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Lezen: Psalm 22: 28-32 

28 Overal, tot aan de einden der aarde, zal men de HEER gedenken en zich tot Hem wenden. Voor u zullen 

zich buigen alle stammen en volken. 29 Want het koningschap is aan de HEER, Hij heerst over de volken. 

30 Wie op aarde in overvloed leven, zullen aanzitten en zich voor Hem buigen. Ook zullen voor Hem 

knielen wie in het graf zijn neergedaald, wie hun leven niet konden behouden. 31 Een nieuw geslacht 

zal Hem dienen en aan de kinderen vertellen van de Heer; 32 aan het volk dat nog geboren moet worden 

zal het van Zijn gerechtigheid verhalen: Hij is een God van daden. 

 

Hij is een God van daden! 
Onze missie in de wereld is het goede nieuws van Gods redding vertellen aan alle bevolkingslagen (de vernederden uit 

vers 27 en de mensen die in overvloed leven in vers 30), aan alle stammen en volken (vers 28) en aan alle generaties 

(vers 31). Wat is die universele boodschap? Het is dat redding niet iets is wat wij voor elkaar kunnen krijgen maar iets 

wat Hij tot stand brengt en aan ons geeft. ‘Hij is een God van daden!’ roept David. ‘Het is volbracht,’ roept Jezus 

(Johannes 19:30), waarbij Hij het Griekse woord tetelestai gebruikt dat ook iets in zich heeft van betaling. ‘Ik heb jullie 

schuld tot op de laatste cent betaald, ik heb jullie beker tot op de laatste druppel leeggedronken,’ zegt Hij. Voor ons is 

er geen sprake meer van veroordeling (Romeinen 8:1). 

 

Gebed 
Heer, met mijn verstand weet ik het wel – ik ken de leer dat mijn redding en hoe ik 

tegenover u sta niet van mijn eigen inspanningen afhangen maar van het werk van 

Christus. Maar met mijn hart kan ik het amper geloven, en daarom blijf ik steeds 

maar weer heen en weer geslingerd worden tussen hoogmoed en afkeer van mezelf, 

afhankelijk van mijn gedrag. Laat het ‘Het is de Heer die redt’ van Jona 2:10 diep in 

mijn hart doordingen. 

 Amen. 

 

Uit: Psalmendagboek – Een jaar lang leven met de liederen van Jezus. Tim Keller, 

samen met Kathy Keller. 
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5 mei 09:30 u Ds. B.M. van den Bosch 1. Kerk en Eredienst
Belijdenisdienst 2. St. Ontmoeting 

18:30 u Ds. P. Baas, Houten 3. Uitgang: Onderhoud gebouwen

12 mei 09:30 u Ds. B.M. van den Bosch 1. Diaconie
18:30 u Ds. M. van de Ruitenbeek - Wilnis 2. De Wingerd

3. Uitgang: Onderhoud gebouwen

19 mei 09:30 u Ds. J.P. Ouwehand - Houten 1. Kerk en Eredienst
18:30 u Ds. B.M. van den Bosch 2. Steunfonds GB 

3. Uitgang: Onderhoud gebouwen

26 mei 09:30 u Ds. B.M. van den Bosch 1. Kerk en Eredienst
18:30 u Ds. F.Wijnhorst - Katwijk 2. Bond tegen het vloeken

3. Uitgang: Onderhoud gebouwen

Hemelvaartsdag
30 mei 09:30 u Ds. B.M. van den Bosch 1. Kerk en Eredienst

2. IZB
3. Uitgang: Onderhoud gebouwen

2 juni 09:30 u Ds. B.M. van den Bosch 1. Diaconie
18:30 u Ds. J. de Wit - Jaarsveld 2. Plaatselijk Evangelisatie

3. Uitgang: Onderhoud gebouwen

Eerste Pinksterdag
9 juni 9.30 u Ds. B.M. van den Bosch  1. Kerk en Eredienst

18:30 u Ds. J.P. Kromhout van der Meer - Zwijndrecht 2. Diaconie
3. Uitgang: Onderhoud gebouwen

Tweede Pinksterdag
10 juni 09:30 u Pinksterzangdienst 1. GZB Pinksterzendingsdeelgenoten

 
16 juni 09:30 u Ds. B.M. van den Bosch   1. Kerk en Eredienst

voorbereiding Heilig Avondmaal 2. Medische Zending
18:30 u Ds. P.B. Verspuij, Otterlo 3. Uitgang: Onderhoud gebouwen

23 juni 09:30 u Ds. B.M. van den Bosch 1. Kerk en Eredienst
Viering Heilig Avondmaal 2. HGJB

18:30 u Ds. B.M. van den Bosch 3. Uitgang: Onderhoud gebouwen
Dankzegging Heilig Avondmaal

30 juni 09:30 u Ds. B.M. van den Bosch 1. Diaconie
Bediening Heilige Doop 2. Plaatselijk Jeugdwerk

18:30 u Ds. B.M. van den Bosch   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 mei en juni hopen de volgende gemeenteleden hun verjaardag te gedenken. Stuurt u hen 
een kaartje? 
 

I.v.m. de privacy-wetgeving worden de verjaardagen alleen in de papieren versie 
vermeld.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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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Nu de kerkenraad weer voltallig is, leek het ons goed om een compleet overzicht te publiceren van 
de wijkteams en de taken van de overige kerkenraadsleden. Het wijkteam bestaat uit de 
contactpersonen van kerkenraad en verschillende commissies die voor de 6 wijken zijn 
aangewezen. 
We zijn dankbaar dat het huisbezoekwerk in wijk 2 na een periode van een vacature voor 
ouderling, nu weer opgepakt wordt door ouderling Justin de Jong. We vragen uw begrip voor het 
feit dat alles niet in korte tijd in te halen valt. Als u graag op niet te lange termijn een gesprek wilt 
hebben, dan kunt u dat bij Justin de Jong aangeven. Dan kan hij er bij het inplannen rekening mee 
houden. 
 

Wijk 1 - oude kern -  
Dorpstraat | Korte Linschoten O.Z. | Korte Linschoten W.Z. | Liefhovendijk | Nieuwe 
Zandweg | Engherzandweg | De Gouwe Berg | Raadhuisstraat | Hoge Werf | Kerkplein | 
Abrona | HARMELEN  

J.G. van Hoven, G. van der Valk Boumanstraat 3 
 - wijkouderling - 

(0348) 402466 

J.C. van Ballegooijen, Schansbos 19 
 - diaken - 

(0348) 422456 

  
dhr. G. Langerak 
- bezoekbroeder -  

  

mw C. Nieuwenhuizen, Maarschalklaan 11 
- lid evangelisatiecommissie -  

(0348) 473289  

mw H. Bosse, Waterviolier 98, Montfoort 
- lid Hervormde Vrouwen Dienst (HVD) - 

(0348) 795033  

 

Wijk 2 - oude nieuwbouw - 

Acacialaan | Berkenlaan | Esdoornstraat | G. v.d. Valkboumanstraat | Timotheushof | 
Meidoornlaan | Str. van Linschotenstr. (excl. Abrona) 

J.R. de Jong, Korte Linschoten WZ 22 
- wijkouderling -  

(06-46280720) 

C. Joosse, Laan van Overvliet 8 
- diaken -  

(0348) 420519  

vacature 
- bezoekbroeder -  

 

dhr. F. Vroege 
- lid evangelisatiecommissie -  

(0348)  

mw H. de Ruijter, Meidoornlaan 5 
- lid Hervormde Vrouwendienst (HVD) 

(0348) 418246 
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Wijk 3 - Rapijnen - 

De Ness | De Beide Vlooswijkenlaan | Den Engh | Heulenstein | Laan van Rapijnen | 
Oostwijk | Schagen | Schansbos | Veldzichtlaan | Wulverhorst |  Weidepad | De 
Lindewaard - Barneveldstraat 19, 21 - 21C, 21T - 21X 

H.A. in 't Veld, Schagen 2 
- wijkouderling - 

(0348) 433750 

H.W. van Setten, Den Engh 3 
- diaken -  

(0348) 448442 

E. Pak 
- bezoekbroeder - 

(0348) 420093 

Dhr. P. Elenbaas 
- lid evangelisisatiecommissie -  

(0348) 422160 

mw J.M. Langenberg, De Beide Vlooswijkenlaan 8 
- lid Hervormde Vrouwendienst (HVD) 

(0348) 416778 

Wijk 4 - Overvliet - 

Driesprong | Duikerhof | De Hoorn | Polderkade | De Kolk | Het Jaagpad | Wetering | 
Molentocht | Plankjesland | Vijzelplantsoen | De Duiker | Laan van Overvliet  
 

T.J. Kok 
- wijkouderling -  

(0348) 419177 

C. Joosse, Laan van Overvliet 8 
- diaken -  

(0348) 420519 

A. de Lange, De Hoorn 2 
- bezoekbroeder - 

(0348) 413036 

G. van der Linden 
- lid evangelisatiecommissie -  

 

mw A. in 't Veld, Schagen 2 
- lid Hervormde Vrouwen Dienst (HVD) -  

(0348) 433750 

Wijk 5 - Montfoort  
Van Rietlaan | De Jongstraat  | MONTFOORT | De Lindewaard - Barneveldstraat 21E - 
21S | Cattenbroekerdijk (excl. Woerden) 

R.P. Wesselink 
- wijkouderling - 

(0348) 498090  

J.C. van Ballegooijen, Schansbos 19 
- diaken -  

(0348) 422456  

dhr. A. Bosse 
- bezoekbroeder -  

(0348) 795033  

mw C. van Ballegooijen 
- lid evangelisatiecommissie -  

(0348) 469244 
 

mw A.H. Maaijen, Blokland 125 
- lid Hervormde Vrouwendienst (HVD) -  

(0348) 471543  
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Wijk 6 - Voorvliet -  

Haardijk | N. Linschoterzandweg /dijk | Z. Linschoterzandweg | Polanerzandweg | 
M.A.Reinaldaweg | Vaartkade N.Z/Z.Z. | J. Barneveldstraat (excl 19 - 21) | Hof van 
Voorvliet | Kromwijkerdijk | Jaap Bijzerweg (Woerden) | Cattenbroekerdijk (Woerden) | 
Schapenlaan | WOERDEN | Overige niet genoemde plaatsen buiten Linschoten  

 
G.J. van Halum, De Duiker 78 
- wijkouderling - 

(0348) 409377 

H.W. van Setten, Den Engh 3 
- diaken -  

(0348) 448442 

Vacature 

- bezoekbroeder -  

  

mw E. van Galen-van Bokhoven 
- lid evangelisatiecommissie -  

  

Vacature 
- lid Hervormde Vrouwendienst (HVD) - 

 

 
 
Taakverdeling overige kerkenraadsleden 
 
De wijkouderlingen staan vermeld bij de wijkteams. Daarnaast de taken als volgt verdeeld binnen 
de kerkenraad: 
 

Ds. B.M. van den Bosch, Dorpsstraat 51 
- predikant - 

(0348) 412110  

D.G. Zuijderduijn, De Jongstraat 3 
- scriba -  

06-14656576 

G. (Gerrit) van der Stok, Heeswijk 78, Montfoort  
- ouderling-kerkrentmeester (voorzitter) - 

(0348) 474405  

C. (Corné) Oppelaar Raadhuisstraat 6 
- ouderling-kerkrentmeester (secretaris) - 

(0348) 416445  

R.M. (Rob) van Butselaar, Meidoornlaan 7 
- jeugdouderling -  

(0348) 430772  

A.C. (Arjen) van der Ree, Oostwijk 7 
- technisch voorzitter Kerkenraad en contactpersoon evangelisatie - 

(0348) 433533  

J.C. (Hans) van Ballegooijen, Schansbos 19 
- diaken - financiële administratie diaconie - 

(0348) 422456  

H.W. (Wim) van Setten, Den Engh 3 
- diaken -  

(0348) 448442 

C. (Cees) Joosse, Laan van Overvliet 8 
- voorzitter diaconie - 

(0348) 420519  

T.F. (Theo) van Vliet, Abraham Colijnhof 17, Montfoort 
- jeugddiaken -  

(0348) 471105  
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Jeugdpastoraat 
Jeugdpastoraat, het blijft een lastig woord. Dat bleek wel op de gemeenteavond waarvan u elders in dit blad een verslag 
vindt. Jeugdpastoraat is het omzien naar alle jeugd van de gemeente. Een jongere bedacht op de gemeenteavond een 
alternatief begrip: jeugdverbinding. Dat is een mooie term die aangeeft dat de jeugd zich verbonden mag weten met 
God en zijn gemeente. Er is verbinding tussen de jongeren onderling nodig en verbinding tussen de generaties. Kinderen 
en jongeren kunnen anderen tot voorbeeld zijn zoals de kinderen in de tempel nog bleven zingen “Hosanna, de zoon 
van David,” toen het enthousiasme van de volwassenen al was bekoeld. Jezus daarop: Hebt u nooit gelezen: uit de 
mond van jonge kinderen en van zuigelingen hebt U voor Uzelf lof tot stand gebracht.  
 
Zondagsschool 
De kinderen van de oudste groep van de zondagsschool hebben ook nagedacht over het thema van de gemeenteavond 
“samen gemeente zijn’. Zij willen graag spelletjesavonden, speciale diensten en vaker koffiedrinken na de dienst. 
Misschien is het spelletjes doen mooi te combineren met het koffiedrinken na de dienst. En het kan met jong en oud!  
 
Dag van het jeugdpastoraat 
Ernst Jan Langerak en ik bezochten de dag van het jeugdpastoraat, dit jaar in Dordrecht. We volgen diverse inspirerende 
workshops en Els van Dijk, directeur van de Evangelische Hogeschool hield een vurige toespraak, waarbij ze kerken 
opriep een veilige “thuisplaats” voor jongeren te zijn.  
Hier een fragment waar ons veel vragen worden gesteld: 
“Waar moeten we naar toe?  Weten waar God het leven voor bedoeld heeft. Soms weten we meer van de 
gebrokenheid dan van de idealen van het koninkrijk. We moeten gedreven zijn door dat ideaal. 

- Waar zit ons verlangen en zien de jongeren dat aan ons? (Herman Paul. De slag om het hart) 
Zien de jongeren iets van Jezus in ons? 

- Welk verlangen heb ik voor anderen? Jonge mensen zoeken wijze volwassenen. Mijn vraag daarbij is waar 
komt dat contact tot stand?) Leer jongeren eigen keuzes maken. Gebrek aan verbondenheid is de oorzaak van 
de meeste problemen. 

- Investeren in gemeenschap. Je kunt pas een individu zijn als je veilig bent in een gemeenschap. Je hebt een 
ander nodig om jezelf te zijn. 

Hoop, moed en vuur!” 
 
Catechese 
We kijken als catecheseteam dankbaar terug op het catecheseseizoen. Wat is het snel gegaan…. 
De inleidingen, die de dominee en ik om de beurt deden, waren 
informatief maar kort en bondig. Daarna werd er in de 
groepjes gepraat n.a.v. het onderwerp en daarbij stond 
de Bijbelstudie meestal centraal. Dit seizoen hebben 
we geprobeerd om wat meer afwisseling aan te 
brengen door een avond met Open Doors, de bezoeken 
bij gemeenteleden en een afsluitende avond over de 
verschillende genres van de Bijbel. Twee uitspraken 
van tieners:  

- De avond van Open Doors was het mooist, dat 
heeft (hoe noem je dat ook alweer?) veel impact! 

- Na het bezoek aan de gemeenteleden: dit was de leerzaamste catecheseavond! 
 
Ouderenpastoraat 
Bij de ouderen zijn er naast dankbaarheid ook veel zorgen en moeite. Het lijden was is de afgelopen lijdenstijd vaak 
onderwerp van gesprek. Maar zei een 90-jarige. “Wij lijden nooit zoveel als onze Heere heeft gedaan! 
Lenny Oosterom, (lennyoosterom@hervormdlinschoten.nl tel: 06-46491470) 
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Verslag van de gemeente-avond ‘samen gemeente zijn’  
op 20 maart 2019 
 
We mogen dankbaar terugkijken op de gehouden gemeenteavond. Er waren ongeveer zestig 
gemeenteleden van diverse leeftijden. Bij de ingang kreeg iedereen een gekleurd briefje opgeplakt en 
zo werden er groepen gevormd. Dat was even onwennig, maar het bleek bij de gesprekken een goede 
keuze omdat daardoor in elke groep jongeren, ouderen, jeugdwerkers en ambtsdragers 
vertegenwoordigd waren. Na de opening en de presentatie van het onderzoek naar jeugdpastoraat 
was er ruim de gelegenheid om met elkaar in gesprek te gaan rondom de thema’s: geloof, pastoraat, 
activiteiten en betrokkenheid. Elke groep maakte een poster van wat er werd besproken en in dit 
verslag geven we daarvan een kleine impressie. Voor de complete tekst van de posters zie: 
http://www.hervormdlinschoten.nl/jeugdenomzien 
 
Geloof 
Om te groeien in geloof zijn de kerkdienst, rust en het gebed van wezenlijk belang. Daarin kunnen we 
elkaar stimuleren en tot voorbeeld zijn. Er mag ook aandacht zijn voor informeel ontmoeten en de 
goede sfeer in de gemeente en bij activiteiten kan daarbij helpen. Bij het samen luisteren naar de 
kerktelefoon komt de aandacht voor het Woord en de zorg voor elkaar samen. 
 
Pastoraat 
Het woord pastoraat blijkt voor verwarring te zorgen. Er wordt al snel gedacht aan problemen “de 
pastor weet raad”. Toch blijkt pastoraat breder te zijn, het is het omzien naar elkaar. Het is de hulp 
(en aandacht) die wij elkaar geven om de weg met God te gaan in alle omstandigheden van het leven. 
We kunnen leren van elkaar en de aanwezige jongeren waren positief verrast dat ouderen vertelden 
dat ze ook van hen kunnen leren.  
De catechese werd genoemd als plaats waar ruimte is voor het opbouwen van een vertrouwensband. 
Die band maakt het mogelijk dat jongeren hun vragen durven te stellen in een veilige setting. Het 
pastoraat kan verbeterd worden door het creëren van (fysieke) ruimte voor ontmoeting en contact. 
 
Activiteiten 
Tussen alle kerkelijke activiteiten staat de kerkdienst met een ‘toepasbare’ preek centraal. Bij de 
overige activiteiten moet er aandacht zijn voor ontmoeting en inhoud: Het mag zeker gezellig zijn, 
maar het mag ook ‘ergens’ over gaan. De activiteiten mogen tot opbouw van de gemeente zijn en als 
je ergens verantwoordelijk voor bent vergroot dat de betrokkenheid. Er wordt gepleit voor 
ongedwongenheid én structuur op de clubs. Er mag sturing zijn op het groepsproces en aandacht 
voor jongeren die niet meer naar club komen. Er worden zorgen geuit over het ontbreken van structuur 
bij sommige vormen van jeugdwerk. 
 
Betrokkenheid 
Er is zeer terecht opgemerkt dat er gereedschappen nodig zijn om contacten te bevorderen. Dat komt 
niet altijd spontaan tot stand en goede contacten bevorderen de betrokkenheid. Gereedschappen om 
contacten te bevorderen zijn er al bij gemeentedagen, projecten, tentdagen, bezoeken van 
catechisanten aan gemeenteleden en koffie drinken na de dienst. Ook het gezamenlijke uitje op 
Hemelvaartsdag, wat binnenkort weer plaatsvindt, vergroot de betrokkenheid op elkaar.  
 
De kerngroep jeugdpastoraat heeft in haar vergadering uitgebreid nagepraat over wat gezegd en 
geschreven is op de gemeenteavond. We gaan daarmee aan de slag en hebben adviezen 
geformuleerd voor de kerkenraad en de jeugdraad. Zij hebben hierin een belangrijke taak, maar 
(jeugd)pastoraat is vooral een taak van heel de gemeente. Doe je mee en bid je mee? 
 
Lenny Oosterom, namens de kerngroep jeugdpastoraat: Greta Kamphof, Arie Kool, Ernst Jan Langerak, Esther Langenberg 
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Hart4Rwanda 
 

van HARTe 
netwerken 

  
 Deelgenotenproject Hart4Rwanda 

 

   www.gzb.nl/hart4rwanda 
                                                                     www.facebook.com/hart4rwanda 
 

Wegwijs in ’t onderwijs 
Vol goede moed zijn we als onderwijsteam het nieuwe schooljaar begonnen. Naast de schoolbezoeken 

verzamelen we didactische materialen voor een aantal van onze kleuterscholen. Zodoende staat ons kantoor 
vol met metalen kisten, blokken, boeken en ander speelmateriaal. We kunnen er haast zelf niet meer bij. Dus 
is het tijd om de kisten op de scholen te brengen. Hoe dat gaat? Na een lange reis komen we aan bij de kerk 
die tegelijk school is. De leerkrachten en de predikant staan ons al op te wachten. Ze dragen de metalen kist 

het gebouw in. Nieuwsgierigheid is van hun gezichten af te lezen. Wat zit er in de kist? Een juf haalt de slotjes 
van de kist en opent de kist. Dan is het uitpakken geblazen. Ze vallen van de ene verbazing in de andere. 

Sommige materialen, zoals waterverf, puzzels en een memoryspel zien ze voor ’t eerst in hun leven. Catrin, 
mijn collega, vertelt iets over het onderwijs aan kleuters en hoe je de materialen het best in kan zetten. 

Vervolgens gaan we samen alle materialen spelenderwijs ontdekken. Eerst wat aarzelend, maar al gauw slaat 
het om in groot enthousiasme. Aan het eind van de middag concluderen de leerkrachten dat deze manier 

van werken totaal anders is dan ze gewend zijn. Ze zien het helemaal zitten om met deze prachtige spullen 
aan de slag te gaan. Voordat we vertrekken, brengen ze de kist naar het huis van de koster, zodat de 

materialen beschikbaar blijven voor de kinderen op school. Kinderen uit veraf gelegen arme dorpen krijgen 
nu ook een kans om een stevige basis te leggen voor hun toekomst. Dankbaar zijn we dat God via 

organisaties zoals de GZB dit mogelijk maakt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ICT-ontwikkelingen 
ICT-assistent: Na een maand op proef, is Anselme in maart begonnen als ICT-medewerker. De laatste 

maanden kreeg ik het steeds drukker met ondersteuningsvragen. Door het introduceren van vernieuwingen 
en verbeteringen neemt ook het aantal vragen om hulp toe. Anselme is erg leergierig en pakt dingen snel op. 
Hij kan nu de theorie die hij op de avond-universiteit krijgt in de praktijk toepassen. We hebben samen een 
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aantal slepende problemen op kunnen lossen, zoals het bellen via WhatsApp wat niet werkte en een slechte 
internetverbinding op een van de scholen. In samenwerking met de provider is de bekabeling gerepareerd en 

de antenne verplaatst. Hiervoor moest wel even een boom van al zijn takken ontdaan worden. Verder gaat 
hij ook zijn steentje bijdragen aan het project om het Evangelie te verspreiden via sociale media. Om 

predikanten enthousiast te maken voor dit project is het belangrijk dat ze uitleg krijgen in hun eigen taal: het 
Kinyarwanda.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ICT voor de scholen 
 De druk vanuit de overheid om in de school een computerlokaal met tenminste 25 computers te hebben 

neemt verder toe. Bij alle inspectiebezoeken is dit een punt van aandacht. Door gebrek aan middelen hebben 
de privé-kerkscholen nog geen of een heel beperkt computerlokaal. In de kerstvakantie hebben we 

samengezeten hoe we deze scholen van computers kunnen voorzien. Samen met de Martyrsschool, een 
middelbare school, en Edify zijn we gestart met voorbereidingen voor een proefopzet. Edify is een christelijke 
organisatie die kerkscholen adviseert over computerlokalen. Ook geven ze ICT-trainingen. We hopen in mei 

de proef te kunnen uitvoeren. Als deze succesvol is, gaan we dit later ook op de andere scholen 
implementeren. Met de beperkte financiële middelen die er zijn, hopen en bidden we dat we voldoende tijd 

krijgen om de computerlokalen te bouwen en in te richten. 

 
Veranderingen in de kerk 

De eerste maanden van dit jaar hebben er nogal wat veranderingen plaatsgevonden bij de classis Kigali waar 
wij voor werken. Ds. Innocent, het hoofd van de Evangelisatieafdeling, is naar ZuidKorea vertrokken om zijn 
studie af te maken. Hij zou samen met Martin invulling gaan geven aan het GZB-project om sociale media 

meer in te zetten om het evangelie te verspreiden. Dat moet nu wachten nu tot er een opvolger is benoemd. 
Eind maart heeft onze bisschop Louis Muvunyi afscheid genomen. Voor de 

meesten was dit niet helemaal onverwacht omdat hij in december een 
benoeming heeft aanvaard als lector aan de nieuwe Theologische 

Universiteit van Rwanda. Over 4 jaar moeten alle predikanten in Rwanda 
een universitaire graad hebben; zodoende is deze universiteit van 

levensbelang voor de kerk. Aankomende predikanten pastoraal begeleiden 
ligt onze bisschop na aan het hart. In de vacaturetijd heeft de 

aartsbisschop de leiding over onze classis. Volgens de aartsbisschop kan dit 
enkele maanden tot 5 jaar duren. Inmiddels zijn onze collega’s Manasseh 
en Catrin voor verlof in Duitsland. Al deze gebeurtenissen maken dat het 
onrustig en onzeker is voor ons en de rest van de staf. Lopende zaken kunnen doorgaan, maar zodra er een 

besluit genomen moet worden, bijvoorbeeld over geld, dan wordt het lastig. We bidden dat de aartsbisschop 
snel duidelijkheid en richting geeft, zodat er weer besluiten genomen worden en het werk door kan gaan. 
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Vreugde en dankbaarheid! 
Op zaterdag 23 maart jl. zijn we voor de derde keer opa en oma geworden. Bij Wilmer en Hanneke is een 

gezonde zoon geboren: Yudah Maarten. We loven, prijzen en danken God voor deze welgeschapen 
kleinzoon. Zijn naam betekent “de prijzende”. We bidden dat hij in zijn leven 

bovenal God, Zijn schepper zal prijzen. Eind april hopen we even in Nederland te 
zijn om Yudah in het echt te bewonderen! We kijken ernaar uit om op Koningsdag 
ons gezicht te laten zien bij de Sionskerk. Dieudonné en Eric, twee Rwandezen die 

theologie studeren in Nederland, komen met ons mee. Voor de leden van de 
Sionskerk is Dieudonné geen onbekende: Hij was vorig jaar bij onze presentatie in 

de Sionskerk. Het is een mooie gelegenheid om elkaar te ontmoeten onder het 
genot van wat drinken en lekkers. Komen jullie ook op Koningsdag even bij de 

Sionskerk langs?  
 

 
 

Gebedspunten: 
We zijn dankbaar voor:  
• De geboorte van Yudah, onze kleinzoon  
• Het enthousiasme en de leergierigheid van Anselme. Binnen 2 maanden is hij al van grote waarde voor het 
ICT- werk.  
• De positieve start met de didactische materiaalkisten op de kleuterscholen.  
 
Wilt u bidden voor: 
• Financiële middelen om de computerlokalen in te richten en indien nodig te bouwen.  
• Een succesvolle proef met een verbeterd computerlokaal op de Martyrsschool  
• De invulling van de vacatures voor een nieuwe bisschop en een opvolger voor ds. Innocent.  
• Het spaarproject door tieners voor tieners zonder eigen bijbel  
• Een heruitgave van kinderbijbels in het Kinyarwanda  
• Een betere relatie met de buurlanden. Zowel met Burundi als Uganda is deze op dit moment niet best. De 
grenzen zijn nagenoeg dicht.  
Hartelijk dank voor uw gebed! 

Bron: Nieuwsbrief GZB Martin en Marleen / Hart4Rwanda / april 2019 
Met vriendelijke groet van de Zendingscommissie 
 

Contactpersonen: 
Hans van Butselaar (voorzitter) tel. 433890, Arnoud Bosse (secretaris) tel. 795033, Cora Nap 

(penningmeester) tel. 06-2303097 

Pinksterzendingscollecte 
Rondom Pinksteren krijgt u een acceptgiro en brief namens de zendingscommissie. De opbrengst 

van de Pinksterzendingscollecte is bestemd voor ons deelgenotenproject ‘Hart4Rwanda’ van Martin 
en Marleen ‘t Hart. Als u geen acceptgiro of brief krijgt, kunt u uw gift overmaken onder vermelding 

van Pinksterzendingscollecte 2019.  
Hieronder volgt het adres en bankrekeningnummer: 

Diaconie Herv. Gem. Linschoten, inzake Zendingscommissie, NL27RABO0336358806 
Wij hopen dat u voor hen bidt en hen ook financieel wilt steunen. 
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Terugblik van de GZB op de GZB-dag 2019 
 
Wat was het vandaag een mooie dag! Met elkaar dachten we na over het thema ‘De 
Geest doorbreekt de grenzen’. Meer dan 2.000 mensen luisterden naar inspirerende 
verhalen van sprekers uit binnen- en buitenland. 

 
 
Eén van de sprekers ’s ochtends was dr. Peter Kuzmic uit Bosnië, een 

land met een diepe kloof tussen bevolkingsgroepen en religies. Hij 
inspireerde mensen om over grenzen heen te kijken. Arie Vermeij, 
als generaal werkzaam geweest op de Balkan, sloot hierbij aan 

door te vertellen hoe hij als 
christen daar heeft kunnen 

werken. 
 
’s Middags sprak predikant Yunusu Mataka uit Malawi. Hij hoorde als moslimjongen via een 
klasgenoot over Jezus en kwam tot geloof. Hij vertelde vol passie hoe kerken in Malawi oog krijgen 
voor hun moslimnaaste en met hen het Evangelie delen. Ook drs. Ilse Visser heeft zich ervoor 
ingezet dat steeds meer mensen in Malawi het Evangelie horen. Met haar bijdrage hebben de 
Elhomwe nu eindelijk een Bijbel in hun eigen taal. De Geest doorbreekt grenzen van taal, 
kerkmuren en religie. 
 
De kinderen hebben genoten van de voorstelling van poppenspeler Timo van den Heuvel! In de 
pauze was er tijd voor ontmoeting en muziek, er was zelfs een projectkoor onder leiding van Martin 
Zonnenberg die een aantal mooie liederen hebben ingestudeerd. 
 
Op de GZB-dag hebben we gecollecteerd voor de protestante kerk in het verscheurde Bosnië en 
voor evangelieverspreiding aan moslims in Malawi. De collecte voor Bosnië heeft maar liefst  
€ 33.250,- opgebracht, de collecte voor Malawi bijna € 26.400,-. Hartelijk dank!   
 
We kijken terug op een indrukwekkende dag. We danken God dat Hij ons aan elkaar heeft gegeven: 
christenen overal vandaan. Om elkaar te inspireren en te bemoedigen. Zijn wereldwijde kerk. Waar 
alle mensen welkom zijn: ‘Het Evangelie voor iedereen.’  
 
Op de website van de GZB is het mogelijk om de hele dag terug te zien door middel van video’s en 
foto’s. https://www.gzb.nl/over-gzb/gzb-dag 
 

 
 
 
 
  

Wij willen iedereen bedanken voor de vele kaarten en felicitaties die we vanuit de gemeente 
mochten ontvangen ter gelegenheid van ons 25-jarig huwelijk. 

Hans en Wilma van Butselaar 
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Kernteam gezocht voor een nieuwe Alpha  
De laatste keer dat we vanuit onze gemeente een Alpha cursus (kortweg Alpha) hebben georganiseerd, is lang geleden. 
Ongeveer een jaar of tien geleden was de laatste keer. Vanuit de Evangelisatiecommissie willen we weer opnieuw zo’n 
zelfde Alpha-cursus organiseren. De eerste voorbereidingen hiervoor zijn gestart, de 2e helft van 2019 gebruiken we 
voor de organisatie ervan en onze wens is om begin 2020 Alpha te kunnen geven. 
Bij deze een oproep aan een ieder; Wil je meehelpen met het geven van Alpha? We zoeken circa 5 
á 6 mensen voor in het kernteam!  
 
Wat doet het kernteam?  
De leden van het kernteam geven inhoud en vorm aan Alpha. We maken gebruik van de beschikbare materialen van 
Alpha Nederland. Er is heel veel materiaal beschikbaar, we hoeven dus niet het wiel opnieuw uit te vinden. Het 
kernteam verzorgt de inleidingen tijdens de avonden en de leden zijn gespreksleiders van de kleinere groepjes. Ben je 
enthousiast, heb je een open houding, is Jezus belangrijk in je leven en wil je graag dat anderen ook iets over Jezus 
mogen horen? Meld je dan aan! 
 
Bid je mee? 
Naast kernteam-leden willen we ook graag een gebedsteam van minimaal 3 mensen bijeen brengen. Zonder gebed 
kunnen we geen Alpha organiseren. Natuurlijk willen een ieder ook vragen om de Alpha in het persoonlijk gebed mee te 
nemen, maar het gebed is zoveel krachtiger als mensen bijeen komen. De dag en frequentie van samenkomst zal in 
onderling overleg vastgesteld worden.  
Heb je interesse? Meld je aan! 

Voor meer info online; https://alpha-cursus.nl/ en https://www.alphanederland.org/. Je kan natuurlijk 
ook altijd iemand van ons aanspreken. Alpha. Ontmoeten. Vragen. Ontdekken. 
 
Namens de Evangelisatiecommissie, John Bakker (06-25068645 / bakkerjohn@tiscali.nl), Peter 
Elenbaas (0348422160 / pelenbaas@freeler.nl), Catharina Nieuwenhuizen (06-47242538 / 
catharinakoster@dds.nl)  

Even wat achtergrond over Alpha …..  
Voor wie is Alpha? 
Alpha is voor iedereen! Voor een ieder met vragen over het leven of over het christelijk geloof. Tijdens Alpha is er alle 
ruimte om het gesprek aan te gaan en je vragen en ideeën te delen. 
Waarom Alpha? 
Op Alpha denk je samen na over verschillende inspirerende onderwerpen. Iedereen komt met zijn eigen vragen en 
ideeën. Je ontdekt altijd iets nieuws. Je ontmoet leuke, nieuwe mensen.  
Hoe werkt Alpha? 
Elke Alpha begint met een lekkere maaltijd. Hét moment om elkaar op een ontspannen manier goed te leren kennen. 
Na de maaltijd luister je naar een kort, inspirerend verhaal over een van de onderwerpen. Daarna is er alle ruimte om 
je vragen en gedachten te delen in kleine groepen. 
Er zijn circa tien Alpha-bijeenkomsten en een Alpha-dag. Elke bijeenkomst staat een ander onderwerp centraal. Op 
Alpha bespreek je onder meer de volgende onderwerpen: 
• Is er meer? 
• Wie is Jezus? 
• Bidden: waarom en hoe? 
• De Bijbel lezen: waarom en hoe? 
• Hoe zit het met de kerk? 
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Nieuws van de NaZomerMarkt 
Zet u het ook alvast in uw/jouw agenda. 

14 september NaZomerMarkt 2019 
We gaan weer beginnen! 
Elke 1e zaterdag van de maand (mei-sept) staan de deuren bij 
de fam. Verweij, Engherzandweg 37 te Linschoten van 09.30 tot 11.00 uur open. 

Om teleurstellingen te voorkomen: 
 de volgende zaken worden niet meer ingenomen; Geen grote meubel zoals 

bankstellen en wandkasten 

 Geen computers of beeldschermen 

 Geen videobanden 

 Geen kleding, dekens en/of kussens. Die kunnen naar Dorcas. 

En mocht je graag willen meewerken in de organisatie of tijdens de markt, geef je 
alvast op. U/Jij bent van harte welkom. 

14 sept Hoge Werf van 10.00 uur tot 15.00 uur. 

NaZ              merMarkt 2019 

 
Voor de vele blijken van belangstelling en medeleven, in welke vorm dan 
ook, die wij mochten ontvangen na het overlijden van onze vader en 
opa Arie van Os, willen wij u hartelijk dank zeggen. 

Piet, Eefje en Carina van Os 
 

 
Beste gemeenteleden, 

Hartelijk dank voor de vele felicitaties die ik bij mijn 25 jaar kosterschap heb mogen ontvangen. 
Gelukkig heb ik de kracht gekregen om het te mogen doen. Het heeft mij veel voldoening gegeven en 

naar ik hoop tot uw tevredenheid, 
Ik hoop dat mijn opvolger de steun van de gemeente mag ervaren. Wat mijn gezondheid betreft mag 
ik u danken voor uw gebed, bezoekjes en de vele kaarten. We hebben daarin gemerkt dat we door de 

gemeente gesteund zijn. Maar bovenal gaat onze dank uit naar de HEERE, die tot nu 
toe doorgeholpen heeft. 

 
Geurt en Maartje Apeldoorn 
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De volgende KerkKlanken verschijnt op D.V. 30 juni. Deze zal gelden voor de maanden 
juli tot en met media september. Inleverdatum kopij KerkKlanken uiterlijk zaterdag 22 juni.  
Dit kan per mail of per post: kerkklanken@hervormdlinschoten.nl (NIEUW!) 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 

 
 

Mijn schild ende betrouwen  
zijt Gij, o God mijn Heer,  
op U zo wil ik bouwen,  
verlaat mij nimmermeer.  

  

za 4-mei Inleveren spullen NaZomerMarkt 09.30-11.00 u
zo 5-mei Koffiedrinken na de dienst 11.00 u
ma 6-mei Collectemuntenverkoop 20.30-21.00 u
do 16-mei Collectemuntenverkoop 20.00-20.30 u
za 18-mei Vrouwenkring Rivka - uitje 10.00-14.00 u
wo 22-mei Kerkenraadsvergadering 19.45 u
do 30-mei Gemeentedag 14.00-20.00 u
za 1-jun Inleveren spullen NaZomerMarkt 09.30-11.00 u
ma 3-jun Collectemuntenverkoop 20.30-21.00 u
za 15-jun Kampvuuravond 19.45 u
do 20-jun Collectemuntenverkoop 20.00-20.30 u
za 22-jun Inleveren kopij KerkKlanken
wo 26-jun Kerkenraadsvergadering 19.45 u



 
 
 
 

19 

 



 
 
 
 

20

 


