Waar het in beginsel licht was en
‘Ik verwacht
de HEERE,
zeer
goed, hebben
we doormijn
de
zondeziel
het verwacht
kwaad en Hem.’
diepe duisternis over
heen gehaald.
(Ps.ons
130:5a)
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Vol verwachting keek ik uit
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Alle drie apart, maar niet los van
elkaar te zien.
In de gemeentekrant zal in het ene gedeelte meer
het zicht zijn op Christus, het andere gedeelte meer zicht op de gemeente, en ook zullen er
gedeelten zijn over één van de gemeenteleden.
Maar bij elkaar is het één geheel, je kunt het niet
van elkaar scheiden, we zitten als het ware vast
gescharnierd.
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Het thema van deze Drieluik is “Vol verwachting…”. Een thema dat past bij de decembermaand. Want iedereen kent de zin “Vol verwachting klopt ons hart. Wie de
koek krijgt, wie de gard” van het bekende sinterklaaslied dat gezongen wordt door
jong en oud.
Maar december staat ook in het teken van advent wat “verwachten” betekent. We
kijken uit naar en verwachten de geboorte van het kind Jezus. Aan de ene kant is
deze verwachting al vervuld, zo’n 2000 jaar geleden, maar we mogen elk jaar opnieuw verwachten dat Gods Licht in ons leven komt in deze soms zo donkere wereld.
Verwachten en verwachting doet je ergens naar toeleven, geeft hoopt en/of nieuwsgierigheid. Of je nu een kind verwacht of uitziet naar een andere bijzondere gebeurtenis in je leven. Misschien vraagt u/jij je wel af of we in deze tijd nog wel kunnen en
durven te “verwachten”. Want verwachten betekent, naast hoop, ook onzekerheid.
En leven we nu niet in onzekerheid in deze donkere wereld? Wij mensen houden niet
van onzekerheid, wij willen alles zelf in de hand hebben. Maar één ding is zeker: Als
gelovigen verwachten wij het Licht van God voor de wereld. Dat doen we ook door
alvast licht en liefde met anderen te delen. En als steeds meer mensen daaraan meedoen, dan valt er nog heel wat te verwachten!
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MEDITATIE
Naar aanleiding van Ps. 130:5a schrijft Ds. J.W. Verboom over een
leven vol verwachting.

VOL VERWACHTING
In dit thema lezen we diverse verhalen over een leven vol verwachting.

IN DE SCHIJNWERPER
Een interview met familie Bikker over de verwachting(en) in hun leven.

FOTOCOLLAGE GEMEENTEDAG
Een collage van foto’s die gemaakt zijn op de Gemeentedag.

Vormgeving en druk:
Deborah van den Broek-Boer, Bijdehand Ontwerp
Giften:
Rabobank Groot-Ammers
NL55RABO0323502504
t.n.v. kerkvoogdij Hervormde Gemeente te
Groot-Ammers.
De redactie heeft het recht om ingezonden artikelen wel/niet te plaatsen, dan wel de tekst aan
te passen.
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Geloofsopvoeding
Vol
			

verwachting

‘Ik verwacht de HEERE, mijn ziel
verwacht Hem.’ (Ps. 130:5a)
Het hele leven gaat over verwachtingen.
Je verwacht iets van iets of iemand. Je verwacht dat die ene persoon vriendelijk zal
zijn. Je verwacht dat je slijptol het gewoon
doet.
Je kunt zelfs te hoge verwachtingen hebben.
Zo kun je als je een beetje perfectionistisch
bent (onbewust) te hoge verwachting van
jezelf hebben. Ondertussen raak je gespannen. ‘Je moet dit’, ‘je moet dat’. Ook kun je
te hoge verwachting van anderen hebben,
waardoor je vervelend/bedreigend wordt
voor je omgeving. Als je altijd wilt voldoen
aan iemands hoge verwachtingen, bijv. als
werknemer, dan is dat ongezond, dan kun
je overspannen raken.
Ook spreek ik soms mensen die te hoge verwachtingen hebben van het leven. Die hoge
verwachtingen leiden dan soms tot frustratie of zelfs boosheid/verbittering, omdat het
leven niet brengt wat men ervan had verwacht.
KONINKRIJKSVERWACHTING
In de gehele Bijbel is er sprake van hoge
verwachting. De verwachting is hooggespannen. Dit komt door Gods belofte. In het
Oude Testament wordt namelijk het vrederijk van God, beloofd. In dat Koninkrijk zal
heil, gerechtigheid en shalom (vrede) aanwezig zijn. Dat Koninkrijk is het hart van de
gehele Bijbelse toekomstverwachting. Ook
in het Nieuwe Testament zien we dit. Hoewel het Koninkrijk/Koningschap van God in
de persoon van Jezus voor de volle 100%
hier op aarde is gekomen, blijft er ondertussen de dynamische Koninkrijksverwachting
naar méér. Want: er komt nog méér van het

Koninkrijk! Vol verwachting laat de Bijbel
ons hart kloppen naar dat méér. Als de HEERE Jezus eens voorgoed uit Zijn verborgenheid tevoorschijn treedt, dán zal het zover
zijn! De verwachtingen van Jezus’ komst zijn
zeer hoog. Hij zal namelijk alles herstellen
en deze geschonden aarde heenleiden naar
de nieuwe wereld van God. Jezus kan die
hoge verwachtingen aan. Hij zal ze straks
waarmaken. Je kunt op Hem aan.
CHRISTUSVERWACHTING
Dat verwachten van de HEERE Jezus dat
wil vandaag al ‘beginnen te gebeuren’ in
je hart. Zoals de tekst boven deze meditatie zegt: ‘Ik verwacht de HEERE, mijn ziel
verwacht Hem.’ Dat is een actief inwachten
van de HEERE. Hij wil in je ziel werken. Dat
doet Hij door je de vergeving, verzoening en
levensvernieuwing te laten zien.
Vanuit welke verwachting leven wij? Hebben wij geleerd om het niet meer van onszelf te verwachten, maar van Hem? Zijn wij
met onszelf aan ons eindje gekomen? Dat
is nodig. Is er Christusverwachting in onze
ziel? Ziet jouw ziel verwachtingsvol uit naar
Hem? Kun jij het straks zeggen als de HEERE
Jezus terugkomt: ‘Zie, Dit is onze God; wij
hebben Hem verwacht, en Hij zal ons verlossen. Dit is de HEERE, wij hebben Hem
verwacht, wij zullen ons verheugen en verblijden in Zijn heil (Jes. 25:9)’?
Juist in de huidige crises die er gaande zijn,
zien wij dat Christus aan het komen is. Er
is wat gaande: klimaatcrisis, stikstofcrisis,
woningnood, coronacrisis, ja, dieper is nog
de huidige morele crisis (waarin soms goed

wordt genoemd wat kwaad is, en kwaad
wat goed is). Die verdraaide morele verhaallijn in onze sociaal-liberale samenleving
waait ons uit vele media tegemoet. Het is
beestachtig. Daarin zien wij iets oplichten
van Christus die heeft gezegd dat Hij komt.
Want voor Zijn aangezicht uit zullen de crises/oordelen gaan (Jes. 26:8, Hab. 3:5).
Maar wie in volharding verwachten zal tot
het einde, die zal zalig worden… Ja, degene die nu leeft ‘vol verwachting’, die ziet
straks het Kind Jezus verschijnen op de hoge
wolken van de hemel. Hij is het Leven dat
brengt wat je ervan had verwacht. Ja, meer
dan dat. Hij zal de hoogste verwachtingen
inlossen. Ja, die overtreffen!

Probeer je eens de volgende situatie voor te stellen: Iemand waar je veel van houdt moet door onverwachte omstandigheden een paar weken naar het buitenland. Ik gebruik in het voorbeeld even de
moeder van het gezin maar het kan ook iemand anders zijn. Je mist je moeder enorm en naarmate de
dag dichterbij komt dat ze terugkeert, kruis je de dagen af op een kalender. Als je op het punt staat om
naar het vliegveld te gaan, blijkt het vliegtuig problemen te hebben en is de vlucht uitgesteld. Je bent
enorm teleurgesteld, verdrietig en misschien wel een beetje misselijk van de spanning. Het moment
dat ze dan toch aan gaat komen en opgehaald moet worden is onhandig en komt helemaal niet uit
maar je MOET erbij zijn. Mensen kunnen dan heftige uitspraken doen als; ‘al moet ik hemel en aarde
bewegen, ik zàl er zijn om je op te halen’ of ‘al wordt het m’n dood, ik zal er zijn!’
En dan is eindelijk het moment daar, je wiebelt op je tenen, kan geen seconde op 1 plek blijven zitten,
je rekt je uit en telt de minuten en eindelijk daar is ze. Je krijgt niets meer mee van de andere passagiers. Je holt naar je moeder en omhelst haar. Je voelt haar armen om je heen, haar hand op jouw haar
en je hoort haar hartklop in je oor. Veilig, eindelijk thuis. De wereld lijkt even stil te staan.
In de bijbel staat de volgende tekst: Zie, Ik sta aan de deur en Ik klop. Als iemand Mijn stem hoort en
de deur opent, zal Ik bij hem binnenkomen en de maaltijd met hem gebruiken, en hij met Mij. (Openbaring 3:20 HSV)
In het boek ‘Eindelijk thuis’ van Henri Nouwen over het schilderij van de verloren zoon staat de uitleg
dat bij de Vader ALLES in beweging kwam toen Hij zijn Zoon zag naderen.

Ds. J.W. Verboom

God klopt, nog steeds en Hij komt, voortdurend met alles in beweging, om jouw aandacht te trekken.
Hij heeft letterlijk hemel en aarde bewogen met de komst van Jezus en het werd letterlijk zijn dood om
jou te bereiken. En terwijl Hij voor jou, de dood overwon, schudde de aarde opnieuw op zijn grondvesten. Eerbiedig bedoeld wil ik je het volgende vragen. Bent u/ben jij al in Zijn armen gevlogen? Laat u/
jij je, je door Hem omhelzen? Ligt zijn doorboorde hand zegenend op je hoofd en hoort u/hoor jij je Zijn
hartklop voor jou? Want als je goed luistert en de wereld dan even stil laat staan, hoor je in de verte
het gejuich van een Hemelse schare die niemand tellen kan en van een legioen engelen die ‘Heilig,
Heilig, Heilig’ roepen om elke zondaar die zich bekeert. Ik hoop dat jij en jullie Hem geen seconde
langer kunnen laten wachten. Doe open die deur en ontdek een stukje van de hemel op aarde.

Jacoline van der Graaf
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VOL VERWACHTING...
…Dit past zéker bij de 89-jarige mw. Co van der Hek.
50 jaar geleden keek ze uit naar de komst van haar 2e kind, een jongen, Harm, zoals later blijkt met een
beperking. Tegelijkertijd verwacht haar vriendin Neeltje Prins een baby, ook een jongen, Leo, hij heeft het
syndroom van down. Dat schept een band, allebei een zorgenkind.
Jaren later na een leven vól met van alles en nog wat, weet Co dat Neeltje naar de Alpha cursus
gaat, ze vraagt mag ik niet eens mee…Daar heb ik de lieve Heer ontmoet zegt Co. Ik ging héél
vroeger naar de kerk, en de kinderen zijn gedoopt maar verder liet ik het gaan. Op de Alpha
cursus leerde ik hoe fijn het is om met elkaar over het geloof te praten, en dat geloven makkelijk
is…gewoon geloven, ik ging er vól verwachting heen. Ik zeg altijd lieve Heer, omdat ik het daar
zo leerde, ik bedoel dat écht met diep ontzag, want Hij bestuurt alles
Tijdens een huisbezoek zei ik: ik zou zó graag één keer avondmaal vieren. Zo kwam ik in de
ouderen belijdenisgroep terecht, dat was fijn. Vol verwachting keek ik uit naar mijn belijdenisdienst, ook voor Harm, hij zou voorin zitten met zijn vriendin én haar ouders, ze zijn ook
christelijk. Dank U lieve Heer, dat hebt U bestuurd. Harm komt nooit in de kerk…
Maar toen viel ik en scheurde mijn bekken...ik kon niet naar de dienst, toen heb ik wel naar boven
gezegd, waarom…ik kon het niet begrijpen, ze zucht eens en zegt dan maar Hij heeft er wel een
bedoeling mee, dat weet ik zéker.
Hij bestuurt alles, ik kreeg een kaart...je bent een Parel in Gods Hand, en vlak daarna preekte de dominee
daarover…dat is niét toevallig.
VOL VERWACHTING KLOPT ONS HART!
‘Ik zal de HEERE loven met heel mijn hart, ik zal al uw wonderen vertellen. In U zal ik mij verblijden en van vreugde opspringen, ik zal
voor Uw Naam psalmen zingen, o Allerhoogste!’ (Psalm 9: 2-3)
Met bovenstaande Bijbeltekst mochten Ties en ik in april het wonderlijke nieuws bekend maken dat
we in verwachting waren van ons eerste kindje. Een lang gekoesterde wens werd wonderlijk en
onverwacht ineens werkelijkheid. Onze harten vulden zich met verwachting en verwondering
over wie God is. De God die al veel eerder dan deze zwangerschap onze harten vulde met
hoopvolle verwachting. Al eerder mochten we ontdekken dat het verwachten van een kindje
niet voorwaardelijk is om vol verwachting te zijn. Misschien is dat wel het grootste wonder.
Vol verwachting van de God van het Leven, gaf deze God ons de grootste verrassing. Een
periode van dubbele verwachting brak aan.
God leert ons in deze verwachtingsvolle tijd om dicht bij Hem te blijven en het van Hem te
verwachten. Hij is de Gever, de Maker van dit wonderlijke bestaan. De God die maakt dat
alles tot nu toe (36 weken) zo voorspoedig verloopt, die de volheid van het leven (het leven
met Hem) geeft. Tegelijkertijd met onze verwachting, voelen we juist dat vreugde en verdriet
elkaar ontmoeten. Het krijgen van kinderen is een geweldig wonder, maar brengt ook zo vaak veel
verdriet met zich mee. Ik denk bijvoorbeeld aan ziekte of overlijden van je geliefde kind, een kind dat
andere wegen gaat dan dat je gehoopt had, of het stille verdriet omdat je zo graag een kindje wilt of had
gewild maar dit (nog) niet hebt gekregen. Wij hebben dit gezien en ervaren, maar herkent niet iedereen iets van
dit verdriet? Bij jezelf of een ander?
Wat is het dan prachtig dat we in Jezus allemaal een Kind hebben gekregen! Dit Kind brengt eeuwige, echte blijdschap! ‘Want zie,
ik verkondig u grote blijdschap, die voor heel het volk wezen zal, namelijk dat heden voor u geboren is de Zaligmaker, in de stad van
David; Hij is Christus, de Heere.’ (Lukas 2: 10b-11). Jezus wordt vandaag en elke dag voor ons geboren. Wat een nieuws hebben wij te
vertellen! Het geweldigste geboortenieuws ooit! Onze Redder is geboren, heeft alle zonden vergeven en leeft in alle eeuwigheid! Ik
bid dat we allemaal zullen meezingen met Psalm 9 en dat we zullen uitroepen: De Heere is mijn Redder!
Lydia Mons

vol verwachting
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Vol verwachting
		

uitzien naar kerst

VOL VERWACHTING?
Met vraagteken? Dat riekt naar een cynische oude man. Of toch niet? Het is
toch redelijk om jezelf af te vragen ‘waarvan vol verwachting?’ en ‘geldt dat
alleen voor de kerstperiode’. Velen zijn dan toch nog maar net bekomen van
de ‘vol verwachting klopt ons hart periode.’ Als die tenminste ook niet is verschoven naar de kerstdagen.
Op geestelijk gebied koester ik m.b.t. kerst, en ook de andere Christelijke
feestdagen, geen verwachtingen die uitgaan boven de Woord bedieningen op
‘gewone’ zondagen. Al die dagen, heilsfeiten, staan eigenlijk in het teken van
GEDENKEN, dus niet van verwachten. Dat gedenken is trouwens een opdracht van God zelf. Kijk maar naar de instellingen van de
Joodse feestdagen. Ook daar klonk steeds het ‘GEDENK’.
In de prediking hier ter plaatse ligt gelukkig de focus niet alleen op de kalendermomenten van die heilsfeiten. Op die manier
worden wij dus voorbereid op dat éne heilsfeit dat we nog wél verwachten, Christus wederkomst. Maranatha! We horen dat toch
het hele jaar door! Vol van verwachting. Zonder vraagteken?
De praktische verlichting en versiering tijdens donkere dagen rond kerst scheppen de verwachting van sfeer en wat daarbij hoort,
zoals b.v. een gezellig gezamenlijk etentje of diner. Intermenselijk gezien belangrijk, fijn, reden tot dankbaarheid. Maar dat maakt
kerst geen kerst. Bot gezegd: Franje. Zelf had ik niet zoveel met die franje. Van huis uit meegekregen als onverenigbaar met de
kerstgedachte. Eén doosje Goudse kaarsjes kon nog net, maar dan wel op de avond vóór kerst. En een kerstboom? Ondenkbaar.
Eén van onze vorige dominees zei eens: ‘Mijn vrouw is gek op die versieringen, maar waarom nu precies met kerst?’ Mijn vrouw,
Anke, was er ook gek op en was daarmee erg intensief en creatief bezig. Ik was er alleen voor hand- en spandiensten en de
techniek. Ik was dus nooit ‘vol verwachting’. Het overkwam me gewoon. En eerlijk gezegd, best wel gezellig. Maar ik was altijd
weer blij als het 6 januari was, Driekoningen, en alles weer op zolder opgeborgen lag. WAS! Vorig jaar heb ik mezelf beperkt tot
een elektrische ster vóór en dito lantaarn áchter. Dan mis je die franje tóch nog.
Henk Mul

Als gezin kijken wij uit naar het kerstfeest. Een feest van hoop, omdat Jezus naar ons toe is gekomen. Zijn komst naar deze aarde
brengt ons vrede en redding. Met elkaar staan we hier in de adventstijd extra bij stil. Ook mogen we vol verwachting uit kijken
naar Zijn terugkomst. We vinden het belangrijk om ook hierover na te denken in de adventstijd.
Vanaf de eerste adventszondag steken we een kaars aan. Iedere week komt er een kaars bij. Tot dat tijdens de kerstdagen alle
kaarsen branden. Zoals de kaarsen licht geven in onze huiskamer, is Jezus het Licht in deze wereld.
In deze tijd gaan we ook graag creatief aan de slag. We maken bijvoorbeeld een raamtekening, knutselen een kaart voor iemand
anders of maken een glas-in-lood tekening. Hier nemen we in het weekend wat extra tijd voor. Vaak gezellig met iets lekkers aan
tafel. Doordeweeks staan we na het avondeten kort stil bij de kerstverhalen. Meestal met een vraag en een lied. Nu Jeftha en
Anna ouder worden maken we ook graag gebruik van activiteitenkaartjes met vragen en kleine opdrachten. En daarnaast zingen
we graag met elkaar.
In het boek ‘Vier het samen’ van Nieske Selles-ten Brinke staan veel leuke tips om met kinderen van alle leeftijden aan de slag
te gaan rondom de christelijke feestdagen. Ook Studio Sprankel heeft mooie materialen om creatief met kinderen bezig te zijn
rondom de Bijbel en christelijke feestdagen.
Lizet Spruijtenburg

VERWACHTINGEN
Op het moment van schrijven, wonen we inmiddels vijf maanden in Zuid Soedan. Beiden waren we nog nooit in Zuid Soedan
geweest, wel hadden we wat verhalen gehoord over het land en de mensen die er wonen. Toen we de vraag kregen om naar
Zuid Soedan te gaan, dacht ik bij mezelf: “roept God ons écht naar zo’n onveilig land met drie kleine kinderen?” Mijn verwachting
en beeldvorming van Zuid Soedan was berust op nieuws rondom de burgeroorlogen een aantal jaar geleden. In de voorbereiding
hebben we met mensen gesproken die daar wonen, gewerkt hebben of in een gelijksoortige omgeving hebben geleefd. Dit om
toch een beetje een indruk te krijgen van hoe het land is en wat we konden verwachten. Tijdens deze gesprekken kreeg ik steeds
meer het gevoel: “Als God ons roept, is het leven in Zuid Soedan een way-of-live, een manier van leven.”
Nu in Zuid Soedan begrijp ik steeds meer van het land en de mensen. En over verwachtingen gesproken; hier heeft de bevolking
hele hoge verwachtingen van de kerk. In de moeilijkste tijden was de kerk er altijd. Zij was en bleef de steun voor de bevolking,
terwijl de zendingswerkers en organisaties steeds het land verlieten i.v.m. hun veiligheid. De overheid denkt alleen aan eigen
macht en vergaren van geld. Hoe mooi deze verwachting ook is, toch zie en hoor ik dat de kerk worstelt met deze hoge verwachtingen.
In Zuid Soedan hebben de mensen echt een hele donkere huidskleur. Ik weet er niet van dat ik ergens anders donkerdere mensen heb ontmoet. Dit is niet alleen de buitenkant, ook innerlijk is er veel donker. Iedereen in Zuid Soedan heeft een trauma door
oorlog, geweld, stammenstrijd, vee-diefstal enz. Levens worden willekeurig genomen uit vergelding. Door de oorlogen zijn er
weinig tot geen nieuwe voorgangers opgeleid, waardoor voorgangers en kerkleiders vaak oud zijn. Tevens is theologisch onderwijs niet tot nauwelijks te krijgen in Zuid Soedan. Hier ziet men uit naar nieuw leven. Opnieuw leven in vrede en genezing voor de
trauma’s. Dat er jongeren opstaan die de kerk kunnen leiden in de toekomst, er mogelijkheden komen om theologisch onderwijs
te ontvangen in Zuid Soedan. Maar vooral een vernieuwd leven door vrede in de harten van de bevolking. Zuid Soedan leeft al
zolang, vanaf 1955, in adventstijd en steeds weer is er hoop en verwachting. Het volgende lied zong de lokale bevolking toen
MAF in 1964 gedwongen Soedan moest verlaten “Ik heb besloten de Heer te volgen. En keer niet terug, en keer niet terug. Zou
niemand meegaan, toch blijf ik volgen. Ik zie niet om, ik zie niet om.” Dit lied hoor ik vandaag de dag nog steeds in kerken, advent
is verwachten, niet achterom kijken maar verwachtend vooruit zien.
Bidden jullie mee dat de adventstijd in Zuid Soedan mag overgaan in een tijd van nieuw leven? Dat dit nieuwe leven vanuit de
Kerk uitstraalt naar de wereld om haar heen. Dat het Licht der Wereld hier in de harten schijnt, zodat het de duisternis opheft.
Mieke de With
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Zondagschool
Ik vind het leuk op zondagsschool, omdat we dan bij elkaar zijn en over
God praten en leren. Ik verwacht dat het Kerstfeest heel leuk wordt en
gezellig en dat we een heel mooi verhaal mogen horen. Ik kijk er naar
uit om de geboorte van Jezus Christus te vieren. Ik hoop dat mensen onthouden dat Jezus je leven kan veranderen als je in Jezus Christus gelooft.
En als je dat gelooft je dan bij God de Vader in de hemel mag komen.
Danielle Hakkesteegt

Ais Brokking (scriba)

Als kind keek ik vaak vol verwachting uit naar de kerstfeestviering van de zondagsschool. Het is één van de hoogtepunten van
het zondagsschoolseizoen. Zoals ik dat toen mocht beleven als leerling, mag ik het nu meebeleven als meester bij de zondagsschool. Dit jaar zit ik in de kerstcommissie van de zondagsschool. Dat betekent dat ik met andere juffen en meesters van de
zondagsschool de kerstfeestviering mag voorbereiden. Ik zal eens iets meer vertellen over die voorbereiding in aanloop naar
het Kerstfeest.
De juffen en de meesters die de Kerstfeestviering voorbereiden, bedenken voor zichzelf een thema voor het kerstprogramma en
welke liturgie, tekstlezingen en declamaties daarbij zouden passen. Hierbij putten we inspiratie uit oude kerstprogramma’s van
onze zondagsschool of raadplegen we kerstprogramma’s van andere zondagsscholen. Deze ideeën brengen we vervolgens bij
elkaar als we op een avond bij elkaar komen. We beginnen met een gebed voor een goede voorbereiding, een mooi programma, een geslaagde kerstfeestviering voor jong en oud en dat de Kerstviering tot Gods eer mag zijn. Later op de avond is het
programma al grotendeels af. We spreken af wie bijvoorbeeld de dominee en koster om hulp vraagt, het printwerk verzorgt, de
uitnodiging opstelt, de kinderen vraagt voor declamaties en schriftlezingen, wie het Bijbelverhaal en het vrije verhaal vertelt etc.
Traditiegetrouw krijgen de kinderen ook altijd wat lekkers mee en een leuk boek om te lezen. Daar wordt ook voor gezorgd. Het
kerstprogramma wordt tijdens de eindejaarsvergadering van de zondagsschool besproken met alle juffen en meesters van de
zondagsschool. Het programma wordt waar nodig aangepast of ingekort, opgemaakt en tot slot uitgeprint. In de weken voor
Kerst brengen we in het dorp de uitnodigingen rond. Iedereen is uitgenodigd en is welkom om samen met ons het Kerstfeest te
vieren in de kerk. En uiteindelijk breekt Kerst aan en dan mag het feest beginnen!
Sander de Kluiver

Als we naar de zondagsschool gaan, kijken we uit naar de Bijbelverhalen en de gezelligheid.
Dit jaar is ons laatste kerstfeest en nemen we afscheid. We zullen de zondagsschool missen. We
hopen dat er veel mensen mogen en willen komen op het Kerstfeest om samen de geboorte van
de Heere Jezus te vieren met groot en klein. Het belangrijkste van het Kerstfeest is dat Jezus naar
deze wereld kwam om als mens onze zonden te dragen en ons te redden.
Renske Hakkesteegt en Naomi de Jong

Het startweekend met goed weer was een
mooie start van het winterseizoen.
Met dank aan de gemeentedag-commissie
die weer veel werk verricht heeft om dit te
organiseren.
Nu de dagen korter worden, beseffen we
wel dat we in een ander seizoen zijn beland.
De kerkenraad heeft ook veel activiteiten
weer opgestart; de nodige vergaderingen
zijn weer gepland.
De begroting van zowel het college van
kerkrentmeesters als van de diaconie zijn
besproken in de kerkenraad en goedgekeurd. Op basis van het geschatte effect van
de vervanging van de vloerverwarming in
de kerk en de dakbedekking/dakisolatie van
het Hervormd Centrum zal er minder gas
verstookt worden. Helaas wordt dat effect
weer tenietgedaan door de hogere gasprijzen. Om de begroting ieder jaar sluitend
te maken is een heel gepuzzel. Voor 2022
hopen we op een gemiddeld 4% hogere
opbrengst van collecten en actie vrijwillige
bijdrage.
Fijn dat er tot nu toe voldoende financiële
middelen worden bijeengebracht om alle
posten sluitend te krijgen.
We zijn dankbaar dat we weer gebruik kunnen maken van de kerk na een langere periode in het Hervormd Centrum.
Het is fijn dat diverse gemeenteleden gebruik gemaakt hebben van de oproep om
het formulier van onderwerpen voor de

gemeenteavonden in te vullen. Het levert
ons als kerkenraad informatie op over wat
er in de gemeente leeft, zodat we hier op
de gemeenteavonden invulling aan kunnen
geven.
Het thema van deze Drieluik is verwachting.
Een aantal broeders zullen aan het begin
van het nieuwe jaar afscheid nemen van de
kerkenraad, omdat ze aan het einde zijn van
hun 4-jaarlijkse periode. We verwachten
nieuwe broeders die, naar we hopen, deze
lege plaatsen zullen gaan invullen.
Onze pastoraal medewerker br. van Werkhoven moest door persoonlijke omstandigheden plotseling zijn werk neerleggen. We
verwachten daarom een nieuwe kerkelijk
werker. In de kerkorde is sprake van een kerkelijk werker vandaar dat we de benaming
van pastoraal medewerker hebben aangepast. In de kerkorde worden de volgende
taken genoemd voor een kerkelijk werker:
- de missionaire arbeid,
- het jeugd- en jongerenwerk,
- de vorming, de toerusting en de catechese,
- de pastorale arbeid,
- de diaconale arbeid,
- de gemeenteopbouw

De Heere zorgt voort Zijn kerk en gemeente.
Ds. Verboom eindigt z’n preek vaak met
‘Maranatha, kom Heere Jezus kom haastiglijk’. Het woord Maranatha past goed
bij het thema van deze Drieluik. De meest
waarschijnlijke betekenis van Maranatha is
“Onze Heer, Kom!”, maar ook “Onze Heer is
gekomen” en “Onze Heer zal komen”. Dat
spreekt over een verwachting maar ook een
zeker weten dat Christus zal komen.
Maranatha, Heer Jezus,
Kom terug.
Maranatha, Heer Jezus,
Kom terug.
Wij verwachten U, Heer.
Hoor wij bidden: Kom haastig weer!
O, Heer, wij prijzen uw naam!
Weerklank 469 vers 4

Deze taken werden grotendeels benoemd
in de vacaturetekst die is opgesteld.
Een commissie is hiermee druk geweest
zoals uitnodigen en selecteren van de juiste
kandidaat. We hebben goede hoop dat we
per D.V. 1 januari een nieuwe kerkelijk werker kunnen aanstellen.

Uit de kerkenraad
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In de

schijnwerper
Gastvrij worden we ontvangen op Wipmolen 19 voor een interview met familie
Bikker.
De twee oudste jongens Jerre (bijna 14) en
Lucas (12) zijn nog beneden en schuiven
gezellig aan. We worden super verzorgd
met caramelised pear thee, koffie en heerlijke cake, wat een verwennerij.
De jongste twee Noëlle (9) met een prachtige vlecht en Rafaël (7) kijken nog even om
het hoekje.
Er wordt nog een concert weggegeven op
de piano door Lucas. Bedankt, echt genieten, hier word je vrolijk van.
Papa Gerald slaat de bladmuziek om, hier is
sprake van teamwork.

Willen jullie je even voorstellen?
Een vriend van Gerald ging naar de jeugdclub in Gorinchem en Gerald ging mee en
daar zag hij zijn aanstaande vrouw Christine Geluk. Op het jeugdweekend kregen ze
verkering. In maart hopen ze alweer 15 jaar
getrouwd te zijn.
En ze willen niet meer weg uit Ammers, het
was wel even wennen voor Christine maar
door bijbelkring Ruth, de peuterspeelzaal en
de basisschool leerde ze steeds meer mensen kennen.
Christine (34) komt dus uit Gorinchem en
woont alweer 15 jaar op Ammers. Ze werkt
nog steeds bij Rivas in de thuiszorg in Gorinchem. Mariannes hart ligt hier ook dus het
gesprek gaat regelmatig die kant op. Meestal werkt Christine ’s avonds als Gerald thuis
is of in het weekend. Zo is het heerlijk om
te werken.
Christine is de 11e van 12 kinderen. Drie
familieleden van Christine zijn door de GZB
uitgezonden naar het buitenland. En een
zwager vliegt voor de MAF.

Gerald (37) is een echte Ammerse, geboren
in de Reigerstraat, daarna verhuisd naar de
Roerdompstraat, daarna Graafland en is de
middelste van 3 kinderen. Sinds het huwelijk eerst in de Lijsterstraat gewoond en nu
in de Wipmolen.
Gerald herinnert zich z’n opa en oma Bikker
nog goed. Die woonden in Graafland in het
huis waar Gerald later woonde met z’n ouders (die daar nu nog steeds wonen).
Er hangen prachtige foto’s aan de muur die
zijn gemaakt op die mooie plek.
Gerald werkt in de bouw als werkvoorbereider op kantoor bij Buitenhuis Villabouw. Er
is enorme vraag naar huizen in dit segment,
dus werk genoeg.
Hebben jullie hobby’s?
Gerald leest heel graag, hij leest soms drie
boeken tegelijk, voornamelijk thrillers.
Naast zijn baan is de bank dus zijn beste
vriend.
Met vriendinnen en collega’s afspreken is
de hobby van Christine en ook diamond
painting (afbeelding maken met hele kleine
steentjes op een doek, het lijkt een beetje
op ministek voor de ouderen onder ons, je
kan het alleen niet meer uit elkaar halen)
doet ze graag als de tijd het toelaat.
Zijn jullie actief in onze gemeente?
Christine vertelt dat ze een jaar club gegeven heeft, maar door de opleiding voor haar
werk kwam dat in het gedrang.
Ook is ze lid van vrouwenvereniging Ruth.
Het is fijn om daarnaartoe te gaan en samen te zijn met leeftijdgenoten. Veelal zit
iedereen in dezelfde fase van het leven.
Ook het schoonmaken van de kerk staat in
de agenda.
Gerald bezoekt soms de Ammerse Mannendag.
Wat voor rol speelde het christelijk geloof in jullie gezin vroeger en hoe geef
je dit door aan je kinderen?
Bij ons speelde het geloof een grote rol zegt
Christine, vader was ouderling en er werd
altijd over gesproken.
Zo werd al jong meegegeven dat kinderen
van God niet gebonden zijn aan kerkmuren
en dat is bijzonder waardevol.

Samen bidden en dingen delen die in je hart
leven is belangrijk vinden ze allebei.
Tussendoor krijgen we nog een lekker bakkie koffie en thee en gaat het ineens over
koffie meenemen in de auto en een moment van rust …. luisterend naar een podcast van ‘Eerst Dit’.
Is er wel tijd voor Jezus in een druk gezin en wat is jullie houvast daarin?
’s Morgens schiet het bijbel lezen er wel
eens bij in, maar ’s middags en ’s avonds lezen we altijd, de kinderen geven tijdens het
gebed ook nog punten door en bidden soms
zelf een stukje mee.
Het is belangrijk dat het leeft bij de kinderen. ’s Avonds zingen we bijvoorbeeld het
versje wat ze moeten leren of een ander lied
en bidden we met elkaar. De oudste twee
doen dat wat meer voor zichzelf.
Voor de kinderen is het ook weer heel fijn
dat ze naar school gaan want de Corona tijd
was echt niet fijn.
Op welke wijze zijn jullie gevoed in Corona tijd?
Het thuis kerk kijken ging wel, de kleintjes
kleurden, de oudsten hadden een boekje
waarin ze dingen uit de preek konden opschrijven. We zijn dankbaar dat we weer
naar de kerk kunnen, omdat je daar toch
minder afleiding hebt.
Wat verwachten jullie van kerstfeest
2021 en leven jullie er vol verlangen
naartoe?
We maken het in huis gezellig met lichtjes
en kaarsjes.

nieuw dagboekje of een bijbels boekje.
En de kerstkleding vinden de kinderen echt
geweldig, Lucas gaat graag in pak.
Heeft de geboorte van de Heere Jezus
jullie iets te zeggen speciaal in deze
tijd?
Het is hoopvol dat Kerstfeest elk jaar weer
terugkomt, hoe onrustig het ook in de wereld is door corona, rampen of oorlogen, we
mogen elk jaar weer vieren dat de Heere
Jezus geboren is. Dat geeft rust. Het loopt
God niet uit de hand. Onderweg naar de
wederkomst vieren we Kerstfeest. Daar zijn
we ons in de coronatijd wel bewuster van
geworden.
Als Jezus morgen komt, wat dan?
We vinden dat best een lastige vraag, we
zijn er niet altijd zo bewust mee bezig. We
zijn misschien vaak te druk met ons gezin
en we willen onze kinderen graag op zien
groeien.
Het geeft ons wel rust dat straks alles volmaakt zal zijn, geen verdriet meer en geen
pijn. Een toekomst vol van hoop, juist nu de
wereld zo op zijn kop staat.
Als er stralen achter de wolken vandaan
komen dan zeggen de kinderen Mama de
Heere God knipoogt. Wat kunnen kinderen
rake dingen zeggen. Ze bidden soms om
dingen die wij niet kunnen bedenken.
Dank voor jullie gastvrijheid en openheid in
dit interview.
Marianne en Marleen

Op zondag deden we het afgelopen jaar de
adventskaarsen, maar verder hebben we
geen speciale rituelen.
Op eerste kerstdag is de familie Bikker altijd
gezellig bij elkaar.
Op tweede kerstdag vieren we kerst met de
familie Geluk, dan proberen we met iedereen die in Nederland is gezellig bij elkaar te
komen.
De herinnering aan Kerstfeest van vroeger is
echt samen zijn en met elkaar eten een heel
bijzondere herinnering.
Met kerstfeest krijgen de kinderen een
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Nieuw in de gemeente
Hallo allemaal,
Mijn naam is Ilona Boer-Kaan, 27 jaar oud en sinds 9 september 2021 ben ik woonachtig in Groot-Ammers, want op deze datum
ben ik getrouwd met mijn man Aron Boer. Ik ben opgegroeid in Goes (Zeeland) en kom uit een gezin met twee broers en één zus.
Ik was lid van de hervormde gemeente Levensbron in Goes, waar ik samen met Aron en mijn broertje Richard belijdenis mocht
doen van ons geloof, twee jaar geleden. Wij zijn ontzettend dankbaar dat wij deze stap samen hebben mogen nemen en dit
zagen we ook als een zegen van God en als goede voorbereiding op ons huwelijk. Om in te haken op het thema
“Vol verwachting”, kijken wij vol verwachting uit naar Gods
plannen met ons leventje hier in Groot-Ammers.

Gemeentedag 2021

Qua werk ben ik vanaf mijn 16de werkzaam in de zorg.
Vanaf eind oktober begin ik bij mijn nieuwe baan bij de Rivas op de afdeling Revalidatie en Herstel. Verder omschrijf
ik mijzelf als een echt familiemens, waarbij mijn neefjes een
grote rol spelen in mijn leven. Daarnaast hou ik enorm van
zingen, waarbij ik een aantal jaar in een koor heb gezeten
en hou ik ook van watersporten om actief te ontspannen.
Bij deze wil ik (ook namens Aron) iedereen bedanken die
ons de afgelopen tijd een kaartje heeft gestuurd of op een
andere manier mij welkom heeft geheten binnen de gemeente. Ook van veel mensen die ik (nog) niet ken, maar
Aron gaat voor mij nog een keer een koppenboekje maken
heeft hij beloofd, haha!
Met vriendelijke groet ook namens Aron,
Ilona Boer-Kaan

Nieuw in de gemeente
Beste gemeenteleden,
We willen ons even aan u voorstellen. Wij zijn Arjan & Janine den
Butter en zijn 27 augustus 2021 getrouwd, dit was een fantastische
dag! De bruiloft van onze dromen! We wonen sinds die dag op Sluis
61. Na een jaar en 3 maanden geklust te hebben, zijn we ontzettend
blij met ons huisje hoe het uiteindelijk geworden is. En zijn intussen
weer plannen aan het maken hoe we onze tuin tot een heerlijke
plek gaan maken. Gelukkig heeft Arjan heel wat ervaring met huizen
mooi maken, hij is namelijk timmerman bij S&DH Bouw. Arjan zit
hier bij de plaatselijke brandweer en vind het heel leuk om hier mee
bezig te zijn. Elke maandagavond is hij aan het oefenen. En ja soms
gaat de pieper en is hij heel snel vertrokken richting de kazerne om
daar zich klaar te maken voor de uitruk. Janine werkt als kraamverzorgende bij kraamzorg de Waarden. Dit doet ze met heel veel liefde en plezier. Arjan woont al bijna heel zijn leven op Sluis, nu
een paar huizen verder. Janine is een echte Streefkerker. We zullen kerkelijk meer met Streefkerk mee gaan leven. Omdat we
hier een leuke hechte vriendengroep hebben. Maar zullen hier ook wel eens naar de kerk gaan. Voor een bakje koffie of thee en
een gezellig praatje staat onze deur altijd open! Welkom!
Liefs, Arjan & Janine
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Met wie we verbonden blijven

De Bijbel open
Zacharia 9: vers 9-10
“Verheug u zeer, gij dochter Sions, juich,
gij dochter Jeruzalems!
Zie, uw Koning zal tot u komen, rechtvaardig, en Hij is een Heiland;
Arm, en rijdende op een ezel, en op een
veulen, een jong der ezelinnen.
En Ik zal de wagens uit Efraïm uitroeien,
en de paarden uit Jeruzalem, ook zal de
strijdboog uitgeroeid worden, en Hij zal
den heidenen vrede spreken; en Zijn heerschappij zal zijn van zee tot zee, en van de
rivier tot aan de einden der aarde.”
De profeet Zacharia mocht een belofte
van de Heere aan het volk Israël bekend
maken.
De Heiland zou komen, hij zou een Koning
zijn, hij zou machten de wapens afnemen
en vrede brengen. Die Heiland zou heersen over de gehele aarde.
Ten tijde van Zacharia leefde het volk Israel in een onrustige tijd. Jeruzalem en de
tempel waren verwoest. Zacharia riep het
volk op om de tempel te herbouwen.
Het zou nog bijna 500 jaar duren voor
Christus werd geboren, maar Gods belofte werd bewaarheid. Het geduld van
Israel werd op de proef gesteld, maar de
verwachting werd niet beschaamd.
Maria en Jozef kregen uit de mond van de
engel ook een belofte. Het was zover; de
Heiland zou op aarde komen en hij zou
geboren worden. Maria mocht de moeder
zijn van dit Goddelijk kind.
De engel des Heeren verscheen in een
droom en sprak tot Jozef dat zijn verloof-

de een zoon zou baren. De naam van het
kind zou Jezus zijn en “Hij zal Zijn volk zalig maken van hun zonden.” (Matth. 1v21)
Wat een rijke belofte. Er zou een kind geboren worden en al heel snel. Het Kind
zou de lang verwachte en beloofde Zaligmaker zijn.
We weten dat ook Abraham de belofte van een kind kreeg (Gen. 18v10).
Zijn vrouw Sara was al oud en dan toch
noch nog een kind? Het was voor haar te
wonderlijk om dat te geloven, maar God
houdt altijd woord. En zodoende werd
Izak geboren.
Wij mogen erop vertrouwen dat Gods
beloften worden vervuld. Op Zijn tijd. De
eeuwigheid is in Zijn vertrouwde Handen.
En misschien denken wij: nu al? Of juist:
nu pas?
Het komt ons misschien net niet goed uit.
Gods plan met ons en onze wereld is voor
ons weliswaar verborgen, maar Hij doet
nog steeds beloften.
Net zoals toen aan Simeon, die de belofte
kreeg dat hij nog tijdens zijn aardse leven,
Christus in zijn armen zou mogen nemen.
Simeon noemde het kind: “Een Licht tot
verlichting der heidenen en tot heerlijkheid van Uw volk Israël.” Een Heerlijk licht
op ons levenspad.
Ruim 2000 jaar geleden kwam Christus
naar deze aarde. Een wereld gehuld in
duisternis. Die duisternis is er nog steeds,
maar het Licht der Wereld heeft de duisternis overwonnen.
De beloofde Koning Jezus uit Zacharia 9

is gekomen en bij zijn wederkomst zal Zijn
heerschappij door iedereen op aarde ervaren worden. Is dat voor u het wachten
waard? Zijn wij in blijde verwachting, of
maken wij ons juist zorgen over de wederkomst? Of denken we er maar liever helemaal niet over na? Dat laatste zien we
helaas heel veel.
Als we Christus belijden als onze Heer en
zaligmaker, dan kennen we Hem, dan
kennen we zijn Woord en (her-)kennen we
ook de beloften die hij ons deed en doet.
Daar mogen we op vertrouwen, als een
blijde verwachting. Gods beloften worden
tenslotte Heerlijk vervuld. God zoekt ons.
En roept ons keer op keer door Zijn woord.
Leggen wij onze hand in de Zijne? Dan zijn
we veilig en geborgen. Vervul ons Heere,
met uw troost en liefde.
Vervul o Heiland, het verlangen,
waarmee mijn hart Uw komst verbeidt.
Ik wil in ootmoed U ontvangen,
mijn ziel en mijn zinnen zijn bereid.
Blijf in Uw liefde mij bewaren,
waar om mij heen de wereld woedt.
O mocht ik Uwe troost ervaren,
doe intocht Heer, in mijn gemoed.
Marco en Karin Batenburg

In deze rubriek staan personen en gemeenteleden die wel met onze kerkelijke gemeente verbonden zijn, maar elders verblijven. Wij proberen hierin zo volledig mogelijk te zijn, maar krijgen
regelmatig te maken met wijzigingen door bijv. een verhuizing of overlijden. Heeft u een wijziging
opgemerkt of mist u iemand in de lijst? Mail dan naar drieluikredactie@gmail.com of neem contact op met een van de redactieleden.

Gefeliciteerd!

verjaardagen

20 december
W. Lekkerkerker-van Wijgerden

84 jaar

26 december
Marjolein Karens			

35 jaar

18 januari
Leo Prins				50 jaar

Annie de Bruin
Dalemstraat 24,
4201 BP Gorinchem

Thabiso en Eline Ditsele
Jacob van Lennepstraat 5
3202 AN Spijkenisse

Dhr. van der Hek
Verpleeghuis Waerthove
Kerkbuurt 202
3361 BM Sliedrecht

Fam. I.M. Zwijnenburg-Mourik
Open Vensters
Prinses Marijkeweg 34
4233 HM Ameide

Marjolein Karens
De Blauwe Lis
Vivaldilaan 88
3363 KG Sliedrecht

Nico Stuijt
Yulius De Gantel
Wilhelminastraat 71
3361 XV Sliedrecht

Carol Korevaar
Kooningsweg 8-9
Hartenkoning 24
6816 TB Arnhem

BUITENLANDGANGERS:
Matthijs en Rosa Geluk
Urb. Jardines de Santa Rosa, Mz. C, Lt 2-3
Chiclayo
Peru
(Ref. Paralela a Prol. Pacasmayo)
Mailadres: tfcgelukinperu@gmail.com

Mw. W. Lekkerkerker- van Wijgerden
Verpleeghuis Tiendwaert
Jupiterstraat 20
3371 TE Hardinxveld-Giessendam
Leo Prins
De Fontein
Gildeweg 76P
4204 GJ Gorinchem
Arie Zwanenburg
De Blauwe Lis
Vivaldilaan 94 A
3363 KG Sliedrecht

Familie De With
C/o MAF
P.O. Box 21123
00505 Nairobi
Kenya
flyingwith@outlook.com
Family C. van der Knijff
c/o ABTS
P.O. Box 60
Mansourieh,
Metn Lebanon

Pastoraal Gebeds Team
PGT heeft als doel het bijstaan en begeleiden van hulpvragers zodat hun harten en gedachten,
door de Heilige Geest, gericht worden op God en op Zijn Woord om in hun leven gevormd te
worden naar het beeld van Christus. De middelen die wij gebruiken zijn het Woord van God, het
gebed en het gesprek.
Wij komen bij u thuis of we spreken een plaats af waar we in alle rust kunnen praten. Alles wat
we horen en bespreken is vertrouwelijk en blijft ook vertrouwelijk. Wij hopen in verbondenheid
met u/jou elkaar op te bouwen, te bemoedigen terecht te wijzen en ondersteuning aan te bieden.
Het Pastoraal Gebeds Team bestaat uit de volgende gemeenteleden:
Maarten en Laura Bikker (coördinatie)
Aryan en Wilma Jongeneel
Piet en Ria Spruijtenburg
Melvin en Ester Uittenbogaard
U kunt contact opnemen met één van de PGT-leden, Maarten Bikker 06-53 63 13 66, of uw vraag
19
19
mailen naar pgt@hervormdegemeentegrootammers.nl

Agenda

(de impact van de coronacrisis op de agenda is
nog onbekend)
01-dec-21
02-dec-21
09-dec-21
12-dec-21
15-dec-21

Moderamenvergadering
Gemeente/ Bijbelavond
Jongerenkring/jonge lidmatenkring
Heilige Doop
Kerkenraadsvergadering

01-jan-22 Nieuwjaarsbijeenkomst in het Hervormd Centrum na
morgendienst
02-jan-22 Bevestiging/afscheid ambtsdragers
12-jan-22 Moderamenvergadering
13-jan-22 Jongerenkring/jonge lidmatenkring
20-jan-22 Gemeente/Bijbelavond
26-jan-22 Kerkenraadsvergadering
09-feb-22
13-feb-22
17-feb-22
23-feb-22
24-feb-22

Consistorievergadering
Heilige Doop,
Gemeente/Bijbelavond
Moderamenvergadering
Jongerenkring/jonge lidmatenkring

09-mrt-22
16-mrt-22
24-mrt-22
24-mrt-22
27-mrt-22
30-mrt-22
31-mrt-22

Biddag
Kerkenraadsvergadering
Censura morum + gemeenteavond HA
Jongerenkring/jonge lidmatenkring
Heilig Avondmaal
Consistorievergadering
Gemeente/Bijbelavond

Kerkdiensten

* Vanwege de corona-crisis kunnen diensten wijzigen.
Morgendienst: aanvang 09.30 uur

Avonddienst: aanvang 18.30 uur

05-dec-21
12-dec-21
19-dec-21
25-dec-21
26-dec-21
31-dec-21

Nog niet bekend
Ds. J.W. Verboom Heilige Doop
Ds. D. Breure, Kamerik
Ds. J.W. Verboom 1e Kerstdag
Ds. J.W. Verboom 2e Kerstdag
-------------------------

Ds. A. Baas, Bodegraven
Ds. H.J. Catsburg, Goes
Ds. J.W. Verboom
Kerstfeest zondagsschool
Kand. G.A. van Ginkel, Maartensdijk
19.00 uur Ds. J.W. Verboom

01-jan-22
02-jan-22
09-jan-22
16-jan-22
23-jan-22
30-jan-22

10.00 uur ds. J.W. Verboom Nieuwjaardag
Ds. J.W. Verboom Bev. ambtsdragers
Ds. L.W. den Boer, Goedereede
Ds. J.P. Kromhout- van der Meer, Groot-Ammers
Ds. J.W. Verboom
Ds. A. Baas, Bodegraven

------------------------Ds. J.M. Molenaar, Ede
Ds. M. Klaassen, Arnemuiden
Ds. A. Bloemendal, Barneveld
Ds. E. de Mots, Ridderkerk
Ds. J.W. Verboom

06-feb-22
13-feb-22
20-feb-22
27-feb-22

Ds. J.W. Verboom
Ds. J.W. Verboom Heilige Doop
Ds. M.K. de Wilde, Sommelsdijk
Ds. J.W. Verboom 1e Lijdenszondag

Ds. J.W. Verboom
Nog niet bekend
Ds. J.W. Verboom
Ds. R.R. Eisinga, Gorinchem

6-mrt-22 Ds. D. Jongeneel, Katwijk

Ds. J.W. Verboom

