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Ken Hem in al je wegen dan 
zal Hij je paden recht maken. 

Spreuken 3: 6

“IK BEN OP WEG, WANDEL MET 

MIJ MEE”

KINGA BÁN

Maar bovenal heeft onze reis ons 
God leren kennen als liefdevolle 

Vader.
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De Drieluik

EEN DRIELUIK is een schilderij dat uit drie stukken          
bestaat en deze stukken zitten aan elkaar vast 
door middel van scharnieren.

Zo ook:

Christus
de gemeente
de leden persoonlijk

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 gedeel-
te 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.

Christus

Gemeente

Persoonlijk
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vanuit de redactie

:

Roelle de Jager

Ongeveer 8 jaar geleden hebben mij n man en ik een 8-daagse rondreis gedaan in 
Cappadocië (Turkij e). We zij n op plekken geweest waar toeristen niet zomaar komen. 
Een hele mooie reis. Cappadocië staat bekend om de tufstenen. Christenen hebben 
daar vroeger hun schuilplaatsen uitgehakt in de zachte tufstenen bodem. Zo bouw-
den ze ook hun kerkjes. 8 dagen waren wij  op doorreis en wat hebben wij  mooie 

dingen gezien en meegemaakt!

Wij  Christenen zij n altij d op doorreis. Letterlij k omdat wij  ons van A naar B verplaat-
sen. Hoe komen we anders op ons werk of op school? Maar geestelij k zij n wij  ook 
op doorreis met als eindbestemming Gods Koninkrij k. Het is geen gemakkelij ke reis; 
we worden vaak op de proef gesteld, verleidingen zij n groot, gevaar ligt op de loer. 
Maar we mogen erop vertrouwen dat God ons wil helpen. Hij  is er voor ons, ook al 
denken wij  zonder Hem te kunnen. Ik moet denken aan Petrus die over het water 
loopt richting Jezus. Wanneer hij  twij felt, begint hij  te zinken. Ondanks de twij fel van 
Petrus reikt Jezus de hand aan Petrus en trekt hem boven het water. En zo zal onze 
geestelij ke reis ook zij n. We wankelen, we twij felen, we raken verdwaald, we wij ken 
van het pad af. Maar we mogen altij d terugkeren naar onze Heere en erop vertrou-

wen dat hij  ons leidt naar het rechte pad.
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Meditatie
Jacoline van der Graaf

Geloofsopvoeding

Ik ben een vreemdeling op de 
aarde…(Psalm 119: 19)

EEN MERKWAARDIGE TEKST?
Voor het oog een merkwaardige tekst. Ie-
mand die zich op de aarde een vreemdeling 
voelt. Hoe is dat mogelij k? Ons leven speelt 
zich immers geheel op de aarde af. We wor-
den op de aarde geboren, we leven er… Je 
zou veel eerder zeggen: “Ik voel me op aar-
de als een vis in het water.” Wat bedoelt de 
psalmdichter?

REIZIGER
Wat betreft zij n levensstij l leeft de dichter 
als reiziger. Hij  heeft op aarde een woning, 
heeft hier zij n werk, heeft hier contacten, 
maar hier is zij n thuis niet. Hij  is “reiziger”. 
Dat geldt ten diepste ook u, jou en mij . Of 
we ons dit nu bewúst zij n of niet, we zij n rei-
zigers. Je kunt een vliegtocht naar je vakan-
tiebestemming bewúst meemaken, terwij l 
degene die naast je zit de hele reis slaapt 
en zich van de vlucht niets bewust is. Toch 
ben je beiden reizigers. Zo is het eveneens 
met ons gesteld. Wij  reizen. Naar de eeu-
wigheid. Of we het ons bewust zij n of niet. 
Dat doet echter aan de werkelij kheid niets 
af, we zij n reizigers. Wat een voorrecht als 
we in dat besef mogen (gaan) leven. Op 
onze levensreis komt de Heere ons tegen 
en zegt: ‘Wendt u naar Mij  toe, en wordt 
behouden…’.

VREEMDELING
We zij n dus reizigers. De psalmdichter is het 
zich bewust. Hij  noemt zichzelf als reiziger 
een vreemdeling. 
Wanneer ben je vreemdeling? MacCheyne 

op de aarde zo prachtig. Het is echter alle-
maal schij n en vergankelij k. Daarentegen 
de Zaligmaker. Je zag niets in Hem. Zij n 
dienst leek je niet aantrekkelij k. Maar wat is 
het door genade anders geworden! Aardse 
schatten verbleken; hemelse schatten wor-
den nu gewaardeerd. Dat gaat toch dwars 
tegen de tij d en de tij dgeest in! Levend in 
een wereld waarin terrorisme, genot, zede-
loosheid enz. hoogtij  vieren. Je merkt het op 
je werk, op school, in winkels, in de politiek 
enz. Zonder dat je ook maar iets beter bent. 
Integendeel. Daarom stuwt de Heilige Geest 
juist naar Christus heen. De wereld heeft 
daar echter niets mee. Daarom belij dt Gods 
kind: ‘Ik ben een vreemdeling op de aarde’. 
Belij den u, jij  en ik het mee? Dán ben je hier 
op doorreis. Naar Huis.

dicht: ‘Mij n Jezus geleidt mij …’ Als je áchter 
de grote Vreemdeling aangaat. Dé Vreem-
deling. Hij  kwam op deze aarde die van 
Hem vervreemd was. Er was voor Hem geen 
plaats in de herberg. Op Golgotha werd Hij  
verlaten van Zij n Vader, terwij l de schare 
riep: “Kruist Hem.” Zij n levensstij l paste niet 
bij  die van Zij n tij dgenoten. Want Hij  was in 
Zij n leven geheel gericht op (de eer van) Zij n 
Vader. Zij n leven stond haaks op het leven 
van degenen die het bij  deze aarde hiel-
den. “Hij  past niet bij  ons. Hij  moet weg.” 
Wat deed Hij  vervolgens? Liet Hij  de wereld 
voor wat die was? Nee! Tij dens Zij n leven op 
deze aarde deed Hij  niet anders dan goed. 
En aan het eind van Zij n leven onderging Hij  
de helse smarten en het gemis van Zij n Va-
der. Plaatsvervangend. Opdat goddelozen, 
vij anden gerechtvaardigd zouden worden 
door Hem.
Allen die achter dé Vreemdeling mogen 
aankomen worden zelf óók vreemdeling. 
Een geestelij ke vreemdeling leeft in deze 
wereld, maar voelt zich hier ten diepste niet 
thuis. Vergelij k het met een vakantieverblij f 
in een ander land. Je bent er, maar je ervaart: 
ik ben hier een vreemdeling. Het leven is an-
ders, de cultuur is anders, de gebruiken zij n 
anders… Op een gegeven moment krij g je 
zelfs heimwee naar huis.

WAAROM VREEMDELING?
De apostel schrij ft van Gods kinderen in 
Hebreeën 11 dat zij  hebben beleden dat 
zij  gasten en vreemdelingen op de aarde 
waren. Waarom vreemdeling? Omdat de 
schellen van de ogen zij n gevallen. Het leek 

Ds. L.M. Jongejan

Spreuken 3: 6 Ken Hem in al je wegen dan zal Hij  je paden recht maken. 
Heb je wel eens rondgelopen met een blinddoek om? Donker hè, je ziet geen hand voor ogen. Vraag 
eens of iemand aan de andere kant van de ruimte gaat staan en zorg dat het donker is, doe een 
blinddoek om en zorg dat je nauwelij ks iets kan zien. Laat de ander praten of met een klein lampje 
knipperen en loop naar die ander toe in een zo‘n recht mogelij ke lij n. 

Wat zou er gebeuren als je het daarna nog een keer doet, maar dan nadat iemand je heel vaak rond 
gedraaid heeft en er allerlei geluiden en herrie is? Probeer het eens als je het leuk vindt, maar ik denk 
dat je zelfs nu al weet of het moeilij ker of makkelij ker wordt om in een rechte lij n naar de ander toe te 
lopen. God zegt dat als je goed naar Hem luistert, je Hem volgt, Hem alles vertelt en je Hem vertrouwt 
dat Hij  weet wat Hij  doet, Hij  je paden recht zal maken. Al moet Hij  er een hele zee voor door de mid-
den splij ten. Soms sta je op de toppen van je leven en zij n er zoveel mogelij kheden, zoveel kansen dat 
het een uitdaging is om te zien over welk pad je God mag volgen. En soms is het duister, donker en ben 
je in het dal zoals psalm 23 zegt. Je ziet geen hand voor ogen, je raakt de weg kwij t in alle verwarrende 
emoties en je doolt rond door de tegengestelde meningen en de wirwar van je eigen gedachten. En 
voor je het weet kronkel je maar wat door dat dal en vraag je, je verbij sterd af of er nog wel een weg 
is die ergens heen leidt. 

Sta stil, zet alle geluiden en ruis uit. Vertel Hem alles, maak Hem bekend met al die emoties, gedach-
ten en meningen, je verloren dromen, je vragen, je verwachtingen. Als je uiteindelij k stilvalt, luister dan 
en kij k. Focus op de Stem en het Licht van je Heiland. Want Hij  maakt je pad recht. Je voet hoeft niet te 
wankelen, je hoeft niet te struikelen over alle stenen. Hij  is er met Zij n stem, Zij n staf, Zij n wolkkolom. 
Het dal blij ft het dal, de omstandigheden zij n niet direct anders en toch wordt het een heel andere 
ervaring. Het zou je nog wel eens kunnen verbazen dat je dankend en zingend je weg door het dal kunt 
gaan en er deuren openbreken net zoals bij  Silas, die zich een weg naar de vrij heid zong. 

En zelfs al ben je totaal verdwaald op de kronkelende wegen van je eigen gedachten en emoties, zelfs 
al duurt het 40 jaar, vergeet nooit, God heeft voor jou elke dag Zij n manna. Je hoeft het alleen maar 
op te rapen. 

Ik weet niet hoe jouw reis verloopt en wat er van toepassing is op jou vandaag. Ik gun je dat je in alle 
ontspanning geniet van wat je Schepper geeft. Fluitend en zingend op een rechte weg. Maar ik weet 
dat het leven niet altij d zo is. Ik hoop dat je ongeacht jouw omstandigheden bewust bent van je reis-
doel. Dapper voorwaarts op weg naar het beloofde land over een recht pad!

Een                     reiziger..
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Nieuwe kerkeraadsleden stellen zich voor

7

Op 26 okt. jl. ben ik door u verkozen tot wij kouderling. Deze verkiezing heb ik aan mogen nemen.
Ik ben geboren in Brandwij k en opgegroeid in Molenaarsgraaf. Inmiddels 29 jaar getrouwd met Geja. In 1996 zij n 

we verhuisd naar Groot Ammers vanuit Langerak en hebben we 23 jaar op de Bovenkruier gewoond. In 2019 zij n 
we verhuisd naar Achterland 7. We hebben 2 dochters ontvangen. In 1999 werd Bastienne levenloos geboren. 
Hiermee kwam er een zeer groot verdriet in ons leven. In 2005 ontvingen we Hannah. Dit bracht ons, naast het 
verdriet, grote vreugde en dankbaarheid.
Al heel mij n leven ben ik werkzaam bij  Van den Heuvel Dairy and Food Equipment in Molenaarsgraaf. Drie jaar 
geleden heb ik dit bedrij f overgenomen. Dit bedrij f produceert en levert zuivelapparatuur zowel nationaal als 
internationaal aan boerderij en en kleinschalige fabrieken.

Het thema voor deze Drieluik is op doorreis. Dat zij n we allemaal. We hebben hier geen blij vende stad. Je hebt 
allemaal fases in je leven waar je doorheen gaat en die elkaar opvolgen.

Binnen je geloofs/kerkleven is dat ook het geval. Eerst was ik diaken en nu ouderling. Ik hoop van God de kracht te 
ontvangen om deze taak in geloof uit te kunnen oefenen.

Nico Maat

Nieuw in de kerkenraad, als ouderling-kerkrentmeester, mag ik me even voorstellen aan u en jullie. 
De komende periode mag ik, samen als team met de andere broeders, de gemeente dienen.

Bij  het thema “op doorreis” denk ik aan de reis die we maken als gemeente, samen met elkaar, op weg naar de 
grote toekomst, de Toekomst vol van hoop, door het geloof dat we delen in de Heere Jezus. 
Zeker, nu we nog aan het begin staan van een nieuw jaar, kunnen er allerlei vragen bij  ons boven komen… Wat 
zal het nieuwe jaar ons brengen, gaan we de coronatij d achter ons laten? 
Zullen we gezond blij ven? Hoe zal het gaan met de gemeente, de jongeren, die we zo graag zien in de kerk?
Allerlei vragen die ons bezig kunnen houden en waar we geen antwoord op hebben…

Wat een troost, dan te weten, dat Gods Woord, Zij n beloften met ons mee gaan, ook de komende tij d!
We mogen steeds in  ons persoonlij k leven, als  gemeente, en in al dat werk wat daar mag gebeuren onze blik richten 

op Jezus en Zij n volbrachte werk. 

Wouter Hoek

Bestemming de Nieuwe Wereld

Ongeveer 40 jaar geleden werd ik geboren in Aalsmeer, ik groeide op in Lisse, waarheen we verhuisden vanwege 
de behoefte kerk en school dichtbij  te hebben. Op camping Bergzicht in Ommen leerde ik Anthonia Eij kelenboom 

kennen. Na een verkering van bij na 5 jaar trouwden we in 2004 en gingen we in Capelle aan den IJ ssel wonen.
In 2010 verhuisden we met onze zonen Matthan en Ian naar Groot Ammers, ook wij  hadden de behoefte ge-
kregen school en kerk dichtbij  te hebben.

Voor mij n werk bij  BMW Motorrad reis ik door heel Nederland. Ook voor een reis naar het buitenland ben ik 
enthousiast te krij gen. Ik geniet het meest van ontmoetingen met mensen om me heen.

Voor 2022 heb ik een nieuwe bestemming gekregen om als diaken in de kerkenraad van de Hervormde gemeen-
te van Groot Ammers een bij drage te mogen leveren aan het gemeenteleven en medeleven binnen onze gemeen-

te. Ik zie er naar uit om u te ontmoeten en te kunnen helpen daar waar dat wenselij k en mogelij k is.

Samen reizen we dan verder naar de nieuwe wereld, de eeuwige stad met Paarlen Poorten. Reist u mee?

Thij s Willem Smits

Wellicht voor velen een bekend gezicht, ik zit al vanaf mij n 6e in de Hervormde gemeente van Groot Ammers.
Mij n naam is Jaap Spruij tenburg, man van Margaretha, vader van Sirah, Febe en Pieter.
Ik werk als Teamleider van de afdeling Kopersadvies bij  ThuisinBouwen in Meerkerk.  ThuisinBouwen 
bouwt woningen in het midden en hoog segment van de woningmarkt. 
Ook vind ik het, vooral als hobby, erg leuk om in en om het huis te klussen.

Daarnaast zing ik als tenor in Gospelkoor Ichtus te Vuren. Zingen is mij n passie. Hem hierin de Lof 
en Eer toebrengen vind ik het mooiste wat er is. Er wordt weleens gezegd: ‘zingen is twee × bidden’. 
Daarnaast staan we ook graag voor een stukje kwaliteit van zingen, het mag immers ook gewoon goed 
klinken. Daarvoor repeteren we (buiten corona) elke week hard.  

In de dienst van 2 januari 2022, ben ik bevestigd in het ambt van Ouderling Kerkrentmeester. Ik kij k er erg 
naar uit om Zij n gemeente hierin te mogen dienen. In volledige afhankelij kheid van Hem, mag ik de door Hem 
gegeven talenten, tij d en kennis inzetten. Ik hoop hierin op een Zegenrij ke tij d. Bid u met en voor ons mee?

Jaap Spruij tenburg

Ik ben Wim Noordergraaf, geboren op 5 oktober 1958 in Streefkerk. Aan de Nieuwe veer 64a ben ik geboren en 
getogen. Ik kom uit een gezin van 4 kinderen, ik heb 2 zussen en een broer. Ik begon op de basisschool, de 
School met de Bij bel, aan de Nieuwe veer en daarna ging ik naar de Lagere Landbouwschool in Ottoland, 
waar ik de nodige vakgerichte cursussen heb gevolgd. Ik wist al heel jong dat ik boer wilde worden. 
Doordat mij n vader al wat ouder was, kwam die mogelij kheid al snel op het ouderlij k bedrij f. Daarnaast 
deed ik ook nog wat ZZP werkzaamheden elders. 

Op 6 mei 1983 ben ik getrouwd met Corrie Verspuij . Ons huwelij k is door de Heere rij k gezegend met 
4 kinderen, 3 dochters en 1 zoon (en inmiddels 7 kleinkinderen). We mochten in de Herv. Gemeente te 
Streefkerk een heel aantal jaren meewerken in het College van bij stand en ik heb 10 jaar actief mogen 
zij n in het schoolbestuur van de School met de Bij bel. Daarnaast waren we in ons dagelij ks leven druk met 
het werk op de boerderij . Melken en verzorgen van de koeien en de schapen, het bemesten en verzorgen 
van het grasland en onder anderen het oogsten van het gras. Het is en was altij d een gezinsbedrij f, Corrie en 
de kinderen hielpen, zo mogelij k, altij d mee en waren zo te allen tij de betrokken. 

Op 8 augustus 2008 zij n we verhuisd naar Groot-Ammers, Achterland 28a. Voor ons een nieuw bedrij f en een nieuwe woonplaats. 
Welke ons nieuwe mogelij kheden en nieuwe uitdagingen gaf. Gelukkig voelden we ons al spoedig thuis, de dij k en de rivier waar 
we altij d aan hadden gewoond werd al snel niet meer gemist. De koeien in het weiland om ons heen wenden snel en ook in deze 
Herv. Gemeente voelden we ons gelukkig ook snel thuis en geaccepteerd. Na een aantal jaren de avonden van de mannenver-
eniging bezocht te hebben, werd ik hier gekozen als voorzitter. Dat was eerst best spannend, maar ik heb het toch zeker 8 jaar 
met veel plezier mogen doen. Nu is er opeens een nieuwe taak (roeping) op mij n levensweg gekomen. Na meerdere keren op 
dubbeltal gestaan te hebben, ben ik deze keer gekozen tot ouderling. Dit had ik eerlij k gezegd geheel niet verwacht. Dit moest 
eerst wel een plekje krij gen. Ik had nog grotere en meer bezwaren dan Mozes, toen de Heere hem riep bij  de braamstruik. Maar 
gelukkig mochten de bezwaren om buigen in grote verwondering. Dat we Hem in alle afhankelij kheid mogen gaan dienen in het 
ambt en dat Hij  zelf de woorden en wij sheid zal geven als we Hem er voortdurend om bidden. En dan mag de tekst die mij  werd 
meegegeven tij dens de bevestiging, moed en kracht geven. “Want ik ben de Heere, uw God. Ik leg Mij n woorden in uw mond.” 
(Jes. 51:15a,16a) 

Beste broeders en zusters van onze Herv. Gemeente Groot-Ammers, ik hoop hier mee een korte weergave te hebben gegeven 
over mij zelf. Ik zou graag willen afsluiten met een vraag aan u. Zou ik u mogen vragen of u ons als kerkenraad wilt gedenken in 
uw gebeden, zodat we de Heere zullen dienen op een God verheerlij kende manier. En ons met elkaar in liefde, aan de waarheid 
te mogen houden. 

Wim Noordergraaf



REIZEN VOOR JE WERK

Voor mij n werk reis ik regelmatig en heb ik al veel plekken op de wereld mogen bezoeken. Ik werk bij  Microsoft, waar 
ik een wereldwij d team van ongeveer 100 software engineers leid met mensen in Azië, Europa en Amerika. We helpen 
grote klanten zoals BMW, Samsung, Sony en vele anderen met innovatieve softwareprojecten. De nadruk van deze 
projecten ligt op duurzaamheid en het optimaliseren van fabrieken. In teams van 5 tot 7 personen helpen we klanten 

hierbij .

Om de mensen in mij n team en onze klanten te ontmoeten reis ik o.a. naar Duitsland, Zweden, Italië en Israël, maar het 
vaakst naar Amerika waar het hoofkantoor van Microsoft staat. Soms kom ik op een meer exotische bestemming zoals 
Costa Rica. Als ik reis, is dit vaak voor een paar dagen, en meestal niet meer dan een week. Ik vind het fantastisch om 
mensen te leren kennen met een andere culturele achtergrond, ik leer hier veel van. Niet alles wat wij  kennen is “nor-
maal” voor iedereen. Misschien met uitzondering van Duitsland, ken ik geen ander land waar we zoveel luxe hebben 

zoals in Nederland en dat ook gewoon vinden.

Reizen geeft me ook de mogelij kheid om prachtige plekken op de aarde te bezoeken. Jeruzalem is het hoogtepunt, 
maar ook de prachtige natuur van Amerika is indrukwekkend of de drukte van New York. Voor het eten ga ik het liefste 

naar Italië. Wat is de wereld mooi!

Er zitten niet alleen maar leuke kanten aan reizen. Het vervelendste van het reizen vind ik vliegen en vliegvelden. Wan-
neer het kan reis ik liever met de trein, wat ook beter is voor het klimaat. Laatst ben ik met de nachttrein naar München 

gereden, een leuke ervaring!

Inmiddels hebben onze kinderen een leeftij d dat ze goed een paar dagen zonder me kunnen. Toch blij ft voor mij  het 
leukste van reizen het thuis komen! 

Anko Duizer

OP DOORREIS

Ik ben op weg, wandel met mij  mee, een mooi lied van Kinga Bán. Zelf wandel ik heel graag. Met mij n wandelvriendin 
heb ik al heel wat stappen gezet maar ook alleen loop ik graag een rondje Ammers. Wat kunnen de luchten soms 
prachtig zij n, de zon die opkomt, de zonnestralen die doorkomen, de regenboog die op het juiste moment tevoorschij n 

komt, de natuur met al het moois wat er te zien is. Wandelen met God, elke dag opnieuw. 

In mij n werk op de taxi ben ik ook elke dag onderweg. Personen ophalen en weer op een andere bestemming brengen. 
Je ontmoet veel verschillende mensen. Elke dag is weer anders en ieder heeft zij n eigen verhaal. Ook mag ik twee keer 

in de week bij  mensen in de huishouding iets betekenen, wat soms ook tot mooie gesprekken mag leiden. 

Op doorreis, de weg is mooi maar kan ook moeilij k zij n, soms gaat het dwars door de droge woestij n. Wat bij zonder 
dat we elkaar in tij den van vreugde en verdriet mogen bemoedigen. Bidden voor de ander. Vragen hoe het met de 
ander gaat, een luisterend oor bieden, tij dens een wandeling degene begroeten die je tegenkomt, een kaartje, belle-
tje, een bloemetje of een mooi lied doorsturen naar hem of haar die het moeilij k heeft. We mogen allemaal dienen in 
Gods Koninkrij k op onze eigen manier. Maar laat een ander ook wat voor jou betekenen als jij  het nodig hebt, ook al 

valt dat niet altij d mee. 

Zo op doorreis zij n met de mensen die je mag ontmoeten en biddend uitzien naar de dag dat Jezus terugkomt of tot 
die dag, dat mij n kracht verminderd, mij n adem stokt en mij n einde komt. Zal toch mij n ziel Uw lofl ied blij ven zingen. 

Tienduizend jaar en tot in eeuwigheid!

Anneke van Vianen
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OP (DOOR)REIS NAAR ONS HUWELĲ K

Ruim 2 jaar geleden uitten we onze interesse naar het nieuwbouwhuis aan Molenlaan 4. Ons leek het 
leuk om samen met een aannemer een woning te bouwen en daarin zoveel mogelij k werkzaamhe-
den zelfstandig uit te voeren. Theo werkt als loodgieter en het leek hem altij d al leuk om zelf een 
huis te bouwen. Uiteindelij k heeft de aannemer de buitenkant gebouwd en zij n we zelf binnen 
aan de slag gegaan. 

Binnen hebben we zelf de muren geplaatst, elektra en loodgieterswerk verzorgd. Ook hebben 
we getegeld, behangen, geschilderd, gesausd, getimmerd en de badkamer en keuken geplaatst. 

We hebben al heel wat uren in het huis gestoken, maar het is het waard. We vonden het leuk om 
steeds meer resultaat te kunnen zien. Ook was het fij n dat we regelmatig hulp kregen van wat handi-
ge familieleden en vrienden. We zij n dankbaar voor het huis dat we hebben ontvangen en danken God 
dat Hij  ons hielp in het project. We beseff en dat ons huis een aards bezit is en dat we uiteindelij k moeten 
streven naar ons hemels Vaderhuis. We hopen in ons huis mensen liefdevol te ontvangen, waar de liefde van God 
aanwezig mag zij n. Wij  denken hierbij  aan psalm 133 vers 3: Waar liefde woont, gebiedt de Heer Zij n zegen: Daar woont Hij  Zelf, 
daar wordt Zij n heil verkregen, En ’t leven tot in eeuwigheid. 

Op D.V. 7 april 2022 gaan we trouwen en hopen we in ons huis te gaan wonen. We zien uit naar deze bij zondere dag. We zullen 
daarna verder gaan klussen in onze tuin. 

Theo & Lisanne

11

OP DOORREIS IN GELOOF
Opgegroeid met kerk en kerkgang deed ik belij denis, helaas zonder levend geloof toen jammer genoeg.

Vele woestij njaren waren er in mij n leven, ze hebben me gevormd tot wie ik nu ben.
Het was de geschiedenis van de verloren zoon die mij  bracht bij  de liefdevolle Vader. Ik herkende/

herken me in beide zoons.

De ervaringen in mij n jongere leven maken dat ik geduld geleerd heb en kan luisteren. Ik wil er 
zij n voor mij n cliënten, zowel praktisch als huishoudelij k medewerkster, als het luisterend oor 
wat ik nog belangrij ker vind. Ik wil er zij n voor de mensen om mij  heen. Het is mij n verlangen 
in de toekomst dit alles vol te mogen houden en ook voor anderen als een ”Vader” te mogen 
zij n.Als je ouder geworden bent (ik ben van 1963) en al veel hebt meegemaakt, mag je ook 
uitdelen, en dat is zo waardevol.

Door mij n problemen met voeding – ik verdraag veel voedingsstoff en niet goed – word ik ook 
dagelij ks bij  voeding bepaald. Een duidelij ke oorzaak heeft de reguliere geneeskunde nog niet 

gevonden. Mij n verhaal deel ik graag want ik denk dat er veel meer mensen lichamelij ke klachten 
hebben zoals ik, die voedings- gerelateerd zij n. www.anjaskrant.nl (in ontwikkeling), daar wil ik me nog 

meer mee bezig houden in de toekomst.

Verder heb ik geleerd bij  de dag te leven. Het lied van Kinga Ban “Vandaag” heeft me daar bij  bepaald. En ook andere liederen 
van Kinga, maar ook Lev helpen me nu. Eeuwige armen die je dragen vind ik zo’n prachtig beeld, ik hoef niet alleen de toekomst 
tegemoet. God was en is erbij , dichterbij  dan ik besef en denk. Dat geeft troost en is een grote zegen. Shalom. 

Anja Kooiman



Uit de kerkenraad

OP DOORREIS

Onze gezamenlij ke reis begint in de zomer van 2006. Twee pubers en een vakantieliefde. En gereisd werd er tussen 
Groot-Ammers en Melissant. Eerst werden we gebracht, later met de bus (drie uur!), daarna met de auto.

Het volgende stuk van de reis begint met ons huwelij k op 18 september 2014. In de trouwkaart staat een tekst uit 
psalm 33 (NBV): “Wij  wachten vol verlangen op de HEER, Hij  is onze hulp en ons schild. Ja, om Hem is ons hart verblij d, 
op Zij n heilige naam vertrouwen wij . Schenk ons uw trouw, HEER, op U is al onze hoop gevestigd.”. Dit is ook één van 

de teksten in onze trouwdienst. We konden toen nog niet voorstellen hoe die tekst met ons meegaat.

De grond onder onze voeten valt weg als op 12 februari 2017 onze zoon te vroeg geboren wordt en twee uur later op 
13 februari overlij dt. Zij n naam Seff an betekent bescherming van God. We ervaren het als een zegen dat op het mo-
ment dat ons leven zo plots op z’n kop staat en voelt als een machteloze, donkere nacht, God daar is, ons vasthoudt, 
troost en perspectief geeft. Het werpt ons volledig terug op Hem als ons fundament. En ondanks het grote verdriet, 
de leegte en vragen mochten we veel zegeningen ervaren. Zeker ook in de geboorte van Juda op 31 maart 2018. Zij n 
naam betekent lofprij zing en dat is ook wat we willen doen. Een half jaar later mogen we opnieuw in biddende ver-
wachting zij n. Weer spannend, maar we konden niet bedenken dat de 20wekenecho opnieuw alles zou veranderen. 
Na onderzoeken in Dordrecht en Rotterdam blij kt onze dochter niet levensvatbaar. Ze zal voor of rondom de geboorte 
overlij den is de verwachting. Bij  elke afspraak klinkt de optie van het afbreken van de zwangerschap terwij l we het 
leven voelen. Waar Seff an zo plotseling geboren werd en overleed, moeten we er nu op wachten. We weten op een 
zekere manier wat er gaat komen, wat we moeten regelen, maar nog niet wanneer. Jedidja (betekent lieveling van 
de Heer) overlij dt met 35 weken zwangerschap en wordt later die nacht geboren. Opnieuw mogen we alles van God 
verwachten en mogen we bepleiten en zingen “Ik weet hoe goed mij n God is” (een lied van Reyer). Vorig jaar februari 
werd Micha geboren. Zij n naam betekent: Wie is als God. Voor ons met een vraagteken én een uitroepteken. Door-

drenkt van ontzag, ondoorgrondelij kheid en dankbaarheid. 

Onze levensreis tot nu toe heeft ons zegeningen leren zien. Zeker ook in het kleine. In de schepping, het wonder van 
nieuw leven in de natuur, lofprij zen in muziek, de kring mensen die zich om ons heen vormde, de muur van gebed om 
ons heen en (onverwachte) ontmoetingen, gesprekken en bemoedigingen. Een gemeentelid leerde ons zeggen trots 

te zij n dat we al 2 kinderen hebben die bij  de Vader mogen zij n.

Maar bovenal heeft onze reis ons God leren kennen als liefdevolle Vader. Een Vader waar mee we mochten/mogen 
worstelen, maar ons ook aan mogen vastklampen en waar we troost en toekomstperspectief in mogen vinden. Per-
spectief naar de tij d dat Jezus terugkomt, we dicht bij  Hem mogen zij n en alles tot zij n bedoeling komt. Geen tranen, 

ziekte en pij n maar bovenal bij  Hem zij n. Daar kunnen we onze reis mee vervolgen.
En dan is daar die tekst uit psalm 33 weer: “Wij  verwachten vol verlangen de Heer”. Voor nu en voor straks. Maranatha!
We hopen en bidden dat ons verhaal voor anderen een bemoediging of aanmoediging is om naar elkaar om te zien 

en juist in de nacht van strij d en zorgen God te prij zen.

Joël en Sanne Bikker

Het thema van de Drieluik is ‘op doorreis’. 
Als ik aan de afgelopen periode denk, past 
dit thema helemaal bij  de kerkenraad.
Op doorreis zij n kan betekenen dat je af-
scheid moet nemen van mensen en dat je 
nieuwe mensen ontmoet. Zo ook in de ker-
kenraad. We hebben van een vij ftal broe-
ders, Arie-Jacob Dekker, Richard den Hartog, 
Jan-Pieter Stolk, Teun Copier en Marinus 
Schop afscheid genomen. In de eredienst 
op zondagmorgen 2 januari hebben zij  hun 
ambt afgelegd. De dominee heeft persoon-
lij ke aandacht aan de vertrekkende broeders 
gegeven met een Bij beltekst en met bemoe-
digende en persoonlij ke woorden.

In de kerkenraadsvergadering nemen we de 
ruimte om op een ontspannen manier af-
scheid te nemen van de broeders die enige 
of velen jaren deel uit mochten maken van 
de kerkenraad. De vertrekkende broeders 
worden uitgenodigd met een verkorte agen-
da. De laatste notulen worden behandeld. 
Daarna volgt een toespraak, een bloemetje 
en een cadeaubon. Hierna verlaten zij  na 
gebed de vergadering en wij  vervolgen de 
agenda. We mogen als gemeente dankbaar 
zij n voor al het werk dat deze broeders ge-
daan hebben in onze gemeente. Maar we 
beseff en als ambtsdragers altij d dat we ook 
kracht gekregen hebben van onze hemelse 
Vader om dit werk te mogen doen.

We heten de nieuw bevestigde broeders, 
Nico Maat, Wim Noordergraaf, Wouter 
Hoek, Jaap Spruij tenburg en Thij s Willem 
Smits van harte welkom in de kerkenraad.

Ook een hartelij k welkom voor onze nieuwe 
pastoraal medewerker, Martin Jongejan.
Dhr. Jongejan zal bij  de consistorie verga-
deringen aanwezig zij n. Dit is goed voor de 
onderlinge uitwisseling en om elkaar beter 
te leren kennen.  
In de vorige Drieluik schreef ik dat we naar 
de benaming ‘kerkelij k werker’ gingen. Daar 
was ook eerst sprake van maar later hebben 
we besloten dat het in onze situatie toch 
pastoraal medewerker moet zij n.  

In de kerkenraad beginnen we de verga-
deringen altij d met gebed, zingen van een 
psalm en een korte inleiding. We hebben 
afgesproken dat we hiervoor een boekje 
nemen wat we allemaal al langer in bezit 
hebben. Dit zodat eenieder zich beter kan 
voorbereiden op de inleiding. Het boekje 
wat we hiervoor gebruiken is ‘Vreugde in 
het ambt’.
Het verzorgen van de inleiding doen we op 
volgorde zodat alle ambtsdragers een keer 
aan de beurt komen. De dominee zorgt voor 
de sluiting van de vergadering. 

In de vergadering hebben we gesproken 
over het gebruik van de beamer en digitale 
psalmborden of te wel mediaschermen in 
de kerk.
Het is duidelij k dat je hier heel veel mee 
kunt doen, maar we hebben besloten dat 
we zeker in de eredienst hier maar beperkt 
gebruik van maken. 
We hebben een protocol gemaakt over het 
gebruik van de mediaschermen. Aan de ene 
kant willen we de presentatie op de borden 

Ais Brokking (scriba)

niet geheel vasttimmeren, aan de andere 
kant is het nu ook niet de bedoeling dat wat 
allemaal kan dat we ook hiervan gebruik 
willen maken.
We presenteren Weerklank nu op de borden 
omdat we zien dat het meenemen van een 
extra boekje toch lastig is. Het is hiermee 
voor de jongeren en gasten gemakkelij ker 
om mee te zingen. Het is niet de bedoeling 
dat we de teksten van psalmen of Bij bel-
gedeelten gaan presenteren op de borden. 
Dit geldt ook voor bewegende beelden. We 
zullen het gebruik van de mediaschermen 
na een bepaalde periode evalueren. Later 
kunnen we dan zo nodig op onderdelen het 
protocol hierop bij stellen. 

Bij  ‘op doorreis’ moet ik ook denken aan het 
bekende boek van John Bunyan “De Chris-
tenreis”. De facetten van het geestelij k leven 
van een christen worden verbeeld door per-
sonen uit het dagelij ks leven, uitgebeeld als 
reizigers. 
Als je op reis bent heb je een doel voor 
ogen, je bestemming.
Laat ons doel zij n dat we ons laten leiden 
op onze levensreis door Jezus Christus onze 
Leidsman. Dan komen we veilig thuis.

Heer, wees mij n gids op heel mij n levens-
pad, mij n trouwe gids. Wij s mij  de weg 
naar Sions gouden stad, o trouwe gids. Blij f 
dicht bij  mij , ga stap voor stap mij  voor, dan 
volg ik U gerust in ’t veilig spoor. 

(Weerklank 440 vers 1)
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Na wat gezellig heen en weer gemaild te 
hebben over een afspraak zitten we aan de 
ronde eettafel in de woonkamer van Aat-
Jan en Dikkie. We hebben dit keer voor de 
rubriek “in de schij nwerper” onze nieuwe 
pastoraal medewerker, Ds. Jongejan ge-
vraagd. Onder het genot van een cappuc-
cino kwamen we al snel over van alles te 
praten. Maar de tij d drong om toch te be-
ginnen aan het interview.   

Kunt u, uzelf en uw gezin op deze ma-
nier voorstellen aan ons als gemeente 
van Groot-Ammers?
Ds. Jongejan gaat, zoekend naar een be-
gin, vervolgens gemoedelij k vertellen: We 
hebben 5 kinderen gekregen in de leeftij d 
van 28 tot 14 jaar. Het mooie is dat we 
een open gezin zij n, door de verschillende 
verhuizingen zeer gehecht aan elkaar. Kin-
deren hebben zich moeten ontwortelen om 
vervolgens weer ergens anders te wortelen. 
Er zij n er 2 getrouwd. We mogen inmiddels 
ook al opa en oma zij n.
Mij n vrouw is iemand die open is en graag 
met anderen in contact komt. Zij  werkt in de 
medische zorg als triagist op een huisart-
senpost. 
Zelf omschrij f ik me als iemand die eerst na-
denkt voordat ik wat zeg. Een grapje kan ik 
waarderen. Met ruzie kan ik moeilij ker over-
weg. Allerlei balspellen vind ik leuk, vooral 
voetbal. Het gaat om het spelletje. De hele 
entourage eromheen, zoals het stadion en 
langs de lij n past voor mij  niet bij  volgen van 
Jezus en heb ik daarom vaarwel gezegd.

Tij dens de kerkdienst waarin u werd 
bevestigd als pastoraal medewerker, 
werd iets gezegd over het “volks” zij n. 
Het niet alleen naar de gemeente kij -
ken, maar naar een breder verband. 
Kunt u hier iets meer over vertellen?  
We gingen in Scheveningen naar een con-
fessionele hervormde gemeente. Later zij n 

ken van hart tot hart over de liefde van Je-
zus. De Alblasserwaard en de bewoners 
hebben een warme plek in m’n hart!  
  
Het thema van deze editie is “op door-
reis”. Als we kij ken naar uw werk, 
predikant, godsdienstleraar en nu als 
pastoraal medewerker, kunt u ons iets 
vertellen over uw “op doorreis”?  
Ik wist al jong dat ik predikant wilde wor-
den. Eerst de mavo, havo en Pedagogische 
Academie doorlopen. Daarna de vooroplei-
ding voor theologie en de studie theologie. 
Van al die studies vond ik de vooropleiding 
voor theologie het moeilij kst. Ik moest En-
gels en Duits op VWO niveau doen. Daar-
naast moest ik mij  Grieks en Latij ns in korte 
tij d eigen maken. Maar ik merkte duidelij k 
dat God mij  er doorheen heeft geholpen. 
Met de cij fers die ik terugkreeg, kreeg ik 
duidelij k een knipoog van God mee. Toen 
ik vanuit Nieuw-Lekkerland naar Schoonre-
woerd ging, zei iemand: nu gaat de Hee-
re in Schoonrewoerd uitwerken wat je in 
Nieuw-Lekkerland geleerd hebt. Maar daar 
heb ik veel ontwikkeling doorgemaakt, m’n 
geestelij ke leven meer verdiept en ook meer 
van mezelf geleerd, want de rode draad 
door het leven is toch wel dat we voortdu-
rend verlossing nodig hebben.  
Het hoofdthema van “op doorreis” zij n, is: 
rechtvaardiging van de goddeloze door 
Jezus Christus, heel concreet. Dat neem je 
mee in elke gemeente: als er geschud wordt 
aan de fundamenten, het ambtelij k leven. 
Oldebroek was een open gemeente wat 
het geestelij ke betreft. In die tij d vond de 
scheuring plaats. Ik koos er toen voor om 
Hersteld Hervormd te worden. Er zij n daar-
na veel sporen getrokken, er gingen din-
gen kwij nen, ik miste de breedte van de 
gemeente. In 2017 zij n we binnen de PKN 
weer hervormd geworden. Daar is een hele 
geschiedenis aan vooraf gegaan. De scheur 
die in 2004 in de Nederlandse Hervormde 
Kerk ontstond is uiterst pij nlij k en verdrietig. 
Om recht te doen aan de volkskerkgedachte 
voel ik me nu bevrij d. Hoewel ik de pij n van 
de Hersteld Hervormde Kerk ook voel. Ik heb 
daar namelij k ook heel mooie dingen mo-
gen meemaken. 

Uw werk is heel breed georiënteerd, 
van evangelisatie, catechese geven en 
pastoraat, het contact met mensen is 
hierin gemeenschappelij k, wat trekt u 
hierin aan?  

we verhuisd naar Waddinxveen, waar we 
naar een kerk van de Gereformeerde Bond 
gingen. We gingen eenmaal per zondag 
naar de kerk. Toen ik 4 jaar was, ben ik 
met m’n opa en oma mee geweest naar 
een zendingsmiddag. De predikanten die 
voorgingen en de sfeer kan ik me nog goed 
herinneren en maakten op mij  diepe indruk. 
Zonder dat dit bij  mij  zaligmakend van aard 
was. Ik was godsdienstig aangelegd, om 
het zo maar te zeggen. Later in mij n tie-
nerjaren hebben geloofszaken zélf mij  diep 
bezig gehouden. De Heere heeft mij n ogen 
door genade geopend voor wet en evange-
lie. En voor de noodzaak van de kennis van 
Christus. Ik voel me verwant aan de schrif-
tuurlij ke bevindelij ke prediking. Vanwege 
mij n niet-reformatorische achtergrond en 
het orgelspel van mij n vader in kerken van 
verschillende modaliteiten ben ik liturgisch 
breed opgevoed. Ik luister ook altij d of het 
orgelspel op de preek aansluit. Kerkmuziek 
heb ik hoog staan. Wat dat betreft zij n we 
in de calvinistische traditie wel wat sober in 
de liturgie. Hoewel ik daar verder geen prin-
cipieel punt van wil maken. Ik heb de liefde 
voor het missionaire en ben bewogen met 
de medemensen. Met collega’s ben ik langs 
prostituees geweest om broodjes en bij bels 
uit te delen. 
Ik heb een brede interesse, in de politiek, 
de alledaagse samenleving en wat er in de 
maatschappij  speelt. Als gevoelsmens voel 
ik me aangetrokken tot mensen aan de rand 
van de maatschappij .   

U heeft al eerder gewerkt in de Alblas-
serwaard, wat vindt u van deze streek, 
omgeving en de bewoners?  
“Heel spontaan!” Ik had vooraf nooit ge-
dacht om aanvankelij k op de Veluwe te 
gaan wonen. Het weidse van het westen 
blij ft me trekken. In 1992 tot 1994 was ik 
pastoraal medewerker in Nieuw-Lekkerland 
en mocht ik zo deze streek leren kennen. 
Daar heb ik een mooie tij d gehad. Het was 
er gemoedelij k. De mentaliteit sprak ons erg 
aan. Toen er in Groot-Ammers een vacatu-
re kwam, ben ik gaan solliciteren. Dat was 
zonder enige verwachting. Maar het contact 
tussen de kerkenraad en mij  liep goed en 
soepel. 
Tij dens de afgelopen lockdown heb ik ver-
schillende adressen van Ds. Verboom ge-
kregen, om begrafenissen te mogen leiden 
en mensen te bezoeken. Het gemoedelij ke 
contact viel mij  gelij k op en ook de gesprek-

Ik heb een enorme interesse in de jeugd. 
Toen ik voor mij n baan als godsdienstleraar 
solliciteerde vroegen ze of er geen genera-
tiekloof zou kunnen zij n. Nou dat denk ik 
niet. Ik ben 58, maar voel me 25. Ik weet 
wat er leeft bij  de jeugd. Dit komt doordat ik 
zelf kinderen heb, maar ook omdat ik leraar 
ben! Het mooie is dat iedereen z’n eigen 
karakter heeft. Wat zit achter de dingen die 
iemand zegt. Het echt leren kennen van de 
persoon die tegenover je zit. Het kost soms 
veel moeite om iets te verwoorden voor 
mensen, omdat er gevoelens bij  los komen. 
Ik luister veel, probeer te analyseren, ik heb 
ook een voorliefde voor psychologie, maar 
uiteindelij k gaat het maar om één ding: de 
mensen brengen bij  Jezus. En bij  Jezus te la-
ten blij ven en mogen brengen aan de voet 
van het kruis. Het gaat om de totaliteit van 
de mens. Als ik in een dip zit heb ik het ook 
nodig dat ik op Hem gewezen wordt. Ou-
deren hebben mij  als leesbare brief ook bij  
Hem gebracht.  

We hebben tij dens dit gesprek Ds. Jongejan 
leren kennen als een gezellige, openhartige 
man met een gunnend geloof en een groot 
hart voor jongeren!  
Dank u wel voor ons gesprek!  

Dikkie en Carola
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Beste gemeenteleden,

Via dit bericht willen we ons aan u voorstellen. Wij  zij n Jan-Willem en Lianne Kroon. We hebben drie kinderen, namelij k Joël (6), 
Lisa (4) en Neline (1). Jan-Willem is visstandonderzoeker bij  Visserij  Service Nederland aan de Molenkade. Voor zij n werk komt hij  
door het hele land, maar hij  zit ook regelmatig lekker dicht bij  huis op kantoor. Lianne is thuis voor de kinderen en maakt schoon 
bij  de Peuterspeelgroep/BSO. Joël en Lisa zitten op de Eben-Haëzer school.

Vanaf 2014 wonen we op Kleine Donk 7. Omdat Lianne al in Nieuwpoort naar de Hervormde Kerk ging, zij n we daar na ons 
trouwen blij ven gaan. Nu de kinderen ouder worden, vinden we het toch fij ner en praktischer om in eigen dorp naar de kerk te 
gaan. Daarom hebben we ons afgelopen najaar overgeschreven naar Groot-Ammers. Vanwege de beperkte bezetting zij n we 
nog niet heel vaak naar de kerk geweest, maar hopelij k zien jullie ons in de toekomst vaker. Vanaf dit jaar draait Lianne ook mee 
met de kinderoppas.

We vinden het allebei soms lastig om een gesprek aan te knopen met ‘vreemden’. Dus schroom niet om ons aan te spreken. Tot 
ziens in de kerk!

Met vriendelij ke groet,
Familie Kroon 

Nieuw in de gemeente
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Hoe vindt u het om op reis te gaan? Bent 
u verwachtingsvol naar de nieuwe omge-
ving, de cultuur, de kerk, of die speciale 
visumstempel in uw paspoort? Die eerste 
ogenblikken in het land van aankomst ge-
ven waardevolle herinneringen. Zo kan ik 
de specifi eke Zuid-Afrikaanse geur nog in 
mij n geheugen terughalen, en kan ik daar 
nog zo naar verlangen.

Wij  belij den vaak dat God leidt, maar vra-
gen ons tegelij k af hoe God Zij n wil voor 
ons leven laat zien. God openbaart zich 
vaak door Zij n richtingaanwij zers door 
middel van Bij belteksten, een preek, een 
gebeurtenis, maar ook een verlangen in 
je eigen hart. Ervaart u Gods leiding op 
uw levenspad: in grote en alledaagse be-
slissingen? 

In mij n kinderjaren legde God een sterk 
verlangen in mij n hart om juf te worden. 
Tij dens mij n jaren in het middelbaar on-
derwij s, onderzocht ik naar welke PABO 
ik zou gaan. Ik kreeg het verlangen om 
naar een lerarenopleiding in Zuid-Afrika 
te gaan vanwege de nadruk op de gees-
telij ke ontwikkeling naast de pedagogi-
sche en didactische vakken. In mij n studie 
wilde ik graag geestelij k verdiepen en de 
HEERE op een nieuwe manier leren ken-
nen. God sprak met mij n belij denis door 
Jozua 1:9, “Heb Ik het u niet geboden? 
Wees sterk en moedig, schrik niet en 
wees niet ontsteld, want de HEERE, uw 
God, is met u, overal waar u heen gaat.”

God opende stap-voor-stap deuren om 
in januari 2012 met mij n opleiding te 
beginnen. De vier jaar in Zuid-Afrika wa-

ren geestelij k zo verrij kend en waarde-
vol. In 2015 - mij n laatste studiejaar - is 
de hoofdvraag: “Heere, wat wilt U dat ik 
volgend jaar doen zal?” “… Luister toch 
naar de stem van de HEERE in wat ik tot u 
spreek, dan zal het u goed gaan en zal uw 
ziel het leven behouden. (Jeremia 38:20)” 
God riep me terug naar Nederland om les 
te geven op een Internationale Christelij -
ke school.

In november 2015 verlaat ik Zuid-Afrika, 
het land dat me waardevol geworden is, 
mij n geestelij k veilige haven, terug naar 
mij n ouderlij k huis. En dan, begint je le-
ven soort van opnieuw. Het leven in Ne-
derland is zo anders dan in Zuid-Afrika. 
De cultuur, de gewone manier van leven, 
kerkelij k, er verandert zoveel, maar het 
was God die mij  riep en Hij  was én is erbij .

Toen voelde ik me ontheemd: Ik was 
thuis, maar toch voelde ik me niet thuis. 
Een pelgrim op aarde, zonder geestelij k 
een vaste woon- en verblij fplaats te heb-
ben. Maar wat verlangde ik weer naar 
een veilige geestelij ke haven.

Mij n verlangen was naar de voorhoven 
van de HEERE (Psalm 84:3A), waar broe-
ders [en zusters] eensgezind samenwo-
nen (Psalm 133:1). Is dat ook uw verlan-
gen om op zondag op te gaan naar het 
huis van de HEERE? Om samen de HEERE 
te zoeken en Hem te aanbidden?

God liet me door de hele zoektocht 
heen merken, dat Hij  met mij  was, en 
Hij  opende de weg naar de gemeente in 
Groot-Ammers, en Hij  bracht mij  in een 

veilige haven! God laat nooit een van Zij n 
kinderen los, en leidt hen door alle om-
standigheden naar de plek waar Hij  wil 
dat zij  zij n.

Tegelij k ben ik nog steeds op doorreis, 
want: “Ons burgerschap is echter in de 
hemelen, waaruit wij  ook de Zaligma-
ker verwachten, namelij k de Heere Jezus 
Christus, (Filippenzen 3:20)”. We zij n op 
doorreis naar ons eeuwige Thuis! Hier op 
aarde werkt God in ons en loopt Hij  met 
eenieder persoonlij k Zij n weg.

Deze wegen zij n zo verschillend, maar we 
hebben één gebed en doel: “Heere, maak 
mij  Uw wegen bekend. Ik wil U volgen, en 
dan aan het einde van dit leven Thuisko-
men bij  de Vader.” Bent u bereid om Hem 
in alles na te volgen en gehoorzaam te 
zij n? Bent u klaar om Thuis te komen? Is 
uw hemels paspoort al getekend?

Hanna Visser

De Bijbel open

1919

In deze rubriek staan personen en gemeenteleden die wel met onze kerkelij ke gemeente ver-
bonden zij n, maar elders verblij ven. Wij  proberen hierin zo volledig mogelij k te zij n, maar krij gen 
regelmatig te maken met wij zigingen door bij v. een verhuizing of overlij den. Heeft u een wij ziging 
opgemerkt of mist u iemand in de lij st? Mail dan naar drieluikredactie@gmail.com of neem con-

tact op met een van de redactieleden.

Annie de Bruin 
Dalemstraat 24, 
4201 BP Gorinchem

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

Marjolein Karens 
De Blauwe Lis 
Vivaldilaan 88 
3363 KG Sliedrecht 

Carol Korevaar 
Kooningsweg 8-9 
Hartenkoning 24 
6816 TB Arnhem

Mw. W. Lekkerkerker- van Wij gerden
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 

Thabiso en Eline Ditsele
Jacob van Lennepstraat 5
3202 AN Spij kenisse

Fam. I.M. Zwij nenburg-Mourik
Open Vensters
Prinses Marij keweg 34
4233 HM  Ameide

Nico Stuij t 
Yulius De Gantel 
Wilhelminastraat 71 
3361 XV Sliedrecht

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

Familie De With
C/o MAF
P.O. Box 21123
00505 Nairobi
Kenya
fl yingwith@outlook.com

Family C. van der Knij ff  
c/o ABTS 
P.O. Box 60 
Mansourieh, 
Metn Lebanon

Gefeliciteerd!
verjaardagen

19 mei
Carol Korevaar   62 jaar

Met wie we verbonden blijven

Pastoraal Gebeds Team
PGT heeft als doel het bij staan en begeleiden van hulpvragers zodat hun harten en gedachten, 
door de Heilige Geest, gericht worden op God en op Zij n Woord om in hun leven gevormd te 
worden naar het beeld van Christus. De middelen die wij  gebruiken zij n 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 vertrouwelij k en blij ft ook vertrouwelij k. Wij  hopen in verbondenheid 
met u/jou elkaar op te bouwen, te bemoedigen terecht te wij zen en ondersteuning aan te bie-

den.

Het Pastoraal Gebeds Team bestaat uit de volgende gemeenteleden:
Maarten en Laura Bikker (coördinatie)

Aryan en Wilma Jongeneel
Piet en Ria Spruij tenburg

Melvin en Ester Uittenbogaard 

U kunt contact opnemen met één van de PGT-leden, Maarten Bikker 06-53 63 13 66, of uw vraag 
mailen naar pgt@hervormdegemeentegrootammers.nl 19



6 maart 
9 maart 

13 maart
20 maart
27 maart 

3 april 
10 april 
15 april 
17 april 
18 april 
24 april 

1 mei
8 mei 

15 mei 
22 mei
26 mei 
29 mei

5 juni 
6 juni 

Ds. D. Jongeneel, Katwijk
14.00 uur Ds. L.M. Jongejan, Ede Biddag
Ds. T. van Bruggen, Streefkerk
Ds. J.W. Verboom  Voorber. H.A.
Ds. J.W. Verboom Heilig Avondmaal 

Ds. M.A. van den Berg, Groot-Ammers
Ds. J.W. Verboom
Goede Vrijdag 
Ds. J.W. Verboom 1e Paasdag
Ds. E. van den Noort, Nijkerk 2e Paasdag
Ds. J.W. Verboom

Dhr. M. van Werkhoven
Ds. J.W. Verboom Heilige Doop 
Ds. J.W. Verboom 
Ds. F. Hoek, Schoonhoven
Ds. J.W. Verboom Hemelvaartsdag
Ds. A.J. Kunz, Katwijk

Ds. J.W. Verboom 1e Pinksterdag
Ds. J.A.C. Olie, Delft 2e Pinksterdag

Ds. J.W. Verboom
19.30 uur Ds. J.W. Verboom 
Ds. J.J. Mulder, Krimpen aan den IJssel
Ds. M. Messenmaker, Ridderkerk
Ds. J.W. Verboom Dankz HA

Ds. J.W. Verboom
Ds. R. van der Knijff, Molenaarsgraaf
19.30 uur Ds. J.W. Verboom 
Ds. C.H. Hogendoorn, Lelystad

Ds L. de Wit, Ede

Ds. J.W. Verboom 
Ds. H. Russcher, Veenendaal
Ds. J.W. Verboom
Ds. M.W. Westerink, Veenendaal
--------------------------
Ds. J.W. Verboom

Ds. D.J.W. Kok, Stolwijk

Morgendienst: aanvang 09.30 uur Avonddienst: aanvang 18.30 uur

(de impact van de coronacrisis op de agenda is 
nog onbekend) 

* Vanwege de corona-crisis kunnen diensten wijzigen.09-mrt-22
16-mrt-22
24-mrt-22
24-mrt-22
27-mrt-22
30-mrt-22
31-mrt-22

Apr-22
06-apr-22
15-apr-22
17-apr-22
20-apr-22
21-apr-22

08-mei-22
11-mei-22
26-mei-22

01-jun-22
05-jun-22
08-jun-22
16-jun-22
19-jun-22
22-jun-22

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

Stille week 11-16 april
Ouderlingen overleg met predikant
Goede Vrijdag
Pasen
Moderamenvergadering
Jongerenkring / jonge lidmatenkring

Heilige Doop
Kerkenraadsvergadering
Hemelvaartsdag

Consistorievergadering 
Pinksteren
Moderamenvergadering
Censura morum + gemeenteavond HA
Heilig Avondmaal
Kerkenraadsvergadering

Agenda

Kerkdiensten


