
Veluwse Kerkbode van vrijdag 27 maart 2020 
 
HERVORMDE GEMEENTE ZWARTEBROEK/TERSCHUUR 
Predikant: Vacant 
Consulent: ds. P. Molenaar, 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 
Zondag 27 maart 2020  
9.30 uur: Ds. G.F.Willemsen - Veenendaal 
18.30 uur: Internet-/kerkradiouitzending  
 
Woensdag 1 april 2020 
19.30 uur: Uitzending kerkradio 
 
Collectes 

1. Diaconie (Het Scharlaken Koord) 
2. Kerkenwerk 
3. Predikantsplaats 

 
Bij de diensten 
Vanaf a.s. zondag vindt er ’s morgens een gewone dienst plaats. De liturgie van een gewone dienst 
wordt gevolgd en er is nu een organist aanwezig. Alleen kunnen er geen gemeenteleden de dienst 
bijwonen. De ouderling van dienst verzorgt de mededelingen. Deze dienst is te beluisteren via de 
kerkradio en internet. In de avonddienst vindt er een internet-/kerkradiouitzending plaats van een 
recent gehouden dienst uit een omliggende gemeente. Ook alle kerkelijke activiteiten zijn afgelast, 
behalve dat er elke woensdagavond een kerkradio-uitzending is. Mochten er wijzigingen komen dan 
zal de kerkenraad dit publiceren op de website. Voor kerkdiensten kunt u gebruik maken van 
www.Kerkdienstgemist.nl  Bent u niet in de gelegenheid een dienst via internet te beluisteren dan is er 
de mogelijkheid om een kerkradio aan te vragen bij dhr. D. v. Meerveld (06-51880325) 
 
Diaconiecollecte Scharlaken Koord  
Scharlaken Koord is een project van de onafhankelijke christelijke hulpverleningsorganisatie Tot Heil 
des Volks. Scharlaken Koord biedt hulp aan meisjes en vrouwen in de prostitutie, slachtoffers van 
mensenhandel en meisjes die met loverboys te maken hebben (gehad). Ook aan ouders van 
betrokkenen wordt hulp verleend. Behalve maatschappelijk werk bestaat het werk van Scharlaken 
Koord uit ‘straatwerk’: Medewerkers en vrijwilligers bezoeken wekelijks in steden als Amsterdam, 
Utrecht, Haarlem en Deventer prostituees op hun werkplek om contact te leggen en hen bekend te 
maken met het hulpaanbod. Ze proberen een relatie op te bouwen en bieden hulp aan. En dat loont, 
want ruim een derde van de prostituees komt via het straatwerk bij het maatschappelijk werk van 
Scharlaken Koord terecht. Vrouwen die het moeilijk vinden om zelfstandig uit de prostitutie te 
stappen, worden via een uitstapprogramma geholpen. Voor elke vrouw geldt dat ze pastorale zorg kan 
krijgen en gekoppeld kan worden aan een vrijwilligster die met haar optrekt. Daarnaast geeft 
Scharlaken Koord preventieve voorlichting over loverboys en  seksuele weerbaarheid. Graag willen 
wij deze collecte van harte aanbevelen. i.v.m. uitzonderlijke omstandigheden kunt u uw gift 
overmaken op de NL35RABO0366318373 t.n.v. Diaconie Hervormde Gemeente,  
Uw en jouw diaconie  
  
3e collecte bestemd voor Predikantsplaats 
Hoewel onze gemeente momenteel vacant is houden we toch deze collecte. Ook in deze vacante 
periode dragen we elke maand een bedrag af voor de centrale kas predikantstraktementen. Daarnaast 



ontvangen de gastpredikanten die voorgaan een door de PKN vastgestelde vergoeding. Hartelijk 
aanbevolen! 
Kerkrentmeesters en commissie van beheer 
 
Kopij Kerkbode 
De berichten voor de Kerkbode graag voor maandagmorgen 10.00 aanleveren. Dat kan via het 
vertrouwde e-mailadres: kerkbodeterbroek@hotmail.com  
      
OOG VOOR ELKAAR 
 
Jarigen 70+ 
30 maart: Mevr. A. v.d. Veen – v. Veluw, Jan Landmanstraat 5, 3785 LT Zwartebroek: 80 jaar. 
31 maart: Dhr. F. v. Looijengoed, H. v.d. Craatsstraat 30, 3784 KG Terschuur: 76 jaar. 
2 april: Dhr. J. v. Ginkel, p/a. Vilente Pieter Pauw, Costerweg 75, 6702 AA Wageningen: 71 jaar. 
Van harte gefeliciteerd met uw verjaardag. Opnieuw een jaar gespaard. Een fijne dag toegewenst al 
zullen dit jaar de omstandigheden voor iedereen wel wat anders zijn. Toch hopen wij dat de 
dankbaarheid mag overheersen. Zoals Psalm 150 vertolkt: 
Looft God looft Zijn naam alom. 
Looft Hem in Zijn heiligdom, 
Looft des Heeren grote macht 
In de hemel Zijner kracht; 
 
Onze zieken. 
Dhr. Evert van 't Hof verblijft nog in het Revalidatiecentrum De Hoogstraat ((Rembrandtkade 10, 
3583 TM Utrecht). Wat een lange weg van revalidatie moet je doormaken. Daar komt nu ook nog eens 
alle moeiten bij rondom het coronavirus. Dat jullie allen veel kracht ontvangen van onze God! Met het 
gebed op onze lippen uit Weerklank 518 vers 1: het lied van zondagmorgen: 
Blijf bij ons Heer, wanneer de nacht zal komen, 
Nu wordt het stil en donker om ons heen. 
Blijf bij ons, als ons alles wordt ontnomen, 
Heer, laat Uw kerk, Uw schepping niet alleen.   
 
Tot besluit 
Psalm 23 vers 1 en 4: De HEERE is mijn Herder, mij ontbreekt niets. Al ging ik ook door een dal vol 
schaduw van de dood, ik zou geen kwaad vrezen, want U bent met mij; Uw stok en Uw staf, die 
vertroosten mij. 
Deze tekst stond zondagmorgen centraal in de dienst. Een bekende Psalm met een bekend beeld. Maar 
wel met een rijke inhoud. Juist in de onzekere tijd waarin wij nu leven. Jezus, als de goede Herder, 
verzekert ons dat wij, als Zijn schapen, terug zullen komen bij Hem. Ook al zijn er veel 
omzwervingen. Wat een mooi beeld nu we leven in de lijdenstijd. De Heere Jezus is zo ver gegaan dat 
Hij Zijn leven heeft gegeven voor Zijn schapen. Zo is Hij betrokken op ons leven, op ons allen 
persoonlijk! Wat een rijk Evangelie!  
Zozeer had God de wereld lief 
Dat Hij Zijn Zoon ons gaf. 
Hij droeg voor elk die Hem gelooft 
De allerzwaarste straf. (Weerklank 164 vers 1) 
 
Heel veel sterkte en veel geduld toegewenst voor allen, 
uw en jouw kerkenraad. 
 
 

 
  


