
 Veluwse Kerkbode van vrijdag 23 oktober 2020 
 
HERVORMDE GEMEENTE ZWARTEBROEK/TERSCHUUR 
Predikant: Vacant 
Consulent: ds. L. Plug, Barneveld 
Scriba: dhr. L. Hazeleger, Van de Bleekstraat 6, 3784 WZ Terschuur, 
tel.: 0342-461427 E-mail: scriba@hervormdzwartebroekterschuur.nl 
Koster: W. van de Pol, Eendrachtstraat 63, 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 
(ook online te volgen via www.kerkdienstgemist.nl) 
Zondag 25 oktober 2020 
09.30 uur:  Ds. P. den Admirant (Apeldoorn) 
18.30 uur:  Ds. H. Russcher (Veenendaal) 
 
Voorzang   
Morgendienst: Weerklank 599 vers 1,2 en 3 -  Dank U voor deze nieuwe morgen 
Avonddienst:    Weerklank 421 – Als een hert dat verlangt naar water 
 
Collecten  
1. Diaconie – HGJB 
2. Kerkenwerk 
3. Predikantsplaats 
 
Diaconiecollecte HGJB  
Onze kinderen en jongeren zijn belangrijk. Vanaf jonge leeftijd vertellen we hen verhalen uit de 
Bijbel. We leggen hen uit wat die verhalen betekenen, voor de mensen toen en voor ons nu. Zo leren 
we hen met God te leven. De HGJB helpt daarbij. Bijvoorbeeld door aansprekende materialen voor 
catechese en jeugdwerk. Naast het ontwikkelen van materialen voor kinderen en jongeren organiseert 
de HGJB ook diverse activiteiten waar ook jeugd bij betrokken is. Zoals de scholierenweekenden, 
kerstconferentie en TOV-avonden. Elk jaar bereikt de HGJB vele duizenden kinderen, tieners en 
jongeren met het evangelie, op een manier die aansluit bij hun beleefwereld. De HGJB vraagt of u het 
werk onder kinderen, tieners en jongeren wil ondersteunen met uw gebed. Dat zij Gods leiding mogen 
ontvangen in het ontwikkelen van de materialen en het maken van de juiste keuzes. Daarnaast kunt u 
het werk ondersteunen met een bijdrage tijdens de collecte. 
Uw en jouw diaconie 
 
Kinderoppas 
25 oktober:  Gerco v.d. Fliert, Elleke van Drie-Kamphorst en Selinde Bobeldijk. 
1 november: Anneleen Bobeldijk, Jacoline van de Bunt-Verkerk en Jorike Hofman 
 
Bijbelklas 
Vanaf aanstaande zondag gaan we de Bijbelklas-momenten in de Hof geven. Vanuit de enquête 
hebben wij gezien dat hier de voorkeur ligt.  
Alle kinderen van 6 - 11 jaar zijn vanaf 9.15 uur welkom bij het fietsenrek van de Hof. Daar worden 
de kinderen opgewacht door de leiding. Of u als ouder de dienst in de kerk of online volgt, dan mag 
uw kind bij beide gevallen in de Hof komen. Na de dienst in het de bedoeling dat u uw kind weer komt 
ophalen bij het fietsenrek bij de Hof. Voor aanstaande zondag willen wij u vragen of u een glazen 
potje met deksel mee wilt nemen voor de verwerking.  
De volgende bijbelklas is dan op zondag 1 november 
 
Mocht u vragen hebben, laat het dan vooral weten.  
Groetjes, Janneke, Elleke, Gineke, Judith, Janita en Roxenne 



Bij de diensten 
Sinds maandag 5 oktober is bekend gemaakt dat er 30 mensen bij een kerkdienst mogen komen. Voor 
het reserveren van de diensten maken we 4 groepen. Zondag 25 oktober ochtend S t/m Z en avond A 
t/m F.  Reserveren kan via de link op de website of telefonisch bij de koster. Daarbij geldt dat na 
vrijdagmiddag 17.00 uur de nog beschikbare plaatsen door alle gemeenteleden te reserveren zijn. Dit 
alles onder voorbehoud dat de regels niet weer tussentijds aangescherpt of versoepeld worden.  
Kerkrentmeesters en Commissie van Beheer. 
 
GZB Najaarscollecte: Juist nu! 
Op D.V. 1 november wordt er gecollecteerd voor zendingsprojecten van de GZB in het zwaar door 
corona getroffen India. In het noorden hoorden miljoenen nog nooit de bevrijdende Boodschap van 
Jezus Christus! Het Christian Reformed Fellowship of India wil dit Evangelie met hen delen. De GZB 
ondersteunt deze kerk hierin. Bid en geef mee! Evangelisten in India krijgen geen salaris. Met onze 
steun krijgen ze een toelage van 30 euro per maand. Voor 50 euro kunnen ze een training krijgen. Bid 
voor de kerk in het hindoeïstische India. Bid dat zij, ondanks alle weerstand in de samenleving, verder 
mag groeien; niet alleen in aantal maar ook in diepte. De GZB werkt wereldwijd met kerken samen 
om het Evangelie te delen. Dat kan alleen als u de GZB daarbij helpt. Juist nu! 
Op D.V. zondag 25 oktober vindt u de folders met bijbehorende collectezakjes in de kerk. Deze mag u 
mee naar huis nemen en kunt u vervolgens op 1 november inleveren. Wilt u uw gift overmaken dan 
kan dat op rekening nr. NL91 INGB 0690 7624 45. Bij de omschrijving graag het volgende 
vermelden: project IN.1.102. Kijk voor meer informatie op: www.gzb.nl/najaarscollecte 
Alvast bedankt voor uw bijdrage! Met vriendelijke groet, 
De zendingscommissie 
 
Consulent 
We zijn dankbaar dat de ontstane vacature van consulentschap (ontstaan door de ziekte van Ds. P. 
Molenaar) weer ingevuld is. Dominee L. Plug heeft toegezegd om deze taak over te nemen. We zijn 
dankbaar dat op zo’n korte termijn in deze vacature voorzien is en wensen Ds. Plug Gods zegen en 
wijsheid toe in onze gemeente. Zijn adres is: Schijndelaarlaan 76, 3772 PM Barneveld, tel. 0342 
849033 
De kerkenraad  
 
Kopij Kerkbode 
De berichten voor de Kerkbode graag voor maandagmorgen 10.00 uur aanleveren. Dat kan via het 
vertrouwde e-mailadres: kerkbodeterbroek@hotmail.com  
      
OOG VOOR ELKAAR 
 
Jarigen 70 plus 
27 okt.: Mevr. J. Bonestroo-van Essen, Broekhuizenstr. 3, 3784 WS Terschuur: 77 jaar 
28 okt.: Mevr. J. van den Bor-Mulder, Barneveldseweg 168, 3862 PD Nijkerk: 71 jaar 
28 okt.: Mevr. W. Kamphorst-van Duinkerken, Rondweg 2/1, 3785 LC Zwartebroek: 78 jaar 
30 okt.: Dhr. G. Roeterdink, Ferd.Bolstr. 6, 3781 XA Voorthuizen: 76 jaar 
Van harte gefeliciteerd met uw verjaardag Een goede dag toegewenst om in dankbaarheid de Heere de 
dank te brengen voor dit nieuwe levensjaar. Misschien zingt u de voorzang van a.s. zondag wel van 
harte mee: 
Dank U voor deze nieuwe morgen, 
dank U voor deze nieuwe dag. 
Dank U dat ik met al mijn zorgen, 
bij U komen mag! 
 
Onze zieken. 
We denken aan Evert en Jannie van 't Hof (Platanenstraat 30, 3785 LE Zwartebroek) die zo’n zware 
weg van ziekte hebben te gaan. 
Zondagavond werden we getroost met de woorden uit Mark 6 vers 48a: 
En Hij zag dat zij veel moeite moesten doen om het schip vooruit te krijgen, want zij hadden de wind 
tegen.  



Jezus ziet Zijn discipelen als zij het moeilijk hebben. Dat geldt ook voor ons, dat geldt heel in het 
bijzonder voor Evert en Janny v ’t Hof. Wat een stormen zijn er in jullie leven. Daar kunnen wij als 
mensen zo moeilijk de juiste woorden bij vinden. God wacht niet tot de storm gaat liggen maar Hij 
komt juist door het gedruis naar jullie toe. Hij wil door Zijn Woord en Geest ook jullie de weg wijzen. 
 
’t Scheepken onder Jezus’ hoede, 
met de kruisvlag hoog in top, 
Neemt als arke der verlossing 
Allen, die in nood zijn, op. 
 
Al slaat de zee ook hol en hoog 
en zweept de storm ons voort, 
Wij hebben ’s Vaders Zoon aan boord, 
en ’t veilig strand voor oog.  
 
Voor de agenda. 
25 okt.: Zondagavondkring 20.00 uur in ‘de Hof’ 
28 okt.: Uitzending kerkradio – 19.30 uur 
28 okt.: After Alpha – 20.00 uur 
31 okt.: Gebedssamenkomst 19.00 uur 
 
Tot besluit 
Zondagmorgen hoorden we hoe de Heere Jezus niet alleen in Bethesda sprak tot de 38-jarige ziek 
man: Wil je gezond worden? Maar Jezus spreekt in elke dienst tot ons allemaal. Of we in de kerk zijn 
of thuis online meeluisteren. Zitten we vast aan alles hier op aarde of zoeken we de dingen die Boven 
zijn. Wij worden, net als de 38-jarig zieke man, geroepen om op te staan en onze blik op Jezus te 
richten. Zoals het lied uit Weerklank 256 voor ons weergeeft: 
Ontwaak nu, wie slaapt, zo spreekt God van Zijn troon, 
en Christus zal over u lichten! 
Sta op uit de doden, en leef door Gods Zoon, 
voordat Hij als rechter komt richten! 
Ontwaak en sta op, het gevaar is zo groot. 
Wie kiest, o verdwaasde, voor ’t leven de dood? 
 
Een hartelijke, meelevende groet van  
uw en jouw kerkenraad. 


