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‘Ik zal u niet als wezen achterlaten; Ik kom weer naar u toe.’ (Johannes 14:18)

EROP VOORUIT OF ACHTERUIT?

Spreekt Jezus hier over de tijd direct na Zijn opstanding - Hij zegt deze afscheidswoorden 
namelijk kort voor Zijn lijden en sterven - of doelt Hij op de komst van de Heilige Geest? 
Daarover gaat het in de voorgaande verzen: ‘Ik zal de Vader bidden, en Hij zal u een andere 
Trooster geven, opdat Hij bij u blijft tot in eeuwigheid’ (vs. 16). Het één sluit m.i. het ander 
niet uit. Met het oog op het aanstaande Pinksterfeest focus ik op de belofte van de Heilige 
Geest. 

OVERAL
Had Jezus niet beter Zelf kunnen blijven, dat is toch veel mooier, veel concreter? Hoe kan 
Hij verderop, in hoofdstuk 16, zeggen: ‘Het is nuttig voor u dat Ik wegga, want als Ik niet 
wegga, zal de Trooster niet naar u toekomen (…)’? De manier waarop Jezus door de Heilige 
Geest in ons midden is, in ons hart kan wonen - dichterbij kan niet - en dat ook nog eens in 
alle gelovigen tegelijkertijd, is rijker dan hoe het was. als mens kon Jezus namelijk maar op 
één plaats tegelijk zijn, maar door Zijn Geest overál tegelijk! 
Kortom: Sinds Hemelvaart en Pinksteren zijn we er niet op achteruitgegaan, integendeel! 
Zéker ook als je hoort hoe Jezus de Heilige Geest hier nóemt: Trooster. ‘Paraklètos’ in het 
Grieks, Parakleet. letterlijk: ‘De erbij Geroepene’, de Hulp, de bijstand, de advocaat. Iemand gaf 
een soort overall-omschrijving: ‘De Parakleet is Hij die bijstand biedt in een hulpbehoevende 
situatie.’ En wat zijn die er veel. alleen al in de kleine wereld van ons eigen leven. Die 
verraderlijke ziekte. Of je geest die gebukt gaat onder zwaarmoedigheid of angsten. Of 
die knagende onzekerheid, dat verborgen schaamtegevoel. Dat grote gemis, dat maar niet 
overgaat. 

ANTENNE
Jamaar, wat merk ik ervan? Je hebt er wel een antenne voor nodig: het geloof. En geloof is 
niets anders dan erop vertrouwen, dat ondanks alles wat het tegen lijkt te spreken, Jezus bij 
ons is door de Heilige Geest, en dat Hij werkt! Soms heel verrassend. Dan zit je bijvoorbeeld 
in de kerk, of thuis bij de stream, je hoort de preek en denkt: ‘alsof deze speciaal voor mij 
gemaakt is! Precies het antwoord op die vraag die zo klemde. Precies dat woord waar ik om 
verlegen zat, de bemoediging die ik nodig had.’ Of de vinger werd gelegd op iets wat niet 
goed zat in je leven. Niet om je zwart te maken of terneer te drukken, maar om juist bij de 
Heere Jezus te brengen, bij wie vergeving voor al onze zonden is, ook deze.

BEMOEDIGEND
bemoedigend als je zo merkt dat de Heilige Geest metterdaad die Pleitbezorger, die 
bijstand, die Helper, die Trooster blijkt te zijn. Ook in de worsteling met twijfels, met 
minderwaardigheidsgevoelens. Of in alles wat tijdens een ziekbed, een sterfbed op je 
afkomt. Dat er aanvaarding, overgave, troost gebeurt. Dat Jezus Zelf komt met Zijn vrede en 
rust. Soms na een tijd. Soms sneller. Je ervaart Zijn aanwezigheid. Zo dichtbij! 
Ook bijvoorbeeld als er een doorbraak komt in een conflict. Misschien ooit begonnen 
met iets kleins, maar omdat het niet werd uitgepraat, kwam er steeds meer verwijdering, 
verbittering. Tot op een gegeven moment het inzicht doorbreekt: Hoe haaks staat dit op het 
Evangelie van de verzoening dat we telkens horen en ook vieren in het avondmaal? En dan 
zet iemand een stap, komt er voorzichtig toenadering en een moment dat er vergeven kan 
worden, en losgelaten. Hoe bevrijdend! Signalen dat de Heilige Geest werkzaam is. 
laten we er alert op zijn, bidden om ontvankelijkheid die signalen op te vangen, tot lof van 
God, tot zegen van elkaar en onszelf.
J.A. Brussaard
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KERKDIENSTEN
Zondag 28 mei - 1e Pinksterdag

OUDE KERK
09.00 uur: (3) ds. J. van Rumpt 
11.00 uur: (1) ds. P. Vermaat 
(Veenendaal)
16.45 uur: (4) ds. l. Plug 
19.00 uur: (4) ds. l. Plug 

GOEDE HERDERKERK
08.45 uur: (2) ds. P. Molenaar 
11.00 uur: (2) ds. P. Molenaar  
(Heilige Doop) 

ZINGEN VOOR DE DIENST
Zondag 28 mei
v.m.: Psalm 121 : 1 (Ob|wK)
n.m.: Psalm 121 : 4

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

Maandag 29 mei - 2e Pinksterdag

OUDE KERK
09.30 uur: (4) ds. J.P. Nap  
(Hoevelaken)

OPENLUcHT
10.00 uur: ds. P. Molenaar 

ZINGEN VOOR DE DIENST
v.m.: Psalm 122 : 1

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

Vrijdag 2 juni

KOEPELKERK RENSwOUDE
14.00 uur: ds. P. Molenaar
bevestiging van het huwelijk van 
Zwaninda Ruitenberg en bas Tijseling

OUDE KERK ERMELO
14.00 uur: ds. J. van Rumpt
bevestiging van het huwelijk van Femke 
wassink en aart van Dam

LANDGOED wARNSBORN TE ARNHEM
15.00 uur: ds. a. bloemendal
bevestiging van het huwelijk van Dana 
van Deuveren en Melvin van Omme

Zondag 21 mei

OUDE KERK
09.00 uur: (5) ds. a. bloemendal 
11.00 uur: (2) ds. P. Molenaar 
16.45 uur: (4) prop. w. Koelewijn 
(leusden)
19.00 uur: (3) ds. C. budding 
(Goudswaard)

GOEDE HERDERKERK
08.45 uur: (1) ds. G.a. Termaat 
(leerdam)
11.00 uur: (1) ds. G.a. Termaat 
(leerdam)

ZINGEN VOOR DE DIENST
Zondag 21 mei
v.m.: Psalm 47 : 3
n.m.: Psalm 47 : 1

INZAMELING VAN DE GAVEN
1e collecte: be'ad Chaim
2e collecte: onze Hervormde Gemeente
3e collecte: pastoraal werk

Maandag 22 mei

OUDE KERK
11.30 uur: ds. l. Plug 
bevestiging van het huwelijk van 
Kayleigh van de Haar en aalt lozeman

woensdag 24 mei

OUDE KERK VEENENDAAL
15.00 uur: ds. J. van Rumpt 
bevestiging van het huwelijk van 
Christa van Harn en Corwin van de 
Kieft

Donderdag 25 mei

GOEDE HERDERKERK
15.00 uur: ds. l. Plug 
bevestiging van het huwelijk van 
Denise van de Steeg en aart van de 
Kolk

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 20 mei
19.00 uur: ds. a. bloemendal 

Zaterdag 27 mei
19.00 uur: ds. C.G. Visser 
(Kootwijkerbroek)
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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.

Momenteel is er veel vraag naar 
mooie schone kleding. Heeft u 
ongebruikte kleding liggen ? lever ze 
dan op zaterdagochtend of tijdens de 
verkoopmomenten voor de kleding (zie 
onder) in.,

Voorverkoop meubels en kleinere 
spullen aan de Van Zuijlen van 

ALGEMENE BERICHTEN

SENIORENMIDDAG
Donderdagmiddag 25 mei 2023 is weer de maandelijkse 
seniorencontactmiddag in kerkelijk centrum ‘Rehoboth’. Deze middag, de 
laatste van het seizoen 2022-2023, staat in het teken van samen zijn en samen 
eten. De meditatie wordt deze middag verzorgd door ds. P. Molenaar.
Omdat er een broodmaaltijd wordt verzorgd, begint de middag om 15.30 uur. 
De inloop is vanaf 15.15 uur en we hopen om 18.30 uur af te sluiten.
alle senioren (ook als u nog niet eerder geweest bent) van harte uitgenodigd.
als u vervoer nodig heeft van en naar K.C. Rehoboth, neem dan contact op 
met diaken a.J.(aart) Elzerman, 06-54 73 54 96.

ORGANEN VAN BIJSTAND
Marja van Maanen is benoemd tot secretaris van Kerk over Grenzen en 
arjan laros is benoemd tot penningmeester van de Centrale Evangelisatie 
Commissie. In de moderamenvergadering van de kerkenraad van respectievelijk 
wijk 4 en 5 hebben zij onlangs de gelofte van geheimhouding afgelegd. we 
wensen hen wijsheid en zegen toe bij deze taken, samen met de andere leden van 
deze organen.

DE AKKER
afgelopen zaterdag is het nieuwe wijkgebouw De akker officieel geopend door 
burgemeester Van der Tak. we willen wijk 1 en in het bijzonder de mensen in De 
Glind feliciteren met het resultaat. als openingshandeling zaaide de burgemeester 
wat zaad in een toebereide akker. Het wachten is nu op de groei en bloei van 
dat zaad. Zo mogen we ook verwachting hebben van het geestelijke zaad wat 
op allerlei manieren ook in De akker gezaaid mag worden. Geve God Zijn zegen 
daarover.

KOEwEIDIENST AAN DE BUZERSEwEG
Op Tweede Pinksterdag wordt een Openluchtdienst georganiseerd. De dienst 
begint om 10.00 uur. Vanwege 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. Kijk voor meer informatie op 
onze website.

PINKSTEREN
Nadat we de hemelvaart van onze Heere Jezus herdacht hebben mogen we 
nu toeleven naar Pinksteren. bij Zijn hemelvaart gaf Hij Zijn discipelen de 
onderstaande belofte mee. we lezen dat de discipelen eensgezind volhardden 
in het bidden en smeken. Ook wij leven weer toe naar Pinksteren. laat het ook 
ons gebed zijn dat diezelfde Geest onze harten, onze gemeente, ons land, ja 
heel de wereld mag doorwaaien. Opdat we getuigen zullen zijn van Hem en in 
liefde en eenheid met elkaar zullen wandelen.

maar u zult de kracht van de Heilige Geest ontvangen, Die over u 
komen zal; en u zult Mijn getuigen zijn, zowel in Jeruzalem als in heel 
Judea en Samaria en tot aan het uiterste van de aarde.
Handelingen 1:8

Namens de algemene kerkenraad, Jaap Mosselman

Contactpersonen: 
Cora: 06 31 29 79 84 
John: 06 53 20 77 47

Email: ppb@hervormdbarneveld.nl

KINDEROPPAS
Zondag 21 mei
9.00 uur Oude Kerk: groep 10 
8.45 - 11.00 uur Goede Herderkerk: 
groep 6
16.45 uur Oude Kerk: groep 16 
1e Pinksterdag 28 mei 
9.00 uur Oude Kerk: groep 1 
8.45 - 11.00 uur Goede Herderkerk: 
groep 2
16.45 uur Oude Kerk: groep 17 
2e Pinksterdag 29 mei
9.30 uur Oude Kerk: groep 4 

1e Pinksterdag. als er kinderoppas 
is gewenst tijdens de middagdienst 
op 1e Pinksterdag, zou u uw kinderen 
dan op willen geven met naam en 
leeftijd op oppasrehoboth@gmail.
com voor donderdag 25 mei.
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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

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 20 mei en 3 juli. 
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 7 en 21 juni

Boekenverkoop in Rehoboth: 
we hebben alweer een behoorlijke 
voorraad boeken ontvangen. Daarom 
is besloten om op vrijdagavond 23 
en zaterdagmorgen 24 juni weer een 
tussentijdse verkoping te organiseren. 
Noteer deze data alvast in uw agenda! 
Voor vragen of informatie: Telefoon: 
413551 of kerkpleinmarkt@
hervormdbarneveld.nl
De kerkpleinmarktcommissie

VERLENGING PASTORALE INZET 
Op 11 mei ontvingen we via de scriba 
van de algemene Kerkenraad (aK) een 
prachtig bericht: het breed moderamen 
van de Classis Veluwe heeft het verzoek 
ingewilligd dat wij samen met de aK 
hadden ingediend. 
Het breed moderamen heeft 
ingestemd met ons verzoek de 
arbeidsovereenkomst van ds. De Jager 
na juni te mogen verlengen. Volgens de 
kerkorde verstrijkt volgende maand de 
maximale termijn gedurende welke ds. 

De Jager in onze gemeente zogeheten 
hulpdiensten mag vervullen. 
we zijn heel blij en dankbaar dat 
het breed moderamen ons verzoek 
heeft ingewilligd. Verlenging van de 
werkzaamheden van ds. De Jager 
verhoogt immers de continuïteit en 
stabiliteit in de pastorale zorg van onze 
gemeente. 
Ook ds. De Jager is heel dankbaar. 
Hij schreef ons dat hij steeds meer 
“ingeburgerd” raakt in Neboplus en 
wijkgemeente 2 en dat hij zich de 
komende tijd van harte zal inzetten 
voor onze gemeente. Ds. De Jager, dank 
voor uw inzet. we wensen u ook vanaf 
volgende maand in alles Gods zegen en 
veel arbeidsvreugde toe bij dit werk in 
Zijn koninkrijk. 

TERUGBLIK OPENING DE AKKER 
we blikken met zijn allen terug op 
een mooie en feestelijke opening van 
het nieuwe wijkgebouw De akker op 
zaterdag 13 mei. 
De officiële opening door burgemeester 
Van der Tak was het formele sluitstuk 
van een proces van circa zeven jaar 
waarvan het eindresultaat er mag zijn. 
Dit resultaat wijkt aanzienlijk af van 
de allereerste optie die we bekeken 
ter vervanging van het niet langer 

bruikbare oude wijkgebouw: het 
onderbrengen van de wijkactiviteiten 
in één van de schoollokalen van de 
Prinses beaxtrixschool. 
Tijdens de toespraken en in de diverse 
gesprekken met de aanwezigen 
kwamen woorden als ‘wat een prachtig 
gebouw’ nadrukkelijk naar voren. Ook 
de grote dankbaarheid voor dit nieuwe 
wijkgebouw werd op diverse manieren 
geuit. 
Vanuit ons college hebben we onze 
gemeente met dit prachtige nieuwe 
wijkgebouw gefeliciteerd. Daarbij 
gingen onze felicitaties speciaal uit 
naar wijkgemeente 1 en De Glind. we 
zien overigens graag dat er ook buiten 
wijkgemeente 1 veelvuldig gebruik 
wordt gemaakt van De akker. Verder 
hebben we een poging gedaan allen te 
bedanken die – op welke wijze dan ook 
– een bijdrage aan de realisatie van het 
nieuwe wijkgebouw hebben geleverd. 
als college stonden we ook even 
kort stil bij het doel en de functie van 
het nieuwe wijkgebouw. we spraken 
daarbij de wens uit dat De akker de 
onderlinge liefde mag versterken en 
velen tot zegen mag zijn. bovenal 
spraken we de wens uit dat het 
wijkgebouw mag bijdragen aan het 
vinden van, het knielen voor en het 
(eeuwig) verheerlijken van God. 
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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 

AANKONDIGING cOLLEcTEN
De collectedoelen voor de komende 
weken zijn: zondag 21 mei: tweede 
collecte voor kerkbeheer (‘onze 
hervormde gemeente’) en derde collecte 
voor pastoraal werk; zondag 28 mei 
(Eerste Pinksterdag): tweede collecte 
voor kerkbeheer en derde collecte voor 
de Gereformeerde Zendingsbond; en 
maandag 29 mei (Hemelvaartsdag): 
tweede collecte voor kerkbeheer en derde 
collecte voor pastoraal werk. Hieronder 
belichten we de collecte voor de 
Gereformeerde Zendingsbond. 

GEREfORMEERDE ZENDINGSBOND 
De Gereformeerde Zendingsbond 
(GZb) richt zich op het wereldwijde 
zendingsveld. De diepste wens van 
deze vanuit Driebergen opererende 
organisatie is dat eenieder het 
evangelie in de eigen taal hoort, de 
taal waarin we onze diepste emotie 
het beste onder woorden kunnen 
brengen. Veelzeggend in dit verband is 
dat we in de bijbel lezen dat op de dag 
waarop de Heilige Geest overvloedig 
werd uitgestort, de toehoorders het 
evangelie in de eigen moedertaal 
hoorden. 
De GZb-Pinkstercollecte is bestemd 
voor albanië. De jonge protestantse 
kerken in 
dat land 
willen graag 
anderen met 
het evangelie 
bereiken. De 
GZb helpt 
hen daar 
graag mee! 
Zo verzorgt 
zendingswerker aad van der Maas in 
verschillende gemeenten in albanië 
lessen over thema’s zoals discipel-
schap, diaconaat en jeugdwerk. Een 
reactie van de jonggelovige Hajrid: “we 
kijken er altijd naar uit dat aad bij ons 
komt. De lessen zijn belangrijk, gaan 
over de basale dingen van het geloof 
en zijn heel praktisch.” Mag de GZb ook 
rekenen op uw persoonlijke gebed? 

TEN SLOTTE 
bij de naam ‘De akker’ voor een 
wijkgebouw denk je onwillekeurig 
aan de gelijkenis van de schat in 
de akker. wat zou het mooi zijn als 
de verschillende activiteiten en de 
onderlinge contacten in dit nieuwe 
gebouw zouden mogen bijdragen 
aan het vinden én het steeds meer 
bewonderen van deze schat. Een schat 
die zo buitengewoon veel waard is dat 
we bereid zouden moeten zijn er al het 
andere voor op te geven. Zie Matth. 
13:44-50.
E. Kas

VERANTwOORDING cOLLEcTEN
Hervormde Gemeente
30 april € 1.960,17
Instandhouding Pastoraat 
30 april €  1.889,42
Zendingsbussen april €  1.410,11
Hervormde Gemeente
7 mei €  1.992,26
Zondagsscholen 7 mei €  1.920,22
College van Kerkrentmeesters

BE’AD cHAIM
Diaconiecollecte zondag 21 mei
be’ad Chaim (=Pro life) is een 
Israëlische organisatie die zich inzet 
voor de bescherming van moeders 
en ongeboren kinderen, vergelijkbaar 
met onze VbOK. De organisatie is 
in heel Israël actief; er wordt hulp 
geboden aan alle vrouwen, ongeacht 
nationaliteit of religieuze overtuiging. 
In Israël is abortus alleen legaal als 
speciale medische commissies daarvoor 
goedkeuring geven. In de praktijk 
wordt echter meer dan 98 procent 
van de aanvragen goedgekeurd. 
be’ad Chaim geeft voorlichting en 
biedt praktische hulp aan ongewenst 
zwangere vrouwen. Er is een nationale 
hot-line (telefoonlijn) die vrouwen in 
nood kunnen bellen. Daarnaast kunnen 

ze terecht voor gratis vertrouwelijk 
advies in een van de kantoren van be’ad 
Chaim die overal in Israël zijn gevestigd. 

ZOA HELPT SUDAN
Diaconiecollecte zondag 28 mei 
(Eerste Pinksterdag)
De bevolking van het afrikaanse land 
Sudan kampt al meer dan dertig jaar 
met armoede, honger en geweld. 
Door klimaatverandering neemt de 
droogte in het land toe. Het land 
vangt vluchtelingen uit verschillende 
omringende landen op. Door de 
recente geweldsuitbarsting zijn nu 
ook veel Sudanezen in eigen land op 
de vlucht geslagen. Hulporganisatie 
ZOa verbetert de toegang tot 
basisvoorzieningen en werkt aan 
vredesopbouw in het land.

PLAATSELIJKE ONDERSTEUNINGEN
Diaconiecollecte maandag 29 mei 
(Tweede Pinksterdag)
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. 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. 
alle collecten van harte aanbevolen!

Namens alle diakenen,
G. Ligtenberg

VERANTwOORDING cOLLEcTEN
Vrienden van de Rozelaar
30 april €  2.156,67
Catechisatie 2e helft THDV
april 2023 €  857,52
Plaatselijke ondersteuningen 
7 mei €  2.325,49
De diakenen
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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

Haanschotenstraat 8
3772 CS Barneveld



       7

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
26 mei 17.30 uur Samen eten 
De Garve | aanmelden via 
samenetenindegarve@gmail.com of tel. 
0342-421714

Zie ook agenda op www.
hervormdbarneveld.nl.

Op dinsdag 23 mei organiseert de 
Rozelaar een Pinkster Sing-In. Iedereen 
is van harte welkom!
Tijd: 10.45-11.30 uur (inloop vanaf 10.30 
uur)
locatie: Oude Kerk
De Rozelaar is er voor mensen met 
een verstandelijke beperking. Samen 
met ons vind je een warme plek in de 
samenleving. Dat doen we met zinvolle 
dagbesteding. Een fijne plek om te 
wonen. En waardevol werk. we geven 
liefdevolle zorg, vanuit onze christelijke 
identiteit. 

OPEN DAG DE HERBERG 3 JUNI
Pastoraal Diaconaal Centrum de 
Herberg bestaat 30 jaar. Op de Open 
dag van 3 juni 2023 willen we bij 

AANDACHTIG

POLARISATIE
we hebben in ons land te maken met forse polarisatie. Mensen staan 
lijnrecht tegenover elkaar. De milieubeweging tegenover de agrarische 
sector, rechts tegenover links, progressief tegenover conservatief. we 
zien het in de samenleving. we zien het in de politiek. Het midden 
lijkt steeds meer uitgehold. De stem wordt steeds meer op de flanken 
uitgebracht.

Dat is SIRE ook opgevallen. Deze stichting komt eens in de zoveel 
tijd met een campagne waarin reclametijd niet gebruikt wordt voor 
commerciële, maar voor niet-materiële doeleinden. ‘Je bent een rund 
als je met vuurwerk stunt’. ‘De maatschappij, dat ben jij’. ‘De dood, praat 
erover, niet eroverheen’. U kent ze wel, die slogans.
Niet al te lang geleden is er een nieuwe campagne gelanceerd: ‘Verlies 
elkaar niet, als polarisatie dichtbij komt’. De vraag die daarbij gesteld 
wordt, is er een waarbij je aan het denken wordt gezet: ben je een 
discussie aan het winnen of elkaar aan het verliezen?

De samenleving en de politiek hebben ermee te maken, maar ook in de 
kerk komt polarisatie voor. Mensen hebben soms zulke tegengestelde 
meningen dat er scheuringen dreigen en zomaar ook komen. In de 
afgelopen tijd heb ik meegedaan aan een onderzoek van dr. Steef Post. 
Hij is mediator en is nu bezig om een theologische vertaalslag te maken 
in het denken rond omgang met polarisatie. Een tijdje geleden heeft er 
iets over in het RD gestaan. Ik werd daar toen ook geïnterviewd. Ik citeer 
er een stukje uit: 

In zijn huidige gemeente is de variatie in opvattingen beduidend groter. Ze 
komen met name naar voren in het denken over de liturgie. Het probleem 
is opgelost door de verschillende groepen te bedienen. „In de ene dienst 
worden uitsluitend psalmen gezongen, met orgelbegeleiding. In de andere 
diensten ook vrije liederen, van Weerklank tot opwekkingsliederen en Sela, 
al dan niet met een combo. Dat typeert de breedte van Barneveld. Als 
predikanten rouleren we over de drie kerken en sluiten we ons bij de daar 
geldende liturgie aan.”
De verscheidenheid roept soms spanning op, erkent ds. Plug. „Binnen de 
gemeente wordt de diversiteit in liturgieën verschillend ervaren. Dat stelt 
ons voor de vraag hoeveel rek er op het elastiek zit.” De predikant wil zo veel 
mogelijk verbinden. „Bepalend is voor mij of zaken in lijn zijn met Schrift en 
belijdenis. Voor de gemeente als geheel is de hamvraag: gaat het om mijn 
gelijk of aller geluk, in de Bijbelse zin van het woord? Er is een probleem als 
mensen hun eigen standpunt als het enige juiste beschouwen en ieder die 
anders denkt, afschrijven. Dan is er echt sprake van polarisatie.”

De vraag is hoe we naar elkaar kijken. De filosoof bart brandsma heeft 
nagedacht over het thema polarisatie. Hij ziet bij polarisatie dat op de 
twee polen mensen zitten (hij noemt ze pushers) die koste wat kost hun 
zin willen doordrijven. Eén van de kenmerken is hoe er over de ander 
gesproken wordt. Die ander wordt op een gegeven moment niet meer 
gezien als een (mede)mens, maar als een ding, een object. Kan dat in de 
gemeente van Christus gebeuren, dat je een discussie wint, maar elkaar 
verliest? waartoe worden we geroepen?

In onze bijeenkomsten deden we bijbelstudie uit Romeinen 14, 1 
Korinthe 12 en Filippenzen 2. Het aantal bijbelgedeelten die gaan over 
een goede omgang met elkaar in de gemeente van Christus, zijn legio. 
laten we vooral buigen voor de Schrift. want als we het toch érgens 
over eens zijn, dan is het dat Gods woord het eerste én het laatste 
woord heeft.
Ds. L. Plug
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dit jubileum stilstaan. we doen dit 
aan de hand van een ‘proeverij’ van 
Herberg-activiteiten. Het wordt een 
dag van terugblikken, meedoen 
en vooruitblikken door workshops, 
rondleidingen, muziek en ontmoeten. 
we willen God danken voor deze plek 
en voor de zegen die zoveel gasten 
gedurende deze jaren hebben ervaren. 
De Open dag vindt plaats op het terrein 
van PDC de Herberg, Pietersbergseweg 
19, Oosterbeek van 13.30-16.00 uur. 
we nodigen u uit om (opnieuw) kennis 
te maken met wat PDC de Herberg als 
huis van de kerk in deze tijd te bieden 
heeft. Van harte welkom! we vinden 
het fijn als u zich aanmeldt via info@
pdcdeherberg.nl. Voor meer informatie 
kunt u terecht op onze website www.
pdcdeherberg.nl. 

UITNODIGING: NAcHT VAN GEBED 
Tip: Noteer hem in jouw/uw agenda!
“waarom deze nacht?” vraagt u zich 
af… “waakt en bidt..” is de opdracht die 
we van Jezus krijgen in Mattheüs 26 vs 
41.
én van een nacht bidden knap je op! 
Hoe dat kan? Kom het ervaren… Een 

nacht van gebed is vooral geestelijk 
verfrissend!
we zijn soms zoveel met onszelf bezig, 
dat we het gevaar lopen geestelijk in 
slaap te sukkelen. 
Maar wat kunnen we veel leren van 
onze broers en zussen in het geloof. 
wat zij (door de kracht van de Heilige 
Geest) laten zien en vertellen van hun 
rijkdom in Christus onder angstige en 
bedreigende omstandigheden, maakt 
ons stil. 
Daarom van harte 
welkom (alle 
leeftijden!) om te 
bidden, te zien 
(videobeelden), te 
zingen en te ontmoeten.
Datum: 9 en 10 juni
Tijd : 20.00 uur -2.00 uur
Plaats: TWR Belevingscentrum Missie 
en Media, Stationsweg 2a, Barneveld

KENIA 2023
De eerste 
bijeenkomst 
voor de reis 
van dit jaar is 
geweest en er zijn 24 deelnemers. Deze 
jubileumreis heeft ongetwijfeld weer 
de nodige verassingen in petto voor 
ons. Tien deelnemers zijn eerder mee 
geweest, die kunnen de andere 14 gaan 
‘gidsen’. we proberen naast bekende 
elementen ook weer nieuwe aspecten 
aandacht te geven.
Er gaan ongetwijfeld nog wat acties 
komen om de noodzakelijke fondsen 
bijeen te brengen. Ons budget bestaat 
uit voorlopig drie speerpunten en dat 
wordt een uitdaging om dat bijeen 

te krijgen. Kerkbouw 
(€ 7.000), waterput (€ 8.000), 
Huurhuisjes (€ 10.000) 
dus totaal € 25.000. 
Hopelijk kunnen we weer 
rekenen op onze vaste 
sponsors en de trouwe 
gemeenteleden die elk jaar 
een duit in het ‘Keniazakje’ 
doen. als illustratie is het 
misschien goed om eens 
te melden dat de groep 
deelnemers uit 2011 al 12 
jaar de trouwe sponsors 
zijn van schoolgeld voor de 
kinderen van fam. Kiriswa. 
Op dit moment is dochter 
Grace (zie foto) bezig met 
een masterstudie en hoopt 
aan het einde van dit jaar 
deze succesvol af te ronden. 
Op deze manier wordt er 
structureel bijgedragen aan 
het welzijn van het hele 
gezin, de familiekring en 
misschien op termijn ook 
de community waar ze toe 

behoort.
wie ook kan en wil bijdragen 
aan onze missie kan dit doen via 
NL39RABO0305509195 t.n.v. 
Zendingscommissie 
Hervormde 
Gemeente 
barneveld, o.v.v. 
een projectdoel. 
we geven via de 
website www.
barneveldkenia.nl 
regelmatig updates 
over de stand van 
zaken.

cONTAINERBRAND 
BIJ DE GOEDE 
HERDERKERK 
Groot was onze 
schrik toen we 
vorige week 
vrijdagavond 12 mei 
werden gebeld met 
de boodschap dat het oud papier in 
de container bij de Goede Herderkerk 
door nog onbekenden in brand was 
gestoken.

Gelukkig hebben 
omstanders, 
welke de brand 
ontdekten, direct 
de brandweer 
gealarmeerd. 
Het blussen van 
een papierbrand 
is vanwege de 
compactheid erg lastig. Het papier 
moet uit elkaar worden getrokken 
om het vuur goed geblust te krijgen. 
we zijn de melder en brandweer 
veel dank verschuldigd voor dit 
snelle en adequate optreden. Ook 
de toegesnelde vrijwilligers van onze 
commissie Kerk in Uitvoering hartelijk 
dank voor jullie aanwezigheid en 
begeleiding ter plaatse! 
De onlangs in gebruik genomen 
nieuwe container van afnemer firma 
leen van Dijk heeft helaas veel schade 
opgelopen, wat ontzettend jammer én 
vervelend!! De aangebrachte speciale 
lak is voorin aan drie zijden geheel 
weg door de hitte van het vuur. De 
restanten, het gebluste oud papier, 
moet als chemisch afval worden 
afgevoerd. alles bij elkaar loopt de 
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jEUGD & GEZIN

blijven komen als “meester”. Dat is altijd 
fijn, want er is genoeg te doen!
Dit seizoen hebben we het gespaarde 
bedrag overgemaakt aan onze 
zendingsmedewerkers / bijbelvertalers: 
Job en Margret boone. Samen 
met het geld wat de kinderen van 
zondagsschool 16.45 uur meebrachten, 
is dit € 150, 25. 
Op 3 juni hopen we het 
zondagsschoolseizoen af te sluiten door 
nog met elkaar een paar uurtjes weg te 
gaan. De ouders krijgen hierover t.z.t. 
bericht. we kijken er naar uit om alle 
kinderen dan weer te ontmoeten en 
hopen op een gezellige, ontspannen 
dag met elkaar. 
Groetjes van de leiding zondagsschool, 
10.45 uur in Rehoboth

LEIDING ZONDAGSScHOOL GEZOcHT!
afgelopen seizoen hebben wij 
als leiding van de zondagsschool 
Timotheüs een erg fijn seizoen gehad. 
we hebben elke zondagmiddag tussen 
de 15-25 kinderen op bezoek gehad. En 
wat was het weer een mooi en gezellig 
seizoen met de kinderen! we hebben 
heel veel met elkaar gezongen, mooie 
bijbelverhalen mogen vertellen, leuke 
knutselwerkjes en kleurplaten gemaakt.
aan het eind van het zondagsschool 
seizoen gaan wij altijd wat leuks met 
de kinderen doen. En afgelopen maand 
zijn wij met meer dan twintig kinderen 
naar de Monkey Town in Ede geweest. 
En wat was het een leuke en gezellig 
afsluiting van het afgelopen seizoen!! 

Helaas hebben wij tijdens ons uitje 
ook afscheid moeten nemen van twee 
van onze leidinggevenden Corrina 
lagerwey en Jolanda Schakel. Zij 
hebben zich vele jaren met liefde en 
passie voor de zondagsschool ingezet, 
maar hebben toch besloten om te gaan 
stoppen. Dat vinden wij natuurlijk héél 
erg jammer maar hierbij willen wij als 
leidinggevenden hen via deze weg 
nogmaals bedanken voor hun inzet 
van de afgelopen jaren. Omdat zij nu 
afscheid hebben genomen zijn wij voor 
het nieuwe seizoen heel erg hard op 
zoek naar nieuwe leidinggevenden. 
wij zijn dus op zoek naar minimaal 1 
volwassene die ons team kan en wil 
komen versterken. Daarnaast zijn wij 
opzoek naar een aantal tieners die ons 

75 JAAR ISRAËL
Dit jaar mag Israël, 
en wij met hen, 
vieren dat het 75 jaar 
geleden herboren 
en uit de as van 
auschwitz herrezen 
is.
als daaruit één 
ding duidelijk wordt, is het wel Gods 
verbondstrouw aan Israël, zoals Ps 
105:8-11 het uitzingt: Hij denkt aan 
Zijn verbond voor eeuwig (…..) door te 
zeggen: Ik zal u het land Kanaän geven, 
het gebied dat uw erfelijk bezit is. 
Van die trouw mogen ook wij, vandaag, 
getuigen zijn. En dat nu dus alweer 
75 jaar lang. Hoe bijzonder is dat. Niet 
alleen hóren over Gods trouw, maar 
deze ook met onze eigen ogen fysiek 
kunnen wáárnemen. 
wat dat betreft leven wij in profetische 
tijden waarin we mogen meemaken 
dat Israëls God de vele, nog uitstaande 
beloften aan Zijn volk aan het vervullen 
is. Zoals die b.v. staat in amos 9:15: Ik 
zal hen in hun land planten, en zij zullen 
nooit meer weggerukt worden uit hun 
land, dat Ik aan hen gegeven heb, zegt de 
HEERE, uw God. Of in Hos. 6:2: Na twee 
dagen zal Hij ons levend maken, op de 
derde dag zal Hij ons doen opstaan en 
zullen wij voor Zijn aangezicht leven. 
Of in Ez. 37, het visioen van de 
beenderen, dat we voor onze ogen in 
vervulling zien gaan. 
En als we dan zien dat vs 1-14 zich nu 
voor onze ogen aan het vervullen is, 
mogen we ook vast en zeker geloven 
dat vs 15-28 (de hereniging van de 
12 stammen) óók in vervulling zal 
gaan, uitlopend op de komst van 
Israëls Messias, zoals onder anderen 
beschreven in luk 1:32-33; Hand. 1:6-11 
en Zach. 14, wanneer Zijn voeten zullen 
staan op de Olijfberg en de volkeren 
jaarlijks zullen opgaan naar Jeruzalem 
om daar met Israël het loofhuttenfeest 
te vieren en zich neer zullen buigen 
voor de Koning, zittend op Zijn troon te 
Jeruzalem. 
Naar die toekomst mag Israël en mogen 
de volkeren uitzien. am Yisraeel chai 
- Het volk Israël leeft! Dank zij Gods 
verbondstrouw aan Israël, tot zegen 
voor de volkeren en uitlopend op het 
herstel van Zijn goede schepping.
Werkgroep “Israël & onze gemeente”

als volwassenen kunnen ondersteunen 
met het knutselen. 
Mocht u/jij interesse hebben om ons 
vanaf de start van het nieuwe seizoen 
te komen helpen, dan kan je ons een 
mail sturen naar: roelof123@gmail.com 
of bellen naar 06-24368884. wij zien uw 
reactie graag tegemoet!

schade in de duizenden euro’s. 
Dank aan de firma Van Dijk, die 
er alles aan heeft gedaan om de 
inzameling door te kunnen laten gaan. 
Zo is zaterdagochtend vroeg een 
vervangende container gebracht. 
Een gevolg van o.a. deze vervelende 
gebeurtenis is dat de container in 
het vervolg op zaterdagochtend 
wordt geplaatst in plaats van op de 
vrijdagmiddag. 
we vragen dan ook met klem geen oud 
papier meer voor de zaterdagochtend 
te brengen en op de parkeerplaats 
achter te laten. Het zal wegwaaien 
waardoor het de omgeving zal 
vervuilen. we hopen op ieders begrip 
en medewerking!

Namens de commissie Kerk in 
Uitvoering,
Marco van Ginkel

KERK IN UITVOERING
alles in de tuin groeit en bloeit weer 
uitbundig; heeft u in uw tuin gewerkt 
en snoeiafval?
Zaterdag 3 juni 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

ZONDAGSScHOOL
Zondagmorgen 16 april was er 
voor de laatste keer in dit seizoen 
zondagsschool. we mogen dankbaar 
terugzien op heel veel kostbare uurtjes 
met elkaar. Fijn, dat er zoveel kinderen 
trouw kwamen om te luisteren naar 
een bijbelverhaal en samen te zingen, 
te knutselen of een bijbelspel te 
doen. Geweldig mooi om te zien hoe 
enthousiast en betrokken de kinderen 
waren… we hopen dat de Heere het 
onderwijs en de onderlinge contacten 
wil zegenen. Tot eer van Zijn Naam.
we hebben afscheid genomen van 
Maurits Vos. Hij kreeg een gedenkplaat, 
dagboek en persoonlijk gedicht mee 
naar huis. Gelukkig is het niet een 
definitief afscheid, want hij wil graag 
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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

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

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


