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TROOST ELKAAR
1 Thessalonicenzen 4: 18
Komende zondag vieren we de eeuwigheidszondag. In de kerkdiensten zullen dan
ook alle namen worden genoemd van hen die in het afgelopen jaar overleden zijn.
Altijd weer een aangrijpend moment. Goed is het dat daarbij ook achterblijvende
familieleden aanwezig zijn, om zo de naam van hun geliefde te horen. Hun overlijden
geeft verdriet en een lege plaats. Moeilijk is dat om te verwerken. Maar we doen dat
alles wel in het licht van de eeuwigheid, van Gods eeuwige toekomst, die Hij bezig
is te verwerkelijken. Toch kan dit alles de vragen oproepen, die ook in de gemeente
van Thessalonica gesteld werden. Daar, in die Griekse stad, had de apostel Paulus
het evangelie van Jezus, de Messias van Israël, uitgeroepen. Door de werking van de
Geest waren er mensen, Joden en niet-Joden, die dat evangelie geloofde. Er ontstond
een kleine gemeente. Eén van de speerpunten van de prediking van Paulus was, dat
Jezus, Die aan het kruis en in Zijn opstanding Gods werk volbracht had, spoedig zou
terugkomen, om de schepping te voltooien en het Rijk van God voorgoed te vestigen
op de aarde. Een heerlijke toekomst voor allen de in Hem geloven.
Echter, die toekomst bleef uit, en in de gemeente overleden mensen. Dat gaf
verdriet en gemis in de gezinnen en bij families. Maar er kwamen ook vragen: hoe
zit dat met deze mensen die overleden zijn? Krijgen die dan geen deel aan Gods
toekomst? Dat is angstig, want dan zou het met de dood zijn afgelopen.
Op die vragen gaat de apostel dieper in. Dan wijst hij nadrukkelijk op Jezus. Kijk naar
Hem. Hij hing aan het kruis en aan dat kruis is Hij gestorven en werd Hij neergelegd in
een graf. Toen leek alles voorbij. Toch was dat niet het geval, want op de derde (!) dag
stond Hij op uit de dood, wekte de Vader Hem tot het leven, het eeuwige leven. Dat
eeuwige leven van Jezus ontving Hij dwars door de diepte van de dood heen.
Let op Hem, zegt de apostel. Let op de Vader, want de God van Israël is de levende
God en van Hem zingen we in Psalm 84 dat Hij ook het leven geeft. Wie in Hem gelooft
mag het weten, dat zijn of haar leven met Jezus verborgen is in God. Daarom kan
Paulus in Rom. 8 ook zeggen, dat niets ons zal kunnen scheiden van Gods liefde, zelfs
de dood niet. Daarom, omdat Jezus is opgestaan, is onze dood ook niet het laatste. Hij
zal allen die in Hem geloven wekken tot het leven. Dat zal gebeuren op de dag dat Hij
komt en wanneer God het leven voorgoed aan het licht brengt.
Dan gebruikt de apostel een prachtig beeld: het beeld van een terugkerende
koning, die de veldslag tegen de vijand heeft gewonnen en nu feestelijk zal worden
onthaald door de inwoners van de stad. Als ze hem horen, rennen ze hem juichend
tegemoet. Zo zal het gaan als Jezus komt. Allen die in Hem geloofd hebben zullen Hem
juichend tegemoet gaan, in de lucht, om Hem dan voor eeuwig te loven en te prijzen.
Dat zullen állen doen, ook zij die al overleden zijn. Zij zullen worden opgewekt om
straks hun Heere, in Wie ze geloofd hebben te begroeten.
Dat vooruitzicht mogen we hebben. We geloven, omwille van Jezus’ opstanding, dat
het graf, waarin we onze geliefden hebben gelegd, niet het laatste woord heeft. Door
het geloof mogen we over dood en graf heen zien naar Gods toekomst.
Paulus houdt dit aan de gemeente voor, toen en vandaag, opdat we elkaar op deze
wijze zullen troosten. Troosten. D.w.z. dat dit helend en verzachtend mag zijn. Wat een
troost om onze geliefden die in Jezus hebben geloofd, veilig te weten in Zijn handen.
Ze zullen leven, voor eeuwig in de voltooide schepping, tot eer van Hem, Die hen zo
uitnemend heeft liefgehad. Met dat uitzicht mogen we elkaar troosten en bemoedigen
en wijzen op de levende God van Israël, Die ons in Jezus, de Messias het leven geeft.
Ds. P. de Jager

COLOFON

KERKDIENSTEN

EINDREDACTIE
Diny de Knegt
Dr. Albert Schweitzerlaan 70
3771 XN Barneveld. Tel: 40 04 30

Zondag 20 november
(Eeuwigheidszondag)

Zondag 27 november
(1e Adventszondag)

OUDE KERK
09.00 uur: (5) ds. A. Bloemendal
11.00 uur: (3) ds. J. van Rumpt
16.45 uur: (1) ds. K.M. Teeuw
(Voorthuizen)
19.00 uur: (3) ds. G.H. Molenaar
(Genemuiden)

OUDE KERK
09.00 uur: (2) ds. P. Molenaar
11.00 uur: (5) ds. A. Bloemendal
16.45 uur: (1) ds. J.A. Brussaard
19.00 uur: (4) ds. G.H. Vlijm
(Wezep)

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
Nico Lokhorst
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
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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.

K.C. rehoboth
09.00 uur: (2) ds. P. Molenaar
11.00 uur: (2) ds. P. de Jager
GOEDE HERDERKERK
08.45 uur: (1) ds. S.J. Verheij
11.00 uur: (4) ds. L. Plug
16.45 uur: (4) ds. P.B. Verspuij
(Otterlo)
ZINGEN VOOR DE DIENST
Zondag 20 november
v.m.: Psalm 139 : 1
n.m.: Psalm 139 : 14
INZAMELING VAN DE GAVEN
1e collecte: plaatselijke ondersteuningen
2e collecte: onze Hervormde Gemeente
3e collecte: HGJB
Woensdag 23 november
OUDE KERK
20.00 uur: ds. B. Jongeneel
(Lunteren)
kinderoppas
Zondag 20 november
9.00 uur Oude Kerk en 9.00 uur K.C.
Rehoboth: groep 1
8.45 - 11.00 -16.45 uur Goede
Herderkerk: groep 5
Zondag 27 november
9.30 uur Oude Kerk en 10.00 uur K.C.
Rehoboth: groep 2
8.45 - 11.00 -16.45 uur Goede
Herderkerk: groep 3
NEBOplus alleen via uitzending
Zaterdag 19 november
19.00 uur: ds. P. de Jager
Zaterdag 26 november
19.00 uur: A.M.K. Peters (Ederveen)
BEZOEK ZIEKENHUIZEN
- stel uw wijkpredikant op de hoogte
van opname of ontslag;
- vermeld ook zijn naam bij de
administratie van het ziekenhuis.

GOEDE HERDERKERK
08.45 uur: (3) ds. J. van Rumpt
11.00 uur: (3) ds. J. van Rumpt
ZINGEN VOOR DE DIENST
Zondag 27 november
v.m.: Psalm 81 : 12 (OB) | 81 : 8 (WK)
n.m.: Psalm 81 : 2
INZAMELING VAN DE GAVEN
1e collecte: Siriz
2e collecte: onze Hervormde Gemeente
3e collecte: evangelisatiewerk

KERKRADIO
- kanaal 1: diensten Oude Kerk
dinsdag 19.00 uur
zondagochtenddienst Goede
Herderkerk
donderdag 19.00 uur
zondagmiddagdienst Goede
Herderkerk
- kanaal 2: diensten Rehoboth en Nebo
- kanaal 3: diensten Goede Herderkerk

KERKPLEINMARKT 2023
Advocaat
kerkpleinmarkt
In december gaan wij
weer onze bekende
advocaat “Tokky Room”
maken. Een kleine pot kost € 4,50 en
een grote € 8,50.
Wij maken dit op bestelling. Uiterlijk
t/m zaterdag 3 december kunt u de
bestelling doorgeven.
Neem bij
grotere
afname,
misschien
ook
leuk als relatiegeschenk voor de
aankomende feestdagen, even contact
op met onderstaand telefoonnummer.
U kunt bestellen door te mailen
(o.v.v. naam, adres, aantal stuks) naar:
woutjedevries@gmail.com. Bellen kan
ook: 06-81641298.
Bestellingen kunnen afgehaald worden
op maandag 12 december 14.00 - 16.00
uur in Kerkelijk centrum Rehoboth
(Gasthuisstraat 5, Barneveld), of op
zaterdag 17 december 9.00 - 12.00 uur
in onze verkooploods (Van Zuijlen van
Nieveltlaan 54, Barneveld).
De opbrengst is voor het onderhoud
van de Oude Kerk.

Inzameling goederen
Heeft u meubels, of andere grotere
objecten neem dan contact op met
Wout van den Bosch, 0342-412202 om
een afspraak te maken om deze op te
halen. Voor het inbrengen van kleinere
spullen kunt u terecht bij de Goede
Herderkerk. We zijn daar met onze auto
aanwezig iedere zaterdagochtend van
9.00-12.00 uur.
Houdt u er rekening mee dat de
ingebrachte spullen “verkoopwaardig”
zijn? Dat wil zeggen: schoon, compleet,
goed functionerend en goed verpakt
(breekbare spullen). Dan zijn ze voor
ons ook geschikt om te verkopen en bij
te dragen aan een mooie opbrengst.
Voorverkoop meubels en kleinere
spullen aan de Van Zuijlen van
Nieveltlaan 54: We zijn iedere 1e en 3e
zaterdag van de maand van 9.00 tot
12.00 uur geopend. De eerstkomende
data zijn: 19 november en 3
december. 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/.
Voor vragen of informatie: Telefoon:
413551 of kerkpleinmarkt@
hervormdbarneveld.nl.
De kerkpleinmarktcommissie

ALGEMENE BERICHTEN
EEUWIGHEIDSZONDAG
Komende zondag is het de laatste zondag van het kerkelijk jaar, de
zogenoemde Eeuwigheidszondag. We mogen dan in het bijzonder stilstaan
bij die eeuwige toekomst die weggelegd is voor een ieder die gelooft in Hem
(Joh. 3:16). In de morgendiensten gedenken we ook de gemeenteleden die
ons het afgelopen jaar ontvallen zijn. Nabestaanden zijn voor deze diensten
uitgenodigd. Per wijk zal er een dienst zijn en ook voor NeboPlus.
In verband hiermee zullen er in zowel de Oude Kerk als Rehoboth om 9.00
uur én 11.00 uur diensten zijn. In de dienst van 11.00 uur in Rehoboth zal de
klassieke liturgie gevolgd worden.
WOENSDAGAVONDDIENST OUDE KERK
Woensdagavond 23 november zal er weer een weekdienst gehouden worden.
Ds. B. Jongeneel uit Lunteren hoopt dan voor te gaan in de Oude Kerk om
20.00 uur. U bent van harte welkom. En als u niet in de gelegenheid bent om
naar de kerk te komen, dan kunt u deze dienst ook online volgen. Van harte
aanbevolen.
SENIORENMIDDAG
Op donderdagmiddag 24 november a.s. is weer de maandelijkse
seniorenmiddag gepland. De meditatie deze middag wordt gedaan door
ds. Verheij. Na de pauze hebben we dhr. Snijder uitgenodigd om in beeld
en geluid iets te vertellen over de vier jaargetijden. Naast vele dichters,
componisten en personen met commerciële doeleinden zijn er vele varianten
aanwezig over dit thema. Laat u zich deze middag ook verrassen door dit
thema? Van harte welkom in de kerkzaal van ‘Rehoboth’, inloop vanaf 14.15
met koffie/thee. We beginnen om 14.30 en om 16.30 hopen we te eindigen.
Als u vervoer nodig hebt, kunt u contact leggen met de diaken van wijk 1, dhr.
N.A.(Nees) Bos, tel: 417515.
WIJZIGING DIENSTEN
In de vorige kerkbode heeft u kunnen lezen over de begroting van
de kerkrentmeesters en de zorgen die er zijn met betrekking tot het
begrotingstekort. Vanwege de urgentie maken we vaart met het doorvoeren
van een aantal maatregelen. Voor enkele kleinere zaken is dat al gebeurd. 
Een belangrijke maatregel is dat we diensten gaan concentreren in minder
gebouwen. Twee aanpassingen, waar we afgelopen zomer al kennis mee
hebben gemaakt, zijn:
• Twee morgendiensten in de Oude Kerk en geen in Rehoboth (een klassieke
dienst en een middendienst, zoals het geval was in de periode toen
Rehoboth gebruikt werd voor de opvang van vluchtelingen);
• De middagdiensten in de Goede Herderkerk en Oude Kerk voegen we
samen tot één dienst in de Oude Kerk (dit is een middendienst, zoals in de
afgelopen vakantieperiode ook al het geval was).
Op deze manier hoeft de kerkzaal van Rehoboth op zondag niet verwarmd
te worden en de Goede Herderkerk alleen ‘s morgens. Deze maatregel gaat in
vanaf 27 november, de eerste Adventszondag.
Ondertussen zullen de Algemene Kerkenraad en de kerkrentmeesters de
komende tijd bekijken hoelang deze maatregel geldt en of er mogelijk verdere
aanpassingen in het dienstenrooster mogelijk en/of wenselijk zijn.
Vooralsnog zal er in de Oude Kerk om 9.00 uur een dienst met klassieke liturgie
en om 11.00 uur een dienst met midden liturgie zijn. De Algemene Kerkenraad
wil de komende tijd de mogelijkheid bespreken om deze liturgieën met een
bepaald interval te laten wisselen van tijdstip.
De zondagsschool die ’s middags in de Goede Herderkerk is, zal nu in
Rehoboth gehouden worden. Er wordt ook aan gewerkt om dit ook te regelen
voor de kinderoppas. Houdt de sociale mediakanalen daarvoor in de gaten.
Het volledige kerkdienstrooster ziet er vanaf 27 november als volgt uit:
• Oude Kerk: 9.00 (k), 11.00 (m), 16.45 (m) en 19.00 (k)
• Goede Herderkerk: 8.45 (v), 11.00 (v)
Vervolg op pagina 5
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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
HELPT (ELK)ANDER:
Hulpdienst en vervoer
Tel.: 0342-41 23 02 / 06 - 50 12 33 99 /
06 - 13 84 09 04
mail: helptelkanderbarneveld@gmail.com

In en om de HERVORMDE KerK - 18 november 2022

ADRESSEN VOOR ANDERE HULP
https://hervormdbarneveld.nl/hulpnodig-wij-helpen

4

PLAATSELIJKE ONDERSTEUNINGEN
Diaconiecollecte zondag 20
november
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, maar ook aan
de energiecrisis en de hoge inflatie.
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.
SIRIZ
Diaconiecollecte zondag 27
november
Siriz is een organisatie die hulp verleent

bij onbedoelde zwangerschappen. Siriz
werd in 2010 opgericht en komt voort
uit de VBOK. De medewerkers hebben
de overtuiging dat het ongeboren leven
vanaf het begin recht heeft om zich
verder te ontwikkelen en ter wereld
te komen. Siriz werkt daarom aan een
maatschappelijk klimaat waarin men de
waarde van ongeboren menselijk leven
erkent en de eigen verantwoordelijkheid
voor dit leven wil dragen.
Door middel van het geven van
voorlichting onder jongeren
probeert Siriz het aantal onbedoelde
zwangerschappen in Nederland terug
te dringen. Daarnaast verleent de
organisatie kortdurende en langdurende
psychosociale hulp aan vrouwen en
mannen die te maken krijgen met
een onbedoelde zwangerschap. Ook
biedt Siriz opvang aan zwangere
vrouwen zonder woonplek die
intensieve begeleiding nodig hebben
als voorbereiding op het moederschap
op jonge leeftijd. Siriz werkt in heel
Nederland met 35 beroepskrachten en 50
opgeleide vrijwilligers. Ook deze collecte
van harte aanbevolen.
Namens alle diakenen,
G. Ligtenberg
VERANTWOORDING COLLECTEN
Algemeen diaconaal werk
30 oktober
€ 2.058,17
Zieken- en ouderenwerk
2 november
€ 1.538,02
Dorcas 6 november
€ 3.111,25
Zendingsbussen oktober
€ 1.441,24
De diakenen

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: C. van de Pol tel. 49 13 03
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
OPBRENGST DANKDAGCOLLECTE
We blikken heel dankbaar terug op
de dankdagcollecte. De collecte heeft
inclusief nagekomen bankontvangsten

het prachtige bedrag van € 35.754
opgebracht. Dat is een zeer
bemoedigende opbrengst. Onze dank
gaat allereerst uit naar de Heere God.
Hij zorgt onverminderd voor zijn kerk.
Alle gevers hartelijk dank voor uw
bijdrage. We bidden dat de Heere u en
uw gaven zegent, tot eer van Hem en
tot opbouw van Zijn koninkrijk.
VERTREK ALGEMEEN COORDINATOR
Nico Lokhorst gaat ons helaas verlaten.
Niet als gemeentelid en koster,
maar wel als algemeen coördinator.
We vinden het heel spijtig dat hij
besloten heeft terug te keren naar
zijn voormalige werkgever. Per
eind december beëindigt Nico zijn
werkzaamheden. Graag hadden we
veel langer gebruik gemaakt van zijn
diensten. Het was voor hem overigens
een lastige beslissing. Nico heeft naar
ons toe aangegeven er alles aan te
zullen doen de lopende zaken juist af te
handelen voor een goede overdracht.
Dat is Nico ten voeten uit.
ZOEKTOCHT NIEUWE COORDINATOR
Vanwege het aanstaande vertrek
van Nico zijn we op zoek naar een
nieuwe coördinator. Het heeft onze
voorkeur dat hij of zij lid is van onze
gemeente. Voor nadere informatie, zie
de advertentie elders in deze kerkbode.
We vragen eenieder kennis te nemen
van de advertentie om ook anderen,
vrienden of kennissen, op de vacature
te kunnen attenderen.
WERKZAAMHEDEN IN GOEDE
HERDERKERK
Maandag 31
oktober is
het bordes
(de trap)
achter het
orgel van
de Goede
Herderkerk
gereed
gekomen.
Een mooi
stukje
vakwerk! Met
gebruikmaking van het bordes kunnen
de organisten het orgel veilig stemmen.
We schreven er al over: de beoogde
vervanging van de cv-ketel. Er is hard
aan gewerkt en de installatie van de
nieuwe ketel is net op tijd gereed
gekomen voor de diensten op zondag
13 november. De nieuwe ketel draagt
bij aan de gewenste besparing op
energiekosten. De ketel vervangt een
ruim 40 jaar oude open brander cvketel (een “Buderus”) die niet meer aan
de gestelde eisen voldeed en niet meer
door keuringen zou zijn gekomen.

ALGEMENE BERICHTEN
Vervolg van pagina 3

AANKONDIGING COLLECTEN
De collectedoelen voor de komende
weken zijn: zondag 20 november:
tweede collecte voor kerkbeheer (‘onze
hervormde gemeente’) en derde collecte
voor de Hervormd Gereformeerde
Jeugdbond (HGJB); en zondag 27
november: tweede collecte voor
kerkbeheer en derde collecte voor het
evangelisatiewerk in onze gemeente. We
bevelen alle collecten van harte aan.
Hieronder belichten we de collecten
voor de HGJB en het evangelisatiewerk.
HERVORMD GEReFORMEERDE
JEUGDBOND
De HGJB wil jongeren bij Christus
brengen, opdat ze Hem leren kennen,
vertrouwen en navolgen. Al meer dan
honderd jaar biedt de HGJB houvast
aan jongeren en hun gemeenten.
De HGJB organiseert activiteiten
voor jongeren en rust ouders en
leidinggevenden toe. Voorbeelden
van activiteiten zijn: het Zomerfestival,
het Scholierenweekend en de
Kerstconferentie.
EVANGELISATIEWERK
Bekende vormen van evangelisatiewerk
zijn de Openluchtdienst, de
Jeugdweken en de Kerstnachtdienst.
Een wat minder bekende vorm betreft
de Soep-inn. Een enthousiaste groep
vrijwilligers organiseert regelmatig
woensdagavonden in de Goede
Herderkerk waarop mensen vanuit de
wijk kunnen komen eten. De Soepinn biedt volop ruimte biedt voor
ontmoeting.
TEN SLOTTE
In Experiencing God Day by Day schrijven
Henry T. en Richard Blackaby het
volgende naar aanleiding van Jeremia
2:6: ‘Is het mogelijk om te bidden, een
eredienst bij te wonen of een offer te
brengen en toch niet de aanwezigheid
van God te ervaren? Het is zeker
mogelijk! Dat is de trieste ervaring van
menig christen. Neem geen genoegen
met een religieus leven waarin een vitale
relatie met Jezus Christus ontbreekt.
Wanneer God aanwezig is, zal het
verschil duidelijk zijn.’
E. Kas

PAPIER
Ook de kosten voor papier zijn flink gestegen. Daarom het verzoek, als er een
liturgie is (zoals met Eeuwigheidszondag) of een liedblad, zoveel mogelijk
samen te doen. Dat helpt weer een beetje en is ook nog beter voor het milieu.
Ook is de liturgie of het liedblad vooraf via de website beschikbaar.
PRAAT EROVER
Van 14 – 20 november is er landelijk weer veel aandacht voor (seksueel)
misbruik en geweld in relaties en gezinnen. Helaas is er ook misbruik binnen
de kerk. In onze gemeente is er een Protocol dat erop gericht is om voor
veiligheid te zorgen voor kwetsbare groepen in de kerk (hervormdbarneveld.
nl/veiligekerk). De kerk hoort een plek te zijn waar mensen zich veilig kunnen
voelen en veilig zijn: jong en oud, gemeenteleden en bezoekers, kerkelijk
werkers en vrijwilligers. Ook is het belangrijk dat we als gemeente oog en een
luisterend oor hebben voor mensen die, soms na jaren, de moed hebben om
niet langer te zwijgen over wat hen is aangedaan op het gebied van seksueel
misbruik of ander machtsmisbruik.
Het is goed als we alert zijn op signalen van anderen om ons heen. Want
bouwen aan een veilige kerk en een veilige omgeving doen we samen! In deze
kerkbode is op pagina 19 een flyer afgedrukt met hulpverleningsadressen waar
je terecht kunt met melding of vragen rondom (seksueel) misbruik en huiselijk
geweld.
Hebt u of jij te maken met misbruik in de kerk of huiselijk geweld, loop je met
iets uit het verleden of maak je je zorgen over iemand in je omgeving? Wacht
niet langer, maar meld ongewenst gedrag of vraag advies bij de genoemde
meldpunten of andere adressen. Voor dit onderwerp geldt: waar erover
gesproken wordt, durven mensen met hun verhaal naar buiten te komen!
ADVENT
Zondag 27 november is de eerste Adventszondag. De eerste van vier
zondagen waarop we vooruitzien naar het gedenken met Kerst dat Christus
vanuit de hemelse heerlijkheid naar deze duistere aarde kwam. Om ons in
deze donkere wereld op te zoeken, te redden, verlossen van zonde. Wij hoeven
niet zelf op te klimmen naar de hemel. Het zou ons niet eens lukken. Maar Hij
kwam naar beneden om ons op te pakken. Gelóóf en laat je redden.
Zó arm werd de Heer, der engelen Heer,
Die zondaren mint, zo nameloos teer;
Die hun wil vergeven, hoeveel het ook zij:
Zó arm werd de Heiland voor u en voor mij.
OTH 84:2
Namens de algemene kerkenraad, Jaap Mosselman

VERANTWOORDING COLLECTEN
Onze Hervormde Gemeente
30 oktober
€ 1.831,88
Instandhouding Pastoraat
30 oktober
€ 1.793,92
Dankdag Collecte
2 november
€12.994,90
IZB 2 november
€ 1.368,05
Onze Hervormde Gemeente
6 november
€ 1.736,55
Bouwfonds 6 november
€ 1.906,62
Nagekomen Dankdagcollecten
6-november
€ 785,30
College van Kerkrentmeesters

WOONRUIMTE GEZOCHT
Beste gemeente,
Bij deze nogmaals een oproep voor
jonge dame met hondje;
staat over 1 maand op straat; ze is
op zoek naar woning/ kamer
evt. in wonend bij iemand en
vandaar dan verder zoeken.
Tel: 06-57629218
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AANDACHTIG
WAAR IS DE KERK?
We leven in spannende tijden.
Er gebeurt van alles op het wereldtoneel wat ons bedreigt.
Oorlogen en geruchten van oorlogen. Daarnaast is er de angst voor een
wereldwijde recessie. Vergeleken met de coronacrisis is datgene wat we
nu meemaken veel spannender en gevaarlijker.
De oorlog in Oekraïne is nog steeds gaande en de vraag is hoe die zich
ontwikkelt nu Rusland grote verliezen lijdt.
Onlangs deed de herkozen president van China ook een duit in het zakje
door op televisie in zijn legerkleding het volk op te roepen om zich voor
te bereiden op een oorlog. Het kan weliswaar slechts een statement zijn,
maar het woord oorlog is toch maar weer gevallen. Noord-Korea laat de
laatste tijd ook weer flink van zich horen en vuurt verschillende keren
raketten af.
Iran laat weten dat ze nu de beschikking hebben over een
hypersonische ballistische raket die zo snel is dat afweersystemen
geen grip op hem hebben. Israel houdt zich tot nu toe nog op de
achtergrond, maar voor hoelang? Er is sprake van allerlei veenbrandjes
en het lijkt slechts nog een kwestie van tijd voordat de hele wereld in
brand staat.
Daarnaast is er de voedselcrisis, de natuurrampen als gevolg van de
opwarming van de aarde, de kloof tussen arm en rijk die steeds groter
wordt.
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Nu ben ik niet iemand die meent alles direct te kunnen plaatsen onder
de eindtijd, in de zin dat ik zou weten waar we ergens zijn op de
kalender voordat Jezus terugkomt. Maar ik denk dat het goed is om te
beseffen dat we zomaar in een situatie terecht kunnen komen waarin
ons rustige leventje voorbij is. Alle signalen wijzen erop dat het niet de
goede kant opgaat. Ik schrijf dat niet om angst te zaaien of vanuit een
soort sensatiezucht.
Onlangs heb ik nog geschreven in een column in de Barneveldse krant
dat we ons niet moeten laten meenemen in de angstcultuur.
Maar ik schrijf dit omdat ik de stem van de kerk mis.
Waar is de kerk die oproept tot verootmoediging en bekering? De kerk
lijkt echter drukker te zijn met zichzelf en de onderlinge verdeeldheid.
En laat ik voor dat begrip kerk nu ook maar mijn eigen naam invullen. Ik
vraag mij weleens af hoe de Heere Zijn gemeente straks zal aantreffen
wanneer Hij terugkomt...wakker of slapend?
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Ik hoop met dit schrijven dat ik een eerste steentje om tik in een
reeks van steentjes die zal leiden tot een ontwaken en een gevoel van
urgentie bij de kerken om gezamenlijk te komen tot een moment van
verootmoediging en een gebed om een opwekking.
Of hoop ik dan teveel...?
Ds. J. van Rumpt

AGenda verenigingen
Hadassa
Op dinsdag 22 november gaan we weer verder met de
Bijbelstudies over de Psalmen.
De mooie psalm 139 is aan de beurt.
Koffie en thee staan klaar om 9.15 uur en
we hopen eind 9.30 uur te beginnen.
Welkom!
MANNINNE
Dinsdag 22 november hopen we om 19.45 uur weer bij elkaar te komen in de
Goede Herderkerk om samen Bijbelstudie 4 over psalm 139 te bespreken.
We zijn nog op zoek naar nieuwe leden; iedereen van harte welkom!
MANNENVERENIGING “SCHRIFT EN BELIJDENIS”
Onze vereniging nodigt al haar leden en gasten uit voor onze gespreksavond
op donderdagavond 24 november om 19.30 uur
in de bovenzaal van Rehoboth.
Voor deze avond is er het vervolgonderwerp uit Zacharia 2 : 1 - 13
“Het 3e visioen: de Man met het meetsnoer“.
Ingeleid door onze voorzitter ds. J.P. Nap.
Inlichtingen via e-mailadres: fambleijenberg@solcon.nl.
Allen hartelijk welkom!
Het Bestuur
Jochebed
Woensdag 30 november hopen we elkaar als vrouwenkring Jochebed weer
te ontmoeten. Vanaf 9.15 staat de koffie klaar. We beginnen om 9.30 uur in
de Goede Herderkerk. Aan de beurt is hoofdstuk 5 uit het bijbelstudieboekje
Vrouw tot Vrouw. Dat gaat over psalm 99, Vergevende genade. Welkom!
ISRAËL-BIJBELKRING
Donderdagavond 1 december
Goede Herderkerk, aanvang 20.00 uur
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Tolboomweg 12 • 3784 XC Terschuur
Elektrotechniek T 0342 461789
E info@sloof.nl I www.sloof.nl
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AANKOOP
VERKOOP
TAXATIES

VERHUISPLANNEN?
Laat ons uw woning succesvol verkopen!

0342 400 285 | www.wolfsgoed.nl

BEZINNINGSTRAJECT EN BEROEPINGSWERK
Onlangs werd bekend dat ds. Verheij het beroep
naar de hervormde gemeente van Sliedrecht heeft
aanvaard. Onder normale omstandigheden betekent
dit dat er een predikantsplaats ‘vacant’ is en we een
nieuwe predikant beroepen. Dit zal nu anders gaan.
Daar zijn twee belangrijke redenen voor, die we in dit
artikel met u delen.
De organisatie van onze gemeente
Een belangrijke reden is dat de Algemene Kerkenraad
zich bezint op de structuur en de organisatie van
onze gemeente. Medio 2022 heeft de AK besloten
tot dit bezinningsproces. We kijken opnieuw naar de
manier waarop we gemeente willen zijn. Hoe willen
we op korte én lange termijn invulling geven aan de
begrippen ‘eenheid’ en ‘verscheidenheid’?
Dit bezinningsproces heeft mogelijk ook invloed op
de indeling van onze gemeente. Sluit de huidige
indeling - met vijf wijken, vijf wijkkerkenraden, een
Algemene Kerkenraad, de organen van bijstand en
verschillende commissies - nog aan bij de wensen en
behoeften die anno 2022 binnen de gemeente leven?
Bijeenkomsten over structuur en organisatie
Het opnieuw bekijken van de structuur en organisatie
is een complex onderwerp, waar veel zaken mee
samenhangen. Daarom organiseren we een aantal
bijeenkomsten waarin tijd en ruimte is om samen
over dit onderwerp door te praten. Aan de hand van
de signalen vanuit de gemeente, de inzichten van de
beleidscommissie en met hulp van externe expertise
hopen we in de loop van 2023 een besluit te kunnen
nemen.
Wat we met deze bezinning ook willen bereiken, is
dat besluitvormingsprocessen binnen de gemeente
verhelderd worden zodat deze niet meer tijd
en energie vragen dan nodig. De talenten van
ambtsdragers en andere gemeenteleden kunnen dan
zoveel mogelijk ingezet worden voor de opbouw van
de gemeente.

ogen houden hoe we tot een indeling en
organisatie kunnen komen die het meest dienend
is aan de gemeente. Het doel is om in onderlinge
verbondenheid en met ruimte voor de verschillende
belevingen God te kunnen dienen én van betekenis te
zijn voor elkaar en voor de wereld om ons heen. Wilt u
dit bezinningsproces meenemen in uw gebed?
Omdat op dit moment nog niet duidelijk is wat
bovengenoemd traject betekent voor de indeling
van de gemeente en het aantal wijken zal het
beroepingswerk voor wijk 1 vooralsnog niet opgepakt
worden.
Begrotingstekort
Een andere reden hiervoor is dat de begroting van
onze gemeente de komende jaren tekorten laat zien.
In de vorige kerkbode schreven we hierover. Vanwege
dit begrotingstekort is de kans aanzienlijk dat we van
de hogere organen van de PKN geen toestemming
krijgen om een nieuwe predikant te beroepen. Deze
organen verlenen toestemming wanneer er een
sluitende meerjarenbegroting is. Ingeval van tekorten
geven zij alleen toestemming wanneer aannemelijk
kan worden gemaakt dat er binnen afzienbare tijd
weer positieve resultaten zullen worden gerealiseerd.
In de huidige situatie kunnen we dat vooruitzicht niet
bieden.
Tot slot
Het is ingrijpend om af te wijken van de normale gang
van zaken en de procedure voor het beroepen van
een predikant niet op te starten. Daarom hebben we
dit eerst gedeeld met de kerkenraad van wijk 1. De
komende maanden bekijken we wat er nodig is om
het werk in de gemeente - en in het bijzonder in wijk
1 - op een goede manier door te laten gaan na het
vertrek van ds. Verheij.
Namens de algemene kerkenraad,
Jaap Mosselman

Dienend aan de gemeente
In dit bezinningstraject willen we steeds voor
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Agenda
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Opgave kerkbode@hervormdbarneveld.nl
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Campingkinderen
'En nou is het afgelopen met al dat
geëmmer!' Schichtig schoof het
meisje, een jaar of 8, weer de tent
in. We staan samen met een bosje
schoonfamilie op een idyllische
camping, met de tent aan het water.
Kans op een mooie portie vrede en
geluk. Maar niet voor onze buurman.
Grote kerel, zware stem, staat naast
ons met twee kindjes van 6 en 8.
’s Avonds moeten ze om 20.30 naar
bed. 'En nóu slápen.' Vijf minuten
later: 'Ik moet plassen.' Na 5 minuten
dimdammen; 'Nou gá dan maar.
Nee Stefan, NIET DIE RITS ZO, je
molesteert de hele tent.’ ‘RENSKE,
NEE NIET DIE ZAKLAMP AAN.’ Het
donderde over de camping.
Toen ik terugkwam van het
toiletgebouw zat schoonmama naast
de tent van de buren. De buurman
was (ten einde raad?) gaan douchen,
de kindjes alleen.
De volgende ochtend onder het
ontbijt kwam hij iets te roken bietsen.
Onze Rien had vuur. En sigaretten.
‘Hier, neem er maar een paar.’ Een
gesprek ontstond. Zonder oordeel.
’t Is best pittig, alleen met twee
kinderen, of niet? Hij vertelde wat
van hun situatie. Interesse over en
weer. Je wilt het ook niet zo op deze
manier. Maar hoe doe je het anders
hè. Ja, hij had al weleens contact
met fijne hulpverleners gehad. Toch
maar weer eens afspreken, want als
iemand mee kon denken was dat wel
welkom.
Dapper vond ik het, zo’n gesprek
voeren. Nog het meest van hem,
omdat hij zich zo open durfde te
stellen. En wat kan het helpen om
(ook als medemens) het gesprek aan
te gaan. Niet oordelend, maar uit
compassie. Het leven is soms gewoon
pittig. Je wilt het goede voor je kind,
maar soms lijkt het niet te lukken.
Weet dat er altijd mensen zijn die jou
niet veroordelen, maar naast je willen
staan. Ook naast jou.
Jan Hendrik van Schothorst
Hulpverlener bij Elan Barneveld
www.elanbarneveld.nl / 0342-400140 /
info@elanbarneveld.nl

Iedere dinsdag en donderdag 10.0012.00 uur Koffiedrinken K.C. Rehoboth
Rafikiruimte | info tel: 400040
Iedere woensdag 18.45 – 19.30 uur
gebedsuur Oude Kerk | info tel. 490547
of 421714
25 november 17.30 uur Samen
eten De Garve | aanmelden via
samenetenindegarve@gmail.com of tel.
0342-421714
Zie ook Agenda op www.
hervormdbarneveld.nl.

Informatief
SCIPIO APP
In de kerkbode
van een maand
geleden hebben
wij gemeenteleden
gevraagd om hun
e-mailadres aan de
ledenadministratie
van het kerkelijk
bureau door te geven voor het gebruik
van de Scipio app.
Veel gemeenteleden hebben hier
gehoor aan gegeven. Zij kunnen nu
al de Scipio app downloaden en hem
bekijken en uitproberen.
Wij krijgen regelmatig de vraag waarom
wij deze app gebruiken en wat de
mogelijkheden zijn.
Deze app komt naast de website
en kerkbode en is met name
bedoeld om binnen onze kerkelijke
gemeente te communiceren, immers
onze kerk heeft veel commissies,
clubs, bijbelstudiegroepen,
ondersteuningsgroepen en andere
samenkomstgroepen. Ieder lid kan
groepen opzoeken of aanmaken
en leden voor bepaalde groepen
uitnodigen (als deze leden zich hebben
aangemeld voor de app). De informatie
blijft dan binnen deze groep bewaard.
Men bepaalt zelf of een groep zichtbaar
en openbaar wordt voor andere
gemeenteleden of juist afgesloten en
dus alleen beperkt tot groepsleden.
Verder beschikt Scipio app over
een actuele agenda, kerkdiensten
en nieuwsberichten vanuit onze
gemeente. Naast de Scipio app zal
Appostel app beschikbaar blijven
voor collectes, giften en aanschaf van
collectebonnen.
Oftewel, het is een handige en
eenvoudige app waar we als gemeente
veel gemak van kunnen hebben om

elkaar te vinden en met elkaar te
communiceren binnen een commissie
of groep.
Het aanmelden van e-mailadressen
aan de ledenadministratie kan via
onderstaande QR-code of via onze
website (zoek naar Aanmelden
e-mailadressen). Na verwerking van het
e-mailadres in de ledenadministratie
kunt u na 1 dag gebruik maken van de
app, die gedownload kan worden van
zowel de Apple App Store als Google
Play.
Mocht u vragen hebben of tips, dan
kunt u contact opnemen via e-mail:
scipio@hervormdbarneveld.nl.
Ook kunt u de mogelijkheden binnen
deze app verder ontdekken op website
https://www.scipio-app.nl/
Veel gebruiksplezier toegewenst!
Namens werkgroep Scipio App

Actueel
KERK IN UITVOERING
De laatste
mogelijkheid van dit
jaar om uw snoeiafval
bij ons in te leveren!
Zaterdag 26
november staan we
op het inzamelpunt
bij de Goede Herderkerk 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

HUISBIJBELKRING OPENBARINGEN
Dit winterseizoen wordt op de (huis)

bijbelkringen het boekje ‘Mensenzoon
tussen de kandelaren” behandeld,
waarin het laatste Bijbelboek
Openbaringen wordt uitgelegd door ds.
A.W.J. Theunisse.
Tijdens één van de huisbijbelkringen in
onze gemeente heeft men Openbaring
4 en 5 behandeld.
Eén van de kringleden had dit extra
voorbereid door alles wat in dit
gedeelte naar voren kwam visueel
te maken, heel indrukwekkend en
ontzagwekkend.
Dankbaar om op deze manier
met elkaar Gods Woord te mogen
bestuderen!

DIACONALE GEMEENTEAVOND ‘WIE
ZIE JIJ’
Hoe kijk jij naar iemand met een
verslaving?
Wat moet je doen als een dakloze je om
geld vraagt?
Komt prostitutie voor in Barneveld?
En is het je eigen schuld als je arm
bent?
Deze en andere vragen komen langs
op de inspiratie-avond ‘Wie zie jij’ die
samen met Tot Heil des Volks (THDV) op
24 november wordt georganiseerd in
de Goede Herderkerk, aanvang 19.45
uur (inloop 19.30).
Een prachtige avond voor heel het
gezin met muziek en samenzang
o.l.v. Ronald Koops, een theaterstuk
over kinderarmoede, een
boeiende presentatie met film- en
audiofragmenten, een overdenking
over Mattheus 25 en volop ruimte voor
vragen over het werk van THDV.
Van harte welkom, we zien uit naar je
komst!
KERSTCONCERT JORISKERK
Zaterdagavond 3 december wordt
tijdens ons Kerstconcert het Oratorium
‘In de volheid van de tijd’ uitgevoerd.

Wij nodigen
iedereen van harte
uit om te komen
luisteren!
Het concert vangt
aan om 19.30 uur
en de kerk is open
vanaf 19.00 uur.
Medewerkenden
zijn:
Christelijk
Gemengd Rehobothkoor uit
Kootwijkerbroek
Hervormd Gemengd Koor Soli Laus Deo
uit Barneveld
Meisjes- en Jongerenkoor Zanglust uit
Barneveld
Christelijk Ensemble Parlando
Mijndert van Doezelaar, bas/bariton
Leander van der Steen, vleugel
Martien van der Zwan, orgel
Ton Burgering, algehele leiding
Programmaboekjes zijn in de
voorverkoop verkrijgbaar bij de
koorleden evenals bij de ingang van de
kerk (Sint-Joriskerk, Hof 1, Amersfoort).
De kosten bedragen € 8,50 en kinderen
t/m 12 jaar hebben gratis toegang.
KERSTKAARTENACTIE
Na twee jaar
afwezigheid, wordt
er dit jaar weer een
kerstkaartenactie
gehouden.
U kunt uw kerstpost
inleveren van 14 tot
en met 16 december
tussen 16.00 uur en 18.30 uur, op 19 tot
en met 22 december tussen 16.00 en
18.30 uur en op zaterdag 17 december
tussen 10.00 en 12.00 uur in K.C.
Rehoboth (pinnen mogelijk).
U kunt hiervoor de ingang gebruiken
op de binnenplaats van K.C. Rehoboth.
Daarnaast is het mogelijk om uw
kerstpost, tijdens openingstijden, in
te leveren bij christelijke boekwinkel
De Wedloop aan de Jan van
Schaffelaarstraat 57. Hier kan alleen met
gepast, contant geld worden betaald.
De helft van de opbrengst is zoals
gewoonlijk bedoeld voor ons eigen
jeugdwerk.
De andere helft zal dit jaar gaan naar de
actie ‘Geef warmte door’ van Diaconaal
Netwerk Barneveld.
Deze keer willen we weer een oproep
doen aan bedrijven:
Stuurt u voor de kerstdagen uw
collega’s, relaties of klanten een
kerstkaart?
Zo ja, dan kunt u uw kerstkaarten ook
bij ons inleveren. U steunt dan gelijk
de twee hiervoor genoemde goede
doelen.
De tarieven zijn: € 0,90 per kaart (t/m
50 gram) binnen Nederland en € 1,55

buiten Nederland.
Hebt u nog vragen over deze actie
of wilt u ons graag helpen met
bezorgen van de post, dan kunt u
contact opnemen met Ton van der
Lee, tel. 06-46388754 of Paul de
Jong, tel. 06-55276754 of per email:
kerstkaartenactiebarneveld@gmail.com.
Team kerstkaartenactie
KLEDINGCONTAINER DORCAS
Op ons
Inzameldepot aan
de Hessenweg
2, is afgelopen
week een nieuwe
kledingcontainer
geplaatst van
Dorcas Hulp &
Ontwikkeling.
Het tuinhuisje,
waar de tijdelijke
opslag was
voor de binnengekomen kleding,
was aan vervanging toe. De nieuwe
kledingcontainer werkt wel iets anders.
Op de container zitten kleppen
(bovenaan) zowel aan de voorkant
maar ook aan de achterkant waar de
kleding in gedaan kan worden. Graag
de kleding uitsluitend aanleveren in
dichtgebonden vuilniszakken. We
kunnen in deze container GEEN dozen
kwijt.
Omdat we op particulier terrein zitten,
vragen we u om geen kleding naast
de container te zetten. En ook niet aan
te bellen bij de woning. Voor vragen/
opmerkingen/volle container kunt
u bellen naar Letty van der Lit 0625591949.

NIEUWE PODCASTSERIE KEES VAN
EKRIS: ‘WARE WOORDEN’
Vervolg op serie ‘Moderne Profeten’
Maandag 14 november is de nieuwe
podcastserie ‘Ware woorden’ van
start gegaan, een vervolg op de
veelbeluisterde reeks Moderne Profeten
van de EO en de missionaire organisatie
IZB. In negen afleveringen belicht
theoloog Kees van Ekris de actualiteit
van de vraag: ‘Wat is waarheid?’
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#onsjeugdwerk

arneveld

@jeugdhervormdb

Halleluja voor de Heer der Heren!
Het is onwijs leuk en mooi om te zien wat er allemaal gebeurt in onze
gemeente. Ik word er enorm enthousiast van! Zoveel bevlogen
leiding/catecheten. "Het is zo heerlijk om dit mooie werk te doen,
samen met gemeenteleden", stelde een leiding tijdens een van mijn
bezoekjes. Dank jullie wel! Ik probeer zoveel mogelijk activiteiten te
bezoeken. Vind je het maar lang duren, heb je een vraag of heb je ideeën?
Stuur mij, Leanne gerust een berichtje via
jeugdwerker@hervormdbarneveld.

Wegwijzer 1 aan de knutsel

wijk 3 | Norschoten

Iedere week komen maar liefst 28 (!)
kinderen samen in de Garve. Samen
zingen over Gods grootheid, leuke
spelletjes en werkjes & vooral heel veel

gezelligheid met elkaar. Dank je wel voor
het doorsturen Colien.
Vind je het ook leuk om te laten zien wat
jullie doen tijdens een club, Bijbelstudie
of catechese avond? Superleuk! Stuur
dan zeker een berichtje. (:
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Benieuwd wat er
doordeweeks allemaal te
doen is voor kinderen?
Scan de QR-code

vanaf 4 december de kerkboekjes
weer iedere week terug zijn in alle ochtenddiensten.

Schaatsen met
EH-connect (16+)

Hoe leuk is dit! Donderdagavond 10

naar
en zoek je
Ben je 20+
en
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november is EH-connect met meer dan
38 jongeren gaan schaatsen in Deventer.
De avond werd - uiteraard - afgesloten
bij de Mac Donalds. EH-connect is iedere
donderdagavond om 20.00 uur in de
Rafiki ruimte. Je bent super welkom!
@eh_connect

Van Ekris: ‘Wat is waarheid? Soms
word ik er gek van: is waarheid iets
gevaarlijks? Iets voor fanatici? Iets voor
jouw eigen bubbel, iets dat jou goed
uitkomt? Of is het iets groters, iets dat
ons kan tegenspreken, iets dat ons
verbindt? En als het evangelie zegt: ‘De
waarheid zal je vrijmaken’, wat betekent
dat dan vandaag?’
In elke podcast staat een bekende
figuur uit de christelijke traditie
centraal. Allemaal mensen die iets op
het spoor zijn gekomen van waarheid,
die kunnen leren hoe je ‘in waarheid
kunt leven’.
In studiogesprekken gaat Kees van Ekris
over hen in gesprek met tijdgenoten,
onder wie minister Carola Schouten,
filosoof/programmamaker Geert Jan
Blanken, presentator Ab Nieuwdorp,
journalist Frank Mulder en politicus
Pieter Omtzigt.
Download ‘Ware woorden’ in de

appstore of luister via www.eerstdit.nl
https://www.eo.nl/podcasts/moderneprofeten-ware-woorden?id=ac4ba41a1
9cb126706bc3ff22a3b304e61c4085845
1dfc894aa2f528ef35190e

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

IETS VOOR JOU?
Als commissie Kerk over Grenzen
hebben we momenteel een tweetal
vacatures:
- Secretariaat
- PR
Wilt u of wil jij je inzetten ter
ondersteuning van het zendingswerk?
Kijk dan op de website van Hervormd
Barneveld of mail naar zending@
hervormdbarneveld.nl voor meer info!

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

VACATURE:

COÖRDINATOR (24-36 uur per week)

De Hervormde Gemeente te Barneveld zoekt, i.v.m. het vertrek van onze huidige coördinator,
een kerkelijk meelevende man of vrouw die de activiteiten in onze gemeente wil faciliteren.
Taken en verantwoordelijkheden:

- Samen met je collega’s op het kerkelijk bureau stem je de lopende werkzaamheden af, zoals mail- en
-

telefoonverkeer
Je faciliteert de vrijwilligers
Je regelt gebruik en verhuur van de kerkelijke gebouwen incl. de contracten en facturatie
Je lost problemen op of weet daarvoor de juiste mensen te vinden
Je houdt wekelijks de Kerkgeld-app bij
Je draagt zorg voor het voorraadbeheer van de kerkelijke gebouwen

Vaardigheden en kwaliteiten
-

zelfstandig, initiatiefrijk en besluitvaardig
gastvrij en servicegericht
communicatief, invoelend en samenbindend
praktisch en accuraat
technisch inzicht en computervaardig
ervaring met de bediening van audiovisuele middelen
flexibel en oplossingsgericht
kennis en vaardigheden op het gebied van EHBO/BHV

Wat wij bieden
-

Een zelfstandige functie waar inbreng en initiatief worden gewaardeerd.
Salariëring volgens de arbeidsvoorwaardenregeling van de Protestantse Kerk in Nederland.

Heb je belangstelling?
Voor informatie over de werkzaamheden kan je terecht bij Anita van Ginkel tel: 0342-415132 of
email ledenadministratie@hervormdbarneveld.nl
Je sollicitatiebrief en CV mag naar kerkrentmeesters@hervormdbarneveld.nl, t.a.v. dhr. Eduard Kas.
We ontvangen je reactie graag uiterlijk 2 december 2022.
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Op zoek naar een leuke baan?

Servicetechnicus Elektra m/v

In en om de HERVORMDE KerK - 18 november 2022

werkenbijleertouwer.nl
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Variaties in
vuur en vlam.

INKOOP
VERKOOP
ONDERHOUD
REPARATIE
APK

www.kachelhuus.nl

AUTOBEDRIJF

BARNEVELD

VAN DE BOVENKAMP
Bellstraat 12 • 3771 AH Barneveld
T 0342 - 49 29 86 • F 0342 - 49 23 54
info@autobedrijfvandebovenkamp.nl
www.autobedrijfvandebovenkamp.nl
Gespecialiseerd in

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

Mercedes Benz

