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WAT GAAT HET JOU AAN?

De kop boven deze meditatie lijkt precies aan te sluiten bij het gevoel dat veel mensen 
vandaag hebben over een ander: Ik doe wat ik zelf wil en daar heb jij je niet mee te 
bemoeien. blijf vooral uit mijn buurt! 
De individualistische tijd waarin wij leven staat vooral in het teken van ons eigen IK. 
Daar past zo’n uitspraak dus helemaal bij. Des te merkwaardiger is het dat dit een 
uitspraak is van Jezus, die zich tijdens zijn leven op aarde juist liefdevol ontfermde 
over anderen en oog had voor Zijn naasten. Dus zo’n uitspraak verwacht je niet van 
Hem. Maar goed, we moeten dan letten op de context waarin Hij dat zegt.

Het zijn woorden van Jezus aan Petrus, opgetekend in Johannes 21. Jezus is opgestaan 
uit de dood en confronteert Petrus met zijn verraad door hem drie keer de vraag te 
stellen: heb je Mij lief? Na drie keer een bevestiging krijgt Petrus vervolgens weer 
de oproep: Volg Mij. Hij werd daarmee als het ware herbevestigd in zijn ambt als 
visser van mensen. Vervolgens krijgt hij moeilijke woorden te horen over zijn einde, 
het sterven. Dat maakt indruk bij Petrus. Hij ziet vervolgens Johannes en vraagt aan 
Jezus... maar wat gaat er met hem gebeuren? Zijn eerste gedachten waren die van 
vergelijking..... En Johannes dan? als ik moet lijden, moet hij dan ook lijden? als mijn 
bediening op die manier eindigt, eindigt zijn bediening dan ook zo? Op die vraag 
antwoordt Jezus: dat gaat jou niets aan, Petrus. Volg jij Mij! 

wij zijn geneigd om altijd te kijken naar de ander en ons daarmee te vergelijken. Met 
daarbij vaak het gevaar dat we onszelf aansporen om het nog beter te moeten doen. 
Helaas komt dit ook in de kerk voor. wij denken bijvoorbeeld dat Jezus aan iedereen 
dezelfde opdracht geeft. Maar wat Jezus van mij vraagt, wil niet zeggen dat Hij dat ook 
van u vraagt. In algemene termen gaat het natuurlijk om het volgen van Jezus, maar 
specifiek kan de opdracht aan mensen soms verschillen. bovendien is het gevaar dat 
we als kerk ons opzadelen met zoveel werkheiligheid, doordat we het gevoel hebben 
dat we zelf meer moeten doen om het Koninkrijk van God gestalte te geven op aarde. 
we moeten meer bidden, vuriger preken, meer omzien naar anderen, enz., enz.
Hoe vreemd het ook klinkt, deze woorden van Jezus geven mij een gevoel van rust. 
Ik hoor in deze vermaning aan Petrus ook de opdracht van Jezus om niet met van alles 
en iedereen bezig te zijn, maar simpelweg Hem te volgen in het alledaagse leven. Een 
verademing als je hoort wat er vandaag allemaal aan christelijke thema’s voorbij komt. 
Menig christelijke boekwinkel staat vol met boeken met thema’s als ‘meer van God 
ervaren’ en ‘een beter christen worden’, christelijke mindfulness en meer van dat soort 
zelfhulpboeken. 
Je wordt er doodmoe van, want het komt allemaal bij de mens vandaan.
laten we ook niet gaan vergelijken wie zich waar bevindt op de zogenaamde 
geestelijke ladder. Het gaat jou niet aan dat de ander meer gaven en talenten heeft op 
een bepaald gebied. 
Maar jij.... Volg jij Mij! aan die opdracht hebben we onze handen al vol!

Ds. J. van Rumpt
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KERKDIENSTEN
Zondag 2 april 
7e Lijdenszondag

OUDE KERK
09.00 uur: (1) ds. J.C. breugem  
(Ede)
11.00 uur: (5) ds. a. bloemendal 
(Openbare belijdenis) 
16.45 uur: (4) ds. b.E. weerd 
(Papendrecht)
19.00 uur: (4) ds. G.F. willemsen 
(Veenendaal)

GOEDE HERDERKERK
08.45 uur: (2) ds. P. Molenaar 
11.00 uur: (2) ds. P. Molenaar 
19.00 uur: Kinder Sing-inn
20.30 uur: Sing-inn

ZINGEN VOOR DE DIENST
Zondag 2 april
v.m.: Psalm 17 : 3
n.m.: Psalm 17 : 8

INZAMELING VAN DE GAVEN
1e collecte: zieken- en ouderenwerk
2e collecte: onze Hervormde Gemeente
3e collecte: jeugdwerk

Vrijdag 7 april - Goede Vrijdag

OUDE KERK
09.30 uur: (5) ds. D. breure  
(Kockengen)
19.30 uur: (4) ds. l. Plug 

GOEDE HERDERKERK
19.30 uur: (3) ds. J. van Rumpt 

ZINGEN VOOR DE DIENST
Vrijdag 7 april
v.m.: Psalm 31 : 11
n.m.: Psalm 31 : 12

INZAMELING VAN DE GAVEN
1e collecte: PPb
2e collecte: onze Hervormde Gemeente
3e collecte: bouwfonds

Zondag 26 maart 
6e Lijdenszondag

OUDE KERK
09.00 uur: (5) ds. a. bloemendal 
11.00 uur: (2) ds. P. Molenaar 
(Openbare belijdenis) 
16.45 uur: (4) ds. l. Plug  
(Heilige Doop) 
19.00 uur: (1) ds. J.M. Molenaar 
(Zoetermeer)

GOEDE HERDERKERK
08.45 uur: (3) ds. l.P. blom  
(Rijssen) 
11.00 uur: (3) ds. l.P. blom (Rijssen) 

ZINGEN VOOR DE DIENST
v.m.: Psalm 22 : 1 (Ob|wK)
n.m.: Psalm 22 : 12

INZAMELING VAN DE GAVEN
1e collecte: ZOa Vluchtelingenzorg
2e collecte: onze Hervormde Gemeente
3e collecte: jeugdwerker

COLOFON
EINDREDACTIE
Diny de Knegt
Dr. albert Schweitzerlaan 70
3771 XN barneveld. tel: 40 04 30

KOPIJ KERKBODE
Uitsluitend per e-mail
t.a.v. anita van Ginkel
kerkbode@hervormdbarneveld.nl
en uiterlijk zaterdag voor 
verschijning om 24.00 uur

KERKELIJK BUREAU
Kerkelijk centrum Rehoboth
Gasthuisstraat 5, 3771 HE barneveld
tel: 41 51 32
E-mail (uitgezonderd kopij kerkbode)
kerkelijkbureau@hervormdbarneveld.nl
website: www.hervormdbarneveld.nl

COÖRDINATOR
Kees Hendriksen (tijdelijk)
tel: 0342-49 05 60
E-mail voor reserveringen Oude 
Kerk/KC Rehoboth/Goede 
Herderkerk/De Hof: reserveringen@
hervormdbarneveld.nl
Overige zaken:  
coordinator@hervormdbarneveld.nl

ADMINISTRATIE 
Kerkelijk bureau. tevens voor  
opgave abonnementen, advertenties, 
adreswijzigingen enz. Klachten  
betreffende nietbezorging: tel: 41 51 32
buiten kantooruren kunt u de voicemail 
inspreken. 

ABONNEMENTEN 
€ 25.00 per jaar

WEBSITE
Voor vragen en aanleveren gegevens
Christiaan Rentier
webmaster@hervormdbarneveld.nl

ALGEMENE KERKENRAAD
Preses: l.M. de Pater
assessor: Ds. P. Molenaar
Scriba: J. Mosselman
tabaksland 17
3773 CE barneveld. tel. 42 11 28
e-mail: scriba.ak@hervormdbarneveld.nl

TELEfOONNUMMER:
Oude Kerk: 41 65 81
K.C. Rehoboth: 41 75 58
Goede Herderkerk: 41 53 05

Voor alle toekomstige activiteiten 
in deze kerkbode geldt: 
Zo de Heere wil en wij leven.

Contactpersonen:
Cora: 0342 55 02 05
John: 06 53 20 77 47

Email: ppb@hervormdbarneveld.nl

BEZOEK ZIEKENHUIZEN
- stel uw wijkpredikant op de hoogte 
van opname of ontslag;
- vermeld ook zijn naam bij de 
administratie van het ziekenhuis.

NEBOPLUS ALLEEN VIA UITZENDING
Zaterdag 25 maart
19.00 uur: dhr. a. Verstoep 

Zaterdag 1 april
19.00 uur: ds. P. de Jager 

KINDEROPPAS

Zondag 26 maart
9.00 uur Oude Kerk: groep 7
8.45 - 11.00 uur Goede Herderkerk: 
groep 3
16.45 uur Oude Kerk: groep 16
Zondag 2 april
9.00 uur Oude Kerk: groep 5
8.45 - 11.00 uur Goede Herderkerk: 
groep 4
16.45 uur Oude Kerk: groep 17
Vrijdag 7 april
9.00 uur Oude Kerk: groep 2

a.s. zondag 26 maart is er tijdens 
de 11.00 uur dienst in de Oude Kerk 
kinderoppas.
wie hier gebruik van wil maken vooraf 
opgeven met naam en leeftijd van 
hun kind per mail:
oppasrehoboth@gmail.com.
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ALGEMENE BERICHTEN

DOMINEE BLOEMENDAL 25 JAAR PREDIKANT
Op 29 maart 1998 werd de (toen 38-jarige) kandidaat bloemendal door zijn 
broer bevestigd tot herder en leraar van de Hervormde gemeente te Meeuwen 
en Hagoort. Komende woensdag mag hij dus 25 jaar dienaar van het Goddelijk 
woord zijn. In de intrededienst stond Efeze 4:13 centraal. Daar lezen we: “totdat 
wij allen komen tot de eenheid van het geloof en van de kennis van de Zoon 
van God, tot een volwassen man, tot de maat van de grootte van de volheid van 
Christus.” later brachten andere gemeenten een beroep uit. In 2002 leidde de 
weg naar Oud-beijerland, in 2008 naar Groot-ammers, in 2016 naar Ederveen en 
in 2021 naar barneveld, wijk 5.
Ook op deze plaats feliciteren we ds. en mw. bloemendal van harte en wensen 
hen ook voor de toekomst de rijke zegen en nabijheid van de Heere toe. 

DE KLOK EEN UUR VOORUIT!
Komende zaterdagnacht (van zaterdag 25 op zondag 26 maart) wordt de klok 
weer een uur vooruit gezet. Zet uw horloge/klok op tijd vooruit!

OP WEG NAAR PASEN IN DE STILLE WEEK
‘Op weg naar Pasen’, is het overkoepelend thema van de bezinningsmomenten, 
die we in de ‘stille week’ voor Pasen (van 3 tot en met 6 april) hopen te houden. 
tijdens vier avonden in de Oude Kerk staan we stil bij de weg van Jezus naar het 
kruis op Golgotha. De eerste avond staan we stil bij het laatste avondmaal en de 
daarop volgende avonden bij: Gethsémané, de Via Dolorosa en Golgotha.
Medewerking zal worden verleend door Hans van der Maten, orgel, ans 
blaauwendraad en Judith boluijt, schriftlezingen en declamatie. De muzikale 
intermezzo’s zullen worden verzorgd door Judith boluijt, sopraan, wim de Graaf, 
piano, Geert Jan van de beek, panfluit, ton burgering, piano, Jillian van Delen, 
cello, Jaap Ouwehand, piano, Rufo Petri, (alt)fluit en melodica en Marianne Petri, 
dwarsfluit en Frank van Schaik, koororgel. aart Peters verzorgt de meditaties.
De avonden zijn van 19.30 uur tot 20.15 uur. Vijf minuten voor aanvang is 
er een stil moment. we verlaten de kerk na afloop eveneens in stilte. De 
kerk zal niet of zeer beperkt verwarmd zijn. Houdt u daar rekening mee. De 
bezinningsmomenten zullen ook live gestreamd worden en zijn te beluisteren 
via kerkradio. U bent van harte welkom de avonden bij te wonen en met ons 
mee stil te worden, te bidden, te mediteren en te zingen. Neemt u iemand mee?

GOEDE HERDERKERK
begin 2020 heeft de algemene kerkenraad aan het college van kerkrentmeesters 
de opdracht gegeven voor een haalbaarheidsonderzoek naar de renovatie van 
de Goede Herderkerk. In het najaar van 2022 is verder gevraagd aan het college 
om meerdere renovatievarianten te presenteren. Ook was het noodzakelijk om 
nieuwe kostenramingen te maken vanwege allerlei externe ontwikkelingen, 
zoals o.a. de energiecrisis, stijgende loonkosten en hogere bouwkosten.
Het college heeft het rapport met de verschillende varianten deze week 
gepresenteerd aan de algemene kerkenraad. Eerder is in deze kerkbode al 
eens een variant getoond, waarbij de kerk werd vergroot, de kerkzaal gedraaid 
en er meer ruimte gemaakt werd voor een liturgisch centrum en onderlinge 
ontmoeting en ook nog meer zitplaatsen. Deze variant is nog steeds één van de 
varianten in het rapport, maar daarnaast zijn er ook minder grootse varianten 
toegevoegd die minder hoge kosten met zich meebrengen.

LIJDENSTIJD
Gij, o Jezus, hebt gedragen
lasteringen, spot en hoon,
zijt gebonden en geslagen,
Gij, des Vaders eigen Zoon,
om van schuld en eeuwig lijden
mij, verloor’ne, te bevrijden,
duizend, duizend maal, o Heer,
zij U daarvoor dank en eer!  OTH 100:2

Namens de algemene kerkenraad, Jaap Mosselman

DIACONIE
Voorzitter:

M. de Vries, tel. : 06 - 22 13 67 78
Secretaris: 

G. ligtenberg, tel. 42 23 77
p/a: Postbus 159, 3770 aD barneveld

e-mail: diaconie@hervormdbarneveld.nl
Penningmeester: 

R. van der lit, tel. 49 14 88
administrateur: J. wassenaar

GIfTEN / BETALINGEN:
Rabobank: Nl28 RabO 0385 5600 01

MAALTIJD AAN HUIS
Voor aanmeldingen en wijzigingen

tel. 06-13810052
Email: we.oudejans-sarelse@online.nl

HdS Zorg
Verpleging en Verzorging 40 56 03

Personenalarmering 0318- 67 22 23

SAMEN HELPEN
Hulpdienst en vervoer

tel.: 06 - 13 84 09 04 / 06 - 15 63 59 91 
 mail: samenhelpen@

hervormdbarneveld.nl

ADRESSEN VOOR ANDERE HULP
https://hervormdbarneveld.nl/hulp-

nodig-wij-helpen 

ZOA VLUCHTELINGENZORG 
Diaconiecollecte zondag 26 maart 
Na een Oekraïens offensief in 
november werd het noorden van 
de provincie Cherson bevrijd van 
de Russen. De bevolking is echter 
nog niet gevrijwaard van Russische 
raketaanvallen. De raketaanvallen 
komen bovenop de gevolgen van 
de Russische overheersing in het 
afgelopen jaar. Veel huizen zijn 
kapotgeschoten tijdens gevechten 
en bombardementen. Ook zijn er 
nauwelijks basisvoorzieningen, zoals 
schoon (drink)water. Verder liggen er 
veel mijnen in de velden, waardoor het 
zaaien van gewassen of het kappen 
van hout om het huis warm te houden, 
levensgevaarlijk is. Het grootste deel 
van de gebleven inwoners van het 
gebied is vaak oud en arm. Zij hadden 
niet de middelen om te vluchten voor 
het geweld. ZOa Vluchtelingenzorg 
biedt in de regio Cherson de 
broodnodige hulp. Met uw bijdrage 
wordt dit mede mogelijk gemaakt.

ZIEKEN- EN OUDERENWERK
Diaconiecollecte zondag 2 april
De zorg voor zieken en ouderen is 
een belangrijke diaconale taak van de 
christelijke gemeente. al in de Vroege 
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KERKBEHEER
KERKELIJK BUREAU

Voor aanschaf collectebonnen en 
overige zaken geopend donderdag- en 
vrijdagmorgen van 9.00 tot 12.00 uur. 

tel: 41 51 32

Voorzitter: VaCatURE
Secretaris: E. Kas, tel. 42 07 26

kerkrentmeesters@hervormdbarneveld.nl
Penningmeester: 

J.H. de Groot, tel. 41 66 11
Postadres: Gasthuisstraat 5,

3771 HE baRNEVElD
betalingen:  

t.n.v. CvK Hervormde Gemeente 
barneveld

Nl47 RabO 0373 7158 62

Kerk onderscheidden christenen zich 
doordat ze omzagen naar kwetsbare 
medemensen. Ze gaven daarmee 
gehoor aan Jezus’ opdracht uit 
Mattheüs 25 om (onder anderen) 
zieken te bezoeken. Ook mensen die 
nog niet zo oud zijn, komen door 
ziekte soms de deur niet meer uit. 
Diakenen en vrijwilligers zoeken deze 
mensen op voor een goed gesprek 
of voor het doen van een boodschap. 
Daarnaast worden maandelijks 
seniorencontactmiddagen gehouden 
waarop ouderen elkaar ontmoeten. 
Ook wordt gezorgd voor attenties voor 
ouderen en zieken. Om dit dankbare 
werk te kunnen blijven doen wordt 
deze zondag gecollecteerd voor het 
zieken- en ouderenwerk.

PERSOONLIJKE PASTORALE 
BEGELEIDING (PPB)
Diaconiecollecte vrijdag 7 april 
(Goede Vrijdag)
Veel mensen worstelen met 
psychische problemen, misschien 
niet altijd zichtbaar voor anderen. Er 
is eenzaamheid, verdriet, rouw, zorg 
om een kind, verslaving, spanning in 
het huwelijk. Ook door de coronacrisis 
kunnen mensen met zichzelf in de 
knoop komen. Met onze problemen 
lopen wij niet graag te koop, maar 
het kan heilzaam zijn om in een sfeer 
van vertrouwen onze moeilijkheden 
met iemand te delen. binnen de 
hervormde gemeente van barneveld 
zijn hiervoor Persoonlijk Pastoraal 
begeleiders (PPb’ers) beschikbaar. Dit 
zijn vrijwilligers die, na een opleiding 
van twee jaar, graag een luisterend oor 
bieden en de helpende hand toesteken. 
Zij doen dit uiteraard onder strikte 
geheimhouding. Mocht u hulp nodig 
hebben, dan kunt u contact opnemen 
met een van de vertrouwenspersonen: 
Cora van Grootheest of John van Kleeff 
(06-53207747). Het mailadres is ppb@
hervormdbarneveld.nl.

INZAMELING VOEDSELBANK 
ZATERDAG 1 APRIL
In barneveld zijn steeds meer gezinnen 
voor hun dagelijkse boodschappen 
afhankelijk van de Voedselbank. als 
hervormde gemeente zamelen we 
maandelijks levensmiddelen in om 
deze mensen via de Voedselbank te 
helpen. De eerstvolgende inzameling 
is op zaterdag 1 april van 9.00 tot 12.00 
uur bij de Goede Herderkerk. Er is 
momenteel vooral behoefte aan rijst, 
houdbare melk, aardappelen (liefst 
zakken van 2,5 of 3 kilo), pakjes basis 
voor soep en maandverband.
Namens de Stichting Hulp aan Elkaar en 
de Diaconie alvast hartelijk dank!

GOEDE VRIJDAG EN PASEN
Jezus, leven van mijn leven, 
Jezus, dood van mijne dood, 
Die voor mij U hebt gegeven, 
in de bangste zielennood, 
opdat ik niet hoop’loos sterven, 
maar uw heerlijkheid zou erven, 
duizend, duizend maal, o Heer’, 
zij U daarvoor dank en eer!

Namens alle diakenen,
G. Ligtenberg

VERANTWOORDING COLLECTEN
De Herberg 5 mrt € 2.272,93
Project 10-27  8 mrt € 2.039,20
Scholendienst 8 mrt € 918,50
algemeen Diaconaal werk
12 mrt € 2.492,24

De diakenen

Inzameling 
Voedselbank 

Zaterdag 1 April 
Goede Herderkerk 

9.00 – 12.00 uur 
 •  Rijst 

• Houdbare melk 
•Aardappelen (liefst 2,5 of 3 kilo) 

• Pakjes basis voor soep 
• Maandverband 

 

uitkomst, hoewel de opbrengst wel 
wat lager ligt dan vorig jaar. Gemeente, 
hartelijk dank. De Heere zegene u en 
uw gaven. 

RESTAUARATIE TOEGANGSDEUR
we restaureren de toegangsdeur van 
de zuidelijke achteringang van de Oude 
Kerk omdat enkele delen van deze 
monumentale deur zijn losgeraakt. De 
zuidelijke ingang is aan de zijde van het 
notariskantoor. De deur wordt tijdelijk 
uitgenomen. Hekkers & Van ’t Spijker uit 
wilp voert de herstelwerkzaamheden 
uit. Dit bedrijf heeft eerder de kansel 
in de Oude Kerk gerestaureerd. De 
toegangsdeur is tijdelijk dichtgemaakt 
met plaatmateriaal. 
Hekkers & Van ’t Spijker brengt ook een 
tochtwerende voorziening aan om zo 
op de energiekosten te besparen. Met 
het oog op behoud van een goede 
kwaliteit van de deur plaatsen we aan 
de buitenzijde een weldorpel. Deze 
beschermt de deur tegen regenwater 
en zorgt dat er geen water binnenkomt. 
Ook de andere toegangsdeuren worden 
op een soortgelijk wijze aangepakt. 

AANKONDIGING COLLECTEN
De collectedoelen voor de komende 
weken zijn: zondag 26 maart: tweede 
collecte voor kerkbeheer (‘onze 
hervormde gemeente’) en derde collecte 
voor onze jeugdwerker; zondag 2 april: 
tweede collecte voor kerkbeheer en derde 
collecte voor het jeugdwerk; en vrijdag 
7 april (Goede Vrijdag): tweede collecte 
voor kerkbeheer en derde collecte voor 
het bouwfonds. we bevelen genoemde 
collecten van harte bij u aan. Hieronder 
belichten we de collecten voor onze 
jeugdwerker en het jeugdwerk. 

JEUGDWERKER/JEUGDWERK 
leanne van der Hoef, onze jeugdwerker, 
ziet dat veel vrijwilligers zich met 
passie, enthousiasme en liefde inzetten 
voor de kinderen, tieners en jongeren. 
Van dichtbij ervaart leanne dat deze 
vrijwilligers sleutelfiguren zijn in 
de (geloofs)ontwikkeling van onze 

OPBRENGST BIDDAGCOLLECTE
Onder dankzegging aan de Heere God 
delen we mee dat de biddagcollecte 
het prachtige bedrag heeft opgebracht 
van € 6.308, een bemoedigende 
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AANDACHTIG

7 LESSEN UIT WERK MET VLUCHTELINGEN

Na zeven jaar stopt Janneke Berg met haar werk voor Stichting 
Gave. Op zondag 12 maart deelde ze in de Goede Herderkerk de 
waardevolle lessen die haar werk met vluchtelingen haar leerde. 

“Zeven jaar lang mocht ik mij inzetten voor de missie van Gave: 
‘gevlucht, gezien, geliefd’. we mochten vluchtelingen een thuis bieden 
bij mensen en bij God. Dit werk deed ik met veel liefde en passie. 
Hoewel mijn passie nog steeds hetzelfde is, heb ik ontdekt dat mijn 
huidige taken mij niet genoeg energie geven. Met een derde kindje op 
komst, draag ik mijn werk daarom over. 

De afgelopen jaren heb ik God van dichtbij aan het werk mogen zien. Ik 
wil graag zeven waardevolle lessen met u delen. 
1. God gebruikt migratie. Hij laat mensen uit gesloten landen naar 

Nederland komen. Ze kunnen hier het evangelie horen. Sommige 
vluchtelingen brengen het evangelie ook weer terug naar hun 
eigen land, bijvoorbeeld via digitale wegen. Dit noem je ook wel 
omgekeerde zending.

2. Kerkmuren vallen weg. wanneer christenen rondom een 
asielzoekerscentrum gaan samenwerken, vallen kerkmuren weg. Dan 
gaat het om de kern: Jezus!

3. Vluchtelingen houden je een spiegel voor. Het contact met 
vluchtelingen is confronterend en soms frustrerend. Het werkt als 
een spiegel voor jezelf, omdat je in aanraking komt met culturen 
die totaal anders zijn. Je ontdekt dat niet alleen jouw cultuur 
waarheid is. tegelijkertijd zie je in de cultuurverschillen iets van Gods 
veelkleurigheid.

4. Vertrouwen op God. Het vertrouwen van christenvluchtelingen en 
ex-moslims is enorm. Hoewel ze huis en haard hebben achtergelaten, 
vertrouwen ze tóch op God en getuigen ze van Zijn goedheid.

5. Ik heb mijn plek leren kennen. De nood onder vluchtelingen is 
altijd hoog. belijd je afhankelijkheid en je beperktheid. laat God, God 
zijn. wij mogen een kleine schakel zijn; Hij overziet de rest.

6. Leven in afhankelijkheid. Ik heb meer en meer gezien wie God is 
en heb geleerd in afhankelijkheid te leven. God geeft genoeg voor 
elke dag. Ik mocht ervaren hoe God steeds op het juiste moment 
in financiën en middelen voorzag. Ook zie ik dat door het geven 
van tien procent van je eigen financiën, God je vrij wil maken van 
geldzorgen en je wil zegenen. Zegen en u wordt gezegend!

7. Vertrouwen in Gods plan. Nu mag ik iets anders gaan doen. Ik weet 
nog niet wat de toekomst brengt, maar ik geloof dat God een plan 
voor mij heeft. Ik zie nu al dat Hij voor Gave zorgt en met het werk 
verdergaat en ik vertrouw ook op Zijn plan voor mij.

tot slot wil ik graag een oproep doen. Er komt een asielzoekerscentrum 
in barneveld en ik hoop en bid dat wij als gemeente rondom dit azc 
gaan staan. Ik hoop dat we samen met alle christenen in barneveld iets 
van Jezus’ liefde mogen laten zien. De afgelopen jaren heb ik verrassend 
vaak gezien dat mensen zelf Jezus ontdekken wanneer ze omzien naar 
vluchtelingen. 

De missie van Gave zal altijd op mijn hart liggen. Ik ben dankbaar dat ik 
zeven jaar aan die missie mocht meewerken en dat u mij daarin wilde 
ondersteunen. bedankt voor uw betrokkenheid en alle eer aan God!”

jongeren. 
leanne werkt van maandag tot en 
met donderdag vanuit de Rafiki-
ruimte in Rehoboth. wekelijks komen 
jongeren langs voor koffie, een praatje, 
gebed, frituur (!), gezelligheid of om 
te werken of te studeren. leanne 
ontmoet jongeren en vrijwilligers en 
rust hen toe. Zij geeft tevens richting 
aan het jeugdbeleid en de uitvoering 
van dit beleid. leanne haalt ook 
intensief op wat er bij onze jongeren 
leeft. Zij doet dit werk samen met 
de leden van de jeugdbeleidsraad 
(JbR), jeugdouderlingen en -diakenen, 
coördinatoren en veel vrijwilligers. 
leanne wil eenieder bedanken voor 
alle betrokkenheid op het jeugdwerk, 
voor gebed, ideeën en de financiële 
bijdragen. Dat doet haar enorm goed. 
Zij geeft aan God alle eer en glorie. 
Hij maakt het jeugdwerk mogelijk. 
wilt u meer weten over het jeugdwerk 
en de rol van leanne in dit werk? 
U mag haar een bericht sturen via 
jeugdwerker@hervormdbarneveld.nl 
of langskomen in de Rafiki-ruimte. Het 
jeugdwerk is te volgen via Instagram@
jeugdhervormdbarneveld.nl.

TEN SLOTTE 
Op weg naar Pasen trof 
ondergetekende de 
verbazingwekkende boodschap uit 
Genesis 22. Dit hoofdstuk toont naast 
het grote geloof van abraham én 
Izaäk op een heel bijzondere wijze 
wat Golgotha voor God de Vader 
betekende. (Onder andere in Psalm 
69, Jesaja 53 en Psalm 22 lezen we wat 
Golgotha voor de Zoon betekende.) 
boven de eis voor Izaäk was de ultieme 
eis voor Jezus. alles wat Moria voor 
abraham betekende in termen van pijn 
en hartzeer, Golgotha betekende het 
(tien)duizendvoudige voor God. 

E. Kas

GESLOTEN
Het kerkelijk bureau is Goede vrijdag 7 
april gesloten!

VERANTWOORDING COLLECTEN
Hervormde Gemeente
5 mrt € 1.990,10
Evangelisatiewerk 5 mrt € 1.856,70
biddagcollecte 8 mrt € 4.273,41
Instandh. Pastoraat 8 mrt € 1.545,91
De akker Kerkdienst € 112,35
Hervormde Gemeente
12 mrt € 2.081,69
Zendingswerkers 12 mrt € 2.088,07
College van Kerkrentmeesters
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HULP NODIG? WIJ HELPEN!

Heeft u praktische of 
pastorale hulp 
nodig? Of bent u op 
zoek naar informatie 
over opvoeding, relaties, 
contactgroepen enz.?

Kijk op onze website:
hervormdbarneveld.nl/
hulp-nodig-wij-helpen

KERKPLEINMARKT 2023

Inzameling goederen:
Heeft u meubels, of 
andere grotere objecten 
neem dan contact op met 

wout van den bosch, 0342-412202 om 
een afspraak te maken om deze op te 
halen. Voor het inbrengen van kleinere 
spullen kunt u terecht bij de Goede 
Herderkerk. we zijn daar met onze auto 
aanwezig iedere zaterdagochtend van 
9.00-12.00 uur.
Houdt u er rekening mee dat de 
ingebrachte spullen “verkoopwaardig” 
zijn? Dat wil zeggen: schoon, compleet, 
goed functionerend en goed verpakt 
(breekbare spullen). Dan zijn ze voor 
ons ook geschikt om te verkopen en bij 
te dragen aan een mooie opbrengst. 
Voorverkoop meubels en kleinere 
spullen aan de Van Zuijlen van 
Nieveltlaan 54: we zijn iedere 1e 
en 3e zaterdag van de maand van 
9.00 tot 12.00 uur geopend. De 
eerstkomende verkopingen hebben 
we een speciaal thema: Data zijn: 1 
april (“TUINMEUBELEN”) 15 april 
en 6 mei (“VAKANTIE”) . Kijk voor 
actuele informatie ook op Facebook 
‘Kerkpleinmarkt”.
Onze aanbiedingen zijn ook te vinden 
via onze advertenties op: marktplaats.
nl/u/kerkpleinmarkt-0342/26250671/ 
En via: instagram.com/
kerkpleinmarktbarneveld/.
Voorverkoop kleding aan de 
Wesselseweg 35:
we zijn elke 1e en 3e woensdag van 
de maand geopend van 13.30 – 15.30 
uur. Kom kijken en kiezen onder het 
genot van een kopje koffie of thee! De 
eerstkomende data zijn 5 en 19 april.
Voor vragen of informatie: telefoon: 
413551 of kerkpleinmarkt@
hervormdbarneveld.nl.
De kerkpleinmarktcommissie

AGENDA VERENIGINGEN

MANNENVERENIGING “SCHRIfT EN BELIJDENIS”
Onze vereniging nodigt al haar leden uit voor de slotvergadering van dit 

seizoen op donderdagavond 30 maart in de bovenzaal van Rehoboth. 
Onze voorzitter ds. Nap houdt een inleiding over Zacharia 6:9-15, als afsluiting 

van de nachtgezichten van Zacharia. traditiegetrouw worden voor de 
slotvergadering ook de echtgenotes van de leden uitgenodigd. 

Ook gasten zijn van harte welkom!
Inlichtingen via e-mailadres: mannenvereniging@hervormdbarneveld.nl.

Het bestuur

MANNINNE
we hopen dinsdagavond 4 april om 19.30 uur te beginnen met bijbelstudie 9 
(Psalm 78) de vragen 3, 4 en 5 waarna we samen de Paasliturgie doornemen. 

Ieder van harte welkom!

HADASSA
Onze volgende Hadassa ochtend is dinsdag 4 april. 

we hopen dan voor de pauze stil te staan bij het lijden van Christus.
Na de pauze hopen we met elkaar een ontspannen deel te hebben.

welkom vanaf 9.15 uur.

JOCHEBED
Op 5 april hopen wij de paasliturgie van “Vrouw tot Vrouw” door te nemen.

Van harte welkom vanaf 9.15 uur in de Goede Herderkerk.

ISRAËL-AVOND
Donderdagavond 6 april 

Goede Herderkerk, aanvang 20.00 uur. 
Spreker: ds. Oscar lohuis 
thema: De landsbelofte

         AGENDA
Opgave kerkbode@hervormdbarneveld.nl

Iedere dinsdag 10.00-12.00 uur 
Koffiedrinken K.C. Rehoboth 
Rafikiruimte | info tel: 06-34102092
Iedere woensdag 18.45 – 19.30 uur 
gebedsuur Oude Kerk | info tel. 490547 
of 421714
Iedere donderdag 10.00-12.00 uur 
Koffiedrinken Goede Herderkerk | info 
tel. 06-50123399 of rietpronkdenbreejen@
gmail.com
31 maart 17.30 uur Samen 
eten De Garve | aanmelden via 
samenetenindegarve@gmail.com of tel. 
0342-421714

Zie ook agenda op www.
hervormdbarneveld.nl.
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Hugo de Grootlaan 2 | 3771 HL Barneveld | 0342 49 28 28 | www.koehoorn-begrafenis.nl 

> Uw begrafenisondernemer voor Barneveld en omstreken, 
  ongeacht waar u l id en/of verzekerd bent

> Verzorgt uitsluitend begrafenissen

> Beschikt over opbaarruimtes en een fami l iekamer in huisel ijke sfeer

Een heerlijke lunch, high tea 

of gewoon een bakje koffie met 

een punt gebak. Kom en geniet...

of neem wat huisgemaakt lekkers 

mee voor thuis. 

www.espeterhoeve.nl

huisgemaakt lekkers

Eerlijk 
beeld.
Fotografie van 
echte, ontspannen 
momenten.

Hans Malestein
06-51438860

info@hansmalestein.nl
www.hansmalestein.nl
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AUTISME
autisme is aangeboren en is niet bij 
iedereen hetzelfde. autisme kenmerkt 
zich door blijvende tekorten in de 
sociale communicatie en interactie en 
beperkte interesses en activiteiten. 
autisme is meestal niet zichtbaar, 
daardoor is er veel onbegrip van de 
buitenwereld. Zowel voor de persoon 
met autisme zelf, als ook voor het gezin 
waarin hij/zij deel van uitmaakt. 

SOCIALE CONTACTEN
Mensen met autisme kùnnen goed 
alleen zijn, maar dat wil niet zeggen 
dat ze helemaal geen behoefte hebben 
aan sociale contacten. Helaas komt 
het voor dat mensen met autisme, 
ondanks hun pogingen tot sociaal 
contact, worden buitengesloten of 
gepest, omdat ze hierin niet voldoen 
aan de norm. Zij hebben hierdoor geen 
sociaal contact, of veel minder dan zij 
zouden willen. 
Ook de geloofswereld kan heel anders 
zijn, waardoor aansluiting met mede 
christenen moeilijk kan zijn.

PARTNERS
autisme is voor 80% erfelijk, dus er zijn 
in het gezin vaak ook kinderen die de 
diagnose autisme krijgen. Dat maakt 
het voor de partner niet eenvoudig. 
als je partner autisme heeft, loop je 
dagelijks tegen grenzen aan, dat geeft 
veel verdriet, boosheid en onmacht. 

Voor de buitenwereld is er vaak niets 
te merken, lijken mensen met autisme 
sociaal, gezellig en probleemloos, 
daardoor is er geen begrip voor de 
partners, met veel eenzaamheid als 
gevolg. Er wordt zelfs gezegd; dat 
het wel aan jezelf zal liggen!! Je stoot 
iedere keer weer je neus..

Daarom zijn we vanuit onze 
Hervormde Gemeente begonnen met 
de “partners met autisme”-groep. 
Om de maand komen we bij elkaar om 
elkaar te steunen, ervaringen te delen 
en van elkaar te leren wij begrijpen 
waar je tegenaan loopt en het helpt 
echt als je er over kunt praten in een 
veilige omgeving, met mensen die 
hetzelfde meemaken. wil je meedoen 
of gewoon eens een keer komen 
kijken? we komen op vrijdag 12 mei 
van 10.00 tot 12.00 uur weer bij elkaar. 
App of bel even als je belangstelling hebt; 
06-18 94 97 04

ACTUEEL

KENIA 2023
Voor de 
plannen 
van dit jaar 
worden 
steeds meer concrete stappen gezet. 
Van de 20 gereserveerde tickets zijn er 
inmiddels 16 serieus vastgelegd, dus 
voor de andere vier geldt: wie het eerst 
komt, die het eerst maalt. we gaan 
vanaf begin mei elkaar als deelnemers 
ontmoeten en het programma 
uitwerken. 
Na de 7 waterpompen zal de achtste 
dit jaar staan in het teken van het 
jubileumjaar en een plek krijgen op de 
RCEa compound bij het guesthouse. 
Er worden ook kerken gebouwd en 
huurhuisjes om inkomen te genereren 
voor het missionaire departement. 
we zijn dankbaar voor de 
ontwikkelingen in Mau Narok waar 
20 jaar geleden een kerkplanter is 
begonnen. Inmiddels is er de jaren 
door gebouwd: een kerk, pastorie, 
huurhuisjes, solar waterpomp installatie 
en een kleuterschool (zie foto). Deze 
is per 1 februari van start gegaan 
met 60 kinderen en drie leerkrachten 
onder de vlag van RCEa waardoor het 
christelijk onderwijs gegarandeerd is. 
Deze missiepost heeft een positieve 
uitstraling naar de hele regio waar de 
komende tijd drie kerkgebouwen nodig 
zijn. Dankzij Gods zegen over deze 
inspanningen en ondersteuning is er 
sprake van vrucht op het zendingswerk. 
wie financieel ook een steentje wil 
bijdragen aan de bovengenoemde 
projecten kan dit doen via het aNbI 
nummer NL39RABO0305509195 
t.n.v. Zendingscommissie Hervormde 
Gemeente 
barneveld, o.v.v. 
Kenia project. 
Voor meer 
informatie 
verwijzen we naar 
de website www.
barneveldkenia.nl 
en voor concrete 
vragen naar 
averstoep@solcon.
nl.

OP ZOEK NAAR EEN VERDIEPEND 
BLAD VOOR VROUWEN?
ben je op zoek naar een 
vrouwenmagazine voor verdieping 
en toerusting vanuit de bijbel? Neem 
dan een proefabonnement op het 

magazine van Vrouw tot Vrouw. we 
hebben een speciale actie, waarvoor je 
drie magazines (mei, juli, september) 
krijgt plus een bijbelstudiemagazine 
met tien bijbelstudies over Openbaring, 
geschreven door ds. M.K. de wilde. bij 
elke bijbelstudie staan gespreksvragen, 
gebedspunten en een creatieve 
verwerking. 
De kosten voor dit proefabonnement 
zijn € 10. De actieperiode loopt 
van 24 maart tot en met 22 april 
2023. Meer informatie is te vinden 
op www.vrouwtotvrouw.nl/
actieproefabonnement.

EEN MOOI 
RESULTAAT IN 2022
als commissie 
Kerk in Uitvoering 
hebben we de 
boekhouding over 
2022 afgesloten. 
Opnieuw is het 
eindresultaat goed te noemen! 
begin van het jaar 2022 hadden we nog 
te kampen met de coronamaatregelen, 
maar gelukkig hoefde we de inzameling 
niet (opnieuw) stil te leggen. 
we konden wel merken dat veel 
mensen terughoudend waren wat de 
inbreng een beetje temperde. Nadat de 
maatregelen werden opgeheven kwam 
alles weer goed op gang. 
Helaas kon de nieuwe regeling voor 
de gestopte blauwe kliko ronde door 
diverse vertragingen bij de gemeente 
barneveld nog niet van start gaan. Om 
deze reden was 2022 voor het oud 
papier wederom een overgangsjaar 
en was de opbrengst gelijk aan 2021, 
€ 8.750. 
Het aantal kilo’s welke bij het oud ijzer 
en materialen werden ingebracht is 
iets gedaald ten opzichte van 2021, 
maar de vraag naar grondstoffen was 
ongekend hoog waardoor de prijzen 
goed waren. Na aftrek van kosten is het 
resultaat € 11.750. Dat brengt het totale 
eindresultaat op € 20.500. 
De opbrengst is wederom voor het 
Jeugdwerk en een gedeelte van de 
evangelisatiecommissie.  
Een mooie score dankzij de vele 
vrijwilligers die zich hiervoor hebben 
ingezet, waarvoor dank! Maar bovenal 
dank aan God die ons daar de kracht 
voor gaf!!  

we zijn dit nieuwe jaar 
2023 mooi gestart, 
maar blijf vooral 
uw oud papier én 
materialen brengen. 
Het is misschien 
verleidelijk om het in een van de kliko’s 
te gooien, maar daar is het Jeugdwerk 
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ROEMENIË
(en ons klimaat) niet bij gebaat. 
En wist u dat we ook heel blij zijn met 
oude fietsen? En dat deze niet direct 
bij het oud ijzer gaan, maar dat we in 
ons team een zeer handige vrijwilliger 
hebben die van meerdere afgedankte 
fietsen weer een goede fiets maakt en 
deze weer verkoopt? 
Dat is goed voor het milieu en voor 
ons een mooie inkomstenbron. In onze 
wegwerpmaatschappij helpen alle 
beetjes! 
wederom elke week van harte welkom 
bij de Goede Herderkerk. 
Daar staan onze vrijwilligers wekelijks 
tussen half negen en twaalf uur klaar 
om de materialen van u aan te nemen 
zodat het gerecycled kan worden. 
Graag tot ziens, 
Namen de commissie Kerk in Uitvoering,  
Marco van Ginkel 

POTGRONDACTIE 4 MAART 2023 
we blikken terug en maken de balans 
op van onze jaarlijkse actiedag: 
135 enthousiaste vrijwilligers uit 
barneveld én Voorthuizen

+ 4 vrouw sterk in de keuken
+ 9 ambachtelijke soepkokers!
+ 1694 zakken verkochte potgrond á 
40 liter
+ 280 zakken verkochte mestkorrels á 
25 kg
+ 710 zakken verkochte bemeste 
tuinaarde á 40 lt.
+ 250 plakken kaas
+ 200 plakken ham
+ 400 bolletjes bruin/wit
+ 150 rozijnenbrood sneden 
+ 36 chauffeurs met aanhangwagens
+ 1 vrijwilliger nachtwacht op het plein
+ Plus barneveld voor sponsoring 
catering
+ Hazeleger Kaas voor sponsoring 
plakken Kaas
+ 1 staf aan organisatoren op locatie in 
en om de Goede Herderkerk
Het resultaat van deze optelsom: 
€ 11.350.
Hartelijk dank voor ieders geweldige 
inzet en de gegunde sponsoring!
bovenal dank aan onze hemelse Vader 
die het werk van onze handen wilde 
gebruiken en zegenen.
Het totaal bedrag delen we met de 
werkgroep uit Voorthuizen.
Dit betekent dat we ruim € 5000 mogen 
besteden voor ons project: 
de bouw van een nieuw kampgebouw 
voor project Rékáb!
De voorbereidingen daarvoor zijn al in 
volle gang (zie recente foto). 

Werkgroep 
Buitenlandse 
Betrekkingen 
Roemenië.

ROUW BIJ JOU THUIS? 
als je jong bent, lacht het leven 
je toe! Het leven is een feestje! 
Of toch niet? 
Mensen die beweren dat geluk een 
keuze is, weten niet wat ze zeggen. Er 
kan zomaar iets gebeuren waar je zelf 
totaal geen invloed op hebt. Misschien 
heb jij al iets ergs meegemaakt in je 
jonge leven. Je moeder of vader is 
al jong overleden. Of je hebt in jullie 
gezin meegemaakt dat een broer(tje) of 
zus(je) overleed. Dan weet je heel goed 
dat het leven niet maakbaar is. 
En wat kan dat je eenzaam maken! Je 
kunt er met bijna niemand over praten 
want de meeste jongeren hebben geen 
idee wat je doormaakt. terwijl zij vrolijk 
doorleven, voel jij je terneergeslagen, 
somber en alleen. Je doet wel met alles 
mee, lijkt vaak ook heel vrolijk maar 
diep van binnen voel jij die pijn, dat 
gemis!
wim Visser uit Uddel spreekt regelmatig 
over rouw bij jongeren. Hij komt 
nu naar barneveld om dit moeilijke 
onderwerp bespreekbaar te maken. Na 
zijn inleidende woorden is er genoeg 
tijd om samen door te praten. Voor iets 
lekkers en een drankje wordt gezorgd.
Voor wie? 
Jongeren (16+) die thuis te maken 
hebben (gehad) met rouw 
waar?  
In de Rafiki-ruimte van Rehoboth
wanneer?  
Dinsdagavond 18 april 2023 – 19.30 uur
Opgeven? 
Graag via rouwenverliesbarneveld@
gmail.com of een appje naar 06 - 
20027023 (wijnanda van der Kruijff )

JEUGD & GEZIN

HGJB-BELEIDSPLAN 
2023-2026: HOOPVOL 
VOORSORTEREN
De HGJb raakt steeds 
weer enthousiast over 
nieuwe mogelijkheden die er zijn om 
het Evangelie te delen met kinderen, 
tieners en jongeren in de kerk. In 
de beleidsperiode 2023-2026 wil de 
jongerenorganisatie onderzoeken 
hoe ze daar het beste gebruik van kan 
maken. Dat doet ze onder het thema 
‘Hoopvol voorsorteren’.
De HGJb heeft zes thema’s gekozen 
waarop de focus wordt gelegd. In de 
beleidsperiode wil ze deze thema’s 
verder onderzoeken en uitwerken. Op 
deze manier wil de jongerenorganisatie 
komen tot handvatten voor henzelf en 
voor de gemeenten. lees het HGJb-
beleidsplan via HGJb.nl/beleidsplan.

GEBED VOOR HET JEUGDWERK | HGJB  
De HGJb zet zich ervoor in om jongeren 
van de gemeente bij Christus te 
brengen. Ze doet dat in afhankelijkheid 
van God, zonder wie ons werk geen 
zin heeft. Daarom vraagt ze om de 
volgende onderwerpen mee te nemen 
in het gebed.  
•	 Dank voor alle jeugdwerkleiders 

die zich inzetten voor de 
jeugdwerkactiviteiten in de gemeente. 
Dank voor hun enthousiasme en 
creativiteit. bid dat zij voorbeeldfiguren 
zijn in geloof, hoop en liefde voor 
kinderen, tieners en jongeren.

•	 Dank voor het HGJb-
Scholierenweekend dat plaatsvond 
in de voorjaarsvakantie. Op het 
weekend stonden tieners met elkaar 
stil bij het thema ‘Ik geloof, maar…’. 
bid dat het samen optrekken, het met 
elkaar in gesprek zijn over de bijbel, 
tieners helpt om te groeien in het 
geloof. Dank voor alle vrijwilligers die 
zich hebben ingezet voor het HGJb-
Scholierenweekend.

•	 Dank dat we ons de komende weken 
mogen voorbereiden op het lijden 
en sterven van onze Heere Jezus 
Christus. bid voor ouders, jeugdleiders 
en andere gemeenteleden dat zij dit 
wonder van Pasen op een goede en 
inspirerende manier zullen overdragen 
aan de kinderen, tieners en jongeren 
van de gemeente. 

•	 bid voor alle jongeren die leven in 
kwetsbare situatie en bid dat de kerk 
en het jeugdwerk in het bijzonder 
een veilige plek mag zijn voor alle 
kinderen, tieners en jongeren.

•	 Dank dat HGJb nieuwe collega’s heeft 
gevonden die zich voor de missie 
van de HGJb willen inzetten. bid dat 
zij zich snel thuis mogen voelen in 
de organisatie en dat hun inzet en 
werkzaamheden gezegend worden.



       11

 

Solliciteer direct!

Hupra zoekt ICT-held

Gerust aan het werk
als ICT-consultant

De Drieslag streeft naar optimale zorg in een 
veilige omgeving, binnen de kaders ‘De Drieslag’ 

namelijk: School, Ouders en Kerk. Kernwoorden 
daarbij zijn geloofwaardig, betrokken en duurzaam. 

Wij geloven dat ieder kind uniek is door de gaven die het van God heeft ontvangen. 
Wij verwelkomen uw kinderen graag op één van onze Hervormde basis -
scholen of kindcentra. Kijk voor aanmeldingen of vragen op:

Geloofwaardig, 

    betrokken  

  en duurzaam.

Barneveld   |   T 0342-478243   |   info@dedrieslag.nl

www.dedrieslag.nl

Slaapt u nog wel comfortabel en krijgt uw lichaam de juiste ondersteuning? 
De experts van Slaapkenner Van Ravenhorst luisteren naar uw wensen en 
beoordelen uw houding en situatie om tot dé slaapoplossing te komen. 
Of het nu om een luxueuze boxspring, duurzaam matras of comfortabel 
kussen gaat; uw nachtrust is bij ons in goede handen!
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Ervaar het verschil. 

Hessenweg 72
3835 PL Stoutenburg
T     033 - 494 08 44

E     info@vanravenhorst.eu
Op zoek naar een leuke baan?

Servicetechnicus Elektra  m/v

werkenbijleertouwer.nl


