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KERKDIENSTEN

Zondag 12 april 
 Rooster 1: Mattheüs 28 : 1-7
 Rooster 2: Psalm 118 : 21-24
 Rooster 3: Jeremia 12-16

Maandag 13 april
 Rooster 1: Mattheüs 28 : 8-15
 Rooster 2: Psalm 45 : 1-6
 Rooster 3: Markus 9-10

Dinsdag 14 april
 Rooster 1: Exodus 15 : 1-21
 Rooster 2: Psalm 45 : 7-12
 Rooster 3: 1 Korinthe 13-14

Woensdag 15 april
 Rooster 1: Exodus 15 : 22-27
 Rooster 2: Psalm 45 : 13-16
 Rooster 3: Exodus 9-12

Donderdag 16 april
 Rooster 1: Exodus 16 : 1-20
 Rooster 2: Psalm 45 : 17-18
 Rooster 3: 1 Samuël 26-31

Vrijdag 17 april
 Rooster 1: Exodus 16 : 21-36
 Rooster 2: Psalm 46 : 1-4
 Rooster 3: Psalm 45-47

Zaterdag 18 april
 Rooster 1: Psalm 111
 Rooster 2: Psalm 46 : 5-8
 Rooster 3: Job 31-32

BIJBELROOSTER

Voor alles is gezorgd
“Als zij nu aan land gegaan waren,

zagen zij een kolenvuur met vis daarop liggen, en brood”.

Johannes 21 : 9 

Vrijdag 10 april
Goede Vrijdag

Gezamenlijke online kerkdienst
vanuit de Meentkerk 

19.45 uur: Evangelist Jan Verkerk

Collecte: Algemeen Kerkenraads Fonds
Busjes: Diaconale welzijnscommissie

Zondag 12 april
Eerste Paasdag

Gezamenlijke online kerkdienst
vanuit de Meentkerk

  9.30 uur: Ds. G.J. Roest
17.00 uur: Ds. F. van Velzen

1e collecte: Diaconie
2e collecte: Kerkrentmeesters
 (extra Paascollecte)
Busjes: Plaatselijk jeugdwerk

Maandag 13 april
Tweede Paasdag

Gezamenlijke online kerkdienst
vanuit de Meentkerk

  9.30 uur: Ds. P.M. van 't Hof

1e collecte: Diaconie
2e collecte: Kerkrentmeesters
 (extra Paascollecte)
Busjes: Plaatselijk jeugdwerk

Toen de discipelen met lege netten aan de wal 
kwamen, had de Heere Jezus gevraagd: hebt u 
niet enige toespijs? Ze hadden toen niets. Ech-
ter als de discipelen voor de tweede keer gevist 
hebben en de netten vol zijn, heeft de Heere 
al een maaltijd gereed. U kunt geloven dat de 
discipelen daar verbaasd naar gekeken hebben. 
Iets heel rijks komt daarmee naar hen en ons 
toe. Namelijk Zijn wonderlijke zorg en liefde 
voor Zijn Kerk.
Vóór dat Christus Zijn hellevaart maakte, hield 
Hij het Avondmaal met hen. Vóór Zijn hemel-
vaart houdt Hij het middagmaal met hen. Het 
Avondmaal was een versterking voor hen op 
de moeilijke weg die voor hen lag. Zonder dit 
middagmaal zou voor hen de weg eveneens te 
zwaar zijn. Straks moeten  de discipelen Chris-
tus’ woord en werk immers uitdragen als scha-
pen onder de wolven. Daarom versterkt Hij hen 
eerst in Zijn nabijheid en met Zijn gaven.
En wat hebben ze dat nodig gehad! Petrus zat 
kort daarna in de gevangenis. Jacobus is dan al 
door Herodes gedood. En waar kwam Johannes 
niet voor te staan en de anderen! Maar vóór 
dat hen dit alles overkomt, heeft Jezus ze bij 
Zich genomen, hen versterkt en bemoedigd. Op 
Petrus heeft dit alles zo’n indruk gemaakt, dat 
hij er in het huis van Cornelius nog over spreekt 
(Hand. 10 : 41) dat de Christus de Opgestane 
hen openbaar geworden is, Die met hen gege-
ten heeft nà (niet vóór) Zijn opstanding.
Ook nu neemt de Heiland Zijn volgelingen in 
Zijn nabijheid om ze te versterken door Zijn 
heilsmiddelen voor wat hen te wachten staat. 
Wat is dat nodig voor beproevingen en aan-
vechtingen, voor tegenslagen en ziekte, bij het 
naderen van de dood, maar ook om de weelde 
van de voorspoed te dragen en om de listen van 
satan te doorstaan. We zien het hier: de Heere 
stuurt de Zijnen maar niet zó op weg. Hij doet 
Zijn schapen  eerst ingaan in Zijn geborgenheid 
en dan uitgaan op de weg vol risico’s en geva-
ren. Wat een Goede Herder. Onze harten kun-
nen in de Heere gerust zijn. Dat is troostend. 
Hij verzekert van Zijn hartelijke liefde en trouw.
Behalve dit is bij deze maaltijd, die de Christus 
Zelf klaar maakte, nog wat anders te leren. 
De Heere heeft eigenlijk dat wat de discipelen 
Hem brengen helemaal niet nodig. Hij kwam 

niet om wat van hen te ontvangen, maar om 
hen wat te geven. Opgepast dat we dan niet 
zeggen: Heere, ik hoef het Uwe niet. Ik heb een 
net vol vis. U mag wel met mij mee-eten. Kan 
de Heere het Zijne aan ons kwijt? Is daar plaats 
voor?
Zonder dat de discipelen er iets aan gedaan 
hebben, is er die maaltijd. Deze vis hebben ze 
niet gevangen. Het brood is door hen niet ge-
kocht en het vuur hebben zij niet aangestoken. 
We leren eruit dat er van ons niets bij hoeft. ’t Is 
als het erop aankomt helemaal Gods werk. Wat 
wordt Hij dan verheerlijkt.
Mocht Pasen verkondigen dat de Heere zorgt 
voor het leven van Zijn Kerk, dit middagmaal 
maakt duidelijk dat de Heere ook zorgt voor 
het levensonderhoud van Zijn Gemeente. Hij 
legde Zijn leven af, opdat de Zijnen het leven 
en de overvloed zouden hebben. Dit middag-
maal verkondigt dat Hij een uitgewerkte zalig-
heid heeft voor een uitgewerkt volk. Verstaan 
we dat? Dan gaat het goede van Gods woning 
verzadigen reis op reis. Zó werkt de Heere nu. 
Zó ontvangt Hij Zijn volk. Zó verrast Hij Zijn ge-
lovigen.
Straks moeten de discipelen er op uit als vissers 
van mensen. Een moeilijke en mooie opdracht. 
Hoe zal dat kunnen? Niet in eigen kracht. Dan 
blijven de netten leeg. Maar met Gods Woord 
zal het gaan. In deze maaltijd krijgen ze nog 
mee: vrees niet wat u eten of drinken zult, of 
wie u bewaren zal. Want u blijft onder Mijn 
zorg en bescherming staan. Ik zorg in mijn 
trouw voor uw leven en levensonderhoud, li-
chamelijk.
Een rijke gebeurtenis, deze maaltijd, juist ook 
voor Petrus. Eerst deze versterking, dan komen 
Christus’ vragen: Hebt u Mij lief? Vóór Petrus 
naar Zijn liefde wordt gevraagd, heeft de Heere 
hem in dit middagmaal Zijn liefde en zorg be-
wezen. Zo kwam het goed met hem, niet om-
dat Petrus zoveel liefde had, maar omdat de 
Heere hem zo lief heeft gehad.
Nog nodigt de Heere hongerigen en dorsti-
gen, vermoeiden en belasten: ‘Komt herwaarts  
houdt het middagmaal’. En die komen, zullen 
Hem kennen en zeggen: ‘Het is de Heere! Mijn 
trouwe Heere’.

A.P. Voets
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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 15 april:
 Ds. W. Poldervaart

Woensdag 22 april:
 Ds. G.J. Roest

Woensdag 29 april:
 Ds. J.H. van Daalen

 VERANTWOORDING

 ALGEMENE KERKENRAAD

■ 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 (kortlopen-
de) praktische hulp, bijvoorbeeld 
vervoer naar het ziekenhuis, klei-
ne klusjes in of rond het huis, of 
hulp bij het doen van boodschap-
pen? Of heeft u een vraag van 
diaconale aard? Neem dan contact 
op met een van de hieronder ver-
melde diakenen:
Oude Kerk:
 A.A. Vos, tel. 5251178.
 vosalbert11@gmail.com

■ Collecten
De collecte vrijdag 10 april (Goe-
de Vrijdag) is bestemd voor het 
Algemeen Kerkenraads Fonds.
De opbrengst van de busjes is 
voor de Diaconale welzijnscom-
missie.
Zondag 12 april (Eerste Paasdag) 
en maandag 13 april (Tweede 
Paasdag) is de eerste collecte 
bestemd voor de Diaconie, de 
tweede collecte (zakjes) voor de 
Kerkrentmeesters en de busjes 
voor het Plaatselijk jeugdwerk.
Hartelijk aanbevolen!

■ Algemene Kerkenraad
In de afgelopen week hebben 

PAASCOLLECTE
Op beide Paasdagen wordt de jaarlijkse extra Paascollecte 
gehouden. U bent gewend, dat u daar voor zakjes uitgereikt krijgt. 
Maar in de huidige situatie, is dat niet mogelijk. Maar zonder 
uitgereikte zakjes, kunnen we wel de extra Paascollecte houden 
en brengen we deze dan ook onder uw aandacht. De opbrengst 
is bestemd voor de financiering van het missionaire werk in onze 
gemeente.

Het missionaire werk zoals dat plaatsvindt vanuit De Brug en door 
onze evangelist br. Jan Verkerk. Missionair bezig zijn, door zending 
dicht bij huis gestalte te geven en daarmee het evangelie te delen 
hier in Huizen. Door concreet Gods missie vorm te geven en zo in 
verbinding te zijn met gelovige en ongelovige. En zo Gods liefde uit 
te dragen hier in onze plaatselijke samenleving. 

Wij vertrouwen erop dat u als gemeente hier aan mee wilt werken 
door uw financiële  bijdrage te geven aan de Paascollecte. 

U kunt komende paasdagen hieraan geven met de GIVT-app.
Door de optie ‘collecte toevoegen’ te gebruiken in het 
hoofdscherm. De Paascollecte is de ‘2de collecte’ optie.
 
Voor de goede orde als vast vertrekpunt hanteren we binnen de 
Hervormde Gemeente Huizen:
1ste collecte  =  (Eerste) rondgang tijdens de dienst
2de collecte  =  Busjes OF extra collecte
  (Tweede rondgang tijdens de dienst;
  avondmaal collecte of zakjescollecte)
3de collecte  =  Busjes wanneer er een extra collecte is

U kunt uw bijdrage ook overmaken op IBAN RABO0329902652 t.n.v. 
Hervormde Gemeente Huizen, o.v.v. “extra Paascollecte 2020”. 

Namens het College van Kerkrentmeester alvast hartelijk dank voor 
uw bijdrage.

■ Diaconie

Gemeente,
Op zondag 5 april was de col-
lecte bestemd voor de Diaconie. 
Vanwege COVID-19 heeft de 
kerkdienst online plaatsgevonden 
en kon geen Avondmaal worden 
gehouden.
Totaal is ontvangen o 1.792,85 
verdeeld als volgt: 

Via de Givt app o  1.349,50 
Via bankrekening KRM - 410,85
Via bankrekening
Diaconie  - 32,50

Voor de busjes t.g.v. de Diaconale 
Welzijns Commissie werd ontvan-
gen o 876,60, verdeeld als volgt: 

Via de Givt app   o  702,25 
Via bankrekening KRM - 154,35 
Via bankrekening
Diaconie  - 20,00

Tevens is nog ontvangen via de 
bankrekening van de Kerkrent-
meesters voor de collecten van
15 maart: Diaconie o 28,00 en 
AKF o 13,00.
Collecte van 22 maart: voor de IZB 
o 34,50. 
Via de bankrekening van de Dia-
conie is verder ontvangen o 70,00 
(50,00/20,00) voor de Diaconie,
o 63,50 (50,00/10,00/3,50) voor de 
IZB, o 10,00 voor kinderenzorg in 
Jemima, o 40,00 voor Albanië.
Met als omschrijving zondagse 
collecte werd ontvangen o 401,50 
(150,00/2 x 50,00/40,00/2 x 30,00/
25,00/11,50/10,00/5,00) 

Dank voor uw offervaardigheid.
Uw Diaconie

wij de online diensten met el-
kaar geëvalueerd. Het stemt tot 
dankbaarheid dat de vier wijken 
en De Brug gezamenlijke dien-
sten kunnen houden. Vanuit 
gemeente komen veel positieve 
reacties. Dat is erg belangrijk, 
want we vermoeden dat het nog 
wel even zal duren voordat er 
weer ‘normale’ kerkdiensten kun-
nen plaatsvinden. Daarom is er al 
een preekrooster gemaakt voor 
de online diensten t/m eind mei, 
waarbij is afgesproken te werken 
met een zo’n klein mogelijke ver-
tegenwoordiging uit de wijken. 
In de komende diensten zal er 
nog meer aandacht zijn voor de 
kinderen. Met medewerking van 
de Zondagsschool zullen de voor-
gangers middels een werkje o.i.d. 
de kinderen meer bij de diensten 
te betrekken. U zult hierover vóór 
en tijdens de diensten verder 
worden geïnformeerd.

Voorlopig dus nog online dien-
sten die 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) en 
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 liturgie voor de diensten 
te vinden zal zijn. 

Ook zult u op YouTube bij gebruik 
van het zoekwoord ‘Meentkerk’ 
de uitzending snel kunnen vin-
den. De diensten kunnen ook ge-
volgd worden via de kerkradio. 

Wij wensen u gezegende paasda-
gen.

Namens alle wijkkerkenraden,
De Brug en de Algemene Kerken-
raad,

Henk Klein
Scriba AK

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/
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

Jezus in quarantaine: In deze 
crisistijd wordt veel gesproken 
over quarantaine. Het woord 
quarantaine komt van het begrip 
‘quaranta giorni’, dat ‘40 da-
gen’ betekent. Het is een van 
oorsprong medische term die 
gebruikt werd in Italië tijdens de 
pestepidemie in de 14e eeuw. Wij 
zijn gekomen aan het einde van 
de veertigdagentijd. Op Goede 
Vrijdag wordt stilgestaan bij de 
meest intense verlatenheid in de 
wereldgeschiedenis: Jezus Chris-
tus, Die door Zijn Vader verlaten 
wordt aan het kruis van Golgo-
tha. Vanaf het kruis citeert Hij 
de woorden van Psalm 22: ‘Mijn 
God, mijn God, waarom hebt U 
mij verlaten?’ Omdat Christus de 
helse verlatenheid heeft gedra-
gen, zullen alle gelovigen deze 
vorm van verlatenheid nooit 
ondergaan of meemaken. Jezus 
ging in quarantaine om ons men-
sen tot zegen te zijn. Hij zorgt 
werkelijk voor een nieuw begin 
en een toekomst vol van Hoop, 
zodat wij ziende op Jezus op de 
Paasmorgen kunnen zingen: 

Want nu de Heer is opgestaan
nu vangt het nieuwe leven aan
een leven door Zijn dood bereid
een leven in Zijn heerlijkheid

Online-kerkdiensten: Ik wijs 
u erop dat de teksten van de 
onlinediensten vooraf worden 
geplaatst op
www.hervormdhuizen.nl. Het 
is zeker voor de kerkradioluis-
teraars handig. Hopelijk zijn er 
familieleden of kennissen die het 
kunnen printen en bij de betref-
fende gemeenteleden in de bus 
kunnen doen. Ook willen wij 

extra denken aan de kinderen. 
Bij de diensten voor de zondag-
morgen komt er op de website 
informatie te staan over een 
kinderverwerking, die gekoppeld 
wordt aan het Bijbelgedeelte wat 
in de dienst centraal zal staan. 

Meeleven: Er zijn vele zorgen 
in het midden van de gemeente. 
Bij dhr. H. van der Wal (Hugo 
de Grootsingel 41, 1277 CM) is 
onlangs longkanker vastgesteld. 
Daarbij lijdt hij ook aan longfi-
brose. Een schokkende diagnose. 
In de komende tijd zal hij bestra-
lingen moeten ondergaan in het 
Antoni van Leeuwenhoek zieken-
huis te Amsterdam.

Dhr. C.P. Bos (Estrikweg 15, 1272 
AM) onderging in de achterlig-
gende week een operatie en 
wacht op uitslagen van medisch 
onderzoek dat wordt verricht.
Tegenslag is er ook voor mevr. M. 
Kos-Vlug (Voor Anker). Opnieuw 
is ze gevallen, waarbij ze een 
breuk heeft opgelopen. Ruim 
een halfjaar geleden brak ze haar 
rechter bovenbeen, nu onder-
ging ze vanwege een breuk in 
haar linkerbeen een operatie in 
ziekenhuis Tergooi.
Mevr. B. Westland-Moll (Hulweg 
1) werd in de achterliggende 
week vanuit haar woning overge-
plaatst naar de hospice te Huizen. 
Haar geestelijke vermogens zijn 
nog goed, maar lichamelijk raakt 
ze steeds meer verzwakt. Wij 
wensen haar toe dat de laatste 
fase van haar aardse leven een 
goede voorbereiding mag zijn 
voor het eeuwig leven wat zij 
door Christus verzoenend lijden 
en sterven mag ontvangen.
Lydia Witte-Schaap (Kronenbur-
gerstraat 12) verblijft vanwege 
het coronavirus op de ic-afdeling 
van het Sint Antonius ziekenhuis 
te Nieuwegein. Zij wordt slapen-
de gehouden. Haar situatie is nu 
stabiel, maar blijft zorgelijk.
Dhr. H. Bout (Oranje Nassauplein 
20) werd vanwege het corona-
virus eveneens opgenomen in 
het ziekenhuis. Met hem zijn 
wij dankbaar dat hij weer goed 
aan het herstellen is. Vanuit het 
ziekenhuis werd hij overgeplaatst 

naar revalidatiecentrum de Me-
rem (Soestdijkerstraatweg 129, 
1213 VX Hilversum)
Bij de ernstig zieken denken wij 
ook aan dhr. B. Reurink (Tromp-
straat 2) die behandeld en 
verpleegd wordt in Naarderheem 
en aan dhr. H. Lubbers (Karel 
Doormanlaan 36).
Met mevr. A. Pronk-Vreeswijk 
(Oranjehof 31, 1271 WB) zijn wij 
dankbaar dat zij deze week van-
uit Villa Overbosch te Hilversum 
terugkeerde naar haar woning.
Hieronder meld ik de adresgege-
vens van de gemeenteleden die 
elders verzorgd worden:
In Naarderheem ( Amersfoort-
sestraatweg 1, 1411 HB Naarden) 
verblijven:
dhr. Bert Reurink (Trompstraat 2)
mevr. G. v.d. Poel-Vos (De Sa-
vornin 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, Hilver-
sum) verblijft:
dhr. A. de Boer (Oranjehof 29)
In revalidatiecentrum "De Posten" 
(De Posten 135, app. 601-a, 7544 
LR Enschede) verblijft:
mevr. P. Heijnen-Schaap (Oranje 
Nassauplein 8).

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 
voorkomen worden de pastorale 
bezoeken beperkt. Wel ben ik 
iedere werkdag tussen 9.00 en 
10.00 uur bereikbaar voor telefo-
nisch pastoraat, tel. 035-5251348. 

Uitzending ‘Groeten 
Gedachten Gebeden’ 
op Stille Zaterdag: Ook op Stille 
Zaterdag is er een uitzending van 
het programma ‘Groeten Gedach-
ten Gebeden’. Het thema voor de 
uitzending is afgestemd op deze 
gedenkdag. In het programma 
wordt door woord en lied stilge-
staan bij de vergankelijkheid van 
het leven, maar ook hoe door de 
opstanding van de Heere Jezus 
Christus er hoop is voor de toe-
komst. Met Adriaan Teeuwissen is 
een gesprek over de ingrijpende 
periode van het afstaan van een 
geliefde en de weg die dan ver-
volgd moet worden. Bij alle rouw 
schittert de trouw van God. Wij 
hopen dat ook deze uitzending 
voor velen tot bemoediging mag 
zijn en dat alles mag zijn tot eer 
van onze God. Het programma 
wordt iedere zaterdagavond om 
19.00 uur vanuit de Oude Kerk 

uitgezonden voor de luisteraars 
van de Kerkradio. De beeldop-
name wordt iedere week aan 
het begin van de zaterdagavond 
geplaatst 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 leven gaat lang 
niet altijd over rozen. Velen 
worden bepaald bij de gebro-
kenheid van het leven. Het blijft 
ook binnen het pastoraat zoeken 
naar een weg, waarbij we nabij 
kunnen zijn, maar tegelijkertijd 
ons dienen te houden aan de 
richtlijnen die in deze tijd gel-
den. Ook ervaren velen het als 
een groot gemis dat wij zondags 
en bij de christelijke feestdagen 
niet kunnen opgaan naar Gods 
huis. Gelukkig kunnen we wel 
via de moderne techniek met 
elkaar verbonden zijn en bovenal 
zoekt de Heere met ieder van 
ons verbinding. Bemoedigend is 
het om te vernemen en ook zelf 
te ervaren hoe juist nu wij elkaar 
nodig hebben en elkaar mogen 
ondersteunen en bemoedigen. 
Een verbondenheid die tot grote 
dankbaarheid stemt. Vanaf deze 
plaats ook hartelijk dank voor 
mails, apps, kaarten en telefoon-
tjes die dagelijks worden ontvan-
gen. Het is hartverwarmend! 

Wij wensen u en jullie vanaf deze 
plaats een gezegend Paasfeest!
Groeten, gedachten en gebeden.
                  

Ds. P.M. van ‘t Hof

NIEUWE KERK
Predikant:
Vacant
Consulent:
Ds. G.J. Roest

wijkberichtkerkbladnieuwekerk
@hervormdhuizen.nl.

Nieuwe Kerk, Brede Englaan 28

Diensten: Afgelopen zondag 
mochten we via internet verbon-
den zijn met de online diensten in 
de Meentkerk waarin we hoorden 
hoe de doornenkroon van Jezus 
tot onze erekroon heeft geleid. 
De kroon die staat voor onze 
vloek heeft hij gedragen naar het 
kruis. Zo zijn ook onze doorns uit 
ons leven door Hem gedragen. 
In de middagdienst zagen we 
dat ook toen de mensen al bezig 
waren met hun eigen positie. We 
zagen dat dwars door hun kwade 
gedachten ze profeteerden wat er 
met Jezus zou gebeuren. De Heere 
regeert. Wat doen wij? Bidden en/
of werken? Laten zij die nu geen 
tijd hebben om te bidden, werken 
en als we tijd hebben bidden voor 
de mensen die het nu zwaar heb-
ben. 
Dit weekend vieren we Goede 
Vrijdag en Pasen. Hetzij op een 
andere manier, thuis alleen of met 
onze geliefden. We hopen dat 
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ZENDERKERK
Predikant:
Ds. G.J. Roest,
Gravin Gertrude 8,
5239516

 gjroest@hervormdhuizen.nl

Zenderkerk, Borneolaan 30

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

Meentkerk, Bovenmaatweg 410

de wonderlijke boodschap van 
deze hoogtijdagen ons boven de 
omstandigheden mogen uittillen 
en onze harten naar Hem mogen 
richten, om Zijn zegen te ontvan-
gen.
Op Goede Vrijdag zal in de online 
dienst voorgaan: ev. J.O. Ver-
kerk. Zondag 1e paasdag ds. G.J. 
Roest en in de middag ds. F.A. 
van Velzen uit Amersfoort. Op 2e 
paasdag zal ‘s morgens voorgaan 
ds. P.M. van ’t Hof. We wensen u 
gezegende diensten toe.
 
Zieken: Mevrouw Vlaanderen van 
de Rembrandtlaan 26 is woens-
dagnacht in het ziekenhuis op 
genomen. Ze kreeg hoge koorts 
die is inmiddels met medicij-
nen omlaag gebracht. Ze ligt in 
Ter Gooi en mag geen bezoek 
ontvangen. Laten we haar en alle 
andere zieken gedenken in onze 
gebeden.

Danken: Dankbaar zijn we met 
mevr. Rebel-Vos van de Akkerweg 
63. Zij is woensdag thuisgekomen 
uit het ziekenhuis. 

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 gemeen-
te. Inmiddels gebeurd er al veel op 
dat vlak door de pastorale ouder-
lingen,  NK vrouwen, diaconie etc. 
Wij hebben niet van iedereen een 
telefoonnummer of email adres. 
Wanneer ook u contact 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,
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 ge-
hele kerkenraad,

Martin Slingerland

Een hartelijke groet . . . 
Namens de Evangelisatie Commis-
sie een groet aan heel de ge-
meente en in 't bijzonder diegene 
die het zo moeilijk hebben in 
deze dagen.
Onze ouderen, zieken, nabe-
staanden van hen die ons ontval-
len zijn. Ook wij als commissie zijn 
beperkt in de mogelijkheden om 
in gesprek te gaan met mensen 
om ons heen. Vanaf deze plaats 
een hartelijke groet, speciaal voor 
hen...
Wat kunnen wij doen in deze tijd.
Wij bezorgen de Paasecho, op 
bepaalde adressen het Huizer 
Kerkblad en wijzen mensen af te 
stemmen op de online diensten, 
die er gelukkig zijn.
Wij voelen een enorme verbon-
denheid, ondanks de afstanden 
die er zijn. Bovenal een verbon-
denheid in Jezus Christus, Wiens 
lijden, sterven en opstanding wij 
gedenken!

Tot slot
Wij kunnen het huidige virus niet 
zien, maar hij is er wel. Zo kunnen 
wij ook God niet zien, maar Hij is 
er wel. Daar vertrouwen wij op, 
dat Hij een wonder verrichten zal 
om de coronavirus te doden!
Dank voor de techneuten en 
voorgangers voor het leiden van 
de internetdiensten.

Heel hartelijk gegroet,
 Evangelisatie Commissie
 Nieuwe Kerk

Bij de kerkdiensten: Zondag 
vieren we Paasfeest, onverbreke-
lijk verbonden met Goede Vrijdag 
vlak daarvoor. Jezus is gestorven 
en Jezus leeft voor eeuwig. Jezus 
is niet iemand die er is geweest, 
Hij is er en zal er zijn. Als enkele 
van zijn leerlingen Hem ontmoe-
ten is het eerste wat Hij zegt: 
‘vrees niet’. Wees niet bang. Ook 
vandaag is dat Jezus’ woord aan 
ons: wees niet bang. De vrouwen 
tegen wie Hij dit zegt zijn vervol-
gens vol ontzag en vol vreugde. 
Wanhoop en onzekerheid over 
hoe het allemaal verder moet 
slaan in de ontmoeting om in 
ontzag en grote vreugde. Ik hoop 
dat het deze Paastijd de ervaring 
van u, jou en mij zal zijn. Door 
Christus, onze levende Heer. Op 
Goede Vrijdag gaat Jan Verkerk 
voor. Op Eerste Paasdag ga ik ’s 
morgens voor, en zullen we lezen 
uit Mattheüs 28 : 1-10, op Eerste 
Paasdag ’s middags gaat ds. Van 
Velzen voor, op Tweede Paasdag ’s 
morgens ds. Van ’t Hof. Allemaal 
vanuit de Meentkerk, online voor 
iedereen mee te maken. Een ge-
zegend Paasfeest toegebeden!

Flyer voor alle gemeenteleden:
Deze dagen wordt bij alle ge-
meenteleden van de wijk Zen-
derkerk een flyer bezorgd. Hierin 
staan veel dingen die u als lezer 
van het kerkblad wel weet: over 
diensten, over pastoraat, over 
praktisch hulp. We hopen dat met 
deze flyer bij alle gemeenteleden 
de boodschap aankomt dat we er 
willen zijn voor en met elkaar. 

Actie: kaarten sturen: In deze 
tijd voelen veel mensen hoe 
belangrijk het is elkaar te kunnen 
zien en ontmoeten. Juist nu het 
niet gewoon is, en er ook gemis 
is aan ontmoeting en aanraking. 
Het doet goed om een teken van 
leven te ontvangen. Graag or-
ganiseren we daarom het sturen 
van kaarten. We zoeken gemeen-
teleden die 5 kaarten met een 
persoonlijke boodschap willen 
sturen naar onze oudere broeders 
en zusters. Als u/jij mee wilt doen, 
stuur dan een mail naar Martijn 
Spilt: spiltmartijn@gmail.com. Hij 
zorgt dan dat u/jij 5 namen en 
adressen ontvangt. Denk bij het 
kopen van kaarten ook aan de 
lokale ondernemer (bijvoorbeeld 
de Echowinkel heeft prachtige 
kaarten).

Meeleven: *In Gooizicht (Paulus 
van Loolaan 21, 1217 SH Hilver-
sum) wordt br. W. Rebel, (Archi-
pelplein 62) nog verzorgd.
*In Theodotion (Werkdroger 1, 
1251 CM Laren) verblijft zr. A. 
Molenaar-Snel, (Trompstraat 10) 
voor revalidatie.
*In Naarderheem (Amersfoort-
sestraatweg 1, 1411 HB Naarden) 
is na een val zr. K. Reidsma-Vos 
(Godelinde 65) opnieuw opgeno-
men voor revalidatie.
Voor allen geldt dat zij geen 
bezoek mogen ontvangen. Des 
te fijner wanneer zij wel kaarten 
ontvangen.
*Thuisgekomen uit het ziekenhuis 
is enkele weken geleden Helen 
Westland (Antennestraat 30, 1276 
ES Huizen). Na een lang verblijf in 
het ziekenhuis, waarin zij in zeer 
kritieke toestand was, is het bij-
zonder dat zij nu thuis mag zijn. 
We wensen haar met haar gezin 
van harte Gods zegen toe.

Bijbeltekst: ‘Als u met uw mond 
de Heer Jezus belijdt en met uw 
hart gelooft dat God Hem uit de 
doden heeft opgewekt, zult u 
zalig worden.’ (Romeinen 10 : 9, 
HSV)

Tenslotte: Met hartelijke groet, 
in Christus verbonden, 

ds. Gerben Roest

Daar juicht een toon,
daar klinkt een stem,
Die galmt door gans Jeruzalem.
Een heerlijk morgenlicht
breekt aan:
De Zoon van God is opgestaan!

Zusters en broeders, op de 
Paasmorgen mogen we elkaar 
begroeten met deze woorden: 
De Heer is waarlijk opgestaan!
Achter het lijden van de Goede 
Vrijdag, achter de donkere tijd 
van het corona-virus, gloort het 
overwinningslicht van Pasen. De 
kroon van “corona” moet het 
afleggen tegen de overwinnings-
kroon van onze Here Jezus.
Vanavond staan we stil bij het 
lijden en sterven van de Here 
Jezus. Voorganger is evangelist 
Jan Verkerk.
Zondagmorgen vieren we de 
opstanding uit de dood van onze 
Heiland. De Paasdienst wordt 
geleid door ds. Gerben Roest. 
Zondagmiddag gaat ds. Frans van 
Velzen voor en op Tweede Paas-
dag ds. Van 't Hof.

Overleden: Dinsdagmorgen 7 
april is zr. Gerry Blok-Teuwissen 
op afdeling ‘De Lichtboei’ in 
Voor Anker overleden. Zij was 
de echtgenote van Lou Blok en is 
81 jaar oud geworden. Al enkele 
jaren werd het moeilijker om 
nog echt met haar te communi-
ceren. Sinds begin januari kon ze 
niet langer meer thuis bij haar 
man op De Sav. Lohmanlaan 27b 
wonen en werd ze opgenomen 
in ‘De Lichtboei’. Na een korte 
ernstige ziekte, waarschijnlijk 
door besmetting met het corona-
virus, is zij gestorven. De laatste 
week was extra moeilijk door de 
beperkende maatregelen met 
betrekking tot het bezoek. Dage-
lijks was slechts één kort bezoek 
van Lou of één van de kinderen 
mogelijk. Dat is extra verdrietig 
afscheid nemen. We leven als 
gemeente mee met Lou, Jeroen 
en Marinde, Kees en Eveline en 
de kleinkinderen Richard, Timon, 
Alberto en Lotte en Silvia. Wat 
zullen ze hun opgewekte vrouw, 
moeder en oma missen. Want zo 
kenden we Gerry, altijd positief 
denkend. Heel betrokken op heel 
veel mensen, in allerlei situa-
ties. Wat had ze bijv. een liefde 
voor de bewoners van Visio, het 
jeugdwerk. Wat heeft ze het 
vuur uit de sloffen gelopen voor 
de bazaars t.b.v. de bouw van de 
Meentkerk. Wat had ze een zorg 
voor Lou die ook zelf met een 
steeds beperkter gezichtsvermo-
gen zijn weg moet gaan. Samen 
was het ruim 59 jaar een bijzon-
der span.

(vervolg op pagina 6)
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EEn minuscuul virus zEt EEn strEEp door
hEt machtigE maakbaarhEidsdEnkEn

DE GEVOLGEN VAN HET CORONAVIRUS OP ONZE SAMENLEVING ZIJN GROOT

Binnen enkele weken is ons dagelijks leven 
drastisch veranderd. Het coronavirus raakt 
ons allemaal. De samenleving raakt ont-
wricht, de zorgverlening staat onder zware 
druk, vermogens verdampen, banen staan 
op de tocht en ieder wordt gedwongen om 
fysieke sociale contacten zoveel mogelijk te 
vermijden. We worden werkelijk stilgezet. 
Hoe broos is de mens en hoe kwetsbaar is 
onze samenleving. Niet wij hebben alles in 
de hand, maar wij zijn in alles afhankelijk 
van onze Schepper, de Heere God die Zijn 
schepping onderhoudt en regeert.

‘Kunnen wij het maken, nou en of!’ Dit 
motto schalt weleens door de woonkamer 
wanneer onze zoon een aflevering bekijkt 
van de kinderserie: ‘Bob de bouwer’. Het 
klinkt niet alleen bij een kind als muziek in 
de oren. Hoe vaak leeft bij ons de gedachte 
niet, dat wij het wel kunnen maken! Inmid-
dels hebben velen geleerd om een toontje 
lager te zingen. Een minuscuul virus zet 
een streep door ons maakbaarheidsdenken. 
Eerst werd het probleem nog wel gebaga-
telliseerd, maar inmiddels is bijna iedereen 
ervan doordrongen welke impact het coro-
navirus heeft op de samenleving. Het virus 
spant de kroon. Koning Willem Alexander 
benadrukte onlangs in zijn toespraak tot 
het volk, dat wij ondanks alle voorzorg-
maatregels niet opgewassen zijn tegen deze 
pandemie. Met stelligheid hield hij het volk 
voor:  het coronavirus kunnen wij niet stop-
pen!

Tot arbeid geroepen 
Wanneer wij het virus niet geheel kunnen 
keren, blijft wel de vraag wat wij van deze 
crisestijd kunnen leren. Is dit een ingrijpen 
van God vanwege ons verkeerd rentmees-
terschap? De mens kreeg als kroon van Gods 
Schepping een belangrijke opdracht. In Ge-
nesis 2 vers 15 lees ik hoe de Heere de mens 
nadrukkelijk inschakelt: ‘De Heere God nam 
de mens, en zette hem in de hof van Eden 
om die te bewerken en te onderhouden.’  
Wij zijn geroepen om aan de slag te gaan 
en daadwerkelijk onze handen uit de mou-
wen te steken. Met geschonken krachten 
en wijsheid zijn wij door God tot de arbeid 
geroepen. Wij lezen in het eerste Bijbelboek 
echter ook hoe wij naar eigen inzicht kun-
nen handelen. De mens was ongehoorzaam 
aan God en het gevolg is dat mensen hun 
eigen bouwprojecten willen gaan realise-
ren. Het moet groot, groter, grootst. Een 

project van XXL formaat is de toren van 
Babel. Ook toen dacht men de klus wel te 
gaan klaren. En van iedere steiger klonk het 
lied: Laten wij voor ons een naam maken! De 
Heere ging dit werk van mensenhanden ver-
storen. Ik lees in Genesis 11 de aangrijpende 
woorden: Toen daalde de Heere neer. Hij 
daalde af. Hij brengt verwarring. Hij voor-
komt dat mensen zo machtig worden dat 
ze heel de aarde beheersen. God zorgt voor 
verwijdering, Hij creëert een werkelijkheid 
waarbij de mensen niet meer samengeklon-
terd bezig zijn. De mens met zijn trots wordt 
door de Allerhoogste van de troon gehaald. 
Want het gaat niet om onze naam en onze 
eer, maar om Gods Naam en dat Hij in onze 
werken verheerlijkt wordt.

Onze werken besmet 
Wij zijn als verantwoordelijke mensen geroe-
pen om het goede voor de samenleving te 
zoeken. Maar met de opstellers van de Hei-
delbergse Catechismus moeten wij belijden 
dat ‘onze beste werken onvolmaakt en met 
zonden bevlekt zijn’. 
Uiteindelijk hebben wij niet de maakbaar-
heid van de samenleving, van de economie 
of zelfs van het menselijk geluk in de hand. 
Door het coronavirus zien wij ook als nooit 
tevoren de grenzen van de medische weten-
schap. Koortsachtig probeert men het juiste 
vaccin te vinden, maar ondertussen sterven 
iedere dag wereldwijd duizenden mensen 
aan de gevolgen van het virus.  
Dat wij juist in deze lijdenstijd op weg naar 
Pasen zo nadrukkelijk bepaald worden bij de 
vergankelijkheid van de mens kan ook heel 
helend zijn. Het gebed is of ook hierin God 
het kwade doet meewerken ten goede. Dat 
wij in het lijden en in onze angsten zien op 
de Man van Smarten, de Heere Jezus Chris-
tus. ‘Voorwaar onze ziekten heeft Hij op Zich 
genomen, ons leed heeft Hij gedragen.’  Wij 
moeten door Hem genezen worden; ook 
waar wij besmet zijn door de hoogmoed en 
waar wij ontrouw zijn, om als een goed rent-
meester te zorgen voor de werken van Gods 
Hand. Wij worden geroepen ons te bekeren. 
Ons te verootmoedigen en te belijden dat 
wij zelf de klus niet kunnen klaren. Hoe vaak 
hebben wij in al onze ijver de Opdrachtgever 
uit het oog verloren.  
 
Bewustwording levensstijl   
Het coronavirus dwingt ons ook om onze 
manier van leven tegen het licht te houden. 
Door het virus is er een bewustwording met 

betrekking de gevolgen van ons handelen 
voor het geheel van de samenleving. Het 
roept ons ertoe op om in liefde  naar elkaar 
om te zien. Er is tijd, om bewust te investe-
ren in contacten met anderen. Wij hebben 
niet alles in de hand, maar wij kunnen wel 
binnen onze mogelijkheden alles doen om 
gehoor te geven aan Gods liefdesgebod. 
Ook hierbij roep ik de toespraak van koning 
Willem Alexander in herinnering. Direct 
na zijn erkenning dat wij het coronavirus 
niet kunnen stoppen volgden de krachtige 
woorden: ‘maar het eenzaamheidsvirus  
wel.’  Nee wij kunnen de klus niet zelf kla-
ren, maar wel draagt een goede leefwijze 
bij aan het welzijn van de ander en onszelf.

Welvaart of welzijn? 
In deze weken zien wij ook hoe noodge-
dwongen keuzes al grote gevolgen heb-
ben op bijvoorbeeld de luchtkwaliteit. 
Nu worden wij door de richtlijnen vanuit 
de overheid genoodzaakt tot een ander 
leefpatroon. De vraag is tot welke offers 
wij bereid zijn in de toekomst. Gaan wij 
straks op de oude voet verder of passen wij 
ons leefpatroon aan? Kiezen wij primair 
voor ons eigen genot en welzijn of zijn wij 
gericht op God en het welzijn van de ander? 
Juist het virus maakt ons heel inzichtelijk 
hoezeer ons leven verweven is met dat 
van anderen. Gelukkig houden velen zich 
nadrukkelijk aan de regels, om zodoende, 
zover dat binnen onze mogelijkheden reikt , 
het leven van een ander te beschermen. Het 
vraagt offers. Niet meer naar de werkplaats, 
niet meer naar school, niet meer naar 
een sportvereniging, niet meer in mei op 
vakantie en vele andere keuzes die dienen 
om het leven van jezelf en anderen niet in 
gevaar te brengen. Mijn vraag is hoe wij dit 
gaan door vertalen in een tijd die volgt na 
het coronavirus. Gaan wij weer koortsachtig 
opzoek naar welvaart en genot of richten 
wij ons blijvend op het welzijn en God? 
Het is goed om ons te bezinnen op de 
vraag waar de Heere ons toe roept. Wie de 
balans opmaakt moet belijden dat wij ook 
na ontvangen genade nog zo bezig kunnen 
zijn met eigen belang. De doe-het-zelvers in 
het geloof die heimelijk denken zelf het wel 
te kunnen maken. Wij kunnen ten diepste 
niets in eigen kracht. Wij maken meer stuk 
dan dat wij helen, maar Gods werk is wel 
volkomen. Met de dichter van Psalm 138 
belijden wij: Hij zal Zijn werk voor mij vol-
tooien!  Vanaf de kruisheuvel klonk het uit 
de mond van onze Zaligmaker: Het is vol-
bracht! God laat niet los het werk van Zijn 
handen. Hij maakt werkelijk alles nieuw. 
De Heere maakt alle dingen nieuw! Bij alle 
berichten die tot ons komen leven wij van 
de belofte die staat opgetekend in Openba-
ring: ‘En God zal alle tranen van hun ogen 
afwissen, en de dood zal er niet meer zijn; 
ook geen rouw, jammerklacht of moeite 
zal er meer zijn. Want de eerste dingen zijn 
voorbijgegaan. En Hij Die op de troon zit, 
zei: Zie, Ik maak alle dingen nieuw. En Hij 
zei tegen mij: Schrijf, want deze woorden 
zijn waarachtig en betrouwbaar.’ (Openba-
ring 21 : 4-5).

Ds. P.M. van ‘t Hof



6 HUIZER KERKBLAD 10 APRIL 2020

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

We weten ook dat zij zich liet 
leiden door een rotsvast vertrou-
wen op de Here God. Ze droeg in 
haar bijbeltje een boekenlegger 
in de vorm van een kruis mee. 
Daarop stond de volgende tekst: 
‘God de Heer is een eeuwige Rots’  
Dat bracht ons bij Jes. 26 : 4. Deze 
tekst kozen we als uitgangspunt 
voor de samenkomst in besloten 
kring die zaterdagmorgen zal 
worden gehouden, voorafgaande 
aan haar begrafenis op de oude  
begraafplaats. We bidden br. Blok 
met de kinderen, kleinkinderen 
en familie, Gods nabijheid en ver-
troosting toe in deze tijd en voor 
de toekomst.

B.d.B.

Meeleven: Wilt u bidden voor 
alle broeders en zusters die door 
het coronavirus 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 ontvan-
gen en velen van hen begrijpen 
niet, waarom er geen bezoek 
meer komt. Daaronder zijn ook 
echtparen, waarvan één van bei-
den 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 be-
zoek meer ontvangen en mogen 
zij ook niet naar familie toe.    
Wilt u blijven bidden voor onze 
zusters en broeders die anders-
zins ziek zijn of waarvan een ope-
ratie of behandeling is uitgesteld. 
Ook denken we aan onze oude-
ren, die vanwege de maatregelen 
thuis blijven en amper of geen 
bezoek ontvangen. Laten we ook 
naar hen omzien.

Focusnieuws: De eerste uit-
zending van ‘Voor en Door de 
Meentkerk’ is terug te kijken 
en te luisteren via YouTube en 
kerkdienstgemist.nl De wens om 
met elkaar in contact te blijven, 
ondanks de afstand is gelukt! 
We hebben nieuwtjes gedeeld, 
zorgen uitgesproken, gelezen, 
gebeden en met zo’n 56 ge-

meenteleden een quiz gespeeld. 
Ontzettend leuk als je mee hebt 
gedaan! 
Omdat dit een eerste uitzending 
was, hadden we nog niet zoveel 
input vanuit de gemeente. We 
hopen dat dit voor de uitzending 
van 15 april wel lukt. Daarom ook 
deze oproep aan iedereen die 
leuke filmpjes/ ideeën wil delen: 
dit kan via Facebook, Instagram 
(NIEUW! meentkerkhuizen) of 
met een mailtje aan
meentkerkhuizen@gmail.com
We zullen zoveel mogelijk van 
deze input in de eerst-volgende 
uitzending proberen te verwer-
ken. 
En LET OP: de eerstvolgende uit-
zending is op WOENSDAGavond 
15 april om 19.30 uur!
Na Pasen is blok 5 van het Focus-
boekje aan de beurt. De IZB heeft 
het volgende materiaal ontwik-
keld en (online) beschikbaar 
gesteld: 
Aanvullend gespreksmateriaal, 
voor elk van de gesprekken, aan-
sluitend bij de situatie waarin we 
ons nu bevinden.
Een uitgewerkte gezinsviering, 
voor elk van de gesprekken, dat 
thuis gebruikt kan worden ter 
vervanging van de zondagschool, 
kindernevendienst of tienerkring. 
Ook te gebruiken als weekope-
ning voor het thuisonderwijs.
Een podcast (10 minuten) voor 
elk van de gesprekken, die door 
gemeenteleden op elk gewenst 
tijdstip beluisterd kunnen wor-
den. Dit kan ter vervanging van 
de kring zijn, of ook als voorbe-
reiding voor een online kring 
bijeenkomst.
Deze aanvullingen zullen na Pa-
sen allemaal kosteloos te down-
loaden zijn op de website
www.izb.nl 
We wensen jou hele goede en 
gezegende Paasdagen! 
Met hartelijke groet, 

Het Focusteam

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 woensdag-
avond van 19.00-22.00 uur. Tele-
foonnummer: 033-4666406. Voel 
je vrij! Ds. Frans van Velzen

Aanspreekpunt pastoraat: 
Gedurende de vacature periode 
is Joost Kos vanuit de kerkenraad 
het algemene aanspreekpunt 
voor pastorale zaken. (tel: 035-
5259325) Dit betreft o.a. het 
doorgeven van ziekte, geboorten, 
overlijden, huwelijksaanvragen. 
Uiteraard kunt u ook contact 
opnemen met uw wijkouderling. 
Zijn gegevens staan in de wijk-
gids.

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: Vandaag is het Goede 
Vrijdag. We zijn aan het einde 
van de lijdenstijd gekomen. De 
Here Jezus is in het graf gelegd. 
Dat graf kan Hem echter niet 
vasthouden. De Eeuwige door-
breekt de banden en macht van 
de dood. Op Pasen vieren we dat 
Hij is opgestaan. Het is echt waar: 
Hij leeft!! De dood en duivel zijn 
voor eeuwig verslagen. De Toe-
komst is voor altijd veilig gesteld. 
Zingt u het mee?!:

U zij de glorie, opgestane Heer!
U zij de victorie, 
nu en immermeer.
Uit een blinkend stromen,
Daald' een engel af,
Heeft de steen genomen
Van 't verwonnen graf.
U zij de glorie, opgestane Heer!
U zij de victorie, 
nu en immermeer.

Ziet Hem verschijnen, Jezus onze 
Heer!
Hij brengt al de Zijnen in Zijn 
armen weer.
Weest dan volk des Heren,
Blijd' en welgezind,
En zegt telkenkere: 
Christus overwint!
U zij de glorie, opgestane Heer,
U zij de victorie, 
nu en immermeer.

Zou ik nog vrezen, 
nu Hij eeuwig leeft,
Die mij heeft genezen, die mij 
vrede geeft?
In Zijn godd'lijk wezen
Is mijn glorie groot,
Niets heb ik te vrezen
in leven en dood.
U zij de glorie, opgestane Heer,
U zij de victorie, 
nu en immermeer.

Goede vrijdag en gezegende 
Paasdagen!!

Leo van Kampen

Goede Vrijdag: Vanavond hoop 
ik de dienst van Goede Vrijdag te 
leiden. In De Brug zouden we an-
ders een Vesper hebben. De tijd 
en de omstandigheden hebben 
alles door elkaar geschud. Van-
avond is er een onlinekerkdienst 
die uitgezonden wordt vanuit de 
Meentkerk. De dienst begint om 
19.45 uur. Om de dienst thuis dui-
delijk te markeren is het wellicht 
een idee om (samen) een kaars 
aan te steken.
In de dienst lezen we uit het 
Nieuwe Testament, Lukas 23. 
Het is een lang hoofdstuk dat in 
zeven delen gelezen wordt. Op 
deze manier krijgen we een goed 
beeld wat er op de vrijdag van Je-
zus’ lijden en sterven is gebeurd.
Voor het lezen in de Bijbel kun-
nen twee vragen behulpzaam 
zijn: 1. Komt u/jij zichzelf ergens 
in het bijbelgedeelte tegen? 2. Zo 
ja, waar en wat doet dat (jo)u? 
Halverwege de lezing zingen we 
een lied.

Pasen: Op Paasmorgen leidt 
dominee Gerben Roest de dienst 
(9.30 uur) en dominee Frans van 
Velzen leidt de dienst ’s middags. 
Op Tweede Paasdag leidt domi-
nee Piet van ’t Hof de dienst (9.30 
uur).
Je bent van harte uitgenodigd 
om de diensten mee te beleven. 
Tik dit adres in je webbrowser in: 
www.debrughuizen.nl/actueel 
dan zie je een foto staan van de 
Meentkerk. Klik daarop en je 
komt bij de onlinekerkdienst.

Omzien naar elkaar: Wil je je 
verhaal delen, samen bidden of 
gewoon ff kletsen met mij, dat 
kan op elk moment van de dag. 
Appen mag ook. Als je bij moei-
lijke - en hulpvragen liever niet 
belt dan kan je mailen naar
overbruggen@debrughuizen.nl

Bidden: Tijdens de Ontmoetings-
dienst was er altijd een uitge-
breid moment om voor en met 
elkaar te bidden. Ook was er een 
gebedsmoment bij Loek en Nel 
op de 4e woensdagavond van de 
maand. We missen dat enorm. We 
gaan dit nu oppakken in de eerst-
komende aflevering van Woord 
voor Onderweg.
Aanstaande dinsdagavond gaat 
het over bidden. Nel zal dit 
moment verzorgen. Zij zal ook in 
gebed gaan en onze gebeden bij 
God brengen. Wil je dat er voor 
jou gebeden wordt of voor ande-
ren? Dat kan. Stuur je gebed(en) 
naar Nel: nalta@solcon.nl of 
evangelist@debrughuizen.nl Het 
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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

Weekdiensten: Woensdag 15 
april kunnen we weer een week-
dienst beluisteren via de app of 
via www.kerkdienstgemist.nl
In deze dienst, die uitgezonden 
wordt vanuit de Meentkerk, 
hoopt voor te gaan evangelist 
J. Verkerk, ook hij is geen onbe-
kende voor ons. Wij hopen op een 
gezegende ontmoeting, zij het 
ook dat die ontmoeting via ons 
oor plaats vindt. Pasen ligt dan 
achter ons en wij gaan, Deo Vo-
lente, op weg naar de “Dag van 
de Kroning” van de Heere Jezus, 
Hemelvaartsdag!   Zal de Kroning 
nog staan in de schaduw van 
de corona?? Dat is bij de Heere 
bekend. Hij gedenke ons in Zijn 
ontfermen!                

Overleden: Mevr. G. Blok-
Teuwissen is in de leeftijd van 81 
jaar overleden. Zij heeft gewoond 
in app. 198 van De Lichtboei.  Wij 
leven mee met allen die om haar 
treuren. Het coronavirus heeft 
ook de mogelijkheid om steeds 
bij onze geliefden te zijn, haast 
onmogelijk gemaakt.  Wat zijn wij 
daarom dankbaar met ons perso-
neel dat met zoveel liefde allen 
verzorgen die aan hun zorgen zijn 
toevertrouwd!

Onze jarigen: Op donderdag 16 
april hoopt mevr. W.L.C. Perk, wo-

LENTE–OPRUIMING
In de hal van De Echo staan manden met romans en thrillers voor 
ronde prijzen zoals €5,00, €10,00 en €15,00. Dat wordt wel heel 

voordelig lezen de komende weken. op=op

 
GESCHIEDENIS
De laatste Getuigen - Gert-Jan Schaap & Mirjam Hollebrandse e.a.
Unieke verhalen, 75 jaar na dato
tot 15 april €24,95 daarna €29,95 
Vijftien personen die de Tweede Wereldoorlog zelf hebben meege-
maakt: een boek met authentieke, unieke en krachtige verhalen.  
Hoe was het om als kind of tiener op te groeien in de lange jaren van 
Holland onder het hakenkruis?
In dit luxe uitgevoerde boek vertellen vijftien 
van de laatste getuigen over hun leven tussen 
1940 en 1945.  
Vaak verbluffend gedetailleerd halen zij herin-
neringen op aan hongertochten, kou, bom-
bardementen, evacuaties, Jodenvervolging en 
verzet. Maar ze vertellen ook hoe het gewone 
leven min of meer doorging, ondanks de woe-
lingen van de oorlog. 
En hoe zij de langverwachte bevrijding heb-
ben beleefd. Verhalen van gewone mensen in 
ongewone omstandigheden, verrijkt met boeiende achtergrondinfor-
matie over allerlei facetten van de oorlog in Nederland.  
Dit boek vol persoonlijke oorlogsherinneringen opent een fascine-
rend venster op ons verleden.
 

GEDICHTEN-CADEAUBOEK
Woorden van Gods liefde voor jou, Ans Heij, €8,00
God spreekt persoonlijk tot je in Zijn taal van liefde. Zijn woorden 
zijn altijd positief, bemoedigend en vertroostend.
Na haar eerste bloemlezing heeft de auteur 
opnieuw een selectie van de mooie foto’s 
gedichten en overdenkingen samengesteld. 
Woorden van Gods trouw en toewijding, die 
je in je hart raken en laten zien hoe oneindig 
Zijn liefde is… voor jou!
Met haar doorleefde en liefdevolle woorden 
hoopt de auteur andere mensen te bemoedi-
gen en hun geloof op te bouwen. 
Hoe mooi is het als je een tekst kunt lezen 
waarin Hij rechtstreeks tot je spreekt: ‘De liefde die ik jou wil geven, 
brengt kleur aan in je leven.’

WENSKAARTEN
Het is óók mogelijk dat De Echo een pakketje paas-, bemoedigings-, 
verjaardags-, jubileum-, rouwkaarten of welke kaarten u of jij wilt 
met eventueel postzegels bij u thuisbrengt (postzegels per 10 stuks).  
Mail dan naar info@boekhandelecho.nl en geef zo goed mogelijk aan 
welke kaarten u wilt. 

 
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

 

Gewijzigde openingstijden: 
Maandag:     gesloten 
Dinsdag t/m vrijdag:  13.00 – 17.00 uur 
Zaterdag:  10.00 – 16.00 uur

Woord voor Onderweg wordt 
vanaf 19.00 uur uitgezonden via 
het YouTube-kanaal van De Brug.
Als iedereen dinsdag om 19.00 
uur inschakelt, voelen we ons met 
elkaar verbonden en kunnen we 
samen kijken, luisteren en bid-
den.

Weekbrief: Vandaag verscheen 
de vierde weekbrief in deze 
periode van overBRUGgen. Wil je 
ook de weekbrief (digitaal) of in 
hardcopy ontvangen? Mail naar 
weekbrief@debrughuizen.nl of 
bel even.

Woord voor Onderweg: Op de 
website van De Brug staat al een 
behoorlijk aantal afleveringen 
van ‘Woord voor Onderweg’ en 
een ‘Lied voor Onderweg’. 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

PaasEcho: Op de website van 
De Brug kun je ook de nieuwe 
PaasEcho lezen.

Jan Verkerk

nend in Het Baken app. 152 haar 
verjaardag te vieren. Zij is dan 
91 jaar geworden. Wij feliciteren 
haar van harte en wensen haar 
Gods zegen toe in haar nieuwe 
levensjaar.   
 
Voor Ankertjes: Iemand noemde 
de situatie op één van de afde-
lingen chaotisch. Op De Lichtboei 
worden bewoners verpleegd die 
herstellend zijn van een corona 
infectie of verdacht zijn de virus 
onder de leden te hebben. De 
Grote Waaier is ingericht als 
opvangplaats van corona-patien-
ten die niet in een ziekenhuis 
opgenomen hoeven te worden. 
Ook vanaf deze plaats wensen 
wij ons personeel van harte heel 
veel sterkte toe. Onze bede is dat 
de Almachtige God ons in deze 
benarde tijden Zijn liefdevolle 
nabijheid doet ervaren.  

Tenslotte:
Het wordt Pasen, nu jaagt de 
dood geen angst meer aan.

Hij is hier niet,
want Hij is opgestaan
          
Nog eenmaal wilden zij
het gadeslaan:
Het graf, waar zij de
Heiland achterlieten.
Nog eenmaal tranen
om Zijn dood vergieten: 
O Heer’, hoe kunnen
wij dit leed doorstaan!

Verbazing…, ongeloof…,
de steen is weg!
In wanhoop staan
de vrouwen daar, verslagen.
Waar hebben ze de Heer’
naar toe gedragen?
Hier werd Zijn lichaam
immers neergelegd?

En dan die stem –
is het de hovenier?
Dit gaat toch immers
hun verstand te boven?
– Maar bij zo’n wonder
rest nog slechts geloven -.
Wat zoek je in dit graf?
Hij is niet hier!

Nu staan ze daar –
van blijdschap zeer ontdaan.
Verdriet verandert in
een stralend weten:
Hij is niet in dit graf,
door God vergeten.
Hij is hier niet,
want Hij is opgestaan!

Vol vreugde zijn
de vrouwen heengegaan
en hebben deze boodschap
uitgedragen:
Hij heeft de boeien
van de dood verslagen!
Hij is hier niet,
want Hij is opgestaan!

* * *

Hij is hier niet,
want Hij is opgestaan!
Ook nú bereikt ons weer
dit woord van Leven.
Hij, die Zijn leven voor
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VERENIGINGSNIEUWS

DIVERSEN

■ 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

PROGRAMMA: 
Erbarme dich - J.S. Bach
sopraan - orgel
Gebed – Gedicht 
Waardig is het Lam
Opwekking 615   
sopraan - harp - orgel
I Giorni - Einaudi - harp
Medley - trompet - orgel
Ik weet dat mijn Verlosser leeft 
Welk een vriend is onze Jezus
Christus is opgestaan
Panis Angelicus - C. Franck  
sopraan - harp - orgel
Meditatie 
Medley - trompet - orgel
Geprezen zij de Heer 
Christus onze Heer verrees
Eens zal op de grote morgen
Gebed    
U zij de Glorie    
sopraan - trompet - orgel
Na afloop
Instrumentaal Hallelujah
(G.F. Handel)

■ 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.

ons wilde geven,
Hij leeft! Hij is de zin
van ons bestaan.

Jelly Verwaal

Een hartelijke groet en geze-
gende Paasdagen toegewenst uit 
Nijkerk, 

ds. J.H. van Daalen

■ Knapenvereniging
Afdeling C: Knapen, houden 
jullie het een beetje vol in deze 
rare tijd? God zal altijd bij je zijn, 
ook in deze tijd! Ook met de KV 
houden wij de moed erin, elke 
week hebben we online vergade-
ring aan de hand van een prachtig 
filmpje van de leiders. Namens de 
hele KV wensen wij uw een geze-
gend paasfeest!

Lucas Moll en Resio Schröder

 ADVERTENTIES

In plaats van kaarten

Ongelooflijk veel dank aan alle lieve mensen die belangstelling 
toonden tijdens de ziekte en bij het afscheid van mijn lieve man, 
onze onvergetelijke vader, schoonvader en opa

Dick Bos
Het is voor ons een grote troost te weten hoe geliefd hij was en 
hoe hij werd gewaardeerd.

Het is een groot gemis als samen uit je leven is.

 Greet Bos-Bakker
 Kinderen en kleinkinderen

Huizen, april 2020

Haar leven stond in dienst van de naaste.
Ze zag in Jezus een groot voorbeeld.

Erg verdrietig, maar dankbaar voor al het goede dat zij ons 
gegeven heeft, hebben wij afscheid moeten nemen van onze 
lieve vrouw, moeder en oma

Gerry Blok – Teuwissen
Echtgenote van Lou Blok

* Huizen, 28 september 1938 † Huizen, 7 april 2020

 Lou Blok
 Jeroen en Marinde 
  Richard
  Timon
 Kees en Eveline
  Alberto en Lotte
  Silvia

Correspondentieadres:
de Savornin Lohmanlaan 27-b - 1272 HD  Huizen

De begrafenis zal in besloten kring plaatsvinden.

Om de rouwdienst mee te kunnen kijken, kunt u zaterdag 11 
april 2020, vanaf 11.00 uur gebruik maken van de livestream 
op www.rebel-uitvaart.nl/uitvaart-live-stream
Inlognaam: Blok-Teuwissen  -  Wachtwoord: Uitvaartdienst
Wij zouden het erg waarderen als u ons, in plaats van 
condoleren, een persoonlijk kaartje of een geschreven 
herinnering stuurt.

Wij danken een ieder voor de vele kaarten, bloemen en 
telefoontjes na het fietsongeluk van mij.
Het heeft ons veel steun gegeven.

Trijnie en Bertus Keyer

■ Stichting Schuilplaats
Telefonische steun DMW Huizen
We leven met elkaar in een 
vreemde en spannende tijd. Voor 
iedereen zijn de gevolgen van het 
coronavirus merkbaar. Al is de 
impact voor iedereen anders. Het 
is mooi om te zien dat mensen 
in deze tijd er voor elkaar willen 
zijn en er allerlei mooie ideeën 
ontstaan om elkaar tot een hand 
en een voet te zijn. Ook Stichting 
Schuilplaats wil zich in deze tijd 
inzetten voor mensen die dat 
nodig hebben. Op dit moment 
voeren wij geen face-to-face 
gesprekken op onze locaties maar 
daarvoor in de plaats bieden wij 
telefonische gesprekken aan. 
Juist wanneer u te maken heeft 
met ‘onzichtbare’ zorgen, kan 
het fijn zijn om dit te delen. Denk 
hierbij aan eenzaamheid, somber-
heid, spanningsklachten, relatie-
problemen of opvoedingsvragen. 
Tijdens een telefonisch gesprek, 
wat ook met een beeldverbinding 
kan, willen wij u tot steun zijn, 
een luisterend oor bieden en 
advies geven. Dit kan zowel één-
malig als meerdere keren aange-
boden worden. Ook kan besloten 
worden om het traject, na de 
opschorting van de maatregelen, 
voort te zetten op onze locatie. 
U kunt zich aanmelden voor deze 
telefonische consulten via onze 
website: www.stichtingschuil-
plaats.nl of via ons algemene 
telefoonnummer: 
0318 - 54 78 70. 

Hartelijke groet en veel sterkte 
toegewenst in deze tijd, 

Henriëtte van der Linden 
(DMW Huizen)

■ HGJB
HGJB biedt materiaal voor thuis
Ineens zitten we allemaal thuis. 
De lessen gaan niet meer door en 
ook de kerk is gesloten. Hoe mooi 
zou het zijn, als er thuis onderwijs 
uit de Bijbel wordt gegeven. Om 
daarbij te helpen, biedt de HGJB 
online materialen aan voor de ko-
mende weken. Zo kunnen ouders 
met jonge kinderen aan de slag 
met bijbelverhalen dankzij de 
gezinsmomenten of de bijbelse 
werkbladen. Ook is er een spe-
ciaal paasprogramma voor hen. 
Voor de tieners en jongeren biedt 
de HGJB online catecheselessen, 
een speciaal voor deze weken 
geschreven bijbelleesrooster en 
extra afleveringen van de tie-
nerpodcast Jongeren Onderweg 
Naar God (JONG).

Bekijk ons speciaal aanbod op 
HGJB.nl.


