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KERKDIENSTEN

Zondag 5 april 
 Rooster 1: Mattheüs 21 : 1-17
 Rooster 2: Psalm 42 : 4-6
 Rooster 3: Jeremia 7-11

Maandag 6 april
 Rooster 1: Exodus 13 : 17-14 : 14
 Rooster 2: Psalm 42 : 7-12
 Rooster 3: Markus 7-8

Dinsdag 7 april
 Rooster 1: Exodus 14 : 15-31
 Rooster 2: Psalm 43 : 1-4a
 Rooster 3: 1 Korinthe 11-12

Woensdag 8 april
 Rooster 1: Mattheüs 26 : 1-16
 Rooster 2: Psalm 43 : 3-5
 Rooster 3: Exodus 5-8

Donderdag 9 april
 Rooster 1: Mattheüs 26 : 17-75
 Rooster 2: Psalm 44 : 1-10
 Rooster 3: 1 Samuël 21-25

Vrijdag 10 april
 Rooster 1: Mattheüs 27 : 1-56
 Rooster 2: Psalm 31 : 1-6
 Rooster 3: Psalm 42-44

Zaterdag 11 april
 Rooster 1: Mattheüs 27 : 57-66
 Rooster 2: Psalm 44 : 11-27
 Rooster 3: Job 29-30

BIJBELROOSTER

Geef de HEERE de hand!
Geef de HEERE de hand en kom naar Zijn heiligdom, dat Hij voor eeuwig geheiligd heeft,

en dien de HEERE, uw God. Dan zal Zijn brandende toorn zich van u afkeren.  
2 Kronieken 30 vers 8

Ons houdend aan de richtlijnen van de over-
heid geven wij elkaar in deze tijd niet meer de 
hand. In deze tijd proberen wij alles te doen wat 
binnen onze verantwoordelijkheid ligt om de 
verspreiding van het vreselijke corona-virus te 
voorkomen. Gehoor geven aan Gods opdracht 
tot naastenliefde is toegepast in onze tijd deze 
uiting van sociaal contact te vermijden. Wij zijn 
geroepen om het leven van de ander immers 
niet moedwillig in gevaar te brengen. 

Toch voelt het voor ons allen ook wel weer 
ongemakkelijk. Ik mis de handdruk wel. Juist 
omdat de handdruk een teken is van hartelijke 
verbondenheid met elkaar. Je wilt nabij zijn in 
tijden van vreug-
de en verdriet. 
Elkaar de hand 
geven, elkaar be-
groeten, elkaar 
bemoedigen, ie-
mand feliciteren 
of condoleren. 
En bij het amb-
telijk werk mis 
je de krachtige 
handdruk aan 
het begin en het 
einde van een 
eredienst. Hope-
lijk breekt er een 
tijd aan, waar het 
weer allemaal mogelijk is, en wij na alles wat 
wij nu doorstaan een handgebaar, een klop op 
de schouder, een arm om iemand heen nog ex-
tra kunnen waarderen.

Nu wij de oproep krijgen om afstand van el-
kaar te houden en sociale contacten te vermij-
den komt vanuit de overdenking een woord 
van God tot ons die ons nadrukkelijk roept in 
Zijn nabijheid. ‘Geef de HEERE de hand en kom 
naar Zijn heiligdom!’  Deze oproep klonk zeven 
eeuwen voor de geboorte van de Heere Jezus 
Christus tot het Joodse volk. Een andere tijd, 
een andere plaats, een andere context en toch 
zijn er duidelijke lijnen door te trekken naar 
ons leven en wat zich in onze tijd voltrekt.

In de tijd van koning Hizkia is de tempel, het 
huis van God, gesloten. Onder koning Achaz, 
de vader van Hizkia , had de  dienst van de Hee-
re een dieptepunt bereikt. De tempel is leeg-
gehaald en de voorwerpen worden gebruikt 
voor de altaren van de afgoden. De deuren 
van de tempel zijn gesloten. Wie had kunnen 
denken dat het zover zou kunnen komen. De 

offers worden niet meer gebracht, de dienst 
van de verzoening vindt niet meer plaats. Al-
les is aangetast en verontreinigd door het virus 
van willen staan op eigen benen en vertrou-
wen op eigen inzichten, waarbij mensen zich 
niet meer afhankelijk weten van de Heere de 
God van het Verbond. Massaal rukken men-
sen zich los uit Gods goede handen. In hun 
dwaasheid denkt men de regie in eigen hand 
te hebben. Ze vertrouwen meer op de wer-
ken van hun eigen handen, dan dat men er-
kent dat alles komt uit Gods Vaderlijke hand. 

Het zou voor de hand liggen dat Hizkia in het 
spoor van zijn vader gaat. Maar het verrassende 

is dat de Heere 
een nieuw begin 
maakt. De dienst 
van de Heere 
wordt weer her-
steld. Om deze 
reformatie tot 
stand te bren-
gen, begint de 
Heere in het hart 
van Hizkia. Hier-
in zien we hoe 
het waar is wat 
wij iedere zon-
dag belijden: Hij 
laat niet los het 
werk van Zijn 

handen. Zo mag er verwachting zijn, vanwege 
Gods trouw is er ook nu voor ons toekomst.

Een toekomst die wacht voor allen die gehoor 
geven aan de roep om te komen tot Hem. Al-
len ook die God willen erkennen en Hem de 
dank brengen voor alle grote daden die Hij 
verricht. In een crisistijd wordt het volk opge-
roepen om de Heere de eer te geven. In de tijd 
van koning Hizkia werd het volk opgeroepen 
om het Pascha te vieren. Jarenlang had het volk 
niet meer herdacht hoe de Heere Zijn volk had 
verlost uit het diensthuis van Egypte en hoe Hij 
het had geleid naar het beloofde land. Maar 
koning Hizkia wil dat de mensen opgaan naar 
Gods Huis, dat de zonden beleden worden en 
de Heere de dank en de eer wordt gebracht. 
 
De tempeldienst wordt hersteld. De dienst van 
verzoening vindt weer plaats en de mensen 
worden geroepen in Gods nabijheid. ‘Geef de 
Heere de hand en kom naar Zijn heiligdom!’ 
Wat een oproep vol genade. In plaats van Gods 
brandende toorn daalt God af tot Zijn volk vol 
bewogenheid en liefde. De Heere God zegt 

Zondag 5 april
7e lijdenszondag

Oude Kerk, Nieuwe Kerk,
Zenderkerk, Meentkerk en De Brug:

Gezamenlijke online kerkdienst
vanuit de Meentkerk

  9.30 uur: Ds. P.M. van 't Hof
17.00 uur: Ds. F. van Velzen

Collecte: Diaconie
Busjes: Diaconale welzijnscommissie

Maandag 6 t/m donderdag 9 april

19.00 - 19.30 uur: bezinningsmomenten
  Stille Week

Online vanuit de Meentkerk

Vrijdag 10 april
Goede Vrijdag

19.45 uur: Evangelist Jan Verkerk

Gezamenlijke online kerkdienst
vanuit de Meentkerk

Collecte: Algemeen Kerkenraads Fonds
Busjes: Diaconale welzijnscommissie
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 VAN DE REDACTIE

 KERKRENTMEESTERS

Telefonische bereikbaarheid 
gebouwen en Kerkelijk Bureau

Kerkelijk Bureau 035-3033484
Nieuwe Kerk    035-3033482
Zenderkerk  035-3033483
Oude Kerk   035-5252722   
Meentkerk 035-5268019
't Visnet 035-5253777 DIACONIE

■ Rooster meditaties

Woensdag 8 april:
 Ds. A.P. Voets

Woensdag 15 april:
 Ds. W. Poldervaart

Woensdag 22 april:
 Ds. G.J. Roest

 VERANTWOORDING

 ALGEMENE KERKENRAAD

■ Kerkrentmeesters
De opbrengst van de collecte 
gehouden op 29 maart 2020 t.b.v. 
Instandhouding eredienst be-
droeg:
Givt app e 1.119,50
per bank of kas  - 696,35

De opbrengst van de collecte 
gehouden op 29 maart 2020 t.b.v. 
Missionair Werker bedroeg:
Givt app e 924,50
per bank of kas  - 187,35

De opbrengst van de busjes col-

■ De Herberg
Aanspreekpunt Huizen:
Gravin Gertrude 15, 1276 MN.
Wanneer u/jij voor een verblijf 
in De Herberg te Oosterbeek in 
aanmerking wil(t) komen, of in-
formatie wenst, kan contact wor-
den opgenomen met één van de 
hierna volgende tel.nrs.: 5269003, 
5250132 of 5261306. 

■ Vrijwilligers Palliatieve 
Terminale Zorg (VPTZ) 
Gooi en Vechtstreek
Wat kan de VPTZ voor u beteke-
nen?
De meeste mensen willen graag in 
de laatste levensfase in hun eigen 
vertrouwde omgeving blijven.

Onze speciaal opgeleide vrijwilli-
gers bieden ondersteuning aan de 
terminale cliënt en diens naasten.
Die ondersteuning houdt met 
name in om er te zijn zodat de 
mantelzorger even tijd voor zich-
zelf heeft.
Wilt u hiervan kosteloos gebruik 
maken neem dan contact met ons 
op via 06-15512990.
Voor info: 
www.vptzgooienvechtstreek.nl

■ Hulpverlening/
Diaconaal contactpersoon
Heeft u behoefte aan (kortlo-
pende) praktische hulp, bijvoor-
beeld vervoer naar het ziekenhuis, 
kleine klusjes in of rond het huis, 
of hulp bij het doen van bood-
schappen? Of heeft u een vraag 
van diaconale aard? Neem dan 
contact op met een van de hieron-
der 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

■ Hospice Huizen
Als de laatste periode van het 
leven thuis blijven niet mogelijk/

■ Collecten
De collecte is bestemd voor de 
Diaconie.
De opbrengst van de busjes is 
voor de Diaconale welzijnscom-
missie.
Hartelijk aanbevolen!

■ Algemene Kerkenraad 
Zoals vorige week al aangegeven 
zullen er voorlopig nog geen ‘nor-
male’ kerkdiensten plaatsvinden. 
Ook aanstaande zondag zullen 
er weer twee online diensten 
worden gehouden en gestreamed 
vanuit de Meentkerk. De diensten 
worden net als de vorige weken 
uitgezonden via ‘Kerkdienst 
Gemist’ (via de app of via
www.kerkdienstgemist.nl).
De diensten zijn ook te volgen op 
YouTube. De link hiervoor is te 
vinden op de website
www.hervormdhuizen.nl, waar 
overigens een PDF-versie van de li-
turgie voor de diensten te vinden 
zal zijn. Ook zult u op YouTube 
bij gebruik van het zoekwoord 
‘Meentkerk’ de uitzending snel 
kunnen vinden. De diensten kun-
nen ook gevolgd worden via de 
kerkradio. Voor de Stille Week 
komt er ook nog een aangepast 
online programma. Verdere 
informatie hierover volgt via de 
afkondigingen, de website en 
social media.

De techniek vervult een belang-
rijke rol bij deze online diensten. 
Graag willen we iedereen bedan-
ken die betrokken is bij het reali-
seren van dit alles. Het is fantas-
tisch om te zien met welke passie 
het technische talent binnen onze 
gemeente het mogelijk maakt om 
in deze tijden toch gemeente te 
kunnen zijn. In de komende tijd 
zal ongetwijfeld nog veel van hen 
gevraagd gaan worden en we 
hopen en vertrouwen erop dat er 
met dezelfde toewijding nog veel 
mooie online diensten mogen 
volgen.
 
Namens alle wijkkerkenraden, De 
Brug en de Algemene Kerkenraad,
 
 Henk Klein
 Scriba AK

niet: Ik trek voorgoed mijn han-
den van jullie af. Maar Hij nodigt 
om onze handen te leggen in Zijn 
hand. Een vuile, vieze door het vi-
rus van de zonde besmette hand 
leggen in Gods goede en reine 
handen. Aan onze handen kleeft 
bloed. Onze bloedschulden, van-
wege onze onoprechtheid, onze 
ontrouw, ons verrijken ten koste 
van de ander, vanwege ons deel-
nemen aan een graaicultuur, van-
wege het verkeerd omgaan met 
de werken van Gods handen. Onze 
handen zijn getekend door onze 
zonden. Daar staan we. Mensen 
bij wie alles bij de handen is afge-
broken. Bij wie alles uit handen is 
geslagen. En dan het wonder van 
Gods liefde en genade. De Heere 
zegt: Geef Mij uw hand. Hij strekt 
in Christus Zijn hand uit naar ons 
verloren leven.

Ik denk aan de woorden van het 
lied dat zaterdag klonk in de eer-
ste aflevering van de uitzending: 
‘Groeten, Gedachten, Gebeden’: 
Leg maar stil je hand in Zijn han-
den, zeg maar stil amen op Zijn 
Woord.

Het amen zeggen op het Woord is 
vertrouwen in de belovende God. 
Geloven is: onze vuile hand leggen 
in de uitgestoken hand van Chris-
tus. Wij hoeven niet eerst ons op te 
poetsen, maar de Heere wil dat wij 
leven in de overgave aan Hem. Zie 
in deze tijd op Christus Handen. 
Handen van overgave. Nee Hij gaf 
Zich niet over aan de vijand, maar 
Hij liet Zich binden opdat Hij Zich 
gebonden wist aan de wil van Zijn 
Hemelse Vader. Zo werden zijn 
Handen uitgestrekt aan het kruis-
hout. Zijn handen doorboord, op-
dat onze handen gereinigd wor-
den. 

Laat u zo door Gods Hand leiden. 
Bij Christus alleen bent u veilig en 
geborgen. Jezus zegt: Niemand  
zal mijn schapen uit Mijn hand 
kunnen rukken. Wij leven onder 
Zijn beschermende en bewarende 
Handen. Zelfs als niemand een arm 
om u heen mag slaan omarmt God 
u met Zijn liefde. Zijn liefde die tot 
ons komt door Jezus Christus. Zijn 
armen blijven zegenend over ons 
uitgestrekt. Zo trekken wij voort, 
door een nacht ook van strijd en 
zorgen en richten ons op Hem en 
wacht voor ieder die gelooft een 
stralende toekomst.

Mijn handen vouwend leg ik mijn 
leven in Gods Hand: Vader, in Uw 
handen beveel ik mijn geest.

Ds. P.M. van ‘t Hof

Hulp vragen of bieden vanwege 
de gevolgen van het

corona-virus: meld u aan! 
Beste gemeente, 

Tot op heden wordt er door meerdere gemeenteleden hun hulp 
aangeboden, o.a. hulp bij boodschappen doen, de hond uitlaten, 
PC problemen bij bijvoorbeeld senioren. Dat is fijn! De eerste  
hulpaanvragen zijn inmiddels verwerkt.
 
Als Hervormde Gemeente hebben we ons deze week aangesloten 
op het door de EO gelanceerde landelijke platform

www.nietalleen.nl
zodat we ook in bredere kring in Huizen hulp kunnen bieden. 

Zowel hulp aanbieden als hulpvragen kunt u doorgeven aan de 
diaconale contactpersoon van uw wijk: 

Oude Kerk:  Albert Vos, tel. 035-5251178;
 vosalbert11@gmail.com 
Nieuwe Kerk:  Johan Westland, tel. 035-5244251;
 johan@westlandfamily.nl 
Zenderkerk:  Jan Honing, tel. 035-5255796;
 jan.honing@planet.nl 
Meentkerk:  Henk Zeeman, tel: 06-54216024;
 henk.zeeman@outlook.com 
De Brug:  Aart Schaap, tel: 035-5261668;
 aart.schaap@ziggo.nl 

 
Een hartelijke groet,

Namens uw diaconie, Martin Voerman

wenselijk is. De hospice biedt een 
warme plek, met 24 uur deskundi-
ge, betrokken zorg en verpleging, 
bijna zoals thuis. 
 Gooierserf 126, 1276 KV Huizen
 035-7200710
 info@hospicehuizen.nl
 www.hospicehuizen.nl
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WIJKBERICHTEN

OUDE KERK
Predikant:
Ds. P.M. van ’t Hof,
Jagersweg 11
tel. 5251348

pvanthof@hervormdhuizen.nl

Oude Kerk, Kerkstraat 1

lecte gehouden op 29 maart 2020 
t.b.v. Generation Praise bedroeg:
Givt app e 592,75
per bank of kas  - 93,50

Per bank ontvangen aan
collectegelden:
Diaconie  e 86,50
Algemeen
Kerkenraads Fonds - 18,00
IZB - 150,00

Hartelijk dank voor al uw gaven!
 College van Kerkrentmeesters

Met Jezus in de storm: Zondag 
kwamen rijke lessen tot ons vanuit 
de geschiedenis van de storm op 
het meer. Wij hoorden hoe God 
een bestemming, een doel heeft 
met ons leven. In ons leven kun-
nen onderweg stormen opsteken. 
Midden in de angsten en verwar-
ring van het leven komt Jezus. 
Het kan spoken in ons leven, maar 
midden in onze angsten, pijn en 
ziekte komt de Heere. Met Hem 
komen we veilig aan de overkant. 
’s Middags hoorden wij ook van 
de toekomst die wacht. De Heere 
wekt leven. Dorre doodsbeende-
ren komen tot leven. Eeuwig le-
ven wacht voor allen die geloven 
in  de Heere Jezus Christus Die 
zegt: Ik ben de Opstanding en het 
Leven, die in Mij gelooft zal leven, 
ook al was hij gestorven.
 
Overlijdensbericht Margriet 
Veerman-Baas: Vrijdag 27 maart 
is in Zorgcentrum Voor Anker op 
de leeftijd van 73 jaar overleden 
Margriet Veerman-Baas. Margriet 
werd geboren op 26 september 
1946. Toen zij nog maar 3 maan-
den was, overleed haar vader 
op 23-jarige leeftijd. Haar opa 
en oma ontfermden zich in haar 
kinderjaren nadrukkelijk over 
haar leven. Op 17 december 1968 
trouwde Margriet met Ben Veer-
man. Tot hun grote teleurstelling 
bleef de kinderzegen uit. Margriet 
hielp haar man bij het bouwbe-
drijf en beleefde veel plezier in de 
paardenwereld. Drie jaar geleden 
overleed plotseling haar man, 
waarna zij vanaf de Noorderweg 
verhuisde naar een appartement 
aan de Rembrandtlaan. Ze heeft 
maar kort van deze woning 
kunnen genieten. Ze onderging 
een darmoperatie en verbleef 
vervolgens lange tijd in verpleeg-
huis Gooizicht te Hilversum. Ze 
leverde ook steeds meer geeste-
lijke vermogens in. De laatste fase 
van haar leven werd ze verzorgd 
op de afdeling Veilige Haven in 
Zorgcentrum Voor Anker. Twee 

weken geleden had ik hier met 
haar een laatste pastorale ont-
moeting. Steeds keerde terug dat 
ze wist dat ze niet alleen was en 
ze vertrouwde op Zijn herderlijke 
zorg. Op de rouwkaart staan dan 
ook de toepasselijke woorden uit 
Psalm 56: ‘Dit weet ik dat God met 
mij is.’ Vandaag (vrijdag) heeft 
haar begrafenis plaatsgevonden. 
Wij wensen de nabestaanden 
Gods troost en nabijheid toe. In 
het bijzonder denken wij ook aan 
haar zus die in De Bolder verblijft.
 
Meeleven: Wij worden steeds 
meer van dichtbij bepaald bij de 
grote gevolgen van het corona-
virus. Dhr. H. Bout (Oranje Nas-
sauplein 20) verblijft in ziekenhuis 
Tergooi. Bij Lydia Witte-Schaap 
(Kronenburgerstraat 12) werd 
eveneens  het corona-virus vast-
gesteld. Na een verblijf in Tergooi 
werd zij deze week overgeplaatst 
naar het Sint Antoniusziekenhuis 
te Nieuwegein, waar ze verblijft 
op de IC-afdeling.
Dhr. Reurink ontving goede uit-
slagen. Uit bloedonderzoek blijkt 
dat de behandeling die hij onder-
gaat ter bestrijding van de ziekte 
van Kahler aanslaat. Het gebed is 
dat de Heere Zijn zegen over de 
behandelingen blijft geven. Ook 
herstelt zijn lichamelijke conditie 
enigszins. 
 
Elisabeth de Bijl
(Bovenmaatweg 96) keerde vanuit 
GGZ De Hoop weer terug naar 
haar woning.
 
Hieronder meld ik de adresgege-
vens van de gemeenteleden die 
elders verzorgd worden:
 
In Naarderheem
(Amersfoortsestraatweg 1,
1411 HB Naarden) verblijven:
dhr.  Bert Reurink (Trompstraat  2) 
mevr. G. v.d. Poel-Vos
(De Savornin Lohmanlaan 37)
 
In Theodotion
(Werkdroger 1, 1251 CM Laren) 
verblijft: 
mevr. C.M. Vlaanderen-Dorland 
(Jan Steenlaan 30) 
 
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  revalidatiecentrum
“De Posten” (De Posten 135,
app. 601-a, 7544 LR Enschede) 
verblijft: 
mevr. P. Heijnen-Schaap
(Oranje Nassauplein 8)

Verder denken wij aan meerdere 
gemeenteleden die thuis (ernstig) 
ziek zijn. Daarnaast denken wij 
aan alle rouwdragenden.  In het 
bijzonder denken wij hierbij ook 
aan mevr. J. Klein-Honing (Am-
bonlaan 58) en dhr. A. Honing 

(Oranje Nassauplein 75). In ver-
pleeghuis De Bolder overleed een 
schoonzus van hen.

Troost allen, die in nood en smart, 
Tot U verheffen ‘t angstig hart. 
Maak ons in tegenspoeden stil, 
Hoor ons, o God, om Jezus’ wil.
 
Telefonisch pastoraat: Door de 
maatregelen rondom corona zijn 
er veel mensen die zich eenzaam 
voelen of met plotselinge gevoe-
lens van angst of verdriet zitten. 
We denken aan ouderen, zie-
ken, 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 voor-
komen worden de pastorale be-
zoeken beperkt. Wel ben ik iedere 
werkdag tussen 9.00 en 10.00 uur 
bereikbaar voor telefonisch pasto-
raat, tel. 035-5251348. 
 
Uitzending Internet en
kerkradio ‘Groeten Gedachten 
Gebeden’: De eerste uitzending 
van ‘Groeten, Gedachten, Ge-
beden’ werd afgelopen zater-
dagavond massaal beluisterd en 
bekeken. De vele reacties die op 
de uitzending kwamen zijn een 
stimulans om deze uitzendin-
gen te vervolgen. Aanstaande 
zaterdag is er een gesprek met 
burgemeester Niek Meijer. Ook 
voor de daaropvolgende weken 
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NIEUWE KERK
Predikant:
Vacant
Consulent:
Ds. G.J. Roest

wijkberichtkerkbladnieuwekerk
@hervormdhuizen.nl.

Nieuwe Kerk, Brede Englaan 28

ZENDERKERK
Predikant:
Ds. G.J. Roest,
Gravin Gertrude 8,
5239516

 gjroest@hervormdhuizen.nl

Zenderkerk, Borneolaan 30

Diensten: Afgelopen zondag 
mochten we via internet verbon-
den zijn met de online diensten in 
de Meentkerk waarin we hoor-
den dat Jezus de stilte opzocht 
om te bidden, om daarna dwars 
door de storm te gaan om Zijn 
discipelen te redden. Hij gaat zelf 
de storm in. Zo is Hij ook bij ons, 
ook al zien wij soms spoken en is 
Hij ons nabij in elke storm in ons 

leven. In de middag hoorden we 
van de hoop. De hoop die er is 
ook als de omstandigheden een 
diep dor dal zijn. Door zijn Geest 
kan hij krachtige wonderen doen 
op het woord. Zo mogen wij ook 
hoop hebben voor de toekomst. 
Komende zondag zal in de online 
dienst in de Meentkerk voorgaan 
ds. P.M. van ’t Hof en in de mid-
dagdienst ds. F van Velzen. We 
wensen u gezegende diensten 
toe.
 
Zieken: Wij hebben geen speci-
fieke namen doorgekregen van 
zieken in onze wijkgemeente. Er 
zijn wel mensen thuis en mensen 
die behandelingen ondergaan 
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. 

Beroepingswerk: Ook in de kerk 
gaan veel dingen deze tijd anders. 
Via de Algemene Kerkenraad kre-
gen wij van de Protestantse Kerk 
de bevestiging dat wij als wijk-
gemeente Nieuwe Kerk mogen 
beroepen.
Het plan was om 15 april op een 
wijkavond elkaar weer bij te 
praten over de voortgang van het 
beroepingswerk en om met elkaar 
te bidden om trouw in deze vaca-
ture tijd. Die avond gaat natuur-
lijk niet door. Er is nu heel veel om 
voor te bidden. Maar het is goed 
als u zelf thuis ook blijft bidden 
om de voortgang van het beroe-
pingswerk en onze wijkgemeente 
in vacaturetijd.

Maaltijdservice:
Beste gemeenteleden, in navol-
ging van en in overleg met de 
Zenderkerk willen we aanbieden 
om in de komende weken voor u 
te koken. Kunt u zelf uw huis niet 
uit en is er niemand die u kunt 
vragen?
Meldt u dan aan voor maaltijden 
aan huis. Afhankelijk van het 
aantal aanmeldingen kan er een 
of enkele malen voor u gekookt 
worden. Voor een of twee extra 
mensen koken is voor ons geen 

probleem. Deze oproep geldt ook 
voor mensen buiten de Nieuwe 
Kerk wijk. Wij zullen dan bekijken 
hoe wij de maaltijden kunnen 
verzorgen.
Voelt u zich niet bezwaard maar 
bel of mail naar Janine van der 
Kaaij, tel. 06 24340429, e-mail 
janinevdkaaij@ziggo.nl.
Met een hartelijke groet,

Maaltijdservice Nieuwe Kerk

Telefonisch pastoraat: De 
corona-pandemie maakt bezoe-
ken aan huis helaas onmogelijk. 
Daarom zal ik waar nodig telefo-
nisch bestaande pastorale con-
tacten 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. Telefoonnum-
mer: 033-4666406. Voel je vrij!

Ds. Frans van Velzen

Pastoraal contact: Nu velen van 
ons niet meer de deur uit kunnen/
mogen willen we toch graag in 
contact blijven met u als ge-
meente. Inmiddels gebeurd er al 
veel op dat vlak door de pasto-
rale ouderlingen,  NK vrouwen, 
diaconie etc. Wij hebben niet van 
iedereen een telefoonnummer of 
email adres. Wanneer ook u con-
tact wilt, geef ons dan even uw 
gegevens door, zodoende kunnen 
we in deze onzekere tijden elkaar 
steunen en bemoedigen. U kunt 
dit mailen naar:
pastoraatnk@hervormdhuizen.nl
Of een telefoontje naar ouderling 
Ben Smit (5258824) bij voorkeur ’s 
avonds.

Aanspreekpunt pastoraat: Het 
algemene aanspreekpunt voor 
pastorale zaken vanuit 
de kerkenraad is Ben Smit, pasto-
raatnk@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: 

zijn al diverse afspraken gemaakt. 
Zaterdagavond om 19.00 uur 
wordt het programma vanuit de 
Oude Kerk uitgezonden voor de 
kerkradioluisteraars. De beeldop-
name wordt iedere week aan het 
begin van de zaterdagavond ge-
plaatst op het youtube-kanaal. Op 
de website van Hervormd Huizen 
kunt u deze terugvinden onder 
de wijkgemeente Oude Kerk of 
u zoekt op youtube.nl  ‘Groeten 
Gedachten Gebeden’.
 
Tenslotte: Het is een heftige tijd 
die we meemaken. Naast gemeen-
teleden die er ernstig aan toe zijn 
heb ik ook in de familie te maken 
met de gevolgen van het virus. 
Mijn broer van 56 jaar verblijft 
op de  IC in zeer zorgwekkende 
omstandigheden. Het heeft een 
behoorlijke impact op ons leven. 
Ik merk dat het nu ook meer 
energie  vergt om de gedachten 
te concentreren op de werkzaam-
heden. Tegelijk wordt juist bij de 
werkzaamheden en in het bijzon-
der bij de voorbereiding voor een 
preek of overdenking de troost en 
kracht van het Evangelie ervaren. 
In alles blijven wij hopen op God 
en bidden wij om Zijn zegen.

Groeten, gedachten en gebeden.
Ds. P.M. van ‘t Hof

wijkberichtkerkbladnieuwekerk@
hervormdhuizen.nl

Hartelijke groet, namens de ge-
hele kerkenraad,

Martin Slingerland

■ Oppas
Beste ouders,
Komende zondag is het Palmpa-
sen, waarbij de feestelijke intocht 
van Jezus in Jeruzalem wordt 
herdacht. Om hier bewust met je 
kinderen bij stil te kunnen staan 
en te kunnen vieren hebben we 
het idee opgevat om de kinde-
ren een Palmpasenstok te laten 
maken. Eigenlijk is het een kruis 
gemaakt van latten of stokken die 
versierd kan worden door middel 
van verschillende  onderdelen die 
allemaal een betekenis hebben. 
Daarnaast kunnen de kinderen 
de Palmpasenstok ook naar eigen 
inzicht versieren. Als het goed is 
hebben jullie een mail gehad met 
daarin meer informatie. Morgen, 
zaterdagochtend tussen 11.00 en 
12.00 uur kan je een Palmpasen-
stok komen ophalen bij de Nieu-
we Kerk. We zouden het heel leuk 
vinden om een foto te ontvangen 
van het eindresultaat en voor de 
mooist versierde Palmpasenstok 
is er een presentje. Daarnaast is 
het zo dat deze Palmpasenstok-
ken worden gemaakt om aan 
iemand weg te kunnen geven. We 
willen ze graag aanbieden aan de 
ouderen in Voor Anker. Mocht je 
vragen hebben of geen mail heb-
ben ontvangen met informatie, 
neem dan contact met ons op via 
06-20094352 of mail naar
clarinerebel@hotmail.com

Groetjes,
 namens het team kinderwerk
 Nieuwe Kerk

Bij de diensten: Zondag vereni-
gen we ons als gemeente online 
en via de kerkradio, om tot God 
onze liederen en gebeden te rich-
ten, om Zijn woord te horen. In de 
morgendienst gaat ds. Piet van
’t Hof voor, in de middagdienst
ds. Frans van Velzen. 
Op woensdagmorgen 10.30 uur is 
er ook een onlinedienst vanuit de 
Meentkerk. 
Verder zijn er de komende week 
van maandag tot donderdag van 
19.00-19.30 uur uitzendingen 
vanuit de Meentkerk. Het is de 
‘stille week’ voor Pasen, en nu de 
interkerkelijke samenkomsten in 
de Nieuwe kerk niet doorgaan, 
willen we via deze manier graag 
de gelegenheid geven dagelijks 
bijbellezingen en liederen te 
horen die ons stil maken tot het 
grote werk van Jezus Christus, Zijn 
lijden en opstaan.
Gezegende diensten!
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Informatie over de
Christelijke boekwinkel ‘de ECHO’
De laatste weken worden we overrompeld door een virus dat de we-
reld op haar grondvesten doet schudden. Niemand weet wat ons nog 
te wachten staat, wat we nog mee gaan maken. Als christenen weten 
we wel dat God ons draagt en dat Hij regeert. Laten we naar Hem 
opzien en ons leven in Zijn hand leggen. 

We zijn dankbaar dat onze boekwinkel met de nodige voorzorgs-
maatregelen, nog steeds open kan blijven. 

Als bestuur en staf van de ECHO zijn we de laatste maanden ook met 
heel andere dingen beziggeweest. Deze lijken in het kader van de 
gezondheidscrisis nu wel minder belangrijk. We vonden echter dat 
de tijd nu toch gekomen is om een en ander met u te delen.

Nadat we in oktober 2019 onze zorgen over de toekomst van de 
Christelijke boekhandel ‘De ECHO’, met u gedeeld hebben, is het nu 
tijd voor een heel ander bericht:

De ECHO gaat verhuizen!
Een langgekoesterde wens gaat in vervulling doordat wij een win-
kelpand in het centrum op de begane vloer kunnen gaan betrekken, 
namelijk Lindenlaan 32a.

Op een wonderlijke manier is dit pand op onze weg gekomen als ant-
woord op het gebed.  Dit betekent niet dat de zorgen, die eerder ge-
noemd zijn, verleden tijd zijn. Integendeel. We mogen dit echter zien 
als een prachtige kans om onze missie voort te zetten in een pand 
dat voor veel meer mensen bereikbaar is en mogelijkheden biedt om 
te groeien.

We blijven op u rekenen om uw boek- en cadeau-aankopen bij ons te 
komen blijven doen en zo de toekomst van de ECHO te steunen.

U begrijpt dat er veel nodig is aan plannen en uitvoering om na de 
zomer te gaan starten op de Lindenlaan.  Daarvoor komen we op een 
later moment zeker bij u terug.

Onze dank gaat uit naar hen die dit mogelijk maakten maar bovenal 
naar onze goede God, aan Hem de eer!

Bestuur en medewerkers van De ECHO

Dienstbaarheid (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 contact-
persoon 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 boodschap-
pen 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 nie-
mand die u kunt vragen?
Meld u dan aan voor maaltijden 
aan huis.
Even afhankelijk van het aan-
tal 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.

Bijbeltekst:
“Toen Jezus dan de zure wijn 
genomen had, zei Hij: Het is vol-
bracht! En Hij boog het hoofd en 
gaf de geest” (Johannes 19 : 30).

Tenslotte: Ik wens jullie rust en 
vertrouwen toe in deze dagen 
van crisis. God geeft dat, bij Hem 
is het te vinden. Tegelijk vind je 
bij Hem ook betrokkenheid op de 
hele wereld, ‘alzo lief had God de 
wereld, dat Hij zijn eniggeboren 
Zoon gegeven had’. Ik las ver-
halen deze week vanuit Brazilië 
en Nigeria. Een Braziliaanse 
leeftijdgenote, met 6 kinderen, 
wonend in een sloppenwijk van 
Rio. Ziek geworden middels haar 
rijke werkgeefster die op vakantie 
in Italië was. Water haalt ze uit 
bakken op het dak, dat is er niet 
altijd, en zeep ook niet. Anderhal-
ve meter afstand gaat ook niet in 
haar buurt, als ze het raam open 
doet is een halve meter het huis 
van de buurman. Vanuit Nigeria 
las ik wat iemand schreef in de 
miljoenenstad Lagos. Vele miljoe-
nen mensen leven daarvan van 
het geld dat ze op dezelfde dag 
verdienen. Thuis zitten is geen 
optie. Er zijn 500 beademingsap-
paraten op 200 miljoen mensen 
in Nigeria. De schrijfster uit Lagos 
vertelt over hoe mensen het 
corona-virus zullen zien als één 
van de vele bedreigingen in het 
leven. Vrouwen en meisjes zullen 
de zieken verzorgen, in familie-
verband dit samen doorgaan. 
Nu gaat het niet om ons gevoel 
‘wat erg allemaal’. Maar dat wij 

in gebed bidden ‘in Jezus Naam’, 
daarmee Jezus aanbidden als 
opgestane Koning van de wereld, 
en daarin verbonden zijn met 
broeders en zusters over de hele 
wereld. De geweldige inspanning 
in Nederland om voor voldoende 
ziekenhuisbedden en IC-plekken 
te zorgen is indrukwekkend. 
Hulde aan wie daaraan meewerkt. 
En mooi dat we als samenleving 
gezamenlijk gericht zijn op het 
vertragen van de verspreiding van 
het virus. Dat is nu onze nationale 
bezigheid, met alle gevolgen van 
dien voor ons dagelijks leven en 
de economie. Tegelijk hebben we 
ons als christenen te oefenen in 
het besef dat we één van de vele 
volken zijn, in een volkenwereld 
die God bezig is te leiden naar 
Zijn toekomst.
Veel rust en vertrouwen gewenst 
deze dag én gebed voor deze 
wereld. 

Met hartelijke groet, in Christus 
verbonden,

ds. Gerben Roest

MEENTKERK
Predikant:
Vacant
Consulent:
Ds. P.M. van 't Hof

Meentkerk, Bovenmaatweg 410

Rondom de diensten: Ook deze 
zondag zijn er weer twee digitale 
diensten, die vanuit de Meentkerk 
worden uitgezonden. ’s Morgens 
wordt de dienst geleid door ds. 
P.M. van ’t Hof en ’s middags 
door ds. F.A. van Velzen. Het blijft 
vreemd dat de klok luidt, maar we 
niet opgaan. Gelukkig is onze God 
niet aan één plaats gebonden 
en komen we toch als gemeente 
samen rondom Gods Woord. 

Overleden: Broeder Harmen Kos 
is woensdag 25 maart overleden. 
Zijn hart en longen lieten het 
steeds verder afweten de laatste 
tijd. Hij is 26 april 1933 in Huizen 
geboren en zou deze maand 87 
zijn geworden. 
Bijna 60 jaar geleden trouwde hij 
met Gerrie Vos. Samen kregen ze 
vier kinderen en vier kleinkinde-
ren. De oudste twee kinderen, 
Henk en Geertje, zijn als kind al 
verongelukt. Een groot kruis dat 
zijn gezin heeft moeten dragen. 
Hij heeft ervaren gedragen te 
worden, door de Here God. Diens 
gemeente heeft hij gediend als 
diaken, in de Nieuwe Kerk van 
1971-1982, en als bestuurslid van 
Voor Anker. Vanuit een bouw-
kundige achtergrond heeft hij als 
hoofd technische dienst bij een 
woningbouwstichting gewerkt. In 
de rouwdienst afgelopen woens-
dag 1 april hebben we geluisterd 
naar Jesaja 40,27-31. Hét grote 
verschil in dit leven, met al zijn 
beproevingen, maakt de Here ver-
wachten, hoorden we. Dan krijg je 
nieuwe kracht, word je niet moe 
en afgemat. Mogen zr. Gerrie Kos, 
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Aan onze Deelgenotengemeenten
Massy (Frankrijk) , 25 maart 2020

Lieve mensen,

We leven in onzekere tijden. Overal in de wereld hebben we te ma-
ken met de verspreiding van het corona-virus. De ontwikkelingen en 
steeds strengere maatregelen volgen elkaar in een snel tempo op. 
Datzelfde geldt voor Frankrijk, waar sinds dinsdag 15 maart 12.00 uur 
door de regering een totale lockdown (een ‘confinement’) is afgekon-
digd om het virus waar mogelijk af te remmen en de piek van besmet-
tingen af te vlakken zodat er voldoende medische zorg kan blijven. 
Het hele leven is hier stil gevallen en laat soms onwerkelijke beelden 
zien. Dit hebben we nooit eerder zo meegemaakt. Van verschillende 
kanten wordt ons gevraagd hoe het gaat in deze bizarre situatie, 
daarom een bericht van ons.

We zijn gelukkig nog gezond en kunnen in ons appartement goed 
‘thuis’ zijn. De taalschool moest de deuren sluiten, maar we kun-
nen sinds vorige week de cursus online volgens via TeamLink met 
de groep en individueel. We zijn onder de indruk van de inzet en de 
behulpzaamheid van de staf en de docenten van Les Cèdres om dit 
voor ons mogelijk te maken. Omdat we met meerdere studenten in 
het complex verblijven voelen we ons niet sociaal geïsoleerd en… er  
is een heerlijke tuin om elke dag ook even buiten te kunnen zijn.  Want 
voor andere dingen, behalve voor de boodschappen, mogen we de 
straat niet meer op en dan ook nog vergezeld van een verplicht on-
dertekend document. Bij de supermarkt staan de mensen geduldig 
in de rij te wachten om naar binnen te kunnen gaan. We komen nog 
niets tekort. De meeste mensen beseffen terdege de noodzaak van 
alle maatregelen en we ondergaan het samen in de hoop dat het niet 
al te lang hoeft te duren.

Het is helaas niet meer mogelijk zondags in Massy naar de kerk te 
gaan en op dinsdagavond naar de Bijbelkring. We hebben in de afge-
lopen tijd samen veel gedeeld, samen gebeden voor de kerk, voor de 
wereld, voor de overheid, voor de mensen die geraakt zijn door deze 
crisis. We missen dat, al proberen we online met elkaar binnen de 
UNEPREF contact te houden. We zijn bemoedigd door de kerkdien-

zoon Bert met Sandra, dochter 
Gerda met Ferdinand en hun kin-
deren Alfred, Martin, Remco en 
Bianca in deze verwachting leven 
en zo kracht ontvangen, genoeg 
voor elke dag in gemis, verdriet 
en herinneringen! Corresponden-
tie: mw. G. Kos-Vos, Tijm 16, 1273 
EC Huizen.

Huwelijk: Woensdag 8 april ho-
pen Kevin van de Berg en Anneke 
Hoogendoorn te trouwen. Door 
de corona-crisis en de daarmee 
gepaard gaande beperkingen van 
overheidswege, zal de huwe-
lijksdag anders verlopen dan ze 
zich hadden voorgenomen. De 
dienst waarin een zegen over het 
huwelijk zal worden gevraagd zal 
nu op een later (nog te bepalen) 
moment plaatsvinden.
We wensen Anneke en Kevin een 
mooie dag toe (een dag die ze om 
meerdere redenen nooit zullen 
vergeten) en bovenal God’s zegen 
op hun huwelijk.
Het bruidspaar gaat wonen op 
Tjalk 22 (1276 EB Huizen) en zal 
blijven meeleven met de Meent-
wijk. 

Meeleven: Marieke Ebbers laat 
weten dat Zuid-Afrika in lock-
down is. Ook daar waart het 
corona-virus rond. Graag voor-
bede voor Marieke, haar team en 
hun werk daar in Mamelodi.
Zuster Gerrie Blok-Teuwissen, 

sten in Nederland die we zondags kunnen meemaken via internet. We 
ervaren deze bijeenkomsten, hoe bijzonder ook, als een moment van 
rust in deze tijd.  

Op onze GZB-folder staat L’Éternel règne, de HEERE regeert! Hoe 
waar is dat. Zijn trouw en genade geven ons moed en vertrouwen 
voor de toekomst en hopelijk u en jullie ook in de verschillende 
omstandigheden. De zorgen kunnen ineens groot zijn. Wij bidden 
voor onze ouders, voor de familie, voor de kerk wereldwijd, voor jul-
lie allemaal.  Er was veel zorg om de gezondheid van de moeder van 
Florien vanwege vermoedelijke besmetting met het corona-virus 
(Op dit moment gaat het weer beter met haar). Ook moet de bruiloft 
van onze zoon Geert Jan met Neeltje op DV 22 april (grotendeels) 
worden verplaatst. Het heeft grote impact op ons gezin en de ver-
dere familie. De Heere God zet ons écht even allemaal stil, maar we 
hoorden zondagmorgen ook: “We mogen onze onbekende toekomst 
leggen in de handen van een bekende God” (Corrie ten Boom). Een 
God, Die in Zijn Zoon, gekomen is om in onze plaats te lijden en te 
sterven aan het kruis. De schepping zucht, de wereld, de kerk, Gods 
kinderen, maar niet zonder hoop, we staan er niet alleen voor
(Romeinen 8).

In de Franse protestantse traditie riep de kerk in tijden van nood en 
vervolging de gelovigen steeds op om te bidden en te vasten. Ook nu 
wil de UNEPREF dat in deze moeilijke periode van ‘confinement’ ook 
doen. Een moment van inkeer en stilte. Om moed te houden. Er is een 
dagelijks leesrooster (bijgevoegd) opgesteld om voor jezelf of in de 
kleine kring stil te zijn voor God en tegelijk met velen verbonden te 
zijn. In navolging van de kerk hier bidden we mee, ook voor u, voor jou 
en vragen we ook voorbede voor ons.

Hartelijke groeten vanuit Parijs,

Fam. G. Lustig
Les Cèdres 
App. 503
17 voie de Wissous
91300 MASSY

afdeling Lichtboei, kamer 198 in 
Voor Anker is ernstig ziek. We bid-
den voor haar, haar man Lou en 
hun (klein)kinderen.
Wilt u ook bidden voor alle 
broeders en zusters die door 
het corona-virus ziek zijn. In het 
bijzonder zij, die in het ziekenhuis 

verzorgd worden. Zij hebben ons 
gebed zo nodig.
Ook bidden we voor hen die in 
een zorginstelling wonen. Zij mo-
gen geen bezoek meer ontvangen 
en velen van hen begrijpen niet, 
waarom er geen bezoek meer 
komt. Daaronder zijn ook echt-

paren, waarvan één van beiden 
door omstandigheden niet meer 
thuis kan wonen. Vaak zijn zij 
tientallen jaren getrouwd en dan 
opeens geen contact meer. Bidt 
u ook voor de bewoners van De 
Haar? In verband met het corona-
virus mogen zij geen bezoek meer 
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Kerkstraat 50, 1271 RM Huizen
035-5267914

www.boekhandelecho.nl

I.v.m. het corona-virus heeft De Echo gewijzigde openingstijden: 
Maandag:  GESLOTEN 
Dinsdag:   OPEN: 13.00 – 17.00 uur 
Woensdag:   OPEN: 13.00 – 17.00 uur 
Donderdag:   OPEN: 13.00 – 17.00 uur 
Vrijdag:    OPEN: 13.00 – 17.00 uur 
Zaterdag:     OPEN: 10.00 – 16.00 uur 
Zondag:  GESLOTEN
 

Is het niet mogelijk om naar De Echo te komen
mail dan de bestelling naar info@boekhandelecho.nl

of bel naar 035-5267914
GRATIS thuisbezorging in HUIZEN

Geloofsopbouw
Struikelblokken, Veertig vragen bij het Oude Testament,
Dr. M.J. Paul, €16,95
Het Oude Testament is lange tijd geleden 
geschreven in een andere cultuur. Dat 
levert voor ons allerlei vragen op. Wisten de 
Israëlieten wel van een leven na de dood? Wat 
kunnen wij met de wetten die voor het leven in 
Kanaän bedoeld waren? Niet alleen christenen 
hebben vragen bij de uitleg, ook kritische 
buitenstaanders bevragen ons. Waarom 
bevat het Oude Testament zoveel passages 
met geweld? En kloppen de beschreven 
gebeurtenissen met archeologische vondsten? 
In dit boek behandelt de auteur tientallen vragen, om struikelblokken 
bij het lezen uit de weg te ruimen.

Stille Week
Op weg naar Pasen- Gezinsdagboek voor de 
Stille Week, €29,50
Leef samen met het gezin bewust toe naar 
Pasen. De Stille Week is de week voor Pasen. 
In deze uitgave staan acht stappen uit de 
Samenleesbijbel die je helpen om juist deze week 
tijd te investeren in een stuk bewustwording. 
Lees, leer, doe en ontdek samen met de kinderen 
wat Pasen betekent.
 

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

ontvangen en mogen zij ook niet 
naar familie toe.    
Wilt u blijven bidden voor onze 
zusters en broeders die anderszins 
ziek zijn of waarvan een operatie 
of behandeling is uitgesteld. Ook 
denken we aan onze ouderen, die 
vanwege de maatregelen thuis 
blijven en amper of geen bezoek 
ontvangen. Laten we ook naar 
hen omzien.

Focusnieuws: Het kabinet heeft 
de noodmaatregelen verlengd tot 
en met 28 april. Dat betekent dat 
de kinderen nog niet naar school 
kunnen. Het betekent ook dat we 
voorlopig niet in staat zullen zijn 
om elkaar gewoon te ontmoeten. 

Voor en door de Meentkerk – 
live: Vanavond om 19.30 uur is 
de eerste uitzending van ‘Voor en 
door de Meentkerk’. Een half uur 
gevuld met muziek, initiatieven, 
bemoediging, gebeden en nieuws 
voor en door Meentkerkers. 
Vanavond wordt verzorgd door 
Adinda Hansman en Tamara Akse. 
Na de ‘Stille Week’ zal de tweede 
uitzending plaatsvinden. Dus heb 
je ideeën, gebeden of verzoek-
liederen, geef deze dan gerust 
door. Het is onze wens om zo - op 
afstand - met elkaar in contact te 
blijven! Je kunt berichten doorge-
ven via de Facebookpagina van de 
Meentkerk, een appje sturen naar 
0616921923, mailen naar
meentkerkhuizen@gmail.com
of een reactie plaatsen op onze 
nieuwe Instagram pagina meent-
kerkhuizen. Deze uitzendingen 
zijn live te bekijken via
kerkdienstgemist.nl of via You-
tube. Kijk je mee?!

Omzien naar elkaar: We hielden 
er eigenlijk al rekening mee, maar 
toch kan zo’n verlenging ook best 
op je af komen. Zeker voor ieder-
een die in deze tijd liever thuis 
blijft of moet blijven en daar dan 
alleen, met z’n tweeën of met een 
gestresst gezin zit. Ondanks dat 
families en buren contact houden, 
kan de dag toch nog best lang 
duren.
Het lijkt ons een mooi idee dat 
we actief contact zoeken met 
gemeenteleden die bij je in de 
kerkbank zitten. Om zorgen te 
delen en elkaar te bemoedigen. 
Bel elkaar op, stuur een kaartje 
of gebruik de social media. Zo ko-
men we met elkaar in beweging 
en blijven we verbonden! We heb-
ben de afgelopen anderhalf jaar 
al vaker zegen mogen ervaren als 
we - gestimuleerd door het Fo-
custraject - in beweging kwamen. 
Geloven is ook doen! 
Hartelijke groet van het Focus-
team

Gift: Op seniorenbezoek heeft 
Jakob Schaap een gift ontvangen 
van € 60,-, bestemd voor het werk 
van kerkrentmeesters. De gevers 
willen we hiervoor hartelijk dank-
zeggen!

Telefonisch pastoraat: De 
corona-pandemie maakt bezoe-

ken aan huis helaas onmogelijk. 
Daarom zal ik waar nodig telefo-
nisch bestaande pastorale con-
tacten 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. Telefoonnum-
mer: 033-4666406. Voel je vrij!

Ds. Frans van Velzen

Aanspreekpunt pastoraat: 
Gedurende de vacature periode 
is Joost Kos vanuit de kerken-
raad het algemene aanspreek-
punt voor pastorale zaken. (tel: 
035-5259325) Dit betreft o.a. het 
doorgeven van ziekte, geboorten, 
overlijden, huwelijksaanvragen. 
Uiteraard kunt u ook contact op-
nemen met uw wijkouderling. Zijn 
gegevens staan in de wijkgids.

Kopij kerkblad: De kopij voor 
het kerkblad kan de aankomende 
periode ingeleverd worden bij de 
scriba Henk Visser of via de mail 
meentkerk@hervormdhuizen.nl 
Hij zal ervoor zorgen dat het bij 
de juiste mensen terecht komt. 
Graag uw bericht uiterlijk woens-
dagavond tot 20.00 uur aanleve-
ren voor mogelijke plaatsing in 
het eerstvolgende kerkblad.

Tenslotte: Zondag is het Palm-
zondag. We lezen dat Jezus onder 
luid gejuich Jeruzalem betreedt. 
Het volk begroet Hem als aardse 
koning, die hen van de Romeinse 
overheersing zou verlossen. Jezus 
kwam echter als Koning, Die ons 
van een veel grotere vijand zou 
verlossen. Hij heeft de duivel voor 
eeuwig verslagen. De duivel met 
al zijn bedrog, ziekte en dood 
heeft absoluut verloren. Dat 
mag ook onze troost zijn in deze 
bange dagen van het corona-
virus. Het loopt onze God niet uit 
de hand. Hij heeft alle macht in 
hemel en op aarde. Daar valt ook 
het virus onder. Ondertussen is 
dit wel een situatie, die we niet 
alleen als Nederlanders, maar als 
hele wereld moeten ondergaan. 
Maar Jezus komt ook in deze 
storm naar ons toe. Hij is er bij 
en laat ons niet aan ons lot over. 
Door al dit lijden heen mogen we 
weten dat ook het corona-virus 
eens voorbij zal zijn. Daar wordt 
wel een hoge prijs voor betaald: 
Duizenden mensen zijn ziek en er 
zijn inmiddels meer dan duizend 
doden te betreuren in ons land. 
Door Jezus hebben we echter een 
Toekomst met een hoofdletter. Je-
zus betaalde de allerhoogste prijs: 
Hij stierf om miljoenen mensen 
eeuwig leven te geven.

Jezus, Hij kwam om
ons leven te geven,  
daarom verliet
Hij Zijn vaderlijk huis. 
Hij gaf aan mij het eeuwige leven 
door te sterven aan het kruis. 
 
Ik zie nu Zijn tranen en
zie nu Zijn wonden. 
Ik zie nu het bloed

dat Hij gaf voor mij. 
Dat bloed wast mij schoon en 
bevrijdt van zonde, 
prijs de Heer, nu ben ik vrij.

Leo van Kampen

Zondag: A.s. zondag kan je ‘s 
ochtends (9.30 uur) en ’s middags 
(17.00 uur) de onlinekerkdienst 

bekijken/beluisteren. In de och-
tend leidt dominee Piet van ’t Hof 
de dienst en ’s middags dominee 
Frans van Velzen.
Op Goede Vrijdag hoop ik de 
Onlinekerkdienst vanuit de 
Meentkerk te leiden. Ik hoop 
dat je gelegenheid hebt om in te 
schakelen. Meer info volgt op de 
website van De Brug.

Stille Week: Op weg naar Goede 
Vrijdag zijn er van maandag t/m 
donderdag van 19.00 tot 19.30 
uur momenten van bezinning. Je 
kan deze momenten volgen via
www.kerkdienstgemist.nl
Meer info op de website:
www.debrughuizen.nl

Omzien naar elkaar: De afge-
lopen week heb ik úren aan de 
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Pastoraal Werker/
Geestelijk Verzorger:
Ds. J.H. van Daalen, Lanecamp 54
3861 LP Nijkerk
Tel. 033-2464496
Email: 
jhvandaalen@live.nl

telefoon gezeten om te vergade-
ren en om een behoorlijk aantal 
mensen die in De Brug komen te 
spreken. De komende tijd hoop 
ik met het elkaar bellen door te 
gaan. Wil je zelf met mij bellen, 
dat kan op elk moment van de 
dag. Appen mag ook.
Als je bij moeilijke - en hulpvragen 
liever niet belt dan kan je mailen 
naar
overbruggen@debrughuizen.nl

In de afgelopen 2 weken heb-
ben we gelukkig veel met elkaar 
kunnen doen om verbonden te 
blijven.
We zijn blij met een goed draai-
ende, actuele website. Hier vind 
je alle informatie die De Brug 
aangaat:
www.debrughuizen.nl/actueel, 
zodra er wat te melden is, staat 
het hier, checken dus.

Vandaag verscheen alweer de der-
de weekbrief in deze periode van 
overBRUGgen. Het ziet er naar uit 
dat er nog heel wat weekbrieven 
zullen volgen, want voorlopig 
mogen we elkaar niet ontmoeten. 
Wil je ook de weekbrief ontvan-
gen? Mail naar
weekbrief@debrughuizen.nl

We zijn verleden week ook ge-
start met een ‘Woord voor Onder-
weg’ op het YouTube-kanaal van 
De Brug. Inmiddels staan er vier 
afleveringen van een ‘Woord voor 
Onderweg’ en één aflevering van 
een ‘Lied voor Onderweg’ op het 
Youtube-kanaal van De Brug. Het 
is gemakkelijk te vinden. Tik in 
Google (of de adresbalk): ‘woord 
(of lied) voor onderweg de brug’ 
en je ziet hem staan. Je kan er 
ook komen via:
www.debrughuizen.nl/actueel

Op de website kan je ook de 
nieuwe PaasEcho lezen.

Liturgieteam: Maandagavond 
hebben we een overleg. Vanaf 
20.15 uur ontmoeten we elkaar 
via Teams. Ik ben benieuwd hoe 
deze nieuwe manier van vergade-
ren ons bevalt.

Slot: In haar Woord voor Onder-
weg van afgelopen dinsdag horen 
we Nel zeggen: ‘Blijf geloven in 
God die je helpt’. Ik hoop dat je 
Gods hulp daadwerkelijk ervaart. 
Het Woord voor Onderweg van 
Nel kan je daarbij helpen.
Kijk op de website van De Brug.

Jan Verkerk

Weekdiensten: Woensdag 8 april 
kunnen we weer een weekdienst 
beluisteren via  de app. of via 
www.kerkdienstgemist.nl
In deze dienst, die uitgezonden 
wordt vanuit de Meentkerk, 
hoopt voor te gaan ds. B. den But-
ter, geen onbekende voor ons. Wij 
hopen samen op een gezegende 
ontmoeting. Wij zijn op weg naar 
het Paasfeest. We hadden het ons 
zo totaal anders gedacht. Ook 
hier geldt: “Want Mijn gedachten  
zijn niet uw gedachten, en uw we-
gen zijn niet Mijn wegen, spreekt 
de HEERE” Dan hebben wij niets 
meer te zeggen, dan: “HEERE 
Uw wil geschiede. Van harte een 
heel goede ure toegebeden  en 
bovenal een gezegend Paasfeest 
toegewenst. Niet de dood heeft 
het laatste woord, maar Hij, Die 
gezegd heeft:”Ik ben de Weg, 
de Waarheid en het Leven, die in 
Mij geloofd, zal leven, al was hij  
gestorven!” 

Onze jarigen: Mevr. G.H. Kriek-
van der Laan, hoopt op maandag 
6 april te gedenken dat zij 89 jaar 
geleden het levenslicht mocht 
aanschouwen. Onze jarige woont 
op Bovendek  app. 178. Wij wen-
sen haar Gods zegen toe in het 
nieuwe levensjaar dat dan   voor 
haar zal aanbreken D.V.

Overleden: In de leeftijd van 
“pas” 73 jaar is op vrijdag 27 
maart j.l. mevr. M. Veerman-Baas 
overleden. Zij woonde op app. 
106 van Veilige Haven. Vorige 
week overleed dhr. J.M. Schaap-
herder, wonend in Het Baken 
app. 153. Hij bereikte de leeftijd 
van de zeer sterken, 90 jaar! Op 
vrijdag 27 maart j.l. overleed op 
De Lichtboei app. 201, dhr. K. 
Frielink in de leeftijd van 89 jaar. 
Van heler harte leven wij mee 
met allen die verdriet hebben om 
de leegte die in hun familiekring 
gevallen is. Wij bidden de Heere  
Zijn troostvolle nabijheid hen te 
bewijzen. De dood zegt nooit: 
“het is genoeg”. Pas als het grote 
Paasfeest aanbreekt, het grote 
Opstandingsfeest aanbreekt, zal 
de dood niet meer zijn, ook geen 
rouw,  jammerklacht of moeite. 
   
Voor Ankertjes: In de afgelopen 
weken vonden er een tweetal 
mutaties plaats in Amaris Voor 
Anker. Mevr. W.L.C. Perk verhuisde 
van app. 154 naar app. 152. Mevr. 
A. de Vente-Wever verhuisde van 
app. 187 naar app. 189 van het 
Bovendek. Een goede tijd toege-
wenst in uw nieuwe appartement! 
Omdat het corona-virus ook 
Voor Anker is binnen gedrongen 
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VERENIGINGSNIEUWS

Hartelijk
dank!

DIVERSEN

Stichting Albanië Comité

Ophalen bestelde 
wikkelkoeken

Morgen, zaterdag 4 april 2020, is het tijd 
om de bestelde wikkelkoeken op te halen 
en te bezorgen. Hieronder meer informatie 
daarover. We willen u vragen om dit even 
goed te lezen, want we hebben een aantal 
maatregelen moeten nemen i.v.m. adviezen 
rondom het corona-virus. Wilt u zich ook 
echt aan deze maatregelen en de ophaaltij-
den houden, op die manier kunnen we dit 
op een goede manier laten verlopen en ook 
op die manier zorgen we voor elkaar.
 
Ophalen
Het ophalen van de wikkelkoeken is op een andere locatie.
Dit is nu bij

Garage Herman Lubbers, Ambachtsweg 1

We vragen u om rekening te houden met het volgende:
•	 Kom	zoveel	mogelijk	lopend	of	op	de	fiets.
•	 Komt	u	toch	met	de	auto,	dan	kan	deze	niet	op	het	terrein	komen	

en zult u deze in de omgeving moeten parkeren.
•	 Kom	alleen,	zodat	we	zo	min	mogelijk	mensen	bij	elkaar	hebben.
•	 Houd	1,5	meter	afstand.
•	 Volg	de	looprichting	op	het	terrein.
 
Om het aantal mensen zoveel mogelijk te spreiden hebben we 
ophaaltijden opgesteld en een indeling gemaakt op alfabet. Wilt u 
op deze tijd de wikkelkoek op komen halen? De indeling is gemaakt 
op achternaam:
  9.00 tot 10.00 uur A t/m D
10.00 tot 11.00 uur    E t/m J
11.00 tot 12.00 uur    K t/m R
12.00 tot 13.00 uur    S t/m U en Z
13.00 tot 14.00 uur    V t/m W
 
Betalen per pin
Vanwege alle maatregelen hebben we een pinautomaat geregeld. 
Ons dringende verzoek is dan ook om de betaling per pin te doen.
Ter herinnering nog even de bedragen van de wikkelkoeken.
Een kleine wikkelkoek kost € 11,25 en een grote wikkelkoek kost
€ 14,50. Voor het bezorgen komt er nog € 2,- per adres bij.
 
Bezorgen
Het bezorgen van de wikkelkoeken vindt in de ochtend plaats 
tussen 9.00 en 12.00 uur. Wilt u ervoor zorgen dat u thuis bent op 
deze ochtend en het geld gepast klaar hebt liggen? Het is het meest 
prettig als dit in een envelop klaarligt, dan kunnen de bezorgers het 
zo meenemen. De bezorgers hebben geen wisselgeld mee.
 
We hopen dat we elkaar morgen in goede gezondheid mogen 
treffen.
 
Mochten er nog vragen zijn, dan kan er contact opgenomen worden 
via dit mailadres of telefonisch via 035-2000103.

moesten twee afdelingen geïso-
leerd worden. Het Baken en De 
Lichtboei! Gesloten voor familie 
en bezoek. Wie zal het stille leed 
kunnen peilen dat nu geleden 
wordt? Personeel in bescher-
mende kleding, beangstigend, 
onbegrepen! Een personeelslid is 
opgenomen in het ziekenhuis met 
ziekteverschijnselen. “Heere God, 
ontferm U!!”

Een vriend van Voor Anker:
Zo mag ik onze vriend en broeder 
Henk Schram toch wel noemen. 
De zorgen en moeiten van het 
leven, de druk van het ambt van 
ouderling brachten hem aan 
de rand van een burn-out. Een 
broeder die zo moeilijk “nee” kon 
zeggen moest nu “ja” zeggen. 
We zullen hem node missen in 
Voor Anker. Een trouwe herder 
in dienst van de Grote Herder 
moest de herdersstaf neerleggen. 
We begrijpen zijn verstandige 
beslissing maar toch . . . Henk, ook 
vanaf deze plaats wensen wij jou 
en je vrouw van harte veel sterkte 
toe. De Heere Jezus sprak: “Kom 
naar Mij toe, allen die vermoeid 
en belast bent, en Ik zal u rust ge-
ven”. In Zijn doorboorde handen 
ben je veilig! Het ga je wel samen 
met je vrouw. en als straks, naar 
wij hopen, de rust hervonden is, 
zullen de deuren in Voor Anker 
wijd open staan!

Tenslotte: Een gedicht van M.A.  
Groeneweg-de Reuver: “Biddend 
vertrouwen” (in het bijzonder 
opgedragen aan Henk en zijn 
vrouw)
 
O, mijn God,
de weg is soms zo donker.
‘k Zie geen pad waarlangs
mijn voet kan gaan.
Nergens zonlicht,
zelfs geen stergeflonker.
Maar Gij ziet mijn wank’le
schreden aan.

Wil, o Heere mij geleiden,
ook al weet ik niet
hoe ik moet gaan.
Mag ik nochtans
mij in U verblijden
en leer mij Uw heil’ge wil verstaan

Neem mijn hand
in Uwe trouwe handen,
Gij, Die steeds
mijn Helper zijt geweest.
Doe mijn hart in liefde
tot U branden.
Leid mij altijd door
Uw Heil’ge Geest.

Is Uw weg soms anders
dan ‘k zou wensen,
leer mij U dan volgen
meer en meer
want nog schoner
dan de band aan mensen
is de band aan U,
mijn dierb’re Heer”!
 
Een hartelijke groet uit Nijkerk,

ds. J.H. van Daalen

■ Hervormde
Mannenvereniging
‘Troffel en Zwaard’
Mannen van Huizen,
Vanwege de huidige corona-situ-
atie zijn wij helaas genoodzaakt 
het vergaderseizoen 2019-2020 
voortijdig te beëindigen.
Indien de situatie in september 
zodanig is verbeterd dat verga-
deren weer mogelijk is, zal op 
dinsdag 15 september de eerste 
vergadering van het komende 
seizoen worden gehouden.
Namens het bestuur,
 Berend Pieters (secretaris)
 berend.pieters@outlook.com

■ Pasen Muzikaal
vanuit de Hervormde Kerk Eemnes
Wanneer: 2e Paasdag
 maandag 13 april  
Hoe laat:  10.00 uur 
Waar: via Internet:
  kerkdienstgemist.nl
(voor alle duidelijkheid:
geen toegang tot kerkgebouw 
voor bezoekers)

Muziek: Sopraan & Harp
 Martine Dubois 
Trompet Wouter de Jong 
Trompet Jakob Bout  
Orgel Jan Gooijer
Meditatie: ds. Lex van de Scheur

■ NH GOOI Radio
zondagochtend
programmering
Vanwege de mondiale uitbraak 
van het Coranavirus zal NH GOOI 
Radio geen kerkdiensten uitzen-
den. 
Zolang de crisis voortduurt zal er 
een aangepast programma wor-
den uitgezonden.

Kids Kledingbank

Zoals het er nu uitziet, kunnen 
we dit voorjaar helaas geen 

Kids Kledingbank organiseren.
Wij vinden dit erg jammer, 

temeer omdat we weten dat 
er veel gezinnen zijn die op 
dit moment moeite hebben 

om de kinderen van voorjaars- 
en zomerkleding

te voorzien.

Onze vraag aan u, als 
gemeente, is om zoveel 
mogelijk in je /uw eigen 
omgeving te kijken of 
er gezinnen zijn die 

kinderkleding nodig hebben 
en hen hierbij te helpen.

Dit kan bijvoorbeeld door de 
kleding die je eigen kinderen 
niet meer passen, te geven. 

Als er kleding overblijft wil(t) 
je/u dit dan bewaren voor een 
volgende Kids Kledingbank?

Als er een gezin is wat  
kleding nodig heeft en het 
lukt echt niet, dan kan er 

contact opgenomen worden 
met de Kids Kledingbank via 

het emailadres 
kledingbankhuizen@gmail.com

Dan kunnen wij u in contact 
brengen met de diaconie.

Wij beseffen dat we in een 
onwerkelijke periode leven 

en hopen van harte dat 
we in het najaar weer een 
Kids Kledingbank kunnen 

organiseren!

Wij bidden voor de gezinnen
en mensen die het  juist nu 

moeilijk hebben.

Hartelijke groet,
Team Kids Kledingbank.
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SchuldHulpMaatje Huizen heeft als doel het voorkomen 
en oplossen van financiële schuldproblematiek van 

particulieren, geïnspireerd door Bijbelse motivatie. Het 
werk wordt uitsluitend gedaan door vrijwilligers.

SchuldHulpMaatje zoekt per direct een

Coördinator
 (4 tot 6 uur per week)

Taken: de coördinator is de spin in het web tussen 
hulpvrager en hulpverlenende Maatjes, bewaakt 

grenzen en is de bindende factor in het gehele proces 
van schuldhulpverlening. Een compleet profiel van de 

coördinator is op te vragen via
schuldhulphuizen@gmail.com

Daarnaast komt SchuldHulpMaatje vanwege toenemende 
hulpvragen graag in contact met nieuwe

Maatjes
Een Maatje wordt (na een training) gekoppeld aan 

iemand met een hulpvraag. Je geeft iemand weer hoop 
dat het goed kan komen. Je brengt overzicht in 

inkomsten en uitgaven en onbetaalde rekeningen. 
Daarna maak je samen een plan voor een oplossing. 

Maar zeker zo belangrijk is dat je er voor
iemand wilt zijn.

Meer informatie over het werk van Maatjes?
Kijk dan op https://schuldhulpmaatje.nl/samen-lukt-t/

vrijwilliger-worden/

Meer informatie over beide vacatures is ook te 
verkrijgen via de bestuursleden;

Gerard Barmentlo, via g.barmentlo@online.nl
06 - 480044030

of Klaas Benschop, via klaasbeschop@gmail.com
06 - 37350178

SchuldHulpMaatjes; Belangrijk en mooi werk.
Juist ook in deze tijd! Help ons dus!

 ADVERTENTIES

“Dit weet ik, dat God met mij is”
Psalm 56:10

Met droefheid geven wij kennis van het overlijden van onze 
geliefde zuster, schoonzuster, tante en nicht
 

Margriet Veerman-Baas 
sinds 17 mei 2017 weduwe van
Lambertus Bernhard Veerman 

Huizen, 26 september 1946 Huizen, 27 maart 2020

 Janny Teeuwissen-Baas  
 en verdere familie 
 
Oranje Nassauplein 100  
1272 KV Huizen 

Correspondentieadres:                                                                                               
Mevrouw J. Teeuwissen-Baas                                                                                                                       
p/a Uitvaartcentrum De Groot 
Havenstraat 23-25                                                                                                        
1271 AB Huizen

De begrafenis heeft hedenmiddag plaatsgevonden op de 
Nieuwe Algemene Begraafplaats aan de Naarderstraat te 
Huizen. 

 Toen zeide Jezus tot Zijn discipelen:
 Zo iemand achter Mij wil komen,
 die verloochene zichzelven en
 neme zijn kruis op en volge Mij.

Mattheüs 16 : 24

In de volle zekerheid des geloofs, heeft de Heere tot Zich 
genomen, mijn lieve man, onze vader en opa

Harmen Kos

Huizen, 26 april 1933 Huizen, 25 maart 2020

 Huizen: Gerrie Kos-Vos

  Henk ~ in liefdevolle herinnering

  Geertje ~ in liefdevolle herinnering

 Nieuwe-Tonge: Bert Kos en Sandra Kos-van Tol

 Nijmegen: Gerda Sluijs-Kos en Ferdinand Sluijs 
   Alfred, Martin, Remco, Bianca

Tijm 16 
1273 EC Huizen

De begrafenis heeft woensdag 1 april in besloten kring 
plaatsgevonden op de Nieuwe Algemene Begraafplaats aan 
de Naarderstraat in Huizen. 


