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E R E D I E N S T E N
ZONDAG 26 JANUARI 2020
Dorpskerk

09.30 uur(1): ds. A. Baas, Scholenzondag

18.30 uur(2): ds. L.M. Jongejan, Ede

Bethlehemkerk

09.30 uur(2): prop. H.J. Teeuwissen, Huizen

18.30 uur(1): ds. W.C. Polinder, Putten

Collecten: 1e Diaconie

 2e Instandhouding eredienst

 Uitgang: Edukans

ZONDAG 2 FEBRUARI 2020
Dorpskerk

09.30 uur(2): ds. A. Baas

18.30 uur(1): ds. J. van der Meijden, Bergambacht. 

Themadienst

Bethlehemkerk

09.30 uur(1): ds. J. Domburg, Aalst

18.30 uur(2): ds. D.J.W. Kok, Stolwijk

OPPASDIENST

Zondag 26 januari ’t Anker: Groep 0: mevr. 

Steinfort, Nethanya Benders, Davine de Vrij. 

Groep 1: mevr. Goudriaan/mevr. Griffioen, 

Evelien Smits, Sanne Lotte, Else Visser. Groep 2: 

mevr. Roos, Henk van Harten, Norine Kattenberg.

Bethlehemkerk: Marieke en Adrie.

Zondag 2 februari ’t Anker: Groep 0: mevr. Strijbis, 

Sarah Mans, Jasmijn van Holst. Groep 1: mevr. 

Kalkman/mevr. Hagoort, Liselotte van Harten, 

Mirthe Aartman. Groep 2: mevr. Versteegh, 

Simon Schilt, Sem Landman.

Bethlehemkerk: Krista en Elsbeth.

Hé, ga je mee?
In de afgelopen week hebben de 
kinderen op de basisscholen gewerkt 
met dit thema in het kader van 
Scholenzondag. 
Een van de bijbelgedeelten bij dit thema 
is de roeping van de eerste discipelen 
beschreven in Johannes 1:35-52.

Jezus nodigt de leerlingen van Johan-
nes de Doper uit bij Hem thuis. Ze 
zijn Jezus gevolgd toen Johannes de 
Doper hen op Jezus gewezen en gzegd 
had: ‘Zie, het Lam van God!’ Dit had 
hun geraakt. Jezus vraagt hen: ‘Wat 
zoeken jullie?’. Dat is een vraag die 
heel diep gaat en ook naar ons toe-
komt. Een vraag naar ons diepste ver-
langen: Waar bent u/jij naar op zoek? 
Op deze directe vraag weten Andreas en die andere leerling niet direct een ant-
woord. Maar stellen een vraag: ‘Waar woont U?’. Jezus nodigt hen in Zijn huis. 
De nadruk ligt hier op waar ze terecht komen; bij Hem thuis. Wij mogen bij 
Hem ook kind aan huis worden. Daar vertrouwd raken; met al ons zoeken en 
onze twijfels, door Hem worden ontvangen.
Door steeds bij Jezus te komen worden we leerling van Hem en raken nooit uit-
geleerd. Andreas komt niet meer van Jezus los. Hij heeft van Jezus gehoord en 
hem ontmoet. Dat blijft niet zonder gevolg. ‘Wie in Mij blijft, zal vrucht dragen’ 
zegt Jezus later. Dat gebeurt ook bij Andreas. Hij gaat van Jezus getuigen; ande-
ren in zijn directe omgeving uitnodigen. Later wordt ook Filippus door Jezus 
gevonden. Jezus spreekt hem kort en krachtig aan: ‘Volg mij!’. Op zijn beurt 
gaat ook Filippus van Jezus getuigen. Hij komt bij Nathanaël en nodigt hem uit.
Onze opdracht is ook mensen uitnodigen. Bij leerling van Jezus zijn hoort nu 
eenmaal niet alleen horen en Hem ontmoeten, maar ook van Hem getuigen; 
anderen uitnodigen. Dat is vertellen wat we weten van Hem en wat we gelo-
ven. Getuigenissen zijn kwetsbaar en persoonlijk. Maar dat is tegelijk ook de 
mooie kant: ze komen van binnenuit. U/jij mag vertellen van de ontmoeting 
met Jezus, hoe Hij u/jou gevonden heeft en niet meer zonder Hem te kunnen 
als Redder van ons leven.
Op de reactie van Nathanaël gaat Filippus de discussie niet aan. Discussiëren 
over het geloof heeft vaak niet het gewenste doel. Filippus zegt alleen maar: 
‘Kom en zie!’. Filippus is blijkbaar bereid om samen naar Jezus te gaan. Jezus 
kijkt door het cynisme van Nathanaël heen. Jezus ziet meer in ons dan wij in 
onszelf zien. Nathanaël weet niet wat hij meemaakt en hierop breekt hij. Is dit 
niet het geheim van geloven, dat we weten dat Hij ons ziet en kent? Nathanaël 
belijdt Jezus als de Zoon van God, de Messias. Ook hier is het weer: horen, 
ontmoeten en belijden.
Wij mogen het Evangelie, die uitnodiging, horen in de kerk. Horen is toch een 
vorm van zien. Zien met de ogen van het geloof. Jezus is ook te zien in een ieder 
die bij Hem hoort. De gemeente is niet voor niets Zijn lichaam. Daar is Hij en 
daar ontmoet je Hem. N. Doelman, jeugdouderling
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VVANAN  DDEE 
Voorzitter: G.P. Soet.

Kerkrentmeesters

AFSCHEID
Afgelopen woensdag 22 januari hebben 
wij in de vergadering van het College van 
Kerkrentmeesters afscheid genomen van 
Patrick van Os. Vier jaar heeft hij de por-
tefeuille van penningmeester vervuld. 
Patrick, je hebt dat met veel inzet gedaan 
en hebt gezien dat je een klein radertje 
mocht wezen in dienst aan de Heere God. 
Door drukkere werkzaamheden ben je tot 
het besluit gekomen om te stoppen met 
het werk als penningmeester. Bedankt 
namens de gemeente en het College van 
Kerkrentmeesters. We wensen je samen 
met Els en de kinderen Gods leiding en 
zegen toe. 
Namens het College van Kerkrentmeesters,
 Gerrit Soet, voorzitter

Wijkkas: Herv. Gem. Bodegraven – Nieuwerbrug:
NL93FVLB0635809966 t.n.v.  Prot. Gem. Bodegraven, 
inz. cluster Hervormd. Graag vermelden ‘wijkkas’.

GEZAMENLIJK BERICHT
WIJKGEMEENTEN I en II

Scholenzondag. In Kerkklanken van vori -
ge week werd per abuis verkeerde infor-
matie gegeven over de verdeling scholen-
kerken. De Verhoeff-Rollmanschool is wel-
kom in de Dorpskerk, de Prinses Beatrix-
school in de Ontmoetingskerk, de Da 
Cos taschool in Pinkstergemeente Morgen-
stond in de Salvatorkerk en de Goede Her-
derschool in de Ichthuskerk. We hopen
met elkaar op mooie kerkdiensten! 
Namens de scholenzondag-commissie,
 Niels Doelman

Ouderavonden catechese. Op maandag 27 
en dinsdag 28 januari zijn er ouderavonden 
bij de catechese. Alle ouders zijn welkom! 
We starten om 19.00 uur met de centrale les 
van de 12-15 groep. Daarna laat de jeugd-
ouderling u kennismaken met de metho-

den en aanpak. Verder spreken we door 
over het onderwerp en over de catechisatie. 
Om 20.00 uur sluiten we af. Tot dan! 
Namens de catechese-commissie,
 Niels Doelman

Censura Morum. Zoals bekend, vindt in 
de week voorafgaand aan de viering van 
het Heilig Avondmaal Censura Morum 
plaats. Omdat de tijd tussen deze zitting 
en de viering erg kort is, en omdat er in 
de praktijk weinig gebruik gemaakt wordt 
van de gelegenheid, heeft het CHM in zijn 
laatste vergadering besloten deze procedu-
re te veranderen. Leden die gebruik willen 
maken van de Censura Morum kunnen 
hiervoor (uiterlijk voor de zondag van de 
voorbereiding) contact opnemen met hun 
scriba of wijkouderling. In de Kerkklan-
ken zal hier bijtijds op worden gewezen. 
Namens het CHM,
 M.E. Veldhuijzen, secretaris

Predikant: Vacant,
Scriba: A. Lugthart,
Oude Markt 1, 2411 AW, T. 06-48250536  
E. scribawijk1@hervormdbodegraven.nl

WIJKGEMEENTE I

Geboorte. ‘Gods adem heeft je aangeraakt en 
jou tot ons kind gemaakt’. Met deze woorden 
maken Peter en Jacorine Cox-Laurman de 
geboorte van hun dochter Marissa Jessie 
bekend. Marissa is geboren op 16 januari 
en woont met haar ouders aan de Dronen-
singel 47, 2411 GT. We feliciteren Peter 
en Jacorine van harte met de geboorte en 
wensen hen Gods zegen toe.

Scholenzondag ‘Hé ga je mee?’ Zondag 
26 januari is de jaarlijkse Scholenzondag. 
De leerlingen van de protestants-christe-
lijke scholen in Bodegraven hebben dan 
een grote inbreng tijdens de kerkdiensten. 
Fijn: jullie zijn hartelijk welkom, en we 
zien uit naar een mooie dienst.

Bevestigingsdienst. We kijken met dank-
baarheid aan God terug op de dienst van 
afgelopen zondag. Er ligt een taak te wach-
ten, of zoals ds. Baas het thema duidde: 
‘Geeft u hen te eten’. Fijn ook dat velen de 
tijd namen om de bevestigde en de afgetre-
den broeders de hand te drukken.

Terugblik kerkenraadsvergadering. In 
onze vergadering van woensdag 15 janu-
ari nam de inleider ons mee in de weg die 
de Heere met hem ging gedurende de be-
denktijd bij de verkiezing tot ambtsdrager. 
Een weg met hobbels, met bezwaren, maar 
bovenal een weg van leiding van Boven, 
en het geloof in Hem, Die het ook doen 
zal. Vervolgens namen we ruim de tijd 
om afscheid te nemen van de scheidende 
ambtsdragers. Mooie (dank)woorden wer-
den gesproken, en met elkaar mochten we 
zingend instemmen met het lied: ‘Ga met 
God, en Hij zal met je zijn.’ Het resterende 
deel van de vergadering ging op aan het 
vaststellen van de (nieuwe) groslijst van 
beroepbare predikanten. Nu zal de beroe-
pingscommissie deze lijst van predikanten 

VVANAN  HHETET 

Oude Markt 1, 2411 AW Bodegraven, tel. 0172-612129 of 
06-23024707, e-mail: kerkelijkbureau@hervormdbodegraven.nl.
Geopend op dinsdagmorgen van 9-12 uur (oneven weken) en 
vrijdagavond van 7-8 uur (even weken). 
Betalingen voor kerkbalans: NL21RABO0373716621 t.n.v. 
Protestantse gemeente Bodegraven inz. cluster Hervormd. 
Inl. Kristiaan de Bruin, tel. 06-33716015 (na 19.00 uur) of 
e-mail: kristiaan.debruin@kpnmail.nl. Bestellen collectebonnen 
kan via de webshop op www.hervormdbodegraven.nl of via de 
app kerkgeld.

Kerkelijk bureau
Blijf in kontakt met uw kerk

De collecten op 19 januari
Diaconie € 966,05
Instandhouding eredienst € 905,80
Zondagschool € 1000,50
Totaal: € 2872,35

Giften via de bezoekdienst: € 10,− voor de 
Bethlehemkerk.

Gift via ouderling Mes voor het orgelfonds: 
€ 50,−

Geboren: op 16 januari Marissa Jessie Cox 
(Marissa), Dronensingel 47, 2411 GT Bode-
graven.

Openingstijden van het Kerkelijk bureau: 
u bent welkom op vrijdagavond 24 januari 
(tussen 19.00 en 20.00 uur) en op dinsdag-
morgen 28 januari (tussen 9.00 en 12.00 
uur).

DDEE 

Zending: Gezamenlijke ThuisFrontCommissies:
contactpersoon: Rick Rijksen, tel. 610601, e-mail: rijksen@ipero.nl
Evangelisatie: contactpersoon: Koos van der Ree Doolaard, 
tel. 06-15362014, e-mail: koosvdrd.ouderling@gmail.com

Gezonde(n)  gemeente

ZENDINGSMAATJE, WAAROM?
Elk jaar zendt de GZB 
zendingswerkers uit en 
staan er mensen klaar 

om weg te gaan. God roept hen. Het liefst 
zenden we ze meteen uit, want iedereen 
moet de kans krijgen om het Evangelie te 
kunnen horen. Toch lukt dat vaak niet. De 
financiën zijn de grootste uitdaging. Dat 
kan en moet anders! Daarvoor is jouw/uw 
blijvende steun nodig. 
Voor onze zendingswerkers is het van 
groot belang dat mensen achter hen staan. 
Door voor hen te bidden, mee te leven 
en te geven. Word daarom Zendingsmaatje. 
Samen zorgen we ervoor dat meer mensen 
uitgezonden worden. En we meer mensen 
bereiken met het Evangelie!

Als Zendingsmaatje:
− zorg je samen met anderen voor het 

delen van het Evangelie.
− help je mensen uitzenden door finan-

cieel bij te dragen.
− blijf je op de hoogte van het werk van de 

zendingswerkers.
− bid je voor hen.
− heb je de mogelijkheid om zendingswer-

kers te ontmoeten!
Voor 10 euro per maand ben je Zendings-
maatje! 
Voor meer informatie www.gzb.nl.
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Bezinning inzake Heilige Doop. Ook hier 
een oproep mijnerzijds aan allen die de af-
gelopen maanden/jaren rondom de doop-
vont stonden… een oproep dus aan opvoe-
ders. Kom op donderdagavond 30 januari 
naar ’t Anker. De avond zal gaan over de 
Doop. Wat beloven wij en wat belooft Hij. 
We beginnen om 20.00 uur.

Terugblik. Met dankbaarheid kijken we 
terug op de dienst van zondagmorgen. We 
mochten op Jezus onze Koning zien. Zien 
wat Hij doet met het weinige wat we Hem 
ter hand stellen. Bij Hem is overvloed… 
om mild uit te delen. De Heere God zegene 
de ambtsbroeders. Hij zegene ons in het 
ambt aller gelovigen. Hij zegene ons voor 
elkaar… voor de wereld!

Tenslotte. Opnieuw werden Mery en ik 
verblijd met de geboorte van een klein-
kind. In het gezin van onze dochter in 
Waddinxveen werd op 16 januari een 
meisje geboren: Mette Marianne (Mette). 
Alles gaat goed. God is goed… zo goed als 
groot! Een hartelijke groet aan jong en 
oud(er). Wat is de maand januari toch don-
ker en somber. We moeten ons niet laten 
inpakken door de feiten, noch door ‘het 
weer’. We mogen leven bij de heilsfeiten. 
Leven in het licht van Christus kruisdood 
en opstanding! Samen leven bij de dingen 
die ons van God gezegd worden. abVDM

VROUWENBIJBELKRING MENORAH
Maandag 27 januari om 13.30 uur in 
’t Anker, willen wij onze Menorah studie-
middag weer houden. Hiervoor nodigen 
wij alle leden en belangstellenden harte-
lijk uit. Aan de beurt is bijbelstudie num-
mer 7 uit De Hervormde Vrouw (decem-
ber) waar we ons richten op wat Paulus 
schreef aan Timotheüs in 2 Tim.1:1-18. 
We hopen weer op een leerzame tijd met 
elkaar. We willen alle vrouwen uit onze 
gemeente hartelijk uitnodigen om met 
ons mee te gaan naar een themaochtend, 
‘Genoeg is genoeg’ welke door de lande-
lijke Hervormde Vrouwenbond wordt ge-
organiseerd op 19 februari van 9.30 uur 
tot 12.00 uur in Waarder. Predikant: ds. A. 
de Lange, uit Nieuw-Lekkerland zal deze 
ochtend spreken. Kom luisteren naar wat 

&ACTIVITEITEN

Zingend bidden. Mogen zo niet alleen in 
Bodegraven-Nieuwerbrug, maar ook onze 
geloofsgenoten in de vervolgde kerken el-
ders in de wereld moed en kracht putten 
uit de woorden van het onderstaande lied:

God roept ons, broeders, tot de daad;
zijn werk wacht, treedt dan aan
en weest gereed om elke weg,
die Hij u wijst, te gaan.
Wij weten dat, wat komen mag,
toch hij slechts wint die waagt,
en wie zich zelve geven wil
door ’t donker vlammen draagt.

God roept, en in Hem is de kracht,
die onze zwakheid staalt.
Dit is de vreugd, dat Hij het doel
en onze vaart bepaalt.
Dat Hij ons over grenzen heen
laat zien het groot gezicht
van aller mensen broederschap
in ’t ene, godlijk licht.

God roept, en wat de mensen scheidt
dat zij geen scheiding meer;
zijn liefde houde ons allen saam
en samen met de Heer.
Want wat er in de wereld woed’,
toch is het God die wint
en in een elk die Hem behoort
het nieuwe rijk begint.

Namens de kerkenraad,
 Ad Lugthart en Anne Grijzenhout

Predikant: Ds. A. Baas, 
Burg. G.R. Vonklaan 15, 2411 AX Bodegraven 
T. 0172-601412, E. abaas0@kpnmail.nl 
Contactpersoon: Scriba: W. Braaksma,
Dronensingel 149, 2411 GX
T. 651269, E. wbraaksma477@outlook.com

WIJKGEMEENTE II

Zieken. Mevr. H.de Kruijf-Bos, Leidsche 
Poort 35 2411 SG, is weer thuis. Groot is de 
dankbaarheid.
Dhr. J.P. de Jong, Meije 65, 2411 PK, ver-
blijft momenteel nog in het ziekenhuis in 
Gouda.
We wensen hen en de zieken thuis al het 
goede toe.

Met het oog op de samenkomsten. Zondag-
morgen 26 januari is het de zgn. Scholen-
zondag. In de Dorpskerk mag ik de dienst 
leiden. Het thema voor de dienst is ‘Hé, ga 
je mee?’. We lezen uit de Bijbel de geschie-
denis van Filippus en Nathanaël (Joh.1:44-
52) en van Zacheüs (Luk.19:1-10). De preek 
is n.a.v. de ontmoeting tussen Jezus en 
Zacheüs. Voor velen van ons een over-
bekende geschiedenis. Voor mij reden te 
meer om ook op deze zondag uit de schat 
van het Woord nieuwe én oude dingen 
(opnieuw) naar voren te brengen. Het is en 
blijft een boeiende geschiedenis voor jong 
en oud(er). We zijn allen dankbaar die zich 
hebben ingezet voor de voorbereiding van 
deze dienst; en dankbaar voor de verbin-
ding die er ook is tussen kerk-gezin-school. 
Dat is best uniek te noemen. Talloze me-
dechristenen in onze wereld kennen deze 
weelde niet!

op volgorde zetten, en hopen we na vast-
stelling op 12 februari een tweede beroep 
te kunnen uitbrengen.

Ranglijst Christenvervolging. Vorige 
week is door Open Doors de jaarlijkse 
Ranglijst Christenvervolging naar buiten 
gebracht. Bij het samenstellen van deze 
lijst worden drie trends zichtbaar. In de 
eerste plaats ziet Open Doors dat de aan-
wezigheid van militante islam zwakke 
landen in de Afrikaanse sub-Sahara ont-
wricht. Daarnaast is er een toename te 
zien van islamitisch geweld in landen in 
Zuid- en Zuidoost-Azië. De derde trend 
heeft alles te maken met de biometrische 
technologie en kunstmatige intelligentie. 
Na het omverwerpen van het Libische 
regi me van president Gaddafi en het daar-
uit ontstane machtsvacuüm in het land 
vormt Libië (4) een doorvoerhaven van 
islamitische invloeden naar landen in de 
Afrikaanse sub-Sahara. In zwakke en ‘mis-
lukte’ staten waar wetten niet of nauwe-
lijks gehandhaafd kunnen worden, zijn 
christenen steeds vaker vogelvrij en is er 
geen enkele vorm van bescherming voor 
hen.
Geweld in Zuidoost-Azië. De invloed van 
radicale islamitische ideologie verspreidt 
zich niet alleen over landen in de Afri-
kaanse sub-Sahara, maar leidde ook tot 
wreedheden in landen in het zuiden van 
Azië. Het voornaamste voorbeeld daarvan 
is Sri Lanka (30) met de aanslagen op ver-
schillende kerken en hotels op Paaszon-
dag. Meer dan 250 mensen kwamen om 
het leven en zeker 500 mensen raakten 
gewond.
Het gevaar van biometrische technologie. 
China is bijvoorbeeld druk bezig met 
de invoering van de Social Credit Score. 
Goed gedrag wordt beloond en verkeerd 
gedrag wordt bestraft. Met een hoge score 
krijg je bepaalde privileges, een lage 
score kan ervoor zorgen dat je niet meer 
met het openbaar vervoer mag reizen of 
zelfs moeite hebt met het vinden van een 
woning. Dit systeem vormt ook een be-
dreiging voor christenen in China. Uit de 
provincie Shandong ontving Open Doors 
berichten dat het ‘illegaal verspreiden van 
het christendom’ negatieve invloed heeft 
op de score. Met nieuwe wetgeving die 
gezichtsherkenning verplicht stelt voor 
de aankoop van een mobiele telefoon en 
inter netgebruik dat wordt gekoppeld aan 
de Social Credit Score, wordt het voor 
christenen steeds moeilijker zich ongezien 
en ‘ondergronds’ te bewegen.

Hartelijk dank voor de vele kaarten die ik 
heb ontvangen met kerst en Nieuwjaar. 

Wederkerig wens ik u allen nog een 
gelukkig en gezegend 2020. 

Verder Gods nabijheid toegewenst. 
Een hartelijke groet van:

mevr. Bastmeijer uit Beth-San, Moerkapelle 

Dank

Lieve mensen, 
Onze hartelijke dank voor uw meeleven. 

Dankbaar voor de vele kaarten, bloemen, 
bloemstukjes, jam en fruit. 

Blij voor de kleine groep mensen vanuit de 
Dorpskerk die Coby trouw bezoeken. 

Zij kan niet meer spreken en zeer moeilijk 
lopen door de ziekte van Parkinson. 
Dan is een bezoek van hoge waarde. 

Hartelijke groeten,

Coby en Leen Boot

Dank
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bij: Mirjam Kersseboom, Emmakade 105, 
2411 JG Bodegraven, tel.: 619019, e-mail: 
m.kersseboom1@kpnplanet.nl of Ina van 
Lunteren, Koetshuis 7, 2411 SK Bodegra-
ven, tel.: 617285, e-mail: ina.vanlunte-
ren35@gmail.com.

zo. 26 jan. Ontmoeting Dronenwijk
zo. 26 jan. Zondagsschool 14.30-15.30
di. 28 jan. Gebedskring 8.00-9.00 ’t Anker
di. 28 jan. Moderamen (wijk 2)
di. 28 jan. Mannenvereniging Schrift en 

Belijdenis
do. 30 jan. 4G opvoedingsavond ’t Anker
za. 01 feb. MANna-ontbijt 08.00-10.00 ’t Anker

Opgeven van activiteiten: P. van Lunteren. 
Koetshuis 7, tel 617285 of peter.vanlunteren@
gmail.com (a.u.b. voor maandagavond 19.00)

Predikanten:
ds. A.P. Tack, T. 645351
ds. L.L.J. Webbink, T. 06-36256808
Kerkelijk werkers: mevr. E. Dijkstra-Rensen, 
dhr. A.J. van der Steen
Scriba: G.J. Meijers, Kortland 1A, 2411 ZA, 
T. 616884

ZONDAG 26 JANUARI
Ontmoetingskerk:
09.30 uur: ds. L.L.J. Webbink, Scholenzondag
Lutherkerk:
18.30 uur: ds. L.L.J. Webbink

Pastorale berichten. Marius Hagedoorn, 
Vijverlaan 27, 2411 AK, heeft een lang-
durig traject voor de boeg met chemo en 
bestralingen. Wij bidden om kracht en 
vertrouwen dat God met hem en Martha 
meegaat.
Yorick Spits, Scheisloot 11, werd maandag 
geopereerd. We wensen hem een spoedig 
herstel toe.
Anneke Geerling-van Pijkeren, de Deel 8, 
is afgelopen donderdag geopereerd aan 
een gecompliceerde beenbreuk. De revali-
datieperiode zal lang duren.
Dhr. Bert Marchand, Landlust 12, kon van-
uit het LUMC weer naar huis.
Mevr. Annie den Boer, Beiershof 60, kwam 
vanuit Reade Revalidatie Amsterdam een 
weekend naar huis. Hopelijk kan ze nu 
steeds op zaterdag en zondag thuis zijn.
Dhr. Max Hanssens, Kievitsheuvel 110, is 
weer thuis; hopelijk nu blijvend.
We wensen al onze zieken veel draag-
kracht en Gods zegen.

Overlijden. Op 10 januari is Jan de Jong 
overleden. Jan was al langere tijd ziek, 
en kon tot het einde toe thuis verzorgd 
worden door zijn vrouw Truus en dochter 
Trudy. De dankdienst voor zijn leven werd 
gehouden op donderdag 15 januari, waar-
na de begrafenis plaatsvond op Vrede -
hof. Wij bidden om Gods nabijheid voor 
hen die zoveel van hem hielden. Corres-
pondentieadres: Laan van Turkenburg 39, 
2411 VN.

ACTIVITEITENkalender

dat vertelt uit eigen ervaring. Dit alles 
in een gezellige omgeving en onder het 
genot van een hapje en een drankje. De 
avonden worden gehouden op woensdag 
25 maart, 1, 15, 22 april en 6 mei 2020. 
Uit evaluaties blijkt dat de avonden door 
de deelnemende stellen als heel waardevol 
worden ervaren. Geef je op of informeer 

je relatie met God met ‘genoeg’ te maken 
heeft en hoe je een leven van het genoeg 
praktisch kunt invullen. U kunt zich op-
geven bij Marianne Veldhuijzen, tel: 0172-
614652. Namens het bestuur,
 Ank van ’t Hof

ONTMOETING WEIDE-VRIJEVELD EN 
BUITEN BODEGRAVEN
Zondag 2 februari is iedereen uit deze 
wijken van harte welkom in ’t Anker om 
elkaar na de ochtenddienst te ontmoeten. 
We hopen u en jou daar te zien en te spre-
ken onder het genot van koffie, thee, limo-
nade en wat lekkers! Hartelijke groetjes 
van: Corrine en Johan van Os, 
 Martin en Ruth Fousert

PRE MARRIAGE COURSE
Ben je verliefd, verloofd maar nog niet, 
of nog maar net getrouwd, dan is deze 
uitnodiging voor jou! Je bent samen har-
telijk welkom op de Pre Marriage Course 
oftewel de PMC. Hier ben je in de gele-
genheid om met elkaar, als stel, door te 
praten over onderwerpen die in je relatie 
belangrijk zijn: communicatie, financiën, 
vriendschappen, gedeelde doelen en waar-
den, waarom trouwen?, conf licten oplos-
sen en meer. Deze onderwerpen worden 
ingeleid door ds. A. Baas (eerste avond) en 
Wilhelm & Marijke Hoogendoorn (ove-
rige avonden). Ook proberen we iedere 
avond een echtpaar op de sofa te krijgen 

PUZZELhoekje
Hoi jongens en meisjes,
Het is bijna Scholenzondag. Op school hebben jullie al verschillende verhalen gehoord over het thema 
‘Hé, ga je mee?’. Zondag kunnen jullie in de kerk laten zien welke werkjes jullie gemaakt en welke 
liedjes jullie geleerd hebben. Maar jullie kunnen ook nog aan de slag met de puzzel. De rebus die 
hieronder staat heeft met één van de verhalen te maken. Los de rebus op en je weet welke woorden 
Jezus sprak. Weet je ook tegen wie Hij dit zei? Zondag spreekt God ook tegen jou! Kom je daar ook 
naar luisteren?  Groetjes van de scholenzondag commissie, Hanneke

  

De oplossing kun je tot 4 februari sturen naar puzzelhoekje@live.nl.
Oplossing vorige keer: Mensen die treuren, zachtmoedigen, barmhartigen, vredestichters, vervolgden
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kenning is voor iedereen belangrijk. Het 
geeft hen de kans om ‘de gemeenschap 
van jonge heiligen’ te vieren en te beleven. 
Dat kan ook internationaal. Dan zien zij 
dat elders in de wereld geloof groeit en 
bloeit, ook onder leeftijdgenoten.’
Achter blijft de vergrijzende gemeente. ‘Ik 
realiseer mij heel goed dat daarover pijn 
en verdriet bestaat. Het liefste wil elke 
gemeente alle generaties ontmoeten. Je 
mist als gemeente echt veel als kinderen 
en jongeren niet meer komen. Maar vech-
ten tegen een sociologische wet is vechten 
tegen de bierkaai.
In plaats van daarop stuk te lopen, kun je 
er beter het beste van maken. Mijn advies: 
frame jezelf als ‘vitale grijze gemeente’. 
Waarom zou je vitaliteit alleen beleggen 
bij jongeren?
Gevoelens over het feit dat in jouw ge-
meente kinderen en jongeren ontbreken, 
kunnen raken aan het gevoel dat het in je 
eigen gezin ook niet lukte om je kinderen 
bij geloof en kerk te betrekken. Dat is voor 
veel mensen een pijnlijke wond die wel 
wordt gevoeld maar weinig besproken.
‘Het is schokkend dat in veel gezinnen 
weinig gepraat wordt over het geloof’.
Bij het voorbereiden van begrafenissen 
merk je dat kinderen soms geen idee heb-
ben hoe belangrijk kerk en geloof voor 
hun ouders waren. Blijkbaar werd daar 
weinig over gepraat. Het is schokkend dat 
in veel gezinnen de dialoog over zo’n be-
langrijk onderwerp niet plaatsvindt. Het 
lijkt alsof in onze gezinscultuur het ge-
sprek hierover te moeilijk wordt gevon-
den. Uit angst voor conf licten? Uit des-
interesse in wat je ouder of kind werkelijk 
beweegt? Uit het gevoel gefaald te hebben?
De waarden en normen van het christe-
lijke geloof zijn vaak overgedragen. Kinde-
ren werden verantwoordelijke volwasse-
nen, dat is goed. Maar velen zien die ver-
antwoordelijkheid niet meer in het licht 
van wie God is. Dat is juist het perspectief 
van de christelijke gemeenschap, die aan 
elkaar gegeven is.
Vanuit dit inzicht richt het werk voor kin-
deren en jongeren zich steeds meer op de 
verbinding tussen generaties. Het gaat 
niet langer alleen om wat de oudere ge-
neratie te zeggen heeft aan kinderen. Het 
gaat er ook om wat ouderen kunnen leren 
van jonge mensen, van de manier waarop 
zij hun geloof beleven. De dialoog is altijd 
wederkerig’. Bron: Magazine Prot. Kerk

rol gebed in het eigen leven speelt. De God 
uit de kinderbijbels botst soms met veran-
derde Godsbeelden bij ouders. Is God aan-
wezig en actief handelend, zoals een kind 
dat zich kan voorstellen?
Gezinnen veranderen: moeder kan gelovig 
zijn, vader ongelovig, of andersom. In veel 
kerkelijke gemeenten worden kinderen en 
jongeren pijnlijk gemist. Er ontstaat angst: 
wie doet straks het licht uit? Bovendien 
heeft geloven te maken met een wonder. 
Je kunt nooit precies verklaren waarom 
de een gelooft en de ander helemaal niet. 
Geloven overstijgt ons besef. Al vergaren 
we alle kennis en gieten die in gelikte 
methodes, we vatten het nooit helemaal.
Kortom: de complexiteit rond geloofsover-
dracht neemt toe, gemakkelijke antwoor-
den heeft niemand’.
Wat weten we wel? ‘Dat geloof al twintig 
eeuwen wordt overgedragen, steeds op 
eigen wijze, van generatie op generatie. Er 
is in het evangelie een kracht die doorgaat. 
Die maakt dat het verhaal van God en 
mensen steeds opnieuw wordt doorgege-
ven. God gaat door, ook waar wij haperen 
of afhaken. Het hangt dus ten diepste niet 
af van onze kringen en methoden. Wat we 
ook weten: je redt het niet alleen. Je hebt 
de kerk nodig, andere ouders, christelijke 
organisaties.
‘Neem kinderen mee in jouw belevings-
wereld van het geloof’. Wat recht overeind 
staat, zijn de woorden uit Deuteronomi-
um 6: vertel het je kinderen. Dat gaat om 
kennis, om rituelen en liturgie, om inbed-
ding in de kerkgemeenschap. En vooral: 
neem kinderen mee in jouw belevings-
wereld van het geloof. Het vraagt moed 
om jouw kind toegang te geven tot waar 
het hart van jouw geloof klopt. Waarbij je 
altijd het recht houdt om een deel daarvan 
voor jezelf te houden.
Zonder deze component wordt het heel 
lastig om geloof te communiceren. Laat als 
ouders en als gemeente zien hoe in vreug-
de dankbaarheid, en in verdriet hoop 
en troost voor jou aanwezig zijn. Hoe de 
woorden van het evangelie zeggingskracht 
krijgen, als het er in jouw leven om spant’.
Dat geldt ook voor grootouders. ‘In toe-
nemende mate, als ze de kans krijgen. 
Mensen worden ouder en maken meer 
van hun kleinkinderen mee. Bijvoorbeeld 
op hun wekelijkse oppasdag. Als ik belij-
deniscatechisanten vraag wie voor hen be-
langrijke figuren zijn op hun weg in het 
geloof, worden regelmatig grootouders ge-
noemd. Wees je daarvan bewust’.
Soms telt een gemeente weinig jonge ge-
zinnen. ‘Vooropgesteld: in de Protestantse 
Kerk zijn er gemeenten waar in verhou-
ding veel kinderen en jongeren komen. 
Het is een harde sociologische wet: waar 
jonge mensen zijn, komen jonge mensen. 
Waar ze ontbreken, komen ze niet. Kom 
je als gezin in een kerk met weinig andere 
gezinnen, zoek dan andere mogelijkheden:
evenementen als EO-jongerendagen en 
The Passion, reizen naar Taizé. Dan erva-
ren kinderen: wij zijn niet de enigen. Her-

WEEKSLUITING ZORGCENTRUM 
VIJVERHOF
Zaterdag 25 januari verzorgt mevr. E. Dijk-
stra de weeksluiting met muzikale me-
dewerking van mevr. N. van der Vlist en 
mevr. E. Roseboom.

KERKPLEIN 15
Zondag 26 januari wordt de dienst vanuit 
de Gereformeerd Vrijgemaakte Ichthus-
kerk uitgezonden.

MANNA-ONTBIJT 1 FEBRUARI
Op zaterdag 1 februari is er weer een inter-
kerkelijk MANna-ontbijt. Koos van der Ree 
Doolaard wil met ons nadenken over Man, 
wat een ambt: profeet, priester, koning. 
De ambten van Jezus, Die Zich als profeet, 
(hoge)priester en koning presenteerde, zijn 
velen van ons bekend. Maar wat zegt dit 
over ons, mannen? Wat kunnen we van 
Hem leren in onze identiteit en levenshou-
ding? Wat betekent dat voor degenen die 
aan onze zorg en verantwoordelijkheid 
zijn toevertrouwd? Zoek je mee tussen be-
doeling, gebrokenheid en hoopvol ideaal? 
Een MANna-samenkomst biedt een fysiek 
en geestelijk ontbijt van 8.00 tot 10.00 uur; 
inloop vanaf 7.45 uur. Hartelijk welkom 
in ’t Anker. Neem gerust vriend, broer of 
buurman mee. Graag even aanmelden via: 
info@manna-dag.nl vanwege de inkoop. 
De ochtend is gratis; er is een collecte voor 
de onkosten.

NADENKENStof tot
 EIGEN GELOOF VAN OUDERS EN 
OPVOEDERS STEEDS BELANGRIJKER
In onze seculiere samenleving is geloof 
niet langer vanzelfsprekend. Dat heeft 
onder andere consequenties voor de ge-
loofsoverdracht aan kinderen en jonge-
ren. Het eigen geloof van ouders en opvoe-
ders wordt steeds belangrijker. Gelukkig 
wordt hier stevig over nagedacht, onder 
andere door dr. Ronelle Sonnenberg. Aan 
de Protestantse Theologische Universiteit 
is zij universitair docent Youth Ministry. 
De Engelse term staat voor verbindingen 
die worden gelegd, door professionals en 
anderen, tussen kinderen/jongeren en het 
geloof. Hoe problematisch is geloofsover-
dracht anno nu?
‘Google het woord en je krijgt honderden 
treffers. Dat toont aan hoeveel er op dit 
terrein gaande is. Dat is niet voor niets. 
Christelijk geloof is in onze cultuur niet 
meer vanzelfsprekend. Dat dwingt ons 
dieper na te denken over hoe, waarom en 
waartoe mensen betrokken worden bij 
geloof, bij het koninkrijk van God.
Overdracht van geloof aan de nieuwe ge-
neratie confronteert ouders en opvoeders 
met de inhoud van hun geloof. Die in-
houd is in deze tijd vaak onderhevig aan 
onzekerheid. Wie kinderen leert bidden, 
moet zelf kunnen bidden en weten welke 

BERICHTENAlgemene
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Hans van der Wolk Hypotheekadvies 
Betaalt u meer dan 4% rente voor uw hypotheek? 
Ik bereken gra  s uw besparing bij een overstap naar de huidige, lage rente.

Wilt u een huis kopen? De laagste rente is nu; 1,51 % voor 20 jaar vast!!
Of 1,95 % voor 30 jaar vast!! 10 jaar vast is nu al vanaf 1,05%!! (kan wijzigen)

 Wilt u uw huis verkopen? Wij kunnen dat professioneel regelen bij de grootste makelaars-
verenging in Nederland voor 1% COURTAGE (excl. BTW).

Een adviesgesprek over onze dienstverlening is al  jd gra  s en vrijblijvend. Tel. 06-1442 5945

                                                 

                                                 geboortekaartjes - verlovingskaartjes - huwelijkskaarten
                                                dankbetuigingskaarten - visitekaartjes - jubileumkaarten
                                                briefpapier - fakturen - briefkaarten - antwoordkaarten
                                                lidmaatschapskaarten - enveloppen - zelfklevende
                                                etiketten - programma’s - loten in bloks - enz.

 drukkerij ,,domburg-bodegraven’’
                                                 brugstraat 8 - telefoon 612185, b.g.g. 611544 J. de Kat - Begrafenisverzorging

regio Gouda - Bodegraven - Oudewater - Montfoort

stijlvol en persoonlijk - met eerbied en respect

telefoon 06 - 20421247
24 uur per dag bereikbaar

www.jdekatbegrafenisverzorging.nl

MET HART EN HAND
GEBAKKEN

Erkend lid
Echte BakkersgildeAlphen aan den Rijn, 

Bodegraven, Gouda,
Reeuwijk, Woerden

www.broodenko.nl

En maak de nacht 
het hart van uw dag.

SlaapID®

Wij zijn onderdeel van 
de Beddenspecialist formule!

Doe een gratis
meting

www.beddenspecialist.nl/winkels/kalkman/
Wilhelminastraat 20/ 2411CZ Bodegraven / T: 0172-612774

Nieuwbouw
Verbouw
Renovatie
Onderhoud

Marius Vroegindeweij

06 - 511 925 77

Warmoeskade 2
2771NE  Boskoop

www.vrbouwtechniek.nl
info@vrbouwtechniek.nl

OOK VOOR WIEGBEKLEDING EN DOOPJURKEN

VAN STAVEREN
Begrafenisverzorging

Dag en nacht bereikbaar - Bodegraven en omstreken

(0172) 23 33 38
Wij verzorgen alleen begrafenissen

Vraag geheel vrijblijvend het boekje 
”Mijn laatste wens”.

www.vanstaverenbegrafenisverzorging.nl

Bodegraven en wijde omgeving
E-mail: info@baeldeuitvaarten.nl
www.baeldeuitvaarten.nl

Telefoon: 06 28 645 140
dag en nacht bereikbaar

Baelde uitvaarten,
professioneel en betrokken

Totaalinstallateur 
www.loktechniek.nl 

EElektrotechniek 

Installatietechniek 

Service & Onderhoud 
 

Broekveldselaan 11 
2411 NL Bodegraven 

0172 612207 

DOMBURG BODEGRAVEN

Interieurbouw

Houtbewerking

Kozijnen

Verbouwingen/Renovaties

Binnenweg 4, 2411 NA  Bodegraven, telefoon (0172) 61 19 70
info@domburgbodegraven.nl, www.domburgbodegraven.nl
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