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DE EERSTE LIEFDE VERLATEN
Maar Ik heb tegen u dat u uw eerste liefde hebt verlaten (Openbaring 2:4).
Paulus heeft heel veel brieven geschreven. Zo ook naar Efeze nadat hij daar drie jaar
gewerkt heeft. Johannes op Patmos weet dat en heeft gemerkt hoe die gemeente
geestelijk gerijpt is. Inmiddels zijn er wel wat jaren verstreken en nu gaat Jezus
een brief naar Efeze schrijven. Bijzonder om zo’n brief te ontvangen met veel
complimenten (vs. 2 en 3). Mooier kan bijna niet, maar dan komt er een ‘maar’. Deze
brief is voor de gemeente van alle tijden en plaatsen en houdt elke gemeente een
spiegel voor.
Onlangs raakte mij op een zondag dit woord dat geciteerd werd uit Openbaring 2 vers
4. Het was de vermaning aan de gemeente in Efeze: “Maar Ik heb tegen u, dat u uw
eerste liefde hebt verlaten.” Ik dacht opeens aan ‘second love’ waar in onze tijd zelfs
reclame voor gemaakt wordt. Meer gedachten schoten door mijn hoofd: Hoe is dit
gekomen en waar vind ik een definitie in de Bijbel wat die ‘eerste liefde’ dan wel is? Als
er sprake is van een einde van die eerste liefde, dan moet er ook een begin zijn.
Over de gemeente van Efeze lezen we in de brief van Paulus dat ze uit de duisternis
gekomen is tot het licht. Omdat ze Jezus hebben leren kennen is er licht en uitzicht
gekomen in hun leven. De liefde van Jezus zet iets in beweging. De eerste liefde kwam
als een reactie op de liefde van Jezus omdat Hij zichzelf opofferde voor Zijn gemeente.
Het hart was eerst zo vol van Hem! Hoe is het mogelijk dat nu die liefde weg is? Het
vuur van het eerste uur is gedoofd of nog maar een klein smeulend vuurtje…?
Deze gemeente in Efeze had goede werken gedaan, veel inzet getoond en
moeilijkheden verdragen. Het was een actieve gemeente en had een goede naam bij
de mensen gekregen. Toch is Jezus in haar teleurgesteld, want Hij zegt: “Bedenk dan
van welke hoogte u bent gevallen en bekeer u en doe de eerste werken”. Hij vraagt
oprechte, ongeveinsde liefde te geven aan anderen. Dat kan als we God op de eerste
plaats zetten, Hem liefhebben met heel ons hart, onze ziel, ons verstand en onze
kracht.
Wanneer Jezus niet meer de eerste plaats krijgt in ons leven wordt het moeilijk Zijn
liefde te geven. De eerste liefde komt voort uit de bron van liefde, God zelf en dat werd
zichtbaar in Jezus. Daarom legt Hij de vinger op de zere plek en vraagt Hij terug te
gaan naar de Bron. Wanneer we uit Zijn liefde leven komt er meer verdraagzaamheid
en is er meer geestelijke eenheid en groei mogelijk. Dan wijkt de duisternis van het
kwaad met kwaad vergelden en breekt het licht door van Zijn liefde.
Leven vanuit die eerste liefde vraagt om een bepaalde levensstijl die door de Heilige
Geest gewerkt wordt. Je leeft vanuit een levende relatie met Christus. Die relatie
moet je onderhouden, zoals een huwelijk dat ook nodig heeft. Elke dag maak je daar
tijd voor en vanuit die eerste liefde is dat geen opgave, maar een gave. Het is geen
moeten, maar een willen omdat je hart naar Hem uitgaat. Het is een levensstijl met
Jezus als eerste prioriteit. Dan is de tijd samen met Hem van de beste kwaliteit.
Anton Verstoep
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Voor vragen en aanleveren gegevens
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ALGEMENE KERKENRAAD
Assessor: Ds. S.J. Verheij
Scriba: J.C.J. Heijkoop
Heestereng 34
3773 AL Barneveld. Tel. 42 17 14
e-mail: scriba.ak@hervormdbarneveld.nl
Telefoonnummer:
Oude Kerk: 41 65 81
K.C. Rehoboth: 41 75 58
Goede Herderkerk: 41 53 05

Voor alle toekomstige activiteiten
in deze kerkbode geldt:
Zo de Heere wil en wij leven.

KERKDIENSTEN
Zondag 14 oktober

Zondag 21 oktober

OUDE KERK
09.30 uur: (5) ds. L.P. Blom
16.45 uur: (3) ds. J. van Rumpt
(Hulshorst)
19.00 uur: (4) ds. L. Plug (themadienst 3)

OUDE KERK
09.30 uur: (4) ds. C.J. van der Plas
(Zwijndrecht)
16.45 uur: (5) ds. L.P. Blom
19.00 uur: (4) ds. J.P. Nap (Hoevelaken)

K.C. REHOBOTH
09.00 en 10.45 uur:
(1) ds. M. Aangeenbrug (Apeldoorn)

K.C. REHOBOTH
09.00 en 10.45 uur: (2) dhr. A.M.K. Peters
(Ederveen)

GOEDE HERDERKERK
08.55 en 11.00 uur: (3) ds. M. Zeeman
(Hoogblokland)
16.45 uur: (4) ds. L. Plug (Heilige Doop)
(themadienst 3)

GOEDE HERDERKERK
08.55 uur: (1) ds. S.J. Verheij
11.00 uur: (1) ds. M.J. van Oordt
(Bodegraven)
16.45 uur: (3) ds. M.G.M. Mudde
(Hollandscheveld)

ZINGEN VOOR DE DIENST
Zondag 14 oktober
v.m.: Psalm 73 : 13
n.m.: Psalm 73 : 12
INZAMELING VAN DE GAVEN
1e collecte: Hulp aan Sulawesi
2e collecte: onze Hervormde Gemeente
3e collecte: instandhouding pastoraat
Woensdag 17 oktober
DE hof
19.30 uur: ds. P.J. den Admirant
(Apeldoorn)
Vrijdag 19 oktober
ouDE kerk
18.45 uur: ds. L. Plug
Bevestiging van het huwelijk van
Lisette Heij en Bas Borgers

VERPLEEGHUIS NORSCHOTEN
Zondag 14 oktober
Locatie Klaverweide
10.30 uur: ds. M.P.D. Barth (Schoonhoven)
Locatie Kweekweg
10.30 uur: ds. K.C. Kos (Ede)
Zondag 21 oktober
Locatie Klaverweide
10.30 uur: dhr. A. Peters
Locatie Kweekweg
10.30 uur: drs. ir. J. de Rooij
NEBOplus
Zaterdag 13 oktober
19.00 uur: ds. W.J. Gorissen
(Voorthuizen)
Zaterdag 20 oktober
19.00 uur: ds. P. Koeman

ZINGEN VOOR DE DIENST
Zondag 21 oktober
v.m.: Psalm 46 : 6
n.m.: Psalm 57 : 5
INZAMELING VAN DE GAVEN
1e collecte: WBB Roemenië
2e collecte: onze Hervormde Gemeente
3e collecte: bouwfonds
Vrijdag 26 oktober
ouDE kerk
14.00 uur: ds. S.J. Verheij
Bevestiging van het huwelijk van Linda
Brak en Ferdinand Noorlander
BEZOEKROOSTER ZIEKENHUIZEN
In de week van 14 oktober
Amersfoort: dhr. A. Branger
Ede: dhr. A.M.K. Peters
In de week van 21 oktober
Amersfoort: ds. L.P. Blom
Ede: dhr. A.M.K. Peters
N.B.
- stel uw wijkpredikant op de hoogte
van opname of ontslag;
- vermeld ook zijn naam bij de
administratie van het ziekenhuis.

Vertrouwenspersonen:
Ellen Hullekes 06- 43 81 33 34
John van Kleef 06-53 20 77 47
e-mailadres:
ppb@hervormdbarneveld.nl

KERKRADIO
- kanaal 1: diensten Oude Kerk
dinsdag 19.00 uur zondagochtenddienst Goede Herderkerk
donderdag 19.00 uur zondagmiddagdienst Goede Herderkerk
- kanaal 2: diensten Rehoboth en Nebo
- kanaal 3: diensten Goede Herderkerk
KINDEROPPAS
Zondag 14 oktober
9.00 uur K.C. Rehoboth en 9.30 uur
Oude Kerk: Groep 1
8.55 uur Goede Herderkerk: Groep 4
11.00 uur Goede Herderkerk: Groep 4
16.45 uur Goede Herderkerk: Groep 4
Zondag 21 oktober
9.00 uur K.C. Rehoboth en 9.30 uur
Oude Kerk: Groep 3
8.55 uur Goede Herderkerk: Groep 6
11.00 uur Goede Herderkerk: Groep 6
16.45 uur Goede Herderkerk: Groep 6

DIACONIE
Voorzitter:
H. J. van de Beek, tel. 49 03 55
Secretaris:
G. Ligtenberg, Tel. 42 23 77
p/a: Postbus 159, 3770 AD Barneveld
e-mail: diaconie@hervormdbarneveld.nl
Penningmeester:
R. van der Lit, Tel. 49 14 88
Administrateur: J. Wassenaar
BETALINGEN:
Rabobank: NL28 RABO 0385 5600 01
Maaltijd aan Huis
Voor aanmeldingen en wijzigingen
Tel. 06-13810052
Email: we.oudejans-sarelse@online.nl
of jvravenhorst@kpnmail.nl
HdS Zorg
Verpleging en Verzorging 40 56 03
Personenalarmering 0318- 67 22 23
HELPT (ELK)ANDER:
Hulpdienst en vervoer
Tel.: 0342-41 23 02 / 06 - 50 12 33 99 /
06 - 13 93 22 92
mail: helptelkanderbarneveld@gmail.com
ADRESSEN VOOR ANDERE HULP
diaconie.hervormdbarneveld.nl/
algemeen.html
HULP AAN SULAWESI
Diaconiecollectie zondag 14 oktober
Indonesiëis opnieuw getroffen
door twee grote aardbevingen.

ALGEMENE BERICHTEN
KERKDIENST IN DE HOF
Komende woensdag, 17 oktober, staan de deuren van wijkgebouw “De Hof”
weer open voor een kerkdienst. Dominee P.J. den Admirant uit Apeldoorn
hoopt dan voor te gaan. Aanvang: 19.30 uur. Van harte aanbevolen!
VERVOLG THEMADIENSTEN
In het kader van de serie “Een leven dat verschil maakt” wordt aanstaande
zondag, 14 oktober, stilgestaan bij het 3e thema: “Bouwen aan een christelijk
huwelijk”. Zowel in de middagdienst in de Goede Herderkerk als in de avonddienst in de Oude Kerk. Na beide diensten is er een handout beschikbaar. Wat
een voorrecht dat we vanuit Gods Woord ook op dit gebied toegerust worden!
BEROEP DOMINEE VAN RUMPT
Onlangs is besloten om i.v.m. de vacature die is ontstaan door het vertrek
van dominee Barth een beroep uit te brengen op dominee J. van Rumpt uit
Hulshorst. Een spannende tijd voor dominee Van Rumpt en zijn gezin en voor
onze gemeente. Meer informatie hierover is te vinden onder de berichten van
wijkgemeente 3. Ook dit mogen we in de handen van de Heere leggen.
HOT ITEM-AVOND
U en jij bent van harte welkom op de Hot Item-gemeenteavond die gehouden
wordt op donderdag 18 oktober!
Het thema is Homoseksualiteit. Een hot item in deze tijd; het is één van de
meest besproken onderwerpen in onze maatschappij! Wat heeft de Bijbel
erover te zeggen en hoe gaan we er in de kerk serieus en pastoraal mee
om? Deze avond willen we daar samen met spreker Nico van der Voet over
nadenken. De avond wordt gehouden in Rehoboth en begint om 20.00 uur.
Vanaf 19.45 uur staan de koffie en thee klaar. Kom ook!
SENIORENMIDDAG 25 OKTOBER
Donderdag 25 oktober wordt er in Rehoboth weer een seniorenmiddag
gehouden. Deze middag is de heer Teunis Ruiter onze gast. Teunis werkt al
40 jaar in de hulpverlening en is oprichter van Ruiteractief in de gemeente
Barneveld. Ruiteractief is voor iedereen met een beperking en heeft o.a.
dagprogramma’s op maat voor diegenen die niet kunnen meedoen in een
reguliere onderwijs- of werksituatie.
Wijk 3 is deze middag uw gastheer en vanaf 14.15 uur staat de koffie/thee
klaar (inloop vanaf 14.00 uur). De middag duurt tot ongeveer 16.30 uur.
Wilt u gehaald en gebracht worden, neem dan contact op met diaken
Johan Harthoorn, tel. 419557. Allen hartelijk welkom!
Met vriendelijke groet, seniorencommissie wijk 3.

DOE MEE, HET KAN NOG!
Het “winterwerk” is begonnen. Op tal van plaatsen mogen we elkaar
ontmoeten rond Gods Woord! Misschien aarzelt u en/of bent u druk met vele
andere dingen. Mogen we u aansporen om mee te doen? En als u al meedoet:
vraag anderen mee! Als u niet duidelijk is bij wie u hiervoor kunt aankloppen
mag u gerust mailen of bellen met uw wijkscriba of met ondergetekende.
ONZE GEBOUWEN
In de vergadering van de Algemene Kerkenraad van 17 oktober hopen we
terug te kijken op de gemeenteavonden over onze gebouwen en de tijdens
en na die avonden ontvangen reacties te bespreken. Daarna zal een opdracht
geformuleerd worden, die in november besproken zal worden in een centrale
ambtsdragersvergadering. Natuurlijk hopen we u inhoudelijk zo goed mogelijk
te blijven informeren.
EEN DIENDENDE HOUDING
“Doe niets uit eigenbelang of eigendunk, maar laat in nederigheid de een de
ander voortreffelijker achten dan zichzelf.” (Fil. 2:3)
Namens de algemene kerkenraad, John Heijkoop
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Ditmaal op Sulawesi. Een van de
bevingen veroorzaakte een tsunami
bij de kuststad Palu. Het dodental is
opgelopen tot ruim 1200. Ook zijn er
honderden gewonden en wordt een
onbekend aantal mensen nog vermist.
Huizen en gebouwen zijn zwaar
beschadigd en onder water gelopen.
Eerder al werd het Indonesische
eiland Lombok getroffen door een
reeks aardbevingen. Het Christelijk
Noodhulpcluster (bestaande uit Dorcas,
EO Metterdaad, Red een Kind, Tear,
Woord & Daad en ZOA) heeft in nauw
contact met lokale organisaties en
kerken een hulpactie voor de getroffen
gebieden opgezet. Giften worden
besteed aan noodhulp op de eilanden
Lombok en Sulawesi. We bevelen deze
collecte van harte bij u aan!
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WERKGROEP BUITENLANDSE
BETREKKINGEN ROEMENIË
Diaconiecollectie zondag 21 oktober
De werkgroep Buitenlandse
Betrekkingen Roemenië (BBR)
ondersteunt verschillende kerkelijke
gemeenten en projecten in Roemenië.
Zo zijn er goede contacten met de
hervormd-gereformeerde gemeente
in Haranglab, waar ds. Adorján Kálmán
predikant is. In september heeft een
groep gemeenteleden een bezoek
gebracht aan Haranglab en kon de
gerestaureerde kerk in gebruik worden
genomen. Daarnaast zijn er contacten
met de zustergemeente in Piscolt, een
dorp vlakbij de Hongaarse grens, en
met Koloszpata, een primitief dorpje
waarvan de kerkelijke gemeente
bestaat uit zo’n 100 personen. Als
hervormde gemeente van Barneveld
willen we deze Roemeense gemeenten
graag helpen. De werkgroep
BBR ondersteunt onder meer het
gemeenteleven en organiseert
kledingtransporten vanuit Nederland.
Daarnaast heeft de werkgroep zich
financieel verbonden aan enkele
projecten in Roemenië. Te noemen valt
in dit verband het Rekabproject in Valea
Lui Mihai, waar Areke Wigmans uit
Barneveld onder de zigeunerbevolking
werkt. Om dit prachtige werk blijvend
mogelijk te maken, is uw gebed en
financiële steun onmisbaar.
INLOOPHUIS ”OPEN BOEK”
In het pand van de bibliotheek aan de
Nieuwstraat in Barneveld is dinsdag
2 oktober inloophuis ”Open Boek”
geopend. Het inloophuis is een initiatief
van de hervormde diaconie, maar de
bedoeling is om ook andere kerkelijke
gemeenten in Barneveld hierbij te
betrekken. Doel van het inloophuis
is om mensen die daar behoefte aan
hebben een plek te bieden waar ze

wimversteeg@filternet.nl of bel 0342420542.
Namens alle diakenen,
G. Ligtenberg
VERANTWOORDING
Gehandicaptenzorg 30 sep
Huwelijken
Israël 7 okt
Seniorenmiddag 4 okt
De diakenen
een kop koffie kunnen drinken, waar
vrijwilligers aanwezig zijn die hen een
luisterend oor bieden en waar ze met
hulpvragen terecht kunnen. De centrale
ontmoetingsruimte van de biblitoheek
is hiervoor geschikt gemaakt. Daarnaast
is er een aparte ruimte beschikbaar
waar mensen desgewenst meer
persoonlijke gesprekken kunnen
voeren. Het inloophuis is vooralsnog
open op dinsdagen van 9.30 tot 12.00.
Iedereen is er welkom. Als er behoefte
aan is en zich voldoende vrijwilligers
aanmelden kunnen de openingstijden
worden verruimd en kan het inloophuis
ook op andere dagen of in de
avonduren openen. Coördinator van
het inloophuis is Anne Margriet van
der Mark. Zij was eerder betrokken bij
een inloophuis in Nijmegen. Voor meer
informatie over het inloophuis kunt u
terecht bij Anne Margriet van der Mark,
inloophuisopenboek@gmail.com.
”AAN TAFEL” ZOEKT VRIJWILLIGERS
”Aan tafel” biedt om de week, op
donderdag, maaltijden aan voor
mensen in Barneveld die het financieel
niet gemakkelijk hebben of graag
gewoon eens samen met anderen
willen eten. Voor het bereiden en
nuttigen van de maaltijd wordt gebruik
gemaakt van de voorzieningen in
De Meerwaarde. ”Aan tafel” is een
initiatief van de diaconieën van de
Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt
Barneveld en de Hervormde Gemeente
Barneveld. Uit beide kerken werken
vrijwilligers samen om voor een goede
maaltijd en een prettige ontmoeting te
zorgen. Als vrijwilligers hebben we veel
plezier in het maken en aanbieden van
de maaltijden. Daarbij steken ook de
gasten de handen uit de mouwen. Ook
de ontmoeting met de gasten wordt
voor beide partijen als erg waardevol
ervaren.
Om de maaltijden doorgang te kunnen
laten vinden hebben we nog een
aantal vrijwilligers nodig. Heb je de
mogelijkheid om op donderdag van
16.00 tot 18.00 uur te koken of van
18.00 tot 20.00 uur op te ruimen, geef
je dan op als vrijwilliger. Er wordt per 3
maanden een rooster gemaakt waarin
je gemiddeld 1x per 4 weken aan de
beurt bent. Voor vragen of opgave, mail

€ 2.458,21
€ 1.091,97
€ 2.905,71
€ 149,15

KERKBEHEER
Kerkelijk Bureau
Voor aanschaf collectebonnen en
overige zaken geopend donderdag- en
vrijdagmorgen van 10.00 tot 12.00 uur.
Tel: 41 51 32
Voorzitter: C. van de Pol tel. 49 13 03
Secretaris: E. Kas, tel. 42 07 26
kerkrentmeesters@hervormdbarneveld.nl
Penningmeester:
J.H. de Groot, tel. 41 66 11
Postadres: Gasthuisstraat 5,
3771 HE BARNEVELD
Betalingen:
T.n.v. Kerkrentmeesters
van de Hervormde Gemeente
te Barneveld
NL85 FVLB 0699 7439 74
SCHOONMAKEN GOEDE HERDERKERK
Deze oproep heeft drie zondagen op
de beamer gestaan. We willen nu, via
de kerkbode, nogmaals een oproep
doen. Voor de jaarlijkse schoonmaak
zijn er enkele reacties binnengekomen
(waarvoor hartelijk dank), maar voor
de wekelijkse schoonmaak van de
Goede Herderkerk zijn er helaas geen
aanmeldingen binnen gekomen.
We zouden het heel erg jammer vinden
als we voor dit kerkgebouw - met elke
zondag meer dan 1.400 bezoekers uiteindelijk een beroep zouden moeten
doen op betaalde schoonmakers,
omdat daar hele hoge kosten mee
gemoeid zijn van vele duizenden euro’s
op jaarbasis. Wie helpt ons? Tineke
Slijkhuis (0342-414842 of 06-12710016)
en onze coördinator Melis van
Ravenhorst (0342-490560) verstrekken
graag nadere informatie. U kunt zich
ook bij hen opgeven.
VOEGWERK OUDE KERK
Als College van Kerkrentmeesters
besteden we veel aandacht aan
het onderhoud van de Oude
Kerk. We voeren dit onderhoud
uit vanuit diverse opbrengsten:
de jaarlijkse kerkpleinmarkten,

de onderhoudssubsidies voor dit
rijksmonument en een deel van de
opbrengsten van de maandelijkse
collecten voor het bouwfonds.
We maken een meerjarenplan voor
het onderhoud aan de Oude Kerk
en ontvangen regelmatig advies. Zo
adviseerde de Monumentenwacht ons
om nu het voegwerk te herstellen van
de steunberen en de waterkeringen.
(Voor de niet-technici onder ons:
een steunbeer is een uitspringende
verzwaring van een muur ter
versterking van die muur om zo de
zijdelingse druk van een gewelf op te
vangen.) Het Barneveldse voegbedrijf
Burgering voert dit werk uit. Na deze
werkzaamheden start dit bedrijf in
opdracht van de gemeente Barneveld
met het herstelwerk van de kerktoren.
Als kerk huren we de consistorie, die
zich onder de kerktoren bevindt, van de
burgerlijke gemeente.
Hierbij tonen we enkele foto’s van de
huidige situatie en de beoogde situatie,
na oplevering van de werkzaamheden
door voegbedrijf Burgering.

Volgend jaar zal een aannemer uit
Werkhoven vanaf de tweede week
van januari herstelwerkzaamheden
uitvoeren aan de Oude Kerk.
Afhankelijk van de voortgang rondt de
aannemer dit werk uiterlijk 20 februari
af. In een volgende kerkbode hopen we
u nader te informeren.
FLYERBELEID
Regelmatig treft u na afloop van
een eredienst bij de uitgang
gemeenteleden aan die folders (flyers)
of krantjes uitreiken om u op een

bepaalde activiteit te attenderen.
Medio 2015 hebben we het flyerbeleid
aangescherpt. De aanleiding daarvoor
vormden de toename van het aantal
verzoeken en de ervaring dat deze
verzoeken nogal eens heel laat bij ons
binnenkwamen.
Verzoeken om te flyeren dienen te
worden gericht aan ondergetekende
(e-mail: kerkrentmeesters@
hervormdbarneveld.nl). Als college
kunnen we verzoeken alleen inwilligen
als deze een activiteit betreffen
die rechtstreeks gelieerd is aan
onze hervormde gemeente en de
identiteit van onze gemeente. Aan een
toestemming om te flyeren verbinden
we drie voorwaarden: 1) het verzoek
om te flyeren is tenminste 14 dagen
voor het beoogde foldermoment
ingediend; 2) het folderen/flyeren vindt
plaats bij de uitgang(en) aan het einde
van de ochtenddiensten; en 3) er wordt
bij alle drie kerkgebouwen geflyerd.
We zullen flyeren na een middagdienst
(ook) toestaan, als daar een
goede reden voor is. Wilt u na een
middagdienst flyeren, dan verzoeken
wij u aan te geven waarom u dat
wenselijk acht. Met het ontvangen
van toestemming om te flyeren gaat
u de verplichting aan om bij alle
kerkgebouwen te flyeren. (We willen
in deze alle ochtenddiensten gelijk
houden.) De termijn van 14 dagen
biedt ons als college de mogelijkheid
desgewenst wat uitgebreider te
toetsen of er inderdaad sprake is van
een activiteit die gelieerd is aan onze
gemeente en de identiteit van onze
gemeente. Een termijn van 14 dagen
geeft ons voldoende tijd om een
afgewogen standpunt in te nemen.
KERKBEHEER
2e collecte op 14 en 21 oktober
De opbrengst van de tweede collecte
is bestemd voor kerkbeheer. Het is
belangrijk om ook voor de eigen
gemeente, voor ons deel van Gods
wereldwijde kerk, te collecteren. We
ontvangen veel, omdat God veel geeft,
in de erediensten, maar eveneens via de
pastorale zorg en diverse contacten in
de gemeente. Deze contacten groeien
soms uit tot hechte vriendschappen.
Dat is vooral mogelijk wanneer er
wederzijds een sterke geloofsband
wordt ervaren. Het belangrijkste is
echter dat God – ook via al het werk in
en om onze hervormde kerk – wordt
verheerlijkt. De Westminster belijdenis,
de bekende Engelse belijdenis,
beantwoordt de kernachtige vraag
‘wat is het hoogste doel in uw leven?’
met een even kernachtig antwoord:
‘… om God te verheerlijken en zich
voor eeuwig over Hem te verheugen,’

Daar draait het leven van ons allen ten
diepste om. Graag bevelen we deze
collecte bij u aan.
INSTANDHOUDING PASTORAAT
3e collecte op zondag 14 oktober
Pastoraat richt zich mede op ons
geestelijk leven, onze dagelijkse
omgang met God. We zijn naar Gods
beeld geschapen. We zijn geschapen
om met God te leven. De zondeval
heeft dit ernstig verstoord, maar God
wil dat we naar Hem terugkeren. Hij
heeft er ook alles aan gedaan om dat
voor ons mogelijk te maken. Hij is
als de vader uit de gelijkenis van de
Verloren Zoon, die uitziet of de zoon al
terugkomt.
Pastorale krachten gaan niet op eigen
kracht de gemeente in. Zij nemen
altijd het levendige en krachtige
Woord mee. Ze bereiden de pastorale
gesprekken biddend voor en tijdens
deze bezoeken mogen zij op elk
moment de hulp van de Heilige Geest
inroepen. Vrijwilligers verrichten
veel pastoraal werk. Daarnaast is er
het werk van de betaalde krachten:
predikanten en pastoraal werk. Wilt u
via deze collecte de voortgang van dit
werk ondersteunen? Ook uw steun in
de vorm van een geregeld gebed is
onmisbaar.
BOUWFONDS
3e collecte op zondag 21 oktober
Op de derde zondag in oktober
collecteren we voor het bouwfonds.
We hebben deze collecte in het leven
geroepen om de financiële ruimte te
vergroten voor nieuwbouw of groot
onderhoud. Als college wachten we
op het gebouwenbesluit. Eén ding
is al wel duidelijk: er is hoe dan ook
veel geld nodig. Voor wat betreft deze
collecte behoeft u dus niet eerst het
gebouwenbesluit af te wachten. We
brengen deze collecte graag onder uw
aandacht.
KRACHTIG BIDDEN
In Gebedsgestalten wijdt wijlen ds. F.
Bakker naar aanleiding van Jakobus
5:16b een hoofdstuk aan krachtig
bidden. Ds. Bakker schrijft de volgende
bemoedigende woorden: ‘Intussen zien
we nu ook dat er voor een krachtig
gebed geen dingen te klein zijn. Het
staat boven en naast het hele gewone
alledaagse leven. Zou er voor de Heere
iets te klein zijn? Het is juist een God,
Die Zich groot maakt in het kleine. Tot
Noach sprak de Heere van een nieuwe
aarde in een nietig olijventakje. Zou
dan het krachtige gebed niet daarom
zo veel gemist worden, omdat het te
hoog wordt gezocht? In het bijzondere,
in het buitengewone, in het geweldige,
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in het opzienbarende. Wij denken
hierbij te moeten klimmen, terwijl we
juist moeten dalen.’ In deze geest mag
er ook een krachtig bidden in onze
gemeente zijn, ook voor het pastorale
werk.
E. Kas
VERANTWOORDING COLLECTEN
Kerkbeheer 30 sep
€ 2.083,35
Bouwfonds 30 sep
€ 2.031,87
Zendingsbussen
€ 756,55
De Hof 26 sep
€
79,00
Kerkbeheer 7 okt
€ 2.025,84
Evangelisatiewerk 5 okt
€ 2.039,12
College van Kerkrentmeesters
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VERJAARDAGFONDS
De opbrengst van het fonds in
september leverde een mooi bedrag
op van € 4056,25. Het totaal van de
eerste 9 maanden van 2018 komt
daarmee op € 31.448,41. Allen die
hebben bijgedragen hartelijk dank.
We mogen gelukkig zien dat het
kerkenwerk nog veel steun krijgt vanuit
de gemeente en dat ook onze activiteit,
het verjaardagfonds, een substantieel
onderdeel is van de middelen die
ingezet worden. Er komen nog steeds
zakjes van het verjaardagfonds via de
collectezak binnen. Dat is uiteraard
geen enkel bezwaar, maar we vroegen
u of u in dat geval wel de wijk op het
zakje wil vermelden waar u woont.
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KERKPLEINMARKT 2019
Inbrengen van
kleinere spullen iedere
zaterdagmorgen van
9.00-12.00 uur op de
parkeerplaats bij de
Goede Herder Kerk. Grotere spullen en
meubels worden bij u opgehaald. U
kunt hiervoor contact opnemen met
dhr. G. Beulenkamp: 412205, of dhr. W.
v.d. Bosch: 412202.
Voorverkoop meubelen en andere
zaken: elke 1e zaterdag van de
maand bij de Fam. Gilles, Van Zuijlen
van Nieveltlaan 58 van 10.00-12.00
uur. Een gedeelte van het aanbod is
ook te vinden via onze advertenties
op Marktplaats.nl. (marktplaats
kerkpleinmarkt).
Voor overige informatie of vragen:
Telefoon: 413551 of kerkpleinmarkt@
hervormdbarneveld.nl
De kerkpleinmarktcommissie

AANDACHTIG
Goede rentmeesters... Of messentrekkers!?
Afgelopen zomer las ik een brochure van de hand van Koos van Noppen,
die werkzaam is voor de IZB. Het aantal pagina’s is bescheiden, maar de titel
ervan doet vermoeden dat het lezen geen aangenaam verpozen wordt:
“Messentrekkers bij de Nachtwacht”.
Koos begint met een voorval uit 1975: Iemand bezocht het Rijksmuseum in
Amsterdam. Aangekomen bij de Nachtwacht trok hij een gekarteld tafelmes,
waarmee hij het schilderij te lijf ging. De gevolgen voor het wereldberoemde
schilderij waren dramatisch. Dit tafereel komt hem voor de geest als hij nadenkt
over de manier waarop veel christenen vandaag met de schepping omgaan.
Het is nog erger: “Rembrandt was op het moment van de aanslag al ruim
300 jaar dood. Maar vandaag wordt onherstelbare schade toegebracht aan
de schoonheid van de schepping in aanwezigheid van de Kunstenaar. Alsof je
een topstuk molesteert terwijl de schilder naast je staat. Hoe lang zal Hij dat
aanzien? Christenen zeggen zelfs de Maker te eren en te aanbidden…”
Zó! De messen zijn geslepen… Vervolgens benoemt hij de enorme
klimaatcrisis en de veel te grote ecologische voetafdruk van de gemiddelde
Nederlander. Helaas leggen ook veel christenen in hun consumptiepatroon een
milieubewusteloosheid aan de dag waar hij stil van wordt. Ze willen dichtbij
God leven, maar zorgen niet voor de schepping. In plaats daarvan consumeren
ze er op los. “Ze beschikken over dezelfde auto’s, huizen, comfort, radio’s, t.v.’s en
kleding, ze gaan eten in dezelfde restaurants, kopen dezelfde wijnen en liggen
tijdens de vakantie op dezelfde stranden of maken dezelfde verre reizen als
diegenen die beweren dat ze helemaal niet in het hiernamaals geloven.” Hun
levenswijze is een contrast met de Mensenzoon, die geen steen had om Zijn
hoofd op te laten rusten.
Scherpe woorden. Ontdekkend ook. Maar dan op een manier die net
even anders is dan wat ik me voorstel bij een ‘ontdekkende preek’. Koos legt
zijn vinger op een plek die pijn doet: Zijn wij goede rentmeesters over Gods
schepping? Denken wij na over de gevolgen van onze keuzes voor het klimaat?
Of schuiven we dat af op de overheid? Koos pleit voor een eenvoudige, op God
gerichte levensstijl. Met weinig tevreden, omdat onze schat in de hemel is.
Kiest hij zulke scherpe woorden om me aan het denken te zetten? Daarin
is hij geslaagd. Toch zou ik voor wat meer nuance voelen. Iemand als de
bekende zendelinge Corrie ten Boom leefde eenvoudig, toch had ze een
enorme ecologische voetafdruk. Doordat ze in meer dan tachtig landen het
Evangelie bracht en daarvoor vaak het vliegtuig nam. Voor mij zou dus de vraag
zijn: wat voor doel dient een verre vliegreis? Veel van onze dagelijkse keuzes
hebben kleine of grotere gevolgen voor het milieu. Toen ik afgelopen zomer
op onze camping deze brochure las, hoorde ik ergens een moeder haar zoontje
opvoedend aanspreken: “Als we van het ene vertrek naar het andere gaan, dan
laten we niet het licht branden. Als we in de supermarkt komen, dan kiezen
we voor regionale producten, die niet de halve wereld zijn overgevlogen.” Ik
vond het mooi dat deze moeder haar kind leerde om bewust na te denken over
dagelijkse keuzes. Dat zou ook voor ons een stap in de goede richting zijn.
Zijn we goede rentmeesters of…messentrekkers!? De messentrekker bij
de Nachtwacht bracht het kunstwerk bewust schade toe. Wij doen dit bij het
kunstwerk van Gods schepping vaak onbewust, doordat we niet stilstaan bij de
gevolgen van onze keuzes. Dit doet me denken aan een nog merkwaardiger
gebeurtenis in de historie van de Nachtwacht: rond het jaar 1715 moest het
grote schilderij naar de Kleine Krijgsraadkamer van het Paleis op de Dam
verhuizen. Maar het wilde daar niet passen tussen twee deuren. Als ‘oplossing’
werden er grote delen van de zijkanten en de bovenkant van het schilderij
afgesneden! Deze gemakzucht kreeg grote gevolgen voor de compositie van
het hele schilderij.
Het kunstwerk van Gods schepping past niet tussen de deuren van een
consumptieve levensstijl. Geloven in een Schepper én gemakzuchtige keuzes
die Zijn schepping schaden, ze kunnen niet samengaan.
U kunt de brochure downloaden via www.arocha.nl.
Ds. L.P. Blom.

AGenda verenigingen
ANNA
Op dinsdag 16 oktober is onze eerste kringochtend van dit seizoen.
We behandelen de bijbelstudies 1 en 2 uit het juninummer van De Hervormde
Vrouw: Jeremia 1 en 2: 1-13. We hopen vertrouwde gezichten weer te
ontmoeten, maar ook nieuwe gezichten zijn meer dan welkom. Kom gerust
eens een kijkje nemen! Vanaf 9.15 uur staat de koffie/thee klaar in Rehoboth.
We beginnen om 9.30 uur en sluiten af om ± 11.15 uur. Tot dan!
Een hartelijke groet van het bestuur
HADASSA
Hadassa gaat weer van start op de dinsdagochtend.
Op 16 oktober komen we bij elkaar in De Garve.
Anneke van Maanen hoopt de inleiding te houden over Bijbelstudie 1 en 2.
Wat zou het fijn zijn als we weer nieuwe dames mogen verwelkomen.
De ochtend begint om 9.30 uur en vanaf 9.15 uur staan koffie en thee klaar.
Er is kinderoppas.

Huurwoning gezocht
Jong stel (21 & 19 en allebei
werkend) zoekt (huur)woonruimte
vanaf 1 juni 2019 voor de periode
van ongeveer 1 jaar in Barneveld of
omgeving. Graag contact opnemen
via robert.van.grol@gmail.com of 062490 5220.

Agenda
Opgave kerkbode@hervormdbarneveld.nl

16 en 23 oktober 10.00-12.00 uur

Koffiedrinken De Hoeksteen | info tel:
400040

17 en 24 oktober 18.45 uur
gebedsuur Oude Kerk | info tel. 490547
of 421714

20 oktober 9.30 – 16.00 uur Open
Doorsdag Utrecht Jaarbeurs | www.

OPENDOORS.nl/dag

26 oktober 17.45 uur Samen
eten De Garve | aanmelden via
samenetenindegarve@gmail.com of tel. 0342421714

27 oktober 14.30 uur Opvoedmiddag
-12 | opgeven voor 15 oktober via
opvoedmiddag@gmail.com

Zie ook Agenda op www.
hervormdbarneveld.nl.

Actueel

ZIJ EVENT
ZIJ is ontstaan vanuit het verlangen om
iedere vrouw in onze gemeente een
plek te geven waar zij zich thuis voelt
en zich gezien en geliefd weet.
Het eerste event vindt zaterdag 13
oktober a.s. plaats en wordt een dag
om te ontmoeten, te geloven en te
groeien. Een dag om als vrouwen naar
elkaar te luisteren, van elkaar te leren
en elkaar beter te leren kennen. Zo
willen we, met de bijbel open, samen
komen tot Zijn eer.
Het ochtendprogramma wordt met
name gevuld met geloofsgesprekken
en een spreekster.
Het middagprogramma biedt
ontspanning in de vorm van heel
verschillende workshops die
ontspanning en/of verdieping bieden
én een heel gezellige markt. De
hele dag door zullen we onze Heere
aanbidden met muziek.
Via Facebook en Instagram hebben veel
vrouwen uit onze gemeente ZIJ al leren
kennen.
We konden helaas “maar” 200 vrouwen
een plekje bieden en die plaatsen
waren boven onze verwachting snel
gereserveerd. Maar we willen graag
iedereen betrekken bij ons eerste ZIJ
Event. Wil jij bidden voor deze dag?
En… als jij ook graag eens bij ZIJ
aansluit: we gaan verschillende
activiteiten per jaar organiseren. Noteer
zaterdagavond 12 januari 2019 maar
alvast in je agenda!!
Dia-avond
De werkgroep
Barneveld van
de Bond tegen
vloeken houdt op
vrijdag 19 oktober
in K.C. Rehoboth een dia-avond
met natuurfotograaf Maas van de
Ruitenbeek. De diaserie heeft als titel
”Scandinavië, het ruige noorden van
Europa”.
Van de Ruitenbeek (1968) is een
geboren Veluwnaar. Al vroeg was hij
geïnteresseerd in alles wat met de
natuur en het landschap had te maken.
Jarenlang is hij natuurvoorlichter
geweest. Als natuurfotograaf is hij
niet alleen op de Veluwe maar ook op
andere plekken in ons land actief. Ook
bezocht hij veel Europese landen.
De avond begint om 19.30 uur. De
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zaal is om 19.00 uur open. De toegang
bedraagt 7,50 euro. Kinderen betalen 3
euro, gezinnen maximaal 20 euro. Deze
prijs is inclusief koffie, thee of frisdrank
met cake.
Bij de uitgang wordt een collecte
gehouden voor de Bond tegen vloeken.
De opbrengst is bestemd voor het
landelijke werk van de Bond tegen
vloeken.De Bond tegen vloeken bestaat
sinds 1917 en is een organisatie die
actief het respectvol taalgebruik
zonder vloeken bevordert. Met name
in het scholenwerk besteedt de Bond
ook aandacht aan andere vormen
van verbaal geweld. De bekende
reclameposters op stations en andere
locaties vormen een belangrijk, maar
kostbaar onderdeel van de campagnes
van de Bond tegen vloeken. Zie ook
www.bondtegenvloeken.nl.

Moldavië, Oekraïne en Roemenië.
Dorcas ondersteunt met de
voedselpakketten de allerarmsten.
Veel van hen leven teruggetrokken
en in armoede. Ze staan er vaak
alleen voor en komen, vanwege
gezondheidsproblemen of ouderdom
de deur niet meer uit. De ontvangers
van een pakket worden zorgvuldig door
lokale partnerorganisaties geselecteerd.
Onze partners weten welke mensen
hulp nodig hebben. InBarneveld wordt
op vrijdag 9 en zaterdag 10 november
de Dorcas Voedselactie gehouden op
de volgende locatie(s): Albert Heijn,
beide filialen van Coöp, drie filialen van
de Jumbo, Plus en de Spar.
STUDIEDAG OVER HET CHRISTELIJK
HUWELIJK
Op 21 november belegt
de Gereformeerd Bond
een studiemiddag +
-avond over het christelijk
huwelijk.
Deze avond wordt gehouden in
Woudenberg. Kosten: 39 Euro p.p.
Voor meer informatie: zie www.
gereformeerdebond.nl – agenda.
Aanmelden kan tot en met 9 november
via info@gereformeerdebond.nl of 05557 66 660.
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ROEMENIË
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Dorcas Voedselactie – Omdat we
om hen geven
Van 4 t/m 11
november
wordt voor
de23e keer
de Dorcas
Voedselactie gehouden. Vele
vrijwilligers en consumenten in heel
Nederland dragen hier een steentje aan
bij. Op honderden locaties in Nederland
– in supermarkten, kerken en scholen –
zamelen duizenden vrijwilligers samen
met consumenten producten en geld
in voor de allerarmsten in Albanië,

nieuw werkgroepslid gezocht
Gerda Hazeleger heeft er al heel
wat jaartjes op zitten binnen onze
werkgroep. Haar grootste taak
was het verzamelen van kleding,
linnengoed ect. voor verzending naar
Roemenië. Dit heeft ze met veel inzet
en enthousiasme gedaan. Zo vulde
ze samen met een aantal vrijwilligers
jaarlijks zo’n 400 bananendozen. Nu
heeft Gerda aangegeven het stokje
over te willen dragen.
Wie wil nu haar/zijn handen en tijd
beschikbaar stellen?
Een werkruimte (met licht en warmte)

is er: een kledingdepot bij een
gemeentelid.
Afnemers zijn er ook: in Roemenië zijn
ze blij met onze 2e handskleding. Het is
dankbaar en verrassend werk, want wat
kom je allemaal niet tegen?
Draagt u uw medemens in Roemenië
een warm hart en warme kleding toe?
Heeft u wat uren beschikbaar?
Vindt u het leuk om dit stukje
gemeentewerk samen met andere
vrijwilligers aan te pakken en uw eigen
tijd daarvoor te kiezen? Informeer
dan eens vrijblijvend bij één van onze
werkgroepsleden, bij Gerda Hazeleger
zelf of via de mail: bbroemenie@
hervormdbarneveld.nl.
Gelijk doen we een oproep voor het
materiaal: Schoenen - Dameskleding
- Herenkleding (vooral kleine maat) Kinderkleding - Dekens - Linnengoed
– Ondergoed. Uw kleding (mits schoon
en in goede staat) krijgt een dankbaar
tweede leven! Afleveradres en voor
informatie: Gerda Hazeleger, van den
Bogertlaan 10, 3772 AD Barneveld.
tel.0342-417134.
Namens de Werkgroep Buitenlandse
Betrekkingen Roemenië: Hartelijk dank!

KEN JE MIJ? – MUSICAL RIVKA
Rivka treedt
opnieuw
op in het
Schaffelaartheater!
Wegens het
grote succes
van de
musical ‘Ken
je Mij’, wordt
deze musical
nu voor
het eerst
vertoond in
het theater.
Ken je mij? Ken je mij echt? Een vraag
die we elkaar best eens mogen stellen.
Wie is die ander nu eigenlijk echt? Ken
ik mijn eigen vrienden? Ken ik God?
Kent de ander mij?
Vragen waar musicalgroep Rivka bij
stilstaat in de musical. Een stuk over
lijden, wat doet dit met je? Hoe ga je
om met het lijden van anderen?
Laat je meenemen in deze verrassende
en confronterende musical gebaseerd
op een stuk uit de Bijbel.
Het optreden vindt plaats op zaterdag
3 november om 20.15 uur. Kaarten (10
euro pp) kunnen besteld worden op de

site van het Schaffelaartheater (www.
schaffelaartheater.nl) of aan de kassa op
de betreffende avond.
IZB-brochure Geloven op
werkdagen
De missionaire
organisatie IZB
heeft een brochure
samengesteld voor ondernemers
en leidinggevenden: ‘Geloven op
werkdagen’. De uitgave wil hen
aanmoedigen en inspireren om de
beweging te maken van ‘de binnenkamer naar de werkvloer’ en vice versa.
Ondernemers en leidinggevenden
dragen veel verantwoordelijkheid en
hun houding kan veel impact hebben
op hun dagelijkse werkomgeving,
Juist daarom is het van belang dat
ze dagelijks tijd doorbrengen in de
‘binnenkamer’, voor het lezen van de
Bijbel en gebed. Investeren in de relatie
met God levert een ‘winst’ op die niet in
cijfers is uit te drukken.
In juni jl. vond het eerste IZBondernemersevent plaats. De IZB
kreeg het verzoek om een vervolg.
De brochure voorziet daarin, evenals
een serie podcasts (‘woord voor de
werkweek’), die in oktober van start
gaat. De wekelijkse, korte audiobijdragen op de maandagmorgen gaan
in op de vragen en moeilijkheden waar
ondernemers en leidinggevenden
tegenaan lopen. En om hen te
inspireren om gericht op Christus de
werkweek in te gaan. Zo wil de IZB
ondernemers en leidinggevenden
helpen om dichterbij God te leven, te
werken en vrucht te dragen.
De gratis uitgave ‘Geloven op
werkdagen’ is te bestellen via: www.izb.
nl/geloven-op-werkdagen
Aanmelden voor de wekelijkse podcast
‘Woord voor werkweek’: www.izb.nl/
woord-voor-de-werkweek

Gebed
In het boekje ‘In Zijn spoor’ wat op veel
kringen wordt gebruikt, lezen we dat de
Bijbel ons zowel in het O.T als in het N.T.
heel vaak oproept om ons te bekeren.
We moeten ons daarvoor wenden tot
de levende God. En Jezus zegt: Bekeer
u! Hij wil Zijn liefde aan ons geven. Wij
mogen tot Hem daarover in gebed
gaan. Graag vragen wij u dan ook te
bidden voor:
- Het zendingswerk van Gijsbertha en

Jac- Louis van Rooijen in Gobabis
(Namibië) –www.lightforthechildren.
nl- die afgelopen week hun getuigenis
vertelden.
- Willeke Heijkoop die tot eind oktober
in een herberg in het noorden van
Spanje pelgrims bemoedigt die
onderweg zijn naar Santiago de
Compostella.
- De groep die voor SHIB tot 26 oktober
in Zuid-Afrika is om mensen te helpen
en te vertellen over de liefde van de
Here Jezus voor hen.
Gebeds-en bemoedigingsreis 2019

Waarheen? Naar het Midden Oosten.
Wanneer? Van 23 april t/m 2 mei 2019.
We nodigen u/jou uit om een reis
mee te maken waarbij je verrast zult
worden. Verrast door de vele bijzondere
ontmoetingen die er zullen zijn, het
grootmaken van onze God in een
andere omgeving. Je ervaart dat samen
bidden verbindt, ook al versta je elkaar
niet! Je snuift een cultuur op waar je
geen voorstelling van hebt als je daar
nog niet bent geweest.
Geïnteresseerd? Neem z.s.m. contact
op met Bert Gijsbertse 06-40272244 of
bertgijsbertse@gmail.com
Midden Oosten Groep

Missionaire Cursus
Deze cursus is bedoeld voor
geïnteresseerde gemeenteleden en
ambtsdragers die zich willen verdiepen
in de Bijbelse betekenis van zending.
Centraal staat het boek ‘Bewogen met
de wereld’, onder andere geschreven
door de lector dr. J.H. van Doleweerd.
Het doel is om de deelnemers bewust
te laten worden van de betekenis van
zending voor de (kerkelijke) praktijk van
alledag.
Tijdens deze drie avonden wordt een
selectie van Bijbelse kernwoorden
behandeld, naar uw keuze. Het gaat
om de volgende kernwoorden: de
Naam van God, God de Vader, God de
Zoon, God de Heilige Geest, Wereld,
Schepping, Zonde, Lijden, Verkiezing,
Verbond, Incarnatie, Zending, Koninkrijk
van God, Barmhartigheid, Gerechtigheid,
Verzoening, Gods Woord, Bekering,
Kerk, Getuigen, Vreemdelingschap,
Discipelschap Vreze des Heeren,
Bevinding, Gebod en Bidden.
De cursus wordt gehouden op
donderdagavond 22 november, 29
november en 6 december van 19.30
– 22.00 inclusief pauze in Kerkelijk
centrum Rehoboth
Het inschrijfgeld voor deze leesavonden
bedraagt eenmalig € 30, inclusief een
exemplaar van het boek ‘Bewogen
met de wereld’. Met uw deelname
steunt u mijn uitzending en ontvangt
u het boek ter waarde van € 19,95.
U kunt u opgeven via contact@
timonnaarafrika.nl, o.v.v. ‘Missionaire
cursus’. Deelname is definitief na het
overmaken van het inschrijfgeld op de
rekening van bankrekeningnummer
IBAN NL39 RABO 0305 5091 95 - t.n.v.
Zendingscommissie Hervormde
Gemeente in Barneveld - o.v.v. ‘uw
naam + Missionaire Cursus’.
Vriendelijke groet, Timon van Doleweerd

Onderwijs in Zuid-Afrika
Beste gemeenteleden,
mijn naam is Timon
van Doleweerd (25)
en ben recent lid
geworden van de
Hervormde Kerk te
Barneveld. Momenteel
geef ik les op het
Ichthus College te
INFORMATIE VOOR ALLE GEMEENTELEDEN
Veenendaal en bereid
Onder het Orgaan Pastoraat en Gemeenteopbouw
ik mij voor op een
vallen 7 werkgroepen:
uitzending vanuit
• Psycho Pastorale Begeleiding
onze gemeente. Ik
• Bevrijdingspastoraat
hoop namens de GZB
• Rouw en Verlies
als junior teacher
• Hot Item
les te geven op het
Mukhanyo Theological • Seksualiteit en Pastoraat
• Huwelijkskring ‘Klaar voor de start’
College in Zuid-Afrika.
• Marriage Course
U kunt uitgebreid met
mij en deze uitzending
kennismaken op www. Neemt u even een kijkje op de website?
www.hervormdbarneveld.nl>onze
timonnaarafrika.nl, en
gemeente>gemeenteopbouw>kies een werkgroep
u kunt mij natuurlijk
altijd aanspreken.
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Duidelijk en
slagvaardig.
Voor ondernemers
en particulieren

Uw belang, onze zorg

v. Zuijlen van Nieveltlaan 33

Tel. 0342-413062

3771 AA Barneveld

Fax. 0342-450357

info@vandenbergkachels.nl

info@vandenbergbrandstoffen.nl

www.vandenbergkachels.nl

www.vandenbergbrandstoffen.nl

ÉÉN CONTACTPERSOON
ALTIJD INZICHT
AANTREKKELIJKE TARIEVEN
BEST MOGELIJKE RESULTAAT

Ceram 89 | Barneveld | 0342 400 285

In en om de HERVORMDE KerK - 12 oktober 2018

hans@wolfsgoed.nl | www.wolfsgoed.nl
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a. Stationsweg 43, Barneveld
t. 0342 491 028
e. info@wolleswinkel.nl
www.wolleswinkel.nl

