
Veluwse Kerkbode van vrijdag 16 september 2022 
 
HERVORMDE GEMEENTE ZWARTEBROEK/TERSCHUUR 
Predikant: Ds. A.C. Borsje, Eendrachtstraat 32, 3785 KV Zwartebroek. 
Tel. 0342-786950 E-mail: predikant@hervormdzwartebroekterschuur.nl 
Scriba: dhr. J. Hendrikse, Delderveenweg 32, 3785 RC Zwartebroek.  
Tel. 0342-462384 E-mail: scriba@hervormdzwartebroekterschuur.nl 
Koster: dhr. W. van de Pol, Eendrachtstraat 63, 3785 KT Zwartebroek. 
Tel: 06-13049127  E-mail: koster@hervormdzwartebroekterschuur.nl 
Bankrek: NL27 RABO 0366 3450 95 (kerkrentmeesters) 
Bankrek: NL35 RABO 0366 3183 73 (diaconie) 
Website: www. hervormdzwartebroekterschuur.nl 
Kerkbodeberichten naar: kerkbodeterbroek@hotmail.com 
 
Kerkdiensten 
Zondag 18 september 
09.30 uur: Ds. A.C. Borsje (Opening Winterwerk) 
18.30 uur: Ds. H. Russcher (Veenendaal) 
 
Voorzang   
Morgendienst: Psalm 118 vers 5  
Avonddienst:   Weerklank 423: 1 
 
Collecten  
1. Plaatselijk jeugdwerk 
2. Kerk 
3. Catechesemateriaal  
 
Er zijn twee collectes voor het Jeugdwerk. 
Jezus zei tot Zijn discipelen: ‘Laat de kinderen tot Mij komen en verhindert ze niet.’ Doopouders 
beloven hun kinderen christelijk te (laten) onderwijzen. Het is daarom onze opdracht om kinderen al 
vroeg een eigen plek te geven binnen de kerk. 
Het komend winterseizoen zijn er weer veel activiteiten voor onze jeugd. Daarvoor moeten ten 
behoeve van de Jeugdhof, Jeugdverenigingen en Catechisatie materialen aangeschaft worden om 
inleidingen en Bijbelstudie te kunnen geven; werkjes te maken en te knutselen. Met uw bijdrage steunt 
u het Jeugdwerk in onze gemeente. Van harte aanbevolen!  
De diaconie 
 
Verantwoording diaconiecollecten Augustus 2022   
7 aug Gereformeerde Bond – Studiefonds € 274,07  
14 aug Vrienden van het Cheider   € 306,79  
21 aug Plaatselijk Jeugdwerk – VBW  € 208,19  
28 aug Charité Hoevelaken    € 333,95  
 Totaal:      € 1.123,00  
Hartelijk dank voor de gaven.   
 
Kinderoppas 
18 september: Christien Koudijs - Boor, Guda van Veelen - van Maanen en Mandy van de Veen/ Anne 
van Rijn 
 
De Jeugdhof 
Op vrijdag 23 september is het startmoment van de Jeugdhof. Alle kinderen van groep 4 t/m 8 die 
deelnemen aan de club zijn hiervoor uitgenodigd. We verzamelen om 16.15 uur bij de Hof en we 
hopen rond 19.30 uur weer terug te zijn. Voor eten wordt gezorgd. Voor dit uitje wordt een eigen 



bijdrage van 3 euro per kind gevraagd. In verband met het vervoer en de activiteit is vooraf opgeven 
gewenst. Dat kan bij Marijn Nap (06-20646056). 
 
Voor de Jeugdhof zijn we op zoek naar één of meerdere mensen die bereid zijn om 1 x per maand, op 
donderdagmiddag, van 14.00 - 16.30 uur op de kinderen van de leiding te passen in de Hof. Voor meer 
informatie kunt u ook terecht bij Marijn Nap (06-20646056). 
 
Belijdeniscatechese 
Komende maandag 19 september hopen we te starten met belijdeniscatechese. Inmiddels zijn er al 
meerdere jongeren en ouderen die zich hebben opgegeven. Weet je van harte welkom, ook als je nog 
twijfels hebt. De startavond zal in het teken staan van kennismaking en introductie van de lesstof. Om 
20.00 uur staat de koffie klaar in De Hof. 
 
Vrouwenkring 
Maandag 19 september is de start van de vrouwenkring. Met dit jaar als thema: Psalmen. Alle leden 
hebben een katern ontvangen met daarin de Bijbelstudies voor dit seizoen. Deze avond staat centraal 
de inleiding vanaf pag. 3: In het hart kijken. Van harte uitgenodigd met ons mee te doen om samen te 
ontdekken hoe actueel en herkenbaar de Psalmen zijn en wat ze ons leren over Wie God is en Wie Hij 
voor ons wil zijn. We hopen alle leden te ontmoeten op deze eerste avond maar ook nieuwe leden zijn 
van harte welkom! Vanaf 19.45 uur is er inloop met koffie of thee en om 20.00 uur willen we graag 
starten. Een hartelijke groet, 
Het bestuur 
 
Creatief bezig zijn…. 
We willen de draad weer oppakken. Creatief bezig zijn voor de kerkpleinactiedag van 1 oktober a.s. 
We hebben vier avonden gepland en wel op dinsdag 20, donderdag 22, maandag 26 en woensdag 28 
september. We beginnen om 19.00 uur. Jullie zijn, eventueel samen met zus, vriendin of buurvrouw, 
van harte welkom op één van deze leuke, creatieve avonden. Gezellig onder het genot van een bakje 
koffie met wat lekkers erbij. Alle avonden vinden weer plaats in de rommelmarkt-schuur bij de familie 
G. van Putten, Eendrachtstraat 31 te Terschuur. Hopelijk tot ziens! 
We zijn nog op zoek naar paraplu’s met een houten handvat, droogbloemen, zakjes potpourri, takken 
van de kronkelhazelaar, takken met rode besjes, walnoten, hazelnoten, beukennootjes, eiken dopjes, 
kastanjes, rode kleine appeltjes (malus) en hortensia’s. Alles mag gebracht worden naar de 
rommelmarkt-schuur.  
Groet, Aartje, Hennie, Ina en Rita   
 
Kerkplein-actiedag 
Op 1 oktober hopen we weer kerkplein-actiedag te houden, ook dit jaar weer bij de verkoopschuur bij 
Gert van Putten. De schuur mogen we tot het einde van het jaar gebruiken en dan moet de schuur leeg 
om te worden gesloopt. Wij hopen op de actiedag veel spullen te verkopen. 
Deze actiedag zal net als vorig jaar kleinschalig zijn. Er is een springkussen, een spel voor de 
kinderen. Er is patat, saté en hamburgers; koffie met gebak en frisdrank. 
We hopen binnenkort te starten met het vragen van hulp: verkopers in de verkoopschuur en mensen bij 
de koffietafel. Ook doen we een beroep op dames/heren die wat lekkers willen bakken (taart/koek) 
voor bij de koffie. 
Groeten van de actiedagcommissie 
 
GZB Vita-vrouwenreis Bulgarije 
D.V. 23 september tot 30 september ga ik samen met 16 andere vrouwen het werk dat de GZB in 
Bulgarije doet bezoeken. De GZB is sinds 2016 actief in Bulgarije. Foka van de Beek is in 2019 naar 
Bulgarije uitgezonden. Wij zullen samen met haar het werk daar bekijken. 
De GZB ondersteunt de partner Stichting Samaritaanse Vrouwen en de huisgemeenten die zij hebben 
gesticht rond Burgad, onder leiding van evangeliste Natalya Soykova. Tevens heeft de GZB contact 
met andere Bulgaarse protestante gemeenten waaronder de Methodisten. Uitdagingen voor de kerk in 



Bulgarije zijn het communistische verleden, hoge migratie, hoge werkloosheid en armoede. Ook 
andere religies hebben impact. In Bulgarije wonen Bulgaren, Roma’s en Turken. 
Wij zullen meerdere huisgemeenten gaan bezoeken samen met Natalya. We hopen op deze reis de 
vrouwen daar te bemoedigen, maar ook zelf bemoedigd te worden door te zien hoe God daar werkt. 
Ook zullen we kinderactiviteiten organiseren in een kerk op zondag.  
Tijdens deze week zal er elke dag een blog worden geschreven over onze ervaringen. Deze kunt u 
lezen op www.gzbexperience.nl/blogs. 
Gertine Bobeldijk 
 
Kopij kerkbode 
De berichten voor de kerkbode graag voor maandagmorgen 19 september 10.00 uur aanleveren. Dat 
kan via het vertrouwde e-mailadres: kerkbodeterbroek@hotmail.com  
      
OOG VOOR ELKAAR 
 
Jarigen 72 plus 
Volgende week hopen de volgende twee gemeenteleden jarig te zijn.  
19 sept.: Mevr. E. van den Berg -Woudenberg, Van de Bleekstraat 11, 3784 WX Terschuur, 73 jaar 
24 sept. Mevr. A. van de Kleut - de Graaf, Sandersstraat 14, 3784 WR Terschuur, 78 jaar  
Namens de gemeente willen we u van harte feliciteren. Wij wensen u een gezegend nieuw levensjaar 
toe. De HEERE is mijn kracht en lied, Hij is mij tot heil geweest (Exodus 15:2b) 
 
Voor de agenda 
Zo.18 september:  Koffie en lunch voor jongeren van 15 en ouder, na de dienst 
Ma.19 september:  Vrouwenkring: 19.45 uur 
Wo. 21 september: Verkoop collectebonnen en inleveren van verjaardagszakjes: 19.00 - 19.45 uur 
Wo. 21 september: Kerkenraadsvergadering: 20.00 uur 
Do. 22 september:  Vergadering Kerkrentmeesters en Commissie van Beheer: 20.00 uur 
 
Zwembad versus catechese 
Afgelopen week hebben we ons zwembad, dat enkele maanden in de pastorietuin heeft gestaan, 
opgeruimd. Een hele belevenis. Tijdens de klus kwam ik tot de conclusie dat er vele overeenkomsten 
zijn tussen een zwembad en catechese. Hieronder volgt een zevental: 1) Het opzetten van het 
zwembad vraagt om een goede voorbereiding. Het instructieboekje is daarbij helpend. Het doorlezen 
van én het uitvoeren van de instructies lijken noodzakelijk voor een goed eindresultaat. Bij catechese 
wordt het instructieboekje een methode genoemd. Als predikant ga je op zoek naar een 
catechesemethode die getrouw is aan het Woord van de HEERE én aansluit bij de belevingswereld van 
jongeren. Voor een aantal predikanten is het weggelegd om zelf een catechesemethode te ontwikkelen. 
Als beginnend predikant leek mij het aanschaffen van een opzetzwembad een betere optie dan het 
graven van een diepe kuil in de pastorietuin. Ik maak dan ook dankbaar gebruik van een 
catechesemethode die helpend is bij het onderzoeken van de Schriften. 2) In de afgelopen maanden 
hebben meerdere vriendjes en vriendinnetjes van onze kinderen een duik genomen in ons zwembad. 
Na schooltijd een gezamenlijke plons in het water. Hoe meer zielen, hoe meer vreugd. Zo is het ook 
bij catechese. Je moet er toch niet aan denken dat je helemaal alleen bij de dominee op catechisatie zit? 
Samen leren en samen ontdekken geeft zo veel méér vreugde. 3) De meeste ‘gasten’ die in de 
pastorietuin kwamen zwemmen, hadden hun eigen zwemkleding meegenomen. Dat zit wel net zo 
lekker en het voelt vertrouwd. Uiteraard konden ze ook zwemkleren van onze kinderen lenen, maar dat 
was lang niet altijd zo comfortabel. Bij catechese is het ook raadzaam om je eigen Bijbel mee te 
nemen, zodat je vertrouwd raakt in Gods Woord. Uiteraard kun je ook een Bijbel van de kerk lenen, 
maar er gaat toch niets boven je eigen Bijbel? 4) Ons zwembad was niet dagelijks gevuld met 
badgasten. Het was immers niet verplicht om te zwemmen. Bij warmte en zonneschijn hoorde ik 
vanuit de studeerkamer de enthousiaste kinderstemmen vanuit het zwembad. Tijdens koelere dagen en 
de spaarzame momenten van regen bleef het zwembad ‘onbewoond.’ Helaas is deze constatering ook 
van toepassing op catechese. Is het niet zo dat vele jongeren zelf mogen kiezen of ze naar catechese 
gaan? Het lijkt vrijblijvend te worden. Ik wil alle ouders oproepen om hun kinderen naar catechese te 



laten komen. Het onderwijs van boven is zo belangrijk! Hoe komt het toch dat we het heel belangrijk 
vinden dat onze kinderen goed en degelijk onderwijs op school ontvangen, maar dat de catechisatie 
afhankelijk lijkt te zijn van warmte en zonneschijn? Gun uw zoon en/of dochter ook bij koelere dagen 
en regen dat rijke onderwijs uit de Bijbel! 5) Om het zwemwater schoon te houden, was een scheut 
chloor op zijn tijd noodzakelijk. Op een dag stond er een grote jerrycan met chloor voor de deur van 
de pastorie (we zijn de sponsor nog steeds dankbaar) voor het onderhoud van het zwembad. Zonder 
chloor was het zwemplezier beduidend anders geweest. Ook bij catechese zijn we afhankelijk van hulp 
van buitenaf. Iedere week weer is het noodzakelijk dat we een scheut chloor toegediend krijgen. 
Anders is het zwemwater binnen de kortste keren groen en geel. Bij catechese gaat het niet om een 
scheut chloor, maar om de heilzame werking van de Heilige Geest. Zonder Hem is catechese niet 
anders dan ronddobberen in smerig water. Daarom bidden we ook iedere keer weer om Zijn 
aanwezigheid. 6) De houdbaarheidsdatum van ons zwembad is beperkt tot het zomerseizoen. Althans, 
de kinderen hebben schijnbaar geen behoefte om tijdens de andere drie seizoenen een duik te nemen. 
Mede om die reden hebben we het zwembad opgeruimd. Helaas is de houdbaarheidsdatum van 
catechese ook beperkt tot één seizoen: het winterseizoen (Wie heeft deze term toch bedacht…?) Ik 
troost me met de gedachte dat er vele binnenzwembaden zijn waar we de rest van het jaar een duik 
kunnen nemen. Laat het bij catechese niet anders zijn! De meerwaarde van huisgodsdienst (samen 
zingen, zonden belijden, Bijbel lezen, bidden, etc.) is voor de ontwikkeling van kinderen en jongeren 
niet te onderschatten. Neem als gezin dagelijks een duik in het dichtstbijzijnde binnenzwembad dat er 
is, namelijk de binnenkamer. Dit appel is uiteraard niet gebonden aan een houdbaarheidsdatum. 7) Als 
we nu vanuit de keuken naar buiten kijken, zien we in het gras een grote ronde afdruk. Het zwembad 
heeft een blijvende indruk achtergelaten. Het is duidelijk te zien op welke plaats we de afgelopen 
maanden zoveel zwemplezier hebben gehad. Hoewel het zwembad nu opgevouwen in de schuur ligt, 
blijven de herinneringen levend. Je hoeft maar naar de afdruk in het gras te kijken en je wordt 
herinnerd aan de vele mooie zwemuren van het afgelopen zomerseizoen. Zou het bij catechese op 
dezelfde manier gaan? Dat er na een winterseizoen een blijvende afdruk zichtbaar is? Als je iedere 
week samenkomt rondom het geopende Woord. Als je wekelijks samenkomt om meer van de Heere 
Jezus te leren, dan is de kans groot dat er een blijvende afdruk zichtbaar wordt. Nee, het gaat 
uiteindelijk niet om die grote ronde afdruk in het gras. Dat is niet het einddoel. Maar zo’n  afdruk kan 
wel een verlangen opwekken. Ik hoor het de kinderen thuis al zeggen: ‘Papa, wanneer gaan we het 
zwembad weer in de tuin opzetten?’ Hoe mooi zou het zijn als catechese bij onze jongeren een 
blijvende afdruk achterlaat, waardoor er bij anderen eenzelfde verlangen wordt opgewekt. Een grote 
ronde afdruk te midden van de grazige weiden met daarin gekerfd vier letters en drie getallen: Pred. 
12:1 Denk aan uw Schepper in de dagen van uw jeugd, voordat de kwade dagen komen en de jaren 
naderen waarvan u zeggen zult: Ik vind er geen vreugde in.   
 
Tot besluit 
We zien uit naar komende zondag. Als we elkaar hopen te ontmoeten onder het Woord. Het thema van 
de verkondiging zal zijn: Enthousiasme gezocht! n.a.v. Romeinen 12:9-20.  
Ontvang een enthousiaste groet, 
Ds. A.C. Borsje 
 
 
 
 


