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aan te passen.

De Drieluik

EEN DRIELUIK is een schilderij dat uit drie stuk-
ken 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 ge-
deelte meer zicht op de gemeente, en ook zullen 
er gedeelten zijn over één van de gemeentele-
den. 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

Welkom thuis
Hier mag je zijn.

De Vader viert een feest.
Welkom thuis,

Voor wie zoek was of op reis,
Te lang is weggeweest.

Welkom thuis.

Sela: Thuis

Gastvrijheid is het thema van deze Drieluik. Tijdens het schrijven van deze tekst, 
kwam bovenstaand lied in mij op; Thuis van Sela. Een lied dat gaat over bij God 
horen, wegdwalen en weer thuiskomen. Wat is onze Vader gastvrij. Ook als wij tal-
loze keren wegdwalen en weer thuiskomen. Niemand is zo gastvrij als onze Heere. 
Wat kunnen wij daar een voorbeeld aan nemen. Want vaak doen wij de deur niet 
eens open als er aangebeld wordt. Vast een collecte of misschien heb je wel haast. 

Gastvrijheid, nu in deze decembermaand misschien wel erg actueel. Want de 
meeste mensen vieren Kerst met elkaar. Ook oud & nieuw wordt meestal niet 
alleen gevierd. Woonkamers die spik en span zijn, keukens waar de heerlijkste 
geuren vandaan komen. Maar Gastvrijheid gaat niet over je huis of het eten dat je 
serveert. Het gaat over de Heere, zodat je mensen kunt dienen die Hij op je pad 
brengt; familie, vrienden, vreemdelingen, Christenen, niet christenen etc. Gastvrij-
heid is investeren in de levens van anderen. Leerzaam voor jezelf maar ook voor 

je naasten.

De redactie van de Drieluik wenst iedereen hele fijne Feestdagen toe en een voor-
spoedig Nieuwjaar. Veel leesplezier!
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GASTVRIJHEID
In dit thema lezen we diverse verhalen over gastvrijheid. Fami-
lies die hun huis openstellen voor vluchtelingen of pleegkinderen, 
clubs en verenigingen waar je met elkaar kunt bidden, lezen, zin-
gen en knutselen. Enzovoort. 
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IN DE SCHIJNWERPER
Een interview met clubleden en de clubleiding van Club ‘t Visnet.

14

Inhoudsopgave

MEDITATIE
Ds. L.M. Jongejan schrijft over Genesis 18:3b ‘…gaat toch niet 
aan uw knecht voorbij’.

GLAS IN LOOD KNUTSELWERKJE
Een leuk knutselwerkje voor de jonge kinderen.
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Meditatie
Jacoline van der Graaf

Geloofsopvoeding
‘…gaat toch niet aan uw 
knecht voorbij’ (Genesis 
18:3b)

BEZOEK
Het is warm. Abraham zit in de schaduw 
van zijn tentzeil. Hij ziet drie personen op 
hem afkomen. Abraham loopt hen tege-
moet. Als hij voor hen staat vraagt hij niet: 
“Wat komen jullie doen?” Nee, hij buigt 
zich neer en zegt ‘…gaat toch niet aan uw 
knecht voorbij’. Hij wil zeggen: ‘Ik zou het 
een eer vinden als u mijn gast wilde zijn’. 
En hij gaat die personen precies vertellen 
wat hij van plan is. Hij zal een “beetje” 
water en een “stukje” brood voor hen ha-
len… Let op de verkleinwoorden. Maar als 
de gasten op zijn verzoek ingaan, geeft hij 
zóveel, meer dan die mannen op kunnen. 
Een overvloedige maaltijd. Wat een gast-
vrijheid!

WAAROM ZO GUL?
Goede vraag. Waarom zo gul? Waarom zo 
gastvrij? “Een oude oosterse gewoonte,” 
zegt iemand in gedachten. Dat is zeker 
waar. Je moet goed voor je gasten zorgen. 
Maar er is nog wel méér aan de hand. Wat 
heeft Abraham zelf een gul onthaal bij de 
Heere ontvangen. Zonder dat hij daarom 
had gevraagd. Abraham kwam in aanra-
king met Hem, Die milde handen en vrien-
delijke ogen had. En als je door die handen 
wordt bediend en in die vriendelijke ogen 
mag blikken, dan komt er in je eigen hart 
ook een gulheid naar anderen toe. En…
zeker, in de dag van het oordeel wordt een 
mens alléén zalig op grond van het werk 
van Christus. Maar…in Mattheüs 25 staat 
dat de vruchten van het nieuwe leven in 
het eindoordeel ook openbaar zullen ko-
men. ‘Ik was een vreemdeling, en gij hebt 
Mij geherbergd’. En: ‘Ik was een vreemde-
ling, en gij hebt Mij niet geherbergd’.

louter humane redenen. Maar omdat Zijn 
bewogenheid en liefde uw hart in vuur en 
vlam hebben gezet. Zo ontstaat er ook een 
gemeenschap der heiligen die zorg voor el-
kaar gaat dragen.
Nee, niet: “Dat heb ik toch maar eens even 
gedaan.” Maar, net als bij Abraham: “Ik 
zou het een eer vinden als U, Heere Jezus, 
en als u, medemens, mijn Gast en mijn gast 
wilden zijn.”

GELOOF
Het echte geloof komt dus in de vrucht 
openbaar. En het schijngeloof blijkt de ken-
merken van het echte geloof te missen!
Zult u trouwens op de volgorde letten?! 
Eerst geloof, dan de vrucht.  Onlosmakelijk 
aan elkaar verbonden. Maar wél in deze 
volgorde. Haal “geloof” weg en je krijgt 
puur menselijke zorg voor een ander. Hori-
zontaal. Mooi! Jazeker. Maar het komt niet 
uit God voort. Al wat uit het geloof niet is, 
dat is zonde.

CHRISTUS
Ten diepste wordt in Genesis 18: 1-15 de 
komst van de Zaligmaker aangekondigd. 
Wij maken in deze decembermaand een 
stap. Het wordt kerst. Er is een kerstlied: 
“Nu zijt wellekome Jesu, lieve Heer’.” Maar 
Bijbels gezien klopt het vers echt niet. Je-
zus was en is niet welkom. Er is geen mens 
die vanuit zichzelf op Jezus zit te wachten. 
Dat te stellen zou het Evangelie helemaal 
krachteloos maken. Hij komt binnen waar 
geen plaats voor Hem is. Hij neemt het 
initiatief. In de harten van vijanden, van 
mensen die het zelf kunnen en weten, die 
Hem helemaal niet nodig hebben. Dus laat 
u niet op een verkeerd spoor brengen.
Maar als Hij dan binnen is, maakt Hij Zich-
zelf onmisbaar. En dan gaan vanuit Hem de 
deuren open voor Hem én voor medemen-
sen.

PRAKTISCH
En u? Heeft u met Abraham al kennis ge-
maakt met de Heere en Zijn milde handen 
en vriendelijke ogen? Is Hij uw leven al 
binnengekomen? Is de deur van uw huis 
voor uw medemens al geopend? Niet uit 

Ds. L.M. Jongejan

ONGEMAKKELIJK GASTVRIJ

Ooit vond ik het een vreselijk interessant idee. Dat als je aardig tegen mensen deed, je misschien 
wel aardig had gedaan tegen een engel. Het motiveerde me alvast enorm om ‘te proberen’ aardig 
te zijn. Waarschijnlijk had ik een preek of verhaal gehoord over de bekende tekst in Hebreeën ‘Ver-
geet de gastvrijheid niet, want hierdoor hebben sommigen zonder het te weten engelen onderdak 
geboden’. 

Maar als ik nu denk aan engelen op bezoek komen er vooral verhalen omhoog waarbij ik onge-
makkelijkheid ervaar. Je zult maar een engel op bezoek krijgen en je vrouw staat ze achter je rug 
vierkant uit te lachen. Kan me niet voorstellen dat Abram zich er erg gemakkelijk bij voelde. Of er 
logeren, zonder dat je het door hebt, engelen bij je en het halve dorp staat met snode en vulgaire 
plannen tegen je deur te bonzen, dat je ze uit moet leveren. Net als bij Lot, paniek in de tent. Oké, 
door een engel uit de gevangenis worden gehaald is een prettiger voorbeeld maar of Petrus nu 
compleet stressloos wegliep vraag ik me toch wel af. 

Zelfs als je geen engel herbergt maar gewoon je laatste beetje eten deelt met een man van God. 
Heb je eerst een tijdje genoeg te eten sterft je zoon daarna nog. Het verhaal met Elia liep dan goed 
af, op moment van sterven wist die weduwe uit Sarefat dat nog niet. Ook als ik denk aan Jezus en 
zijn gastvrijheid. Toch wel ongemakkelijk Martha, als je staat te zeuren, dat je zus eens moet komen 
helpen en je krijgt een pin op je neus. Of dat Jezus rustig aan je tafel ligt en er opeens een hoer met 
olie komt knoeien. Lekkere ongemakkelijke toestand. 

Dus die gastvrijheid, en dat interessante idee van, misschien ben ik wel een van de sommigen die 
een engel gastvrij ontving, inmiddels ben ik iets minder gemotiveerd om aardig te zijn. 

En dan lees ik ergens een zin die door mijn hoofd blijft zingen terwijl ik nadenk over deze column. 
‘Ik zou willen dat er iemand is die houdt van de stukjes van mij waarvoor niemand applaudisseert’. 
Is dat niet wat de kerk zou moeten zijn? Gastvrij als het geen applaus oplevert. Het niet eens perse 
leuk is. Het zelfs een tikkeltje ongemakkelijk voelt. Je er een derde mijl voor moet gaan. Je er eigen-
lijk moe van wordt, tegenop ziet en het je niet direct iets brengt. Gastvrijheid buiten de comfortzone. 
Houden van dat waarvoor niemand applaudisseert. 

Het doet me denken aan Jezus in Mattheüs 5 waarin hij vraagt ‘Want als u hen liefhebt die u lief-
hebben, wat voor loon hebt u dan? Doen de tollenaars niet hetzelfde?  Vrij vertaald, gastvrijheid 
voor hen die van je houden dat is normaal dat doet iedereen, dan ben je niet anders dan de wereld 
hoor kerkganger. 
Dus vraag ik me af, wanneer, o wanneer, was ik voor het laatst gastvrij terwijl het me meer kostte 
dan opleverde maar wist ik, dat ik deed wat Jezus zou doen?

Bespreek het eens met elkaar hoe dat werkt bij u thuis. Wees dapper en maak het concreet, nodig 
iemand uit. Dan hoop ik maar, dat u me binnenkort niet op het eten vraagt, want mogelijk zal ik me 
er dan een tikkeltje ongemakkelijk bij voelen. 

Gastvrijheid  
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Ik ben Hester Donk. Mij is gevraagd om een stukje te schrijven over hoe het is om gastgezin te zijn voor Oekraïense vluchtelingen. 
Ik zal bij het begin beginnen. Toen in februari de oorlog uitbrak en we dagelijks geconfronteerd werden met de heftige beelden 
van chaos en bombardementen en de stromen vluchtelingen die het land probeerden te verlaten, greep dit ons allemaal aan. Al 
snel werd duidelijk dat er veel mensen onderdak nodig zouden hebben en dat er ook in Nederland vluchtelingen aankwamen.

We wilden graag helpen. Ik denk dat vele van jullie dit zullen herkennen. Voor ons was het belangrijk om eerst met onze kinderen 
te bespreken hoe zij het zouden vinden als er een poosje een aantal mensen bij ons zouden komen wonen. Al snel bleek dat 
ook zij het heel heftig vonden wat er allemaal gebeurden en alle drie stonden ze ervoor open om mensen in huis te nemen. De 
grootste slaapkamer van mijn oudste zoon was hiervoor erg geschikt en hij vond het geen probleem om zo lang te verhuizen naar 
de logeerkamer. Op dit moment wisten we nog niet wie en wanneer er iemand onze hulp nodig zou hebben.

Al gauw ontstond er in Groot Ammers een werkgroep. We melden ons aan en voordat we het wisten werden we gebeld voor een 
hulpvraag. Een moeder en een zoontje wilden heel graag naar Nederland komen. De kamer werd in orde gemaakt. 2 Bedden, 
een bankje, tafel, speelgoed en voor de gezelligheid wat plantjes in het raamkozijn. Het duurde nog bijna 2 weken voordat we 
ze daadwerkelijk konden ophalen in Amsterdam.

Natasja en Timofiy zaten na een reis van een paar dagen vermoeid op de achterbank van de auto die hun in Nederland had ge-
bracht. We maakten kort even kennis met elkaar. Onwennig en verlegen liepen ze met mij mee naar de auto waar 2 koffertjes met 
spullen achterin werden gelegd. Stilletjes keken ze naar het landschap waar we doorheen reden. Af en toe wees ik wat aan en in 
gebrekkig Engels maakten we een praatje. Thuisgekomen installeerden ze zich op hun kamer en de rest van de dag brachten ze 
slapend door. De dagen erna raakten we steeds meer aan elkaar gewend, en al gauw bouwden we een goede band met elkaar 
op. We maakten samen schoon, luisterden naar elkaars verhalen, maakten kennis met elkaars cultuur en muzieksmaak. Al snel 
ontstond er een nieuw normaal. Natasja ging de hele week aan het werk en haar zoontje kon naar school.

De band met Natasja en onze kinderen is heel bijzonder. Ze is ontzettend meelevend en heeft hen al heel snel in haar hart ge-
sloten. Haar bezorgdheid om ons gezin is heel bijzonder. Ze leeft mee met elk griepje, examen, ruzietje, lief en leed. Ze is als een 
goede vriendin, grote zus en 2e moeder. We delen echt ons leven met elkaar. Haar zoontje Timo, zoals wij hem noemen is een 
teruggetrokken mannetje dat het liefst alleen is en ook liever geen contact maakt. Dat is zeker niet altijd makkelijk. We zien dat 
hij het op school gelukkig heel goed doet en thuis mag hij zijn wie hij is. We zorgen voor opvang en niet voor opvoeding zeggen 
we regelmatig tegen elkaar.

De Oekraïense kerkdienst in Ridderkerk is voor Natasja elke keer weer het hoogtepunt van haar week. Heel bijzonder dat taal en 
cultuur niet uitmaakt als je met elkaar het geloof kan delen. Nu na een half jaar kijken we terug op een hele bijzondere tijd die 
ons allemaal veel heeft geleerd. Hoelang het nog gaat duren weten we niet precies. Maar we zullen dit nooit vergeten.

Hester Donk

Al in onze verkeringstijd noemden we weleens dat pleegzorg misschien wat voor ons zou zijn. De wens 
verdween wat naar de achtergrond, door werk, studie, zwangerschap. Totdat we via een kennis in 
aanraking kwamen met deeltijdpleegzorg en verschillende opties hierin. Zo’n drie jaar gele-
den besloten wij ons daarom aan te melden voor pleegzorg. Na een uitgebreid screening-
straject en cursus bij Timon Pleegzorg konden we op de wachtlijst geplaatst worden. 
We spraken af dat we zouden wachten tot onze dochter Tamar een half jaar was, 
voordat we op de wachtlijst geplaatst zouden worden. Een half jaar minus een 
week werden we gebeld dat er een ‘match’ was en konden we kennis gaan maken 
met een meisje van 8 jaar oud. 
Bijna twee jaar nu komt onze ‘logeerdochter’, zoals ze graag genoemd wordt, om 
de week van vrijdag- tot zondagavond bij ons. Daarnaast komt ze in de vakanties 
een week. Ze heeft haar eigen kamer, eigen speelgoed en draait verder mee in 
ons gezin. Af en toe hebben we daarnaast overleg met familie, pleegzorgwerker 
en andere betrokken hulpverleners, maar binnen deeltijdpleegzorg is dit niet heel 
vaak. De weekenden zijn vaak gezellig, soms intensief. Dat hoort er allemaal bij. Wij 
hebben geleerd dat het belangrijk is om als partners als één team op te trekken en 
steeds goed af te stemmen – dat zal niet anders zijn bij andere gezinnen met opgroei-
ende kinderen. 

Weekendpleegzorg is meestal voor het bieden van rust aan ouder(s) en/of kind, zodat het kind 
thuis kan blijven wonen en niet uit huis geplaatst hoeft te worden. Ook worden vaak (pleeg)kinderen uit 
pleeggezinnen of gezinshuizen in het weekend door logeergezinnen opgevangen, zodat men even op adem kan komen. De 
problematiek kan heel verschillend zijn. 
In Nederland wachten bijna duizend kinderen op een plek binnen pleegzorg. Er zijn veel verschillende soorten pleegzorg, 
mogelijk is er een vorm die bij u of jullie past. Bezoek gerust eens een informatieavond!

Jan en Gera Hakkesteegt 

Sinds juni 2021 ontvangen wij elke maand een kleine gast bij ons thuis in het weekend. Hoe dat in ons leven vorm heeft 
gekregen willen we graag met jullie delen. 

Eind december 2020 zagen we in het Kontakt een oproep staan van Syndion voor logeergezinnen voor 
kinderen met een beperking. Op dat moment waren wij vijf maanden getrouwd en zat het hele 
land in lockdown. Dit zorgde ervoor dat we, buiten ruimte in ons huis en in ons hart, ook tijd 
over hadden. Aangezien we beiden enthousiast waren, hebben we direct een mail gestuurd. 
In januari kwam vervolgens iemand van Syndion met ons praten over het logeren zelf, over 
wie wij zijn en wat voor kind bij ons zou passen. Op deze manier kon er gekeken worden 
naar een zo goed mogelijke match voor alle partijen. Hierna moesten we schriftelijk goed-
gekeurd worden door de Raad van Kinderbescherming. Toen alle papieren in orde waren 
kwam er een anonieme introductie van een logee in onze mail. Wij werden vervolgens 
ook anoniem geïntroduceerd aan haar ouders. Aangezien beide partijen positief waren 
volgden er meerdere kennismakingen. In juni 2021 was het dan zover, Zoë kwam voor het 
eerst bij ons logeren. Sindsdien komt ze één keer per maand een weekend bij ons logeren. 
Aan het begin was het best even wennen, maar nu kunnen we zeggen dat het ons leven 
alleen maar heeft verrijkt. Buiten dat wij haar eigen gezin kunnen ondersteunen, genieten 
we van wie Zoë is en kunnen we haar ook leren over Jezus. We vinden het bijzonder hoe Zoë 
op ons pad is gekomen en wat voor plaats ze in ons leven heeft ingenomen.

We weten dat nog veel meer gezinnen behoefte hebben aan logeren en hopen jullie via deze weg een 
inkijkje te geven in hoe wij het ervaren. 

Ronald en Rhodé Bloemendal

Gastgezin voor Oekraïense vluchtelingen

Pleegzorg / logeergezin



Om 9.00 uur op zondagmorgen beginnen we met het klaarzetten van stoelen en tafels. De laptop wordt 
aangesloten en we controleren of alles werkt. Dan gaat één van de vrijwilligers een paar bewoners ophalen. 
Ondertussen komen de andere bewoners al binnendruppelen. Iedereen begroet elkaar en als er iemand ge-
mist wordt, wordt er aan de vrijwilligers gevraagd om even te gaan kijken waarom deze bewoner niet komt. 
Als de kerkdienst begint, wordt er meegezongen, gebeden en aandachtig geluisterd. Leo Prins is de vaste 
collectant. Als hij er niet is, collecteert één van onze kinderen.
Na de dienst is het tijd voor een ‘zondags bakkie’, een lekker kopje cappuccino. Er wordt nagepraat over de 
dienst en er is tijd voor ontmoeting.
De Avondmaalsdiensten zijn extra bijzonder. In de middag wordt alles klaargezet en met een kleine groep 
het Avondmaal gevierd. Dit is altijd een intiem moment. Heel fijn dat de mogelijkheid er voor de bewoners 
is, om zo een deel van de gemeente te kunnen zijn.

Jaap van Voorthuijsen

Een vaste bezoeker aan de kerkdienst is mevrouw Co van der Hek. Met haar 90 jaar slaat ze bijna geen 
kerkdienst over. Ze vertelt dat ze het niet meer redt om lopend naar de kerk te gaan, maar toch graag 

de kerkdienst met anderen wil volgen.

‘Twee vrijwilligers regelen het allemaal. De meeste mensen komen zelf, sommigen worden op-
gehaald. Er komen ook gemeenteleden uit de Ammerse Veste en omgeving. 
De kerkdienst is in een deel van de Grote Zaal. Door het grote scherm heb ik toch het gevoel 
dat ik in de kerk zit. De doopdiensten ervaar ik altijd als een hoogtepunt.

Ook de Avondmaalsdiensten, in de middag, zijn heel bijzonder voor mij. Dan ervaar ik dat we 
helemaal gemeente zijn. Tijdens de coronatijd zijn de kerkdiensten gelukkig vaak doorgegaan. 

Na de kerkdienst wordt er koffie geschonken, dan praten wij nog even na met elkaar. “

Mevrouw Co van der Hek 

Het thema van deze Drieluik is Gastvrijheid. Het Huis van de Waard, heeft u/jij 
daar wel eens van gehoord? Vaak merken we dat het bij velen onbekend is. Graag 
willen wij iets vertellen over het Huis van de Waard, waar iedere dinsdagochtend 3 
vrijwilligers aanwezig zijn om u/jou gastvrij te ontmoeten met een kopje koffie of 

thee. Later op de ochtend wordt er ook een glaasje fris geserveerd.

De vrijwilligers werken volgens een rooster. Er is alle ruimte voor een praatje of 
een spelletje. De spelletjes die worden gedaan zijn onder andere Rummikub, Trio-
minos, Beverbende en Klaverjassen. Soms wordt er ook geknutseld, bijvoorbeeld 
een kaart of iets voor de Kerst. Rond de sinterklaas wordt er altijd een bingo geor-

ganiseerd met leuke prijsjes.

De ochtend duurt van 9.30 uur tot 12.00 uur en wordt gehouden in de Tweede 
Kamer van de Hof van Ammers. De gasten kunnen de hele morgen blijven maar 
natuurlijk kunnen ze ook alleen een bakkie doen en/of een praatje maken. We 

hebben tussen de 12 en 20 bezoekers per ochtend.

Het Huis van de Waard gaat uit van het Sociaal Team van de gemeente en is gestart 
op 9 juni 2015. Wij zijn een plaats waar iedereen welkom is, wat uw leeftijd, cul-
turele achtergrond, overtuiging of gezondheidstoestand ook is, met elkaar zorgen 
we voor elkaar. Het is een plek waar je andere mensen ontmoet en leert kennen.

Op de 2e, 3e en 4e donderdag van de maand is er ook de mogelijkheid om een 
maaltijd te gebruiken. Hiervoor moet men zich opgeven, maximaal kunnen 12 
personen mee-eten. Er wordt gekookt door kookvrijwilligers en vanaf 16.45 uur 
is er inloop. De meeste deelnemers zijn heel erg enthousiast en genieten van het 

samen eten.
Kom gerust eens langs op de dinsdagmorgen. Nieuwe vrijwilligers of kookvrijwilli-

gers zijn van harte welkom.

Marjan Jongeneel en Ali Rijkse

Gastvrijheid
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Kerkdienst in de Hof

Het Huis van de Waard



Family hiding from the storm 
Een gezin verstopt voor de storm
Found no place at the keeper’s door 
Ze vonden geen plaats bij de deur van 
de herbergier
It was for this a Child was born 
Hiervoor werd een kind geboren
To save a world so cold and hollow 
Om een wereld te redden die zo koud 
en hol is 

The sleeping town did not know 
De slapende stad wist niet
That lying in a manger low 
Dat laag in een kribbe
A Savior King who had no home 
Een koning zonder huis
Has come to heal our sorrows 
Is gekomen om ons verdriet te genezen

Is there room in your heart 
Is er ruimte in je hart? 
For God to write His story 
Voor God om Zijn verhaal te schrijven
You can come as you are 
Je kunt komen zoals je bent
But it may set you apart When you 
make room in your heart 
Maar je kan apart gezet worden als je 
ruimte maakt in je hart
And trade your dreams for His glory 
Ruil je dromen in voor Zijn Glorie
Make room in your heart
Maak ruimte in je hart 

De tekst van het lied ‘Make room in your 
heart’ van Casting Crowns. Een Ameri-
kaanse Gospelgroep. 

Nederlanders staan niet bepaald bekend 
vanwege hun gastvrijheid. Vergeleken bij 
de overvloedige maaltijden die bijvoor-
beeld in het Midden-Oosten aan gasten 
worden voorgezet, komt dat ene koekje 
bij de koffie wat magertjes over. In de tijd 
van de Bijbel waren de mensen daaren-
tegen  gastvrijer. Het werd gezien als een 
sociale verplichting om in de behoeften 
van reizigers te voorzien. Er bestonden 
wel herbergen, meestal op een dagreis 
afstand van elkaar, maar die waren be-
rucht vanwege insecten en gebrek aan 
comfort. De Griekse term philoxenia 
duidt op liefde voor een vreemde gast, 
de onbekende die behandeld wordt als 
huisvriend.

We horen in het kerstverhaal dat er in 
geen enkele herberg plek was. Wat 
moeten Jozef en Maria zich machteloos 
gevoeld hebben. Hoog zwanger, onbe-
kende omgeving en dan belanden in 
een stal. De gastvrijheid was toen ver te 
zoeken. 

Het verhaal van de stal verwijst naar een 
profetie van Jeremia. 
Jeremia 14:18 “U bent toch in ons mid-
den, Heere, en wij zijn naar Uw Naam 
genoemd, verlaat ons niet.”
Met andere woorden: U bent toch niet 
iemand die er af en toe is, een passant, 
die komt om gauw weer weg te gaan?!
Het is niet ‘pech’ dat er geen plek was 
in de herberg, omdat Christus geen pas-
sant is. In de oude Griekse vertaling van 
de Hebreeuwse Bijbel staat: “U bent 
toch niet als iemand die in een herberg 

verblijft!”. Het woord voor herberg, ka-
taluma, is ook het woord dat we tegen-
komen in de geboortegeschiedenis.

Immanuël, God met ons, Ik ben die Ik 
ben, is geen naam die Jezus weer aflegt. 
Jezus is er altijd. Maar zijn wij passanten 
van Jezus? Gaan wij af en toe bij Hem 
langs? Heeft hij een vaste plek in onze 
woning en ons hart?  
Vergeten we de boodschap van kerst 
niet? Zijn we drukker met regelen dan 
dat we stilstaan bij de komst van Gods 
eniggeboren Zoon? 

Kerst is een boodschap van hoop. God 
stak Zijn hand uit met het zenden van 
zijn Zoon. Hij werd Mens onder de men-
sen. Hij wil contact met ons. Tijdens je 
werk (zoals de engelen bij de herders in 
het veld kwamen), tijdens het studeren 
(zoals bij de wijzen uit het oosten die 
de sterren bestudeerden) of tijdens het 
kerstdiner met je familie (zoals het diner 
in de bovenkamer). 
Open je ogen, maak ruimte in je hart 
voor Hem! 

Renske Heuvelman

De Bijbel open
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ANDERE KERST

Al meer dan tien jaar wordt er op 2e kerstdag een gezellig samenzijn georganiseerd. De eerste jaren in streek-
centrum het “Liesveld” en nu alweer een aantal jaren in de voetbalkantine. De gasten zijn welkom vanaf 11.15 
uur of worden opgehaald. Het is leuk om de vaste gasten weer te ontmoeten en nieuwe 
gasten te leren kennen. Met de hulp van een aantal gastgezinnen wordt ervoor ge-
zorgd dat er voor iedereen tijd is voor een praatje, wordt iedereen voorzien van 

een hapje en een drankje en staat er een heerlijk buffet klaar.

Natuurlijk kan er een potje gesjoeld worden, zingen we 
tussendoor met elkaar een aantal kerstliederen en 

luisteren we naar een kerstverhaal.

Waarom deze dag? Niet iedereen heeft drukke 
kerstdagen of een grote familie, dus iedereen 
die tweede kerstdag niets te doen heeft... trek 
de stoute schoenen aan. Geef je op en kom even 
kijken. Alleen, samen of als gezin van harte wel-
kom! 

Misschien weet u iemand die net dat kleine zetje nodig heeft, 
geef deze uitnodiging dan door of geef ons naam en adres dan kunnen wij ze persoonlijk 

uit nodigen. Aanmelden kan op telefoonnummer 0184-662135

Jasper en Marja Boer

WELKOM VANAF 11:15U!
TWEEDE KERSTDAG, VOETBALKANTINE GROOT-AMMERS

(U KUNT OOK OPGEHAALD WORDEN)



Uit de kerkenraad

Na de zomervakantie hebben we als ker-
kenraad het beroepingswerk weer opge-
pakt.

We constateren dat veel gemeenten op 
zoek zijn naar een predikant. Vaak is er 
sprake van een lange vacaturetijd doordat 
er te weinig predikanten beschikbaar zijn. 
Een feit waarop wij geen invloed hebben. 
We hebben het vertrouwen dat de Heere 
ons zal voorzien op Zijn tijd.

Hieronder kunt u meelezen hoe de kerken-
raad bezig is met het beroepingswerk. 

Vanuit de gemeente hebben we een groot 
aantal namen ontvangen als aanbeveling 
voor een te beroepen predikant. Hieruit 
blijkt een grote betrokkenheid van de ge-
meente bij de invulling van de vacature. In 
de zomerperiode hebben de kerkenraadsle-
den zich georiënteerd op de lijst van inge-
diende en beroepbare predikanten. 

In de eerste vergadering na de zomerva-
kantie hebben we door middel van stem-
ming een lijst gemaakt van 4 predikanten 
waar we mee verder gaan. Van deze 4 
predikanten hebben we als kerkenraadslid 
allemaal dezelfde preken geluisterd. Met 
behulp van onze consulent hebben we in-
formatie opgevraagd of deze predikanten 
daadwerkelijk beroepbaar zijn. Op internet 
is vaak wel te vinden wanneer een predi-
kant weer beroepbaar wordt, maar soms 
heeft hij aangegeven dat hij om persoonlij-
ke redenen op dit moment niet beroepbaar 
is. 

Begin oktober hebben we in een verga-
dering de volgorde bepaald van de predi-
kanten die we persoonlijk willen benade-
ren. Een commissie binnen de kerkenraad 
neemt eerst telefonisch contact op met 
de predikant en vraagt of hij openstaat 
voor een eventueel beroep vanuit onze 
gemeente. Als de predikant hiervoor open-
staat volgt een afspraak voor een oriën-
terend gesprek. De commissie moet in dit 
gesprek meer te weten komen over de 
predikant, zijn privéomstandigheden en of 
hij passend kan zijn voor onze gemeente. 
Verslag van dit gesprek wordt in een korte 
vergadering gedeeld met de kerkenraad. In 
die vergadering besluiten we of we verder 
gaan in het traject. 

In de volgende fase wordt een dienst be-
zocht van de beoogde predikant in de ei-
gen gemeente. Aansluitend volgt een kort 
gesprek met de predikant en eventueel met 
zijn gezin in de pastorie over de preek en 
Gods leiding in zijn leven. De kerkenraad 
krijgt deze preek ook digitaal ter beschik-
king. Daarna zal de kerkenraad, indien dit 
allemaal positief wordt ontvangen, een be-
roep uitbrengen op de predikant.

Het klinkt misschien allemaal wat zakelijk. 
We vragen uw geduld maar bovenal uw 
gebed voor het beroepingswerk. Als ker-
kenraad voelen we, samen met onze con-
sulent ds. Hoek een grote verantwoorde-
lijkheid om het beroepingswerk zorgvuldig 
te doen in het belang van Gods gemeente 
hier in Groot-Ammers. Ook hierin weten 
we ons volledig afhankelijk van Hem dat 

Ais Brokking (scriba)

Hij op het juiste tijdstip ons weer een eigen 
predikant zal geven.

Het thema van deze Drieluik is gastvrijheid.
Een goede vraag voor onszelf en voor de 
gemeente waar we bij horen. Hoe gastvrij 
zijn wij binnen onze christelijke gemeente 
en daarbuiten?
Ik moet dan denken aan Abraham, Genesis 
18: 1-15.  Abraham staat met zijn tenten 
bij de eiken van Mamre. Abraham zit in de 
schaduw. Dan ziet hij drie mannen staan. 
Abraham wacht niet af, maar rent naar ze 
toe om ze uit te nodigen. ‘Loop niet langs 
mijn huis zonder bij mij te komen! De man-
nen worden gastvrij ontvangen met water, 
volop eten en alle aandacht.
In Hebreeën 13 staan enige aansporingen. 
Deze aansporingen hebben we schijnbaar 
nodig om elkaar hierop te wijzen. In vers 
2 staat: ‘vergeet de gastvrijheid niet, want 
hierdoor hebben sommigen zonder het te 
weten engelen onderdak geboden’. 

Toen ik naar mijn naaste zocht, 
waar was jij? Waar was jij?
Toen ik naar mijn naaste zocht, 
waar was jij?

Refrein:
En ik vraag je niet naar huidskleur,
naar geloof of naar je naam.
Toen ik naar een naaste zocht, 
waar was jij?

Weerklank 552 vers 1
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KOM NAAR MIJ TOE, ALLEN DIE VERMOEID EN BELAST 
ZIJN, EN IK ZAL U RUST GEVEN.



Op een zaterdagmiddag in oktober fiets ik naar 
het Stoplicht. Ik ben te gast op een clubmiddag 
van “Het Visnet”. Het Visnet is bedoeld voor 
kinderen en volwassenen die anders begaafd 
zijn. Bij het openen van de deur komen de vro-
lijke stemmen mij al tegemoet en word ik gelijk 
welkom geheten. “Wat leuk dat je er bent” en 
“kom er gezellig bij”. Ik glimlach als ik denk 
aan het thema van deze Drieluik: “Gastvrij-
heid”. Het kan bijna niet toepasselijker. Voor-
dat ik in gesprek ga met de clubleiding komen 
natuurlijk eerst een aantal clubleden aan het 
woord terwijl ze druk bezig zijn met knutselen. 
Ik ben benieuwd wie dat zijn en wat ze zo leuk 
vinden op de club.
 

Chrysanti de Jong uit Groot Ammers: ”Ik houd 
van het bijbel verhaal, bidden, gezellig koffiedrin-
ken met een grote koek, maar vooral zingen, het 
mooiste lied vind ik: Zoals klei in de hand van de 
pottenbakker en hoger dan de blauwe luchten”

Alicia uit Hardinxveld-Giessendam: ”Zingen! 
Mijn mooiste lied is: Als je bidt zal Hij je geven, 
als je klopt aan de deur zal Hij opendoen.”

Marjolein uit Sliedrecht/Groot Ammers: “Ik vind 
het bijbel verhaal altijd mooi met de flanelplaten 
en daarna lekker knutselen.

Lisanne uit Boven Hardinxveld: “Ik zing het liefst 
opwekking en daarna diamond painting, dat is 

iedere maand gebruikt worden! We zingen 
en spelen tot eer van God”.

Petra den Otter vertelt verder: ”na het zin-
gen vertelt iemand van de leiding het bijbel 
verhaal op éénvoudige wijze met behulp 
van flanelplaten om het visueel te maken. 
We willen de verhalen uit de bijbel meege-
geven aan onze leden en we zijn vaak ver-
rast wat men onthoudt van het Bijbelver-
haal of van een mooi lied. Daarna is het tijd 
voor koffie en thee met wat lekkers, daar 
wordt uitgebreid de tijd voor genomen, we 
merken dat de clubleden het ook fijn vin-
den om onderling bij te praten. Er heerst 
in de groep een groot gevoel van saam-
horigheid, dat is mooi om te zien en ook 
te voelen. Na de koffie is het tijd voor ont-
spanning. We bereiden als leiding steeds 
iets voor, de ene keer knutselen, soms bak-
ken we wat met elkaar en ook plaatjesbin-
go is favoriet. Er is dan voor iedereen een 
prijsje. Het is soms best een uitdaging om 
een passend knutselwerkje uit te zoeken, 
de kunst is om een werkje uit te zoeken 
wat niet kinderachtig maar een uitdaging 
is. Ook mooi om te zien dat clubleden el-
kaar onderling helpen. Is iets te moeilijk 
dan wordt er wat anders opgezocht zodat 
iedereen mee kan doen. We sluiten iedere 
clubmiddag af met een danklied. 

Petra vertelt dat alle leden een eigen plak-
boek hebben, hierin schrijft de leiding het 
Bijbelverhaal en wat er die middag is ge-
daan. Sommige clubleden hebben moeite 
met communiceren en zo blijven fami-
lieleden ook op de hoogte van wat er op 
de club gebeurt. Natuurlijk wordt ook het 
knutselwerkje mee naar huis genomen.
Ook de aangepaste kerkdiensten worden 
bezocht. Dit wordt niet vanuit de club ge-
organiseerd maar door “Sien”. Deze orga-
nisatie verzorgd kerkdiensten in de regio. 
We gaan dan met elkaar naar de dienst en 
de leden hebben ook een taak in de dienst, 
bijv. het bespelen van muziekinstrumenten, 
collecteren en de geloofsbelijdenis voorle-
zen en natuurlijk het zingen met elkaar.

Op mijn vraag wat de drijfveer is van het 
bestuur en wat zij willen overbrengen zegt 
Ester: “De liefde van de Here Jezus en het 
vertellen van Bijbelverhalen op een manier 
dat onze leden dat begrijpen en een stukje 
persoonlijke aandacht. Op de club staan de 
clubleden centraal. Wij willen als leiding de 

knutselen met hele kleine kraaltjes”

Nancy uit Rhoon: “Muziek maken met de 
muziekinstrumenten”

Gijsbert uit Langerak: “Ik vind verven leuk 
en luisteren naar de verhalen”

Het is een gezellige drukte, de clubleiding 
helpt waar nodig is en houdt ook de tijd in 
de gaten, want waar het gezellig is vliegt 
de tijd voorbij. Het is alweer vier uur dus 
tijd om de middag af te sluiten, de ouders 
en de verzorgers staan al te wachten. Maar 
voordat iedereen naar huis gaat wordt er 
nog een mooi danklied gezongen. De ge-
maakte knutselwerkjes gaan mee naar 
huis en nadat iedereen is uitgezwaaid en 
alles is opgeruimd komt de clubleiding aan 
het woord. 

Op de vraag: wanneer het visnet is opge-
richt en voor wie het is bedoeld antwoordt 
Ria van Herk:” Het visnet is zo’n 35 jaar 
geleden opgericht door Dhr. Ritmeester, 
(destijds ouderling) Mw. Slingerland en 
haar dochter Carolien, het is interkerkelijk 
en bedoeld voor kinderen en volwasse-
nen die anders begaafd zijn. De clubleden 
hoeven ook geen kerkelijke achtergrond te 
hebben. Het is destijds opgericht vanuit de 
hervormde kerk. Iedereen is welkom, het 
is ook niet streekgebonden vandaar dat 
de clubleden uit verschillende plaatsen en 
regio’s komen. Ria vervolgt: “Wat ik altijd 
onthouden heb van Dhr. Ritmeester: Al zijn 
het maar 3 gasten die komen dan is het 
al de moeite waard”. Gelukkig is dat pro-
bleem al lang niet meer aan de orde, elke 
maand komt er een grote groep naar de 
club.

Ester Uittenbogaard vervolgt: We hebben 
vaste clubleden maar soms komen er ook 
gasten van het logeerhuis uit Hardinxveld 
en Nieuwendijk. We hebben één keer per 
maand club op zaterdagmiddag van twee 
tot vier uur in het Stoplicht. We beginnen 
de clubmiddag altijd met zingen daarna 
volgt een vertelrondje. Ria vraagt aan een-
ieder persoonlijk hoe het er mee gaat en 
er worden gebedspunten gedeeld. Daarna 
zingen we weer met elkaar, iedereen mag 
daarbij muziek maken. Wat leuk is om te 
vertellen dat de muziekinstrumenten zo’n 
35 jaar geleden zijn geschonken door een 
inwoner van Groot Ammers en nog steeds 

leden een gezellige middag bezorgen. Het 
geeft ook veel voldoening. We doen het 
met ons hart, we zijn als leiding ook een 
hechte club, we weten wat we aan elkaar 
hebben. Helaas is Elsbeth van Voorthuijsen 
deze middag niet aanwezig, maar anders 
zijn we vaak compleet. Ciska den Hartog 
en Ria van Herk zijn zelfs al meer dan 25 
jaar actief bij het Visnet betrokken. 
Ria vat het mooi samen: ”de club heet: 
Het Visnet, daarin zwemmen allemaal vis-
sen, grote en kleine vissen, het krioelt van 
verschillende vissen, eenieder met zijn ei-
gen glans, allemaal waardevol en gemaakt 
door onze Schepper. God zorgt voor jou en 
mij en jij hoort er ook bij!”

Tot slot nog een oproep! Voor alle kinderen 
en volwassenen waar de gewone club wat 
te snel voor gaat: “Sluit je aan bij het Vis-
net, je bent van harte welkom”. 

Na het interview fiets ik weer naar huis nog 
nagenietend van de mooie middag, waar ik 
gastvrij ontvangen werd door de leiding en 
de mooie club mensen van het Visnet. Een-
ieder met zijn eigen glans en kwaliteiten. 

Marianne
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Glas in lood knutselwerkje

HOE WERKT HET?

Stap 1: knip de afbeelding uit
Stap 2: kleur de plaat in met potlood, krijtjes of vilstiften. Viltstiften geven het mooiste effect. 
Stap 3: Als je klaar bent met kleuren wrijf je met een keukenpapiertje met slaolie over de achter-
kant van de hele tekening. Olijfolie schijnt ook te werken.
Stap 4: Je laat de kleurplaten goed opdrogen. Het liefst op kranten, zodat niet alles onder de olie 
komt te zitten.
Stap 6: Maak met een perforator een gaatje aan de bovenkant van de raamhanger. Doe er een lint-
je door heen en hang je knutselwerkje op bij een raam. Door de lichtinval geeft dit een leuk effect.

KOMT ALLEN TEZAMEN

Komt allen tezamen,
jubelend van vreugde:

Kom nu, o kom nu naar Bethlehem!
Zie nu de vorst der eng’len hier geboren.

Kom, laten wij aanbidden,
kom, laten wij aanbidden,

komt, laten wij aanbidden die Koning.

De hemelse eng’len
riepen eens de herders

weg van de kudde naar ‘t schamel dak.
Spoeden ook wij ons met eerbiedige schreden!

Kom, laten wij aanbidden,
kom, laten wij aanbidden,

kom, laten wij aanbidden die Koning.

Het licht van de Vader,
licht van den beginne,

zien wij omsluierd, verhuld in ‘t vlees:
goddelijk kind, gewonden in de doeken!

Kom, laten wij aanbidden,
kom, laten wij aanbidden,

kom,, laten wij aanbidden die Koning.

O kind, ons geboren,
liggend in de kribbe,

neem onze liefd’; in genade aan!
U, die ons liefhebt, U behoort ons harte!

Kom, laten wij aanbidden,
kom, laten wij aanbidden,

kom, laten wij aanbidden die Koning.

Zing aarde en hemel,
zing nu engelenkoren,

zing alle scharen rondom de troon:
Glorie aan God en vrede voor de mensen!

Kom, laten wij aanbidden,
Kom, laten wij aanbidden,

Kom, laten wij aanbidden die koning.
17



Wij zijn Aris (56), Jolanda (53) en Mariola (19) de Vries. Sinds 10 augustus mogen wij verbonden zijn met 
de gemeente Groot-Ammers. Vanuit Stolwijk zijn wij aan de Achtkanter 20 komen wonen. Hoe wij hier 

terecht zijn gekomen? Vraag dat gerust als u ons tegenkomt, want dat is een heel verhaal ;) 

Mijn vader werkt in de bouw, bij de Vries en Verburg als uitvoerder, nu al 33 jaar. Mijn moeder 
houdt ervan om thuis lekker te rommelen, maar ook er te zijn voor andere mensen en hun te 
kunnen helpen. Zelf doe ik de opleiding Onderwijsassistent op het Hoornbeeck in Gouda. Mo-
menteel zit ik in mijn laatste jaar. Ook heb ik nu al een aantal keer meegedaan in het zondags-
schoolteam in klas 3. Verder zijn we een gezin van 7, waarvan dus de anderen al het huis uit zijn.

We voelen ons hier al helemaal thuis en dat kan natuurlijk alleen nog maar meer worden als we 
meer mensen leren kennen, dus kom gerust eens langs voor een bakje koffie of wat anders. 

Groetjes,
Aris, Jolanda en Mariola de Vries

Wij willen ons graag aan jullie voorstellen. Afgelopen zomer op 2 september zijn wij in het huwelijksbootje 
gestapt. Nu wonen wij samen in Groot-Ammers en zijn wij aangesloten bij de hervormde gemeente 

Groot-Ammers. 

Wij hebben elkaar ruim twee jaar geleden leren kennen, van het één kwam het ander en nu zijn 
we gelukkig getrouwd. Ik (Mandy) kom oorspronkelijk uit Polsbroek, ik ben 29 jaar en werk als 
wijkverpleegkundige bij de Buurtzorg in Waddinxveen. Ik heb het hier erg naar mijn zin, het is 
mooi werk en ik ben dankbaar iets te kunnen betekenen voor mensen die het op dat moment zelf 
niet kunnen. Ik (Gijsbert) kom oorspronkelijk uit Nieuw-Lekkerland, ik ben 30 jaar en werk op een 
pompmixer bij De Lek Beton. Ook ik doe dit met veel plezier. We houden beide erg van muziek, 

Gijsbert speelt op de drum en we zitten beide op een koor waar we erg van genieten. 

We hopen op een mooie toekomst samen met God aan onze zij.

Met vriendelijke groet,
Gijsbert en Mandy van Ommen

Mijn naam is Hanna Visser (29 jaar) en ik woon in Nieuwpoort. Ik ben opgegroeid met twee broers en drie zussen 
en op dit moment woon ik samen met mijn ouders en nog twee zusjes. Na mijn middelbare school heb ik de 

Alblasserwaard voor Zuid-Afrika verruild. Hier heb ik de Pabo in combinatie met een Bijbelschool gedaan 
en tijdens deze vier jaar was er veel ruimte voor geestelijke groei en pastoraat. Dit was een rijke ervaring 

in vele opzichten. 

Na vier jaar ben ik teruggekeerd naar Nederland - omdat God riep - en nu rijd ik dagelijks met de 
auto naar Boskoop om les te mogen geven op een Internationale Christelijke school. Hier geef ik les 
in het Engels aan kinderen tussen de 8 en 13 jaar en werk ik samen met collega’s uit verschillende 
landen en culturen. 

Zelf heb ik in januari 2019 de overstap mogen maken naar een nieuwe kerkelijke gemeente in 
Groot-Ammers. Ondertussen word ik steeds meer in de Gemeente opgenomen, ben ik betrokken bij 

het kringwerk en geef ik sinds een jaar zondagsschool. Het is een vreugde en zegen om deel te mogen 
zijn van deze gemeente. Graag ontmoet en maak ik nog met velen kennis!

In Christus verbonden,
Hanna Visser

NIEUW IN DE GEMEENTE
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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.

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

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 Spijkenisse

Mevrouw A. Zwijnenburg-Mourik
Open Vensters
Prinses Marijkeweg 34
4233 HM  Ameide

Nico Stuijt 
Waerthove
Afdeling De Giessen, 
Kerkbuurt 200, 
3361 BM  Sliedrecht

Dominee J.P. Kromhout van der Meer, 278862
Zr. Ms. Tromp
NAPO 312
3509 VP Utrecht (tot half januari)

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

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

Gefeliciteerd!
verjaardagen

26 december
Marjolein Karens  36 jaar

18 januari
Leo Prins  51 jaar

Met wie we verbonden blijven

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 verbon-
denheid met u/jou elkaar op te bouwen, te bemoedigen terecht te wijzen en ondersteuning 

aan te bieden.

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

Vertrouwenspersonen Hervormde Gemeente Groot-Ammers
Alexander en Jacoline van Heukelum

tel: 06-15225505(A) en 06-18118240(J)
mail: vertrouwenspersoon@hervormdegemeentegrootammers.nl 19



4 december
11 december 
18 december
25 december 
26 december 

31 december 2022
1 januari 2023  

8 januari
15 januari
22 januari
29 januari

5 februari 
12 februari 
19 februari 
26 februari 

5 maart 
8 maart 

Ds. A. Schroten, Renswoude
Ds. A.D. Goijert, Nijkerk Heilige Doop
Ds. G. Herwig, Nunspeet
Ds. M. Klaassen, Barneveld 1e Kerstdag
Ds. G. van Zanden, Katwijk 2e Kerstdag
-------------------------
10.00 uur  Ds. M. Klaassen Arnemuiden
Nieuwjaarsdag
Ds. M.W. Westeink, Veenendaal
Ds. L.M. Jongejan, Ede
Ds. H.J.T. Lubbers, Woudenberg
Ds. M. Klaassen, Arnemuiden

Prop. H.G. van Ingen Zegveld
Ds. H. Westerhout, Nunspeet Heilige Doop 
Ds. J. Hoek, Veenendaal 1e Lijdenszondag
Ds. J.W. Verboom Apeldoorn

Ds. J.M. Molenaar, Zoetermeer
14.00 uur Ds. H.N. Visser, Amsterdam Biddag

Ds. A.J.R. Treur, Bodegraven
Ds. J.W. Verboom, Apeldoorn
Dr. H. van den Belt, Woudenberg
Ds. P. Vroegindeweij, Kootwijk
Kerstfeest Zondagsschool
19.00 uur Ds. L.M. Jongejan, Ede
Ds. C. Budding, Goudswaard

Ds. P.D. Teeuw, Sliedrecht
E. v.d. Noort, Nijkerk
Ds. D.J.W. Kok, Stolwijk
Dr. M.J. Paul, Oegstgeest

Ds. F. Hoek, Schoonhoven
Ds. A. Bloemendal, Barneveld
Prof. H. van den Belt, Woudenberg
Ds. L. de Wit, Ede
 
Ds. P. Molenaar, Lunteren
19.30 uur Ds. D. Jongeneel Katwijk

Morgendienst: aanvang 09.30 uur Avonddienst: aanvang 18.30 uur

08-dec-22
11-dec-22
14-dec-22

11-jan-23
25-jan-23

08-feb-23
22-feb-23

08-mrt-23
15-mrt-23
22-mrt-23
29-mrt-23

Ophalen oud papier 
Heilige Doop
Kerkenraadsvergadering

Moderamenvergadering
Kerkenraadsvergadering

Consistorievergadering 
Moderamenvergadering

Biddag
Kerkenraadsvergadering
Voorbereidingsweek HA
Consistorievergadering

Agenda Kerkdiensten


