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Made by…God. 
Door Hem alleen! Daar komt 
geen mensenhand aan te pas.

JE BEGINT MET EEN VERROEST, 
VUIL EN SLECHT FUNCTIONE-
REND ONDERDEEL EN NA VEEL 
SLEUTELEN, SCHOONMAKEN, 
LASSEN, SCHUREN, STRALEN, 
SPUITEN HEB JE EEN ONDER-
DEEL DAT WEER ALS NIEUW IS 

EN JAREN MEE KAN.

Handletteren is een vrije manier 
van schrijven met verschillende 
lettertypes en grootte van de 
letters, daarnaast vaak nog 
wat krullen en blaadjes als 

versieringen.
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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

“Wat een mooie sjaal!” “Bedankt, heb ik zelf gehaakt”.
“Wat een mooi schilderij, waar heb je die gekocht?” “Bedankt, maar ik heb hem 

zelf gemaakt.”

Misschien herkent u/jij het wel. Met volle overgave heb je iets gemaakt. Misschien 
iets waar je al heel lang mee bezig bent. Of misschien had je het binnen no-time 
gemaakt. Vol trots laat je het aan iedereen zien: een jurk, een tas, een sieraad of 
wat dan ook. Een echte ‘made by’…en vul dan uw of jouw naam in op de puntjes.

Je hoeft er niet per se creatief voor te zijn. Ik probeer altijd iets leuks te verzinnen 
om te knutselen met mijn dochters. Iets wat past bij het thema van school, iets 
voor een verjaardag, iets wat past bij het jaargetijde. En de meeste ideeën doe ik 
op via Pinterest waar heel veel leuke DIY (did it yourself) staan. Ik vind mijzelf niet 

creatief, maar ik vind het wel leuk om dingen te maken of te knutselen. 

Het thema van deze Drieluik is Made by, oftewel gemaakt door…De één kan goed 
tekenen, de ander kan goed naaien, weer een ander is goed in gedichten maken. 
Allemaal Made by, allemaal talenten die we hebben gekregen van onze Heere. 
Maar laten we niet vergeten dat ook wij gemaakt zijn. Made by God. Net als de 

aarde en alles wat daar op leeft. Laten we daar dankbaar voor zijn!
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MADE BY
Het thema van deze Drieluik is Made by. We lezen verhalen over 
het maken van foto’s, een mooie tekening of gedicht, maar ook 
van het in elkaar zetten van complexe bouwpakketten. Kortom, 
made by….onze gemeenteleden.  
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IN DE SCHIJNWERPER
Een interview met Margaretha Spruijtenburg over het maken van 
lekker eten met haar bedrijfje FeSi.

14

Inhoudsopgave

MEDITATIE
Ds. L.M. Jongejan schrijft over Romeinen 1:16 ‘…want het is 
een kracht Gods tot zaligheid…’en wat het verband is met het 
thema van de Drieluik.

NIEUW INGEKOMEN
Een aantal nieuwe gemeenteleden stellen zich voor. Welkom!

16



Meditatie
Jacoline van der Graaf

Geloofsopvoeding
‘…want het is een kracht 
Gods tot zaligheid…’ (Romei-
nen 1: 16)

MADE BY
Je ziet het wel eens verwerkt in kleding 
of in een reclame: Made by… ‘Wie is de 
ontwerper? Wie heeft het gemaakt’? Dan 
volgt de naam van een persoon of een fir-
ma.

Als het gaat om de werken van God, wie 
denkt er dan niet aan de schepping? Nou, 
genoeg mensen die er niet in geloven. 
Maar gelukkig zijn er nog velen die ge-
loven dat God hemel en aarde heeft ge-
maakt. Wél geheel uniek. Zijn maken was 
immers “scheppen”. Zonder dat Hij mate-
riaal voorhanden had, zonder gebruikma-
king van gereedschap, zonder grondstof-
fen… God deed wat niemand kan: maken, 
scheppen. Zo zijn wij op deze aarde geko-
men. Door Gods hand.

AAN VERDERF ONDERHEVIG
Het verschrikkelijke is dat u, jij en ik het 
door God geschapene hebben bevlekt, be-
dorven. Zelfs ons eigen bestaan. De oor-
zaak daarvan ligt bij ons. Vanwege onze 
zonden. Heel concreet. Zodat het aan het 
verderf onderhevig is. Zelfs ons eigen le-
ven. Onderworpen aan het eeuwig verderf. 
Archeologen vinden voorwerpen of over-
blijfselen van mensen van duizenden jaren 
geleden.
Alleen… van de mens geldt dat zijn li-
chaam vergaat (‘tot stof wederkeert’), 
maar zijn ziel niet. De door God geschapen 
ziel komt voor God te staan en moet re-
kenschap afleggen. Bij de wederkomst van 
Christus voegt het lichaam zich daarbij. Be-
seft u het? ‘Wat hebt u met Mijn schepping 
gedaan? Wat hebt u met Mij gedaan? Wat 
hebt u met uzelf gedaan’? De gevolgen zijn 
niet te overzien. Als het aan ons ligt.

GOD DE EER
Wat een ontnuchtering. Ik dacht dat het in 
mijn leven wel meeviel. Ik meende dat er 
niet zoveel hoefde te veranderen. Ik keek 
verkeerd naar God. Ik had foutieve gedach-
ten over mezelf. Wat een zegen als God 
ingrijpt. Dat Hij dit niet aan mij overlaat. 
Dan was het één grote puinhoop gebleven. 
Hij Zelf neemt het werk helemaal ter hand. 
Alleen zo komt het goed. Dan is dít de 
vrucht: ‘Komt, laat ons aanbidden en ne-
derbukken; laat ons knielen voor de Heere, 
Die ons gemaakt heeft’ (Psalm 95: 6).

HERSCHEPPEN
Gode zij dank doet Hij nog meer dan al-
leen scheppen. Hij herschept, vernieuwt 
mensen. Hij bekeert mensen. Hij laat zien 
wat ze hebben gedaan. Hij schenkt hen 
het verzoenende bloed van Christus. Het 
enige betaalmiddel waardoor ik rechtvaar-
dig voor God kom te staan. Hij werkt een 
hartelijk verlangen om achter Hem aan te 
komen. Made by…God. Door Hem alleen! 
Daar komt geen mensenhand aan te pas.
Het nieuwe leven waarvoor Christus heeft 
zorggedragen. Waarvoor Hij een dure prijs 
heeft betaald. Zijn eigen bloed. Dát is het 
Evangelie. Dát is de zaligheid. Christus 
neemt de zonden van de Zijnen over en 
Hij geeft hun Zijn onschuld, Zijn reinheid. 
Heeft u dat nieuwe leven ontvangen? Het 
is onmisbaar om rechtvaardig voor God te 
kunnen staan.

KRACHT
Er moet soms veel kracht worden uitgeoe-
fend om iets tot stand te brengen. Dat geldt 
zeker voor het bekeren van een zondaar. In 
de schepping kreeg God geen tegenstand. 
Maar in de herschepping moet God weer-
barstige mensen overwinnen. Wat dacht 
u van Manasse, Maria Magdalena, Saulus 
van Tarsen…? Trouwens, bent u zo gewillig 
om onvoorwaardelijk achter de Heere aan 
te komen? Geen mens! Dus u, jij en ik ook 
niet. Daarom staat er ook: ‘…een kracht 
van God…’. In het oorspronkelijke woord 
voor “kracht” hoor je het woord “dyna-
miet” terug. Dat verzin ik niet. Dit staat in 
de Bijbel. Dynamiet is niet een onschuldig 
stofje. Het werpt alles ondersteboven. God 
werkt krachtig. De herschepping gaat niet 
buiten je om. Daar ben je bij. Je gaat zien, 
horen, geloven wat God je laat zien, horen 
en geloven.

Ds. L.M. Jongejan

Toen vormde de HEERE God de mens uit het stof van de aardbodem en blies de levensadem in zijn 
neusgaten; zo werd de mens tot een levend wezen. Genesis 2: 7

En zo begon het. Het is met kinderen na te spelen. Een bak zand op de tafel en proberen maar, de 
vorm van een mens te maken. Zo deed God dat eeuwen geleden. Maar toen Hij, Zijn adem in de 
neus blies, gebeurde er een onvoorstelbaar wonder. Dat hoopje stof en zand werd een levend mens 
wat bleef leven doordat een ingenieus systeem dat hele lichaam draaiend hield. Zo ingenieus, dat 
de meest slimme mens op aarde nog steeds onderzoekt, hoe het nu eigenlijk echt werkt. God maak-
te iets ongelooflijks, niet voor te stellen, bijna goddelijks. En jij en ik, we komen eruit voort, geboren 
in Gods hart, geweven in de moederschoot maar ooit terugkerend naar stof en aarde.

En om eerlijk te zijn, hoe verbazingwekkend gemaakt, toch zijn er ook genoeg dagen waarop ik 
meer stoffigheid en gebrokenheid voel dan het bijna goddelijke. Voor zo’n dag is dit verhaal. 

Er was een koning die een waterdrager in dienst had. Deze man liep met een juk op zijn schouders 
heen en weer. In het juk hingen twee vaten, twee emmers, die de pottenbakker voor hem gemaakt 
had. De waterdrager had het al gezien op de eerste dag. Een van de potten had een barst en was 
lek. De pot klaagde tegen de waterdrager. ‘Kon ik maar zo vruchtbaar en nuttig zijn als de andere 
pot’. De waterdrager stelde hem gerust en zei:’ met jou heb ik een extra doel gediend’. De gebar-
sten pot begreep er niets van. ‘Kijk maar’ legde de waterdrager uit ‘gelijk toen ik zag dat jij lek was 
heb ik langs de route zaad gezaaid. Elke dag gaf jij met je lek het zaad water’. De waterdrager 
draaide zich om en de pot zag langs de route een bed vol prachtige bloemen.

Dus ja, we zijn gebroken, stuk, beschadigd en soms letterlijk niet meer te repareren. Maar dan nog 
ziet God je als kostbaar en is hij in staat om jou te gebruiken. En geloof je het nog niet helemaal. 
Zeg dan bij elke ademtocht die je uitblaast ‘God ik kan het niet’ en bid elke inademing ‘God u kunt 
het wel. Hij is erbij, anders kon jij op dit moment geen adem meer halen. Zing en geloof ‘zoals klei 
in de hand van de Pottenbakker, ben ik een vat tot Uw eer. 

Een kracht van God  
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Made by Tijn 
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Beste Drieluiklezer,

Ik ben Tijn, ik ben 15 jaar en ik was graag auto’s op zaterdag. Het is eigenlijk begonnen toen ik 13 jaar was. Ik vond het heerlijk 
om wat te doen en wilde ook graag wat bijverdienen. Dus ik begon met het wassen van de auto van mijn vader op zaterdag. Al 
snel mocht ik ook de auto’s van mijn opa, oom en tante wassen en zo kwamen er eigenlijk steeds meer mensen die vroegen of 

ik hun auto wilde wassen. 

Ik vind het prachtig om een auto echt helemaal perfect schoon te maken, van buiten en vanbinnen. Ze moeten er na de schoon-
maakbeurt als nieuw uitzien 😊. Om dit helemaal voor elkaar te krijgen, heb ik me ook verdiept in wasmiddelen. Ik heb verschil-
lende shampoos geprobeerd en zo heb ik  geleerd welke het beste resultaat geeft. De auto moet tenslotte met de beste glans 

en zonder strepen opgeleverd worden. 

De naam van mijn bedrijfje was eerst TvK Carwashing maar doordat het niet alleen bij auto’s wassen bleef heb ik de naam ver-
andert in TvK Carcare. Joost heeft voor mij een prachtig logo ontwikkeld waar ik nog steeds heel blij mee ben. 

Inmiddels heb ik behoorlijk wat klantjes en was ik de auto’s tegenwoordig samen met mijn neef Tom. Hij werkt ook erg hard. Zo 
kunnen we nog meer auto’s doen en hebben we onze activiteiten uit kunnen breiden. Daarnaast is het natuurlijk ook erg leuk 
om het samen te doen. Er zijn zaterdagen dat we wel 10 auto’s schoonmaken. Wij genieten er allebei van en hebben soms maar 
heel even tijd om tussen de middag een broodje te eten. O ja, onze klanten kunnen een leenfiets mee naar huis krijgen als ze 

de auto brengen. 

In het afgelopen jaar kregen we de vraag of we ook auto’s kunnen poetsen. Daar zeg je natuurlijk geen nee tegen. Toen hebben 
we speciaal materiaal aangeschaft. Verschillende poets- en polijstmachines. Het is ook belangrijk welke poetspasta’s er worden 
gebruikt. We hebben goede uitleg gehad van Levi, die al jaren auto’s poetst. En inmiddels hebben we nu zelf ook al de nodige 

auto’s laten glimmen.

Als je het leuk vindt om te zien hoe wij het doen kan je even kijken op ons Instagram account: TvK Carcare.  We doen het met 
heel veel plezier en genieten ervan als de auto weer helemaal schoon van het pad af rijdt! 

Tijn van Kooten

Hallo! Mijn naam is Ilona Boer-Kaan, 29 jaar en mij is 
gevraagd om een stukje te schrijven over het thema 

“Made by”. “Made by” koppel ik gelijk aan mijn rol als 
fotografe. In 2016 ben ik begonnen met het maken van 
foto’s. Ik zocht een hobby voor in mijn vrije tijd. Op dat 
moment vond ik fotograferen al erg leuk en dit heb ik 

dan ook verder opgepakt. Ik beleefde kostbare momen-
ten in de natuur en deze wilde ik dan ook graag vast-

leggen voor later. Deze momenten ervaar ik dan ook als 
“Made by” onze Hemelse Vader. God zorgt ervoor dat 
we mogen genieten van de natuur en van de mensen 
om ons heen. Nu ik steeds vaker achter de camera sta, 
ervaar ik steeds meer van de mooie momenten die God 

aan ons geeft, want dit zit ook in de kleine dingen, 
bijvoorbeeld een verliefde glimlach tussen partners of 

spelende kinderen op het strand. Om deze reden ben ik 
deze kostbare herinneringen gaan vastleggen. 

Sinds 28 september 2019 ben ik dan ook samen met 
Aron (mijn man) begonnen met ICK Photography. Aron 
doet de nabewerking en ik maak de foto’s. Als fotogra-
fe richt ik mij vooral op portret-, familie- en newborn 

shoots. Ook heb ik een keer de eer gehad om een brui-
loft vast te leggen, wat een onvergetelijke ervaring was. 
Het geeft mij voldoening om mensen blij te maken met 

mooie herinneringen die ze kunnen koesteren. Deze 
ontdekkingstocht van de afgelopen jaren heeft ervoor 
gezorgd dat ik met mijn hobby mocht uitgroeien naar 

een semiprof fotografe.

Met vriendelijke groet,
Ilona Boer-Kaan – Fotografe ICK

Foto: Tamara Spruijtenburg

Made by Ilona
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Terwijl het donker is en de wind zich door de Lijsterstraat 
laat horen bel ik aan bij nummer 43. Na welkom te zijn 
geheten in de hal, zie ik bij binnenkomst in de woonka-
mer direct een deel van de collectie staan. Welke col-
lectie? De prachtige bouwpakketten van Bart Roest! Ze 
staan er in alle soorten, maten en materialen. Onder het 
genot van een bakje koffie gaan we er eens goed voor 
zitten. Voor Bart is het een heerlijke ‘winterhobby’. In de 
avonden knutselt hij maar wat graag aan zijn bouwpak-

ketten, voornamelijk die van hout.

Op tafel staat een prachtige trein, volledig van hout. De 
trein kan zelfs rijden. De modellen worden aangedreven 
door elastiekjes of een veer. Bart heeft ook iets van Lego 
staan, waaronder een feloranje Mercedes Unimog, een 
trekker en een flinke kraan. Deze creaties zijn uitgevoerd 
met een accu en een afstandsbediening. Boven staat 
nog wat modelbouw van plastic, enorm gedetailleerd! 
Juist de afwisseling maakt het leuk, heerlijk tijdverdrijf 
is het! “Al kan het soms ook wat ergernis geven als het 
niet lukt of als een houten onderdeel breekt” vult Bart 
aan. Gerrie, die ervan mee kan genieten door ernaar te 
kijken, kan dit bevestigen. Het komt heel precies! Als je 
in het begin een foutje maakt, kom je er later in het pro-

ject wel achter en kan je opnieuw beginnen.

De houten bouwpakketten van merken als Ugears, Buil-
diy en Wood Trick zet je zonder lijm in elkaar. Schilderen 
is ook niet nodig, want de houten onderdelen zijn op-
tisch al voorzien van een brandtekening. Het is te kwets-
baar om er mee te spelen. Voor Bart is dit niet erg: “Je 
doet het tenslotte om te maken”. Mooie woorden om 
deze gezellige avond mee af te sluiten! Bart, bedankt 
dat je ons iets wilde vertellen over je creatieve hobby!

Herbert Dykhuizen

Liefde voor oldtimers

Nog voordat ik mijn rijbewijs had, was ik al in het bezit 
van een auto. Een heuse Mini Cooper 1.3i uit 1992 in de 
kleur British Racing Green met een wit dakje, spiegels 
en strepen op de motorkap. Die auto was verre van ‘in 
topstaat’. In anderhalf jaar tijd hebben wij, mijn vader en 
ik, deze auto weer opgeknapt. De liefde voor het rijden 
en opknappen van oudere auto’s heb ik van jongs af aan 
meegekregen. Ik weet niet beter dat mijn vader in een 
oude 2CV oftewel ‘lelijke eend’ rijdt. Je zult hem regel-
matig in het dorp zien rondrijden. ‘Made by’ is een erg 
toepasselijke term bij het rijden, onderhouden en restau-
reren van oude auto’s. Er is altijd wel wat te repareren 

of te verbeteren. 

Naast het rijdend houden van de Mini Cooper ben ik 
al een tijdje bezig met de grondige restauratie van een 
Land Rover Series 3 uit 1979. Tot op het laatste boutje 
en moertje is deze auto uit elkaar geweest en staat nu 
zowaar bijna weer in elkaar. Na iets meer dan 40 dienst-
jaren is er heel wat te restaureren aan zo’n werkpaard 
van een auto. Je hebt ontzettend veel eer van je werk, 
dat is wat het opknappen van auto’s zo leuk maakt. Je 
begint met een verroest, vuil en slecht functionerend on-
derdeel en na veel sleutelen, schoonmaken, lassen, schu-
ren, stralen, spuiten heb je een onderdeel dat weer als 
nieuw is en jaren mee kan. Tijdens de restauratie maak 
ik van elk onderdeel foto’s om te zien hoe deze in elkaar 
zitten. Het leukste van al die foto’s is om het begin en 
eindresultaat naast elkaar te zien. Sommige onderdelen 
herken je nauwelijks terug. Deze zomer hopen we met 
de Land Rover te gaan kamperen. Dan lig ik er voor een 

keer niet onder of in, maar in een daktent bovenop. 

Wilbert de Kluijver

Gedeelde smart…

We praten niet graag over de pijnlijke kanten van het 
leven. Over ons stille, en minder stille, verdriet. We heb-
ben het liever niet over de ‘olifant in de kamer’. Over de 
gebroken scherven in ons leven. Logisch, want dat doet 
zeer. Maar juist over die kant van het leven ben ik gaan 
schrijven. En ik ben daarbij zelfs nog een stapje verder 

gegaan door dit te delen op het internet. 
Begin 2019 ben ik een blog begonnen: apieceofmy-

mind.nl. Op mijn blog schrijf ik over (psychische) ziekte, 
over gemis, over gebrokenheid, over klein geluk. Maar 
ook over geloof, want dat zit verweven in elk aspect 

van mijn leven. De reden om deze persoonlijke thema’s 
met de wereld te delen?  Omdat ik niet de enige ben 

die soms simpelweg moeite heeft met het leven. Omdat 
ik, hoewel ik dit vaak denk, niet alleen ben in de lasten 
die ik draag. Want eigenlijk vind ik ‘leven’ bijzonder (en) 
ingewikkeld. En dat is nu juist precies waar ik over wil 
vertellen. Het bijzonder (en) ingewikkelde leven. Wat 
ik gaandeweg geleerd heb is dat er niets mis is met 
kwetsbaarheid en ‘zwakte’. Want zijn wij juist niet in 

‘zwakte’ en ‘kwetsbaarheid’ het sterkst? 
Ik heb, sinds ik deze blog gestart ben, hele bijzondere 
gesprekken gevoerd met mensen die zich herkenden in 
wat ik schreef. Dat hielp mij enorm. Want op dat mo-

ment waren we beiden even niet meer alleen. Gedeelde 
smart is halve smart. Dat geeft een stukje erkenning en 

herkenning. En daar doe ik het voor. 

Alina Bikker- van Rijn

Gemaakt door…. dat wijst meestal op creatieve 
mensen! 

Ik ben er ook één van. Ik houd van creatief bezig zijn 
en dan met name handletteren of kaarten maken. 
Handletteren is een vrije manier van schrijven met 
verschillende lettertypes en grootte van de letters, 
daarnaast vaak nog wat krullen en blaadjes als 

versieringen. Nu is het geluk dat je deze 2 prima kunt 
combineren door een tekst te handletteren op een 
kaart! Soms houd ik het simpel met een tekst als; 

Sterkte toegewenst, maar soms kies ik voor een langere 
tekst, bijvoorbeeld een Bijbeltekst of uitspraak uit de 

preek.

Toch is er nog een plek waar ik het handletteren doe en 
dat is ons voorraam in de keuken. Dat is zo gekomen: 
Ik wilde andere raambekleding en koos voorraamfolie, 
daarboven bleef een heel leeg vlak. Op een gegeven 

moment bedacht ik dat de korte preektekst van 
zondag vast wel op dat stukje zou passen. Dan 

konden we het steeds lezen en niet vergeten. Met 
enige regelmaat wijzigde ik de tekst. Mensen die op 
de stoep voor ons huis liepen bleven dan staan om 
de tekst te kunnen ontcijferen, het stond voor hen 
tenslotte in spiegelbeeld! Vanaf die tijd oefende ik 
mezelf in spiegelbeeld schrijven, dat lukte al snel 

prima en sindsdien staat er een tekst, spreuk of wens 
op ons voorraam zodat iedereen het kan lezen bij het 

langslopen.

Er zijn mensen die regelmatig een rondje doen en die 
de tekst lezen, soms maken ze er een opmerking over, 

ook mensen die niet actief gelovig zijn. Op deze manier 
kunnen we buurtbewoners iets uit de Bijbel meegeven, 
op een simpele manier: met een witte krijtstift en een 

leeg raam. Misschien ook een idee voor u?!

Jeanine de Lange

Made by Wilbert Made by Alina

Made by Jeanine

Made by Bart
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Ik vind het leuk om iets persoonlijk te maken, of het nu 
voor ons zelf is of voor een ander. Zo ben ik begonnen 
met plankjes maken, waar ik dan een tekst op drukte met 
transfermarker. Eerst maak ik een print in spiegelbeeld, 
deze leg ik dan op het hout en met een speciale stift (de 
transfermarker) ga ik over de print heen. Deze stift zorgt 
ervoor dat de print op het hout komt. Dit was leuk, maar 
eigenlijk wilde ik iets maken met een laser. Het leek mij 
leuk om dingen digitaal te ontwerpen en deze dan te 

kunnen laseren in hout of andere materialen. 
Maar wat voor laser machine heb je dan nodig? Op va-
kantie in 2020 kwamen we in contact met mensen die 
hier ervaring mee hadden. Zo heb ik zelf een lasergra-
veermachine gekocht. Hier heb ik heel veel leuke dingen 
mee kunnen maken. Denk bijvoorbeeld aan serveer-
planken, belijdenisteksten op hout, sleutelhangers met 
naam, geboortemap in de stijl van het geboortekaartje, 
naambordjes, logo’s op planken, telefoonhoesjes en ga 
zo maar door. Er is heel veel mogelijk. Als je het maar tijd 
en aandacht geeft! Zo is het met veel in ons leven, ook 
met de mensen waar we om geven. Als we daar tijd en 

aandacht voor hebben, worden zij ook steeds mooier. 
Na een goed jaar heb ik een grotere laser graveerma-
chine, met meer vermogen, gekocht. Mijn eerste laser 
graveermachine heeft een mooie, nieuwe bestemming 
gekregen. Nu kan ik ook snijden door het hout heen. 
Met wat extra hulpmiddelen, die mijn buurman voor mij 
op zijn 3D printer maakt, werkt het nu nog beter! Hout-
platen van vier millimeter snijdt de machine in één keer 
door, in iedere vorm die je wilt hebben. Zo kan ik nu ook 
taarttoppers, namen en nog veel meer dingen uitsnijden. 
Het leukste om te maken, vind ik iets wat betekenis 
heeft. Een tekst bij doop of belijdenis, iets persoonlijks of 

iets wat niet zomaar te koop is. 
Dit is voor mij écht een hobby. Ideeën zijn altijd welkom, 
maar ik moet blijven bedenken dat ik dit naast mijn an-

dere taken mag doen.
 

Een creatieve groet, 
Martien de Bruin 

 
 

Hoi!

Ik ben Bente de Bruin. Ik ben 15 jaar en heb deze teke-
ning gemaakt voor in de Drieluik. 

Op de tekening zie je een oog. Het oog huilt van verdriet, 
maar ook van blijdschap omdat Jezus voor onze zonden 
heeft geleden en gestorven is. In het oog zie je ook een 

persoon die bij het kruis knielt.
Ik vond het erg leuk om een tekening voor in de Drieluik 
te maken, want normaal teken ik eigenlijk altijd alleen 
maar voor mezelf. Ik teken erg graag. Ik ben daarom ook 
heel erg dankbaar voor het talent dat ik van God heb 
mogen ontvangen. Ook ben ik dankbaar voor alles wat 

de Heere ons elke dag schenkt.

Bente de Bruin

De  Bloembol

Een bloembol in de aarde,
bevat in zich veel waarde.

Een teken van nieuw leven,
wordt in een bloembol gegeven.

Het zal opengaan en groeien,
de bloemen zullen gaan bloeien.

Is jouw ‘bloembol’ al in Christus geplant,
als christen mag je dan groeien, je bloei komt tot stand.

Heb je dan al bij jezelf bedacht,
wat voor moois er straks op je wacht.

Leven voor eeuwig bij Hem,
de ‘’Bloembol’, die openging in Bethlehem.

Die ‘bloeide’ in Zijn tijd op aarde,
zag jij hierbij Zijn grote waarde.

In volle ‘bloei’ aan het kruis,
om ons mee te kunnen nemen naar het vaderhuis.

Baat Loevestein

Made by Martien

Made by Baat
Made by Bente



Uit de kerkenraad

Mij werd gevraagd om wat te vertellen over het maken van het kleed dat in de kerk voor de preekstoel ligt.
Dan zal ik toch bij het begin, in 2004, moeten beginnen. In de tijd van vroeger! Had je nog grote schoon-
maakbeurten in de kerk waar ik zelf ook aan meedeed. Het kleed werd er elk jaar uitgehaald, netjes opge-
klopt over het hek bij Co Fredrikze. Maar op den duur ging het vanonder behoorlijk stuk, overal was het al bij 
genaaid. Vandaar dat ik dit wist. Nu zat ik ook in het bestuur van de vrouwenvereniging en hadden we nog 
elk jaar een verkoping. Een gedeelte van de opbrengst werd elk jaar aan de kerk geschonken. Toen kwam 

het voorstel: “kunnen we niet iets blijvends geven?”
Het kleed wat in de kerk lag was rood en men vond dat geen mooie kleur, vooral als er rouwdiensten uit de 
kerk werden gedaan. Het gebeurde toen nog niet zoveel maar het begon steeds meer te komen. Toen was 
de vraag welke kleur is niet storend, en moet dan het hele midden dan geel worden? En wat kan je erin 
doen? Ds. Kunz kwam met het idee voor de letters Alfa en Omega, A en O. Hoe kom ik aan de goede letters 
dacht ik maar dat was geen probleem, ds. Kunz had ze wel en printte ze. Ik ging er mee naar de Novy en 

daar werden ze groot geprint. 
Al het materiaal hebben we gekocht bij Mevr. Stuurman in Nieuw-Lekkerland.

Het volgende probleem was waar kunnen we het knopen?
Het Hervormd Centrum? Maar daar moet alles elke keer weer worden opgeruimd en schoongemaakt.

Of in de consistorie waar het oude kleed ook geknoopt is maar dat was ook niets.
Toen kwam het idee zullen we het bij mij doen op de overloop, je kunt het laten liggen aangezien ik toch 

alleen was en wie er dan komen wil kan komen.
Als we meer ruimte nodig hadden gingen we er mee naar het Hervormd Centrum, bijvoorbeeld om de letters 

erop te tekenen en later het aan elkaar te naaien en afwerken met band.
Het was een heel gezellige tijd waar ik met plezier op terug kijk. Wie er wilde knopen kon komen, niet meer 

dan drie tegelijk. Iedereen die wilde mocht komen.
Niet alleen de leden van de vrouwenvereniging. Ik denk bijvoorbeeld aan Nel van Hees die zo vaak met 
Teunie van der Graaf mee kwam. Zo had ieder wel vaak zijn eigen ritme; was iemand alleen dan ging ik mee 

zitten knopen. Dat waren voor mij heerlijke uurtjes, vaak spraken we over het geloof.
Ook zorgde ik voor koffie en thee, het was een heel werk, we zijn ongeveer twee jaar bezig geweest.

Het was klaar in Maart 2007. Ds. Kunz heeft er toen nog een foto van gemaakt, toen we het hadden neer-
gelegd in de kerk, vlak voor ze verhuisden naar Katwijk.

Er werd in de kerk heel wat keren verbouwd en opgeknapt. Kerk leeg, waar is het (mijn) kleed gebleven?
Zou het terug komen?

Anders zou ik het toch wel heel erg gevonden hebben, terugdenkend aan de vele fijne en gezellige uurtjes.
Wat was ik stilletjes dankbaar, de kerk klaar en het kleed lag er weer.

Nu nog wat over de letters A en O, Alfa en Omega, het begin en het einde.
Wat een kracht en troost ligt er in deze woorden juist ook voor mezelf.

Het stormde wel eens in mijn leven, om dan te belijden dat de Heere alles in Zijn handen heeft, je doorhelpt, 
Zijn vergeving en liefde schenkt.

Dan kan ik alleen maar zeggen: “Dank u Heere dat we dit hebben mogen doen”.

Dikkie de Groot 

Eind december werd bekend dat ds. J.J. Ten 
Brinke het beroep dat wij als gemeente 
op hem hadden uitgebracht niet kon aan-
nemen. Inmiddels heeft de kerkenraad de 
draad van het beroepingswerk weer op-
gepakt. We gaan ons opnieuw oriënteren 
op een viertal predikanten. Van deze pre-
dikanten gaan we o.a. preken beluisteren 
en later een volgorde bepalen voor bena-
dering. De beroepingscommissie binnen 
de kerkenraad neemt het voortouw in de 
gesprekken met de beroepen predikant en 
heeft een belangrijke rol in de organisatie 
rondom de kennismaking met de beroepen 
dominee en zijn gezin. Deze commissie be-
staat elke ronde uit andere kerkenraadsle-
den.

Als onderdeel van de voorbereiding op de 
viering van het Heilig Avondmaal vindt er 
censura morum plaats. Deze Latijnse term 
betekent: onderzoek naar de zeden. Dit 
betreft de vraag of er in de levenswandel 
bezwaren zijn tegen deelname aan het 
Avondmaal. Voor gemeenteleden is er ge-
legenheid om bij de kerkenraad een mel-
ding te doen
over zichzelf of over een andere lidmaat 
wat de deelname aan het Avondmaal 
in de weg staat. Dit kan een ruzie of aan-
stootgevende zonde zijn, zoals genoemd in 
het formulier. Hierbij mag worden verwacht 
dat eerst een persoonlijke benadering 
onder vier ogen is gezocht. Indien de zaak 
niet is opgelost, kan het voorgelegd
worden aan de kerkenraad. (zie Matthéüs 
18: 15-18.).

Hier wordt zelden gebruik van gemaakt. 
We hebben afgesproken dat niet de gehele 
kerkenraad, maar alleen de ‘tafelwachten’ 
van het Avondmaal, bij het censura morum 
aanwezig zijn. Op een later moment zullen 
we dit evalueren.  

De kerkenraad heeft de videostreaming 
geëvalueerd. We zijn dankbaar voor de 
kwaliteit van de streaming, de filmers en 
de wijze waarop dit gebeurt. Ook de ge-
meente waardeert de videostreaming maar 
we hopen natuurlijk wel dat de gemeente 
de erediensten blijft bezoeken.   
Tijdens de normale diensten worden alleen 
beelden rondom de liturgie getoond. Voor 
en na de eredienst worden extra medede-
lingen over collecten en kerkelijke mede-
delingen getoond.  Bij speciale diensten 
(rouw, trouw, doop, belijdenis) kunnen 
voor en na de dienst persoonlijke beelden 
en de betrokken gemeenteleden worden 
getoond. 

Laatst heeft er een artikel in het Reforma-
torisch Dagblad gestaan over het uittreden 
van ds. M. Klaassen uit onze Hervormde 
Kerk binnen de PKN.
Ds. Klaassen heeft een persoonlijke keu-
ze gemaakt, wij vinden dit jammer! Wij 
waarderen de prediking van ds. Klaassen 
en daarom staat hij de komende periode 
ook verschillende keren op het preekroos-
ter. Gelukkig zijn er meer predikanten die 
voorgaan in gemeenten van verschillende 
signatuur en bereid zijn om over kerkmu-
ren heen te kijken.

Ais Brokking (scriba)

Het thema van deze Drieluik is “made 
by”. Ik denk dan aan onze Schepper die 
de aarde en alles was leeft heeft gemaakt. 
In de Romeinenbrief schrijft Paulus: de on-
zichtbaarheid van God wordt zichtbaar in 
Zijn werken. Je proeft in alle schoonheid 
van Zijn schepping de grootheid van God. 
Gods vreugde over de schepping komen 
regelmatig terug in de psalmen. In Genesis 
1 krijgt de mens de opdracht om de aarde 
te bewaren en te bewerken, wat een ver-
antwoordelijkheid! Over Maarten Luther 
gaat het verhaal dat hij ooit schreef: ‘Als ik 
zou weten dat morgen de wereld vergaat, 
plant ik vandaag nog een appelboom’! Zo-
lang deze aarde bestaat zijn we geroepen 
om te doen wat we kunnen, voor God, mijn 
naaste en Gods goede schepping.

Sla ik naar ‘t ruim der held’re hemelbogen,
Dat heerlijk werk van Uwe ving’ren, d’ 
ogen;
Zie ik bedaard den glans der zilv’ren maan,
En ‘t sterrenheir, door U geschapen, aan.
Psalm 8 vers 3

Made by Ais Brokking (scriba)
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Een naam bedenken voor je eigen onder-
neming is niet eenvoudig. Jaap heeft hem 
uiteindelijk verzonnen. De naam FeSi ver-
wijst naar de namen van hun dochters; 
Febe en Sirah. Daarnaast verwijst het na-
tuurlijk naar de feestelijke activiteiten waar 
Margaretha vaak betrokken bij is. 
Soms mag Margaretha de catering op een 
begrafenis verzorgen. Dan vindt ze het niet 
passend om met stickers van haar bedrijf 
aanwezig te zijn. 

Margaretha begon haar activiteiten met 
het bakken van heerlijke taartjes, wel-
ke inmiddels bij veel mensen bekend zijn 
geworden! Ook verzorgde ze grotere 
taarten en hapjes. Al snel breidde ze uit 
naar lunches voor bedrijven, thuisdiners, 
workshops of bruiloften. ‘Tijdens de co-
rona periode heb ik pakketjes met allerlei 
lekkers gemaakt. Daar werd erg positief 
op gereageerd. Mensen genoten zelf van 
het lekkers of verrasten er anderen mee die 
in quarantaine zaten.  In die periode werd 
je min of meer gedwongen om creatief te 
denken. Daar heb ik nu nog gemak van!’

Vol passie vertelt Margaretha over haar 
hobby, wat tegelijkertijd haar werk gewor-
den is. ‘Het leukste vind ik het organiseren 
van bruiloften. Dat je mensen ontzorgt en 
er met elkaar een onvergetelijke dag van 
maakt. ‘Ik heb ondertussen een heel net-
werk, waarin we elkaar versterken. We 
schakelen elkaar regelmatig in. Hierdoor 
verdeel je de verantwoordelijkheden.’ Brui-
loften kosten het meeste tijd, maar leveren 
voor Margaretha wel de meeste energie 
op. Iedereen is blij, er heerst vaak een ge-
zellige, ongedwongen sfeer. Dat is prettig 
werken!

Het afgelopen jaar waren de maanden mei, 
juni en juli erg druk voor Margaretha. Er 
werd een inhaalslag van feestjes gemaakt, 
i.v.m. de corona periode. In deze drukke 
weken, werkt ze al gauw zo’n 60 uur per 
week. Is het wat rustiger, dan is ze zo’n 20 
uur aan het koken en bakken. ‘Ik probeer 
mijn agenda wel zo te beheren dat ik niet 
ieder weekend weg ben. Dat is het voor-
deel als je voor jezelf werkt.’

Als laatste willen we graag weten waar 
Margaretha haar inspiratie voor al haar 
lekkers vandaan haalt. Daar maakt ze geen 
geheim van: ‘Culinaire bladen, Instagram, 

iets lekkers voor bij de koffie.  ‘We hadden 
thuis een moestuin, waar we veel uit kon-
den gebruiken. Mijn moeder vindt bakken 
en koken ook heel erg leuk en kan dit ook 
goed!’

Op de middelbare school koos Margaretha 
voor de richting ‘verzorging’. Op school 
was er een restaurant, wat gedraaid werd 
door de leerlingen. Het vuurtje, wat thuis al 
was aangewakkerd, werd hier verder ont-
stoken. Na de middelbare school is ze de 
kokschool gaan doen. Een opleiding waar 
leren en werken centraal stond. 

Na de kokschool heeft Margaretha 9 jaar 
gewerkt bij lunchroom Den Witten Haen 
in Dordrecht. Den Witten Haen is een 
lunchroom waar jongerenen met een be-
perking, onder begeleiding, werken. Den 
Witten Haen is onderdeel van Philadelphia, 
waar het logeerhuis De Parel in Groot-Am-
mers ook onderdeel van was. 
Margaretha kookte op zondag regelmatig 
in logeerhuis De Parel, voor de gasten. Via 
Philadelphia hoorde ze dat men in Den 
Witten Haen op zoek was naar een kok.  
Ze solliciteerde en werd daar aangenomen. 
Tot vandaag de dag kijkt ze terug op een 
fijne werkperiode daar. 
Na haar werk in Dordrecht heeft ze de 
overstap naar De Burgemeester in Bles-
kensgraaf gemaakt. Daar heeft ze een kor-
te tijd gewerkt en is toen bij De Wachter 
in Alblasserdam gaan werken. Daar werd 
echter van haar verwacht dat ze meer uren 
ging maken. In combinatie met haar gezin 
was dit niet mogelijk. 

Dit was het moment voor Margaretha 
waarop ze besloot voor zichzelf te gaan 
werken. Tussendoor verzorgde ze al eerder 
wat feestjes en kreeg daar positieve reac-
ties op. Eerst heeft ze een half jaar erva-
ren wat er allemaal bij komt kijken. Na dat 
halve jaar heeft ze zich ingeschreven bij de 
Kamer van Koophandel. ‘Vanuit huis ben ik 
gestart met FeSi. Dat was best een uitda-
ging in combinatie met de kinderen. Als de 
kinderen hun middagslaapje deden of op 
school zaten, deed ik veel. Ook ‘s avonds 
was ik veel in de keuken te vinden. Met 
goed plannen, lukte het om vanuit huis te 
werken, al was het misschien niet ideaal.’ 
In haar nieuwe huis is er een aparte ruimte 
die ze straks kan gebruiken voor FeSi. 

Pinterest, etc.. Af en toe zoek je naar een 
bepaald thema en scroll je lekker door de 
gerechten heen. Dit zorgt er vaak voor dat 
ik weer nieuwe ideeën opdoe.’ 

De tijd is voorbijgevlogen. We hebben een 
heel gezellig gesprek met Margaretha ge-
had. Bedankt voor alles wat je met ons 
wilde delen!

Carola en Elsbeth
Het is op een donkere, regenachtige ochtend 
in december dat we met Margaretha aan de 
eetkamertafel zitten. Nadat we koffie en thee 
hebben gekregen, ontstaat er meteen een heel 
gezellig gesprek. Op de vraag wie Margaretha 
is en wat we van haar mogen weten, klinkt 
haar vrolijke lach! 
‘Wat weet je nog niet van mij? Ik ben Marga-
retha Spruijtenburg, getrouwd met Jaap, moe-
der van drie kinderen (Sirah, Febe en Pieter), 
de vierde is op komst*. We zijn pas verhuisd 
van de Standerdmolen naar de Reigerstraat. Op 
dit moment werk ik niet i.v.m. mijn zwanger-
schapsverlof. Voor mijn verlof werkte ik voor 
mijzelf, voor het bedrijf FeSi.’ 

Naast al haar bezigheden voor haar gezin en 
werk, heeft Margaretha ook nog een aantal hob-
by’s. Zo houdt ze natuurlijk van lekker koken en 
bakken. Daarnaast is ze, als het kan, graag op de 
schaats te vinden. Als het in het voorjaar en de 
zomer weer mooier weer is, houdt Margaretha 
van skeeleren en maakt ze graag een tochtje. 
Daarnaast brengt Margaretha graag tijd door 
met familie en vrienden. 

Het koken en bakken is bij Margaretha min of 
meer met de paplepel ingegoten. Thuis hielp ze 
al veel mee met koken. In het weekend werd er 
altijd wel iets lekkers gebakken. Van jongs af aan 
vond ze het al leuk om haar moeder hierbij te 
helpen. Toen ze ouder werd, maakte ze graag zelf 

*Inmiddels is Margaretha op 29 december ‘22 bevallen van dochter Mirre.
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Leuk dat wij ons hier mogen voorstellen!

Wij zijn Chris en Jacoline Geldof en we wonen met 
onze kinderen aan de Achtkanter. Chris is opgegroeid 
in Zeeland en Jacoline in de Alblasserwaard. Toen we 
trouwden zijn we in verband met onze studies op de 
Veluwe gaan wonen. Na de geboorte van onze oudste 
dochter zijn we (in verband met het werk van Chris) naar 
Hardinxveld verhuisd. Daar werd ons gezin uitgebreid 
met nog 3 kinderen. Op zoek naar een landelijkere 
woonomgeving kwamen we ons mooie plekje aan de 
Achtkanter tegen waar we sinds 2021 met veel plezier 

wonen.

Chris is beroepsmilitair en werkt momenteel in Utrecht 
bij de landmachtstaf. Jacoline heeft eerst gewerkt 
als leerkracht en geeft nu godsdienst op een aantal 
openbare basisscholen, onder andere op De Ammers. 
Daarnaast studeert zij theologie aan de CHE. Onze 
oudste dochter Mirthe (18) rondt momenteel haar mbo-
opleiding gehandicaptenzorg af. Noortje (15) en Bart 
(13) zitten op de middelbare school en Sam, onze (pleeg)

zoon, zit in groep 5 op de Rehoboth. 

Verhuizen met z’n zessen is best een stap, maar dankzij 
de vriendelijke ontvangst voelden we ons al snel thuis in 

de kerk, bedankt daarvoor! 

Familie Geldof

Hallo! Wij zijn Adriano en Femke Vel Tromp.  
In juni zijn wij getrouwd en sindsdien wonen wij hier 

samen in Groot-Ammers. 
Adriano is opgegroeid in Langerak en Femke komt uit 
Hank, maar met veel familie in de Alblasserwaard voelt 

deze kant van de brug toch als vertrouwd.  
 

We zijn beide werkzaam in het onderwijs; Adriano op de 
Rehoboth hier in Groot-Ammers en Femke op de Prins 

Willem Alexander in Sliedrecht. 
Beide zijn we graag actief bezig. Dit kan zijn op gebied 
van sport (voor Adriano voetbal en fietsen, voor Femke 
na veel turnjaren nu wat rustiger aan in de sportschool), 
maar ook op andere manieren zijn we graag actief be-
trokken. We houden van gezelligheid en zijn dan ook 

graag met familie of vrienden.  
 

We vinden het fijn dat we sinds een aantal weken lid zijn 
van de kerk in Groot-Ammers. Na ons huwelijk hebben 
we de tijd genomen om een aantal kerken te bezoeken 
en te ontdekken waar onze plek zou zijn. We zijn blij en 
waarderen het dat we naar een kerk kunnen gaan die 
actief bezocht wordt en in het dorp zelf is. Hier willen we 

dan ook graag onderdeel van zijn. 
 

Groeten , 
Adriano en Femke Vel Tromp 

Hallo,

Wij willen ons graag voorstellen. Wij zijn Janco en Joke 
Korevaar en wonen aan de Sluis. Wij hebben in februari 
2021 de sleutel gekregen van ons huis op nummer 43. 

Wij zijn een jaar lang hard en vrolijk tot in de late 
uurtjes aan het klussen geweest om op 8 juli 2022 te 
trouwen om daarna in ons huis in te kunnen trekken.  

Ik (Janco) kom oorspronkelijk uit Bleskensgraaf. Ik heb 
een bestuurlijke functie in de transsportsector, waardoor 

ik dagen over de Nederlandse wegen rijdt om mijn 
lading op de juiste plek te lossen. In mijn vrijetijd ben ik 
nog wel eens op de boerderij te vinden. Of ik ben thuis 

lekker rond het huis aan het rommelen.

Ik (Joke) kom oorspronkelijk uit Streefkerk. Ik werk op 
een administratie kantoor in Hardinxveld-Giessendam, 
waar ik elke dag met plezier de salarisadministratie van 

vele collega’s mag verzorgen. In mijn vrijetijd ben ik 
graag bij mijn ouderlijk huis lekker aan het rommelen 

met mijn grote trouwe viervoeter (het paard). 

Wij hopen op een mooie tijd hier in de gemeente.

Janco en Joke Korevaar

Beste gemeenteleden,

Mijn naam is Irma Van Eijl-Redelijkheid (30) en ik ben 
sinds afgelopen september getrouwd met Herman van 
Eijl. Geboren en getogen in het mooie Sliedrecht, ben 

ik na onze bruiloft in Groot-Ammers komen wonen. Na 
een flinke verbouwing en vele klusuurtjes, wonen we 

samen in ons huis aan de Peppelweg.

In het dagelijks leven ben ik werkzaam als 
relatiebeheerder zakelijke verzekeringen. Daarnaast 

geniet ik van sporten in de buitenlucht, een goed boek 
en gezelligheid om me heen. Herman is melkveehouder, 

geniet van het buitenleven en gaat een technische 
uitdaging niet uit de weg. 

Een aantal van jullie heb ik al mogen leren kennen en ik 
kijk er naar uit om nog meer mensen uit de gemeente 

te ontmoeten. Graag tot ziens!

Hartelijke groet,
Irma Van Eijl-Redelijkheid 
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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 
Thomashuis Almkerk
Kruisstraat 1
4286 AM  Almkerk

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

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

19 mei
Carol Korevaar  63 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



5 maart 
8 maart

12 maart
19 maart
26 maart 

2 april 
7 april
9 april

10 april
16 april
23 april
30 april

7 mei
14 mei 
18 mei
21 mei
28 mei
29 mei 

4 juni 

Ds. J.M. Molenaar, Zoetermeer
14.00 uur Ds. H.N. Visser, Amsterdam Biddag
Ds. A.L. van Zwet, Putten
Ds. G. van Meijeren, Rotterdam Voorber. H.A.
Ds. A.J. Kunz, Katwijk Heilig Avondmaal

Ds. F. Hoek, Schoonhoven Belijdenisdienst
----------------------------- Goede Vrijdag 
Ds. H.J. Catsburg, Goes 1e Paasdag
Ds. L.M. Jongejan, Ede 2e Paasdag
Ds. G.H. Molenaar, Genemuiden
Prop. A. de Vreugd, Amsterdam
Ds. K. Hak, Lienden

Ds. L.M. Jongejan, Ede Heilige Doop 
Ds. J. Speksnijder, Brandwijk
Ds. J.A.C. Olie, Delft Hemelvaartsdag
Prop. F.A. Visser, Nieuwerkerk
Ds. R. van Kooten, Apeldoorn 1e Pinksterdag
Ds. K. Timmerman, Schoonhoven 2e Pinksterdag

Ds. R. van der Knijff, Molenaarsgraaf Voorber. H.A.

Ds. P. Molenaar, Lunteren
19.30 uur Ds. P.J. Visser, Rotterdam
Ds. M. Messemaker, Cillaarshoek
Ds. R. van Kooten, Apeldoorn
Ds. E. v.d. Noort, Nijkerk Dankz HA 

Ds. P. Wijnberger, Bergambacht
19.30 uur Ds. G. van Zanden, Katwijk
Ds. M.K.de Wilde, Sommelsdijk
--------------------------------
Ds. J.W. Verboom, Apeldoorn
Ds. J.B. ten Hove, Nijkerk
Ds. P.B. Verspuij, Otterlo

Ds. E. van den Noort, Nijkerk
Ds. F. van Roest, Zeist
--------------------------
Ds. H. Russcher, Veenendaal
Ds. C. Hoek, Giessen
--------------------------

Ds. D. Breure, Kockengen

Morgendienst: aanvang 09.30 uur Avonddienst: aanvang 18.30 uur

08-mrt-23
09-mrt-23
15-mrt-23
19-mrt-23
29-mrt-23

05-apr-23
13-apr-23
15-apr-23
16-apr-23
19-apr-23

03-mei-23
07-mei-23
10-mei-23
11-mei-23
18-mei-23
31-mei-23

04-jun-23
07-jun-23
08-jun-23
14-jun-23
21-jun-23

Biddag
Ophalen oud papier
Kerkenraadsvergadering
Ammerse Ontmoetings Brunch
Consistorievergadering

Stille week
Ophalen oud papier
HGJB project 
Ammerse Ontmoetings Brunch
Moderamenvergadering

Mei vakantie 29 april –  7 mei 
Ammerse Ontmoetings Brunch
Kerkenraadsvergadering
Ophalen oud papier
Hemelvaartsdag
Consistorievergadering
 
Ammerse Ontmoetings Brunch
Moderamenvergadering
Ophalen oud papier
Voorbereidingsweek HA
Kerkenraadsvergadering

Agenda Kerkdiensten


