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DE VERWORPEN STEEN WERD DE HOEKSTEEN
De steen die de bouwers verworpen hadden, is tot een hoeksteen geworden (Ps.118:22). 
Daarom, zo zegt de Heere HEERE: Zie, Ik leg in Sion een steen ten grondslag, een beproefde 
steen, een kostbare hoeksteen, die vast gegrondvest is (Jes.28:16). Jezus zei tegen hen: Hebt 
u nooit gelezen in de Schriften: De steen die de bouwers verworpen hadden, die is tot een 
hoeksteen geworden (Mt.21:42). Deze Jezus is de steen die door u, de bouwers, veracht 
werd, maar Die de hoeksteen geworden is (Hand. 4:11). Zoals geschreven staat: Zie, Ik 
leg in Sion een steen des aanstoots en een struikelblok. (Rom.9:33). Daarom staat er in 
de Schrift: Zie, Ik leg in Sion een hoeksteen die uitverkoren en kostbaar is; en: Wie in Hem 
gelooft, zal niet beschaamd worden. Voor u dan, die gelooft, is Hij kostbaar; maar voor de 
ongehoorzamen geldt: De steen die de bouwers verworpen hebben, die is de hoeksteen 
geworden, en een steen des aanstoots en een struikelblok (1 Pet.2:6-7)

na pasen staan we nog even stil bij wat in de bijbel geschreven staat over Jezus als 
de hoeksteen. de psalmdichter, de profeet, Jezus zelf, petrus in handelingen en in 
zijn brief en paulus, ze noemen allen de steen die verworpen en veracht werd, dé 
hoeksteen en verwijzen naar de opgestane Jezus. Christus als de levende Steen, de 
hoeksteen van het huis van de gemeente; de bouwers, de Joodse leiders hebben die 
steen verworpen, maar God heeft die steen op pasen tot een hoeksteen gemaakt. 
die steen is een rots van behoud voor wie gelooft; een steen des aanstoots voor de 
ongehoorzamen. op de levende steen Christus wordt de gemeente gebouwd als 
levende stenen tot een tempel Gods. de levende stenen worden een geestelijk huis 
omdat het een tempel is, een huis waar God in woont.
in het oosten werden de hoekstenen als fundament gebruikt om het huis te 
ondersteunen. de beste stenen werden daarvoor uitgezocht, daar hangt namelijk de 
stevigheid van het hele gebouw vanaf. de hoeksteen van het geestelijk huis van de 
gemeente is niemand minder dan de here Jezus Zelf. dit was voorzegd in de psalmen 
en profeten, een grondsteen in Sion, een kostbare hoeksteen. een steen die verworpen 
werd toen Jezus op het tweetal stond met barabbas: Kruisig hem…! wat verdrietig dat 
mensen hem niet hebben aangenomen terwijl hij juist kwam om hen te redden. nog 
steeds wordt Jezus afgewezen, verworpen door mensen die denken hem niet nodig 
te hebben. wij kunnen hem zelf ook verwerpen met onze schijnvroomheid, kerkgang, 
ijverig bezig zijn voor God.

God bouwt Zelf Zijn kerk door steen voor steen op de hoeksteen te metselen, dat doen 
wij niet zelf. wij worden gebouwd, als stenen ingevoegd, dat is genadewerk van de 
hemelse architect naar Zijn plan. de nadruk valt op het geheel van het bouwwerk, de 
wereldwijde kerk van Christus met alle heiligen. Zijn we als gemeente een hoop losse 
stenen of een huis dat steeds meer vorm krijgt naar Gods plan? een huis van levende 
stenen in verbondenheid met Christus en de naaste door liefde als het cement. in het 
westen worden de stenen op maat gemaakt maar in het oosten zijn stenen allemaal 
anders. verschillend van maat en vorm worden ze met zorg ingepast op de eigen 
plaats in het grote geheel. een steen past niet overal, maar God zelf voegt iedere 
christen in, de één hier en de ander daar. Soms moet een steen bijgeschaafd (kleiner) 
worden om beter te passen en dat kan best pijn doen. maar die pijn kan heilzaam zijn 
omdat God weet wat goed is en zorgt dat je op de juiste plek komt. op de stenen valt 
genoeg aan te merken, maar op de hoeksteen niet, die staat vast en draagt alles. Gods 
gebouw zal naar Zijn gemaakt bestek zichtbaar worden tot in eeuwigheid. 

Anton Verstoep
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KERKDIENSTEN
Zondag 30 april

OUDE KERK
09.00 uur: (1) prop. l.m. Jongejan 
(waarder) 
11.00 uur: (4) dhr. a. verstoep
16.45 uur: (5) ds. a. bloemendal
19.00 uur: (3) ds. a. langeweg  
(haaften)

GOEDE HERDERKERK
08.45 uur: (2) ds. d. hoolwerf (ede)
11.00 uur: (2) ds. d. hoolwerf (ede)

ZINGEN VOOR DE DIENST
Zondag 30 april
v.m.: psalm 111 : 1
n.m.: psalm 111 : 5

INZAMELING VAN DE GAVEN
1e collecte: St. vrienden van de rozelaar
2e collecte: onze hervormde Gemeente
3e collecte: pastoraal werk 

Zondag 23 april

OUDE KERK
09.00 uur: (5) ds. a. bloemendal
11.00 uur: (3) ds. J. van rumpt 
(openbare belijdenis) 
16.45 uur: (1) ds. m. visser (wezep)
19.00 uur: (2) ds. a.l. van Zwet  
(putten)

GOEDE HERDERKERK
08.45 uur: (4) ds. l. plug
11.00 uur: (4) ds. l. plug  
(heilige doop)

ZINGEN VOOR DE DIENST
Zondag 23 april
v.m.: psalm 150 : 1
n.m.: psalm 150 : 3

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

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 22 april
19.00 uur: ds. J. Joppe

Zaterdag 29 april
19.00 uur: ds. m.e.J. den braber

KINDEROPPAS
Zondag 23 april 
9.00 uur oude Kerk: groep 1
8.45 - 11.00 uur Goede herderkerk: 
groep 5
16.45 uur oude Kerk: groep 12
Zondag 30 april 
9.00 uur oude Kerk: groep 6
8.45 - 11.00 uur Goede herderkerk: 
groep 3
16.45 uur oude Kerk: groep 13

STREAMER(S) GEVRAAGD
het techniekteam is met spoed 
op zoek naar een gemeentelid die 
het leuk vindt om bij door- de- 
weekse rouw- en/of trouwdiensten 
te streamen vanuit de Goede 
herderkerk. heeft u enige affiniteit 
met techniek dan horen we graag 
van u!
meer info: martin Schimmel 
06-13198293.

het kerkelijk bureau is 
bevrijdingsdag 5 mei gesloten!
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ALGEMENE BERICHTEN

AfSLUITING WINTERWERK
voor de eerste keer in de afgelopen drie jaar mocht het winterwerk 
ongestoord doorgang vinden. Geen lockdowns, avondklok of wat dan ook 
vonden meer plaats in het afgelopen seizoen. daar zijn we dankbaar voor. 
evenals voor al het winterwerk dat in de afgelopen tijd mocht plaatsvinden. 
daar staan we in de morgendiensten van 23 april bij stil. we danken God voor 
alles wat mocht gebeuren en bidden hem om Zijn zegen daarover.

KONINGSDAG EN BEVRIJDINGSDAG
op donderdag 27 april hoopt koning willem alexander zijn geboortedag te 
gedenken. daarnaast is het inmiddels tien jaar geleden dat hij beëdigd werd 
als Koning der nederlanden. we wensen de koning en allen die bij hem horen 
Gods zegen toe. vanwege Koningsdag én met het oog op de bevrijdingsdag 
hopen we op zondag 30 april na afloop van de ochtenddiensten het eerste en 
zesde couplet van het wilhelmus te zingen.

TOEKOMST KERKGEBOUWEN
onlangs vermeldden we hier dat het College van Kerkrentmeesters een 
rapport aan de algemene Kerkenraad presenteerde met renovatievarianten 
voor de Goede herderkerk. het college heeft een helder inzicht gegeven in de 
renovatiemogelijkheden en voor elke variant een kostenraming uitgewerkt. 
de algemene Kerkenraad zoekt naar een toekomstbestendige oplossing. 
de kerkenraad deelt de visie van het college dat heldere criteria nodig zijn 
om de varianten goed met elkaar te kunnen vergelijken. op korte termijn 
zullen enkele leden van de algemene Kerkenraad en het College van 
Kerkrentmeesters beoordelingscriteria uitwerken in een ‘programma van eisen’. 
voorbeelden van deze criteria zijn: eisen met betrekking tot het liturgisch 
centrum en ruimte voor ontmoeting, het aantal zitplaatsen, duurzaamheid, 
betaalbaarheid en de al genoemde toekomstbestendigheid. 
het ‘programma van eisen’ ondersteunt de beoordeling van de 
renovatievarianten. we willen de mogelijkheden voor de Goede herderkerk 
bezien in de context van al onze kerkelijke gebouwen. daarom willen we ook 
enkele alternatieven bekijken en daarvoor globale kostenramingen uitwerken. 
het streven is om eind dit jaar tot concrete besluitvorming te komen over de 
gebouwen. indien nodig doen we later dit jaar nog een beroep op aanvullende 
externe expertise. 

BELIJDENIS
de afgelopen weken mochten in verschillende wijken mensen belijdenis van 
hun geloof afleggen en komende zondag hoopt nog een aantal mensen dat te 
doen. daar mogen we dankbaar voor zijn, dat er iedere keer opnieuw mensen 
verlangen te belijden dat hun zaligheid alleen te vinden is bij Jezus Christus. 
Gedenk hen in uw gebeden, opdat ze standvastig mogen staan in het geloof 
en de opgestane heiland zullen volgen op heel hun levensweg.

Daarna zei Hij tegen Thomas: Kom hier met uw vinger en bekijk Mijn 
handen, en kom hier met uw hand en steek die in Mijn zij; en wees niet 
ongelovig, maar gelovig.
En Thomas antwoordde en zei tegen Hem: Mijn Heere en mijn God!
Jezus zei tegen hem: Omdat u Mij gezien hebt, Thomas, hebt u geloofd; 
zalig zijn zij die niet gezien zullen hebben en toch zullen geloven.
Johannes 20:27-29

namens de algemene kerkenraad, 
Jaap Mosselman

De eerstvolgende moderamenvergadering van de Algemene Kerkenraad is op 
12 mei. De stukken hiervoor dienen uiterlijk 5 mei bij de scriba binnen te zijn. De 
vergadering van de Algemene Kerkenraad is op 24 mei.

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 

ZIEKEN- EN OUDERENWERK
Diaconiecollecte zondag 23 april
de zorg voor zieken en ouderen is 
een belangrijke diaconale taak van de 
christelijke gemeente. 
al in de vroege 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. 
door ziekte of andere lichamelijke 
ongemakken zijn vooral ouderen vaak 
aan huis gebonden. eenzaamheid 
ligt dan op de loer, zeker als de kring 
van familie en vrienden kleiner wordt. 
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, 
voor een wandeling 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.
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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

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

VRIENDEN VAN DE ROZELAAR
Diaconiecollecte zondag 30 april 
de rozelaar is een christelijke 
zorgorganisatie die mensen met een 
beperking een warme plek in de 
samenleving biedt. 
de rozelaar beschikt over vijf 
woonlocaties in barneveld, 
voorthuizen en nijkerk en zeven 
dagbestedingslocaties in barneveld en 
nijkerk. 
daarnaast verzorgt de rozelaar 
ambulante coaching en job coaching 
in de omgeving van barneveld. 
de rozelaar biedt zorg vanuit een 
christelijke identiteit: ”we geloven dat 
God de Schepper van al het leven is. 
en dat iedereen waardevol is en recht 
heeft op (samen)leven. vanuit die 
levensvisie ondersteunen we mensen 
om hun plek in de samenleving in te 
vullen.” de cliënten van de rozelaar 
staan midden in de samenleving. ”Ze 
voelen zich gezien, serieus genomen en 
waardevol. 
het gaat om véél meer dan goede zorg. 
wij vinden het belangrijk dat mensen 
de kans krijgen om hun steentje te 
kunnen bijdragen. onze bewoners 
en cliënten halen waardering uit hun 
bijdrage aan de samenleving. Ze 
ontwikkelen zich. en ervaren kwaliteit 
van leven. het normale leven.” 
beide collecten van harte aanbevolen!

Namens alle diakenen,
G. Ligtenberg

VERANTWOORDING COLLECTEN
Zieken- en ouderenwerk
2 april € 2.290,58
ppb  7 april € 1.230.57
noodhulp wereldwijd  
9 april € 3.195,12
diaconie algemeen 10 april € 519,18
De diakenen

fIETSEN VOOR HET GOEDE DOEL
vanuit de jeugddiaconie organiseren 
we zaterdag 13 mei een fietstocht 
naar een van de werklocaties van ons 
collectedoel Tot heil des volks (Thdv). 
de fietstocht is bedoeld voor jong en 
oud!
er zijn 2 routes. de korte route is 
ongeveer 50 km lang. de lange route 
is ongeveer 80 km lang. beide routes 
maken een stop bij een werklocatie van 
Thdv. op deze locatie krijgt u naast een 
versnapering meer informatie over het 

werk van Thdv.
U kunt zaterdag 13 mei tussen 
10.00 en 13.00 starten bij de Goede 
Herderkerk. 
om ook meteen geld in te zamelen 
voor Thdv vragen we 5 euro 
inschrijfgeld. het volledige bedrag 
komt ten goede aan Thdv. U mag 
natuurlijk ook altijd meer geven 😉. U 
kunt zich opgeven via onderstaande 
Qr-code, zodat we weten op hoeveel 
mensen we kunnen rekenen. mocht u 
geen Qr-code kunnen scannen, kunt u 
mailen naar jeugddiakenwijk5@gmail.
com of bellen/appen naar 06-22075730.
De jeugddiakenen 

AANKONDIGING COLLECTEN
De collectedoelen voor de komende 
weken zijn: zondag 23 april: de 
tweede collecte voor kerkbeheer (‘onze 
hervormde gemeente’) en de derde 
collecte voor het bouwfonds; zondag 30 

april: de tweede collecte voor kerkbeheer 
en de derde collecte voor pastoraal werk. 
hieronder belichten we de collecten 
voor het bouwfonds en pastoraal werk. 
we bevelen alle collecten van harte 
aan! 

BOUWfONDS
als kerkelijke gemeente sparen we via 
de maandelijkse bouwfondscollecten 
voor nieuwbouw of groot onderhoud. 
we benutten de collecteopbrengsten 
voor drie bestemmingen: onze 
kerkgebouwen, wijkgebouwen én 
pastorieën. recent hebben we een 
opknapbeurt uitgevoerd van de 
hoeksteen. daarbij is onder andere een 
nieuwe keuken geplaatst. de oude was 
hard aan vervanging toe. we geven 
invulling aan deze opknapbeurt nadat 
we de hoeksteen geruime tijd aan iKC 
Juliana hebben verhuurd vanwege 
ruimtegebrek in de school. iKC Juliana 
huurde tot oktober vorig jaar.
inmiddels hebben we als kerkelijke 
gemeente het nieuwe wijkgebouw 
de akker in gebruik genomen. naast 
de bijdragen van twee stichtingen 
(Stichting Gasthuis-westerveld en 
Stichting de boom uit leusden), 
het plattelandsfonds van onze 
burgerlijke gemeente en de giften 
van gemeenteleden uit de Glind én 
barneveld gebruiken we financiële 
middelen uit het bouwfonds voor 
de financiering van het nieuwe 
wijkgebouw. 

noteert u alvast een belangrijke datum? 
op zaterdagmiddag 13 mei bent u 
vanaf 12.30 uur van harte welkom 
op de open dag ter gelegenheid van 
de officiële opening van de akker. 
aanvullende informatie volgt in de 
kerkbode die op 4 of 5 mei wordt 
bezorgd. 

PASTORAAL WERK
vorig jaar was ‘ik zie naar je om’ het 
jaarthema van de Gereformeerde bond. 
in dat kader belichtte ds. Kamphuis, 
emeritus predikant te barneveld, in 
De Waarheidsvriend van 17 november 
2022 ook de noodzakelijke pastorale 
aandacht voor onze jongeren: ‘hij weidt 
en hoedt Zijn lammeren. Jongeren aan 
het begin van de geloofsweg. ik zie hen 
aarzelen, zoeken, kritisch of vertwijfeld 
hun vragen verdringen of stellen. ik 
zie hen op een tweesprong. maar ook 
in hun leven is de drie-enige God de 
eerste: ’ik zie naar je om.’’ de catechese 
biedt bij uitstek mogelijkheden om 
voor onze jongeren vorm en inhoud 
te geven aan pastorale zorg. nog een 
citaat uit betoog van ds. Kamphuis: 
‘daarom oefent de predikant, de 
catecheet zich om met de ogen van 
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AANDACHTIG

WIE WIL PREDIKANT WORDEN?

er is veel over te doen de laatste tijd. er dreigt voor de nabije toekomst 
een groot predikantentekort in de kerk. veel oudere predikanten gaan 
met emeritaat en de aanwas van jongere predikanten blijft beneden 
de maat om de leegkomende plaatsen op te vullen. dat heeft grote 
gevolgen: veel gemeenten zullen lange(re) tijd zonder preikant moeten 
functioneren en dreigen zelfs hun predikantsplaats te verliezen. 
 dat geeft grote zorg voor het leven van de gemeente van Jezus 
Christus. natuurlijk weten we dat Jezus Zelf Zijn gemeente bewaart 
en in stand houdt. maar tegelijk weten we ook, dat hij daarbij gebruik 
maakt van mensen, die, zoals de apostel paulus dat zegt, medewerkers 
van God zijn.

Uit verschillende enquêtes is gebleken, dat het werk van predikant voor 
jongeren helemaal niet zo aantrekkelijk is, omdat er in de loopbaan van 
predikant geen carrièreopbouw zit. eigen aan het predikantenwerk is, 
dat je dienstbaar bent, aan God en aan de mensen.
 dat betekent, dat een predikant is vrijgesteld om dagelijks met 
de woorden van God bezig te zijn, met het oog op de verkondiging 
van Gods grote daden, zowel in prediking als pastoraat en catechese. 
een mooier werk kan ik niet bedenken! dat geeft dan tegelijk ook de 
relevantie van dit (mooie) werk aan. het gaat er om dat mensen leren 
leven vanuit de grote daden van God en zo de zin van het leven leren 
ontdekken. 

bij het steeds kleiner worden van de kerk blijkt ook, dat het aantal 
jongeren dat predikant wil worden afneemt. nogmaals, dat geeft grote 
zorg. het zou zo moeten zijn, dat bij het kleiner worden van de kerk er 
juist meer menskracht ingezet zou moeten worden. want we leven hoe 
langer hoe meer in een zendingsgebied.
 daarom de dringende vraag aan jonge mensen: wie wil er 
predikant worden???
Uit ervaring weet ik, dat dit het mooiste werk is, ook al zijn er best wel 
eens moeilijke momenten. Toch, de vreugde om dit werk te mogen 
doen overheerst.

daarom jonge mensen: willen jullie in je gebed met de heere God 
bespreken of hij jou kan gebruiken om de kerk als predikant te dienen? 
natuurlijk weet ik ook, dat je roeping nodig hebt om dit te gaan doen. 
nu is het zo, dat wanneer je de studie theologie gaat doen, meestal 
die roeping vanzelf wel komt. een prachtige studie waarin je allerlei 
vaardigheden aanleert, niet alleen om de bijbel te bestuderen, maar ook 
om met mensen om te gaan, in de wereld van vandaag. en die roeping 
mag dan ook bevestigd worden in het ontvangen van een beroep naar 
een gemeente.
 mijn advies is dan ook: ga aan de studie, biddend om Gods 
leiding. die zal hij je geven. wat zou het mooi zijn als ook jij de kerk als 
predikant zal mogen dienen. ik weet dat vanuit hervormd barneveld 
verschillende predikanten zijn voortgekomen. ben jij de volgende? laat 
de zorg over de kerk ook jouw zorg zijn.
Wie wil er predikant worden?

Ds. P. de Jager

Christus te kijken naar de jongeren met 
wie hij optrekt. hij oefent zich met de 
oren van Christus naar hen te luisteren, 
met het hart van Christus hen lief te 
hebben, met de hand van Christus 
jongeren te (bege)leiden.’ 
ook ons aanhoudende persoonlijke 
gebed voor het pastoraat aan jongeren, 
mede via catechese, is van onschatbare 
betekenis. 

TEN SLOTTE 
honderd jaar geleden hield adolf hitler, 
leider van de national-Sozialistische 
deutsche arbeiterspartei, op 10 
april een redevoering waarin hij 
steeds fellere haat preekte tegen de 
weimarrepubliek, de benaming van 
duitsland in de periode van 1918/1919 
tot 1933. hitlers redevoering toonde 
zijn gaven als spreker, maar ook wat 
hem ten diepste dreef. hitler zag haat 
als een belangrijke (de belangrijkste?) 
oplossing voor de bevrijding van het 
ruhrgebied van de (Franse) bezetting. 
een treffend citaat uit zijn rede: ‘voor 
de bevrijding is meer nodig dan 
een economisch beleid, er is meer 
nodig dan vlees, voor de bevrijding is 
trots, wilskracht, koppigheid, haat en 
nogmaals haat nodig.’ 
bron: Kroniek van de 20ste eeuw.
E. Kas

VERANTWOORDING COLLECTEN
hervormde Gemeente
2 april € 1.942,72
Jeugdwerk  2 april € 1.971,31
hervormde Gemeente
7 april € 1.081,12
bouwfonds  7 april €. 1.053,33
hervormde Gemeente
9 april € 2.255,17
instandhouding pastoraat
9 april € 2.150,89
hervormde Gemeente
10 april € 329,25
Zendingswerkers  10 april € 313,60
College van Kerkrentmeesters
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Haanschotenstraat 8
3772 CS Barneveld

AGENDA VERENIGINGEN

MANNINNE
dinsdagavond 25 april is onze laatste verenigingsavond. 

ds. bloemendal hoopt dan met ons de laatste
 bijbelstudie over ps. 149 te behandelen.

 iedereen van harte welkom!

JOCHEBED
op 26 april hopen wij ons te buigen over de laatste bijbelstudie van dit 

seizoen.
wij behandelen psalm 149.

allen hartelijk welkom vanaf 9.15 uur in de Goede herderkerk.

         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
28 april 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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leest u onze digitale nieuwsbrief 
al? al meer dan 1000 mensen 
gingen u voor. abonneer u gratis via 
hervormdbarneveld.nl/nieuwsbrief

ACTuEEL

BEVRIJDINGSCONCERT
6 mei wordt in de oude Kerk een 
bevrijdingsconcert gegeven door het 
veenendaals Christelijk mannenkoor 
o.l.v. roelof van middendorp 
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met medewerking van Urker 
mannenkwartet o.l.v. Gerwin van der 
plaats.
verdere medewerkenden zijn:
Jan hendrik van Schothorst - orgel
Gerwin van der plaats - piano
henk-Jan drost - Trompet en bugel
pier de Jong - hoorn
ds. J. van rumpt - opening en sluiting
aanvang: 19.30 uur
Kerk open: 19.00 uur
entree: € 10 Kinderen: € 5, t/m 12 jaar 
gratis. Gezin: € 25.

fAMILIE-ONTMOETINGSDAG OP WEG 
MET DE ANDER
mensen met een verstandelijke 
beperking, hun familie én 
belangstellenden zijn van harte welkom 
op de familie-ontmoetingsdag van 
de vereniging op weg met de ander. 
de christelijke belangenbehartiger 
organiseert deze voor de 28e keer, en 
wel op zaterdag 13 mei in apeldoorn.
het programma begint om 10.30 uur en 
duurt tot 15.30 uur. 

we gaan samen zingen onder leiding 
van de blinde pianist Tjaco van der 
weerd. daarna luisteren we naar 
de bijbelvertelling over bartimeüs 
door de bodegraafse predikant a.J. 
Treur, voorheen geestelijk verzorger 
voor mensen met een verstandelijke 
beperking. het thema is ”Stil! hou je 
mond!”
de dag wordt gehouden in de 
eben-haëzerkerk, Zonnedauw 8 in 
apeldoorn. 
’s middags kunnen de deelnemers 
kiezen uit sporten, snoezelen, 
gespreksgroep of creatieve activiteiten. 
voor ouders en belangstellenden is 
er een outdoor-activiteit, die wordt 
verzorgd door outbackexplorers.
voor de lunch wordt gezorgd! U 
kunt tijdens de pauze op uw gemak 
snuffelen bij een tweedehands-
boekenkraam. voor iedere deelnemer is 
er een gratis oliebol en een suikerspin. 
ook zijn er oliebollen te koop of te 
bestellen.
aanmelden verplicht, uiterlijk voor 6 
mei via het aanmeldingsformulier op 
www.opwegmetdeander.nl. 
voor vragen: info@opwegmetdeander.
nl of 06-28 46 74 19.

Meer dan 20 jaar ervaring

Echt vakmanschap

Partner met grote merken Groot 
assortiment 

nieuwe en 
gebruikte 

fietsen!

  Valkseweg 36
  3771 RE Barneveld

   info@hetfietsenhuis.nl
   0342 424 930

Neem gerust contact op voor meer informatie 
of bezoek onze winkel! 

www.hetfietsenhuis.nl

0342 - 404 600

www.beekschilders.nl

Je bedrijf 
in beeld.
Vertelt jouw verhaal in
eerlijke fotografie

Hans Malestein
06-51438860

info@hansmalestein.nl
www.hansmalestein.nl

KENIA 2023
de reis naar 
Kenia van 28 
november 
t/m 13 
december heeft inmiddels al 20 
deelnemers. 
wie ook nog overweegt om mee 
te gaan, moet z.s.m. beslissen 
om nog extra tickets te kunnen 
bemachtigen. de eerste bijeenkomst 
ter voorbereiding is op dinsdagavond 
2 mei om 19.30 uur in rehoboth zaal 
2. naast de kennismaking is er ook de 
bezinning op motivatie en de invulling 
van het programma. 
wellicht komen er ook nog speciale 
acties om het streefbedrag bij elkaar 
te krijgen zodat de activiteiten om te 
bouwen door kunnen gaan. 
moses wanjala is ook bezig met 
bouwen en wil zijn kleine huisje 
verder uitbreiden met extra kamers 
voor zijn opgroeiende kinderen (zie 
foto). we willen hem graag daarbij 
ondersteunen met een bedrag om 
de materialen te kopen die steeds 
duurder worden. U kunt daar ook 
een bijdrage voor doen via anbi 
nummer NL39RABO0305509195 
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KERK IN UITVOERING
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. welkom!

REPAIR CAfÉ IN DE GOEDE 
HERDERKERK
Gun uw kapotte spullen een tweede 
kans!
vanaf zaterdag 29 april start een 
nieuw repair Café in de Goede 
herderkerk. 
elke laatste zaterdag van de maand 
tussen 10 en 12 uur staan vrijwilligers 
klaar om reparaties uit te voeren. 
alle defecte huishoudelijke voorwerpen 
welke eigenaren zelf kunnen vervoeren 
is welkom. van elektrische apparaten 
tot speelgoed en meubels maken kans 
op een geslaagde reparatie. 
de hulp is gratis, verbruikt materiaal of 
onderdelen betaalt u wel. een vrijwillige 
bijdrage voor de onkosten wordt 
gewaardeerd. 
de commissie “Samen koffie” is op 
deze ochtenden ook aanwezig voor 
ontmoeting en gezelligheid! U bent van 
harte welkom voor een praatje onder 
het genot van een gratis kopje koffie of 
thee. Komt u ook eens gezellig binnen 
lopen?

de commissie Kerk in uitvoering is 

initiatiefnemer van dit repair Café. deze 
groep vrijwilligers, die voor een groot 
deel uit leden van onze hervormde 
gemeente bestaat, is ook betrokken 
bij het inzamelen van oud papier en 
metalen. 
meer weten? Stuur een e-mail naar 
repaircafeghk@gmail.com of informeer 
bij henri Klok (tel: 06-25570147) of Ceel 
van doorn (tel:06-28720883).

JIDDISCH
Jiddische 
woorden, u kent 
er waarschijnlijk 
meer dan u op 
het eerste gezicht 
vermoedt!
de nederlandse 
taal is meer 
dan we denken 
beïnvloed door 
het Jiddisch. bekend zijn natuurlijk 
woorden als ‘lef’ (lev = hart) en ‘tof’ (tov 
= goed, Gen. 1, en God zag dat het ‘tov’ 
was) maar ook een woord als mokum 
als aanduiding voor amsterdam 
(maqom = plaats, Gen. 22:3, waar de 
berg moria bedoeld wordt). 
enkele andere voorbeelden van 
Jiddische woorden: gochem (chacham 
= wijs, chochmah = wijsheid, ex. 28:3); 
gabber (chaver = metgezel, ps. 45:8; 
119:63); ponem (panim = aangezicht, 
Gen. 4:5; pni’el, aangezicht van God, 
Gen. 32:30). en zelfs een woord als 
smoes (shema = gerucht, Gen 29:13) is 
een leenwoord uit het Jiddisch. 
het Jiddisch (Jüdisch, Joods) is ergens 
rond de 10e eeuw ontstaan in duitsland. 
het is een mengeling van hebreeuws 
en middelhoogduits en kent 
verschillende dialecten. momenteel 
wordt het nog door zo’n drie miljoen 
in met name amerika, antwerpen en 
israël wonende Joden gesproken. voor 
de 2e wereldoorlog waren dat er nog 
zo’n elf miljoen. 
Tot voor kort werd in nederland 
het Jiddisch alleen gesproken en 
geschreven op de orthodox Joodse 
school het Cheider in amsterdam 
buitenveldert. in de 19e eeuw leidde 
de nederlandse taalpolitiek ertoe 
dat Joden het Jiddisch (gedwongen) 
hebben verruild voor het nederlands. 
echter, sinds half februari dit jaar wordt 
aan de Universiteit van amsterdam, 
als enige nederlandse universiteit, het 
Jiddisch weer als vak gedoceerd op 
bachelorniveau (!).
irene Zwiep, hoogleraar hebreeuws 

t.n.v. Zendingscommissie hervormde 
Gemeente barneveld, o.v.v huis wanjala. 

de onrust in Soedan houdt de 
gemoederen bezig. eerder werden in 
het noorden van Kenia vluchtelingen 
opgevangen vanuit dit buurland. het 
gebed om een wapenstilstand en 
duurzame vrede op de lange termijn 
mag onze opdracht zijn.
bij voorbaat dank voor elke vorm van 
meeleven en betrokkenheid. mungu 
awabariki (God bless you). 

jEuGD & GEZIN

DE WEEK VAN  
HET GEZIN
van 8 tot 15 mei is de 
week van het gezin, 
georganiseerd door 
Gezinsplatform nl. 
het bijbels beraad 

heeft naar aanleiding van deze week 
een weekboekje met overdenkingen 
geschreven. “Om ouders te 
ondersteunen in het leiden van 
hun gezin is goed Bijbels onderwijs 
onmisbaar. We zijn daarom blij 
dat een aantal predikanten uit 
verschillende kerkverbanden positief 
reageerde op ons verzoek om een 
weekboekje te schrijven met zeven 
overdenkingen die tijdens de eerste 
Week van het Gezin in gezinsverband 
gelezen kunnen worden.”
Scan de Qr-code om meer te lezen over 
deze week en het boekje. 
wil je een boekje ontvangen? 
Stuur leanne dan een berichtje via 
jeugdwerker@hervormdbarneveld.nl. 
dan ontvang je een boekje.

IETS VOOR U/JOU?
Tijdens de oud veluwse markt (27 juli, 
3, 10 en 17 augustus) staat er bij de 
oude Kerk een evangelisatiekraam. 

we verkopen boeken en fotokaarten, 
er is een rebus om op te lossen, er zijn 
flyers om uit te delen enz. het doel is 
om met mensen het evangelie te delen.
we zoeken medewerkers om een 
morgen of middag achter de kraam 
te staan. ook zoeken we mensen 
die het leuk vinden om dit te helpen 
organiseren. U/jij kunt hiervoor bellen 
naar: Jozina mosselman 0342-421128.
ook is de oude Kerk open voor 
bezoekers. we zoeken nog enkele 
gastvrouwen die koffie/thee willen 
schenken. U/jij kunt hiervoor bellen 
naar: Corrie lokhorst 0342-413931.
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H e t  s e i z o e n  l o o p t  t e n  e i n d e ,  m a a r  j e  b e n t  d e  r e s t  v a n  h e t  j a a r
w e l k o m  i n  d e  R a f i k i - r u i m t e  v o o r  g e s p r e k ,  g e b e d ,  g e z e l l i g h e i d ,
f r i t u u r ,  o m  t e  s t u d e r e n  o f  h u i s w e r k  t e  m a k e n .  

W e e t  j e  i e d e r e  m a a n d a g ,  d i n s d a g ,  w o e n s d a g
&  d o n d e r d a g  w e l k o m .  I k  h o o p  j e  s n e l  t e  z i e n !

 
 

We mogen terug kijken op een mooi jeugdwerkseizoen. Meer dan
1000 (!) kinderen, tieners en jongeren maakt wekeli jks gebruik  van
alle activiteiten. Dat is een absolute Zegen. We danken de Heer voor
deze zegeningen. We kijken uit naar het nieuwe seizoen. Heb je
ideeën of opmerkingen? Weet mij  de komende ti jd dan ook te
vinden. De komende ti jd zi jn er zeker nog wat activiteiten. Volg ons
Instagram-account om op 
de hoogte te bli jven.

We wil len alle jongeren bedanken voor dit geweldige seizoen. Ook
een groot applaus voor onze vri jwil l igers die dit seizoen hebben
opgetrokken met de jeugd. Jull ie rol  in het jeugdwerk is waardevol.
Laatst zei een tiener tegen mij :  " Ik vind het fi jn om met 'x'  te praten
over het geloof ti jdens catechisatie.  Ik leer veel van hem. Het l i jkt
mij  vet om ook zo'n groot geloof te hebben." 
Dank jull ie wel!  Er gebeuren mooie dingen in ons jeugdwerk. Aan
Hem alle eer.

Wil je graag iets doen in de gemeente?

#onsjeugdwerk
 Looft den HEER’, want Hij is goed; Looft Hem met

een blij gemoed; Want Zijn gunst, alom verspreid,
Zal bestaan in eeuwigheid.

@jeugdhervormdbarneveld

Samen zingen @ NEBOPLUS 

Samen met 40 jongeren en onze jeugdambtsdragers
mochten we 1e Paasdag weer zingen voor de ouderen
van NeboPlus. Door de gangen klonk:

jeugdwerker@hervormdbarneveld.nl

Psalm 136 vers 1

U zij de glorie, opgestane Heer! U zij
de victorie, nu en immermeer.

Ik hoor wel eens: "Ik zou graag iets wil len doen, maar weet niet goed
waar ik moet beginnen." Regelmatig komen jongere(n) langs om
samen te kijken wat er bij  hen past.  De komende ti jd komen er ook
weer vacatures vri j .  Scan de QR-code, misschien zit er een mooie rol
voor jou bij .   Vragen? neem dan contact op met mij .  

Terugblik van het seizoen 
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Laatst zei een tiener tegen mij :  " Ik vind het fi jn om met 'x'  te praten
over het geloof ti jdens catechisatie.  Ik leer veel van hem. Het l i jkt
mij  vet om ook zo'n groot geloof te hebben." 
Dank jull ie wel!  Er gebeuren mooie dingen in ons jeugdwerk. Aan
Hem alle eer.

Wil je graag iets doen in de gemeente?

#onsjeugdwerk
 Looft den HEER’, want Hij is goed; Looft Hem met

een blij gemoed; Want Zijn gunst, alom verspreid,
Zal bestaan in eeuwigheid.

@jeugdhervormdbarneveld

Samen zingen @ NEBOPLUS 

Samen met 40 jongeren en onze jeugdambtsdragers
mochten we 1e Paasdag weer zingen voor de ouderen
van NeboPlus. Door de gangen klonk:

jeugdwerker@hervormdbarneveld.nl

Psalm 136 vers 1

U zij de glorie, opgestane Heer! U zij
de victorie, nu en immermeer.

Ik hoor wel eens: "Ik zou graag iets wil len doen, maar weet niet goed
waar ik moet beginnen." Regelmatig komen jongere(n) langs om
samen te kijken wat er bij  hen past.  De komende ti jd komen er ook
weer vacatures vri j .  Scan de QR-code, misschien zit er een mooie rol
voor jou bij .   Vragen? neem dan contact op met mij .  

Terugblik van het seizoen 

PRESENTATIE AVOND fAMILIE BOONE
Job & margret maken veel mee in 
papua nieuw Guinea. Zij willen hierover 
graag vertellen en met de gemeente 
delen hoe God daar aan het werk is. dit 
doen zij op dinsdagavond 9 mei in de 
Goede Herderkerk. inloop met koffie 
en thee vanaf 19.30 uur, start 20.00 uur. 
er is voldoende ruimte voor het stellen 
van vragen en ontmoeting. 
van harte welkom! 

SHORT TIME MISSION IN RWANDA
hoe mooi is het, 
om elk kind een 
kans te geven op 
onderwijs?
vanuit onze 
gemeente hoopt 
maartje Koudijs 
deze zomer 
drie weken naar 
rwanda te gaan. 
maartje gaat mee 
met een groep 

van world Servants, een christelijke 
organisatie die werkvakanties 
organiseren in ontwikkelingslanden. 
Tijdens deze reis gaat world Servants 
bouwen aan een nieuw gedeelte van 
een bestaande school, omdat de school 
te klein is om ook kleuteronderwijs aan 
te kunnen bieden. hierdoor krijgen ook 
de kleuters de kans op onderwijs!
om geld op te halen heeft maartje een 
wijnactie opgezet. een doosje wijn 
kost € 36,50. hierin zitten maar liefst 

mensen kunnen op verschillende 
manieren zo vast zitten, zeg maar: 
‘gebonden zijn’ dat zij hun geloof in God 
niet of met moeite in praktijk kunnen 
brengen.
Hulp vragen
misschien worstel jij ook voortdurend 
met een bepaalde zonde en kun je daar 
maar niet van loskomen. of misschien 
is er iets in je leven dat niet bij God 
vandaan kan komen en voel je je 
gedwongen tot dingen die je bij God 
vandaan houden. misschien heb je de 
hoop al opgegeven dat het ooit nog 
goed kan komen tussen God en jou of 
kun je niet meer bidden of bijbel lezen. 
herken je deze eenzame strijd?
blijf het niet alleen proberen! er is ook 
voor jou een weg uit deze situatie, want 
Jezus Christus is overwinnaar over alle 
zonden en machten waar je aan vast zit. 
de mensen van het team pastoraat & 
bevrijding willen graag zonder oordeel 
naar je luisteren, samen met jou in Gods 
woord lezen, met je bidden en je de 
weg wijzen hoe je in Christus bevrijding 
kunt vinden.
informatie kan je vinden op 
hervormdbarneveld.nl/pastoraat-en-

zegt hierover: “de geschiedenis van 
het dagelijkse Joodse leven in mokum 
kan zonder kennis van het Jiddisch niet 
geschreven worden.” 
een volgende keer zullen wat minder 
voor de hand liggende Jiddische 
woorden aan bod komen.
Werkgroep “Israël & onze gemeente”

- advertentie - 

het megaworkshopevent vindt 
plaats op zaterdag 13 mei 2023 in 
de meerwaarde. volg workshops op 
het gebied van o.a. cartoon tekenen, 
handlettering, aquarel schilderen, 
kalligrafie, stippen op keramiek.
de volledige opbrengst van het event 
gaat naar hersentumoronderzoek bij 
kinderen. dit onderzoek vindt plaats in 
het prinses maxima Centrum in Utrecht.
de volledig verzorgde dag kost 75 euro. 
en duurt van 10.00 tot 16.00 uur. dit is 
inclusief uitgebreide lunch, koffie, en 
alle materialen. 
op onze website www.
megaworkshopevent.nl kan je 
meer lezen over deze dag. en je 
aanmelden. het emailadres is 
megaworkshopevent@gmail.com.
doe mee. deel mee. help mee in de 
strijd tegen hersentumoren. 
Eunice van Gent 

zes flessen wijn! met keuze tussen de 
smaken wit, rosé of rood. een doos 
bestellen kan door maartje een bericht 
te sturen: 0648263258. 
niet zo’n wijnliefhebber? het project 
van maartje is ook via een gift te 

steunen via de Qr 
code of via https://
www.worldservants.
nl/actieplatform/
deelnemer/
maartjekoudijs
Zo kunnen wij 

als gemeente letterlijk een steentje 
bijdragen!

bevrijding.
Hulp geven
voel je je aangesproken door deze vorm 
van pastoraat? we zijn op zoek naar 
mensen die met ons mee willen helpen. 
we vertellen je graag meer over wat we 
doen.
voor vragen om hulp of over hulp 
geven kun je met ons in contact komen 
door te bellen naar Anno Scholing, 
tel. 0342-418064 of te mailen naar 
bevrijdingspastoraat@solcon.nl.

De meest verrassende boeketten, 

mooie planten, zijden bloemen en 

een prachtige en uitgebreide 

collectie potterie en vazen van 

bekende merken.

www.espeterhoeve.nl

het fleurigste groen
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www.kachelhuus.nl

Galvanistraat 20 • Ede • Industrieterrein Frankeneng
Telefoon (0318) 69 00 89

Variaties in 
vuur en vlam.

Galvanistraat 20 • Ede • Industrieterrein Frankeneng

Tolboomweg 12 • 3784 XC Terschuur
Elektrotechniek T 0342 461789
E info@sloof.nl I www.sloof.nl

Elektrotechniek • Beveiliging • Telefonie

Camera bewaking • Toegangscontrole 

Brandmelding • Datacommunicatie 

NEN 3140 keuring • 24-uurs service 

Onderhoud

Dé meest complete makelaar 
van de Veluwe. 

MNM.nl

Dé makelaar 
van Midden
Nederland

Professionals in woningmakelaardij, agrarisch en 
landelijk vastgoed en hypotheken.

Hypotheekadviseur
Hans van Dijk

Woning makelaar (ARMT)
Everhard Hazeleger

Agrarisch makelaar 
Gijs Snoei

0342-423400

makelaars
Malestein

Harselaarseweg 2, Barneveld    |   0342 42 47 71    |   www.vsomakelaars.nl

Wij staan voor u klaar bij  
aankoop, verkoop en taxaties

    WONEN 
    AGRARISCH 
    BEDRIJFSHUISVESTING
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