregelen die genomen
worden tot bescherming van de
mens en tot bestrijding van het
gevaarlijke virus. Ook Amaris
Voor Anker heeft zich bezonnen
om te komen tot een zo optimaal
mogelijke bescherming van de bewoners. Dit betekent dat o.a. de
weekdiensten tot en met 6 april
a.s. niet gehouden zullen worden.
Ook de Avondmaalsviering die
gepland staat voor zondag 5 april
gaat dus niet door. Ingrijpende
besluiten moesten worden genomen. Besluiten die ons verdriet
doen, maar beslist noodzakelijk
zijn en daarom ook moeten worden gerespecteerd. Wij hopen en
bidden dat wij spoedig andere
berichten kunnen laten uitgaan.

Laten we niet vergeten dat er
een God in de hemel woont Die
weet van onze zorgen en noden.
Deze Bewaarder van Israël slaapt
en sluimert niet. De dichter van
Psalm 28 : 8 roept in een gebed
om verlossing: “De HEERE is mijn
kracht en mijn schild; op Hem
heeft mijn hart vertrouwd en ik
ben geholpen. Laten wij het in
deze bange tijden alleen van Hem
verwachten.
Onze jarigen: Wij mogen deze
week de namen van vier bewoners noemen die hun verjaardag
hopen te vieren. Op 22 maart
hoopt mevr. G. van DongenFloor, wonend in Het Baken app.
151, de leeftijd van 82 jaar te
bereiken. Op zondag 29 maart
zijn er drie jarigen te vermelden
in de Veilige Haven. Mevr. Y.
Baksteen-de Loose, wonend in
app 151, bereikt dan de leeftijd
van 93 jaar. Mevr. H. Kriek, app.
115, gedenkt dan de leeftijd van
92 jaar te hebben bereikt. In app.
111 woont mevr. H. van SplunderHeuvelman. Zij is geboren in 1934
en bereikt nu de leeftijd van 86
jaar. Dit alles zo de Heere wil en
wij leven! Allen gefeliciteerd en
bovenal de gezegende nabijheid
van de Heere toegebeden in uw
nieuwe levensjaar.
Voor Ankertjes: Een woord van
bewondering en diep respect
voor alle verpleegsters en verplegers, allen die zorg bieden en
zij die een eind verantwoording
dragen in Amaris Voor Anker. Er
moesten ingrijpende beslissingen
genomen worden. Sommigen
waren pijnlijk, anderen lastig.
Fantastisch, zoals zij allen hun
krachten en liefde geven, ook in
deze dagen van dreiging en onzekerheid, aan allen die aan hun
zorg zijn toevertrouwd. Wij bidden hen allen in de bewarende en
sparende handen van de Heere
geborgen te zijn. Zelf behoor ik
tot de risico-groep en vraag daar
begrip voor. Als u in geestelijke
nood verkeerd en behoefte hebt
aan een pastoraal gesprek, kunt
u dat altijd doorgeven aan de verpleging, die vast wel bereid zullen zijn ondergetekende daarvan
in kennis te stellen. Wij hopen
elkaar spoedig weer te kunnen
bezoeken.
Overleden: Op zondag 15 maart
is plotseling overleden mevr.
J.D. Vendelbosch-Steen Redeker.
Nog maar pas heeft zij een app.
betrokken in Veilige Haven 102.
Voorheen woonde zij in één van
de aanleunwoningen van Amaris
Voor Anker. Een veelbewogen leven lag achter haar. Vol verdriet,
vragen en waaroms. Wij leven van
ganser harte mee met hen die de
laatste periode van haar leven
met zoveel respectvolle liefde
om haar heen hebben gestaan.
Maandagmiddag 23 maart zullen
wij in een sobere bijeenkomst,
vanwege de Corona-perikelen,
samen met slechts enkelen, luisteren naar de woorden uit Psalm
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121, waarna onze geachte overledene op de nieuwe begraafplaats
alhier aan de schoot der aarde zal
worden toevertrouwd.
Tenslotte:
Uit de dichtbundel “Ik ben met
u” van mevr. M.A. Groeneweg-de
Reuver de volgende Bemoediging: “Waarom?”
Wij weten niet hoe onze weg
zal gaan.
God houdt de toekomst voor de
mens verborgen.
Maar als we zijn in noden en in
zorgen,
dan zouden we zo graag ’t
waarom verstaan.
Wordt dat waarom
ons niet geopenbaard
en blijft het stil als wij daar God
om vragen
dat wij dan in het bidden niet
vertragen,
opdat ons hart voor opstand
wordt bewaard.
Gaat onze weg dan door een
donk’re nacht,
dan zal Hij in Zijn trouw ons
niet vergeten.
Als wij op ons waarom geen
antwoord weten,
sterkt Hij het hart dat smekend
op Hem wacht.
Een hartelijke groet vanuit Nijkerk!
Ds. J.H. van Daalen

HERVORMDE JEUGDRAAD
Secr.:
Elsbeth van Dijk-Kruijmer
Schaepmanlaan 16,
1272 GJ Huizen
tel. 06-44788191
E-mail: hj@hervormdhuizen.nl
Bankrek.nr.:
NL37 RABO 0376475110

■ GROW-avond 2 april 2020
Helaas gaat i.v.m. het Coronavirus
de geplande HGJB- avond met
het thema ‘Persoonlijke inschakeling’ op donderdag 2 april niet
door.
Er zal ter zijner tijd een nieuwe
avond ingepland worden.
Hervormde Jeugdraad

Biking diner
Jongerenreis 2020
17 april gaat niet door!
Albanië Comité Huizen

VERENIGINGSNIEUWS
■ Zondagsschool Timotheüs
Zoals bekend is er i.v.m. het
coronavirus geen zondagsschool.
Door de genomen maatregelen
zal ook het jaarfeest op 4 april
niet doorgaan. We leven met
elkaar in een tijd waarin we veel
vragen hebben en veel onduidelijk is. Er komt veel op iedereen
af. Met de kinderen zingen we
wel eens het liedje: Ik zag een
kuikentje. Daarin staan de regels:
U bent mijn toevlucht. U bent
mijn sterkte. U bent mijn schuilplaats. U, O Heer!
We hopen en bidden dat jullie en
anderen dit ook mogen ervaren.
Een hartelijke groet van de zondagsschool Timotheüs.

DIVERSEN
■ Kerkdienstuitzending op
NH Gooi Radio
Zondag 22 maart zendt NH Gooi
Radio een opname van de kerkdienst uit, zoals deze is gehouden
op zondag 15 maart in de Christelijke Gereformeerde Kerk aan de
Bakboord in Huizen. Voorganger
is ds. C. de Jong, predikant van
deze gemeente. Aanvang 10.00
uur.
Voor reacties op deze programma’s kunt u contact opnemen
met:
NH Gooi Radio (J.C. Provoost,
kerk en samenleving).
E-mail:
kerkensamenleving@nhgooi.nl
■ Verhalen van hoop door
Bijbelvertaalwerk
Wycliffe Bijbelvertalers Nederland lanceert samen met
uitgeverij Gideon, het boek
De Eindstreep. We naderen de
eindstreep: de dag waarop elke
taalgroep op aarde toegang
heeft tot het woord van God en
kan begrijpen wat erin staat. De
Eindstreep is een boek vol korte
inspirerende verhalen van hoop
door Bijbelvertaalwerk.
“Het is indrukwekkend” zo stelt
Bram van Grootheest, directeur
van Wycliffe Nederland. “Het
Bijbelvertaalwerk ging nog nooit
zo snel. Het is ons verlangen dat
elke taalgroep Gods Woord kan
lezen en begrijpen, zodat levens
veranderen.” Het boek is een uitnodiging om betrokken te raken
bij Gods missie in een unieke tijd
van de wereldgeschiedenis. Het
vertelt hoe het Bijbelvertaalwerk
het verschil maakt in de levens
van miljoenen mensen.
Bijbelvertaalwerk
Momenteel wordt er wereldwijd in 2600 talen gewerkt, dat
is meer dan ooit tevoren. Van
Grootheest: “We zijn anders gaan
werken, er is veel meer samenwerking en afstemming tussen
organisaties en in veel landen
hebben de kerken het Bijbelver-
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Wikkelkoekenactie 2020
Op dit moment leven we in een onzekere
tijd omdat het Coronavirus om zich heen
grijpt. Dit merken we op alle plekken in
onze samenleving. Het maakt dat er veel
stil komt te liggen en geeft bij veel mensen
veel zorgen. Dit maakt ons klein en laat ook
onze afhankelijkheid zien.
Dat maakt dat we willen beginnen om te
vragen of u wilt bidden. We mogen het in
Gods handen leggen en bidden om Zijn bescherming, nabijheid en
leiding over ieders leven.
Actie gaat door
De actie voor de wikkelkoeken loopt nog ‘gewoon’ door. 25% van elke
verkochte wikkelkoek gaat naar de activiteiten die we tijdens de
Jongerenreis hopen te organiseren. Zoals het er nu uitziet, kunnen de
wikkelkoeken geleverd worden. Daarom willen we nog even een herinnering doen om te bestellen.
Bestellen kan – bij voorkeur – via de mail:
wikkelkoekalbanie@gmail.com.
Mocht dat niet lukken, dan kan onderstaand bestelformulier ingeleverd
worden op de volgende adressen: Droogdok 16, Melkweg 7a of
Trompstraat 36
Contant geld
Het betalen van de wikkelkoeken zal zoveel mogelijk met contant geld
zijn. Wilt u daar de komende tijd vast rekening mee houden en zorgen
dat u het bedrag gepast kunt betalen?

Uw bestelling dient uiterlijk
donderdag 26 maart in ons bezit te zijn.
De wikkelkoeken kunnen D.V. zaterdag 4 april tussen
10.00 en 12.00 uur worden opgehaald
en betaald bij het inleverpunt van het Albanië Comité
aan de Fabrieksweg 2.
Als u niet in staat bent om de wikkelkoeken op te halen, dan is het
mogelijk ze thuis te laten bezorgen voor € 2,- extra.
Ook spontane giften zijn meer dan welkom en kunnen overgemaakt
worden op rekeningnummer NL97 RABO 0329 9600 08
o.v.v. 'Jongerenreis 2020.

www.albaniecomite.nl
www.facebook.com/albaniecomitehuizen

Wikkelkoekenactie 2020
Ja, ik doe mee met de wikkelkoekenactie voor Albanië:
Naam: .........................................................................................................................................................
Adres: .........................................................................................................................................................
Telefoonnummer: ...............................................................................................................................
E-mailadres: ..........................................................................................................................................
Thuisbezorgen à € 2,- ❏ ja ❏ nee

….........Wikkelkoek(en) groot
(1350 gram) à € 14,50

Hartelijk
dank!

….........Wikkelkoek(en) klein
(950 gram) à € 11,25
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taalwerk opgepakt. Het is een
grote, wereldwijde beweging
geworden waarvan geen mens
kan zeggen: ‘Dat hebben wij voor
elkaar gekregen.’ Aan Hem alle
eer!”
Project 20/25
Wycliffe Nederland levert heel
graag een bijdrage aan het
bereiken van ‘de eindstreep’. We
hopen veel mensen te mobilise-

ren, om samen zoveel mogelijk
taalgroepen te bereiken die nog
niet over de Bijbel in hun eigen
taal beschikken.
Daarom start Wycliffe Nederland
dit jaar met Project 20/25. Het
doel: in vijf jaar tijd 50 nieuwe
vertaalprojecten starten, zodat
steeds meer mensen de Bijbel
in hun eigen taal kunnen lezen,
begrijpen en toepassen.

Roman

ADVERTENTIES

Zie, hoe groot is de liefde die de Vader ons gegeven heeft:
dat wij kinderen van God worden genoemd.
1 Joh. 3: 1
Bedroefd stellen wij u er van in kennis, dat geheel onverwacht
van ons is heengegaan, op 88-jarige leeftijd, onze moeder,
grootmoeder en overgrootmoeder

Janna Dieveke
Vendelbosch-Steen Redeker
Weduwe van Wim Vendelbosch
* Delfzijl, 11 juli 1931

Kerkstraat 50, 1271 RM Huizen
035-5267914

† Huizen, 15 maart 2020
Kinderen en kleinkinderen

Correspondentieadres:
Familie Vendelbosch
p.a. Rebel's Begrafenisonderneming
Ceintuurbaan 45
1271 BG Huizen
De begrafenis zal in besloten kring plaatsvinden maandag
23 maart op de Nieuwe Algemene Begraafplaats op de
Naarderstraat 68 in Huizen.

Als gebed de hemel raakt,
Melissa Tagg, € 20,99
Dit boek is een verfrissende en inspirerende roman over de genezing van
twee gestrande mensen die hoop en
moed vinden bij God.
Tijdens een hevige storm klopt er een
man aan bij Everwood, de vervallen
bed & breakfast waar Mara Bristol zich schuilhoudt. Ze vertrouwt
niemand, maar voelt zich verplicht de
man binnen te laten in dit weer, niet
wetend dat ze met Marshall Hawkins
iemand binnenhaalt die haar weer
vertrouwen in God en het leven zal
geven.
Marshall Hawkins heeft zo zijn eigen trauma's en was eigenlijk van
plan om maar één nacht in Everwood te blijven. Maar Mara straalt
iets uit dat maakt dat hij wil blijven. Terwijl Marshall en Mara hun
best doen om de bed & breakfast weer winstgevend te krijgen, worden ze meerdere keren geconfronteerd met de problemen die hen
naar Everwood hebben geleid... maar ontdekken ze daarnaast een
prachtige liefde die hen voorwaarts helpt.

Cadeauboeken

Licht dat leven doet,
H.Helmantel/A.F. Troost, € 19,99
Henk Helmantel en André F. Troost
zijn beiden landelijk bekende
christelijke kunstenaars.
Helmantel is beeldend kunstenaar
en Troost is schrijver van gedichten
en kerkliederen. In dit prachtige
boek brengen ze hun kunstwerken
bijeen. Het bevat veertig schilderijen, gecombineerd met evenveel
bijpassende liederen. In het boek zijn schilderijen van Helmantel
opgenomen die nog niet eerder in boekvorm verschenen en nieuwe
liederen van Troost. Een prachtig geschenk dat de schoonheid van
geloof en schepping in woord en beeld laat zien.

Beste klanten van De Echo,
Wij willen jullie laten weten dat De Echo gewoon OPEN is, net
zoals alle andere winkels in het Hart van Huizen.
Uiteraard nemen wij de grootst mogelijke voorzorgsmaatregelen in acht: wij houden afstand, wij mijden lichamelijk
contact, wassen vaak en grondig onze handen. Onze vraag aan
jullie betaal zoveel mogelijk met de PIN.
Voor wie toch niet naar De Echo kan komen plaats dan een bestelling in de webshop, www.boekhandelecho.nl en/of stuur
een mail naar info@boekhandelecho.nl.
In Huizen wordt de bestelling GRATIS bezorgd. Er kan dan
betaald worden met de mobiele pin.

www.boekhandelecho.nl
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