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Woord Vooraf 

Het lijkt zo vanzelfsprekend! Al jarenlang zijn we het zo gewend: nog 

maar net het verenigingsseizoen afgesloten en het programmaboekje 

voor de komende wintermaanden ligt alweer bij de leden op de deurmat. 

Maar ik begin de artikeltjes in het programmaboekje graag met mezelf en 

jullie allemaal te wijzen op en in herinnering te brengen dat hier sprake is 

van grote voorrechten; we zijn bijzonder gezegende mensen, dat we bij 

de christelijke gemeente mogen horen, waar we elke week in vrijheid 

mogen samenkomen voor de verkondiging van het evangelie en waarin 

ook onze vrouwenvereniging een plekje mag hebben. 

In dat teken staat ook de inspanning van ons als bestuur van Tot Dienst 

Bereid om jullie voor het komende winterseizoen weer een programma te 

bieden, met een naar onze mening afwisselende invulling, leerzame 

onderwerpen, ontspannen bezigheden, gezellige uurtjes, informatieve 

kennisoverdracht, bijpraten en ontmoeting, persoonlijk, algemeen, op het 

puur menselijke vlak, geestelijk. Wat een mogelijkheden!!! Wat een 

kansen!!! Wie wil dat niet meemaken?! 

Kernactiviteit zal ook deze winter weer de bijbelstudie zijn. Het thema is 

Hou(d)vast. We hopen op en bidden om Gods leiding en zegen bij de 

voorbereidingen thuis en op de avonden zelf. 

Krijg je dit programmaboekje in handen en ben je geen lid van TDB, en 

maakt het je nieuwsgierig naar onze activiteiten?  

Kom gerust ‘ns een keertje kijken/luisteren, heel vrijblijvend.  

Je bent van harte welkom!!!!! 

 

Een hartelijke groet en een goede zomerperiode worden jullie toegewenst 

door: 

Ada, Ali, Atie, Corrie, Yvonne, Jantien.   

 

 

 



 

 

 

 

 

2019 

18 september  Startmiddag en avond met een bezoek aan een  

    roofvogelshow en een maaltijd in Philalethes 

    Meditatie n.a.v. inleiding bijbelstudie en nr. 1 

26 september       Bondsdag Barneveld, vertrek vanaf Philalethes 

    met de auto 9 uur, met de fiets 8.30 uur 

02 oktober        Bijbelstudie nr. 2, in juni nr.  

    Leven naar Gods Bedoeling 

16 oktober             Open-avond voor vrouwen in de Breehoek met  
    Anne Westerduin uit Doorn.  
    Anne komt spreken over “Voed je veerkracht!”  

30 oktober  Bijbelstudie nr. 3, in juli/aug. nr. 

    Gewone christenen met een bijzondere roeping 

13 november  Creatieve avond. We gaan onder leiding van 

    Ans van Voorst en Evelien de Koning een   

    herfststuk maken. We beginnen met een   

    meditatie van bijbelstudie nr. 4    

27 november        Bijbelstudie nr. 5,  in okt. nr. 
    Maatwerk in de gemeente 

 
11 december       Kerstviering  

 

 

 

Kijk bij de datum weetjes voor meer informatie. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

2020 

08 januari Meditatie n.a.v. Bijbelst. nr. 6 en daarna een   

   gezellige avond met tijd voor contact en een   
   `echte sjoel-competitie`. 

22 januari Bijbelstudie nr. 7, in dec. nr. 

   Trouw in ongeveinsd geloof 

23 januari       [Donderdag] Gemeenteavond door de Diaconale   
   werkgroep met de bekendmaking HGJB-project 

05 februari      Jaarvergadering, meditatie n.a.v. Bijbelstudie nr. 8 

12 februari Een themabijeenkomst [een ochtend] in    

   Barneveld, georganiseerd door de Vrouwenbond 

26 februari     Eten met jongeren uit de gemeente, en samen de  
   bijbelstudie doen van het HGJB-project 2020  

18 maart         Bijbelstudie nr. 9, in nr. febr. 

   Vasthouden aan het Woord 

20 maart        [Vrijdag] Voorjaarsmarkt voor het HGJB-project 

01 april  Paasviering met de bewoners van het Huis in de Wei. 

15 april  ds. Bergshoeff komt deze avond een onderwerp met  
         ons bespreken. 

29 april  Afsluiting van het seizoen met med. n.a.v. bijbelst.  

   nr. 10. We gaan naar de fam. Geurts om te gourmetten. 
  

   

  De schuingedrukte activiteiten worden door de    
  Hervormde Vrouwenbond georganiseerd. 

  De avonden worden in de regel in de grote     
  benedenzaal gehouden.  

  We beginnen om 19.45 uur. 

 
  Voor al onze voornemens geldt: “Deo Volente”. 

 

 



 

 

 

 

 

Bijbelstudies over 1 en 2 Timotheüs 

Ook het komende winterseizoen mag op de vrouwenvereniging de bijbel 

opengaan en krijgen we, als God het geeft, weer de tijd en gelegenheid 
om ons te verdiepen in en te laten leiden door bijbels onderwijs. 

Aan de orde komen de brieven van Paulus aan Timotheüs. Deze brieven, 
geschreven in de 1e eeuw van onze jaartelling, staan vol met pastorale 

en diaconale adviezen, die ook voor ons in de 21e eeuw van groot belang 
en blijvende actualiteit zijn en waaruit we veel onderwijs en toerusting 
mogen ontvangen. In Paulus’ dagen was er in de jonge christelijke 

gemeentes vaak sprake van dwaalleraars; we komen er achter, dat het 
herkennen en bestrijden van hun opvattingen ook in onze tijd nodig is; 

ook wordt het belang van stevig in de bijbelse leer te (blijven) staan, 
onderstreept. Ook zien we, dat het volgen van Christus lijden kan 
betekenen. 

De bijbelstudies worden voorbereid en geschreven door ds.A.C.de Kruijf 
uit Rijssen. 

We bidden God, dat we op de verenigingsavonden bij de geopende bijbel 
gezegende ontmoetingen en verdiepende gesprekken mogen hebben. 

 

Bijbelstudies 2019/2020             Onderwerp           Hervormde Vrouw nr. 

1.   1 Tim. 1:1-20      Strijden voor de gezonde leer   juni 
2.   1 Tim. 2:1-15      Leven naar Gods bedoeling   juni 

3.   1 Tim. 3:1-16      Gewone christenen met een roeping  juli/aug. 
4.   1 Tim. 4:1-16      Trainen om niet af te vallen   sept. 

5.   1 Tim. 5:16-2a       Maatwerk in de gemeente   okt. 
6.   1 Tim. 6:2b-21      Tevreden de loopbaan lopen   nov. 
7.   2 Tim. 1:1-18      Trouw in ongeveinsd geloof   dec. 

8.   2 Tim. 2:1-26      Jagen naar waarheid en reinheid  jan. 
9.   2 Tim. 3:1-4:5      Vasthouden aan het Woord   febr. 

10. 2 Tim.4:6-22      De finish in zicht     maart 
 

 

 

 



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 



 

 

 

 

 

AVONDEN VOORBEREIDEN 

 

Verschillende leden helpen het bestuur ieder seizoen om de bijbelstudie thuis 

voor te bereiden. Op de verenigingsavond lezen zij de inleiding voor die in de 

Hervormde Vrouw staat, en zij bereiden thuis de vragen voor, zij doen dit 

alleen of met z’n tweeën. We horen van verschillende leden dat dit heel 

leerzaam en verrijkend is voor het eigen geloofsleven.  

Door de uitleg van het bijbelgedeelte en de bijbehorende vragen te bespreken 

met elkaar ervaar je dat de Heere nabij is. 

Door zo samen bezig te zijn in Gods Woord wordt ook de onderlinge band 

versterkt. 

We gaan aan het begin van het seizoen weer leden benaderen om mee te 

werken, maar als je dit gelezen hebt, en denkt, dat zou ik ook wel willen doen, 

of je wilt eerst nog wat info, neem dan contact op met Jantien of Atie. 

WE ZOEKEN HELPENDE HANDEN! 

Per verenigingsavond vragen wij 1 lid die samen met een bestuurslid de zaal 

klaar wil maken. 

Hierbij denken we aan tafels en stoelen klaarzetten, bijbels en liedbundels op 

de tafels en een bloemetje, kopjes en theeglazen klaarzetten. 

Meestal gebeurt dit tussen 14.00 uur en 15.00 uur of in de avond om 19.00 

uur. 

Wil je meehelpen? Dat is fijn. Op verenigingsavonden komt er zo af en toe een 

schrift langs waar jij je naam in kunt vullen bij de datum die jou het beste 

uitkomt. 

KOFFIE EN THEE SCHENKEN 

We beginnen onze verenigingsavonden altijd met koffie en theedrinken, en 

daar hebben we per avond 2 vrijwilligers voor nodig die dit uitschenken.  

Zou jij dat wel willen doen? Heel fijn! 

Op verenigingsavonden komt er zo af en toe een schrift langs waar jij je naam 

in kunt vullen bij de datum die jou het beste uitkomt. 

Het is fijn als je dan om 19.25 uur aanwezig wilt zijn. 

Wil je ook iets lekkers voor bij de koffie/thee meebrengen?, dat mag maar dat 

hoeft niet, geef dat aan in het koffieschrift. 

 

 

 



 

 

 

 

CONTRIBUTIE 

Ook dit jaar is het € 25, -  
Van die € 25, - gaat er € 17,50 naar de Herv. Vrouwenbond. 

Van de € 7,50 die overblijft, betalen wij de bloemen die iedere 
verenigingsavond op de tafels staan, de bankkosten, de kaarten die we 

versturen en het presentje dat Dinny v/d Haar meeneemt als zij op bezoek 
gaat bij een van de leden. 

Maken jullie het bedrag over aan het begin van het jaar, want ook wij moeten 
het in januari 2020 over maken naar de bond. 

Rekeningnummer NL75RABO 0382 453 506 t.n.v. vrouwenvereniging “Tot 
dienst bereid”, o.v.v. contributie 2020. 

OPZEGGEN LIDMAATSCHAP 

Mocht het zo zijn dat jij je lidmaatschap op wilt zeggen, dan graag voor          
1 december. Wij maken nl. in januari de contributie over naar de Bond voor   

de Hervormde Vrouw. 

WEBSITE - KERKBODE - MAILTJES 

In dit boekje staat veel informatie over de vereniging. 
Regelmatig sturen wij een mailbericht met informatie over een bepaalde 

avond, hou daarom je mail in de gaten, en als je adres veranderd geef dit dan 
door aan het bestuur. 

Ook staat er informatie op de website van de kerk, we zijn te vinden onder het 
kopje “verenigingen”. Daar staan al onze activiteiten en verenigingsavonden 

vermeld. Ook kun je daar foto’s vinden van het verenigingsjaar 2019 -2020 

www.hervormdscherpenzeel.nl 

 

POSTZEGELS EN KAARTEN 

Spaar postzegels en kaarten voor de GZB. Ieder jaar levert dat wel zo’n 30.000 

euro op. De moeite waard dus! 
 Knip postzegels ruim van de envelop.  

  Knip geen postzegels van ansichtkaarten.  
 Lever alleen ansichtkaarten in, want dit zijn kaarten die  

  verkoopbaar zijn. Dubbele kaarten gaan naar het oud papier. 

  Een ansichtkaart is een enkele kaart, met aan de ene kant een  
  afbeelding en aan de andere kant ruimte voor adres en   
  postzegel. 

  Je kunt je zegels en kaarten kwijt  
  in de groene melkbus in Philalethes naast 
  de deur van de bibliotheek.  

 
 

http://www.hervormdscherpenzeel.nl/


 

 

 
 

 

Wie ondersteunen wij? 

Op iedere verenigingsavond gaat er een bus  
rond voor Stichting Ouderenzorg Moldavië (SOM).  

Met elkaar gaan we ervoor zorgen dat we 
iedere maand € 30,- op brengen voor hen  

die het zoveel minder hebben dan wij. 

Voor veel ouderen in Moldavië is het 
dagelijkse leven een strijd om te overleven.  

Het pensioen is niet toereikend voor de 
dagelijkse behoefte aan voedsel en verwarming. Vaak hebben ze geen 

toegang tot drinkwater of medische zorg en geen voorzieningen om de 
hygiëne te waarborgen.  

Velen leven in een sociaal isolement.  

Sinds 1991 is de gemiddelde levensverwachting met meer dan 5 jaar 
gedaald.  
 

Met onze donatie steunen we rechtstreeks het ouderenzorgproject 
Sunrise in Moldavië. 100% van iedere ontvangen euro gaat naar het 

project.                      
We doneren € 25,00 per maand voor deze ouderen in Moldavië.  
Sparen jullie mee voor een menswaardige oude dag voor deze ouderen? 

 
Voor meer informatie: www.ouderenzorgmoldavie.nl/ouderen-in-

moldavie/ 

 
 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

Geef, en steun  
arme ouderen  

in Moldavië 

http://www.ouderenzorgmoldavie.nl/ouderen-in-moldavie/
http://www.ouderenzorgmoldavie.nl/ouderen-in-moldavie/


 

 

 

 

HERVORMDE VROUWENBOND 

Als plaatselijke vereniging zijn we aangesloten bij de landelijke 

Hervormde Vrouwenbond. Deze verzorgt maandelijks het blad  “De 

Hervormde Vrouw”, waarop ieder van onze leden geabonneerd is.  

In “De Hervormde Vrouw” verschijnt de bijbelstudie waarin we ons het 

komende winterseizoen weer samen hopen te verdiepen.  

Verder wordt in het maandblad steeds een keur aan interessante, actuele 

onderwerpen aan de orde gesteld. 

Het bondsbestuur organiseert (naast de bondsdag waarover je elders in 

dit boekje informatie vindt), regionale themadagen/ochtenden. 

  

De themaochtend die wij hopen te bezoeken, wordt gehouden op DV 

woensdag 12 februari 2020 in Barneveld.  

Welke spreker(s) hieraan zijn/haar medewerking zal verlenen, is op dit 

moment nog niet bekend. 

Het hoofdbestuur van onze bond heeft een grote verantwoordelijkheid in 

het begeleiden en toerusten van de plaatselijke verenigingen.  

Laten wij niet vergeten om hen in onze gebeden aan God op te dragen en 

om wijsheid en inzicht voor hen te bidden.  

Want bovengenoemde activiteiten zijn maar een kleine greep uit het vele 

werk dat door het jaar heen ter hand genomen wordt. 

 

Voor meer informatie: www.hervormdevrouw.nl.    

 

 

 

 



 

 

 

 

18 september 2019   Start van het seizoen. 

Dit  seizoen gaan we beginnen met een middagje uit. 

We gaan naar een roofvogel demonstratie van “De Valk roofvogels” 

 waar we te gast zijn bij Gerard en Bertine v.d. Brink.  

Tijdens de show vliegen ze met zo’n 10 verschillende soorten roofvogels. 

Denk hierbij aan arenden, haviken, valken, buizerds, gieren en uilen. 

Door hun grote verscheidenheid zijn ze uniek in Europa. Dit maakt de 

demonstratie ook boeiend en leerzaam. 

Verschillende malen vragen ze iemand uit het publiek om te assisteren. 

Je krijgt dan een handschoen aan en de vogel landt op je hand. 

Gaan jullie mee om deze prachtige vogels te bekijken?  

 
15.00 uur: Vertrek bij Philalethes.  

15.30 uur: ontvangst met koffie/thee  
16.00 uur: demonstratie roofvogels 

17.00 uur: einde demonstratie   
17.30 uur: aankomst Scherpenzeel  
18.15 uur: Een broodmaaltijd. 

 
Kosten € 22,00  Graag opgeven bij Ali van Bennekom tot  

    en met zaterdag 14 september.  
 

26 september 2019  Bondsdag 

Het hoofdbestuur van onze vrouwenbond doet, veelal op de achtergrond, 

veel aan het toerusten en instandhouden van de plaatselijke 

verenigingen. Een jaarlijks terugkerend hoogtepunt is de Bondsdag, dit 

jaar op donderdag 26.09.19 in de Veluwehal in Barneveld.  

Thema van de inleidingen is: “Hou(d)vast!”.  

Op dit moment is nog niet bekend wie de referaten gaat houden.  

Wel weten we, dat het bijwonen van deze dag van toerusting en 

ontmoeting zeker de moeite waard is en dat je daar beslist je voordeel 

mee doet! We hopen met zoveel mogelijk leden deze dag mee te maken 

en gezamenlijk naar Barneveld te reizen, per fiets vertrekken we om  

8.30 uur, met de auto om 9.00 uur bij Philalethes. 

Opgeven bij Ali van Bennekom. 

 

 



 

 

 

 

 

 

16 oktober 

Open avond met Anne Westerduin 

Inmiddels is het een vanzelfsprekendheid dat wij in oktober een open 

avond organiseren samen met onze zusters uit de Hersteld Hervormde 
Gemeente, de Achthoek, de Open hof en de Vrije Evangelische gemeente. 

Dit keer komt Anne Westerduin uit  
Doorn voor ons spreken.  

Anne is een veelzijdig iemand, met ook 
zo haar eigen moeiten en strijdpunten. 

Ze lijkt het prototype van een geslaagde 
vrouw. Mensen kijken tegen haar op als 
ze een lezing geeft. Wat velen niet 

weten, is dat de bestuurder van de 
christelijke zorginstelling Sprank lange tijd twijfels kende.  

Onder andere over de vraag of ze wel een goede moeder was.  
Zelf zegt ze daar over: „„Zonder Mij kunt gij niets doen”, geldt ook voor 
mij.” 

Anne komt spreken over “Voed je veerkracht!”  

De avond wordt op 16 oktober in de Breehoek gehouden.  

De toegang is gratis; wel wordt er een collecte gehouden ter bestrijding 

van de onkosten 

Er is een boekentafel aanwezig 

De zaal is open om 19.30 uur. Aanvang: 20.00 uur.  

Iedereen is welkom, dus neem gerust iemand mee. 

Levensloop Anne  

Anne Westerduin-de Jong (1971) is sinds 2017 bestuurder bij stichting 

Sprank, die zorg biedt aan mensen met een verstandelijke beperking. 
Daarvoor was ze directeur-uitgever bij Bijbeldrukker Royal Jongbloed. 

Eerder werkte ze onder andere bij de EO als hoofdredacteur van het 
vrouwenmagazine Eva. Ze heeft een heel aantal boeken op haar naam 

staan. Ze studeerde theologie en deed de opleiding Master of Business 
Administration aan Nyenrode. Ze is getrouwd met Maarten Westerduin. 
Hij runt met enkele broers een bedrijf en is politiek actief voor het CDA. 

Het echtpaar heeft drie kinderen en een schoonzoon en is lid van de 
Protestantse Kerk in Nederland.  
 

 



 

 

 

 

 

13 oktober 2019 

Op deze creatieve avond gaan we een herfststuk maken onder  

leiding van Evelien de Koning en Ans van Voorst. 

Aan de hand van hun uitleg, stap voor stap een bloemstuk maken  

waar we thuis weer van kunnen genieten. 

Wat voor een stuk het gaat worden zien we op 13 oktober. 

In de herfst zijn er veel dingen uit de natuur die verwerkt  

kunnen worden in een bloemstuk, en dat zal ook nu gebeuren. 

      Via een mail bericht krijg je vooraf 

      nog informatie wat je zelf mee moet 

      nemen om aan de slag te gaan. 

 

 

Opgeven mag je doen bij Ali van Bennekom   

via de telefoon of via een mailbericht. 

De onkosten voor de materialen zijn € 9, -  

Betalen bij Ali.  

 

 

8 januari  2020 

Op deze avond starten we de 2e helft van het seizoen met een avond 

waar volop ruimte is om elkaar een gezegend nieuwjaar te wensen. Na 

de meditatie gaan we sjoelen. We zijn benieuwd wie er dit jaar met de 

beker naar huis gaat, want we hebben een extra onderdeel ingevoegd om 

het ietsje spannender te maken, we hebben nl. een bijzondere sjoelbak. 

     

       Nieuwsgierig geworden?  

       Kom dan en mis het niet. 

   
 

 

     

 



 

 

 

 

 

Donderdag 23 januari 2020 

Deze avond worden we als vrouwenvereniging van harte uitgenodigd  

door de diaconale werkgroep voor de gemeenteavond waar het diaconale 

project van de HGJB voor 2020 bekend word gemaakt. 

Als vrouwenvereniging dragen we ieder jaar ons steentje bij op de 

voorjaarsmarkt door te helpen als vrijwilliger of door te komen en bij te 

dragen aan het project. 

Het thema wat de diaconale werkgroep van onze gemeente uit gaat 

werken komt in 2020 van de HGJB. 

Zij zullen iedere keer van zich laten horen in 2020 met het thema 

     Kom, doe mee! 

De kerkelijke gemeente is geen toevallige gemeenschap, waarbij het je 

vrij staat om je ermee verbonden te voelen of niet. Wat dat betreft, is het 

net als bij een gezin. Zoals je bij je geboorte door bloedbanden 

verbonden wordt aan een gezin, word je bij je doop door een geestelijke 

band verbonden aan een kerkelijke gemeente – of je je daarvan nu 

bewust bent of niet. God beschouwt je als onderdeel van een gemeente 

waarmee Hij een speciale band heeft.  

Twee dingen worden te weinig beseft:  

• dat het een voorrecht is om deel uit te maken van een gemeente 

waaraan God Zijn beloften verbindt;  

• dat het verplichtingen met zich meebrengt om deel uit te maken van 

een gemeente waaraan God Zijn beloften heeft verbonden.  

Je kunt niet aan de zijlijn gaan staan en afwachten of de gemeente 

dingen doet die je wel of niet leuk vindt. Je hebt de verantwoordelijkheid 

om zelf mee te bouwen aan de gemeente.  

 

De avond wordt gehouden in Philalethes. 

Inloop om 19.45 uur en aanvang om 20.00 uur.  

De avond is om 22.00 uur afgelopen. 

 

 

 

 



 

 

 

 

26 februari 2020   

Op deze datum hopen we weer te gaan eten en een Bijbelstudie te 
houden met de jongeren van onze gemeente. 

Ook in dit seizoen willen we deze traditie handhaven en we hebben 
hiervoor woensdag 26 februari gepland. 

 
In 2020 volgen we het diaconale project wat de HGJB ons aanreikt via de 
diaconale werkgroep.  

Hier is ook een bijbelstudie bij die we gaan gebruiken om samen met de 
jongeren in gesprek te gaan. 

Het thema is: Kom, doe mee! 
 
Met eten gaan we om 18.30 uur beginnen in de grote bovenzaal,  

daar hopen we om ± 19.30 uur klaar mee te zijn. 
Dan gaan we de avond voortzetten in de grote beneden zaal om 

gezamenlijk de bijbelstudie te doen.  
Als je liever alleen de avond komt mag natuurlijk ook. 

 
Aanschuiven voor de maaltijd om 18.30 uur; de gebruikelijke 

aanvangstijd van de “gewone” verenigingsavond is 19.45 uur.  

Opgeven voor de maaltijd bij Ali van Bennekom voor 25 feb.  

Wat de kosten gaan worden, wordt later vastgesteld en daar houden  

we jullie van op de hoogte via een mail bericht. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

vrijdag 20 maart  2020 

Op deze dag hopen we weer onze jaarlijkse voorjaarsmarkt te houden. 

Een dag met veel drukte rondom Philalethes door de vele gemeenteleden 

die er zijn.  

Ouderen en jongeren die zich inzetten voor het project en dat geeft heel 

veel gezelligheid. 

Het project dat wordt uitgewerkt door de diaconale werkgroep wordt ons 

dit jaar aangereikt door de HGJB  

Het jaarthema van de HGJB is voor 2020: Kom, doe mee! 

In januari horen we waar de opbrengst van de voorjaarsmarkt naar toe 

gaat. Maar iedereen kan al vast gaan sparen, want het volgende willen 

we weer graag in veelvoud van gemeenteleden ontvangen: 

-    Zegels 

-    Nieuwe prijzen voor de perenboom 

-    Levensmiddelen voor de manden. 

Zegels kunnen het hele jaar worden ingeleverd bij  

Yvonne Versteeg. 

Vanaf januari mogen de NIEUWE prijzen op de avonden ingeleverd 

worden en vanaf februari de levensmiddelen om de manden te vullen. 

Inleveradressen komen t.z.t. ook in de kerkbode te staan. 

 

 

    

 
 
 

 
 

 
 
 

 



 

 
 
 

 

1 april 2020 

De Paasviering in het Huis in de Wei, het is een traditie die er dit seizoen 

ook weer bij hoort. 

Samen met de bewoners van het Huis stil staan bij het lijden, sterven en 

opstanding van onze Heiland.  

Samen zingen en luisteren naar Gods woorden. 

We beginnen de avond om 19.30 uur, dit i.v.m. de bewoners van het 

Huis in de Wei, de avond is rond 21.00 uur afgelopen. 

 

15 april 2020 

De laatste “gewone” verenigingsavond staat ingeroosterd op DV 

15.04.2020. We hebben ds.Bergshoeff bereid gevonden om deze avond 

onze gastspreker te zijn. De stof waarover we met elkaar willen 

nadenken, en waarvan we graag willen leren, staat (nog) niet vast. Te 

Zijner tijd zal zich vast een thema aandienen. Maar graag laten we jullie 

ook de mogelijkheid om een onderwerp dat je erg aanspreekt of 

waarover je al lang iets meer zou willen horen, aan te dragen.  Tegen 

half april volgend jaar zal er dan ongetwijfeld een interessante en 

leerzame invulling van deze verenigingsavond liggen. 

Denken jullie mee!!?? 

 

29 april 2020 

Dit is al weer de laatste avond van het seizoen.  

Deze avond gaan we naar de familie Geurts op Kolfschoten 14,  

zij hebben een ruimte waar we met elkaar kunnen gourmetten.  

Via een email hoor je te zijner tijd wat de kosten gaan worden en hoe 

laat we beginnen. 

De slotavond van 2019 was geregeld door een vijf- tal leden en dit 

concept is voor herhaling vatbaar!  

Denk er eens over na of je dit zou willen helpen organiseren. 

 

 



 

Onze gedachten en Gods beloften. 

 

“Het is onmogelijk.” 

Alles is mogelijk. Luc. 18:27 

“Ik ben zo moe.” 

Ik zal je kracht geven. Jes. 40:31 

“Niemand houd echt van mij.” 

Ik houd van jou. Joh. 3:16 

“Ik kan het niet.” 

In Christus kun je alles. Fill. 4:13 

“Ik kan mezelf niet vergeven.”  

Ik heb jou vergeven. 1Joh.1:9 + Rom. 8:1 

“Ik maak mij zoveel zorgen.” 

Geef al je lasten aan Mij. 1Pet.5:7 

“Ik kom wijsheid te kort.” 

Ik geef je wijsheid. Jac. 1:5 

“Ik ben zo alleen.” 

Ik zal je nooit verlaten. Hebr. 13:5 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


