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En het geschiedde, terwijl Hij hen zegende, dat Hij Zich van hen verwijderde. En Hij werd 
opgenomen in de hemel. (Lukas 24:51)

DAAR BEN JE GEZEGEND MEE 

De enige van de evangelisten die ons vertelt van de hemelvaart van de Heere Jezus, is lukas. 
Zowel in het laatste hoofdstuk van zijn evangelie als in het eerste hoofdstuk van het vervolg 
daarop, Handelingen van de apostelen, vertelt hij dat de Heere Jezus deze aarde verlaten 
heeft terwijl Zijn leerlingen erbij waren. wie het slot van lukas 24 leest, zal opvallen, dat 
lukas het zó vertelt, alsof Pasen en Hemelvaart op één dag vallen. In één adem vertelt lukas 
van de verschijning aan de discipelen op de dag van de opstanding en van de hemelvaart 
van Jezus. Je zou kunnen zeggen: in het evangelie staat hemelvaart in het licht van Goede 
Vrijdag en Pasen (terwijl je over de hemelvaart in Handelingen zou kunnen zeggen: hier staat 
hemelvaart in het licht van Pinksteren en de verkondiging van het Evangelie). 

wij richten ons nu op lukas: Hemelvaart in het licht van Goede Vrijdag en Pasen. Dat zien 
we op allerlei manieren. Niet alleen door de vaart in de vertelling, maar ook in het optreden 
van de Heere Jezus. alle inititatief gaat van Hem uit. Jezus leidt hen naar buiten. Ze mogen 
niet achter slot en grendel blijven zitten. Ook Hemelvaartsdag is een heilige dag, na angst en 
vrees. Ze moeten naar buiten. Tegelijkertijd geldt dat ook voor Jezus Zelf: hiermee voltooit Hij 
Zijn heengaan, Zijn uittocht, zijn exodus (lukas 9:31). Vanuit Zijn heengaan op Goede Vrijdag 
en Zijn opstanding op Pasen komt er nu het uitgaan naar de Vader. Nu is de bevrijding 
voltooid. bevrijding uit de macht van de duivel, uit de macht van de zonde, uit de macht van 
het kwaad. Het is volbracht… op Golgotha. Het is volbracht… in de opstanding. Het wordt 
voltooid… met Hemelvaart. Nu kan ik echt leven. Ik ben uitgeleid, bevrijd. En Jezus heeft dat 
voor mij gedaan. wat ik zelf niet kan, wat ik zelf niet bedenk, wat ik zelf niet volbreng… dat 
doet Jezus! In één adem: Hij voor mij! Zeg je dat mee?

alle initiatief gaat van Hem uit! Dat kun je lezen, dat hebben de leerlingen gemerkt, maar 
je kunt het ook zien bij Zijn hemelvaart. Hij gaat zegenend bij hen vandaan. Met zegenende 
handen vaart Hij op. Je leest zo vaak dat Jezus zegent, dat je er zomaar overheen leest. Maar 
sta er eens bij stil. wie is het die zegent in de bijbel? Dat is de priester, na het offer. bijzonder 
is dat: lukas begint met een priester die niet kan zegenen omdat hij moet zwijgen, maar het 
eindigt met de hemelse Hogepriester die zegenend naar de hemel gaat. Jezus gaat zegenend 
heen. 
Het is alsof we de woorden van Numeri 6 erbij horen: ‘De HEERE zegene u en behoede u! De 
HEERE doe Zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig! De HEERE verheffe Zijn aangezicht 
over u en geve u vrede!’ Dat is wat Hij zelf aan zijn leerlingen schenkt. Hemelvaartsdag is niet 
alleen Koningsdag en kroningsdag, maar ook Priesterdag en zegendag!

Voor wie is die zegen? Je zou kunnen zeggen: voor zijn discipelen toen en daar. Toch ben ik 
ervan overtuigd dat het voor meer is. Vergelijk het met een zaklamp. als je die aanzet en op zijn 
kop op de tafel zet, zie je hooguit wat schijnsel tussen lamp en tafel vandaan komen. Til je de 
zaklamp op, dan zie je ineens een lichtbundel. En hoe hoger je de zaklamp houdt, hoe groter 
de lichtbundel wordt. Vergelijk dat nu eens met die zegen van de Heere Jezus. Die is voor zijn 
leerlingen, jazeker. Maar hoe verder Hij omhooggaat, hoe wijder de cirkel van de zegen komt. 
En met die zegen overstijgt hij ook de tijd en zegent Hij tot op de dag van vandaag. 

Dat is toch geweldig! wat zegt Hemelvaart mij? Dat ik daar gezegend mee ben. Door Hem 
alleen.
Ds. L. Plug
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KERKDIENSTEN
Zondag 14 mei

OUDE KERK
09.00 uur: (2) ds. P. Molenaar 
11.00 uur: (1) ds. J. Tadema (Nijkerk)
16.45 uur: (5) ds. G.D. Kamphuis
19.00 uur: (4) dhr. a.M.K. Peters 
(Ederveen) 

GOEDE HERDERKERK
08.45 uur: (3) ds. J. van Rumpt 
11.00 uur: (3) ds. J. van Rumpt  
(Heilige Doop) 

ZINGEN VOOR DE DIENST
Zondag 14 mei
v.m.: Psalm 5 : 1 (Ob) | 5 : 2 (wK)
n.m.: Psalm 5 : 11

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

Donderdag 18 mei - Hemelvaartsdag

OUDE KERK
09.30 uur: (1) ds. P. Molenaar 

GOEDE HERDERKERK
09.30 uur: (5) ds. a. bloemendal 

ZINGEN VOOR DE DIENST
Donderdag 18 mei
v.m.: Psalm 99 : 1

INZAMELING VAN DE GAVEN
1e collecte: Op weg met de ander
2e collecte: onze Hervormde Gemeente
3e collecte: Evangelie en Moslims

Zondag 7 mei

OUDE KERK
09.00 uur: (4) ds. l. Plug 
11.00 uur: (3) ds. E.J. Terpstra 
(bunschoten)
16.45 uur: (2) ds. P. Molenaar 
19.00 uur: (1) ds. D. breure  
(Kockengen)

GOEDE HERDERKERK
08.45 uur: (5) ds. J.b. alblas  
(Katwijk aan Zee)
11.00 uur: (5) ds. J.b. alblas (Katwijk aan 
Zee) 
19.00 uur: Kinder Sing-inn
20.30 uur: Sing-inn

ZINGEN VOOR DE DIENST
Zondag 7 mei
v.m.: Psalm 113 : 2
n.m.: Psalm 113 : 3

INZAMELING VAN DE GAVEN
1e collecte: plaatselijke 
ondersteuningen
2e collecte: onze Hervormde Gemeente
3e collecte: zondagsscholen

Donderdag 11 mei

OUDE KERK
14.15 uur: ds. P. Molenaar 
bevestiging van het huwelijk van 
Femke Malestein en Gerbert Heij

Vrijdag 12 mei

OUDE KERK ERMELO
14.30 uur: ds. J. van Rumpt
bevestiging van het huwelijk van 
Elisa Schoonhoven en Ewout van 
Middendorp

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.

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

NEBOPLUS
Zaterdag 6 mei
19.00 uur: ds. P. de Jager

Zaterdag 13 mei
19.00 uur: ds. J.a. brussaard 

KINDEROPPAS
Zondag 7 mei 
9.00 uur Oude Kerk: groep 9 
8.45 - 11.00 uur Goede Herderkerk: 
groep 4
16.45 uur Oude Kerk: groep 15 

Zondag 14 mei 
9.00 uur Oude Kerk: groep 7 
8.45 - 11.00 uur Goede Herderkerk: 
groep 1
16.45 uur Oude Kerk: groep 14 

Hemelvaartsdag 18 mei 
9.30 uur Oude Kerk: groep 8
9.30 uur Goede Herderkerk: groep 5 van 
de 11.00 uur groep
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ALGEMENE BERICHTEN

EXAMENS
De komende weken staan voor vele jongeren in het teken van de centrale 
eindexamens. Hun middelbare schoolloopbaan mogen ze afsluiten als het 
goed gaat met een diploma op zak. we wensen jullie veel wijsheid toe bij het 
maken van de examens. Het vraagt inzet en wijsheid, maar daarbij mogen 
jullie ook om de hulp van God vragen. bid of Hij jullie de wijsheid en het 
verstand wil geven om de examens goed te maken. 
Maar bedenk bovenal dat op de allereerste plaats dient te staan dat we de 
Heere Jezus volgen, aan Hem ons hele hart geven. 

HEMELVAARTSDAG
Op donderdag 18 mei hopen we Hemelvaartsdag te vieren en komen we 
’s morgens samen in de kerk. we gedenken dat de Heere Jezus, nadat Hij 
is opgestaan uit het graf, is opgevaren naar de hemel. Daar zit Hij nu aan 
de rechterhand van Zijn Vader en regeert als Koning. Uit zondag 18 van de 
Heidelbergse Catechismus leren we dat Hij daar onze Voorspreker bij de Vader 
is. Verder dat Hij daar is, is een belofte dat Hij ook Zijn kinderen eenmaal tot 
zich zal nemen. En Hij zendt ons de Geest die ons leidt door dit aardse leven 
en laat zoeken de dingen die boven zijn.

De Heere dan is, nadat Hij tot hen gesproken had, opgenomen in de hemel en 
heeft Zich gezet aan de rechterhand van God, maar zij gingen overal heen om 
te prediken, en de Heere werkte mee en bevestigde het Woord door de tekenen 
die erop volgden. Amen. 

      Markus 16:19-20

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 

PLAATSELIJKE ONDERSTEUNINGEN
Diaconiecollecte zondag 7 mei
Er leven in Nederland veel mensen 
die het financieel zwaar hebben. Ook 
aan barneveld en aan onze eigen 
hervormde gemeente gaat dit niet 
voorbij. De oorzaak van de financiële 
problemen kan heel divers zijn. 
Te denken valt aan werkloosheid, 
ziekte, echtscheiding enz. De diaconie 
probeert mensen die moeite hebben 
om rond te komen te ondersteunen, 
ook buiten onze gemeente. Vrijwilligers 
van de thuisadministratie kunnen 
helpen om het uitgavenpatroon op 

orde te krijgen. Daarnaast verstrekt 
de diaconie, waar nodig, gelden voor 
eerste levensbehoeften. Ook worden 
betalingsachterstanden weggewerkt, 
zodat mensen met een frisse start 
kunnen beginnen. Uiteraard wordt 
eerst goed bekeken of een financiële 
bijdrage gerechtvaardigd is. Uw 
bijdrage is dan ook van harte welkom. 

ELAN
Diaconiecollecte zondag 14 mei 
Elan (voorheen HdS Hulpverlening) is 
een christelijke praktijk in barneveld 
voor welzijn, maatschappelijke 
dienstverlening en therapie. Stichting 
Elan helpt kinderen, jongeren en 
volwassenen om te werken aan 
het welzijn van zichzelf en van hun 
naaste. Samen met de gemeente, met 
kerken, met scholen, met vrijwilligers 
en collega-organisaties biedt Elan 
een plek waar mensen met elkaar 
verbonden worden, nieuwe hoop 
krijgen en praktische handvatten 
krijgen om zelf weer verder te kunnen. 
Elan is er ook voor diagnostiek, 
spelthearpie, contextuele therapie en 
relatietherapie.

OP WEG MET DE ANDER
Diaconiecollecte donderdag 18 mei 
(Hemelvaartsdag)
”Op weg met de ander” is een 
hervormde vereniging van en voor 
mensen met een handicap. De 
vereniging wil gemeenteleden bewust 
maken van de plaats die mensen 
met een handicap innemen in de 
gemeente en in de maatschappij. ”Een 
christelijke gemeente die onvoldoende 
plaats inruimt voor de gehandicapte 
broeder of zuster is een gehandicapte 
gemeente.” Jezus zag eerst de mens en 
daarna de gehandicapte in de mens 
(zie Joh. 9 vers 1). ”Op weg met de 
ander” streeft naar optimale integratie 
van mensen met een handicap in 
het kerkelijke en maatschappelijke 
leven, zodat ze zo goed mogelijk als 
volwaardige gemeenteleden kunnen 
functioneren. De vereniging biedt 
ook praktische hulp aan mensen met 
een beperking en/of hun ouders en 
verzorgers bij werk, inkomen, wonen en 
welzijn.
alle collecten van harte aanbevolen!

INZAMELING VOEDSELBANK 
ZATERDAG 6 MEI
Dat veel mensen steeds lastiger hun 
dagelijkse boodschappen kunnen 
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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

betalen lezen en horen we dagelijks in 
de media.
In barneveld zijn steeds meer gezinnen 
voor hun dagelijkse boodschappen 
afhankelijk van de Voedselbank. we 
vragen u daarom op zaterdag 6 mei 
iets van de volgende levensmiddelen 
bij de Goede Herderkerk te brengen. 
De inzameling is van 9.00 tot 12.00 
uur. Er is momenteel vooral behoefte 
aan pakjes drinken en limonadesiroop, 
houdbare melk, aardappelen (liefst 2,5 
of 3 kilo) en afwasmiddel.
Namens de Stichting Hulp aan Elkaar en 
de Diaconie: hartelijk dank!

ONDERSCHEIDING
Op woensdag 26 april ontving Rijk 
van der lit, penningmeester van de 
Diaconie, uit handen van burgemeester 
Van der Tak een Koninklijke 
onderscheiding. Ook zijn vrouw letty 
werd onderscheiden; zij is sinds 1985 
als vrijwilliger betrokken bij Dorcas. 
beiden werden benoemd tot lid in de 
Orde van Oranje-Nassau. we feliciteren 
Rijk en letty van harte met deze 
eervolle onderscheiding. 

GIfT
Via het College van Kerkrentmeesters 
ontving de Diaconie een gift van 910 
euro. we zeggen de gever(s) hartelijk 
dank voor dit mooie bedrag!
Namens alle diakenen,
G. Ligtenberg

COLLECTE-OPBRENGSTEN PER BANK
Naast de reeds in de kerkbode 
vermelde collecte-opbrengsten 
is er van januari t/m maart 2023 
een totaalbedrag van € 11.865 aan 
collectegeld binnengekomen bij 
de Diaconie. Hieronder zat € 9.890 
t.b.v. de aardbevingsramp in Syrië/
Turkije (het grootste deel hiervan is al 
eerder vermeld). Het overige bedrag 
is verdeeld onder diverse projecten 
waarvoor wordt gecollecteerd. De 

gelden die zijn binnengekomen waarbij 
in de omschrijving een specifiek 
doel vermeld stond (bijv. zending) 
zijn uiteraard overgemaakt naar dat 
betreffende doel.
Verderop onder ‘Kerkbeheer’ staat 
vermeld welk bedrag bij het College 
van Kerkrentmeesters binnengekomen 
is en hoe dat verdeeld is. 
wij danken u heel hartelijk dat ook op 
deze diverse manieren collectegeld 
binnen blijft komen. 

VERANTWOORDING COLLECTEN
Tear 16 april € 2.186.60
Mongolië kerkdienstcollecte 
16 april € 899,40
Catechese spaardoel Mongolië 
20 april € 282,41
Zieken- en ouderenwerk 
23 april € 2.435,06
Seniorenmiddag april € 182,75
Huwelijken € 504,80
De diakenen

Inzameling 
Voedselbank 

Zaterdag 6 Mei 
Goede Herderkerk 

9.00 – 12.00 uur 
 •  Pakjes drinken & limonadesiroop 

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

• Afwasmiddel 
 

OPEN MIDDAG WIJKGEBOUW DE 
AKKER
Dankzij de jarenlange inzet van 
diverse gemeenteleden en hulp van 
veel vrijwilligers is wijkgebouw De 
akker klaar voor de toekomst. we 
zijn dankbaar voor het prachtige 

eindresultaat.
Op zaterdag 13 mei wordt het nieuwe 
wijkgebouw, onder toeziend oog van 
genodigden, officieel geopend door 
burgemeester J. van der Tak. Deze 
officiële opening vieren we vervolgens 
met een open middag, waar jong en 
oud van harte welkom zijn. Komt u 
ook een kijkje nemen in ons mooie 
wijkgebouw aan de Postweg 15a in De 
Glind? 
Van 12.30 tot 15.00 uur is er volop 
ruimte om het nieuwe wijkgebouw 
te bekijken en elkaar onder het genot 
van een hapje en een drankje te 
ontmoeten. Voor de kinderen is een 
springkussen aanwezig.
Aanmelden
aanmelden voor de open middag is 
niet verplicht, maar wordt (in verband 
met de catering) wel gewaardeerd. 
Hoopt u op 13 mei langs te komen? 
Heel fijn als u dit per mail wilt 
doorgeven aan Hannie van Huigenbos: 
hannievanhuigenbos@gmail.com. 

ABONNEMENTSGELD
Eenmaal per jaar vragen wij u om 
het abonnementsgeld van de 
kerkbode te voldoen. Het tarief blijft 
dit jaar € 25,-. bij alle abonnees die 
ons daartoe machtigden, wordt 
het abonnementsgeld automatisch 
afgeschreven op 30 mei aanstaande. 
alle overige abonnees ontvangen 
vanaf eind mei een betaalverzoek via 
kerkaccept (zie hieronder voor meer 
informatie). Een vriendelijk verzoek aan 
alle ontvangers van een betaalverzoek: 
zou u het abonnementsgeld in ieder 
geval voor 30 juni aanstaande willen 
overmaken? 

SOLIDARITEITSKAS 
Daarnaast vragen we aan alle 
belijdende leden een bijdrage van 
€ 10 te voldoen. De ene helft van 
deze bijdrage wordt afgedragen aan 
de Solidariteitskas van de PKN. De 
andere helft komt ten gunste van onze 
gemeente. Mogen we ook dit jaar op 
uw bijdrage rekenen? In 2004 is de PKN 
gestart met de Solidariteitskas. Men 
betaalt hieruit kerkelijke activiteiten 
die alleen door gezamenlijke financiële 
inspanningen kunnen worden 

gerealiseerd. 
Een gemeente 
die vanwege 
omstandigheden 
niet meer 
‘zelfvoorzienend’ 
is kan tijdelijk een 
beroep doen op 
de Solidariteitskas. 
Voorbeelden van 
bestemmingen 
zijn: de bouw van 
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een kerk in een nieuwbouwwijk, de 
aanstelling van een dovenpastor en 
scholing aan schipperskinderen. De 
afdracht aan de Solidariteitskas is 
geoormerkt geld; het wordt uitsluitend 
gebruikt voor doelen zoals hiervoor 
omschreven. 
Heeft u een machtiging afgegeven, 
dan wordt ook deze bijdrage op 30 
mei aanstaande van uw rekening 
afgeschreven.
alle overige belijdende leden 
ontvangen vanaf eind mei een 
betaalverzoek via kerkaccept. wilt u 
deze bijdrage tijdig overmaken? 
Komende weken gaan een aantal 
vrijwillig(st)ers op pad om deze brieven 
bij u te bezorgen. we danken hen 
daarvoor hartelijk!

KERKACCEPT, DE NIEUWE 
BETAALMETHODE
Zoals u al weet stopt per 1 juni 2023 
het gebruik van acceptgiro’s definitief 
in Nederland. wij versturen dit jaar 
dus ook geen acceptgiro’s meer voor 
bovengenoemde betalingen. 
Met ingang van heden maken 
wij gebruik van een nieuwe 
betaalmethode; kerkaccept. Dit 
biedt voor u en onze gemeente veel 
voordelen. Graag informeren wij u 
hierover.
Bij deze willen wij u er ook (nogmaals) op 
attenderen dat het onze voorkeur heeft 
als wij bovengenoemde (kleine) bedragen 
mogen incasseren, zelf heeft u er dan 
geen omkijken meer naar. Als u wilt 
overstappen op automatische incasso, 
kunt u daarvoor contact opnemen met 
het kerkelijk bureau (via kerkelijkbureau@
hervormdbarneveld.nl of 0342 - 415132). 
Mogelijk benaderen wij u komende weken 
al persoonlijk met de vraag of u over wilt 
stappen op automatische incasso. 

Wat is kerkAccept? 
Kerkaccept is een betaalmethode die 
speciaal voor onze kerk ontwikkeld is 
om betalingen snel en eenvoudig te 
kunnen verwerken. Hiermee wordt 
gehoor gegeven aan de toenemende 
vraag naar digitale mogelijkheden. Zo 
kunt u bij veel bedrijven en instanties 
al betalen via een betaalverzoek of 
QR-code. Deze wijze van betalen is niet 
nieuw, maar dat we het binnen onze 
kerk gaan gebruiken wel.
Hoe werkt het? 
Voor het voldoen van uw 
abonnementsgeld en/of uw bijdrage 
Solidariteitskas ontvangt u van ons een 
betaalverzoek. Indien uw e-mailadres 

bij ons bekend is via de e-mail, en 
anders per brief. Hierin staat een QR 
code en/of betaallink waarmee u uw 
betaling kunt overmaken. Omdat uw 
betaling automatisch wordt verwerkt, 
is onze administratie hier direct mee 
geholpen. 
Is het gebruik van kerkAccept veilig? 
Het gebruik van kerkaccept is veilig en 
het platform voldoet aan de aVG-eisen. 
Er worden geen persoonsgegevens 
verstuurd via het betaalplatform en 
de betalingen worden verwerkt via 
versleutelde verbindingen, die van 
buitenaf niet bereikbaar zijn. 

Mocht u hierover vragen hebben 
kunt u contact opnemen met het 
kerkelijk bureau (via kerkelijkbureau@
hervormdbarneveld.nl of 0342 – 
415132). 

AANKONDIGING COLLECTEN
De collectedoelen voor de komende 
weken zijn: zondag 7 mei: tweede collecte 
voor kerkbeheer (‘onze hervormde 
gemeente’) en derde collecte voor onze 
zondagsscholen; zondag 14 mei: tweede 
collecte voor kerkbeheer en derde collecte 
voor het bouwfonds; en donderdag 18 
mei (Hemelvaartsdag): tweede collecte 
voor kerkbeheer en derde collecte 
voor Evangelie & Moslims. Hieronder 
belichten we de collecten voor onze 
zondagscholen, het bouwfonds en 
Evangelisatie & Moslims. we bevelen 
alle collecten van harte aan! 

ONZE ZONDAGSSCHOLEN
In het winterseizoen is er wekelijks een 
niet-wijkgebonden zondagsschool. Dit 
seizoen loopt vanaf september tot en 
met maart of april. De goed bezochte 
zondagsscholen vinden plaats in 
Rehoboth; in de ochtend en de middag. 
Na een bijbelverhaal is er ruimte 
voor iets leuks, een verwerking, in de 
vorm van een spel, puzzel of knutsel, 
gerelateerd aan het bijbelverhaal. 
Op de website van de bond van 
Hervormde Zondagsscholen op 
gereformeerde grondslag lezen we over 
het ontstaan van de zondagsscholen: 
‘Het zondagsschoolwerk vindt zijn 
oorsprong in Engeland. Rond 1870 
startte de Engelse filantroop Robert 
Raikes, een anglicaan, daar met diverse 
zondagsscholen. Gedreven door sociale 
bewogenheid wilde hij voorkomen 
dat de kinderen later in de gevangenis 
zouden komen. Zijn doel was hen 
te leren lezen en schrijven en uit de 
bijbel te vertellen, zodat ze normen en 
waarden leerden.’ 
De bond schetst een ontwikkeling: 
nadat de zondagsschool zich eerst 
jarenlang vooral op buitenkerkelijke 
jongeren richtten, bezoeken inmiddels 
vooral kerkelijke meelevende kinderen 

deze scholen. we mogen geloven dat 
God het zondagsschoolwerk zegent. Hij 
denkt immers in het bijzonder aan het 
kleine en afhankelijke. 

BOUWfONDS
als gemeente sparen we via de 
bouwfondscollecten voor nieuwbouw 
of groot onderhoud van onze 
kerkgebouwen, wijkgebouwen én 
pastorieën. Recent hebben we De 
Hoeksteen opgeknapt. Inmiddels 
hebben we als kerkelijke gemeente 
het nieuwe wijkgebouw De akker in 
gebruik genomen. Naast bijdragen 
van de stichtingen Gasthuis-
westerveld in barneveld en De boom 
in leusden, het Plattelandsfonds van 
onze burgerlijke gemeente en giften 
van gemeenteleden uit De Glind én 
barneveld doen we voor de financiering 
van het nieuwe wijkgebouw een 
beroep op de bouwfondsgelden die we 
via collecten bijeenbrengen. 
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. Voor 
nadere informatie, zie elders in deze 
kerkbode. 

EVANGELIE & MOSLIMS
In het beleidsplan 2021-2025 
constateert Stichting Evangelie & 
Moslims dat duizenden christenen 
met een moslimachtergrond de laatste 
decennia in ons land zijn gedoopt. 
Deze christenen zoeken naar een 
geloofsgemeenschap. Evangelie 
& Moslims wil eraan bijdragen 
dat traditionele kerken en nieuwe 
missionaire gemeenschappen meer 
gaan samenwerken om te bouwen 
aan vitale geloofsgemeenschappen. 
Evangelie & Moslims hecht aan deze 
samenwerking, omdat we elkaar nodig 
hebben om te volharden in het geloof. 
Evangelie & Moslims onderbouwt dit als 
volgt: ‘De lessen van een eeuwenoude 
Europese christelijke traditie en het 
getuigenis van bekeerlingen uit andere 
culturen die nu tot geloof komen, zijn 
beide nodig voor de toekomst van de 
kerk in ons land. 
we geloven dat God ons roept om zo 
samen getuigen van Zijn werk te zijn 
in de samenleving. Gods missie brengt 
mensen samen.’ 

TEN SLOTTE 
De afgelopen week besteedden veel 
kranten en opiniebladen aandacht aan 
het 75-jarig bestaan van Israël. 
Eén opinieblad verwees naar wat 
David ben-Gurion, de eerste Israëlische 
premier, in zijn dagboek schreef: ‘het lot 
ligt in handen van de defensiemacht.’ 
Israël is door de jaren heen materieel 
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AANDACHTIG

GOEDE ZORG!
Onlangs was ik, samen met pastores en voorgangers uit deze omgeving, 
uitgenodigd door de geestelijk verzorgers uit Norschoten om nader 
kennis te maken met de gehele organisatie en hoe om te gaan met 
cliënten, met name met mensen die leiden aan dementie. 

we kregen achtergrondinformatie over de ziekte, waardoor signalen 
die deze mensen afgeven eenvoudig te herleiden zijn naar deze 
ziekte. Het was een inspirerende ochtend, met name de praktische 
handvatten die we in handen kregen over pastorale zorg aan mensen 
met dementie. alles vanuit de duidelijke opdracht die de geestelijk 
verzorgers herleidden naar Gods woord: om de naaste lief te hebben en 
om mens te zijn voor de ander in nood. Er kwamen woorden voorbij als 
‘naast de ander staan, de ander zien, een luisterend oor hebben en de 
ander blijven zien als schepsel van God’. De opening was een gedeelte 
uit Psalm 139, waar het gaat over God die ons door en door kent. Heel 
bemoedigend als je bedenkt dat veel mensen door deze ziekte zichzelf 
niet meer kennen. Dan te weten dat er Eén is die hen kent in hun 
verwardheid en angst. 

Toen ik weer huiswaarts ging schoot het programma Undercover in 
Nederland, van alberto Stegeman door mijn hoofd, wat ik juist die avond 
ervoor had teruggekeken. 
In dit programma, waarbij spraakmakende zaken, door middel van de 
verborgen camera aan het licht worden gebracht, ging het over een 
zorgboerderij in Groningen. 
Er waren allereerst verschrikkelijke verhalen naar buiten gekomen, 
verteld door onherkenbaar gemaakte ex-medewerkers. Zij vertelden over 
jarenlange geestelijke en lichamelijke mishandeling van de bewoners 
door de leiding, ene Michel K en Paul w. Daarop besloot het programma 
om een medewerker te laten solliciteren als stagiaire en nadat zij werd 
aangenomen besloot ze alles in het geheim te filmen. 
Ronduit schokkend om te horen en te zien wat daar binnen de muren 
zich afspeelde. bewoners werden getreiterd, geslagen, kregen als straf 
geen eten of moesten verplicht buiten slapen zonder deken of kussen. 
Ook werden bewoners vastgebonden of naakt op een koude vloer 
gelegd. Het gaat hier om mensen met een (meervoudige) handicap. De 
leiding dacht bij ‘zorg’ alleen maar aan ‘mij een zorg’! 
Terecht heeft de inspectie ingegrepen en zitten er zes medewerkers van 
de zorgboerderij achter slot en grendel. De tien bewoners zijn elders 
ondergebracht en de zorgboerderij is per direct gesloten. Het nieuws is 
al enige maanden oud, maar nu pas kwamen de beelden naar buiten. 

wat een verschil van werelden, bedacht ik mij, teruglopend naar huis. De 
liefde en warmte die ik proefde in Norschoten en de kilheid en gruwelijke 
methodes in die zorgboerderij. Een verschil van dag en nacht, een 
verschil van goed en kwaad. bij de één was sprake van Gods liefde door 
mensen heen en in het geval van de zorgboerderij zag ik (met name bij 
de leiding) wat de satan door mensen heen kan doen: Het laagste van 
het laagste.... mensen mishandelen die niets terug kunnen doen. De 
actie van inspectie en justitie liet zien dat zo’n houding geen lang leven 
beschoren is. 

Voor mij kwam de betekenis van Pasen ineens helder voor de geest: 
Jezus leeft en de satan is verslagen. 
Hoewel hij nog tekeer gaat, zijn einde staat vast en dat einde zal spoedig 
komen. Daar worden we iedere keer weer door het nieuws met de neus 
op de feiten gedrukt. alleen een leven met Christus heeft toekomst. Zijn 
sterven staat garantie voor Zijn goede zorg voor Zijn kinderen. 
Ds. J. van Rumpt

zeer rijk gezegend. Het land is, 
omgerekend per inwoner, welvarender 
dan Duitsland en ruim tien keer zo rijk 
als Egypte. Ook qua kennis staat Israël 
aan de top: er zijn verhoudingsgewijs 
veel Nobelprijswinnaars onder de 
Israëliërs. 
Veel belangrijker dan de inmiddels 
sterke defensiemacht, economische 
kracht en kennis en expertise is 
ongetwijfeld de blijvende bemoeienis 
van de God van abraham, Izaäk en 
Jakob met Israël dat, tussen enkele 
veel grotere landen, slechts 10 miljoen 
inwoners kent. Zie Gods belofte aan 
abraham in Genesis 15. Treffend zijn de 
verzen 5, 13, 14 en 16. 

E. Kas

COLLECTE-OPBRENGSTEN PER BANK
Van januari t/m maart 2023 is bij het 
College van Kerkrentmeesters, naast de 
collecte-opbrengsten die al vermeld 
zijn in de kerkbode, een totaalbedrag 
van € 1.490,50 binnengekomen aan 
collectegeld. bij sommige bedragen 
werd een specifiek doel vermeld 
(bijv. Diaconie), deze bedragen zijn 
uiteraard overgemaakt naar de 
betreffende doelen. De rest van het 
bedrag is verdeeld onder Kerkbeheer, 
Diaconie, Instandhouding Pastoraat, 
bouwfonds, Jeugdbeleidsraad, 
Evangelisatiecommissie en Kerk over 
Grenzen (Zendingscommissie).

VERANTWOORDING COLLECTEN
Hervormde Gemeente
16 april € 1.969,73
Jeugdwerk 16 april € 1.928,54
Hervormde Gemeente
23 april € 2.118,95
bouwfonds 23 april € 2.068,38
College van Kerkrentmeesters

VERJAARDAGSfONDS
De maand april brengt € 3.628,00 in het 
laatje. 
Hiervoor willen we u weer hartelijk 
bedanken. En dan zowel de ‘gevers’ als 
de bezorgers/‘halers’. 
Kees Hendriksen

Op Hemelvaartsdag 18 mei en 
vrijdag 19 mei is het Kerkelijk bureau 
gesloten!

KERKPLEINMARKT 2023

Inzameling goederen:
Heeft u meubels, of andere grotere 
objecten neem dan contact op met 
wout van den bosch, 0342-412202 om 
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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 0342 400 285 | www.wolfsgoed.nl0342 400 285 | www.wolfsgoed.nl

VERKOOP

AANKOOP

TAXATIES

VERHUISPLANNEN?
Maak vrijblijvend kennis met onze werkwijze. 

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

Variaties in 
vuur en vlam.

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

www.kachelhuus.nl

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 zijn op 6 mei (Thema: 
“VAKANTIE”) en 20 mei. 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 17 mei en 7 
juni.
Voor vragen of informatie: Telefoon: 
413551 of kerkpleinmarkt@
hervormdbarneveld.nl.
De kerkpleinmarktcommissie
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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

AGENDA VERENIGINGEN

MANNINNE
Op dinsdag 9 mei verwachten we jullie om 16 uur in gebouw De akker in De 
Glind voor een gezellig samenzijn. Er is tijd ingeruimd voor onderling contact 

en een koud/warm buffet. 
we zien ernaar uit! 

Hartelijke groet van het bestuur

JOCHEBED
Op woensdag 10 mei hopen we naar “Open Doors” in Ermelo te gaan.

we vertrekken om 18.45 uur vanaf de Goede Herderkerk.
Hartelijke groet van het bestuur

GIfT OVERMAKEN?
Jeugdbeleidsraad 
Nl47 RabO 0300 7485 82
Evangelisatiecommissie 
Nl69 RabO 0300 7485 74
Zendingscommissie 
Nl39 RabO 0305 5091 95
Kerkradiocommissie 
Nl25 RabO 0300 7485 90
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ANGST EN VERVREEMDING VAN 
GOD
angst komt in de bijbel het eerst voor 
in Genesis. wanneer adem en Eva, na 
de zondeval, ontdekken dat ze naakt 
zijn en zich verstoppen voor God. 
Door de zondeval is ook de angst 
voor de dood ontstaan. angst die te 
maken heeft met de vervreemding 
van God en vervreemding van elkaar.

als alle relaties met God, je naaste 
en jezelf ontredderd zijn, voel je 
diepe eenzaamheid. Je mist je doel. 
angst kan je verwijderen van God. 
Je zondert je van Hem af of zoekt 
andere dingen die jouw leven zin 
geven. als zondig mens is je identiteit 
buiten Christus ontoereikend om de 
innerlijke vrede te bewaren. Je kunt 
nare gedachten over jezelf krijgen. 
‘Ik ben waardeloos, ik ben kwetsbaar. 
Door deze gedachten krijg je 
misschien wel de neiging om je af te 
sluiten voor anderen, je laat niemand 
meer dichtbij komen.

Gods oplossing is liefde. Hij heeft 
jou eerst lief. Door je angst lukt het je 
misschien niet meer om een relatie te 
hebben met God of andere mensen. 
Gods liefde zorgt er voor dat je weer 
van anderen kunt gaan houden 
omdat Hij jou lief heeft!

Angst tegenover geloof, hoop en 
liefde.
Geloof betekent vertrouwen. 
Vertrouwen is wat we missen 
wanneer we bang zijn. angst 
vertrouwt niets en niemand en maakt 
dat we krampachtig op zoek zijn naar 
veiligheid. Dat zie je bij de discipelen 
die bang zijn wanneer het stormt 
op het meer van Galilea. Jezus biedt 
hen de veiligheid waar ze zo hard 
naar op zoek zijn. Zo is dat ook in 
ons leven. wanneer angst overheerst, 
mogen we veiligheid zoeken bij God. 
wanneer we Hem aanroepen, zal Hij 
naar ons luisteren.
Hoop verwacht bevrijding. Hoop 
geeft verwachting op een tijd dat het 
beter zal gaan.
liefde is een gezond antwoord op 
angst. ‘Er is in de liefde geen vrees, 
maar de volmaakte liefde drijft de 
vrees uit’(1 Joh 4:18a).
Bron: Metamorfose, Pastorale 
counseling

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

Zie ook agenda op www.
hervormdbarneveld.nl.

ACTuEEL

ZATERDAG OPENING OUDE KERK
Het is alweer bijna juni, dan hopen we 
de Kerk op zaterdagen weer open te 
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stellen. afgelopen 
jaren hebben 
meer dan 100 
mensen per dag 
daar een bezoek 
gebracht. De één 
kwam luisteren 
naar muziek en 
zang, de ander was 
geïnteresseerd in 
het gebouw of had 
behoefte aan een 
gesprek. Het was verrassend te merken 
dat we met velen het Evangelie konden 
delen. we hebben ervaren Gods leiding 
daarbij nodig te hebben. 
wilt u/jij dit jaar ook gastvrouw/-heer 
zijn, zingen of orgel spelen? 
Het rooster is nog niet vol , dus 
schroom niet om dan een e-mail te 
sturen naar vanhof001@kpnmail.nl. 
Ieder die zich aanmeldt, krijgt vooraf 
een duidelijke uitleg over de gang van 
zaken en dat alleen al is door velen 
interessant gevonden. Moeilijk? Nee! 
Met Gods hulp is het zegenrijk.
Vriendelijke groet,
Jan J. van Hof

IMPRESSIE VAN DE GENERALE 
SYNODE VAN 21 EN 22 APRIL
De werkers in de kerk
Een belangrijk deel van de vergadering 
van de generale synode ging over 
de werkers in de kerk. Steeds meer 
kerkelijk werkers hebben een plaats in 
de gemeente waarbij zij ook voorgaan 
in de eredienst. Op welke manier 

kunnen zij een goede plaats innemen 
naast de predikanten en wat betekent 
dat voor hun rol? Verder is er gesproken 
over een veilige kerk en over het 
toelaten van twee kerngemeenten. Dat 
zijn nieuwe gemeenten die ontstaan 
zijn uit een pioniersplek. Kijk voor 
een impressie op de website www.
pknclassisveluwe.nl/verslagen en kies 
dan voor impressie generale synode 21 
en 22 april.
Gerrit Bok, scriba classicale vergadering 
Veluwe

NIEUWE PODCASTSERIE WERELDREIS: 
ISRAËL
In 2023 viert Israël het 75-jarig bestaan. 
Reden voor TwR om een informatieve 
podcastserie over Israël te lanceren.
In gesprek met Rien boxum en 
TwR-projectconsultant Matthea 
Hoogenboom-Vrij zoomen 
verschillende deskundigen in op vragen 
als: Is de oprichting van de staat Israël 
een duidelijke vervulling van bijbelse 
profetieën? waarom is het zo lastig voor 
Joden om in Jezus hun Messias te zien? 
waarom zeggen sommige rabbijnen 
dat voortmodderen de beste optie 
is als het gaat om de situatie met de 
Palestijnen? En waarom is evangelisatie 
in Israël verboden? 
De podcastserie is o.a. te beluisteren op 
twr.nl/wereldreis. 

UW KONINKRIJK KOME
Een van de mooiste dingen die je 
voor iemand in je omgeving kunt 

doen is voor die persoon bidden. 
Als we bidden, doen we dat met het 
oog op het Koninkrijk van God, dat 
mensen Jezus leren kennen. Hoewel 
het natuurlijk altijd goed is om 
voor iemand te bidden, vinden we 
het belangrijk hier extra aandacht 
voor te vragen in de periode tussen 
Hemelvaart en Pinksteren; een tijd 
waarin de discipelen vol verwachting 
uitkeken naar de komst van Gods 
Koninkrijk vanuit de hemel, met de 
komst van de heilige Geest. 
Vanuit het initiatief ‘Thy Kingdom 
Come’, wat in de anglicaanse Kerk is 
gestart, worden christenen wereldwijd 
opgeroepen om tussen Hemelvaart en 
Pinksteren te bidden om de komst van 
het Koninkrijk. De IZb sluit hier graag bij 
aan. Samen moedigen we christelijke 
gemeenten in Nederland en individuele 
christenen aan om te bidden voor hen 
die Jezus nog niet kennen. we willen 
je motiveren om tien dagen lang heel 
specifiek te bidden voor vijf mensen in 
jouw netwerk: een vriend of familielid, 
je naaste buren of een collega op je 
werk. Je bidt dat ze Jezus leren kennen. 
Er zijn verschillende manieren waarop 
je mee kunt 
doen. allereerst 
kan je het 

gebedsdagboek downloaden en 
deze eventueel printen. Met dit 
dagboek ontvang je elke dag een 
overdenking en een gebedspunt. Deze 
dagboekstukjes worden ook in de app 
IZb-Connect gedeeld, mocht je liever 

Wij begeleiden u volledig bij  
het plaatsen van de keuken.

Dat voelt goed.

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
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ROEMENIË

De wanden van het kampgebouw zijn 
hier in barneveld voorbereid…
De materialen liggen deels al klaar voor 
transport…
Een vakkundig bouwteam van 6 man 
sterk is aan het warmlopen en gaat D.V. 
van 30 mei tot 6 juni in Roemenië aan 
de slag.
wat kan er nog mis gaan met de 
realisatie van het kampgebouw ???
Helaas… de kosten vallen zoals bij 
zoveel projecten hoger uit.
Vooral de kosten van de 
bouwmaterialen en de 
funderingskosten lopen op. 
Om precies te zijn: de funderingskosten 
zijn drie keer zo hoog als begroot !!
Daarnaast moet ook het nodige 
materiaal getransporteerd worden 
richting Roemenië.
Daarbij is ook goed gekeken wat daar 
ter plekke kan worden aangeschaft…
En hier in barneveld is ook het nodige 
verzameld aan oude bouwmaterialen 
die in het kampgebouw een tweede 
leven krijgen..
Vanwege het tekort aan financiering 
doen we een beroep op uw 
vrijgevigheid voor het mooie doel 
om deze zomer voor alle kinderen 
van project Rékáb (Areke Wigmans) 
een onvergetelijke vakantie 
te realiseren vanuit een nieuw 
kampgebouw.
Dit kampgebouw zal meerdere 
momenten van het jaar een welkome 
uitvalbasis zijn voor de kinderen. 
Ook mogen hier veel zaadjes van het 
evangelie gestrooid worden. De hoop is 
dat dit alles zal bijdragen aan een fijne 
herinnering voor elk kind en dat deze 
ervaring hen richting geeft voor een 

OPENLUCHTDIENST 29 MEI
Op 2e Pinksterdag wordt de 
Openluchtdienst georganiseerd. De 
dienst begint om 10.00 uur.
Door logistieke problemen is er voor 
gekozen om de dienst weer te laten 
plaatsvinden aan de Buzerseweg i.p.v. 
op de Koewei.
aan de hand van het thema: “Laat 
maar waaien” zal ds. P. Molenaar 
ons meenemen in de viering van het 
Pinksterfeest. Naast het gesproken 
woord wordt er ook veel gezongen tot 
eer van God.
Na de dienst kunnen jullie elkaar 
ontmoeten tijdens een gezamenlijke 
picknick.
Neem iets lekkers mee voor jezelf 
en om te delen met de ander. De 
organisatie zorgt voor een sapje of 
frisdrank. Koffie of thee moet je zelf 
meenemen.
wie neem jij mee naar dit geweldige 
feest? Onze God is het waard!
Kom zoveel mogelijk op de fiets. De 
route naar de buzerseweg is via de 
Nederwoudseweg, de route voor de 
auto’s is via de barneveldseweg.

leven met God.
Uw gift is daarom van harte welkom 
op rekening nummer: IbaN Nl61 RabO 
0305 5878 54 van de Diaconie van de 
Hervormde Gemeente te Barneveld 
o.v.v. “commissie Roemenië - 
kampgebouw” 
De Werkgroep Buitenlandse Betrekkingen 
Roemenië

digitaal aanhaken. wil je het simpel 
houden, print dan een boekenlegger 
voor in je bijbel waarop je de namen 
schrijft van de vijf mensen voor wie 
jij bidt. Zo wordt je er bij je stille tijd 
doeltreffend aan herinnerd. 
De IZb biedt voor de zondag tussen 
Hemelvaart en Pinksteren, de 
zogenaamde wezenzondag, een 
gebed aan dat in de kerk of thuis 
een handreiking geeft tot gebed. 
Daarnaast vind je op de website 
een voorbeeldliturgie voor een 
gebedsbijeenkomst in de kerk en is 
er kindermateriaal voor de 10 dagen 
tussen Hemelvaart en Pinksteren 
beschikbaar. 
Doe mee! Meer info en bestel of 
download het materiaal: www.izb.nl/
uw-koninkrijk-kome.  
Meld je via www.izb.nl/vandaag/izb-
connect aan voor de gratis Connect 
app en ontvang tussen 18 en 28 mei 
dagelijks een reminder voor jouw 
gebed. 

OP ZOEK NAAR EEN BIJBELSTUDIE 
VOOR DE BIJBELKRING? Of VOOR JE 
EIGEN STILLE TIJD?
Zit je op een bijbelkring en zijn jullie 
op zoek naar een nieuw boekje voor 
het volgend seizoen? we hebben 
een aantal bijbelstudiemagazines die 
daarvoor uitstekend geschikt zijn. Je 
vindt er tien bijbelstudies, met bij elk 
hoofdstuk gespreksvragen. Schrijvers 
zijn: ds. J.C. breugem (Esther), ds. H.I. 
Methorst (Prediker), prof.dr. J. Hoek 
(Jeremia), ds. J.a.C. Olie (Johannes de 
Doper), ds. a.C. de Kruijff (Timotheüs), 
Het Koninkrijk van God (ds. J.w. 
Verboom) en Psalmen (ds. a. van 
Zetten).
Deze bijbelstudies zijn ook uitstekend 
te gebruiken voor je eigen stille 
tijd. aardig detail: de bijbelstudies 
zijn eerder ook op vrouwenkringen 
besproken. 
De bijbelstudies kosten slechts 
€ 7,50. Op www.vrouwtotvrouw.nl/
bijbelstudies kan je een inkijkexemplaar 
bekijken, en kan je ze bestellen.

HET KAMPGEBOUW GAAT ER 
KOMEN… MAAR…
De fundering ligt…
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Ontdek in onze 
showroom de 
mooiste vloeren, 
trapbekleding en 
vloerkleden

Kijk voor informatie en inspiratie op

www.vanvoorst-vloeren.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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www.vanravenhorst.eu 
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Ervaar het verschil. 

Hessenweg 72
3835 PL Stoutenburg
T     033 - 494 08 44

E     info@vanravenhorst.eu

Reformatorische 
woonzorglocatie 
in Barneveld 
voor mensen 
met dementie of 
een lichamelijke 
beperking

Meer informatie?

Vertrouwd en 
verzorgd wonen

06 30 91 48 53
vellerveste.nl

BARNEVELD
Stationsweg 43
0342 491 028

WWW.WOLLESWINKELHOFMAN.NL

 BEDRIJ F & ORGANISATIE

 PRIVÉ

 BOUW & VASTGOED

 ICT & PRIVACY

NUNSPEET
F.A. Molij nlaan 131
0341 230 580

info@wolleswinkelhofman.nl


