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Lezen: Psalm 119: 17-24 
 
(NBV) 
 
17 Wees goed voor uw dienaar – dan zal ik leven en mij houden aan uw woord. 18 Neem de sluier van mijn 
ogen – dan zal ik zien hoe wonderlijk mooi uw wet is. 19 Ik ben een vreemdeling op aarde, verberg uw 
geboden niet voor mij. 20 Mijn ziel kwijnt weg van verlangen naar uw voorschriften, dag en nacht. 21 U zult de 
hoogmoedigen straffen, de vervloekten die afdwalen van uw geboden. 22 Neem spot en verachting van mij 
weg, want ik heb uw richtlijnen gevolgd. 23 Al spannen machtigen tegen mij samen, uw dienaar blijft uw 
wetten overdenken. 24 Uw richtlijnen verheugen mij, ze geven mij goede raad.  
 
(HSV) 
 
17 Wees goed voor Uw dienaar, dan zal ik leven en Uw woord in acht nemen. 18 Ontsluit mijn ogen en laat mij 
aanschouwen de wonderen van Uw wet. 19 Ik ben een vreemdeling op de aarde, verberg Uw geboden niet 
voor mij. 20 Mijn ziel wordt verteerd van verlangen naar Uw bepalingen, te allen tijde. 21 U bestraft de 
vervloekte hoogmoedigen, die van Uw geboden afdwalen. 22 Wentel smaad en verachting van mij af, want ik 
heb Uw getuigenissen in acht genomen. 23 Zelfs toen vorsten op hun troon gezeten tegen mij spraken, 
overdacht Uw dienaar Uw verordeningen. 24 Ja, Uw getuigenissen zijn mijn bron van blijdschap, zij zijn mijn 
raadgevers.  
 
Het woord is onze Raadsman 
Een manier om te dealen met eenzaamheid (vers 19), smaad, minachting en belediging (vers 22-23) is ermee 
naar een therapeut of raadsman gaan. De Bijbel kan een geweldige raadgever voor ons worden (vers 24), 
maar dat gebeurt alleen als we gaan zien ‘hoe wonderlijk mooi’ het Woord is (vers 18). Paulus heeft het over 
een geestelijke sluier of bedekking die over ons denken ligt (2 Korinthiërs 3:14-18). We zien misschien wel 
allerlei feiten in de Bijbel, maar zonder de hulp van de Geest kunnen we niet zien hoe fantastisch en 
bijzonder het onderwijs van de Bijbel is, en van Christus zelf. De Geest kan de sluier wegnemen (2 Korinthiërs 
3:18). Vraag God om je ogen te openen voor de pracht en glorie van de Schrift (vers 18). Dan kan de Bijbel je 
ziel genezen. 
 
 
Gebed 
Heer Jezus, u wordt ook wel Wonderbare Raadsman genoemd, en dat bent u ook werkelijk! Maar het is op de 
bladzijden van de Bijbel dat ik uw kostbare raad en troost ben tegengekomen. Open mijn ogen om de Schrift 
te begrijpen zodat ik steeds meer van uw fantastische raad kan ontvangen. 
Amen. 
 
 
Uit: Psalmendagboek – Een jaar lang leven met de liederen van Jezus. Tim Keller, samen met Kathy Keller. 
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1 januari 09.30 u Ds. B.M. van den Bosch 1. Kerk en Eredienst

Nieuwjaarsdienst 2. St. HOE

3. Uitgang: Onderhoud gebouwen

5 januari 09.30 u ds. P. Nobel - Garderen 1. Kerk en Eredienst

18.30 u ds. B.M. van den Bosch 2. HGJB

3. Uitgang: Onderhoud gebouwen

12 januari 09.30 u ds. B.M. van den Bosch 1. Kerk en Eredienst

18.30 u ds. M. van de Ruitenbeek - Wilnis 2. Gevangenenzorg

3. Uitgang: Onderhoud gebouwen

19 januari 09.30 u ds. B.M. van den Bosch 1. Kerk en Eredienst

18.30 u ds. B.M. van den Bosch 2. Nederlandse Patientenvereniging

3. Uitgang: Onderhoud gebouwen

26 januari 09.30 u ds. B.M. van den Bosch 1. Diaconie

18.30 u ds. C.J. Overeem - Woerden 2. De Wingerd

3. Uitgang: Onderhoud gebouwen

2 februari 09.30 u ds. B.M. van den Bosch 1. Kerk en Eredienst

18.30 u Prop. J.J. de Haan – Woerden 2. St. Eleos

3. Uitgang: Onderhoud gebouwen

9 februari 09.30 u ds. B.M. van den Bosch 1. Kerk en Eredienst

18:30 u ds. B.M. van den Bosch 2. Leerstoelfonds GB

3. Uitgang: Onderhoud gebouwen

16 februari 09.30 u ds. B.M. van den Bosch 1. Kerk en Eredienst

bediening Heilige Doop 2. GZB voorjaarszending Deelgenoten

18.30 u ds. P. Vermaat - Veenendaal 3. Uitgang: Onderhoud gebouwen

23 februari 09.30 u ds. P. Veerman - Katwijk 1. Diaconie

18.30 u ds. G.M. van Meijeren - Hoevelaken 2. Plaatselijk Evangelisatie

3. Uitgang: GZB

Voor informatie over de 'autodienst' (voor wie niet op eigen gelegenheid naar de kerk kan komen), 

kunt u contact opnemen met diaken C. Joosse, tel.nr. 06-41172479
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In de maanden januari en februari hopen de volgende gemeenteleden hun verjaardag te gedenken. 

Stuurt u hen een kaartje? 

 

I.v.m. de privacy-wetgeving is de verjaardagskalender alleen als papieren versie beschikbaar.  

 

 
Namens de lezers van de Kerkklanken hartelijk gefeliciteerd met uw 
verjaardag. 

Wij wensen u Gods zegen toe in het nieuwe jaar dat voor u ligt.  
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We zijn als kerkenraad dankbaar voor het vele werk dat binnen de gemeente plaatsvindt. Het is ons gebed dat dit alles mag 

bijdragen aan de groei van ons persoonlijk geloof en ons omzien naar elkaar.  

 
 

Kerst en oud en nieuw 2019-2020 

Inmiddels zijn we alweer in de vierde week van Advent. In de 

verte zien we het Kind in de kribbe al liggen. Christus is geboren! 

Het Woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond. 

(Johannes 1). De kerkenraad wenst u allen gezegende kerstdagen 

toe.  

Tegelijk leven we toe naar het einde van het jaar 2019. Tevens 

wensen wij u als gemeente van Christus een gezegend nieuwjaar 

toe. We denken in het bijzonder aan iedereen die een dierbare 

heeft moeten missen het afgelopen jaar. Ook hen bidden we de 

troost toe in het ontstane verdriet. 

 

Bevestiging ambtsdragers  

 

Zowel kerkenraad als gemeente zijn verheugd over het feit dat we 

binnenkort weer een jeugdouderling in ons midden mogen 

begroeten in de persoon van Juriën Stam. 

Tevens zijn we blij dat Arjen van der Ree (ouderling) en Hans 

van Ballegooijen (diaken)  zich beschikbaar hebben gesteld voor 

een nieuwe termijn binnen de kerkenraad. Gerrit van der Stok 

(ouderling-kerkrentmeester) stelt zich nog een jaar beschikbaar. 

De (her-) bevestiging van hierboven genoemde broeders zal Deo 

Volente plaatsvinden in de morgendienst van zondag 12 januari 

2020. 

 

Afscheid 

 

In de bevestigingsdienst van 12 januari willen we officieel 

afscheid nemen van onze broeder Rob van Butselaar. Hij mocht 

onze gemeente dienen voor een lange periode van twaalf jaar. De 

laatste jaren als jeugdouderling. Langs deze weg willen wij hem 

nu alvast hartelijk danken voor zijn inzet binnen onze gemeente 

van Christus waar hij zijn talenten heeft ingezet. We wensen Rob 

de zegen van onze God samen met zijn gezin.  

De broeders die bevestigd en herbevestigd worden in het ambt 

wensen we de zegen van onze God toe in hun werk binnen Gods 

wijngaard. 

 

Namens de kerkenraad,  

Dirk Zuijderduijn,  scriba 
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Catechese  
Bezoeken van de catechisanten aan gemeenteleden 
Bij de bezoeken kon iedereen die dat wilde ingeschakeld worden bij jeugdpastoraat. Bij jeugdpastoraat gaat het om 
ontmoeten, kennen en openstaan voor de jeugd. We kijken dankbaar terug op de bezoeken op 25 november. Er zijn 
mooie gesprekken gevoerd over het gebed en er is samen gebeden. Dit jaar gingen alle catechisanten van ‘Follow 
me’ en ‘Follow me next’ op bezoek. Het was een organisatorische uitdaging om voor alle 60 catechisanten een 
gastadres te vinden. Dat is uiteindelijk wel gelukt, maar daardoor waren de groepjes deze keer wat groter. Hartelijk 
dank aan alle catechisanten en gemeenteleden die hun huis openstelden. Aandachtspunten voor de volgende keer 
zijn: bijtijds en nog meer actief werven van gastadressen. En u kunt daar ook iets in betekenen door snel te reageren 
en beschikbaarheid aan te geven. Verder bleek deze helft van het catecheseseizoen behoorlijk gevuld. Volgend jaar 
organiseren we deze bezoeken misschien in de week van gebed in januari/februari. 
De catechese gaat weer beginnen op 13 januari 2020.  
 
Jeugdpastoraat 
Jeugdpastoraat is zorg voor de jeugd in de gemeente. Die zorg is op 
z’n breeds aanwezig in het omgaan met jeugd in heel de gemeente. 
Gewoon als ze naast je zitten in de kerk, als er een jeugddienst is of 
als de catechisanten op bezoek komen. Ook als je hen later nog eens 
ontmoet. De gemeente is een levend huis voor God. 
 
Inspiratieavond voor alle leidinggevenden op 5 februari 2020 
Iets meer specifiek is de basiszorg voor de jeugd die in principe een 
plaats heeft in het jeugdwerk. Van de crèche tot koor, clubs, 
zondagsschool, catechese en JV.  
Jaarlijks organiseert de kerngroep jeugdpastoraat samen met de 
jeugdraad een inspiratieavond voor alle leidinggevenden. We laten ons inspireren door het woord van God. In zijn 
dienst en met Zijn kracht mogen we dit werk doen.  
Deze avond is er aandacht voor de volgende zaken: 

- Opening door Juriën Stam, de nieuwe jeugdouderling 
- Jeugdwerk doen we samen! 
- Jeugdpastoraat in de basiszorg: wat kan de leidinggevende daarmee? 
- Informatie over het omgaan met kinderen met een kenmerk of diagnose. We denken daarbij aan ADHD, 

autisme, hoogbegaafdheid enz. Ieder kind is uniek maar voor sommige kinderen/jongeren is het extra 
moeilijk zich te handhaven of aan te passen aan de groep. Hoe kunnen we met hen omgaan is het jeugdwerk 
en kom je mensen met een kenmerk ook tegen in de Bijbel? Zou je bij Petrus trekken kunnen herkennen 
van iemand met ADHD? 

- Informatie over het project van World Servants, hoe worden de clubs en anderen daarbij betrokken om er 
een echt gezamenlijk project van te maken. 

- Tijd voor ontmoeting en napraten 
Kortom een avond die je als leidinggevende eigenlijk niet kunt missen. We rekenen op je komst op 5 februari! 
Inloop om 19.45 u.  
 
Ouderenpastoraat 
Als iemand bezoek wil voor zichzelf of een ander kunt u contact opnemen met de predikant, de wijkouderling of 
met mij. Schroom niet om gebruik te maken van deze mogelijkheid.  
 
Een hartelijke groet voor u/jullie allen, Lenny Oosterom, (lennyoosterom@hervormdlinschoten.nl tel: 06-46491470) 

mailto:lennyoosterom@hervormdlinschoten.nl
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Nieuws van Martin en Marleen 't Hart  
 
Advent! 
De eerste mand gaat open. Dankzij God straalt er licht in onze duisternis. Zien wij dit geschenk?  
 

2e Advents- en jeugdzondag 
Na maanden oefenen mocht Marleen met de dansgroep 
"Izihirwe" (vreugde zoals beschreven in psalm 96) optreden in 
de dienst. Op facebook.com/hart4rwanda is er een heel mooi 
filmpje van te zien.  
 

Onderwijs 

Ons onderwijsdepartement startte opnieuw 3 jaar geleden. 
Toch kennen we nog steeds niet al onze scholen. Afgelopen 
maand kwamen 3 predikanten naar ons kantoor om te vertellen 
over hun kleuterscholen. Alle 3 de scholen bestaan al enkele jaren. Nu coördineren we in ieder geval 41 
kleuterscholen.  
 

Gebedspunten 

We zijn dankbaar voor:  
• De fijne tijd die we hebben beleefd in de GZB-experience reis. God doorbrak vele grenzen. Het was 
bemoedigend voor zowel Rwandezen als Nederlanders.  
• De vooruitgang op het gebied van Bijbel-, kleuter- en computeronderwijs in de kerkscholen.  
• De goede start die bisschop Nathan gemaakt heeft.  
 

Wilt u bidden voor:  
• Bisschop Nathan staat voor grote uitdagingen. Hij moet veel besluiten nemen die een grote impact 
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hebben op de levens van mensen. Bid dat hij deze besluiten kan nemen op de manier van Jezus, onze 
goede Herder.  
• De tieners die nu met de nationale examens bezig zijn. Bid voor helderheid en rust.  
• Een evenwichtig Bijbelprogramma voor tieners, zodat zij geraakt worden en in hun geloof worden 
opgebouwd.  
• Mei volgend jaar loopt onze uitzending af. Omdat er nog veel werk te doen is, geloven we dat we nog 
2 jaar van waarde kunnen zijn voor de kerk in Rwanda. Bid dat onze uitzending met 2 jaar verlengd 
kan worden.  
• Verlenging betekent dat er een aantal nieuwe TFC-leden gezocht worden. Bid dat mensen zich 
geroepen voelen om ons werk ook op deze manier te steunen.  
 

Hartelijk dank voor uw gebed!  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Terugblik Goede Doelen Markt 

Op zaterdag 16 november werd de Goede Doelenmarkt 2019 gehouden, in de Wingerd. We mogen 
terugkijken op een goed verlopen dag. De sfeer was ontspannen en gezellig. En de opkomst was goed 
en mooi verspreid over de gehele duur van de markt. Verschillende kramen met allerlei artikelen 
stonden klaar. Wij willen iedereen bedanken die langs is geweest, iets heeft gekocht en natuurlijk 
iedereen die op de één of andere manier mee heeft geholpen! 
De totaal bruto-opbrengst van de Goede Doelenmarkt is dit jaar: € 3100,00. 
De netto-opbrengst voor de GZB is het mooie bedrag van € 509,75 geworden. 
 
Deurcollecte 2020 

Het afgelopen jaar hebben we tijdens de 6 deurcollecten geld ingezameld voor het GZB-project ‘Israel, 
een kind mag geen honger lijden’. In de volgende Kerkklanken zal de opbrengst staan.  
 
In 202o willen we tijdens de 6 deurcollecten geld inzamelen voor het GZB-project: 
‘Egypte, leiderschapstraining voor jonge christenen. 
 

Voor jonge christenen in het Midden-Oosten valt het niet altijd mee om handen en voeten te geven 
aan hun geloof, zeker ook omdat de meeste mensen om hen heen moslim zijn. Om hen toe te rusten 
wordt er ieder jaar een zomerschool georganiseerd, juist ook voor jongeren uit de  
20 gemeentes die extra worden ondersteund in hun missionaire groei.  
 

Christenen in Egypte zijn een kleine minderheid te midden van een bevolking die overwegend moslim 
is. Christenen worden vaak gediscrimineerd en achtergesteld. Veel jonge Egyptische christenen vinden 
het daarom moeilijk om in het dagelijks leven ook daadwerkelijk als christen te leven.  
En om in het openbaar over hun geloof en vertrouwen op God te praten. Terwijl dat juist belangrijk is, 
want door hun doen en laten kunnen ze veel van Jezus’ liefde aan de mensen om hen heen doorgeven. 
  
Het Christian Mind Institute heeft daarom als doel jonge christenen (25-35 jaar) uit het Midden-
Oosten, die vaak al een leidinggevende positie hebben in kerk of samenleving, aan te moedigen en toe 
te rusten als christen in de maatschappij te leven. Het instituut organiseert dit jaar voor 35 jongeren 
een zomerschool van twee weken, gevolgd door twee weekenden in oktober en maart.  
Tijdens de zomerschool komen onder meer de volgende onderwerpen aan bod: ontzag voor het 
Woord van God, de christelijke levensvisie in verhouding tot andere levensvisies, het voeren van 
gesprekken met niet- of andersgelovigen en persoonlijke ontwikkeling. 
  
Deelnemers van afgelopen jaren zijn erg enthousiast. Voor velen van hen – maar ook voor hun 
omgeving – is de zomerschool tot grote zegen geweest! 
Voor € 35 wordt het mogelijk gemaakt dat een deelnemer één dag kan meedoen met de zomerschool. 
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Leden: 
 
Als Zendingscommissie hebben we afscheid genomen van Petra van Halum en Cor Maaijen. We willen 
hen ook langs deze weg hartelijk bedanken voor hun inzet! 
In dankbaarheid verwelkomen we Egbert Kap en Francien Kap. Van harte welkom in de commissie! 
 
De Zendingscommissie bestaat nu uit de volgende leden: Hans van Butselaar (voorzitter), Arnoud 
Bosse (secretaris), Cora Nap (penningmeester), Caroline Binnendijk (lid), Wilma van Butselaar (lid), 
Egbert Kap (lid) en Francien Kap (lid).  
 
Met vriendelijke groet van de Zendingscommissie, 
Contactpersonen: Hans van Butselaar (voorzitter) tel. 433890, Arnoud Bosse (secretaris) tel. 795033, 
Cora Nap (penningmeester) tel. 06-2303097  

 
De Ouderenkring: 
 
In januari 2020 beginnen we met het tweede deel van onze Bijbelstudie                                
                                                   “WAARHEID in liefde”  
 DINSDAGMORGEN  van 10.00 tot 11.30 uur in De Wingerd o.l.v. Ds. B.M. van den Bosch. 
 
We beginnen met een kopje koffie/thee en daarna gaan we een Bijbelstudie behandelen. 
                                           
De kring begint op DV 14 januari 2020. 
 
De volgende ochtenden zijn: 
 4 februari    17 maart   
18 februari     7 april 
 
Hartelijk welkom! 
Dhr. A. de Lange  413036 Mevr. A. Langenberg  416778 

 
Voor de kinderen. Het is een moeilijke dit keer. Succes! 
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Alpha cursus 

 

Vol verwachting bereiden we ons voor op de Alpha cursus, zowel op de inhoud als op de praktische 

zaken. Graag willen we via deze weg een oproep doen om te bidden om de leiding van de Geest 

in het werk rondom Alpha. Het is ons verlangen dat onze gemeente vervuld mag worden door de 

Heilige Geest, zodat wij vrijmoedigheid mogen hebben om persoonlijk uitnodigingen uit te doen 

gaan en ook dat we voldoende deelnemers mogen krijgen. Bidt u mee?! 

 

Alpha cursus – iets voor jou? 

 

Daarnaast willen we ook laten weten dat de Alpha cursus niet alleen voor buitenkerkelijke of 

randkerkelijke mensen is. Maar een ieder die op zoek is naar een persoonlijke relatie met Jezus of 

een verdieping van zijn/haar geloof is welkom.  

Aanmelding kan via alpha@hervormdlinschoten.nl of bij John Bakker of Peter Elenbaas.   

 

Week van Gebed ‘Buitengewoon’ 

 

Van 19 t/m 26 januari is de jaarlijkse Week van Gebed. Overal ter wereld (!) komen christenen bijeen, 

om te bidden voor eenheid van christenen, voor de wijk én de wereld.  

Dit jaar is het thema: “Buitengewoon”. 

 

Meer info op https://www.weekvangebed.nl/buitengewoon  

 

In Linschoten worden de volgende bijeenkomsten gehouden: 

Maandag 20 januari 19.00 uur in het Kruispunt 

Woensdag 22 januari 19.00 uur in de Wingerd 

 

Hoe ziet zo’n bijeenkomst eruit?  

 

We komen een uurtje bij elkaar en gebruiken de eerder genoemde gebedsfolder. Tijdens zo’n 

gebedsbijeenkomst zingen we met elkaar liederen, is er een korte overdenking, gevolgd door met 

elkaar bidden. Daarna sluiten we af met het zingen van nog enkele liederen. Vind je hardop 

meebidden misschien spannend, en wil je meeluisteren, ook dan ben je welkom! 

 

Hartelijke groeten namens de EC, 

 

Catharina Nieuwenhuizen, Arjen van der Ree, Peter Elenbaas, John Bakker, Florus Vroege, Gerwin 

van der Linden 

 
Toen het moeilijk was, heeft Hij mij gedragen. 
 
Na een moeilijk jaar wil ik iedereen bedanken voor alle lieve bezoekjes, attenties 
en de bemoedigende woorden door de vele kaarten. Wat heeft mij dat goed 
gedaan. Daar wil ik u, gemeente, hartelijk voor bedanken.  
M. Ockhuijsen-van Kempen 
  

mailto:alpha@hervormdlinschoten.nl
https://www.weekvangebed.nl/buitengewoon
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/worldservantslinschoten       /worldservantslinschoten 
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De volgende KerkKlanken verschijnt op D.V. 23 februari. Deze zal gelden voor de maanden 
maart en april.  Inleverdatum kopij KerkKlanken uiterlijk zaterdag 15 februari.  
Dit kan per mail of per post: kerkklanken@hervormdlinschoten.nl of Schansbos 19. 
 

 
 
Vaste terugkerende (winter)activiteiten (voor de clubs, zie ook het bewaarnummer)    
Kinderkoor Emanuël vanaf 5 jaar  maandag 16.30 tot 17.15 uur 
Zondagsschool Samuel vanaf 4 jaar, t/m groep 8 zondag 14.30 tot 15.30 uur 
Meisjesclub Mirjam 1  groep 5 en 6  donderdag, even weken 18.45 tot 20.00 uur 
Jongensclub David  groep 5 en 6  donderdag, even weken 18.45 tot 20.00 uur 
Meisjesclub Mirjam 2 groep 7 en 8  donderdag, oneven weken 19.00 tot 20.15 uur 
Jongensclub Daniël  groep 7 en 8  donderdag, oneven weken 19.00 tot 20.15 uur 
Tienerclub Joy  klas 1 en 2 voortg onderwijs  vrijdag, oneven weken 19.30 tot 21.00 uur 
Tienerclub Manna  klas 3 en 4 voortg onderwijs vrijdag, oneven weken 19.30 tot 21.00 uur 
Tienercatechese 12-15 jaar, klas 1 t/m 4 v.o.  maandag 19.00 tot 20.00 uur 
Jongerencatechese 16-18 jaar  maandag 20.30 tot 21.30 uur 
Jeugdvereniging NIEK    16-25 jaar  zondag – om de week vanaf ca 20.00 uur 
 

Gezegende kerstdagen 
en een  

voorspoedig 2020 gewenst! 

wo 1-jan Koffiedrinken na de dienst 11.00 u

ma 6-jan Collectemuntenverkoop 20.30 u

zo 12-jan (Her-)bevestiging ambtsdragers 09.30 u

ma 13-jan Start Alpha

ma 13-jan De catechisaties gaan weer van start

di 14-jan Ouderenkring 10.00 u

wo 15-jan De Christenvrouw 19.45 u

do 16-jan Collectemuntenverkoop 20.00 u

ma 20-jan Gebedsbijeenkomst 19.00 u Het Kruispunt

wo 22-jan Gebedsbijeenkomst 19.00 u De Wingerd

di 21-jan Vrouwenkring Rivka (bijbelstudie) 20.00 u

wo 22-jan Kerkenraadsvergadering 19.45 u

ma 3-feb Collectemuntenverkoop 20.30 u

di 4-feb Ouderenkring 10.00 u

wo 5-feb Inspiratieavond leidinggevenden 19.45 u

di 11-feb Vrouwenkring Rivka (spreekster) 20.00 u

wo 12-feb De Christenvrouw 19.45 u

za 15-feb Inleveren kopij KerkKlanken

za 15-feb Kampvuuravond 19.45 u Noord Linschoterdijk 2

di 18-feb Ouderenkring 10.00 u

do 20-feb Collectemuntenverkoop 20.00 U

mailto:kerkklanken@hervormdlinschoten.nl

