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EDITATIE
Bidden

We staan aan het begin van een nieuw jaar. De goede voornemens
worden weer uit de kast getrokken. Zowel op werelds als op
religieus gebied. Van stoppen met roken en beter sparen, tot meer
geven aan de diaconie of tot meer bidden en meer stille tijd
houden.
De laatste is van mijzelf. Ik
ren door het leven, waarin ik
er wil zijn voor mijn familie,
mijn werk en alle mensen van
wie ik denk dat ik iets voor ze
kan betekenen. De hele dag
door praat ik met God, maar
even rustig zitten ‘zit er vaak
niet in’.

weg is, kortom, alles waar ze
zich zorgen over maakt, legt ze
aan de voeten van God. En met
een lege koffer loopt ze het
podium weer af.
Jaren later komt er een
Japanner naar haar toe, die
haar vraagt: “U bent toch die
mevrouw van die koffer?” Corrie
is blij verrast en geeft aan dat
ze het leuk vindt dat hij dat nog
weet. “Jawel,” zegt de man,
“maar wat me het meest is
bijgebleven, is dat u na de
dienst terugkwam, uw koffer
weer vulde en alles meenam
wat u aan Gods voeten had
gelegd.”
Zo gaat het ook vaak bij mij en
bij velen van ons, ben ik bang.
We vragen God van alles,
vergeten daarbij vaak te danken
voor alle verhoorde gebeden en
Hem te aanbidden om Wie Hij
is. En wat we bij Hem aan de
voeten hebben gelegd, nemen
we al snel weer mee op onze
eigen nek.
Mijn nieuwe voornemen heeft te
maken met bidden tot Zijn eer.

Ik moet bij bidden altijd denken
aan een anekdote verteld door
Corrie ten Boom. Deze vrouw is
al in 1982 overleden, maar haar
verhalen inspireren nog altijd.
Haar verhaal gaat als volgt:
Tijdens een evangelisatiebijeenkomst in Japan beseft
Corrie dat ze de taal niet
spreekt. Ze zal een andere
manier moeten vinden om haar
boodschap over te brengen. Ze
bedenkt dat ze met een volle
koffer wel duidelijk kan maken
wat ze bedoelt. Zo komt ze het
podium op met een koffer, doet
hem open en draagt alles uit de
koffer in haar gebed op aan
God: haar vrienden die op reis
zijn, haar familie die nu zo ver
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Er is een handvat voor. Heel
letterlijk. Van duim naar pink
werken:

Het leek me goed om dit te
delen. Misschien kunnen we in
de loop van het jaar elkaar
vragen of het is gelukt om vaker
te bidden aan de hand van onze
hand. En of we
daar rustig bij zijn gaan zitten
om te luisteren naar Zijn
antwoord op ons gebed.

1. Duim: aanbidden van God.
2. Wijsvinger: danken voor
alles wat je kunt aanwijzen
(letterlijk of figuurlijk).
3. Middelvinger (mag niet):
vergeving vragen.
4. Ringvinger: trouw aan
anderen; bidden voor
anderen.
5. Pink: ten slotte nog een
klein beetje aandacht voor
jezelf.

Heidi van der Sluijs
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ERKDIENSTEN

JANUARI
1 jan.

Nieuwjaarsbijeenkomst
10.00 uur ds. B.G. Versteeg, Nijkerkerveen
2e collecte: Diaconie

……………………………………………………………………………………………

7 jan.

10.00 uur ds. J. Oudshoorn, Nijkerkerveen/Stroe
Oppas:
Mélina/Xeliza
18.45 uur ds. W. Bos, Amersfoort
2e collecte: Onderhoud gebouwen

……………………………………………………………………………………………

14 jan.

Viering Heilig Avondmaal
10.00 uur ds. B.G. Versteeg, Nijkerkerveen
Oppas:
Kaatje
18.45 uur ds. I. Hoornaar, Ermelo
2e collecte: Predikantsfonds

……………………………………………………………………………………………

21 jan.

Bevestigingsdienst ambtsdragers
10.00 uur ds. B.G. Versteeg, Nijkerkerveen
Oppas:
Courtney
18.45 uur ds. R.J. Kranen, Vriezenveen
2e collecte: Vorming en toerusting

……………………………………………………………………………………………

28 jan.

Kerk-school-gezinsdienst
10.00 uur ds. B.G. Versteeg, Nijkerkerveen
Oppas:
Jade/Kristel
18.45 uur ds. J. Hansum, Lunteren
2e collecte: Kindernevendienst

……………………………………………………………………………………………

FEBRUARI
4 feb.

Doopdienst
10.00 uur ds. B.G. Versteeg, Nijkerkerveen
Oppas:
Xeliza
18.45 uur ds. D.J. de Rooij
2e collecte: Werelddiaconaat (kinderslavernij)
deurcollecte: Zending

A

GENDA

4 jan.
4 jan.

19.00 uur
20.00 uur

Catechese 12-14j
Catechese 15-17j

Jeugdhonk
Jeugdhonk

8 jan.
9 jan.
11 jan.
12 jan.

19.00 uur
18.45 uur
18.30 uur
19.32 uur

Alpha-cursus (start)
Gebedskring
Club 8-12 jaar
Rock Solid

Nwe. Kerkstr. 60
Consistorie
De Steiger
Vrouwenweg 1

15 jan.
15 jan.
18 jan.
18 jan.
18 jan.

20.00 uur
19.00 uur
18.30 uur
19.00 uur
20.00 uur

Bijbelkring Jona
Alpha-cursus (2e)
Club 8-12 jaar
Catechese 12-14j
Catechese 15-17j

Jeugdhonk
Nwe. Kerkstr. 60
De Steiger
Jeugdhonk
Jeugdhonk

22 jan.
23 jan.
24 jan.
25 jan.
26 jan.
27 jan.

19.00 uur
13.30 uur
20.00 uur
18.30 uur
19.32 uur
17.30 uur

Alpha-cursus (3e)
Gebedskring
Israëlkring
Club 8-12 jaar
Rock Solid
Gezamenlijk eten

Nwe. Kerkstr. 60
Jeugdhonk
Vlinderln. 75 Nijkerk
De Steiger
Vrouwenweg 1
De Steiger

29 jan.
1 feb.
1 feb.
1 feb.

19.00 uur
18.30 uur
19.00 uur
20.00 uur

Alpha-cursus (4e)
Club 8-12 jaar
Catechese 12-14j
Catechese 15-17j

Nwe. Kerkstr. 60
De Steiger
Jeugdhonk
Jeugdhonk

5 feb.

19.00 uur

Alpha-cursus (5e)

Nwe. Kerkstr. 60

U

IT HET LEVEN VAN DE GEMEENTE

Diensten
Januari is na de feestdagen in december een rustige maand. We
hebben het ook nodig om tot rust te komen. Toch zijn de diensten in
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januari niet allemaal standaard. Op 14 januari mogen we in beide
diensten het Heilig Avondmaal vieren, een week later nemen we
afscheid van en bevestigen we ambtsdragers en op de 21e is er een
kerk-school-gezinsdienst. De bovenbouw van de kindernevendienst
blijft dan in de kerk.
We wensen u goede en gezegende diensten toe.
Meeleven
Mevr. V.d. Bunt-Looman, Laakweg 114 te Nijkerkerveen is enige tijd
opgenomen geweest in het Meander Medisch Centrum. Inmiddels
verblijft zij in De Pol te Nijkerk, op afdeling de Zwaluw, maar haar
toestand blijft heel zorgelijk.
Mevr. V.d Kamp, Samuël Gersenlaan109 in Nijkerk heeft vorige week
een heupoperatie gehad in het Sint Jansdal in Harderwijk. Deze is goed
geslaagd. Ze is inmiddels weer thuis en moet nog revalideren, helaas
gaat het nog niet geweldig met haar algehele gezondheid.
Dhr. Beert Blankestein, B.G. Ruitenbeekerf 101 in Nijkerkerveen heeft
enkele malen in het Meander Medisch Centrum in Amersfoort gelegen.
Het zag er niet goed uit, maar inmiddels gaat het wat beter en is hij
weer thuis.
Terugkeer ds. Versteeg
Ds. Versteeg pakt op dit moment zaken op met het accent op pastorale
zorg en de voorbereiding van een aantal diensten.
Contact opnemen met ds. Versteeg mag, indien nodig wordt u
doorverwezen.
Voor pastorale zaken kunt u dan terecht bij Ria van der Schuur en
Sander van Drie. Voor alle overige zaken kunt u contact opnemen met
scriba Kees Bos (tel. 258 28 44).
Met betrekking tot het herstel van ds. Bartho Versteeg kunnen we
melden dat de ingeslagen weg er een is van vallen en opstaan’ en
‘voor- en tegenspoed’. Na het optimisme en enthousiasme van de
afgelopen maanden is sprake van een terugslag. Voor een goed en
volledig herstel is het van belang om de tijd zijn (helende) werk te laten
doen. De eerste maanden van het nieuwe jaar zal de inzet van ds.
Versteeg dan ook nog beperkt zijn tot 50%, waarbij het accent van de
werkzaamheden zal liggen op het verzorgen van een aantal diensten
en op het crisispastoraat. Een proces van twee stappen vooruit, en
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soms weer een stapje achteruit. Wij wensen ds. Versteeg en zijn gezin
veel ruimte én Gods zegen toe om te werken aan verder herstel.
Bijpraten
Het goede nieuws is dat ik gelukkig alweer een tijdje voor 50% werk.
Daarbij concentreer ik me op kerkdiensten, catechese en in overleg een
enkel bezoek, bijvoorbeeld in het ziekenhuis.
Het minder goede nieuws is dat uitbreiding van mijn werkzaamheden er
op dit moment nog niet in zit. Ik merk dat mijn lichamelijke energie nog
beperkt is en dat het evenwichtskunst blijft om inspanning en rust goed
in balans te houden.
Samen met de kerkenraad heb ik afgesproken tot en met februari op
deze voet verder te gaan en dan weer te kijken wat mogelijk is.
Ook bij deze tegenvaller ben ik dankbaar om de blijvende steun van de
kerkenraad te ontvangen.
Ten slotte wil ik naast de kerkenraad iedereen danken voor steun,
gebed en betrokkenheid. Ook namens Willie en onze kinderen dank
voor alle goede wensen via kerst- en nieuwjaarskaarten die we ook dit
jaar weer mochten ontvangen!
ds. Bartho Versteeg
Afscheid en aantreden ambtsdragers
In de ochtenddienst van zondag 21 januari a.s. nemen we afscheid van
een aantal ambtsdragers. Mevrouw Henriette Melissen neemt na een
periode van 7 jaar afscheid als jeugdouderling, een jaar later dan in de
planning stond, maar ze is aangebleven om een nieuwe jeugdouderling
in te werken. Marco Nederhand neemt na -ook- 7 jaar afscheid als
ouderling. Ook hij is een jaar extra aangebleven, omdat nog niet was
voorzien in opvolging. De heer Aalt van Drie neemt afscheid als
kerkrentmeester.
Het is erg lastig om gemeenteleden bereid te vinden om als
kerkenraadslid verantwoording te nemen voor het besturen van onze
gemeente.
Als kerkenraad zijn we dan ook zeer verheugd en dankbaar dat we op
21 januari ook een aantal nieuwe ambtsdragers mogen bevestigen.
Als ouderling zal dit mevrouw Clara Akkerman zijn. In het moderamen
zal Herman Willems de opvolger zijn van Marco Nederhand.
Een opvolger van onze vertrekkende jeugdouderling is nog niet
gevonden; achter de schermen werken wij hier hard aan.
8

Bij de kerkrentmeesters zijn Pieter van der Sluijs en Alex van de Bunt
bereid gevonden om taken op zich te nemen. Naast de invulling van de
vrijvallende functie van Aalt van Drie kan hierdoor ook een einde komen
aan de ‘dubbelfunctie’ van Kees Bos. Laatstgenoemde is vanaf eind
januari geen kerkrentmeester meer, maar alleen scriba van de
kerkenraad.
Vanuit de gemeente kan bezwaar gemaakt worden tegen het
bevestigen van de hierboven genoemde nieuwe ambtsdragers. U kunt
uw bezwaren tot een week voor de voorgenomen bevestiging met
redenen omkleed bekendmaken bij de scriba.
Tijdens de bevestigingsdienst zullen we de zegen vragen over het werk
van de nieuwe ambtsdragers, maar ook van de nieuwe pastorale
medewerker: mevrouw Lina Idema heeft zich hiervoor beschikbaar
gesteld.
We danken degenen die afscheid nemen van harte voor hun
inspanningen de afgelopen jaren en wensen de nieuwkomers veel heil
en zegen toe bij het vervullen van hun taak.
Doopdiensten
Op het jaarrooster van onze gemeente staat een aantal keren een
doopdienst. De kerkenraad heeft besloten het jaarrooster voor het
dopen los te laten en over te gaan op ‘flexdopen’. Ouders die hun
kindje willen laten dopen, kunnen contact opnemen met ds. Versteeg;
samen kijken zij dan naar een geschikte datum voor de doopdienst.
Vanzelfsprekend zal deze dienst tijdig bekendgemaakt worden.

Gert van der Schuur, voorzitter van de kerkenraad, is te bereiken op:
Nieuwe Kerkstraat 60
3864 EE Nijkerkerveen
Tel. 06-39 56 42 28, e-mail: gertvanderschuur@gmail.com.
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EESROOSTER JANUARI

ma.
di.
wo.
do.
vr.
za.

1 januari
2 januari
3 januari
4 januari
5 januari
6 januari

Psalm 1
Habakuk 1:1-11
Habakuk 1:12–2:4
Habakuk 2:5-20
Habakuk 3:1-19
Romeinen 1:1-15

Twee wegen
Nieuwjaar
Dreiging
Leesbaar antwoord
Tegen zinloos geweld
Altijd blijven juichen?
Zichtbaar geloof

zo.
ma.
di.
wo.
do.
vr.
za.

7 januari
8 januari
9 januari
10 januari
11 januari
12 januari
13 januari

Romeinen 1:16-32
Romeinen 2:1-16
Romeinen 2:17-29
Romeinen 3:1-8
Romeinen 3:9-20
Romeinen 3:21-31
Romeinen 4:1-12

Tegen beter weten in
Niets om je voor te schamen
Hand in eigen boezem
Gods trouw
Schuldig
Wet van het geloof
Vader van gelovigen

zo.
ma.
di.
wo.
do.
vr.
za.

14 januari
15 januari
16 januari
17 januari
18 januari
19 januari
20 januari

Romeinen 4:13-25
Psalm 66
Spreuken 16:1-15
Spreuken 16:16-33
Psalm 3
1 Korintiërs 5:1-13
1 Korintiërs 6:1-11

Niet zien, maar toch geloven
Wereldwijde uitnodiging
De HEER en de mens
De koning en de wijze
Beschermheer
Tucht om ontucht
Christelijk recht

zo.
ma.
di.
wo.
do.
vr.
za.

21 januari
22 januari
23 januari
24 januari
25 januari
26 januari
27 januari

1 Korintiërs 6:12-20
Spreuken 17:1-15
Spreuken 17:16-28
Spreuken 18:1-11
Spreuken 18:12-24
Psalm 5
Marcus 1:1-15

De ware tempeldienst
Vrede bewaren
Recht
Zeggen en zwijgen
Toegankelijk
Gebed om recht
Water in de woestijn

zo.
ma.
di.
wo.

28 januari
29 januari
30 januari
31 januari

Marcus 1:16-31
Marcus 1:32-45
Spreuken 19:1-12
Spreuken 19:13-29

Ontzag voor gezag
Beterschap!
Arm en rijk
Opvoedkunde
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J ARIGE OUDEREN
9-1-1926

11-1-1938

17-1-1938

22-1-1940

22-1-1936

29-1-1936

30-1-1935

Mevr. W. Hitzert-Veenhof
Maximahof 57
3862 JP Nijkerk

92 jaar

Mevr. H. Franken-van den Brom
Vreugdenhilstraat 19
3864 PJ Nijkerkerveen

80 jaar

Dhr. M.A. van Boeijen
Brede Beek 9
3861 BC Nijkerk

80 jaar

Mevr. M. Buitink-van Soeren
Westerveenstraat 43
3864 EM Nijkerkerveen

78 jaar

Dhr. J.A. van Luijk
’t Hazeveld 40
3862 XB Nijkerk

82 jaar

Dhr. W. van Rijn
Van Rootselaarstraat 31
3864 EW Nijkerkerveen

82 jaar

Dhr. H. van Dusschoten
De Bruijnhof 39
3864 DH Nijkerkerveen

83 jaar

30-1-1942

Mevr. M. van Breugelen-van de Bor
Schoolstraat 84
3864 MK Nijkerkerveen
76 jaar

10-2-1937

Dhr. H.J. van den Hengel
Stoutenburgerlaan 17
3836 PC Stoutenburg-Noord
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81 jaar

HUWELIJKSJUBILEA
Jubileumdatum

Huwelijksdatum

5-1-2018

5-1-1951

Dhr. en mw. C. Blankestijn-Groenendijk
Dirk Ruitenbeekstraat 39
3864 GA Nijkerkerveen
67 jaar getrouwd

24-1-2018

24-1-1961

Dhr. en mw. R.W.P. van der Hulst-van Ee
Schoolstraat 97-a
3864 MC Nijkerkerveen
57 jaar getrouwd

9-2-2018

9-2-1968

Dhr. en mw. E. Vonhof-van Dunschoten
Vanenburg 8
3864 DK Nijkerkerveen
50 jaar getrouwd

K

ERKENRAADSNIEUWS
Van de kerkrentmeesters

Kerkbalans 2017
Toegezegde bijdragen
Nagekomen bijdragen
Ontvangen t/m november 2017
Nog te ontvangen bijdragen 2017

€
€
€

64.398
2.424
66.822
61.241
5.581

Collecten 2017
Eredienst
Pastoraat
Vorming en toerusting
Bouwfonds
Jeugdwerk
Verjaardagfonds

€
-

november
938,64
238,20
70,95
152,50
128,25
587,40
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Gift via Gert van der Schuur
Gift via Truus van Soeren
Zending
Rehoboth kinderdorp
Diaconie
Collectegelden kinderen KND
Totaal

€

25,00
20,00
193,45
45,45
147,80
26,40
2.574,04

Ontvangen gift voor de kerk via Ria van Ravenhorst € 10,- en bij het
wegbrengen van het liturgisch bloemstuk via Willy Versteeg € 20,-.
Hartelijk dank voor uw gaven.

KORT VERSLAG VAN DE KERKENRAADSVERGADERING VAN
DINSDAG 14 NOVEMBER 2017
Opening We zingen ‘Een vaste burcht’, de voorzitter leest Lukas 10 vanaf vers
18, aansluitend op de dienst van jl. zondag, en gaat voor in gebed.
Mededelingen/agenda We stellen de agenda vast na toevoeging van de
volgende punten: Gert Doornhof bezoekt nieuw ingekomen gemeenteleden.
We spreken af nieuw ingekomen leden én vertrekkende leden te noemen in
het kerkblad (geen toelichtingen).
Wilma van Korlaar heeft gevraagd of in het kerkblad een kinderpagina mag
worden verzorgd; dit is akkoord. Nagegaan zal worden wie dit zou willen
doen..
Stand van zaken B. Versteeg Ds. Versteeg probeert vanaf 1 januari weer
100% inzetbaar te zijn. De voorzitter en scriba maken een afspraak met hem
om een en ander door te praten. Vervolgens kan een afspraak gemaakt
worden met ds. Verhoef om het traject (consulentschap) af te sluiten.
Verzonden stukken Naar 16 families zijn uitnodigingen uitgegaan voor de
dienst van gedenken op 26 november a.s.
Verslag vorige vergadering Met enkele redactionele opmerkingen is het
verslag akkoord.
Vacatures kerkenraad De voorzitter, Gert van der Schuur, benaderde enkele
gemeenteleden, sommigen hebben (voor dit moment) bedankt, een enkeling
denkt nog na. In het kerkblad zal hiervoor aandacht worden gevraagd.
Evaluatie diensten We evalueren de afgelopen dienst om naar de toekomst
toe verbeteringen te kunnen doorvoeren.
Bijzondere diensten We bespreken de komende (bijzondere) diensten en
bezien waar organisatorische ondersteuning gewenst is.
Sponsorverzoeken Er zijn diverse sponsorverzoeken ontvangen. Zico
Nederhand gaat met het Corlaer College naar India (Expeditie Corlaer). De
13

kindernevendienst zal hem uitnodigen om op Tweede Kerstdag (kerstfeest
kindernevendienst) een presentatie te geven. De opbrengst van de collecte zal
naar dit goede doel gaan.
Classicale verg. Veluwe Onze voorzitter praat ons bij over de nieuwe opzet
van de classicale indeling van de PKN en doet verslag van de vergadering van
de (nieuwe) classis.
OverlegOrgaan Kerken Toelichting door onze voorzitter over het
overlegorgaan van de gezamenlijke Nijkerkse kerken. Gert vd Schuur heeft de
andere Nijkerkse kerken bijgepraat over het wel en wee van onze gemeente,
de ziekte van Bartho, renovatie keuken, opzet jongeren-Alphacursus. Via OOK
is in Nijkerk op 4 mei een kranslegging. Ook activeren en stimuleren ze de
gebedsweek van 21-28 januari 2018; een aantal kerken is dan open om te
bidden. Vanuit onze gemeente gaan Joke van Drie en Ria van der Schuur dat
oppakken. Ook de samenwerking rond de opvang van vluchtelingen is een
belangrijk thema.
Scriba PKN Kerk 2025 We hebben een brief ontvangen van de PKN over
‘Kerk zijn in 2025’. Hierover zullen we als kerkenraad op een later moment met
elkaar in gesprek gaan.
Sluiting Sander van Drie besluit de vergadering met dankgebed.

WEEK VAN GEBED (21-28 JANUARI)
Samen bidden, ook in onze kerk! De Week van Gebed
is een jaarlijks terugkerende week waarin christenen
samen bidden, georganiseerd door MissieNederland
samen met de Raad van Kerken, die een lange
gebedstraditie kennen die teruggaat op initiatieven van
ruim 150 jaar geleden. Wereldwijd bidden miljoenen
christenen mee. Door samen te bidden ervaren we
eenheid. Tegelijk tonen we verantwoordelijkheid voor
anderen door de problemen van de samenleving in de
voorbeden een plek te geven. Afgelopen jaar hebben
in Nederland naar schatting zo’n 200.000 mensen meegedaan met het
initiatief.
Op de bijeenkomst van OOK (OverlegOrgaan van Kerken in Nijkerk) op
9 november jl. is aandacht gevraagd voor de week van gebed. Vanaf
21 januari 2018 worden gebedsavonden georganiseerd in de
plaatselijke kerken om zo aan gemeenteleden en iedereen die zich
geroepen weet tot gebed de gelegenheid te geven om gezamenlijk
inhoud te geven aan het gebed van de gemeente. En hoe noodzakelijk
is dat, juist in deze tijd! Ook onze kerk heeft zich hiervoor aangemeld.
14

Joke van Drie en Ria van der Schuur zijn bereid deze activiteit namens
onze gemeente te gaan coördineren.
Een gebedsavond is geen formele dienst! Naast een korte introductie
en de vaststelling van de gebedsonderwerpen wordt (eventueel in
groepjes) gebeden. Ook worden enkele liederen gezongen. Voor de
gemeenteleden die belangstelling hebben, worden gebedsboekjes en
informatiefolders bij MissieNederland besteld. Zie ook
https://www.missienederland.nl/overdeweekvangebed.
De avonden zijn van 19.30-20.30 uur en u bent overal welkom:
21 en 22/1 in De Huiskamer in Nijkerk, 23/1 in de Eben-Haëzerkerk,
24/1 in de Fontein, 25/1 in de Kruiskerk, 26/1 in De Kandelaar, 27/1 in
de GKV aan de Jan Steenhof in Nijkerk en 28/1 nogmaals in De
Huiskamer in Nijkerk, naast Zeeman.

V

&T

:

UIT ORMING
OERUSTING
In de periode van oktober tot half maart kunt u bijna wekelijks een activiteit van
Vorming en Toerusting bijwonen. De meeste avonden, tenzij anders staat
aangegeven, beginnen om 20.00 uur en vanaf 19.45 uur staan koffie en thee
voor u klaar. De prijs voor deelname en eventuele extra kosten (te voldoen bij
binnenkomst) staan bij iedere activiteit apart vermeld. Als de avond u meer
waard is, mag u daar in uw bijdrage natuurlijk uitdrukking aan geven.

VOOR U OVERGENOMEN

UIT V&T: LIBERAAL CHRISTENDOM VOOR IEDEREEN
Inleider: Jan Offringa
Begin 2016 verscheen het boek ‘Liberaal christendom’. Ervaren, doen
denken. Daarin presenteren elf auteurs, merendeels predikant binnen
de Protestantse Kerk in Nederland, een ruimdenkende en actuele vorm
van christendom. Aan de orde komt daarin hoe je vandaag de dag over
God kunt spreken, de persoon van Jezus kunt duiden, de Bijbel leest of
vorm kunt geven aan een door geloof geïnspireerde levensstijl. De
schrijvers nemen de christelijke traditie serieus en ontvouwen haar
waarde voor deze tijd, zonder de hakken in het dogmatische zand te
zetten of te lonken richting atheïsme. Hun liberale benadering sluit aan
bij vragen die breeduit leven onder de grote groep godzoekers binnen
en buiten de kerk. Samen met de Groningse hoogleraren Rick
Benjamins en Wouter Slob vormde Jan Offringa de redactie van
‘Liberaal christendom’. Ook schreef hij twee van de hoofdstukken.
Eerder verscheen van zijn hand ‘Na een gezonde geloofscrisis’, een
boek over geloof, twijfel en moderne theologie. Tijdens zijn
voorzitterschap (2005-2010) van theologenbeweging ‘Op Goed
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Gerucht’ was hij onder andere betrokken bij de wording van de Doornse
Catechismus. Als predikant te Kesteren ging hij in gesprek met zijn
gemeenteleden, hetgeen uitmondde in ‘God is niet te vangen’ (2014),
een boek dat veel gebruikt is in gesprekskringen. Sinds kort is hij
predikant in Wijk bij Duurstede.
Info: Aart Jon Schimmel
Datum: dinsdag 9 januari 2018
Aanvang: 20.00 uur
Plaats: Kruiskerk
Entree: € 3,-

UIT V&T: JOODSE BEELDVORMING VAN JEZUS
Inleider: Marcel Kemp uit Amersfoort
In het licht van de geschiedenis van pogroms, verguizing en
vernietiging van het Europese Jodendom, waarbij christenen en een
bepaalde christelijke theologie een grote rol speelden, is het
verbazingwekkend dat vanuit het jodendom door de eeuwen heen toch
interesse is getoond in de stichter van het christendom: Jezus.
Hoe kijkt men in joodse kring nú tegen Jezus aan? Dat varieert enorm.
Er wordt niet alleen op verschillende wijzen 'afstand' genomen van een
Jezus-in-christelijke-context, maar er zijn ook joodse schrijvers en
denkers die Jezus als 'joodse broeder' voluit herkennen en erkennen.
Daarbij gaat het om de kijk op Jezus van o.a. Leo Baeck, René Süss,
Shalom Ben-Chorin en Pinchas Lapide. Interessante vraag is tenslotte
of joodse visies op Jezus ook voor christenen vandaag aanleiding
kunnen zijn Jezus anders te verstaan …
Info: Gerrit van den Berg
Datum: dinsdag 30 januari 2018
Aanvang: 20.00 uur
Plaats: Parochiehuis St. Jan (naast de St. Catharinakerk)
Entree: € 3,-

OPROEP TALENTENVEILING EBEN -HAËZER-F AIR 20 APRIL 2018
De voorbereiding voor de Eben-Haëzer-Fair 2018 op vrijdag 20 april ligt
goed op schema. De afgelopen jaren hebben we de ‘talentenveiling’ als
leuk nieuw item geïntroduceerd: bij opbod veilen we specifieke talenten
van gemeenteleden. Een diner aan huis, een trompetaubade, een
ochtend schoonmaken, et cetera.
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Voor de komende fair zijn we weer op zoek naar leuke items om te
veilen!
Dus kun je goed auto’s wassen, heggen snoeien, kinderfeestjes
organiseren, zolders opruimen, schapen scheren of … (bedenk het
maar)? Laat het de kerkrentmeesters weten, dan veilen we uw talent!

D

c

IACONIE
Gerrie Ruitenbeek heeft € 10,- ontvangen
voor de diaconie bij het wegbrengen van
bloemen.

OMMISSIES

& GEMEENTELEDEN

V AN DE BEZOEKDAMES
Dini van Doornik ontving € 10,- bij het wegbrengen van een bakje en
AnnaMarie van Groningen op een verjaardag € 10,-. Bij een jubileum
kreeg Truus van Soeren € 50,-.
De Kerstmiddag op 14 december met het aansluitende kerstdiner
bracht € 225,15 op. Hartelijk dank daarvoor.

GIFT OPPAS
Janine van Dasler laat weten dat via Joke van Drie een gift van € 20,- is
ontvangen voor de oppas. Zij wil er graag wat christelijke puzzels voor
kopen. Hartelijk dank!

ALPHA-CURSUS
IS ER MEER? - BELEEF DE ALPHA-CURSUS
DE ALPHA - CURSUS BESTAAT UIT TIEN AVONDEN EN EEN ZATERDAG
Alpha-avonden op maandag
Eten, ontmoeten, praten, lachen, leren en luisteren.

De Alpha-cursus geeft heldere en aansprekende uitleg
over het christelijk geloof.
Voor wie is de cursus?
De Alpha-cursus is iets voor jou als je meer wilt weten over
het christelijk geloof. Of als je meer wilt weten over wat er
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tussen hemel en aarde is, of nieuwe mensen wilt ontmoeten,
of misschien wel je kennis over het geloof wilt opfrissen.
Samen eten
Op de Alpha-cursus maak je in tien weken tijd kennis met
het christelijk geloof. Wekelijks kom je als groep bij elkaar.
De cursus start altijd met een gezellige maaltijd. Na het eten luister je naar
een boeiende inleiding over het christelijk
geloof. Daarna praten we hier met elkaar over door.
Wanneer
Lijkt het je wat? Voel je welkom op de cursus die gehouden
wordt bij Gert & Ria van der Schuur, Nieuwe Kerkstraat 60
in Nijkerkerveen.
De cursus begint op maandag 8 januari, aanvang 19.00 uur (kleine
maaltijd); de avond duurt tot 21.45 uur.
Info/opgave:
Ds. Bartho Versteeg - 033-2583929 – bgversteeg@hetnet.nl
Gert & Ria v/d Schuur - 06-39564228 – gertvanderschuur@gmail.com
Brigitta de Jongh - 06 19336375 - bdj2811@gmail.com
Corrie van de Visch - 033- 2538256 - wvandevisch@solcon.nl

www.alpha-cursus.nl
VERJAARDAGSFONDS ; HULP GEVRAAGD
Hallo lieve mensen,
We hebben allemaal talenten gekregen, de een groter dan de ander.
De een op de voorgrond, de ander liever achter de schermen.
Deze talenten hebben we nodig om de kerk staande te houden.
Nu wil ik vragen of jullie soms je talent willen gebruiken voor het
verjaardagsfonds. Kees en ik hebben het coördineren overgenomen,
dat vinden we leuk om te doen. Maar als er iemand stopt met zijn wijk,
krijgen wij die er ook bij. We hadden alles op de rit, maar nu zijn er een
paar gestopt. Sommige wijken hebben we gelukkig alweer ingevuld,
maar we hebben er nog twee over: dat is Hoevelaken en stukje
Nijkerkerveen.
Wat is de bedoeling: wij brengen de verjaardagszakjes bij jullie en daar
staat een verjaardagsdatum op.
Het is de bedoeling dat jullie die dan brengen en soms krijg je hem
gelijk weer (gevuld) mee en soms moet je nog een keer om hem op te
halen. En dan één keer in de twee maanden breng ik de nieuwe en
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neem de gevulde zakjes weer mee. Of u geeft ze aan een van de
diakenen. Dus hierbij mijn vraag: help!
Hierbij willen wij gelijk de lieve mensen bedanken die ons nu al helpen.
Groet,
Kees en Marleen van de Kieft

TOEKOMSTVERWACHTING
Ik loop in de donkere nacht
naar een onvoorstelbaar groot
licht
met het schijnsel reeds op mijn
gezicht.
Ik loop in het donker en wacht
op het losbarsten van de dag,
die uiteen zal spatten in kleuren
van een apocalyptisch
gebeuren,
zoals geen ziener ooit zag

DANK !
Hartelijk dank voor de kaarten
en felicitaties voor onze
verjaardagen. Het is heel erg
gewaardeerd!
Hartelijke groet,
Familie De Groot,
Barend Kuisstraat 4 /
De Pol-afd. Keizersmantel.

Waarom ga ik het beleven?
Is dit het onvermijdelijk lot
of volg ik een hoger gebod
en word ik ertoe gedreven?
Ik volg slechts nauwgezet
een stem die mij roept tot geluk
en vorder dagelijks een stuk
naar het doel dat ik mij heb
gezet.
AnnaMarie

Heeft u trouwplannen, is er een kindje geboren,
of gaat u misschien verhuizen?
Laat het ons even weten!
Kerkelijk bureau, Vrouwenweg 13, 3864 DX Nijkerkerveen
Tel. 033 - 253 45 49 / e-mail: annetteberrevoets@kpnmail.nl
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COLOFON HERV. GEMEENTE ‘EBEN-HAËZERKERK’ NIJKERKERVEEN
Predikant:
Ds. B.G. Versteeg

Contactpersoon kosters:
A. van Drie

Van Noortstraat 61
Buntwal 14-a
3864 ET Nijkerkerveen
3864 MZ Nijkerkerveen
Tel: 033-258 39 20
Tel: 033-245 99 63
E-mail: bgversteeg@hetnet.nl
E-mail: a.van.drie@kpnplanet.nl
Scriba:
Diaconie:
C. Bos
E. Veldhuizen
Laakweg 78
Lorentzhof 20 3863 AM Nijkerk
3864 LD Nijkerkerveen
Tel: 033-247 07 90
Tel: 033-258 28 44
E-mail: e.veldhuizen90@t-mobilethuis.nl
Rek.nr. NL74RABO 0347 8867 01
E-mail: kees.bos@bureaubos.nl
Zendingscommissie:
Kerkrentmeester:
G. van den Ham
A.F. van Bruggen-van Dijk
Van Zuylenlaan 18
Ark 8
3863 EB Nijkerk
3871 BH Hoevelaken
Tel: 033-245 29 13
Tel: 06 51 55 70 39
E-mail: adindavanbruggen@gmail.com
Rek.nrs. NL47RABO 0347 8396 57
E-mail: info@bbfmetaal.nl
Rek.nr. NL82 FVLB 0635 8014 34
NL82 FVLB 0635 8014 34
Contact Pastoraat:
S. van Drie
R. van der Schuur-van Dunschoten
Nieuwe Kerkstraat 20
Nieuwe Kerkstraat 60
3864 ED Nijkerkerveen
3864 EE Nijkerkerveen
Tel: 033-258 08 98
Tel: 033-844 66 13
E-mail: gans3@live.nl
E-mail: riavanderschuur@gmail.com
Kerkgebouw:
Website: (contact An Anderiesen)
Nieuwe Kerkstraat 106
www.eben-haezerkerk.nl
Administratie kerkblad:
3864 EG Nijkerkerveen
Tel: 033-257 20 71
C. Bos Tel: 033-258 28 44
E-mail: kees.bos@bureaubos.nl
Collectebonnen (€0,50 / €0,75 / €1,00 / €1,25) te bestellen door overmaking van
bedrag - o.v.v. aantallen en adres - op: NL82 FVLB 0635 8014 34 of bestel ze heel
eenvoudig op de website van de kerk (ga naar de webshop) en betaal via iDeal.
U krijgt ze van Arie van de Bunt.
Redactie kerkblad: An Anderiesen Vlinderlaan 75 Nijkerk - tel. 033-245 38 09

an.anderiesen@upcmail.nl

22 JANUARI
is de uiterste inleverdatum voor
kopij voor het kerkblad van feb..
MAANDAG
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