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66e jaargang no.5                                                                  januari 2023 

Meditatie 
 

Een sterke toren 
 
De Naam des HEEREN is een Sterke Toren; de rechtvaardige zal daarheen 

lopen, en in een Hoog Vertrek gesteld worden (Spreuken 18: 10). 

 
De Naam des HEEREN betekent God zelf. Zoals Hij zich in het verleden aan 

Israël geopenbaard heeft. Niet alleen in de schepping van hemel en aarde, maar 

ook in de grote daden, die Hij verricht heeft in de geschiedenis van Israël. 

Denk om enkele te noemen aan de uitleiding uit Egypte, de spijziging in de 
woestijn, de wetgeving op Sinaï, de doortocht door de Rode Zee en de intocht 

in Kanaän. 

 
In het Nieuwe Testament doet Hij Zich kennen in het zenden van Zijn Zoon. 

De vleeswording des Woords! Hij is de God en Vader van onze Heere Jezus 

Christus! 

 
In de Naam des HEEREN ligt derhalve het hele evangelie besloten! 

 

Salomo noemt deze Naam een Sterke Toren! Dat is een sterk bolwerk! Daar 
is veiligheid. Volkomen veiligheid! Wie in de Toren mag vertoeven, diens 

leven is gered. Volkomen gered! 

 
,,De Naam des HEEREN is een Sterke Toren". De vraag is: geldt dit voor alle 

mensen? Dan kan ik allereerst opmerken, dat de Heere elk mens, dat leeft op 

de erve des Verbonds ernstig en welmenend roept om die Sterke Toren binnen 

te gaan. En doen zij dit ook? Geven alle genodigden gehoor aan deze 
vriendelijke nodiging? 

 

Onze tekst maakt duidelijk een afgrenzing. ,,De rechtvaardige zal daarheen 
lopen". Hoe noodzakelijk is het mijzelf nauwkeurig te onderzoeken of ik tot 

die ‘rechtvaardigen’ behoor! 

 
Een ‘rechtvaardige’ is naar Psalm 1 iemand die dag en nacht des Heeren wet 

bepeinst! Bij de wedergeboorte is deze wet in zijn hart geschreven! Wat wil 

hij graag die wet eerbiedigen en onderhouden! Welk een smart en droefheid 

dat hij dit niet gedaan heeft en nog steeds niet doet, hoewel hij naar de keus 
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van zijn hart niets liever wil! Tegen een goeddoend God gezondigd! Zichzelf 

etiketteert hij niet als een ,,rechtvaardige" maar als een verloren zondaar, als 
een verdorven mens! 

 

Schortinghuis merkt op: zou u wel zonden betreuren als er geen straf op 
volgde? Kaïn en Judas niet! Bij hen blijft het hart innerlijk aan de zonden 

verkleefd en er is geen oprechtheid. Maar een rechtvaardige heeft een 

dodelijke afkeer van alle ongerechtigheid, al kleven de zonden steeds aan. 
 

,,De Naam des HEEREN is een Sterke Toren". Voor degenen, die uit de 

werken der wet gerechtvaardigd willen worden is dit een ijdele Naam! Voor 

hen betekent Christus niets! Alleen als ik mijn naam doorstreep, krijgt de 
Naam des HEEREN waarde voor mij! Het leven buiten God wordt mij dan 

erger dan de dood! Voor hen is de Sterke Toren de Vrijstad! 

 
,,De Naam des HEEREN is een Sterke Toren". Een ,,rechtvaardige" is in 

zichzelf een onrechtvaardige. Hij is aangewezen op genade. Hij kan niet 

anders dan schuld met schuld vermeerderen. Maar in de Sterke Toren is plaats 

voor des doods schuldigen. Omdat Christus als de Enige Rechtvaardige door 
het sanhedrin als des doods schuldig is verklaard! Wie naar die Sterke Toren 

mag lopen is veilig. Daar houdt de wet op met vloeken tegen de zondaar omdat 

Christus een vloek geworden is en aan al de eisen van de wet heeft voldaan! 
Als de rechtvaardige heenloopt naar de Sterke Toren, zinkt hij weg in een 

oceaan van zaligheid. In een zee van liefde! En dat voor zó één. 

 
Voor Christus was op Golgotha geen toevluchtsoord! Hij is ondergegaan in de 

golven van Gods toorn voor allen die krom van lenden zijn vanwege het 

schenden van de wet! Daarom is Hij een Sterke Toren voor overtreders van de 

wet! Daarom is Hij de Vrijstad voor allen, die achtervolgd worden door de 
bloedwreker! 

 

,,De Naam des HEEREN is een Sterke Toren". Dat betekent de doodssteek 
voor de gefatsoeneerde farizeeër. Voor hem, die zelf een toren gebouwd heeft 

met de stenen van zijn eigengerechtigheid. Maar het woord van onze tekst 

blaast deze toren omver. Daar zal niets van overblijven! 
 

Daarom is het zo noodzakelijk dat ik door het ontdekkende werk van de 

Heilige Geest leer inzien dat ik verloren lig in Adam. En daarom een kind des 

toorns ben. Voor wie geen enkele hoop en verwachting is! Maar voor hen is 
Christus een Sterke Toren! 
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We leven in een onveilige wereld (...) Velen zijn zeer beangst (…) Zonder 

God is alles uitzichtloos! Maar vanuit het Hoog Vertrek van de Sterke Toren 
is de Kerk eeuwig veilig! 

 

,,De Naam des HEEREN is een Sterke Toren". Als u dat in geloof beoefent, 
dan zingt u: ,,Gij zijt mij HEER’ ter schuilplaats in gevaren". 

 

wijlen ds. P. Beekhuis 
 

Diensten des Woords 
 

zondag   1 januari 2023 10.00 & 16.30 uur  ds. A. vd Weerd 

zondag   8 januari 2023 10.00 & 16.30 uur ds. K. Visser 

woensdag  11 januari 2023 19.45 uur winteravondlezing Prof. dr. A. Baars 
zaterdag 14 januari 2023 10.30 & 14.00 uur bevestiging- en intrededienst 

      plaats CGK Barendrecht  

zondag  15 januari 2023 10.00 & 16.30 uur ds. J. de Bruin 
zondag     22 januari 2023 10.00 & 16.30 uur ds. J. de Bruin 

zondag  29 januari 2023 10.00 & 16.30 uur ds. J. de Bruin 

zondag   5 februari 2023 10.00 & 16.30 uur ds. J. de Bruin  

woensdag   8 februari 2023 19.45 uur winteravondlezing Prof. dr. A. Baars 

 

Beperkende maatregelen Corona pandemie 

We zijn dankbaar voor de positieve ontwikkelingen rond het Corona virus. 
Het virus lijkt nu bijna uitgedoofd al hoewel we af en toe een plaatselijke 

uitbraak zien. Al met al zien we als kerkenraad voldoende reden om twee 

maatregelen nu te beëindigen. De eerste is het gebruik van de kleine cupjes bij 
het Heilig Avondmaal. De beker der dankzegging heeft een grote symbolische 

waarde. De beker der gemeenschap. Wanneer de ontwikkelingen zo blijven, 

dan zullen we het gebruik van de beker weer invoeren. De tweede maatregel 

die we willen beëindigen is de deurcollecte. De collecte is een wezenlijk 
onderdeel van de eredienst en daarom willen we de centrale plaats (midden in 

de dienst) weer invoeren. De invoerdatum zal nieuwjaarsdag zijn. 

Tegelijk moeten we de vraag aan u en aan onszelf stellen: Waar heeft de 
pandemie ons gebracht? Ons geldt toch niet de woorden van Jeremia 5:3? 

 

Bewaar het Pand 
In deze rubriek willen we aandacht vragen voor de stichting Bewaar het Pand. 

Vrijwel zeker bij velen van ons bekend. De stichting beoogt de oude 

gereformeerde beginselen te handhaven in de Christelijke Gereformeerde 
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Kerken. Die staan onder druk, dat heeft u begrepen. Daarmee verdient de 

stichting onzer aller steun. Zowel financieel, maar bovenal ook geestelijk door 
uw gebed. Onlangs werd bekend dat ds. M.A. Kempeneers als voorzitter is 

benoemd als opvolger van ds. P. Roos die ons ontvallen is. We wensen onze 

br. Kempeneers van harte Gods zegen in het leiden van de stichting. Ook onze 
oud-predikanten, ds. Ruis, ds. Kieviet zijn bestuurslid en onlangs is ook onze 

aankomend predikant, ds. De Bruin verzocht om tot het bestuur toe te treden. 

Als kerkenraad hebben we gaarne aan het verzoek daartoe willen voldoen. We 
gaan er vanuit dat velen van ons abonnee zijn op de tweewekelijkse uitgave 

van het blad. Bent u dat onverhoopt niet, dan kunt u zich aanmelden bij 

pand@solcon.nl of tel.0184-669116.  Doe u zelf niet te kort en blijft op de 

hoogte door actuele en bezinnende artikelen. Van harte aanbevolen. 
Voor alle genoemde data geldt D.v. (Deo volente) 

Ontvang de hartelijke groeten van uw kerkenraad 

 

Data om te onthouden  
 
  4 januari    Kerkenraadsvergadering, aanvang 20.00 uur  

11 januari Vrouwenvereniging, aanvang 10.00 uur 

11 januari  Winteravondlezing (het geloof en de gehoorzaamheid) 19.45 uur     

14 januari Intrede-en bevestigingsdienst ds. J. de Bruin  
18 januari  Bijbelkring jongvolwassenen, aanvang 20.00 uur  

21-januari Kennismakingsmiddag familie De Bruin en nieuwjaarsreceptie 

  1 februari  Vrouwenvereniging, aanvang 10.00 uur   
  1 februari  Kerkenraadsvergadering aanvang 20.00 uur 

  8 februari Winteravondlezing (het geloof en de zekerheid) 19.45 uur 

 

Collecterooster 
 
Datum    1e collecte 2e collecte 3e collecte 

  1 januari 2023 eredienst diaconie algemene kosten kerk 

  8 januari 2023 eredienst renovatie kerkgebouw  algemene kosten kerk 

15 januari 2023 eredienst diaconie algemene kosten kerk 
22 januari 2023 eredienst ond. kerk & pastorie algemene kosten kerk 

29 januari 2023 eredienst diaconie algemene kosten kerk 

  5  februari 2023 eredienst hulpverlening Bi/Bu  algemene kosten kerk 
 

 

 

mailto:pand@solcon.nl
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Collecterooster (2) 

 
In het vorige kerkblad hebben we al iets geschreven over het collecterooster. 

We schreven toen over de Bijbelse opdracht om wekelijks te collecteren op de 

zondag. Daarin geven we onze liefdegaven, waarbij we ten diepste tot 
uitdrukking brengen dat we vanuit liefde geven van wat we eerst zelf van God 

hebben ontvangen. Tevens heeft de collecte een wezenlijke plaats in de 

eredienst, in het bijzonder de diaconale collecte. Inmiddels collecteren we 
weer tijdens de eredienst, waarmee zichtbaar wordt dat de collecte bij de 

samenkomst van de gemeente hoort. 

 

Maar hoe werkt dit verder uit in het collecterooster voor 2023? Ten eerste 
hebben we de hiervoor genoemde overwegingen meegenomen. Daarnaast 

hebben we ook gekeken naar de verschillende doe813 van de collecten. Een 

van die doelen waarvoor gecollecteerd wordt, is voor kerkelijke kassen. 
Jaarlijks moet elke gemeente die aangesloten is bij de Christelijk 

Gereformeerde Kerken een bepaald bedrag per lid afdragen ten behoeve van 

gemeenschappelijke zaken binnen ons kerkverband. In 2022 bedroeg de 

verplichte bijdrage per lid € 73,88. In de praktijk is het zo dat sommige 
gemeenteleden dit bedrag overmaken, anderen geven alleen op het moment 

dat er een collecte voor kerkelijke kassen gehouden wordt. Aan het eind van 

het jaar blijkt doorgaans dat er veel minder gegeven is dan er afgedragen moet 
worden. Dit tekort moet dan aangevuld worden vanuit de algemene middelen 

van de kerk. 

 
We hebben besloten om op het collecterooster voor 2023 geen collecten meer 

op te nemen voor kerkelijke kassen. In plaats daarvan is het de bedoeling dat 

gemeenteleden jaarlijks dit bedrag overmaken naar de rekening van de kerk. 

Tegelijkertijd zijn we ons ervan bewust dat het voor sommige gemeenteleden 
moeilijk kan zijn om dit bedrag op te brengen. Daar hebben we uiteraard alle 

begrip voor. Verder is het zo dat in andere kerkverbanden niet altijd sprake is 

van een verplichte afdracht aan kerkelijke kassen en dat sommige 
gemeenteleden wellicht niet op de hoogte zijn van deze afdracht. Daarom 

willen we in de loop van dit jaar een brief sturen aan alle gemeenteleden om 

een ieder hier bewust van te maken. 
 

De plaats van de collecte voor kerkelijke kassen op het collecterooster zal 

ingenomen worden door collecten ten behoeve van de diaconie. Hiermee 

willen we uitdrukking geven aan de bijzondere plaats die de christelijke 
handreiking aan de armen in de eredienst behoort te hebben.  Zo hebben we 
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geprobeerd om recht te doen aan hetgeen we overdacht hebben rondom het 

collecteren. Het is daarbij onze bede of de grote Koning van de kerk ook in 
het nieuwe jaar zorg wil dragen voor onze gemeente. Dat geldt voor materiële 

zaken, maar toch vooral voor de zaken van eeuwigheidswaarde. 

 
De diaconie 
 

Schoonmaakrooster kerkgebouw januari 2023 
 

Week   1  2 jan   -      7 jan  Janneke/Marjan/Anneke 
Week   2  9 jan   -    14 jan Gerdine/Elise/Melissa 

Week   3 16 jan  -    21 jan Susanne/Liza/Corrie 

Week   4 23 jan  -    28 jan Marije/Esther/Annelies 

Week   5 30 jan  -      4 feb Geke/Celia/Jacomiene  
Week   6   6 feb   -   11 feb Marlena/Joke/Cobie 

 

 Rooster voor de crèche 

 
  8 januari  Dirma en Alexandra 

15 januari  Regina en Anneke 

22 januari  Andrea en Sabine 
29 januari  Willemijn en Anne Mirthe 

  5 februari Jacomiene en Anneke  

 

Hartelijke groeten, Jacomiene Anker  
 

Kerktelefoon donderdagavond 19.30 uur, ook via kerkomroep.nl te beluisteren 
 

donderdag   5 januari 2023 ds. W.L. v.d. Staaij Lukas 13: 6-9 

woensdag  11 januari 2023 Prof. dr. A. Baars 5e winteravondlezing 
donderdag 12 januari 2023 ds. M.A. Kempeneers Genesis 41: 55c 

donderdag 19 januari 2023 ds. P. den Butter Johannes 3: 29,30     

donderdag 26 januari 2023 ds. N. de Jong Jesaja 55: 1 

donderdag  2 februari 2023 ds. A.A. Egas Genesis 35: 1 
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Bijbelkring jongvolwassenen 
 

Beste bijbelkring, 

 
We maken goede voortgang in het behandelen van de brief van Jakobus. 

Leerzame dingen komen naar voren. We stonden in de afgelopen maand stil 

bij wellicht de kern van de brief: Weest daders des Woord en niet alleen 
hoorders. Over het nut van goede werken en wat de Heidelbergse Catechismus 

daarvan zegt. 

Op D.V. 18 januari hopen we weer verder te gaan bij Jakobus 3:1-12. 
Hoofdstuk 12 en 13 uit ons studieboekje. Het misbruik en het goede gebruik 

van de tong. Kees Stolk zal de inleiding houden.  

Allen weer hartelijke welkom. 

 
Hartelijke groet,  

Elise en Arjan 

 

Kerkelijke stand per 

19-12-2022 Leden Doopleden 

 In Uit In Uit 

Begin van het jaar 169   93   

Geboren/gedoopt     3   

Belijdenis 6     6 

Overgekomen uit         

eigen kerkverband 1   1   

Andere kerkverbanden 2   12   

Vertrokken naar         

eigen kerkverband   4   5 

Andere kerkverbanden   3   0 

Onttrokken         

Overleden   3    1 

Eind van het jaar 166  97   

Geslacht M V M V 

Aantal per geslacht 75 91 55 42 

 

De gemeente telt per 31 december 2022   263 leden/doopleden 
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Zondagsschool “Timotheüs” 
 

Beste kinderen van de zondagsschool, 

 
Ik heb het al vaker gezegd in de afgelopen maanden, maar wat is de tijd toch 

snel gegaan. Het jaar 2022 is voorbijgevlogen! Voor mijn gevoel was het jaar 

nog maar net begonnen... 
Op het moment dat ik dit stukje schrijf zullen we het kerstfeest nog gaan 

vieren. Maar ik weet zeker dat het heel mooi zal gaan klinken. Iedereen draagt 

een steentje bij met het opzeggen van een tekst, het zingen van psalmen en 
liederen, of het voorlezen van een stuk uit de Bijbel. 

 

Vlak voor de kerst zijn er ook nog twee jarigen geweest onder de kinderen van 

de zondagsschool. Het zijn Sarah en Levina. Nog van harte gefeliciteerd 
beiden! Jullie boffen dat jullie net voor de vakantie jarig zijn, want nu kunnen 

jullie mooi spelen met wat jullie gekregen hebben. 

Ja ja, het is vakantie! Elke dag uitslapen, spelen, misschien zelfs wel daagjes 
weg! Jullie kunnen nu ook mooi lezen in de boeken die jullie bij de 

kerstviering gekregen hebben. Geniet er maar van. Maar vergeet niet de Heere 

te danken voor wat Hij ons allemaal nog geeft. Er zijn zoveel plekken waar 

kinderen van jullie leeftijd op de vlucht moeten omdat het bij hen thuis niet 
meer veilig is. Of waar ze de hele dag honger moeten lijden omdat er te weinig 

eten is voor iedereen. Zullen jullie ook voor hen bidden? 

 
In 2023 zal de zondagsschool weer beginnen op 8 januari. Ook op 22 januari 

zal er zondagsschool zijn. We hopen jullie allemaal dan weer te ontmoeten, en 

te horen wat jullie allemaal gedaan hebben in die twee weken van vakantie. 
 

Groeten van alle juffen en meesters van de zondagsschool. 
 

Jeugdvereniging –16 “Jonathan” 
 
Ha jongens en meiden, 

Vrijdagavond 16 december hebben we bij Jaco thuis met elkaar genoten van 

een avondje gourmetten.  Het was fijn om op deze ontspannen wijze bij elkaar 

te komen.  We luisterden naar een kerstverhaal over soldaten in de Eerste 
Wereldoorlog aan het front. Verder hebben met elkaar nog een aantal mooie 

kerstliederen gezongen.   
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Het jaar is alweer bijna over en het is voorbij gevlogen. Wij, Jaco, Mark en ik 

kijken terug op een mooi jaar met jullie.  
We wensen dat jullie ondanks alle drukte van de feestdagen en vakantie ook 

rust kunnen vinden om het grote Wonder van Kerst te aanschouwen.  Daar 

vind je echte vrede en rust!  
In het nieuwe jaar hopen we jullie weer te ontmoeten op vrijdagavond 6 

januari. Jaco hoopt dan met ons weer verder na te denken over de Heilige 

oorlog.  
Vrijdagavond 20 januari willen we een spreker uitnodigen, maar wie dat wordt 

is nog niet bekend. Details hierover volgt nog via de app.  

We kijken uit naar jullie komst deze avonden!   

Hartelijke groet, Jaco, Mark en Eunice  
 

Jeugdvereniging “Benjamin” 
 

Beste jongeren en gemeenteleden, 

De laatste JV-avonden mocht Willem weer leiding geven, fijn dat hij goed 
hersteld is. Afgelopen 10 december mochten wij met elkaar in een wat andere 

setting samenkomen, we hebben in Scheveningen gebowld. Na deze avond 

zijn we weer veilig thuis gekomen. Op 11 december heeft Walter zijn inleiding 

mogen houden over een van de dromen van Nebukadnezar. Nebukadnezar 
droomde over een mooi, groot en sterk beeld. Dit beeld stelde zijn koninkrijk 

voor. Later in zijn droom werd dit beeld verpletterd door een grote steen. Van 

de koning moest Daniël deze droom uitleggen. 
  

De eerstvolgende JV-avond hoopt Reinart zijn inleiding te houden over 

hoofdstuk 26 tot en met 29 van het boekje ‘Belijdenis in Babel’. 
Alle jongeren vanaf 16 jaar zijn vanaf volgend jaar weer van harte welkom op 

de JV-avonden. De eerstvolgende avond zal op D.V. 22-01-2023 plaatsvinden. 

Wij hopen jullie dan weer in goede gezondheid te ontmoeten.  

 
Namens de JV-Benjamin wens ik iedereen gezegende kerstdagen en alvast een 

voorspoedig 2023.   

 
Groetjes, Timon 

 

 
 



 11 

Van de vrouwenvereniging 
 

Beste dames, 

 
Allereerst wensen we u en jullie alle goeds toe in het nieuwe jaar 2023. Het is 

Gods goedheid dat we nog weer een nieuw jaar mogen ontvangen en in dit jaar 

ook DV een nieuwe herder en leraar. We hopen en bidden dat de Heere Zijn 
Woord wil zegenen aan ons aller hart. Als vrouwenvereniging hopen we weer 

samen te komen op DV 11 januari en 1 februari. Schrijft u de data ook in uw 

agenda? Wees welkom, ook als u nog nooit geweest bent. 
De vorige keer, begin december, stonden we stil bij het leven van koning 

Jojakim. Wat een contrast met het leven van koning Josia. Het is Gods genade 

dat Hij met Josia zo’n andere weg ging dan met Jojakim. Jojakim die 

doelbewust Gods Woord verbrandde, en daarmee de weg tot behoud voor 
zichzelf en ook voor het volk afsneed. Hoe aangrijpend. Ook een les voor ons! 

Het is genade dat wij onder het Woord van God mogen zijn, maar wat werkt 

dat uit in onze harten en in onze gezinnen? We hebben naast het Woord ook 
Gods Geest nodig, tot bekering en vergeving van zonden. 

 

De volgende keer hopen we Bijbelstudie 11 te behandelen, dan pakken we de 

draad weer op met het leven van koning Josia. Na het vinden van het wetboek 
vernieuwde hij het verbond met de Heere en beloofde achter de Heere aan te 

willen gaan. Dat heeft alles te maken met het belijden van schuld en het breken 

met de zonde. De vragen geven weer genoeg gespreksstof om een ochtend te 
vullen. 

 

We hopen weer velen te mogen ontmoeten, Marjan en Elselien 
 

 Evangelisatie  
 

Evangelisatiewerk in de kou? 

Het nieuwe jaar is aangebroken! Het zijn koude maanden, met koude huizen, 

een koud kerkgebouw, een koude oorlog die ontbrandt in de Oekraïne en… 
koude harten. En dan is op 8 december jl. ook nog eens de evangelisatie-

werkgroep van onze gemeente ontbonden! 

Wat is dat nu? Stopt het evangelisatiewerk in onze gemeente? Is de nood niet 

groot genoeg? Zijn de teksten zoals Mattheüs 28:19, Markus 16:15, 2 Kor. 
5:10-11 en 14, niet duidelijk genoeg? Gelukkig stopt het evangelisatiewerk 

niet. Het tegendeel is juist waar. De kerkenraad wil het werk juist uitbreiden. 
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Daarom hebben zij een document opgesteld waarin uitgangspunten staan hoe 

invulling gegeven kan worden aan de roeping om een Stad op een Berg te zijn 
en om het licht van Evangelie te laten stralen.  

Gezien de hoeveelheid werk en belangrijke opdracht is dit geen taak voor een 

paar vrijwilligers van de evangelisatiewerkgroep, maar voor de gehele 
gemeente! Daarom is de evangelisatiewerkgroep omgevormd tot een 

evangelisatiecommissie en is de opdracht gegeven om de gemeenteleden meer 

bij de uitvoering van het evangelisatiewerk te betrekken. Gelukkig gaat het 

evangelisatiewerk dus gewoon door! Ook op straat, als het koud is. Soms krijg 
ik het koud van een ontmoeting, maar er zijn ook warme momenten, zoals 

zaterdag 8 december.  

Twee studenten, met een biertje, waren erg open. Nadat ik hen aansprak kreeg 
ik direct te horen dat mensen die geloven “echt dom” zijn. Maar, na een kort 

gesprek bleek één van de jongens toch wel nieuwsgierig naar de Bijbel en 

wilde hij er graag één meenemen. Hij liet hem snel in zijn zak glijden en 

beloofde hem niet weg te gooien. Over de kern van het Evangelie had hij nog 
nooit gehoord. Nieuwsgierig vroeg hij of hij, naar de hemel zou gaan als hij 

net voor zijn sterven tot geloof zou komen. Na mijn bevestiging, zei hij 

enigszins triomfantelijk: “Dan kan ik nu dus gewoon lekker doorleven”. Maar 
na de vraag of hij wist wanneer hij ging sterven, liep hij teleurgesteld weg. 

Maar wel met de Bijbel in zijn zak! 

Tijdens een ander moment sprak ik met enige schroom een grote, stoere kerel 
aan en dacht “Ik ben al blij hij een folder zou aanneemt”. De man bleek een 

evangelische christen te zijn en we kregen een goed gesprek. Hij was tien jaar 

geleden tot geloof gekomen en wees mij op de noodzaak van bekering! Hij 

vertelde dat hij na zijn bekering nog gevangen zat in de zonde van de porno. 
Na veel gebed heeft God hem van die zonde verlost. Hij zei:“God, heeft de 

zeef er doorheen gehaald”, en met grote gebaren bootste hij dit nu. Hij wees 

me op de geschiedenis van de ‘Doortocht door de Rode Zee’ en het bevel van 
God om daar een gedenkteken op te richten. En hij gaf me een les om ook 

gedenktekens op te richten van de keren dat God in het leven heeft gesproken. 

Zodat je daar op terug mag zien als je twijfelt of je weer in zonden gevallen 
ben.  

Het gesprek was niet langer dan een kwartier, maar de kerkmuren vielen weg 

en zijn woorden laten me niet los. We hebben bekering nodig! God kan op het 

gebed “hardnekkige” zonden wegnemen. Maar het kan ook zomaar weer 
anders zijn. Daarom is het belangrijk dat we “gedenkstenen” oprichten van de 

momenten dat God betoond heeft van ons af te weten. Zodat we weer op Gods 

beloften en werk mogen terugvallen. Als u nog geen gedenkstenen heeft 
opgericht, mag ik u dan wijzen op uw “doop”?. Lees het doopformulier en het 
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dankgebed nog maar eens aandachtig na. Is dat moment niet waard om een 

gedenksteen voor op te richten en op Gods beloften te pleiten in tijden van 
twijfel en ongeloof?  

Los van de gesprekken met mensen uit de stad, mocht ik ook verwarmd 

worden door de onderlinge contacten, de gebeden en Bijbelgedeelten die we 
voorafgaand aan en na de bijeenkomsten gelezen hebben. Er valt nog zoveel 

moois te delen over het evangelisatiewerk. Ervaart u dat uw geloof ook wel 

eens “koud” of “lauw” is mag ik u dan oproepen om het te laten verwarmen 

door het evangelisatiewerk. En als u “warm” ben, dan hoop ik dat u die 
“warmte” wil delen met uw naasten en de mensen in Kralingen. 

Kom gerust eens een ‘bakkie’ doen bij de evangelisatiekraam                                                                                 

( 1e zaterdag van de maand tussen 11:00-15:00, winkelcentrum aan 
de Lusthofstraat) 

Verdere vragen? Meedoen? Of kennis nodig over bepaalde 

onderwerpen? Neem dan gerust contact op met mij. 

Namens de evangelisatiecommissie, Sjaak Offermans 
(j.offermans@solcon.nl, 06-37440832). 

 

 

 

Ons kerkblad “Om vriend en broed’ren” 
 
Nu het jaar 2023 weer begonnen is, willen we u verzoeken om het 

abonnementsgeld voor 2023 betreffende ons kerkblad over te maken. 

Vanwege de gestegen prijzen voor het drukwerk en verzenden, is de prijs voor 

dit jaar € 20,00 voor degenen die zich op het kerkblad hebben geabonneerd. 
Als u het blad in het vervolg niet meer wenst te ontvangen, stuur dan even een 

berichtje naar de administrateur. 

J.A. van Voorden, Brahmsstraat 136, 2901 JE Capelle aan den IJssel. 
Tel. 010 - 437 20 75 of per e-mail: j.a.vanvoorden@kliksafe.nl 

Wilt u a.u.b. voor 1 februari 2023 het abonnementsgeld overmaken op 

rekeningnummer NL59 INGB 00031 53 010 t.n.v. penn. Chr. Ger. Kerk 

Rotterdam-Kralingen, Brahmsstraat 136, 2901 JE Capelle aan den IJssel. 
 

 

 

mailto:j.offermans@solcon.nl
mailto:j.a.vanvoorden@kliksafe.nl
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Open dagen Driestar en Wartburg 
 

Ontdek de nieuwe school van uw kind! 
Kom naar één van de open dagen van de scholen van Scholengroep 

Driestar-Wartburg 
  

De overstap van basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs is best wel 

spannend. Voor uw zoon of dochter, maar natuurlijk ook voor u. Daarom is 

het fijn om van tevoren rond te kunnen kijken en te ontdekken hoe het op onze 

school is. We nodigen u en uw kind van harte uit voor de open dagen van onze 

scholen. Er is plaats voor  feestelijke ontmoetingen en bij alle vakken kan een 

kijkje worden genomen. De docenten geven graag antwoord op uw vragen.  

 

Als Scholengroep bieden wij alle soorten onderwijs aan: van 

praktijkonderwijs en vmbo tot vwo en tto. Daarnaast krijgt uw kind goed 

onderwijs in een veilige, christelijke omgeving. En dat natuurlijk met de 

aandacht en begeleiding die elke jongere nodig heeft. 

 

Kijk voor alle data op www.driestarwartburg.nl/bezoek-onze-school/   

Hier vindt u ook de data van de voorlichtingsavonden.  

 

Van harte welkom! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.driestarwartburg.nl/bezoek-onze-school/
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Colofon 
Kopij inleveren voor de 20e van de maand bij de eindredacteur J.A. van Voorden  

Kerkgebouw    Jeruzalemkerk, Jeruzalemstraat 95 tel.452 50 53 

   3061 GM Rotterdam   

Website Jeruzalemkerk www.cgkkralingen.nl 

Predikant   Drs. J. de Bruin, Struikheide 28 tel. 

   3069 LJ  Rotterdam 

E-mailailadres  j.debruin@kliksafe.nl 

Scriba   R.B.J. Naaktgeboren, Gorzenhof 10 tel. 442 60 50 
   2903 ED Capelle aan den IJssel 

E-mailadres  scriba@cgkkralingen.nl. 

Penningmeester  Chr. Ger. Kerk  Rotterdam-Kralingen, 

   ING bankrekening    NL59 INGB 0003153010   

   RABO bankrekening NL54 RABO 0159046491 

Redactie kerkblad  J.A. van Voorden  tel. 437 20 75 

   Brahmsstraat 136, 2901 JE Capelle aan den IJssel 

E-mailadres   j.a.vanvoorden@kliksafe.nl 

Koster kerk  J. de Koning, Roekstraat 91 

   2903 RS Capelle aan den IJssel    tel. 442 10 58 

Kerktelefoon   G. van Duin  tel. 0180-512317 
Coördinatie ouderenvervoer: Ph. van Heteren 0180-552043  vhet@tiscali.nl 

Begrafenisverzorging T. den Hollander     tel. 460 05 09 

Begrafenisverzorging D.W. Schipper  (“Kina”)     tel. 458 31 12   


