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“Toen het nu avond was op die eerste dag van de week … kwam Jezus en Hij stond in hun 
midden en zei tegen hen: Vrede zij u! Johannes 20: 19 

Overwinnen in vrede…

De avond begon verwarrend. De deuren zitten op slot. Drie dagen geleden werd Jezus 
gepakt. Zijn zaak is stuk gelopen. En zij, de discipelen, horen bij Hem! Grote kans dat 
hen hetzelfde overkomt. En dan die verwarrende berichten. Maria Magdalena zou 
Jezus hebben gezien. angst, verwarring zit er goed in. Heeft je zomaar te pakken. Een 
donkere cirkel die je opsluit. Onze tijden zijn verwarrend. Zomaar ligt in u en mij alles 
door elkaar: onzekerheid, spanning, angst. we ademen het in. 

Ineens is Jezus daar. Ondanks gesloten deuren. Hij breekt door de cirkel van angst, 
van dood. wie had dat durven dromen, kunnen denken? Niemand! Maar, dit is de 
Opgestane ten voeten uit. Hij komt, Hij staat, Hij zegt. Drie werkwoorden in dit ene 
vers. werkwoorden die zeggen: “Ik, Jezus, Ik leef, Ik heb de dood overwonnen.” bange, 
verwarde, onzekere volgelingen zoekt Hij op. Meteen. Hij haalt ze er weer bij. Hij 
zegent hen. Ze worden door Hem bevrijd, aangeraakt, gezegend. 

Drie werkwoorden: komen, staan, zeggen, zetten Hem met pasen in ons midden. 
De Herder. altijd in beweging om u erbij te halen. Hij wel! In jouw verwarde twijfel. 
In de nacht van jouw ziel. als een machteloze vlieg in ‘t web van de spin. De tijden 
zijn schraal, ons hart onzeker. Maar Hij, de levende. Hij komt met pasen. Hij staat in 
ons midden, spreekt ons aan. pasen is geen sleets of doods verhaal. pasen is levende 
werkelijkheid. Hij leeft!

Op ‘t 3de werkwoord “zeggen” zoomen we even in. Mag ik raden wat Hij zegt? “waar 
waren jullie toen Ik leed?” laat ik er mee ophouden. Ik zit ernaast. Slechts een groet. 
Uitgerekend een groet. Vrede zij u. Het woord vrede komt in het Johannesevangelie 
zes keer voor. Drie keer voor de kruisiging, drie keer na de opstanding. Kruis en 
opstanding vormen het kloppend hart. De lichtkring van vrede. Nu is er shalom. Heil, 
genezing van je verbroken verhouding met God. Voor Jezus de straf op mijn bittere 
ellende. Voor u en mij de vrede. Heling van je diepste innerlijke pijn, je eenzaamheid, 
je bittere weerstand, die donkere krachten diep in ons. al eerder had Jezus gesproken: 
“Mijn vrede geef Ik u, Mijn vrede laat Ik u.” Ik ben uw vrede. Ik Jezus! Vrede: is Jezus’ 
eerste woord in de kring van Zijn leerlingen. Dat is zo diep genadig dat het mij 
verbijsterd. In ieder geval overvalt het me, verrast het mij diep.

Zijn vrede daalt als stille dauw van de hemel over mijn hunkerend hart. Zijn vrede 
overwint mijn angst. Zijn vrede: de grond onder mijn voeten, de ruimte waarin ik 
adem. De dood is verslagen, er is nieuwe toekomst. Jezus stoot gesloten deuren 
open. In verwarrende tijden doorbreekt Jezus, de levende onze donkere cirkels. Drie 
werkwoorden: “Mijn Vader werkt tot nu en Ik ook”, zegt Jezus. 
De avond van de eerste dag van die week begon verwarrend. Maar de avond werd vol 
licht, als een nieuwe morgen. paasmorgen. Morgen van vrede. Op Hem concentreer ik 
me. Naar Hem richt ik mij. Nou ja, veel meer: Hij komt, staat, spreekt. Hij zoekt ons weer 
op. 

De vrede van Christus is de kracht van overwinning in mijn vragen, strijd en angst. 
Troost in mijn verdriet. Hij heeft overwonnen. In Hem zijn al Zijn gelovigen meer dan 
overwinnaars. Hij, de Eersteling, zet ons op Zijn spoor. Neemt ons mee, en maakt ons 
getuigen van Zijn vrede. In de manier van ons leven, desnoods door woorden. Vrede zij 
u! Morgen zal het pasen zijn.

Ds. G.D. Kamphuis
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KerKdienSTen
Zondag 16 april

OUDE KERK
09.00 uur: (2) dhr. a. Verstoep 
11.00 uur: (4) ds. l. plug 
16.45 uur: (5) ds. a. bloemendal  
(H.C. Zondag 48)
19.00 uur: (5) ds. a. bloemendal  
(H.C. Zondag 48)

GOEDE HERDERKERK
08.45 uur: (1) ds. G.J. Mantel 
(woudenberg)
11.00 uur: (1) ds. G.J. Mantel 
(woudenberg)
16.45 uur: (4) ds. l. plug (afsluiting 
aangepaste catechese)

ZINGEN VOOR DE DIENST
v.m.: psalm 143 : 10
n.m.: psalm 143 : 8

INZAMELING VAN DE GAVEN
1e collecte: Tear
2e collecte: onze Hervormde Gemeente
3e collecte: jeugdwerk

Donderdag 20 april

OUDE KERK
15.00 uur: ds. a. bloemendal
bevestiging van het huwelijk van Helena 
van Middendorp en Dirk Jongsma

Vrijdag 21 april

DORpSKERK MAARSbERGEN
16.00 uur: ds. l. plug 
bevestiging van het huwelijk van Melissa 
leeuwenburg en Robin van de werken

Zaterdag 22 april

OUDE KERK
16.00 uur: ds. J. van Rumpt 
bevestiging van het huwelijk van Irma 
Schoonbeek en Evan Doest

Zondag 9 april - 1e paasdag

OUDE KERK
09.00 uur: (1) ds. J. de Jong  
(Nijkerk)
11.00 uur: (3) ds. J. van Rumpt 
16.45 uur: (4) ds. l. plug  
(Openbare belijdenis) 
19.00 uur: (2) ds. p. Molenaar 

GOEDE HERDERKERK
08.45 uur: (5) ds. a. bloemendal 
11.00 uur: (5) ds. a. bloemendal 
(Heilige Doop) 

ZINGEN VOOR DE DIENST
Zondag 9 april
v.m.: psalm 36 : 2 (Ob|wK)
n.m.: psalm 36 : 3

INZAMELING VAN DE GAVEN
1e collecte: (Nood)hulp wereldwijd
2e collecte: onze Hervormde Gemeente
3e collecte: pastoraal werk 

Maandag 10 april - 2e paasdag

OUDE KERK
09.30 uur: (1) ds. w.J. westland 
(Katwijk aan Zee)

GOEDE HERDERKERK
09.30 uur: (2) paaszangdienst 

ZINGEN VOOR DE DIENST
Maandag 10 april
v.m.: psalm 89 : 1

INZAMELING VAN DE GAVEN
1e collecte: algemeen diaconaal werk
2e collecte: onze Hervormde Gemeente
3e collecte: zendingswerkers

Vrijdag 14 april

OUDE KERK
15.00 uur: ds. l. plug 
bevestiging van het huwelijk van 
Franciska luchies en lennard de Kruijf

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

De redactie behoudt zich het 
recht voor om in voorkomende 
gevallen vanwege ruimtegebrek of 
anderszins kopij in te korten, later 
te plaatsen of in het geheel niet te 
plaatsen. Te laat aangeleverde tekst 
wordt niet meer geplaatst.

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

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.

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 8 april
19.00 uur: ds. p. Koeman 

Zaterdag 15 april
19.00 uur: ds. p. Vroegindeweij 
(Kootwijkerbroek)

KINDEROppAS
1e paasdag - 9 april 
9.00 uur Oude Kerk: groep 3
8.45 - 11.00 uur Goede Herderkerk: 
groep 1
11.00 uur Oude Kerk: er is kinderoppas
16.45 uur Oude Kerk: groep 18
2e paasdag – 10 april
9.30 uur Goede Herderkerk: groep 6 van 
de 11.00 uur groep
Zondag 16 april 
9.00 uur Oude Kerk: groep 4 
8.45 - 11.00 uur Goede Herderkerk: 
groep 2
16.45 uur Oude Kerk: groep 11
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ALGeMene BeriCHTen

AK VERGADERING
Op 22 maart heeft de algemene kerkenraad weer vergaderd.
Er is kort gesproken over het collecteren in de Oude Kerk. Toen we begin dit 
jaar weer zijn gaan collecteren in de dienst, hebben we er vanuit liturgische 
motieven voor gekozen dit te doen onder het naspel van het zingen ná de 
preek, zoals in de laatste kerkbode van 2022 te lezen stond. Om diverse 
praktische redenen is besloten om te collecteren onder het voorspel, direct na 
de preek.
Vanwege de grote stijgingen van de energieprijzen is in het najaar van 
2022 besloten om diensten te verplaatsen en samen te voegen. Toen is 
afgesproken dat dit in ieder geval tot en met april 2023 zou zijn. De algemene 
kerkenraad heeft besloten het huidige dienstenrooster ook deze zomerperiode 
te handhaven. Daarvoor zijn een aantal redenen. Vanwege de onzekere 
energieprijzen is de kans reëel dat we de komende winterperiode opnieuw 
rekening moeten houden met hoge(re) prijzen. 
Verder is in 2019 al besloten om in de zomervakantie het aantal diensten te 
verminderen. Het zou de rust en duidelijkheid niet ten goede komen als we 
mei/juni veranderen, in de zomer weer terug, september weer veranderen en 
dan in oktober weer terug. wel is besloten om op avondmaalszondagen een 
dankzegging- en voorzettingsdienst in de Goede Herderkerk te houden. Rond 
het avondmaal heeft een predikant vaak een drieluik van preken en dat werd 
nu gemist.
Verder is er nog gesproken over het bezinningstraject, waarover u verderop in 
de kerkbode weer een artikel kunt lezen.

GEMEENTEAVOND bIJbELSTUDIEbOEKJE
In het afgelopen winterseizoen zijn de huis- en wijkbijbelkringen intensief 
bezig geweest met het bijbelboek Openbaring. 
Ook in een aantal morgendiensten is er door onze predikanten uit gepreekt. 
we hebben daarbij gebruik gemaakt van het boekje “Mensenzoon tussen 
de kandelaren” van ds. a.w.J. Theunisse. we ontmoeten hem op 13 april om 
20.00 uur in de Goede Herderkerk. Ds. Theunisse zal dan de bijbelstudiereeks 
afsluiten met een inleiding over het bijbelboek. Op de volgende vragen gaat 
hij in: ‘In hoeverre is Openbaring te lezen met het oog op de actualiteit? wat 
zijn de valkuilen hierbij?’  
Maakt u deel uit van een kring, dan kunt u bij de kringleider ook andere vragen 
stellen. Via de kringcoördinator van de wijk zullen die vragen verzameld 
worden en aan ds. Theunisse worden voorgelegd. 
we heten u en jullie allen van harte welkom op deze gemeenteavond! 

SLOTDIENST AANGEpASTE CATECHESE 
Op zondag 16 april is er weer onze slotdienst samen met onze 
catechisatievrienden uit Voorthuizen en vrienddominee plug. Het thema van 
de dienst is ‘Mijn Vader, dank U wel dat U steeds bij mij bent’. Deze dienst is in 
de Goede Herderkerk en begint om 16.45 uur. 
Deze dienst is extra bijzonder omdat één van de leden van de aangepaste 
catechese, Henk-Jan Zoonen, belijdenis hoopt te doen. wat mooi dat hij 
iedereen mag vertellen dat hij van de Heere Jezus houdt! Henk-Jan is 51 jaar 
oud en hij woont in De Vlinder (lakenvelderlaan 42, 3772 pE). Hij zal het vast 
fijn vinden als u een kaartje stuurt ter gelegenheid van zijn belijdenis! 
De eerste collecte is weer bestemd voor ons spaardoel. Dat is dit seizoen: het 
werk dat Corry van der Esch doet in Ulaanbaatar, de hoofdstad van Mongolië. 
Daar helpt ze daklozen die onder de grond leven, bij de buizen van de 
stadswarmte. wat is ons geld daar welkom! we zullen er in de dienst nog iets 
meer van vertellen en misschien wilt u er wel iets extra’s voor meenemen… 
aansluitend drinken we koffie, thee of limonade. U bent hartelijk welkom, wij 
kijken er naar uit. 
Op maandagavond 17 april vieren wij, samen met de bezoekers van de 
aangepaste catechese uit Voorthuizen, onze slotavond. Deze vindt plaats in de 

Vervolg op pagina 5

OpGAVE KINDEROppAS
Tijdens de belijdenisdienst op 23 april 
om 11.00 uur in de Oude Kerk wordt 
er kinderoppas aangeboden. Om in te 
kunnen schatten hoeveel medewerkers 
wij moeten inzetten, vragen wij u om 
uw kinderen op te geven met naam en 
leeftijd op oppasrehoboth@gmail.com 
voor donderdag 20 april.

Margriet adams 
is al 25 jaar een 
trouwe gastvrouw 
bij de kinderoppas 
tijdens de 
kerkdiensten van 
de Oude Kerk. Dit 
mooie jubileum 
heeft zij met de 
kinderen gevierd. 

Dank je wel lieve Margriet!

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: 
15 april (“TUinMeUBeLen”) en 
6 mei (“vAKAnTie”). Kijk voor 
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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

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 

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 19 april en 
3 mei 
Voor vragen of informatie: Telefoon: 
413551 of kerkpleinmarkt@
hervormdbarneveld.nl.
De kerkpleinmarktcommissie

WOORD EN DAAD
diaconiecollecte zondag 9 april 
(eerste Paasdag)
Tsjaad is één van de armste 
landen ter wereld. bovenop de 
economische uitdagingen (42 procent 
van de bevolking leeft onder de 
armoedegrens) komen de gevolgen van 
klimaatverandering. 
Tsjaad ligt in de Sahelregio. Een 
brede strook die de overgang vormt 

tussen de Sahara in het noorden 
en de regenwouden in het zuiden. 
Hier worden de gevolgen van 
klimaatverandering zichtbaar. Droge 
periodes zijn nog droger en het kwik 
loopt nog hoger op. aan de andere 
kant, is de regen intensiever en door 
de harde, droge zandgrond ontstaan 
overstromingen. Voor de toch al arme 
bevolking is dat een extra bedreiging 
om in hun levensonderhoud te 
voorzien. Meer dan 2 miljoen mensen 
hebben geen voedselzekerheid. 
Naar schatting is een derde van de 
inwoners in 2023 afhankelijk van 
voedselhulp. Samen met een lokale 
partner, MOS africa, gaat woord en 
Daad aan de slag om een bijdrage te 
leveren aan de voedselzekerheid van 
gezinnen op het platteland.

ALGEMEEN DIACONAAL
diaconiecollecte maandag 10 april 
(Tweede Paasdag)
Naastenliefde is een kernbegrip in 
de bijbel. Niet alleen in het Nieuwe 
Testament, maar zeker ook in het 
Oude Testament. als de profeet Jesaja 
waarschuwt tegen schijnvroomheid 
(Jes. 58), dan heeft hij het vooral over 
mensen die niet omzien naar hun 
behoeftige medemensen. Tot het ware 
vasten behoort volgens de profeet 
onder meer ”dat u uw brood deelt 
met wie honger lijdt, en de ellendige 
ontheemden een thuis biedt, dat, als 
u een naakte ziet, u hem kleedt, en 
dat u zich voor eigen vlees en bloed 
niet verbergt” (vs. 7). als hervormde 
gemeente willen we aan deze diaconale 
oproep van Jesaja gehoor geven. 
Daarom is de collecte van deze zondag 
bestemd voor het algemeen diaconaal 
werk, zodat we mensen die onze hulp 
hard nodig hebben -binnen en buiten 
onze gemeente- daadwerkelijk kunnen 
helpen. 

TEAR
diaconiecollecte zondag 16 april 
De internationale hulporganisatie 
Tear helpt kerken in afrika, azië en 
latijns-amerika om in eigen dorp 
of stad initiatieven te ontplooien 
tegen armoede. bijvoorbeeld 
op het gebied van hiv en aids, 
voedselzekerheid en inkomen, schoon 
water, noodhulp en voorbereiding 
op rampen. De samenwerking met 
lokale kerken overzee krijgt gestalte 
via partnerorganisaties, die de lokale 
kerken met hun deskundigheid 
toerusten, adviseren en ondersteunen. 
Tear richt zich op de allerarmsten, 
zonder onderscheid te maken naar 
etnische afkomst, religie, geslacht of 
politieke overtuiging. In Nederland 
moedigt Tear mensen aan om te 

strijden tegen armoede door geld te 
geven en te bidden. Christenen worden 
uitgedaagd om na te denken over hun 
levensstijl en de gevolgen ervan voor 
de armen in de wereld. 
Ook verbindt Tear kerken in Nederland 
met kerken overzee om een wederzijds 
proces van leren en bemoedigen te 
stimuleren.
alle collecten van harte aanbevolen!
Namens alle diakenen,
G. Ligtenberg

VERANTWOORDING COLLECTEN
Ouderenmiddag 16 febr. € 87,65
algemeen Diaconaal werk 
19 maart € 2.356,42
St. Gave 19 maart € 3.728,30
ZOa 26 maart € 3.451,97
Huwelijk maart € 124,35
De diakenen

AANKONDIGING COLLECTEN
De collectedoelen voor de komende 
weken zijn: Eerste Paasdag (zondag 9 
april): tweede collecte voor kerkbeheer 
(‘onze hervormde gemeente’) en derde 
collecte voor pastoraal werk; Tweede 
Paasdag (maandag 10 april: tweede 
collecte voor kerkbeheer en derde collecte 
voor het zendingswerk; en zondag 16 
april: tweede collecte voor kerkbeheer en 
derde collecte voor het jeugdwerk. we 
bevelen genoemde collecten van harte 
bij u aan. Hieronder belichten we de 
collecten voor onze zendingswerkers 
en het jeugdwerk. we bevelen alle 
collecten van harte aan! 

ONZE ZENDINGSWERKERS
In deze collecteaankondiging 
lichten we de schijnwerpers op 
Geanne van Maanen, één van onze 
zendingswerkers. In de nieuwsbrief 
van maart schrijft zij een verhaal dat 
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Gereformeerde Kerk van Voorthuizen van 19.00 tot 20.00 uur. Daar zullen we 
horen wat het spaardoel heeft opgebracht. 
Een hartelijke groet van de bezoekers en de leiding van de aangepaste 
catechisatie van barneveld en Voorthuizen.

SENIORENMIDDAG
Donderdagmiddag 20 april is er weer de maandelijkse seniorenmiddag in 
kerkelijk centrum Rehoboth. Deze middag beginnen we met een meditatie van 
pastoraal werker dhr a. Verstoep, na de pauze komen ze van MaF Nederland 
iets vertellen over hun werk.
MaF staat voor Mission aviation Fellowship, met 120 MaF-vliegtuigen vliegen 
zij wereldwijd om ontwikkelingshulp, noodhulp en medische hulp te bieden 
in de meest afgelegen en armste gebieden. De missie is om ook het Evangelie 
naar de moeilijkst bereikbare gebieden te brengen. MaF Nederland werkt hard 
om deze doelen te bereiken.
“wij geloven dat het onze verantwoordelijkheid is om iedereen te bereiken 
met het Evangelie en Gods liefde te brengen waar wegen ophouden. Met ons 
werk dragen wij met liefde bij aan de verspreiding van het Evangelie. En zo 
vliegt MaF waar wegen eindigen.”
Er kunnen deze middag ook verschillende MaF-promotieartikelen worden 
gekocht. Het belooft weer een indrukwekkende middag te worden.
wij nodigen u van harte uit deze middag bij te wonen, de inloop is vanaf 14.15 
uur, we beginnen om 14.30 uur en hopen om 16.30 uur af te sluiten.
Heeft u vervoer nodig dan kunt u contact opnemen: mw. vd lagemaat, tel. 06-
516 522 35.

GOEDE VRIJDAG EN pASEN
“Die geleden heeft onder pontius pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, 
nedergedaald ter helle; Ten derden dage wederom opgestaan van de doden;” 
De twee artikelen van de geloofsbelijdenis waar we in deze dagen in het 
bijzonder bij stil staan. Goede Vrijdag, waar het lijden van de Heere Jezus zijn 
dieptepunt bereikt met Zijn kruisiging en begrafenis. Maar door de dood heen 
mag het klinken op paasmorgen: Hij is opgestaan, Hij leeft, Hij overwon zonde 
en dood!

U zij de glorie, opgestane Heer
U zij de victorie, nu en immer weer
Uit een blinkend stromen, daalde d’engel af
Heeft de steen genomen, van ‘t verwonnen graf
U zij de glorie, opgestane Heer
U zij de victorie, nu en immer meer   OTH 110:1

Namens de algemene kerkenraad, Jaap Mosselman

de dakloze en verslaafde mannen 
typeert die ze in Melusi opvangen. 
Enkele citaten: ‘Ongeveer een half jaar 
geleden stond er een lange, brede man 
vol tatoeages op de stoep. Hij zag er 
een beetje angstaanjagend uit, maar 
was erg vriendelijk en wende snel in 
Melusi. Spijtig genoeg had hij een 
lange geschiedenis met drugs en viel 
hij vele malen terug. Daarnaast was 
het ook psychologisch en geestelijk 
moeilijk voor hem. De eerste maanden 
dat hij bij ons was, ging het heel goed 
met hem. Hij kwam zelfs tot geloof en 
werd gedoopt. Dat was een wonder.’ 
‘De volgende dag kwam hij wel en 
gaf hij toe dat hij drugs had gebruikt. 
Chrystal Meth, een soort drugs dat je 
hersenen totaal vernielt.’ Hij kwam er 
doorheen en langzamerhand begon hij 
te herstellen en kwamen we er achter 
dat hij eigenlijk kok was. Dus kwam hij 
ons helpen in de keuken. Dat was een 
zegen voor ons, maar ook voor hem.’ 
‘De hulp aan onze mannen is geen 
makkelijk project en helaas worden we 
vaak teleurgesteld. Maar we geloven 
dat er hoop is in Jezus en dat we niet 
op moeten geven voor hen te zorgen.’

JEUGDWERK 
Veel vrijwilligers zetten zich met passie, 
enthousiasme en liefde in voor de 
kinderen, tieners en jongeren. Van 
dichtbij ervaart onze jeugdwerker, 
leanne van der Hoef dat deze 
vrijwilligers sleutelfiguren zijn in 
de (geloofs)ontwikkeling van onze 
jongeren. leanne ontmoet jongeren en 
vrijwilligers en rust hen toe. Zij geeft 
tevens richting aan het jeugdbeleid en 
de uitvoering van dit beleid. leanne 
haalt intensief op wat er bij onze 
jongeren leeft. Zij doet dit samen met 
de leden van de jeugdbeleidsraad 
(JbR), jeugdouderlingen en 
-diakenen, coördinatoren en veel 
vrijwilligers. wilt u meer weten over 
het jeugdwerk en leannes rol? 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 
In Listening to the Language of the 
Bible (luisteren naar de taal van de 
bijbel) schetsen lois Tverberg en bruce 
Okkema dat de Heere Jezus het beeld 
van het bloed op tweeërlei wijze (zie 
Matth. 26:27-28) toelicht: ‘Hij legde 
uit dat het vergieten van Zijn bloed 
aan het kruis een vervanging van Zijn 
leven voor het onze was, waardoor 
wij verlost worden van onze zonden; 
en Hij zei ook dat Zijn bloed een 
nieuwe overeenkomst tussen God 

en mens bekrachtigt, waardoor wij 
een relatie met God kunnen hebben 
als wij persoonlijk deel hebben aan 
Christus’ verzoening.’ In de bijbel lezen 
we regelmatig dat overeenkomsten 
met bloed worden bekrachtigd, zie 
bijvoorbeeld Genesis 15:17 en Exodus 
24:8.
E. Kas

VERJAARDAGSfONDS
Velen gaven ook deze maand een 
financieel cadeau aan de kerk i.v.m. 
hun verjaardag. De opbrengst van de 

maand maart is € 3.081,40. Hartelijk 
dank!
Kees Hendriksen

VERANTWOORDING COLLECTEN
Hervormde Gemeente
19 maart € 1.916,84
CEC Evangelisatiewerk
19 maart € 1.838,15
Kerkbeheer 26 maart € 2.196,25
Jeugdwerker 26 maart € 1.999,59
De akker 22 maart € 164,15
College van Kerkrentmeesters
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AAndACHTiG

BeZinninGSreiS
Een onderdeel van het werk van een krijgsmachtpredikant is de 
bezinningsreis. Vanuit een legeronderdeel worden om de zoveel tijd reizen 
georganiseerd naar plaatsen waar in de geschiedenis indrukwekkende 
dingen zijn gebeurd. Zo worden er bijvoorbeeld reizen gemaakt naar het 
concentratiekamp auschwitz, naar de voormalige slagvelden van Ieper. Of 
naar de stranden van Normandië, waar ik zelf weleens ben meegeweest. 
aan de ene kant wordt dan gekeken naar het militaire verhaal. wat is daar 
nu precies gebeurd? En hoe hebben de geallieerden het klaargespeeld om 
de sterke Duitse verdediging te doorbreken? Maar daarnaast hebben we 
amerikaanse erevelden bezocht en ook een Duitse begraafplaats. Dat zijn 
indrukwekkende plaatsen waar iedereen stil wordt. Zo’n bezoek roept dan 
verdiepende vragen op als: wat zou ik gedaan hebben als ik toen geleefd 
had? Zou ik ook bereid zijn geweest om mijn leven in de waagschaal 
te stellen voor de vrijheid? En nog dieper: Hoe komt het eigenlijk dat 
het steeds oorlog wordt? wat is dat in de mens dat hij dit steeds laat 
gebeuren? Is oorlog eigenlijk niet een grote waanzin afkomstig uit de 
duisternis? waarom had Hitler het specifiek op de Joden gemunt? Dit 
zijn vragen en onderwerpen die typisch op het terrein van een dominee 
liggen. De legerleiding vindt het dan ook prettig als er een dominee bij is 
om met een groep militairen hier een verdiepend gesprek over te hebben. 
Ik vind het altijd een uitgelezen kans om het met militairen dan over de 
diepere dingen van het leven, over God en de bijbel te hebben. Daar is 
vaak veel openheid voor tijdens zo’n reis.

DE RIMp
Een speciale bezinningsreis die elk jaar plaatsvindt is de RIMp 
(Rassemblement International Militaire protestant). Deze reis is specifiek 
bedoeld voor protestantse militairen. Het is een mooie reis naar de Franse 
Cevennen. Enkele jaren na de Tweede wereldoorlog hebben Duitse en 
Franse militairen een bijeenkomst georganiseerd om elkaar te ontmoeten. 
Dit is uitgegroeid tot een internationale conferentie voor protestantse 
militairen. we verblijven op een soort militair kamp in een dorpje in de 
Cevennen. In het hart van het gebied van de Franse protestantse Kerk. Hier 
vlakbij is het Musee du desert. Dat museum vertelt de indrukwekkende 
geschiedenis van de Franse Hugenoten die in dit gebied werden 
opgejaagd door koning lodewijk de 14de. Maar ook over hun verzet, hun 
moed en vastberadenheid om voor hun overtuiging soms zelfs te sterven. 
Het spreekt vanzelf dat zo’n bezoek ook veel gespreksstof oplevert. Hoe 
standvastig zijn wij eigenlijk? wat zouden wij doen als er in ons land een 
vervolging vanwege het geloof plaats zou hebben? Zouden we dan Jezus’ 
Naam blijven belijden? Zouden we dan nog dienst kunnen doen in het 
leger? Verder zijn er tijdens deze conferentie veel kerkdiensten (typisch 
protestants) en zijn er workshops, een muzikale avond en een uitstapje 
naar een plek waar protestantse vrouwen gevangen hebben gezeten. 
Sommigen wel 20 jaar! afgezien van het inhoudelijke is er ook alle 
gelegenheid om elkaar beter te leren kennen. Er ontstaan leuke contacten 
als je op een veldbed in een grote boogtent naast elkaar ligt te slapen.

KERKHISTORISCHE REIZEN
waarom vraag ik uw aandacht hiervoor? Enerzijds om iets te vertellen 
over het mooie werk dat ik bij de krijgsmacht mag doen. En de vele 
mogelijkheden die er daar zijn om het Evangelie ter sprake te brengen.
anderzijds ook om aandacht te vragen voor het concept van de 
bezinningsreis. Er worden ook voor geïnteresseerden vele kerkhistorische 
reizen aangeboden. Naar bijvoorbeeld wittenberg, Genève, Efeze, 
Jeruzalem en nog veel meer. Het is heel waardevol om met een groep 
christenen plaatsen te bezoeken waar God heel krachtig heeft gewerkt. Dit 
kan heel inspirerend zijn! als u toch nog een vakantiebestemming zocht…
Ds. M.P.D. Barth
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Print
perfekt!
Bel: 0342 - 41 28 68
Pascalstraat 22, Barneveld
info@drukkerijperfekt.com 
www.drukkerijperfekt.com Maatwerk in print & druk

Grote of kleine aantallen print- en drukwerk nodig? 
Al bijna 50 jaar perfekt tevreden klanten.

AGendA vereniGinGen

ANNA
Op 11 april hopen we elkaar weer te ontmoeten.

Om 9.15 uur staat er koffie/thee klaar, we starten om 9.30 uur. 
Neemt u het formulier voor opgave uitje mee.

Deze keer behandelen we psalm 149, studie 10.
Van harte uitgenodigd,

bestuur aNNa

RUTH
Onze laatste kringochtend is op 12 april.

we behandelen bijbelstudie 10 over psalm 149.
De koffie/thee staat klaar in De Hoeksteen vanaf 9.45 uur.

Van harte welkom!

HADASSA
Op dinsdagavond 18 april is alweer onze slotavond.

we hopen belevingscentrum Missie en Media te bezoeken van 
Trans world Radio. we verzamelen om 18.30 uur bij De Garve.
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Zoals we u eerder in de kerkbode schreven, kijkt de algemene kerkenraad 
uitvoerig naar de manier waarop onze gemeente georganiseerd 
is. Dit zogenaamde ‘bezinningstraject’ bevindt zich inmiddels in 
de volgende fase. De afgelopen weken hebben we alle vijf de 
wijkkerkenraden bijgepraat over het traject tot nu toe en hun inbreng 
gevraagd voor het vervolg. De betrokkenheid is groot en er is actief 
meegedacht. De opbrengsten van de gesprekken delen we in het derde 
bezinningsmoment van de algemene kerkenraad. Dit staat de tweede 
helft van mei gepland. we willen dan tot een voorlopige keuze komen 
voor een organisatiemodel. Vanzelfsprekend willen we in dit traject 
ook u - als gemeentelid - informeren en horen. Dat doen we op een 
gemeenteavond. Nadere informatie daarover volgt later. 

Ook buigen we ons op dit moment over andere vragen met betrekking 
tot de toekomst van onze gemeente. Zo is er nog geen besluit genomen 
over het aantal wijken en het aantal predikanten dat onze gemeente in de 
toekomst dient. Een vraag is ook hoeveel mensen we willen inzetten voor 
pastorale ondersteuning, jeugdwerk en bijv. missionair werk. 

Hierachter liggen de vragen: ‘Hoe willen wij gemeente zijn?’ en ‘wat is er 
de komende jaren nodig om onze roeping als gemeente waar te maken?’ 
Deze vragen zijn ingegeven door het verlangen om als Hervormde 
Gemeente barneveld gemeente te zijn zoals God het bedoeld heeft. Het 
stemt dankbaar om te zien hoeveel mooie dingen er gebeuren: wat zijn 
er veel gemeenteleden die zich inzetten door jongeren catechese of club 
te geven, gemeenteleden te bezoeken, het zingen te begeleiden, zich 
inzetten voor zending, evangelisatie en diaconaat of op allerlei gebieden 
praktische hulp bieden. Tegelijk is het goed om de vraag te stellen welke 
zaken in onze gemeente aandacht vragen; nu en in de toekomst. 

Door zowel na te denken over de manier waarop onze gemeente 
georganiseerd is als over hoe we nu en in de toekomst gemeente willen 
zijn, hopen we straks in één keer te kunnen besluiten over de toekomstige 
vormgeving en inrichting van onze gemeente. Het is ons verlangen om 
met de verscheidenheid die er is en met inzet van ieders talenten: 

•	 als één gemeente van Christus Hem te dienen;
•	 toegerust te worden in het leven met God;
•	 de kinderen en jongeren van de gemeente te vormen;
•	 om te zien naar elkaar;
•	 van betekenis te zijn voor de wereld om ons heen. 

Dat is het doel dat we in deze bezinningstrajecten ook steeds voor ogen 
houden. En wat we ook bedenken of organiseren: zonder Hem wordt het 
niets. 

we hopen en bidden dat de bezinning ons helpt om een gemeente 
naar Gods bedoeling te zijn; nu en in de toekomst. we vragen u 
om uw betrokkenheid en gebed voor onze gemeente en voor dit 
bezinningstraject in het bijzonder. 

BeZinninGSTrAJeCT GeMeenTe-ZiJn (6)
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ACTUeeL

         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
12 april 17.00 - 19.00 uur Soep-inn 
GHK | info tel. 0342-492400 of soep-inn@
hervormdbarneveld.nl 
13 april 10.00-11.30 uur Koffiedrinken 
De Garve | info tel: 0342-421714 

Zie ook agenda op www.
hervormdbarneveld.nl.

Centrum Rehoboth: speciaal voor 
moeders/oma’s/verzorgsters en hun 
(klein)kinderen van 0-4 jaar. 
we gaan samen luisteren, zingen, 
spelen en ontmoeten. Samen met het 
kind zit je op een matje in de kring. 
adriëlle van Zing in de Kring zal deze 
ochtend verzorgen. God houdt van 
jou, jij hoort erbij! Zing in de Kring laat 
jonge kinderen Gods liefde ervaren door 
muziek en spel rond bijbelverhalen!
In een prettige sfeer worden christelijke 
liedjes gezongen, er wordt muziek 
gemaakt, gedanst, geluisterd en 
gekeken naar een bijbelverhaal op 
peuterniveau, kortom: geloof wordt 
beleefd. Hierbij worden Zing in de 
Kring-programma’s gebruikt met 
nieuwe bijbelse peuterliedjes. Daarna 
wordt er gezamenlijk wat gedronken en 
is er tijd om samen te spelen en elkaar 
te ontmoeten. 
Zijn jullie erbij? Er zijn twee rondes 
waar je je voor kunt inschrijven. Check 
onze social media of scan de QR code 
voor meer informatie en tickets!“

 

KERK IN UITVOERING
Na de vele regen is het 
zonnetje weer gaan 
schijnen! De hoogste tijd 
om in uw tuin aan het 
werk te gaan😊..
Zaterdag 22 april staan we op het 
inzamelpunt bij de Goede Herderkerk 
van 9.00 tot 13.00 uur weer voor 
u klaar om uw snoeiafval (geen gft 
afval) in ontvangst te nemen. U kunt 
hier alleen als particulier terecht met 
auto met eventueel een aanhanger 
of kruiwagen en op vertoon van uw 
milieupas van de gemeente barneveld.
Namens commissie Kerk in Uitvoering, 
Arnold van Ginkel

EEN WARM WELKOM!
wat een hartverwarmend welkom 
kregen we vorige week zondag in de 
Goede Herderkerk! 
Het voelde als een stukje thuiskomen, 
net zoals onze huisvesting in de 
vroegere kosterswoning aan de Nieuwe 
Markt 2.
Daar mogen we nu al voor de vierde 
keer intrekken en ons thuisfrontteam 
heeft er weer een fijne plek van 
gemaakt.
Dat warme welkom deed ons goed, 
omdat we al zeven jaar in papoea-
Nieuw-Guinea (pNG) ons zendingswerk 
doen en er ook veel mensen in 
Hervormd barneveld zijn die ons niet 
zullen kennen.

bOODSCHAppENpAKKETTEN
we bedanken iedereen 
die zegels heeft 
ingeleverd voor de plUS 
boodschappenpakketten. In 
totaal zijn er 181 pakketten gespaard! Ze 
zijn verspreid via de Diaconie en andere 
contacten. Nogmaals bedankt namens 
alle ontvangers!
Jozina Mosselman 

“SAVE THE DATE VOOR ZIJ & MINI JIJ! 
woensdagochtend 19 april organiseert 
Zij haar volgende event in Kerkelijk 
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aanspreekpunt. Hoe leuk zou het zijn 
om met tieners uit onze gemeente en 
coach(es) uit onze gemeente samen 
naar Someren af te reizen. 
Dus ben jij:
1. een tiener (12-17 jaar) die wil 
ontdekken wat het is om helemaal voor 
Jezus te gaan; óf
2. een volwassene (18+ jaar) die tijdens 
dit kamp op wil trekken met een kleine 
groep tieners (5 of 6).
laat het dan weten door een mailtje te 
sturen naar shorttimemission@gmail.
com of stuur een appje naar Rianne 
burgers (06-20581263).
Dit wil je niet missen! Zie bijgaande 
link: https://www.youtube.com/
watch?v=Q0f1FIt0hbg.

GROTE VERANDERINGEN Op KOMST - 
NIEUWS VAN GEANNE
Eind maart verscheen de nieuwsbrief 
van Geanne. we delen graag een groot 
deel van dat bericht in dit kerkblad. 
want wat is er de afgelopen tijd veel 
(moois!) in Geanne’s leven gebeurd, 
maar het heeft ook gevolgen voor haar 
uitzending naar Zuid afrika en daar 
praten we jullie graag over bij. 

Op zaterdagavond 11 maart werden 
we verrast door maar liefst 130 
gasten die zich hadden aangemeld 
voor het inmiddels traditionele 
pannenkoekenfeest. Het was gezellig 
en we hebben gesmuld! we kijken 
dankbaar terug. Ook tijdens dit 
samenzijn heeft Geanne het nieuws uit 
onderstaand bericht gedeeld. 
Hartelijke groet van de TFT,
Wilbert, Corinne, Gerrit, Dita en Willeke

VAN GEANNE - ONbEKENDE WEGEN
begin januari, een aantal weken nadat 
we na de zomerstop weer gestart waren 
met alle werkzaamheden op Melusi, 
verliet ik Zuid-afrika voor mijn verlof. 
Het is goed om hier te zijn en tijd door 
te brengen met familie en vrienden. Van 
tevoren had ik echter niet gedacht dat 
deze maanden mijn leven zó zouden 
veranderen. Ik had wel een beetje 
gedacht dat er dingen zouden gaan 
veranderen, maar ik had nooit verwacht 
dat het zo snel zou zijn. Met heel veel 
vreugde wil ik vertellen dat ik een vriend 
heb. In oktober 2021 kwam er een groep 
uit de kerk in Duitsland naar Melusi. 
Toen ontmoette ik Harry. we hielden 

contact en de laatste negen maanden 
werd het meer en meer intensief. we 
belden veel en leerden elkaar heel goed 
kennen. Toen we elkaar in januari weer 
zagen, werden we officieel een stel. In 
de weken die volgden hebben we veel 
gepraat en gebeden over onze toekomst 
samen. God leidde ons en gaf ons rust 
en we konden bepaalde beslissingen 
nemen samen. Om een lang verhaal 
kort te maken: we hebben besloten 
dat we deze herfst gaan trouwen en 
dat we eerst een jaar in Duitsland gaan 
wonen. Harry heeft een baan als leraar. 
Daarna willen we heel graag samen de 
zending in, zelfs misschien naar Melusi. 
we bidden dat God ons zal laten zien 
waar Hij ons roept. Voor nu betekent 
dat echter dat ik afscheid ga nemen 
van Melusi. Ik ga in de week na pasen 
terug naar Zuid-afrika voor 7 weken. 
Dat afscheid gaat moeilijk worden en 
langzamerhand komt het meer en meer 
in mijn hoofd. Melusi was mijn thuis de 
afgelopen 8 jaar. Maar ik weet ook zo 
zeker dat dit de goede weg is en ik ben 
zo dankbaar dat God Harry en mij samen 
heeft gebracht. Hij zal ook de komende 
maanden leiden en de ruige plaatsen 
vlak maken. 
een uitdagende toekomst
Gods trouw geloven we ook voor de 
toekomst van Melusi. al moeten we 
eerlijk zijn dat we in grote onzekerheid 
leven en enorme uitdagingen voor 
ons hebben liggen. De situatie in Zuid-
afrika is zeer onstabiel. we hebben nog 
steeds veel elektriciteitsuitval. Dat heeft 
niet alleen invloed op ons in Melusi, 
maar op de hele economie. Daarnaast 
wordt de situatie met de visa niet beter 
op dit moment. De laatste maanden 
heeft niemand die een visum heeft 
aangevraagd, een visum gekregen. Dat 
maakt dat je je soms afvraagt hoe het 
gaat zijn in de toekomst voor Melusi. 
wie maken deel uit van het team 
de komende jaren? Het is niet altijd 
makkelijk om met al deze onzekerheid 
om te gaan. we geloven echter dat God 
Koning is en dat Hij dwars door dit alles 
heen een plan heeft.  
dank jullie wel!
Ik wil jullie graag hartelijk bedanken 
voor jullie steun en gebed. Het betekent 
heel veel voor mij dat jullie achter 
mij en achter Melusi staan. Er zal veel 
veranderen de komende maanden. In 
de komende weken zullen we iedereen 
die betrokken is een mail sturen met 
praktische informatie hoe we de 
(financiële) steun gaan stoppen als 
ik terug ben van Melusi deze zomer. 
Daarnaast zullen we laten weten hoe we 
met elkaar in contact kunnen blijven en 
hoe jullie kunnen blijven bidden. Jullie 
gebeden zijn van grote waarde!
Hartelijke groet, Geanne

we hopen deze verlofperiode meer 
mensen te leren kennen, en het 
verlof in te vullen met presentaties 
voor wycliffe bijbelvertalers en 
contactmomenten met onze 
achterban (u en jij!). Daarnaast is er 
tijd voor het aanvragen van visums en 
werkvergunningen voor de volgende 
termijn in pNG, en het afronden van 
Margret’s studie. Verder is er het nodige 
aan medische zaken, tandarts en 
opticien bezoeken wat deze periode 
geregeld moet worden omdat dat 
allemaal niet beschikbaar is in pNG.
Onze kids zijn inmiddels ook gestart 
op de pwa en het JFC en beginnen 
te settelen. De omschakeling naar de 
Nederlandse cultuur is groot, dus het 
kost wat tijd. Net zoals het wennen aan 
de temperatuur, van de tropen naar 
maartse buien!
we hopen binnenkort datums te delen 
voor contactmomenten en houden u/
jou graag op de hoogte.
Hartelijke groet,
Job & Margret
David - Talitha - Rania - Ilja Boone

KOM NAAR TEENSTREET SpRING 
bREAK!
Hét kamp voor jongeren van 12-17 
jaar
Verlang jij naar meer van Jezus in 
jouw leven? Kom dan aanstaande 
meivakantie (28 april – 1 mei) naar 
TeenStreet Spring break. Gave 
aanbidding met de live-band, nieuwe 
vriendschappen, creatieve workshops, 
sport & spel, bijbelstudies én een toffe 
outreach: dit en nog veel meer beleef je 
4 dagen lang in de Hoof in Someren. 
TeenStreet is onderdeel van Operatie 
Mobilisatie en een wereldwijde 
tienerbeweging. Hier leren tieners wat 
het is om een discipel te zijn van Jezus, 
waarbij ze ook het Evangelie durven 
delen en uit te leven naar de mensen 
om hen heen. De werkgroep Kerk over 
Grenzen uit onze gemeente, deelt deze 
visie en gaat graag samen met tieners 
dit avontuur aan!
Je kunt je rechtstreeks aanmelden via 
www.teenstreet.nl, maar ons idee is 
om een groep tieners uit barneveld te 
verzamelen om samen te gaan. Tijdens 
het kamp zit je in een NET-group. Dit 
is een kleine groep tieners (5 of 6) en 
een coach. Deze coach staat iedere 
dag voor je klaar en is jullie eerste 
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VERKOOP

AANKOOP

TAXATIES

VERHUISPLANNEN?
Maak vrijblijvend kennis met onze werkwijze. 

       Nairacstraat 11 -  3771 AW Barneveld     0342 400 285              info@wolfsgoed.nl       www.wolfsgoed.nl

Hulp 
die bij ú pastB gnidielege

t   ?gidon siuh
B   eduowsneR ,leezneprehcS ,dlevenra

E   grebneduoW ,laadneneeV ,ed

w   ln.gninelrevpluh-sohtaga.ww

H  :jib plu | G ,-ehcsihcysp ,-snize
g  nemelborpsgarde | O  gnitsalebrev |
S  negnidiehc | A  netsgn | O   gnideovp

A   peorggroz eileL nav leedredno si sohtag

DIJKMANTUINEN.NL
0342 745461

LIEFDE 
VOOR

TUINEN

ONTWERP - AANLEG  - ONDERHOUD

Tel. 0342-413062

Fax. 0342-450357

info@vandenbergbrandstoffen.nl

www.vandenbergbrandstoffen.nl

v. Zuijlen van Nieveltlaan 33

3771 AA Barneveld

info@vandenbergkachels.nl

www.vandenbergkachels.nl

Op zoek naar een leuke baan?

Servicetechnicus Elektra  m/v

werkenbijleertouwer.nl


