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EDITATIE 
    

 

GOD MET ONS

Het is alweer 18 jaar geleden dat de Nederlandse munt werd 
vervangen door de euro. Op de rand van de gulden en de 
rijksdaalder stond het opschrift: God zij met ons. Dit randschrift 
dateert al uit 1816, toen de Muntwet werd ingevoerd. De wens dat 
God met ons zal zijn, is ontleend aan Rom. 8:31: “Als God voor 
ons is, wie kan dan tegen ons zijn?” Toenmalig minister Six van 
Oterleek lichtte Koning Willem I toe, dat voor het randschrift is 
gekozen om: het sieraad der stukken te bevorderen en het 
besnoeyen moeylijker te maken. Dus voor de versiering en de 
waardevastheid.  
 
Momenteel is de 2-euromunt nog de 
enige munt waarop de Bijbelse 
spreuk staat. Minister van Financiën 
Zalm pleitte er in 2002 met succes 
voor, dat de lidstaten een nationaal 
randschrift zouden behouden op de 
2-euromunt. De SGP had hierop 
aangedrongen, tegen de zin van 
D66 dat het "niet echt vond passen 
in deze tijd”.  
Nederland is nog de enige 
Europese staat met een Bijbels 
randschrift! Zelfs Vaticaanstad heeft 
het niet op de euromunt. God past 
niet meer in deze tijd, lijkt het. 
Alleen bij ons ‘zit’ Hij nog op het 
randje, dankzij de SGP. Maar zo 
gaat de spreuk “God zij met ons” 
wel Europa door. Zonder het te 
beseffen, wensen wij de landen om 
ons heen Gods nabijheid toe.      
God met ons! Het is dé boodschap 
van kerst. Niet als wens, maar als 
statement, als krachtige verklaring! 

In Mat.1:23 lezen we: “De maagd 
zal zwanger zijn en een zoon baren, 
en men zal hem de naam Immanuël 
geven, wat in onze taal betekent 
‘God met ons’. Die naam geeft Gods 
verlangen weer. Hij wil bij ons zijn, 
betrokken met heel ons leven. Hij 
wil zijn leven met ons delen. En met 
de komst van Jezus is dit 
werkelijkheid geworden. In die naam 
laat God zien wie Hij voor ons wil 
zijn. 
Mattheüs haalt de profetie van 
Jesaja aan die met de geboorte van 
het kindje Jezus wordt vervuld.  
In Lucas 1:31 zegt de engel Gabriël 
tegen Maria: “Luister, je zult 
zwanger worden en een zoon 
baren, en je moet hem Jezus 
noemen”. Aan de ene kant wordt 
gezegd dat het beloofde kind 
Immanuël zal worden genoemd en 
aan de andere kant wordt Maria 
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opgedragen dat het kind Jezus 
moet heten.  
De verklaring hiervoor is, dat de 
naam Jezus aangeeft wat God zal 
doen. In Mat. 1:21 lezen we: “Geef 
hem de naam Jezus, want hij zal 
zijn volk bevrijden van hun 
zonden.” De naam Jezus betekent: 
‘God redt’. Hij zou namelijk de 
Heiland zijn en het volk verlossen 
van de macht van de zonde!  
De wijze waarop Jezus werd 
geboren, was een vervulling van de 
profetie in Jesaja 7:14: een jonge 
vrouw zal zwanger zijn en spoedig 
een zoon baren. Jesaja profeteert 
over de komst van Immanuël in de 
tijd dat de koning van Aram (Syrië) 
samen met de koning van Israël ten 
strijde trekt tegen Juda (Jesaja 7). 
Jeruzalem wordt belegerd, maar de 
vijand kan de stad niet innemen. 
Dan geeft de Heer koning Achaz 
van Juda ongevraagd een teken: 
een jonge vrouw is in verwachting 
van een zoon. Zij zal hem Immanuël 
noemen: God met ons.  
U zult zich misschien afvragen:  
wat heeft dit teken voor zin, als die 
Immanuël pas honderden jaren later 
wordt geboren? Wat moet koning 
Achaz hiermee, terwijl de 
vijandelijke legers voor de poort van 
Jeruzalem staan? Met deze 
boodschap zal hij zijn onderdanen 
bepaald niet gerust stellen, toch?  
De verklaring hiervoor is dat er in de 
tijd van Jesaja daadwerkelijk een 
jonge moeder was, een voor ons 
onbekende vrouw. Het kind dat zij in 
bezettingstijd ter wereld bracht, had 

zij de naam Immanuël gegeven. 
Waarmee zij aangaf dat de koning 
en het volk van Juda alleen 
rekening moesten houden met God, 
ondanks de zorgelijke situatie. De 
vrouw ging daarmee lijnrecht in 
tegen het ongeloof dat heerste 
onder het volk. Met deze naam 
getuigde zij dat God nabij is; zij 
reikte de enige uitweg aan. Later 
wordt dit Immanuël-teken in zijn 
volle omvang vervuld in de geboorte 
van Jezus uit de maagd Maria. 
Bijzonder is dat in beide situaties de 
moeder de naam aan haar kindje 
geeft. In de tijd van Jesaja gaf de 
vader, nooit de moeder, de naam 
aan het kind.  
Ook wij, volgelingen van Jezus, 
mogen de naam Immanuël dragen: 
God met ons! Niet als randschrift, 
maar als getuigschrift. In Mat. 28:20 
verzekert Jezus zijn discipelen na 
de zendingsopdracht: “En houd dit 
voor ogen: ik ben met jullie, alle 
dagen, tot aan de voltooiing van 
deze wereld.” God is met ons, anno 
2020, elke dag. God past wel 
degelijk in deze tijd. Hij is van alle 
tijden. Net als de jonge vrouw in de 
tijd van Jesaja en net als Maria in de 
tijd van Jezus gaan we lijnrecht in 
tegen het heersende ongeloof en de 
toenemende vijandigheid om ons 
heen. Want de naam Immanuël is 
ons mooiste sieraad en heeft 
eeuwige waardevastheid.  
 
Namens de kerkenraad wens ik u 
allen Gods nabijheid voor 2020.

    
Gert van der Schuur 



 
ERKDIENSTEN 
   
  
 

JANUARI………..……………………………………………………………………. 
    Nieuwjaarsbijeenkomst 
1 jan 10.00 uur  ds. B.G. Versteeg, Nijkerkerveen  
  2e collecte: Diaconie 
…………………………………………………………………………………………...

5 jan 10.00 uur  ds. A. Brinkman, Lunteren 
     Lied van de week: Psalm 34:1 
  18.45 uur ds. T.C. Verhoef, Nijkerk  
 2e collecte: Onderhoud gebouwen 
…………………………………………………………………………………………... 

12 jan 10.00 uur  ds. B.G. Versteeg, Nijkerkerveen 
     Lied van de week: Psalm 103:1  
  18.45 uur ds. A. van Duinen, Loosdrecht 
 2e collecte: Pastoraal werk 
…………………………………………………………………………………………... 
    Bevestigingsdienst 
19 jan 10.00 uur  ds. B.G. Versteeg, Nijkerkerveen 
     Lied van de week: Gezang E:9  
  18.45 uur ds. D. Maassen van den Brink, Kampen 
 2e collecte: Diaconie 
…………………………………………………………………………………………... 
26 jan 10.00 uur  ds. B.G. Versteeg, Nijkerkerveen 
     Lied van de week: Opw. 479 Meer dan overwinnaars 

  18.45 uur ds. G. Boer, Rhenen  
 2e collecte: Kindernevendienst 
 

FEBRUARI………………………………………………………………………..... 
2 feb 10.00 uur  ds. D. Atema, Barneveld   
   Lied van de week: Gezang 473 
  18.45 uur ds. B.G. Versteeg, Nijkerkerveen 
  2e collecte: Jeugdwerk 
    Deurcollecte: Zending 
…………………………………………………………………………………………... 
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AGENDA 

6 jan 18.45 uur Club Spirit grp.7/8 De Voorpost  
9 jan  18.30 uur KinderClub grp.4-6 De Steiger  
10 jan  19.32 uur Rock Solid De Voorpost  
 
13 jan 18.45 uur Club Spirit grp.7/8 De Voorpost 
13 jan 18.45 uur Gesprekskring 16+ De Voorpost 
13 jan 19.30 uur Kernthema’s chr. geloof De Voorpost 
13 jan 20.00 uur Bijbelkring Jeugdhonk 
14 jan 18.45 uur Gebedskring Jeugdhonk  
14 jan 20.00 uur Alphacursus (kennism.) Vrouwenweg 1 
16 jan 19.00 uur Catechese 12-15 jr Jeugdhonk 
16 jan 20.00 uur Gesprekskring 18+ Fam. Versteeg 
 
20 jan 18.45 uur Club Spirit grp.7/8 De Voorpost  
20 jan 19.30 uur Kernthema’s chr. geloof De Voorpost 
22 jan 20.00 uur Israëlkring Vlinderlaan 75 
23 jan  18.30 uur KinderClub grp.4-6 De Steiger 
24 jan  19.32 uur Rock Solid De Voorpost  
 
27 jan 18.45 uur Club Spirit grp.7/8 De Voorpost  
27 jan 18.45 uur Gesprekskring 16+ De Voorpost 
27 jan 19.30 uur Kernthema’s chr. geloof De Voorpost 
28 jan 13.30 uur Gebedskring Jeugdhonk  
30 jan  18.30 uur KinderClub grp.4-6 De Steiger 
30 jan 19.00 uur Catechese 12-15 jr Jeugdhonk 
30 jan 20.00 uur Gesprekskring 18+ Fam. Versteeg  
31 jan 17.30 uur Gezamenlijk eten De Steiger 
 
3 feb 18.45 uur Club Spirit grp.7/8 De Voorpost  
3 feb 19.30 uur Kernthema’s chr. geloof De Voorpost 
6 feb  18.30 uur KinderClub grp.4-6 De Steiger 
 
Iedere vrijdagochtend ‘Veens Bakje’ De Steiger 
van 10.00-11.45 uur  Komt u ook eens?! 



 
IT HET LEVEN VAN DE GEMEENTE 
 
 

Diensten 
We beginnen het nieuwe jaar zoals gebruikelijk op 1 januari met een 
korte bijeenkomst in De Steiger. We zingen, luisteren naar een 
Bijbelgedeelte en leggen het nieuwe jaar in Gods hand in ons gebed.  
In deze maand zijn er twee bijzondere diensten. Allereerst op 19 januari 
de dienst waarin we ambtsdragers en pastoraalwerkers mogen 
bevestigen en van een aantal anderen afscheid nemen. Bijzonder is het 
om te merken dat we nog steeds met een voltallige kerkenraad mogen 
werken. Dat spreekt, als je naar veel andere kerken in ons land kijkt, 
niet vanzelf! 
Een week later, op zondag 26 januari, is er een dienst die in het teken 
staat van de week van gebed.  
Deze maand geen kerk-school-gezinsdienst zoals we dat gewend 
waren. Sinds de fusie van de school is ervoor gekozen om in één kerk 
deze dienst te houden en dat te laten rouleren tussen de drie kerken in 
Nijkerkerveen. Omdat de dienst vorig jaar bij ons gehouden is, wordt 
deze dienst nu in de Gereformeerde Kerk gehouden. 
 
Meeleven 
Wil Davelaar (Schoolstraat 75) onderging een tijd geleden al een 
galblaasoperatie. Onlangs kon gelukkig ook de galsteen verwijderd 
worden die voor de nodige problemen zorgde. 
Bij Ineke Westera (Mr. Folkertstraat 18) was sprake van de verwijdering 
van een niersteen. Er waren al de nodige ingrepen afgelopen jaar aan 
voorafgegaan, maar nu lijkt toch het gewenste resultaat behaald te zijn. 
Reinie v.d. Bunt (Laakweg 118) werd plotseling onwel en in het 
ziekenhuis constateerde men problemen met het functioneren van haar 
hart. Intussen zijn twee stents geplaatst en in deze maand volgt 
opnieuw een ingreep waarbij weer twee stents geplaatst gaan worden. 
Ook Nel Vlijm (Heinecamp 40) werd plotseling opgenomen vanwege 
hartproblemen. Na een opname van enkele dagen waarbij 
ritmestoornissen werden vastgesteld, mocht ze weer naar huis. 
Bep van Essen (De Bruijnhof 33) werd ook plotseling opgenomen en 
verbleef een aantal dagen in het ziekenhuis. Men kwam erachter dat 
haar nieren voor problemen zorgden. Nu is het afwachten in hoeverre 
via medicatie er verbetering kan plaatsvinden. 
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Willy Hulst verblijft na een heupoperatie, die noodzakelijk was vanwege 
een val, in De Pol (Koolmees kamer 17). Zij kreeg bovendien nog te 
maken met een longembolie en nieuwe ziekenhuisopname. Haar 
revalidatie is dus een pittig traject. 
 
In Memoriam Jan van Drie 
Sinds februari 2015 stond Jan er alleen voor, na het overlijden van zijn 
vrouw Hennie. Hij sloeg zich er dapper door. Ging koken en 
huishoudelijke klusjes op zich nemen. Toen hij met 
gezondheidsklachten naar de dokter ging en verder onderzoek volgde, 
bleken de medici niets meer voor hem te kunnen doen. Jan was geen 
klager, zijn leven lang een harde werker. 
Hij reageerde nuchter toen hij hoorde dat hij niet lang meer te leven 
had: ‘Zo gaat dat nu eenmaal …’ Hij overleed op 24 november en de 
afscheidsdienst werd gehouden op vrijdag 29 november, de datum 
waarop Jan en Hennie 58 jaar geleden trouwden. 
In de dienst luisterden we naar woorden die ook op hun trouwdag 
werden gelezen en die op de rouwkaart staan afgedrukt, uit Jesaja 2:5 
‘Huis van Jacob, komt laten wij wandelen in het licht des Heren’. Buiten 
werd de kerstverlichting op veel plaatsen zichtbaar. Twee dagen na de 
begrafenis was de eerste zondag van Advent, de voorbereidings-
periode op weg naar het Kerstfeest. Kortom een periode van licht in de 
duisternis. In de teksten van Jesaja schijnt ook veel licht. Het licht van 
een nieuwe wereld waar geen oorlog meer zal zijn en waar er vrede zal 
zijn. Ook voor Jan zijn er donkere momenten geweest. In de allereerste 
plaats het overlijden van Hennie. Zij was altijd de kapitein op het schip 
geweest. Zoals gezegd pakte Jan de draad weer bewonderenswaardig 
op. Jan was vooral een man van doen, en niet van al te grote woorden. 
Hij geloofde wel, wist ook genoeg van de Bijbel, maar leefde vanuit de 
gedachte: ‘ik ga ervan uit dat het klopt wat in de Bijbel staat’. 
Hij was een harde werker, zijn leven lang combineerde hij melkrijden 
met zijn eigen bedrijf. 
Hij was een vader die zijn kinderen ook veel ruimte gaf. De kinderen 
crosten met oude auto’s, er werd gestroopt en met een buks geschoten 
met soms de nodige schade.  
Als je de balans opmaakt van elk mensenleven, dan zijn er momenten 
van genieten, de lichtmomenten, en er zijn de donkere momenten, de 
momenten van pijn, van niet begrijpen, van verlies. Aan de ene kant 
overkomen veel dingen je in het leven, aan de andere kant maak je zelf 
je keuzes, ook naar God toe: ‘Ik en mijn huis, wij zullen leven in het licht 
van de Heer’. 



 
Kernthema’s christelijk geloof 
Onlangs kwam de ‘Gewone Catechismus’ uit, het christelijk geloof in 
100 vragen en antwoorden. De ouderen kennen de Heidelbergse 
Catechismus nog wel, die een paar eeuwen lang het onderwijsboek van 
de kerk was. Tot we niet meer zo goed uit de voeten konden met dit 
leerboek van enkele eeuwen oud. De opzet van vragen en antwoorden 
blijkt echter nog steeds een heel bruikbaar instrument om wat te leren. 
De antwoorden blijken ook te helpen om niet weg te zakken in het 
moeras van meningen en ideeën, maar geven duidelijke informatie over 
de kernthema’s van christelijk geloven. In 4 avonden willen we luisteren 
naar de vragen en antwoorden uit deze eigentijdse Catechismus, maar 
natuurlijk leggen we daar ook onze eigen antwoorden naast. Niet echt 
een gesprekskring dus, maar meer een leerkring over de kernthema’s 
van geloven vanuit de traditie van de Reformatie. 
Wanneer: maandag 13, 20, 27 januari en maandag 3 februari. 
Van 19.30-21.30 uur in De Voorpost, Hervormde Gemeente (!) 
Ik vind het fijn wanneer je je opgeeft bij mij (bgversteeg@hetnet.nl of 
tel. 258 39 20), zodat ik weet hoeveel kopieën ik moet maken. Het boek 
hoef je dus niet aan te schaffen. 
 
Kring Samen luisteren in stilte 
Omdat we slechts met twee deelnemers bij elkaar kwamen de laatste 
maanden, hebben we besloten deze kring in het nieuwe jaar niet verder 
voort te zetten. 
 
Catechisatie 
Na een aantal weken stilgelegen te hebben in december, gaan we weer 
starten met catechese in januari. De eerste bijeenkomst is op 16 januari 
(groep 12-15 jaar en 18+). 
We gaan ook weer bij ons thuis met de groepen eten, wat intussen min 
of meer een goede traditie is geworden. Normaal gesproken komen we 
om de twee weken bij elkaar. Bovendien proberen we dat te doen in de 
weken dat er geen RockSolid is. In de komende maanden zal die opzet 
niet altijd lukken, dus het is goed telkens even na te gaan wanneer de 
eerstvolgende bijeenkomst is! 
 
Terugblik/vooruitkijken 
Zoals ik al aangaf, is het heel bijzonder dat we nog steeds met een 
voltallige kerkenraad mogen werken. Veel echtparen zijn ook in onze 
kerkenraad actief. Dat betekent dat op sommige gezinnen een 
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onevenredig grote druk ligt. Gelukkig lijkt dat voor de meeste gezinnen 
nog goed haalbaar. Onlangs hadden we de classispredikant op bezoek 
en werden de verhalen gedeeld waarom je dit werk doet. Dan blijkt ook 
weer hoe diep de motivatie is. Gods genade en zijn kracht spelen daar 
voor iedereen een grote rol in. Dat blijkt veel kracht en energie te geven 
om dit werk vol te houden. En we mogen als gemeente gezegend zijn 
met heel veel vrijwilligers die zich in willen zetten. Wij kunnen de kerk 
zelf niet maken, die wordt door God zelf gerealiseerd (‘De ware kerk 
des Heren, in Hem alleen gegrond’ Liedboek 968), maar wij mogen zijn 
instrumenten zijn.  
Tijdens de gemeenteavond afgelopen jaar kwamen ook de plannen aan 
bod om steeds meer als drie kerken samen te werken. Natuurlijk speelt 
een rol dat we in alle drie de kerken merken dat het aantal betrokkenen 
kleiner lijkt te worden. Zo overleden er afgelopen jaar meer mensen 
dan er kinderen gedoopt werden. En die trend is al eventjes aan de 
gang. Maar samenwerken willen we niet alleen uit noodzaak, maar ook 
omdat Jezus en Paulus daar zeer nadrukkelijk over gesproken hebben 
(Opdat zij allen één zijn, Johannes 17). In het komende jaar zullen er 
ook voor het eerst gezamenlijke themadiensten gehouden worden, die 
in één kerk plaatsvinden, waarbij de andere twee kerken gesloten 
zullen zijn. 
Verder ben ik dankbaar dat ik intussen één jaar volledig werk en dat het 
goed gaat. Wel blijf ik merken dat ik héél voorzichtig moet zijn met mijn 
energie, en die soms nog niet zo aanwezig is als ik zelf graag zou 
wensen. Daarom ben ik heel dankbaar voor de steun vanuit de 
kerkenraad/gemeente, die er ook na de ziekteperiode is. In het 
bezoekwerk concentreer ik me op ziekenhuisbezoek en bezoek rond 
begrafenissen. Onze oudste dochter Eva is afgelopen jaar 
afgestudeerd voor haar Midden-Oosten-studies en verbleef een aantal 
maanden in Egypte om de Arabische taal te leren. Sofie doet dit jaar 
examen en is druk bezig met het zoeken naar een vervolgstudie. Willie 
werkt nog met heel veel plezier in Staphorst als verpleegkundige op het 
consultatiebureau. Van ons vieren veel dank voor alle steun en alle 
hartelijkheid in de vorm van kaartjes rond kerst en alle mondelinge 
goede wensen! 
 
ds. Bartho Versteeg 
 
  



LEESROOSTER JANUARI 

wo. 1 jan Jesaja 55:1-13 Gratis, maar niet voor niets 
do. 2 jan Jesaja 56:1-8 Gods belofte voor iedereen 
vr. 3 jan Matteüs 1:1-17 Drie keer veertien 
za. 4 jan Matteüs 1:18-25 Blijde verwachting? 
 
zo. 5 jan Matteüs 2:1-12 Volg de ster van Betlehem 
ma. 6 jan Matteüs 2:13-23 Rachel huilt 
di. 7 jan Matteüs 3:1-17 Vuurdoop en waterdoop 
wo. 8 jan Jesaja 56:9-57:6 Let op het einde 
do. 9 jan Jesaja 57:7-13 Afgodsprostitutie  
vr. 10 jan Jesaja 57:14-21 Een weg terug 
za. 11 jan Jesaja 58:1-5 Geen vormen ... 
 
zo. 12 jan Jesaja 58:6-14 ... maar normen 
ma. 13 jan Jesaja 59:1-8 Aan God zal het niet liggen 
di. 14 jan Jesaja 59:9-15a Schuldbewust 
wo. 15 jan Jesaja 59:15b-21 De HEER redt en bevrijdt 
do. 16 jan Jesaja 60:1-14 Stralen van geluk 
vr. 17 jan Jesaja 60:15-22 Eeuwig licht 
za. 18 jan Jesaja 61:1-11 Jubeljaar 
 
zo. 19 jan Jesaja 62:1-12 Naamsverandering 
ma. 20 jan Psalm 96 Nieuw lied 
di. 21 jan Spreuken 1:1-19 Wees geen meeloper 
wo. 22 jan Spreuken 1:20-33 Wijs wijsheid niet af 
do. 23 jan Spreuken 2:1-22 Bron van wijsheid 
vr. 24 jan Matteüs 4:1-11 Woestijnreis 
za. 25 jan Matteüs 4:12-25 Startpunt 
 
zo. 26 jan Psalm 139:1-12 Loving Father is watching you 
ma. 27 jan Psalm 139:13-24 Intieme relatie 
di. 28 jan Spreuken 3:1-20 Onderwijsheid 
wo. 29 jan Spreuken 3:21-35 Leven zonder angst 
do. 30 jan Spreuken 4:1-13 Wijs met wijsheid 
vr. 31 jan Spreuken 4:14-27 Bewandel de goede weg  



 
JARIGE OUDEREN  
 
11-1-1938  Mevr. H. Franken-van den Brom  

Vreugdenhilstraat 19  
3864 PJ  Nijkerkerveen   82 jaar  

 
17-1-1938  Dhr. M.A. van Boeijen  

Brede Beek 9  
3861 BC  Nijkerk    82 jaar  

 
22-1-1940  Mevr. M. Buitink-van Soeren  

Westerveenstraat 43  
3864 EM  Nijkerkerveen   80 jaar  

 
22-1-1936  Dhr. J.A. van Luijk  

’t Hazeveld 40  
3862 XB  Nijkerk    84 jaar  

 
29-1-1936  Dhr. W. van Rijn  

Van Rootselaarstraat 31  
3864 EW  Nijkerkerveen   84 jaar  

 
30-1-1935  Dhr. H. van Dusschoten  

De Bruijnhof 39  
3864 DH  Nijkerkerveen   85 jaar 

 
30-1-1942  Mevr. M. van Breugelen-van de Bor  

Schoolstraat 84  
3864 MK  Nijkerkerveen   78 jaar  

 
31-1-1944 Mevr. J. van Diest-van Polen 
  Van Noortstraat 9 
  3864 ES  Nijkerkerveen  76 jaar 
 
01-2-1945 Mevr. M.M. Vries-de Heer 
  Kompas 57 
  3863 TB  Nijkerk   75 jaar 
 



 
HUWELIJKSJUBILEA 

Jubileum- Huwelijks- 
datum  datum  
 
5-1-2020  5-1-1951  Dhr. en mw. C. Blankestijn-Groenendijk  

Dirk Ruitenbeekstraat 39  
3864 GA  Nijkerkerveen  
69 jaar getrouwd  

 
24-1-2020  24-1-1961  Dhr. en mw. R.W.P. van der Hulst-van Ee  

Dhr. Van der Hulst woont in  
Verzorgingstehuis Norschoten,  
Drostendijk 24 kamer 4  
3771 SB  Barneveld 
Mw. Van der Hulst woont  
Dr. Van de Kolkstraat 6 
3864 HB  Nijkerkerveen 
maar revalideert op dit moment in De Pol  
59 jaar getrouwd 

 
28-1-2020  28-1-1970  Dhr. en mw. Van de Beek-Franken  

Meester Folkertsstraat 28 
3864 GD  Nijkerkerveen  
50 jaar getrouwd 

 
9-2-2020 9-2-1968 Dhr. en mw. E. Vonhof-van Dunschoten 

Vanenburg 8 
3864 DK  Nijkerkerveen 
52 jaar getrouwd 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
ERKENRAADSNIEUWS 
Van de kerkrentmeesters 

 

Kerkbalans 2019   
Toegezegde bijdragen € 66.961 
Nagekomen bijdragen - 3.996 

 € 70.957 
Ontvangen t/m november 2019 - 67.235 

Nog te ontvangen bijdragen 2019 € 3.722 

   
   
Collecten 2019 november 
Eredienst € 740,20 
Predikantsfonds - 156,10 
Vorming en toerusting - 150,55 
Jeugdwerk - 112,95 
Bouwfonds - 101,45 
Verjaardagfonds - 69,00 
Gift via H. Willems - 10,00 
Gift via R. van der Schuur - 10,00 
Collecte Pastoraal werk 10 november - 84,42 
Dankdag - 390,00 
Zending  - 182,60 
Rookworstenactie Rock Solid  - 834,00 
Diaconie Heilig Avondmaal 10 november - 290,10 
Diaconie - 130,80 
Collectegelden kinderen KND - 16,35 

Totaal € 3.278,52 

   
Tijdens huisbezoek in november heeft Gert van der Schuur € 15,- 
ontvangen voor algemeen kerkelijk werk. 
Hartelijk dank voor uw gaven. 

 
VERKORT VERSLAG KERKENRAADSVERGADERING 12 NOVEMBER 
Opening door de voorzitter: Lied: ‘Here Jezus, om uw woord’ LB 328. 
Lezing: Hand. 5:27-42 Is de boodschap van de discipelen mensenwerk 
is, dan zal het tot niets leiden. Maar als het Gods werk is, zal het stand 
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houden en kan niemand er iets tegen beginnen. Wie deze boodschap 
verhindert, kon wel eens tegen God strijden. Aldus de wijze raad van de 
Farizeeër Gamaliël in het Sanhedrin. Gebed door de voorzitter. 
Mededelingen:  
-Nieuws PKN en interkerkelijk: samenwerking Veense kerken: kort 
verslag Groot Moderamen d.d. 30 oktober 2019. Het was een 
geanimeerde, goede bijeenkomst in De Voorpost. Lopende zaken zijn 
doorgenomen. De Hervormde Gemeente heeft aangegeven in te willen 
zetten op het versneld formaliseren van de samenwerking. In januari 
worden drie vergaderingen voor 2020 ingepland, zodat meer leden van 
de moderamina kunnen deelnemen.   
Jeugdouderlingen: 
Adventsproject met het thema: God belooft de Vredekoning. De 
verhalen komen uit het Bijbelboek Micha.  
Kinderkerstfeest 2e kerstdag: Een totaal andere opzet. Er wordt 
gezamenlijk gestart en geëindigd. En verder zullen de aanwezigen in 
vier groepen rouleren langs verschillende activiteiten: zingen, iets 
drinken en praten, naar een verhaal luisteren en iets leuks maken. Er 
zal na elke 12 minuten gerouleerd worden. 
Kindernevendienst: per februari zal Sigrid Overbeek voorzitter van de 
kindernevendienst worden. Steffie blijft nog aan als aftredend voorzitter 
tot juni 2020 en draait ook de kindernevendienst tot haar verhuizing. 
Kinderdiensten: we gaan een aantal personen benaderen om de 
kinderdiensten te organiseren. 
Jeugddiensten: Gert vd Schuur is erin geslaagd de muzikale invulling 
van de jeugddiensten rond te krijgen: 2/2: koor Say Yes, Zwartebroek, 
7/6: muziekgroep Inspiration van de HG en op 27/9 de band Return uit 
Gronau/Duitsland. 
Ouderlingen 
-Notitie zomeravonddiensten 2020. De kerkenraad gaat akkoord met 
het voorstel om ‘s zomers in de avond zes Steigerdiensten te houden. 
Er komt hier een stukje over in het kerkblad. 
-Notitie Kerstnachtdienst 2019. De commissie probeert al een aantal 
jaren deze dienst wat meer ‘leven in te blazen’. Dit jaar doen we het 
nog zoals we gewend zijn. Dit punt wordt in het Groot Moderamen ter 
tafel gebracht om te bekijken hoe we dit vanaf 2020 in kunnen vullen.  
Diaconie 
-Begroting Diaconie wordt ongewijzigd vastgesteld. 
-Vacature: 2 leden verlengen hun ambtstermijn (Renger en Marieke). 
Simona Faasse neemt de plek in van Truus Heiwegen. De kerkenraad 



neemt hiervan verheugd kennis. Simona blijft ook de kerkrentmeesters 
ondersteunen. 
Kerkrentmeesters 
-Begroting 2020 wordt ongewijzigd vastgesteld. 
-Collecterooster 2020 wordt vastgesteld.  
-Oliebollenactie: Rudi en An hebben Kees leesmateriaal en formulieren 
gegeven. Donderdag 14 november is de eerste bijeenkomst van de 
commissie, waarbij Alex en Kees de plekken van Rudi en An innemen. 
De commissie vertrouwt erop, dat het gaat lukken om een goede 
doorstart te maken.  
-Bab de Groot wordt kerkrentmeester (geen ouderling), hij neemt niet 
deel aan de vergadering, maar draait wel mee in het dienstrooster. Er is 
nog iemand nodig om te assisteren bij administratieve taken.  
Volgende vergadering dinsdag 10 december 2019. Classispredikant 
ds. Van Iperen is dan bij ons op bezoek. 
Rondvraag  
Sander heeft in De Fontein een gespreksavond bijgewoond over het 
thema homoseksualiteit. Ingestemd wordt met zijn verzoek om over dit 
onderwerp een bezinningsmoment in de kerkenraad te hebben.  
Sluiting Ds. Versteeg gaat ons voor in gebed. 
 

BEVESTIGINGSDIENST 

Op 19 januari 2020 nemen we afscheid van een tweetal leden van de 
kerkenraad en willen we een nieuw lid bevestigen en bestaande leden 
herbevestigen. 
Ouderling-kerkrentmeesters:  
De heer Rudi Idema is aftredend als ouderling-kerkrentmeester. De 
heer Bab de Groot is bereid gevonden de functie van kerkrentmeester 
te aanvaarden. Bab de Groot wordt geen ouderling, dus geen lid van de 
kerkenraad en daarom is bevestiging niet nodig.  
Diaconie:  
Mevrouw Truus Heiwegen is aftredend. Mevrouw Simona Faasse is 
bereid de functie van diaken te aanvaarden. Ook twee van de overige 
diakenen, mevrouw Marieke van de Bunt en de heer Renger van den 
Akker hebben hun termijn eropzitten, maar hebben aangegeven hun 
termijn met 2 jaar te willen verlengen.  
We zijn verheugd dat we op deze wijze de kerkenraad op sterkte 
kunnen houden.  
Gemeenteleden kunnen bij de scriba een met redenen omkleed 
bezwaar indienen tegen de bevestiging van de nieuwe ambtsdrager tot 
uiterlijk 5 januari 2020. 



 
Tijdens de bevestigingsdienst nemen we afscheid van de heer Gerard 
Elbertsen als pastoraal medewerker. Mevrouw Joke van Drie willen we 
in deze dienst om Gods zegen vragen in haar functie van pastoraal 
medewerker. 
 

WEEK VAN GEBED VOOR DE EENHEID 
19 t/m 26 januari 2020 
U/jij bent uitgenodigd voor een week van bijzondere bijeenkomsten. 
Bid samen met christen uit Nijkerk en Nijkerkerveen mee. 
“Zij waren buitengewoon vriendelijk voor ons” 
‘Buitengewoon’ is het thema voor de Week van Gebed voor de eenheid 
van christenen in 2020. Geïnspireerd door de buitengewone 
vriendelijkheid die in Handelingen 28 naar voren komt, daagt de week 
van Gebed ons uit om te streven naar meer dan het gewone. 
Tijdens de Week van Gebed bidden wereldwijd miljoenen christenen 
mee. Het unieke aan dit thema is dat het ons niet alleen oproept tot 
buitengewone vriendelijkheid, maar ook uitdaagt om te durven 
ontvangen van mensen die anders zijn dan wij. Die uitdaging past goed 
bij de Week van Gebed voor de eenheid. Wanneer we de ander zien 
als bedreiging, komen we niet tot ontmoeting en zeker niet tot het 
vieren van eenheid. 
Het materiaal voor 2020 is voorbereid door kerken van Malta. Het 
thema ‘Buitengewoon’ ligt dicht bij de bevolking van Malta. In het 
Bijbelboek Handelingen lezen we dat Paulus en zijn reisgenoten 
schipbreuk lijden op het eiland. Daar worden zij met buitengewone 
vriendelijkheid opgevangen. Deze gebeurtenis markeert het moment 
waarop het evangelie het eiland bereikt. Dat wordt door de bevolking 
nog ieder jaar gevierd. In de komende gebedsweek worden wij daarin 
meegenomen. 
De Week van Gebed wordt georganiseerd door MissieNederland en de 
Raad van Kerken. Meer over de Week van Gebed en gebedsmaterialen 
vind je op www.weekvangebed.nl. 
 
Datum en tijd Waar Verzorgd door 
Zondag 19 januari Oosterstraat 2a De Huiskamer 
19.30-20.30 uur 3862 BJ NIJKERK 
  
Maandag 20 januari  Ds. Kuyperstraat 2 Herv. Gem. De Fontein 
19.30-20.30 uur  3863 CA NIJKERK 
 

http://www.weekvangebed.nl/


Dinsdag 21 januari Nwe Kerkstraat 106  Herv. Gem. 
19.30-20.30 uur 3864 EG N’VEEN Eben-Haëzerkerk 
 
Woensdag 22 januari Meinstraat 4a CGK De Kandelaar 
19.30-20.30 uur 3862 AE NIJKERK 
 
Donderdag 23 januari Van Reenenpark 23 Herv. Gem. Vredeskerk 
19.30-20.30 uur 3862 CD NIJKERK 
 
Vrijdag 24 januari Venestraat 44 Geref. Kerk syn. 
19.30-20.30 uur 3861 BX NIJKERK De Kruiskerk 
 
Zaterdag 25 januari Jan Steenhof 53 GKV De Levensbron 
19.30-20.30 uur 3862 MC NIJKERK 
 
Zondag 26 januari W.A.-plein 14 Evangelische Gem. 
19.30-20.30 uur 3862 CE NIJKERK De Ark 
 
 

 
IACONIE 

Bij het wegbrengen van een fruitmand 
heeft Roelie Willems € 5,- ontvangen. 

Gerard Elbertsen heeft een gift ontvangen van € 20,- voor de Diaconie. 
In december hebben Ben en Joke bij het wegbrengen van bloemen  
€ 10,- ontvangen en Truus van Dusschoten heeft € 10,- ontvangen voor 
de Diaconie. 
Truus Heiwegen heeft bij het wegbrengen van bloemen € 20,- 
gekregen. 

 
VERSLAG KERSTMIDDAG  
Op vrijdag 20 december mochten we o.a. als diaconie samen met de 
vrijwilligers de ouderen in ons midden verwennen met een 
kerstfeestviering. Zo’n 50 mensen zijn gekomen. 
We begonnen met een heerlijk bakje koffie of thee met een 
eigengebakken stuk appeltaart dat niemand liet staan! 
Daarna was er een mooie kerstviering in de kerk o.l.v. ds. Versteeg. 
Daar deden ook de ouderen zelf aan mee door het voorlezen van een 
gedicht of het bijbellezen. Het gemeentekoor was een goede aanvulling 
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op het samen zingen. Hierdoor kon men met elkaar genieten van de 
mooie kerstliederen. 
Daarna werd er een driegangenmenu geserveerd. Dat was echt heel 
erg smaakvol. Op deze manier samen gemeente zijn is waar het om 
gaat. Iedereen praat gezellig met elkaar, terwijl de vrijwilligers druk aan 
het serveren zijn. 
Iedereen die gekomen is heel hartelijk dank. Iedereen die actief heeft 
meegeholpen om dit weer mogelijk te maken ook heel hartelijk dank. 

 
OMMISSIES & GEMEENTELEDEN 

 

OLIEBOLLENACTIE 2019 
Vele tientallen vrijwilligers, leden van onze gemeente hebben ook 
afgelopen oudjaar weer geholpen om de traditionele oliebollenactie tot 
een succes te maken. 
Bij het ter perse gaan van het kerkblad was het financiële resultaat nog 
niet bekend, maar we willen iedereen die meegeholpen heeft hier alvast 
heel hartelijk bedanken! 
 
De oliebollencommissie 
 

EBEN-HAËZER-FAIR 14 FEBRUARI 2020 

Dit jaar organiseren we de traditionele Fair op 14 februari aanstaande. 
Dat is wat vroeger dan de afgelopen jaren. Dit heeft te maken met de 
vroege Paasdagen. 
Vele vertrouwde onderdelen staan weer op het programma: de loterij, 
talentenveiling, bloemen enzovoort. 
Ook dit jaar is het weer mogelijk om samen te eten, half januari start de 
verkoop van de dinerbonnen, waarbij het weer mogelijk is om - naast 
het kindermenu - uit 2 menu’s te kiezen: 
 
Menu 1 
Garnalencocktail 
-- 
Wiener schnitzel-roomsaus, doperwt-wortel-broccoli, rijst, groene sla 
-- 
Chocoladevla, slagroom 
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Menu 2 
Champignonsoep 
-- 
Balletjes gehakt in jussaus, gekookte aardappelen, groene kool-
rozijntjes, appelmoes 
-- 
Chipolatapudding 
 
Menu 2 is ook als vegetarische variant te verkrijgen. 
 
De komende maand werken we er achter de schermen hard aan om 
een leuke Fair neer te zetten. 
Of het een succes gaat worden? Dat gaat vast lukken, dus we rekenen 
op een grote opkomst! 
 
De EHF-commissie 
 

 
RUIMTE VOOR DE KINDEREN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



VERSLAG KERSTPAKKETTENACTIE IN GRUISOR/CSÓKA  

VAN 11-15 DECEMBER 2019 

Deelnemers: John van Kasteel, Gert van den Ham en Gert van der 

Schuur (verslag). 

 

Kerstpakketten  

Algemeen Alle inwoners van Gruisor en Csóka stellen de 

kerstpakketten op prijs!  

De behoefte bij de zigeuners in Csóka is nog 

steeds groot. In Gruisor leeft nog ca. 15% in 

armoede, m.n. bejaarden. De pensioenen in 

Roemenië zijn laag, de inflatie van de 

Roemeense lei (RON) is hoog. 

Jaarlijks wordt de behoefte onder de bevolking 

gemonitord. 

De keuze van de producten wordt bepaald door 

de inwoners (m.n. Reka). 

Specifiek Het aantal pakketten is 210 (153 Gruisor + 47 

Csóka + 10 extra) en 55 pakketjes voor de 

kinderen. Totale kosten (omgerekend): € 1730,- 

plus € 63,- voor 270 tassen en € 20,- voor het 

vervoer.   

De tassen worden met behulp van de inwoners 

van Gruisor gevuld. Bij ontvangst pakket wordt 5 

Ron betaald voor een cadeautje onder de 

kerstboom in de kerk.  

Schoolproject 

Printer De printer in Csóka is stuk. Er is een nieuwe 

nodig. Aan de leerkracht (Orsi) wordt € 150,- 

gegeven, dit is incl. papier + cartridges. 

Brood/melk Er wordt voor de zigeunerkinderen € 500,- 

gegeven voor het lopende schooljaar (€ 80,- p.m. 

x 6 mnd. = € 480, afgerond € 500).  

Bijbels Voor de onderbouw in het schooltje van Gruisor 

worden 12 Hongaarse kinderbijbels aan de 



leerkracht gegeven. Voor de zigeunerkinderen in 

Csóka worden 37 bijbels voor de onder- en 

bovenbouw gegeven. De bijbels worden dus aan 

de school geschonken (om er zeker van te zijn 

dat ze worden gebruikt) en niet aan de kinderen 

individueel. De bijbels blijven in de school, zodat 

ook andere kinderen er de komende jaren gebruik 

van kunnen maken.  

 De leerkrachten zijn erg blij met deze 

kinderbijbels (prachtig geïllustreerd). 

Vervoer De kosten bedragen 20 Ron p.m. per kind voor 

vervoer naar Acatari en 50 Ron p.m. per kind 

naar Tirgu Mures (van sept. 2018 t/m dec. 2019). 

Er is 200 Ron overgebleven voor het vervoer in 

2019: 17 kinderen onderbouw en 6 kinderen 

bovenbouw. Voor 2020: 20 kinderen onderbouw 

en 5 kinderen bovenbouw, totaal 25 kinderen; 

totale kosten € 140,- p.m. x 10 mnd. = € 1400,-. 

Aan penningmeester Eva wordt € 1400,- in 

contanten gegeven.  

   Boekhouding en schoolbezoek wordt  

    gecontroleerd. Alles tiptop in orde.   

Kerk 

 Algemeen Overleg gevoerd met de predikant van Gruisor.  

 Ramen De voorzetramen zijn – met dank aan de stichting  

    voor de donatie - geplaatst. 

Renovatie De kerk is van binnen geheel gerenoveerd; er 

staat ook een nieuwe kachel. E.e.a. is 

gefinancierd door de kerkelijke gemeenschap in 

Hongarije. Het dak aan de voorzijde is geheel 

vernieuwd met pannen. De leien aan de 

achterzijde en de oostkant en een aantal balken 

worden nog vervangen. Verwacht wordt dat de 

Hongaarse gemeenschap dit zal bekostigen.  

  



Orgel Het orgel dat door de fam. Van de Bor is 

geschonken zal in de kerk worden geplaatst. De 

huidige 2 orgeltjes functioneren niet (goed) meer.  

Bijbels De kerk is zeer gebaat bij de aanschaf van een 

50-tal Hongaarse bijbels in de moderne taal (Uj 

forditasu Biblia). Deze blijven in de bibliotheek en 

zullen worden gebruikt voor kerkdienst en 

catechese. Toegezegd dat wij deze bijbels bij de 

drukkerij in Hongarije (Kiskunfélegyhaza) zullen 

aanschaffen en schenken.   

Kerkdiensten Elk zondag wordt er weer een dienst gehouden in 

de  daartoe verwarmde kerk. Er komen 

gemiddeld 15 mensen. De kerstviering (en 

andere chr. feesten) wordt in de kerk gehouden 

en niet meer in het dorpshuis. De gemeenschap 

(ook niet-kerkelijk) stelt dit zelf op prijs! 

 

Huisvesting zigeuners 

Woning  Het materiaal van een afgebroken huisje in het 

dorp Csérefalva is mogelijk beschikbaar voor het 

opknappen van een vervallen zigeunerwoninkje. 

Met een bouwvakker wordt het materiaal bekeken 

(hout en panelen). De vraag is of de kwaliteit 

ervan voldoende is en of de kosten van het 

uitzoeken en opruimen opwegen tegen de 

aanschaf van nieuw materiaal voor het huisje 

bovenop het heuveltje in Csóka. 

Bed  Het bed dat onlangs is geschonken, staat 

daadwerkelijk in de woning waar het voor 

bestemd was. Het is dus niet ‘zigeunertechnisch’ 

doorverkocht.  

 

Overige zaken 

Vliegreis Vanwege dikke mist konden we niet landen in 

Tirgu Mures en moesten we uitwijken naar Cluj 

Napoca. Daar werden we met de bus vervoerd 



naar Tirgu Mures. Pas laat in de middag konden 

we met de huurauto door de dikke mist naar 

Gruisor.   

Beren Rond Gruisor en Csóka zitten beren. De situatie 

wordt gevaarlijk, omdat de beren zijn beschermd. 

Vervoer van kinderen vanuit Csóka is dus niet 

overbodig.   

Bezoekjes John, Gert jr. en sr. hebben diverse bezoekjes 

afgelegd bij dorpsbewoners in Gruisor en Csóka.    

Dank/Groeten De bewoners van Gruisor en Csóka bedanken 

alle mensen die de kerstactie financieel mogelijk 

hebben gemaakt en wensen u allen prettige 

feestdagen en een gezegend 2020.  

 

 

EVEN STILSTAAN 
 

De stille dagen komen eraan 
tijd om even stil te staan 
overdenken en bezinnen 

afsluitend of opnieuw beginnen 
wat te doen met wensen en dromen 

dingen die jou zijn overkomen 
Laat ze zijn en laat ze achter 

de ergste worden zachter 
 

De mooiste krijgen een plaats in je hart 
maak ieder jaar een nieuwe start 

Begin aan je oude of nieuwe dromen 
laat het leven op je afkomen 
onthaast, beleef en geniet 

het is maar in welke vorm je het giet 
 
 
 

ingestuurd door 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:  Contactpersoon kosters: 

Ds. B.G. Versteeg A.W. van de Bunt  
Van Noortstraat 61 Meester Folkertsstraat 11 

3864 ET  Nijkerkerveen 3864 GC  Nijkerkerveen 

Tel: 033-258 39 20 Tel: 033-257 27 34 

E-mail: bgversteeg@hetnet.nl E-mail: a.bunt4@chello.nl 

Scriba: Diaconie: 

C. Bos E. Veldhuizen  

Laakweg 78 Lorentzhof 20     3863 AM  Nijkerk 

3864 LD  Nijkerkerveen  Tel: 06-19 02 57 83 

Tel: 06-18 51 92 05 E-mail: e.veldhuizen90@t-mobilethuis.nl 

E-mail: kees.bos@bureaubos.nl Rek.nr. NL74RABO 0347 8867 01 

Zendingscommissie: Administratie kerk: 

G. van den Ham B. de Groot 

Van Zuylenlaan 18 Barend Kuisstraat 34       

3871 BH  Hoevelaken 3861 HS  Nijkerk  

Tel: 06-51 55 70 39 Tel: 033-245 83 00  

E-mail: info@bbfmetaal.nl E-mail: b.de.groot@zonnet.nl  

Rek.nr. NL27 RABO 0373 7259 22 Rek.nr. NL27 RABO 0373 7259 22              

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: 06-48 28 41 10 

E-mail: gans3@live.nl E-mail: riavanderschuur@gmail.com 

Kerkgebouw: Website: (contact An Anderiesen) 

Nieuwe Kerkstraat 106 www.eben-haezerkerk.nl 

3864 EG  Nijkerkerveen Administratie kerkblad: 

Tel: 033-257 20 71 C. Bos  Tel: 06-18 51 92 05    
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: NL27 RABO 0373 7259 22 of via de website 
van de kerk (ga naar de webshop) en betaal via iDeal. U krijgt ze van Arie v/d Bunt.  

 


