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Zo dan, laat ons najagen hetgeen tot de vrede en hetgeen
tot de stichting onder elkander dient.
Romeinen 14:19

MEDITATIE
Het bloed van Jezus Christus, Zijn Zoon, reinigt ons van alle zonde.
1 Johannes 1 : 7b.
Het bloed van Jezus Christus, weet u, is het middelpunt van het gehele
christendom. In dat bloed is Zijn gemeente gegrondvest. Neem dat bloed weg en zij
bestaat niet meer. Hij, die deszelfs kracht verloochent, die verloochent het ganse
heil in Christus. De enige troost van de christen in leven en in sterven heeft zijn
vaste grond in dat bloed. De wet met al haar offeranden, hebbende een schaduw
van de toekomende goederen, spreekt van bloed. Er wordt uitdrukkelijk verklaard,
dat Jezus Christus niet door het bloed van bokken en kalveren, maar door Zijn eigen
bloed éénmaal in het heiligdom is ingegaan om een eeuwige verlossing teweeg te
brengen voor allen die door Hem zouden worden geheiligd. Zij, die in de hemel met
palmtakken in de handen voor de troon van het Lam staan hebben hun klederen
gewassen in Zijn bloed en hun loflied is: “Gij hebt ons Gode gekocht met Uw
bloed.” Het zal wel niet nodig zijn om u eraan te herinneren, dat de Heilige Schrift
onder het bloedvergieten van Jezus Christus zijn plaatsbekledend lijden en sterven
verstaat, het dragen van de straf der zonde voor, en in de plaats van het volk, Hem
gegeven door de Vader; Zijn bloedig offer, waardoor Hij aan Gods geschonden
heiligheid en rechtvaardigheid voor hen betaald en voldaan heeft, waarom Hij,
daarop ziende, kon uitroepen: “Het is volbracht.”
In dat bloed van de Heere Jezus Christus, God aangenomen; daarin is alle heil en
zaligheid en daaruit alleen vloeit het leven van de in zichzelf verdoemelijke
zondaar, van nature een kind des duivels en van de toorn Gods. Lezers, hoe staan
wij tot de kracht van dat bloed voor onszelf? Hebben wij er ook deel aan? Er wordt
aan dat bloed zo duidelijk de kracht toegekend dat het reinigt, niet van sommige,
maar van alle zonden. Het reinigt dus volkomen. Indien dat bloed voor u en mij is
vergoten, dan zijn wij rein voor God, rein van alle zonde. Onze zonden zullen ons
dan niet meer worden toegerekend, omdat ons de gerechtigheid van Jezus Christus
dan wordt toegekend, zodat het in volle nadruk dan is: “Gijlieden zijt geheel rein”.
Er is geen verdoemenis meer voor degenen, die in Jezus Christus zijn.
Maar, hoe kunnen wij dat nu weten? De Heilige Geest moet ons dan hebben
opgezocht, die vertreden lagen in het bloed op het vlakke van het veld, zodat
iemand, wijzelf niet, medelijden met onze ellendige toestand, waarin wij
nederlagen, bezat, ons als verloren, ellendige, doemschuldige en vloekwaardige
zondaars aan de voeten van de Heere Jezus gebracht heeft. Wij kunnen hem dan
niet loslaten, voordat Hij ons gezegend heeft. Hij wordt ons dus boven alles zo
3

noodzakelijk, zo onmisbaar, Zijn bloed om er van alle zonden door afgewassen en
gereinigd te worden. Wanneer de Heilige Schrift ons verlichte ogen van het
verstand geeft om op dat Lam Gods te zien, onszelf in Hem te verliezen en weder te
vinden, dan is, denk ik, het onmiskenbaarste kenmerk dat wij er voor onszelf deel
aan hebben wanneer de zonde, die Jezus aan het kruis gebracht heeft, ons zodanig
tot een last geworden is, dat wij er geen ogenblik meer gerust in kunnen leven. Dat
zij betreurd, beleden en verfoeid wordt met het gehele hart, al zondigen wij dan
ook weer dagelijks. Dat wij er niet in leven kunnen, maar er altijd weer mee
moeten komen: “Heere, was mij rein met Uw bloed. Heilig mij door de Heilige
Geest!”
Zij, die er deel aan hebben, zijn geen heiligen, zoals de wereld het wil en zijzelf wel
zouden wensen om, duur gekocht zijnde, God te mogen dienen met ziel en lichaam
beide, welke Godes zijn. Zij zijn en blijven zondaren in zichzelf, maar zulke
zondaars, die lust hebben aan de wet van God naar de inwendige mens; openbare
tegenstanders van alles, wat boos, zondig en onrein is. Wanneer de Heere ze nu
genade geeft om de kracht van het reinigmakend bloed van Jezus door de Heilige
Geest aan hun zielen te ondervinden, dan genieten zij een vrede voor hun gemoed,
die alle verstand te boven gaat. Dan mag het wel eens gebeuren, dat zij voor
zichzelf geloven mogen: “Heere Jezus, Gij zijt mijn zonde en ik Uw heiligheid”. En
altijd opnieuw bij struikelingen en afdwalingen, die zo vele zijn dat zij zeggen
moeten: “Heere, wie kan ze verstaan?”, wanneer de Heere ze deze door Zijn
voorkomende genade doet zien en betreuren, dan is en blijft het bloed van Jezus
Christus, dat reinigt van alle zonden, de fontein, die geopend is tegen de zonde en
onreinheid. Daarheen worden ze als dorstigen gedreven en met David is hun bede
Psalm 54 : 4: O God! hoor mijn gebed; neig de oren tot de redenen van mijn mond.
A.P.A. du Cloux (1808-1890)

AGENDA
Voor zover bekend bij het persklaar maken van deze kerkbode.
Van alle voornemens geldt: Zo de Heere wil en wij leven zullen, Jac. 4:15.

Kerkdiensten:
Zondag 21 maart
9.30 uur: Ds. A.P. Muilwijk
18.30 uur: Ds. A.P. Muilwijk
Collecten: 1 Stichting Bright spot of Hope, 3 aflossing kerk
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Woensdag 24 maart
19.00 uur: Ds. A.P. Muilwijk, Bijbellezing
Collecten: 1 diaconie, 3 onderhoudsfonds
Zondag 28 maart
9.30 uur: Ds. G.T. van Appeldoorn, Loon op Zand
18.30 uur: Ds. G.T. van Appeldoorn
Collecten: 1 pastoraat, 3 aflossing kerk
Vrijdag 2 april, Goede Vrijdag
9.30 uur: Ds. G. Kater, Arnemuiden
19.00 uur: Ds. A.P. Muilwijk
Collecten: 1 diaconie, 3 verenigingsgebouw Eben-Haëzer
De tweede collecte is altijd bestemd voor de kerkvoogdij.
Allen hartelijk welkom. In de eredienst wordt u allen in gepaste kleding verwacht.
Vriendelijk verzoek aan vrouwen en meisjes om in rok of jurk te komen en een
hoofddeksel te dragen. (Zie 1 Korinthe 11)

Overige bijeenkomsten:
Zondag 21 maart vertelling zondagsschool, aanvang 14.30 uur
Zondag 28 maart vertelling zondagsschool, aanvang 14.30 uur

Doordeweekse uitzendingen van meditaties en verhalen van 19 maart
t/m 3 april:
Vrijdag 19 mrt.

15.00 uur

Meditatie (Simson) ouderling A.J. van Wijk.

Zaterdag 20 mrt.

19.00 uur

Meditatie (Jesaja) ouderling K. Kasteleijn.

Maandag 22 mrt.

19.30 uur

Catechisatie ds. A.P. Muilwijk.

Dinsdag 23 mrt.

10.30 uur

Samenspraak: Bart en Kees over
zaligsprekingen, dominee H. Juffer
ouderling A.J. Nelis.
Herhaling uitzending van 10.30 uur.

19.00 uur
Vrijdag 26 mrt.
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15.00 uur

de
en

Samenspraak: dominee en Johannes rondom
wedergeboorte en rechtvaardigmaking,
ds. A.P. Muilwijk en ouderling A.J. van Wijk.

19.00 uur
Zaterdag 27 mrt.

19.00 uur

Bespeling kerkorgel van psalmen en
psalmbewerkingen door organist J. Hoek.
Verhaal diaken C.A. Grinwis

Woensdag 31 mrt.

10.30 uur
19.00 uur

Meditatie ouderling A.J. van Wijk.
Herhaling uitzending van 10.30 uur.

Zaterdag 3 april

19.00 uur

Meditatie ouderling W.H. Klink.

VREUGDE EN VERDRIET
Berichten a.u.b. doorgeven aan dominee A. P. Muilwijk, telefoon 0187-681355.Voor
alles wat aangekondigd staat, gelden de woorden: “Zo de Heere wil.”
Algemeen
Andere gemeenteleden die te maken hebben met ziekte, die kuren of onderzoeken
moeten ondergaan, wensen we ook Gods onmisbare zegen en ondersteuning toe.
Daarnaast mag er dank zijn, dat de HEERE medicijnen heeft willen zegenen en de
kracht heeft gegeven aan het lichaam om die te verdragen.

UIT DE PASTORIE
Voor u gelezen
ds. J. Durham
“Wij dwaalden allen als schapen, wij keerden ons een iegelijk naar zijn weg; doch de
HEERE heeft onze aller ongerechtigheid op Hem doen aanlopen” (Jesaja 53:6).
Dit dient eerst tot onze vernedering, in zoverre als dit onze zondigheid verzwaart.
Daar is niemand onder ons, of hij heeft, behalve de gewone weg van zonde die
allen gemeenschappelijk hebben, nog iets dat hem bijzonder eigen is. Wij hebben
onze eigen weg, waaraan wij schuldig zijn boven andere zondige gedragingen. Wij
zullen nog wel toestemmen dat wij zondaren zijn. Maar wie is er die bij zijn
bijzondere schuld en zonde, die ons zo gemakkelijk en licht omringt, bepaald is en
die dezelve erkent? Wie zijn ze onder velen, die als duiven van de dalen zijn op de
bergen? Wie zijn ze die kermen om zijn ongerechtigheid, om zijn plaag, om zijn
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smart, die door verschillende omstandigheden, ten aanzien van de zondigheid
ervan, verzwaard worden boven die van andere?
Dit dient vervolgens om de uitnemende grootheid van het lijden van Christus aan
te wijzen. O, wat werd Hij aangevallen, toen Hij niet alleen voor de algemene
zonden van de uitverkorenen moest voldoen, maar ook toen al hun bijzondere
zonden, met de bijzondere verzwaringen daarvan samen op Hem aanvielen. Het
dient dan ook om de vrije genade Gods en de neerbuigende liefde van Christus te
verhogen, die al de zonden samen op Zich genomen heeft, toen Hij daarvoor
voldoening gaf. Er waren namelijk verschillende soorten van bijzondere zonden,
alsof elke uitverkorene een nieuwe zonde uitgevonden had. Wat een groot en
wonderlijk lijden was dit, dat Hij gewillig was om die lijdensbeker leeg te drinken.
Daarin waren al de bizarste zonden van de uitverkorenen samengeperst. Die
werden Hem allemaal toegerekend en voor elk daarvan heeft Hij moeten voldoen.
Dit bevestigd Gods rechtvaardigheid. Dit onderstreept ook dat Christus
daadwerkelijk voor alles geleden heeft waarvoor de uitverkorenen anders voor
eeuwig zouden moeten lijden. (…) O krachtige grond van troost en vertroosting, die
als een bericht komt uit een ver land, die een bezwijkende ziel kan sterken, meer
dan alle andere berichten.
Ten slotte
Als deze kerkbode verschijnt, liggen de landelijke verkiezingen weer achter ons.
Laten we bidden om een regering die wij en ons volk nodig hebben, niet die wij en
ons volk verdiend hebben. In alle omstandigheden is Jezus Christus de Koning der
koningen en de Heere der heren (Openbaring 17: 14). Hoewel de naties kunnen
woeden en de volken ijdelheid bedenken, God heeft Christus op de troon gezet en
Hij zal regeren (Psalm 2). Alle mensen, van koning tot dakloze, moeten voor Hem
de knie buigen, of Zijn toorn zal tegen hen ontbranden. Allen die van Hem afwijken,
zullen in de aarde geschreven worden (Jeremia 17:13). Maar omdat deze Koning
zijn dierbare bloed gestort heeft, zullen allen die op Hem hopen – hoe zondig ze
ook zijn – door God gezegend worden.
Ontvang een hartelijke groet vanuit de pastorie, mede namens mijn vrouw, onze
kinderen en de kerkenraad.
Ds. A.P. Muilwijk V.D.M.
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VAN DE DIACONIE
Collecte Stichting Bright Spot of Hope
Voor D.V. zondag 21 maart de stichting Bright Spot of Hope op het collecterooster.
Dit is de stichting die financiële middelen bijeenbrengt voor het werk van Ds. G.J.
Blankers. Hij reist regelmatig naar Turkije en Syrië om daar hulp te verlenen aan
vluchtelingen en bevolking die door het oorlogsgeweld van huis en haard
verdreven zijn. Naast de materiële hulp die hij verleent mag hij daar de bevolking
het evangelie verkondigen. Ondanks dat er niet gecollecteerd wordt in de kerk
willen we deze collecte onder uw aandacht brengen. U kunt uw bijdrage
overmaken op de rekening van de diaconie met vermelding “Bright Spot of Hope”.

ALGEMENE BERICHTEN
Uitzending orgelbespeling
Op D.V. vrijdagavond 26 maart 2021 is er weer een muzikale uitzending. Van 19.00
tot 20.00 uur speelt de organist op het kerkorgel psalmen en psalmbewerkingen
die te beluisteren zijn via de kerkradio en kerkdienstgemist.nl. Er worden psalmen
gespeeld met als thema ‘Psalmen bij de zeven kruiswoorden’. Het programma is als
volgt:
- Ps. 6 : 2 en 4
- Gebed des Heeren : 6
- Ps. 130 : 2
- Ps. 73 : 12
- Ps. 133 : 1 en 3
- Ps. 22 : 1
- Ps. 38 : 21 en 22
- Ps. 63 : 1, 2 en 3
- Ps. 42 : 1
- Ps. 89 : 8
- Ps. 31 : 4
Het volledig uitgewerkte programma is te vinden op onze website, hhgouddorp.nl.
De uitzending wordt na afloop op de website geplaatst.
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Taxi naar de kerk
Wanneer u naar de kerk wilt en u heeft geen vervoer dan kunt u
gebruik maken van de kerkauto. Vrijwilligers staan gereed om u op
te halen en weer thuis te brengen. Hiervoor kunt zich aanmelden bij
de coördinator van de kerkauto, tel.nr. 681940.
Kerkradio
Voor het aanvragen van kerktelefoon en het inleveren kunt u terecht bij de
diaconie tel. 682904. Hier kunt u ook uw problemen doorgeven.
Geluidsbestanden
Geluidsbestanden
van
de
kerkdiensten
kunt
u
opvragen
via
preken@hhgouddorp.nl of via tel.nr. 682269. U kunt deze bestanden digitaal
verkrijgen (wetransfer) of op audio-cd (kosten € 3,50). De opbrengst van de audiocd’s is bestemd voor de zending.
Ouderenbezoekwerk
Ouderen en/of eenzamen die graag regelmatig een bezoekje willen
ontvangen kunnen zich aanmelden bij de coördinatoren van de
Diaconale Vrijwillige Thuishulp ‘ZorgSaam’, tel.nr. 682277 of 681940
Bibliotheek Eben-Haëzer
Nu de bibliotheek nog gesloten moet blijven kunt u boeken reserveren via de site:
bibliotheekebenhaezer.auralibrary.nl/auraicx.spx of bel op donderdagavond tussen
18.30 en 19.30 naar 0187-683896. Wij zoeken de boeken die aanwezig zijn dan
voor u op, en u kunt die op donderdagavond tussen 19.30 en 20.15 uur ophalen bij
de hoofdingang van Eben-Haëzer dus niet via de ingang bibliotheek. De boeken die
u uit heeft kunt u mee brengen.
Een groot aantal lezers heeft hun abonnement al betaald. Voor hen die het nog niet
gedaan hebben vragen wij: betaal dit via de bank. Het rekeningnummer van de
bibliotheek is:
NL80 RABO 0351 2171 85 t.n.v. Kerkvoogdij Herst. Herv. Gem. Ouddorp
Vermeld a.u.b. uw pasnummer bij uw betaling.
De prijzen voor de abonnementen (2 boeken per week per abonnement)
1 abonnement
€ 13,00
2 abonnementen € 21,00
3 abonnementen € 28,00
4 abonnementen € 36,00
5 abonnementen € 43,00
Als de huidige beperkingen weer worden opgeheven, zijn we geopend op:
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Donderdag van 15.30 tot 16.30 uur en van 19.00 tot 20.30 uur
Vrijdag van 19.00 tot 20.30 uur
Bij een bezoek aan de bibliotheek is een mondkapje verplicht.
Telefoon: 0187-683896 tijdens openingsuren
E-mail:
ebenhaezer.ouddorp@gmail.com
Website: http://bibliotheekeben-haezer.auralibrary.nl/auraic.aspx

ONZE LEDEN
Ledenadministratie
Adreswijzigingen, wijzigingen in gezinssamenstelling en andere zaken die leiden tot
wijziging van de ledenadministratie bij voorkeur digitaal doorgeven aan
administratie@hhgouddorp.nl of scriba@hhgouddorp.nl Indien u dit schriftelijk
wenst te doen dan is het adres van de scriba: Bernhardweg 23, 3253 BC Ouddorp.

VERENIGINGEN
Op de volgende dagen zullen de verenigingen Deo Volente bijeenkomen. Bezoekers en
nieuwe leden zijn hartelijk welkom.

Ochtend- en Avondvrouwenvereniging ‘Ora et Labora’
Beste leden, na een lange tijd van stilte zijn we als bestuur dankbaar u te kunnen
uitnodigen voor de jaarlijkse Paasviering.
Deze zal op dinsdagmorgen 30 maart 2021 gezamenlijk als vrouwenverenigingen
gehouden worden in de kerk.
Hier volgen in het kort de belangrijkste aandachtspunten:
•deze morgen mogen alle leden komen!
•U mag zich hiervoor opgeven tot uiterlijk vrijdag 26 maart:
ochtendvrouwenvereniging@gmail.com of avondvrouwenvereniging@gmail.com
•bent u lid van de avondvrouwenvereniging? Dan kunt u ook bellen naar tel.nr:
681119.
•we willen om 9.30 uur beginnen en rond 11.00 uur eindigen. Inloop vanaf 9.15
uur.
•deze morgen wordt uitgezonden via de kerkradio en is ook te beluisteren via
kerkdienstgemist.nl
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Voor overige aandachtspunten verwijzen we u naar de ledenmail die u inmiddels
heeft ontvangen of nog zal ontvangen.
We zouden het fijn vinden als we met zoveel mogelijk leden aanwezig kunnen zijn.
Het is goed om elkaar weer te ontmoeten rondom Gods Woord en na te denken
over het lijden, het sterven en de opstanding van de Heere Jezus.
Uiteraard worden ook deze morgen de R.I.V.M. regels in acht genomen.
We zien er naar uit om u allen 30 maart te ontmoeten!
Let op: deze morgen is er geen kinderoppas!
Omdat deze Paasviering wordt uitgezonden, nodigen we alle gemeenteleden uit
om mee te luisteren.
Dit alles Deo Volente, zo de Heere wil en wij leven zullen.

GEDENK UW VOORGANGERS
Diaken-dichter Krijn Voogd Dzn., 1842-1916. (3)
We zagen de vorige keer dat Krijn over de cholera-epidemie schreef, die in het
voorjaar van 1866 ons land teisterde en velen ten grave sleepte. In oktober van
datzelfde jaar 1866 schrijft hij aan een vriend hoe het met hen in Ouddorp gesteld
is.
Mijn Vriend.
Daar ik in lang niet heb geschreven
wil ik u deze tijding geven
hoe het met ons thans zoo al gaat
en hoe het met den oogst hier staat
ik schrijf u dan op dit terstond
wij zijn thans redelijk gezond
den oogst alhier is dit jaar goed
het hooij is er in overvloed
de tarwe en het ander graan
dat treft men zelden beter aan
en wat aangaat d’ aardappelstaat
die is bij ons al middelmaat
maar ’t lijnzaad kan ik niet roemen
ik zal ’t niet voordeelig noemen
en wat aangaat ’t meekrap gewas
dat in dit land veel komt te pas
daar word in dit jaar menig pond
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daarvan gedolven uit den grond
ze is goekoop maar ’t goed beschot
verkwikt daardoor des landsmans lot
‘k zal hiervan niet verder schrijven
maar dees zaken laten blijven
‘k heb daarvan genoeg geschreven
om God de eere te geven
want als men alles wel in ziet
wat zegend God dan ons toch niet
ja als men ziet op Nederland
wat druk daarop des Heeren hand
als men ziet op het rundervee
wat sleept de pest er velen mee
en zal men tot de menschen gaan
en merken de cholera aan
die woedt door land en steden heen
ja stort veel menschen in ’t geween
hij neemt er velen ’t leven af

bij duizenden zijn er in ’t graf
zoo wel de man en vrouw als ’t kind
die door die pest haar einde vind
thans hoort men bijna anders niet
als maar van rampen en verdriet
dus als men ziet op Nederland
en let men dan op onzen stand
o wat is dan ons voorregt groot
God schenkt ons overvloed van
brood
Hij spaard ook nog ons rundervee
en deeld zijn zegen aan ons mee
wij mogen ook met onze ooren
zijn dierbre waarheid hier horen
och mogten wij ’t maar opmerken
wat God al voor ons wil werken
wat zou dan uit het lage stof
toch klinken ’s Heeren roem en lof

want wij hebben toch niets mijn
vriend
van al dees weldaden verdiend
wij hebben als ons landgenoot
ook niets verdiend als straf en dood
och neen niets zijn we op dees aard
als strafve en ellende waard
het is genade dat ons God
niet stort in het rampzaligst lot
ja genade zal het blijven
wat wij spreken; doen of schrijven
want als de Heere maar gebied
de mensch die sterft zoo als men ziet
ik zal nu niet verder schrijven
God wil u genadig blijven
En hij wil u hiervan geven
’t eeuwig zalig hemels leven

Dit is de wensch van uwen onwaardigen Vriend Kr. Voogd.
Ouddorp den 8 october 1866.

PUZZELHOEKJE
Oplossingen bij voorkeur inleveren via email: puzzel@hhgouddorp.nl.
Als je wandelt, volg je vaak een route. Op een gegeven moment ben je de weg
kwijt. Er is iets mis gegaan. Jullie zijn het goede spoor kwijt. In Efeze zijn er mensen
die van het goede spoor van Gods Woord zijn afgedwaald.
Lang geleden zijn de Twaalf artikelen geschreven. Meestal worden ze op
zondagavond in de kerk beleden. Wie dit gelooft, volgt het spoor van Gods Woord.
In Efeze zijn mensen die niet alles geloven. In het elfde artikel staat: ‘Ik geloof in de
wederopstanding des vleses’. Dat betekent: ik geloof dat gestorven mensen op een
dag weer allemaal levend zullen worden.
Verschillende mensen in Efeze zeggen dat de opstanding al gebeurd is. Dat klopt.
De Heere Jezus is opgestaan. Dat geloven ze wel.
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Is het dan zo erg dat ze niet in de opstanding van de doden geloven? Ja, dat is heel
gevaarlijk. De mensen in de kerk raken erdoor in de war. Deze dwaalleraren zeggen
namelijk dat je lichaam niet belangrijk is. Het gaat om je ziel.
Je kunt je ziel vergelijken met een snoepje waar een papiertje omheen zit. Het
snoepje eet je op. Het papiertje gooi je weg. Deze mensen vergelijken het lichaam
met een papiertje. Dat is helemaal niet belangrijk. Het gaat om de ziel.
Dan mag je met je lichaam doen wat je wil. Het gaat van kwaad tot erger. Zonden
zijn niet erg, het gaat om de ziel. Deze mensen worden steeds goddelozer. Ze
zeggen: Als je ziel maar levend is, mag je met je lichaam alles doen wat je maar wilt.
Maar dat leert de Bijbel niet. Dit is niet het goede spoor van Gods Woord. Dit is
geen uitleg van de Bijbel die de Heere wil. Paulus zegt tegen Timotheüs dat hij de
Bijbel op de goede manier moet uitleggen. Ga niet in discussie met deze mensen,
maar vertel hen ‘het Woord der waarheid.’ Timotheüs, vertel de goede Weg, de
Weg naar de Heere Jezus en leg het Woord van God ‘recht’ uit. Vraag daarom om
licht van de Heilige Geest, Hij alleen kan je leren.
Hierdoor zegt Paulus ook tegen jou: ‘Loop op het goede spoor van Gods Woord.
Geloof wat er in de Bijbel staat en leef zoals God het wil.’
Puzzel 1017 – Timotheüs (II)
Hieronder zie je allemaal plaatjes. Elk plaatje beeldt een begrip uit dat je terug kunt
vinden in 2 Timotheüs 2. Jullie hoeven niet het moeilijke woord uit de
Statenvertaling in te vullen, maar gewoon wat je op het plaatje ziet. Weet jij waar
elk woord past? Lever de ingevulde figuur in als oplossing van deze puzzel.
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Eindantwoorden
1015: strijd
1016: tafelen dienen
Deze puzzel nog niet inleveren.
Hartelijke groet!

VERVOLGVERHAAL
Frans Verdoorn en zijn vriendjes
door Eva Corenwijck
Onder het eten vroeg moeder: ‘Hebben jullie nog gehoord waarvoor de brandweer
gehaald was?’
‘Ja’ zei vader, ‘dat is waar ook, daar heb ik juist iets van gehoord; de spuit heeft
geen dienst gedaan, maar het was evenwel erg genoeg.’
Henk durfde niet op te kijken.
‘Daar zul je het hebben’ dacht hij. Onwillekeurig nam hij een veel te grote hap,
waardoor hij zich danig verslikte.
‘Jongen, eet toch niet zo haastig’ waarschuwde moeder, ‘er is tijd genoeg.’
Gelukkig, nu hadden ze er geen erg in dat hij na vaders woorden vuurrood
geworden was.
‘Ja’ vervolgde vader, ‘na de vergadering zag ik Pieters juist het gemeentehuis
binnenkomen. We maakten een praatje en ik vroeg waarom gisteravond de
brandweer uitgerukt was. Hij vertelde dat de spuit geen dienst had hoeven te doen.
Het was maar een klein huisbrandje bij oude Bartje, aan de Parallelweg geweest; de
buren hadden het geblust.
En zo vertelde vader ongeveer het verhaal wat wij reeds weten.
‘Hoe komen ze op de gedachte, dat kwajongens dat gedaan moeten hebben?’
vroeg moeder
‘Daar zijn ze vanmorgen pas achter gekomen’ antwoordde vader. ‘Pieters is
vanochtend direct op onderzoek gegaan; gelukkig was oude Bartje zo ver
bijgekomen, dat ze alles vertellen kon. Ze had gezegd rustig te hebben zitten lezen,
toen ze plotseling een groot lawaai tegen de ruiten hoorde. Later had de dokter
met de buren het grint gevonden en toen Harmen het drankje gehaald had en de
dokter hem een en ander gevraagd had, zei hij twee jongens voorbij gefietst te
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hebben, die zo hard als zij konden, naar het dorp renden. Heb jij er op school niets
van gehoord, Henk?’
‘Ja, de politie is geweest en vroeg waar wij gisteravond tussen acht en negen uur
geweest waren.’
Hij durfde de namen van Frans en Piet niet te noemen uit angst dat er nog meer
gevraagd zou worden.
‘Het is treurig met de jeugd gesteld’ besloot vader. ‘Boer Peterse klaagde er ook al
over; terwijl ik met Pieters stond te praten, kwam hij bij ons staan en zei: ‘Het is erg
tegenwoordig: ze zijn bij mij gisteravond in de boomgaard vuurtje wezen stoken;
het scheelde niet veel of enkele mooie bomen waren er aangegaan.’
Opnieuw vloog het bloed naar Henks wangen. Ditmaal verslikte hij zich echter niet,
want zijn bord was leeg. Moeder zette juist een schotel dampende pap op tafel.
Dat ze hem nu ook net aankeek.
‘Jongen, wat ben jij toch stil vanmiddag; dat zijn we niet van je gewend. Dat is waar
ook’ vervolgde ze meteen, ‘ik wou je nog iets vragen. Toen vader vanmorgen zijn
jas aantrok sprong er een knoop af, die ik er weer aangenaaid heb; tegelijk keek ik
of er van jouw jas ook geen knopen af waren. In plaats daarvan vond ik een grote
scheur erin. Hoe is dat gekomen, Henk?’
Nu werd het Henk toch te erg; hij kon zo gauw geen enkele uitvlucht bedenken en
keek met neergeslagen ogen zwijgend voor zich.
‘Hij is toch enkel naar de kerk geweest, moeder?’ verdedigde vader.
‘Maar hij kan in de kerkbank z’n jas toch niet scheuren’ meende moeder, ‘en - toen
hij ‘s avonds wegging was er géén scheur in.’
‘Nee’ zei vader, ‘dat moet dus ergens anders gebeurd zijn; kom jongen, wees
eerlijk, hoe heb ik ‘t nu?’
Er hielp niets meer aan: de waterlanders sprongen in Henks ogen en er schoot niets
voor hem over dan alles te vertellen.
‘Wel, wel’ zuchtte moeder toen hij uitverteld was, ‘’k had nooit gedacht dat je me
voor zou liegen, Henk!’
‘Heb ‘k niet altijd gezegd, dat jongens ‘s avonds op straat enkel ondeugd
uitvoeren?’ zei vader boos.
‘k Weet niet of boer Peterse er werk van zal maken’ vervolgde hij, ‘maar in ieder
geval ga jij naar hem toe om je excuus aan te bieden. Nu dadelijk, voor schooltijd
nog.’
Vlug slikte Henk de nu al koud geworden pap door. Eigenlijk was ‘t hem een pak
van z’n hart dat vader en moeder nu alles wisten en - vooral ook dat hij niet
meegedaan had aan dat erge van oude Bartje.
Na gelezen en gedankt te hebben, ging hij met vader mee naar de bekende
boerderij. ‘t Was met een kloppend hart: boer Peterse was wethouder, en Henk zag
er tegenop hem te ontmoeten.
(wordt vervolgd)
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Uw advertentie voor de volgende Kerkbode kunt u aanleveren uiterlijk D.V.
zaterdag 27 maart 2020, 12.00 uur. Als het kan graag eerder. De volgende
Kerkbode verschijnt op D.V. 1 april 2020.
Alleen voor advertenties n.a.v. geboorte of sterven op zaterdag of zondag maken
wij een uitzondering. U kunt in dat geval de advertentie inleveren tot maandags
12.00 uur.
Inleveradres:

kerkbode@hhgouddorp.nl of
Dorpsweg 61, 3253 AG Ouddorp

Kerkelijk jaarboek 2021
Door velen wordt uitgezien naar de verschijning van het nieuwe jaarboek van de
Hersteld Hervormde Kerk, omdat het prettig is om weer over de actuele gegevens
te beschikken. U kunt het kerkelijk jaarboek bestellen via de website van de kerk of
telefonisch bij het kerkelijk bureau 0318-505541. De prijs is vastgesteld op € 12,50,
inclusief verzendkosten. Er is dus geen voorintekenprijs zoals andere jaren het
geval was en alle jaarboeken worden na 1 juni per post verzonden
In verband met de wetgeving rondom persoonsgegevens verstrekken wij het
jaarboek alleen aan particulieren. Voor boekhandels is het niet meer mogelijk om
het jaarboek in te kopen.
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