
Veluwse Kerkbode van vrijdag 13 januari 2023 
 
HERVORMDE GEMEENTE ZWARTEBROEK/TERSCHUUR 
Predikant: Ds. A.C. Borsje, Eendrachtstraat 34, 3785 KV Zwartebroek. 
Tel. 0342-786950 E-mail: predikant@hervormdzwartebroekterschuur.nl 
Waarnemend Scriba: dhr. A. Bos, Vossenweg 10 3785 KW Zwartebroek.  
Tel.: 06-53350468 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 15 januari 
09.30 uur: ds. G.D.Kamphuis (Barneveld) 
18.30 uur: ds. A.C. Borsje    
 
Voorzang   
Morgendienst: Psalm 134: 3 
Avonddienst: Weerklank 377: 1 
 
Collecten  
1. Algemene kosten 
2. Kerk 
3. Energiekosten  
 
Diaconiecollecte: Algemene kosten 
De algemene kosten van de diaconie dienen onder andere als reserve om waar nodig, binnen onze 
gemeente, financieel en praktisch een helpende hand te bieden. Denk daarbij aan gezinnen en personen 
die te maken hebben met ziekte, werkeloosheid of andere omstandigheden. Daarnaast wordt uw 
bijdrage besteed aan terugkerende en onvermijdelijke kosten, zoals de kerkradio, contactmiddagen, 
bezoekwerk en contributies. Van harte aanbevolen. 
De diaconie 
 
Kerkvoogdijcollecten december 
Collecten voor de kerk:  € 1.738,05 
4 dec.   Quotum:  €    345,80 
11 dec. Predikantsplaats: €    427,85 
18 dec. Orgelfonds:  €    302,10 
25 dec. Energiekosten:  € 1.909,90 (waaronder per bank 1 x € 1.000,-- + 1 x € 380,--) 
31 dec. Online diensten:  €    363,45 
Maandtotaal:  € 5.087,15 
Verjaardagsfonds: € 531,- 
Schuurverkoop opbrengst oktober en november: € 1.300,-- 
Hartelijk dank voor alle gaven! 
Kerkrentmeesters en commissie van beheer. 
 
Kinderoppas 
Erika Borsje - Wijnbergen, Iwona van de Bunt - Sosna en Bo Huisman/Maureen Jonker 
 
Rookworstactie 
D.V. vrijdag 20 januari en maandag 23 januari gaan de jongeren uit onze gemeente vanaf 18.00 uur 
weer langs de deuren om rookworsten te verkopen. Op 20 januari zal er in Zwartebroek verkocht 
worden en op 23 januari in Terschuur. Anders dan voorgaande jaren wordt er in het buitengebied niet 
langs de deuren gegaan. Bestellingen kunnen via de website: hervormdzwartebroekterschuur.nl of 
telefonisch via 06-30372654 (Irene Kamphorst) geplaatst worden. De rookworsten zijn ook 



verkrijgbaar tijdens de schuurverkoop van 21 januari. De opbrengst is bestemd voor het jeugdwerk en 
de Vakantie Bijbel Week. 
 
Week van Gebed: 16 - 21 januari 2023 
In deze Week van Gebed worden wereldwijd kerken aangemoedigd de eenheid van christenen te 
bevorderen en ook worden kerken aangemoedigd goed te doen en het recht te zoeken. De Bijbel leert 
ons dat onze relatie met Christus direct invloed heeft op onze relatie met onze medemens. Dat 
betekent: nadenken over wie wij zijn, als mens en als kerk, en over hoe wij recht kunnen doen. Als 
christenen zijn we geroepen systemen van onderdrukking te doorbreken en te pleiten voor 
gerechtigheid. Dit vraagt o.a. dat we de confrontatie aangaan met hen die anderen kwaad aandoen. 
Daarbij is gezamenlijk gebed onmisbaar. Elke avond, vanaf maandag 16 januari, is er in de Week van 
Gebed, gelegenheid met andere christenen samen te komen, om over dit thema na te denken en om 
samen te bidden tegen onrecht. In onze dorpen zal dit afwisselend plaatsvinden in 2 kerken: de 
Gereformeerde en de Hervormde kerk. Maandag, woensdag en vrijdag in de Gereformeerde kerk en 
dinsdag, donderdag en zaterdag in de Hervormde kerk en het duurt van 19.00 tot 19.45 uur. Elke dag 
wordt door een kringleider een kerngedachte rondom het thema: ‘Doe goed, zoek recht’ uitgewerkt 
met Bijbelteksten en een korte reflectie, gevolgd door een gebed en een aantal passende 
gebedsonderwerpen. Voorbereidingsboekjes zijn vanaf komende zondag te vinden bij de uitgang van 
de kerk. Veel meebidders gevraagd! Namens de beide gebedskringen,  
Greet Kamphorst en Anne Arendsen 
 
Kopij kerkbode 
De berichten voor de kerkbode graag voor maandagmorgen 16 januari 10.00 uur aanleveren. Dat kan 
via het vertrouwde e-mailadres: kerkbodeterbroek@hotmail.com  
      
OOG VOOR ELKAAR 
 
Onze zieken 
Dhr. C. van de Bor (Buntveenweg 3, 3785 RA Zwartebroek), is vanuit het ziekenhuis naar Norschoten 
te Barneveld gegaan om daar verder aan te sterken. Zijn vrouw wordt dinsdag 10 januari (moment van 
schrijven is maandagochtend) opgenomen in het ziekenhuis voor een medische ingreep. Dhr. A. van 
Veen (Buntveenweg 15, 3785 RA Zwartebroek) mocht vorige week weer thuis (in het bijzijn van zijn 
geliefde vrouw) komen. Grote dankbaarheid! Thuis zal hij verder moeten aansterken. Gebed gevraagd 
voor deze gemeenteleden.  
 
Jarigen 73 plus 
Op 19 januari hoopt Karel Kinsbergen, Buntveenweg 79, 3785 RA Zwartebroek 76 jaar te worden. 
Namens de gemeente wensen wij Karel in zijn nieuwe onderkomen in Dwarsakker een gezellige dag 
en een gezegend nieuw levensjaar toe. Proef en zie dat de HEERE goed is; welzalig de man die tot 
Hem de toevlucht neemt.(Psalm 34:9) 
 
Dopelingen 
Afgelopen zondag werd de Heilige Doop bediend aan Joshua Gerard Gerritsen (Vossenweg 10 bis, 
3785 KW Zwartebroek) en Daan Christiaan Richtering Blenken (Domeinenveenweg 12, 3785 RG 
Zwartebroek). Joshua ontving een Bijbeltekst uit het boek Jozua: Heb Ik het u niet geboden? Wees 
sterk en moedig, schrik niet en wees niet ontsteld, want de HEERE, uw God, is met u, overal waar u 
heen gaat. (Jozua 1:9). Daan kreeg een Bijbeltekst mee uit de Romeinenbrief: Als wij nu met Christus 
gestorven zijn, geloven wij dat wij ook met Hem zullen leven. (Romeinen 6:8) 
 
Voor de agenda 
Zo. 15 januari: Zondagavondkring na de dienst 
Ma. 16 januari:  Gemeente Groei Groep: 20.00 uur 
Wo. 18 januari: Verkoop collectebonnen en inleveren verjaardagszakjes: 19.00 - 19.45 uur 
Wo. 18 januari: Vergadering Kerkrentmeesters en Commissie van beheer: 19.30 uur 
Do. 19 januari: Kerkenraadsvergadering: 19.30 uur 
Vr. 20 januari:  Rookworstactie in Zwartebroek: vanaf 18.00 uur 
Za. 21 januari:  Schuurverkoop bij Gert van Putten: 9.30 uur - 11.30 uur 



Ma. 16 t/m vr. 21 januari: Week van Gebed: 19.00 - 19.45 uur (maandag, woensdag en vrijdag in de 
Gereformeerde kerk en dinsdag, donderdag en zaterdag in de Hervormde Kerk) 
 
Tot besluit 
Heeft u uw doopkaart er al bij gepakt om te kunnen zien wanneer u begraven bent? Die dag in uw nog  
prille leven waarop u begraven bent met Christus. Een dag om nooit te vergeten. Voor onze jongste  
twee gemeenteleden (na Moos van de Bunt) was dat afgelopen zondag. Joshua en Daan werden (in het  
bijzijn van vele getuigen!) 8 januari 2023 begraven met Christus. En dat niet alleen. Op hun doopdag  
mochten ze ook opstaan met Christus en met Hem wandelen. Dat is geen vanzelfsprekendheid, maar  
eerder een diep geloofsgeheim. Ze zijn nog maar enkele maanden oud en nu al is de oude mens met  
Christus gekruisigd. Ze kunnen nog niet eens op hun eigen beentjes staan, terwijl ze nu al mogen  
wandelen met Christus. Wat is de Bijbelse boodschap in Romeinen 6:1-11 toch verhelderend om de  
diepe betekenis van de Heilige Doop te leren verstaan. Enkele uren na de doopdienst reden we richting  
het mooie oosten van ons land. Ik mocht ’s middags het Woord bedienen in Hoge Hexel. ’s Morgens  
had mijn aardse vader in diezelfde kerk de hemelse Vader aangeprezen. Nu mocht ik als junior  
hetzelfde gaan doen. De reis naar ’t Hexel duurde iets langer dan een uur. Onderweg mocht ieder  
gezinslid een geestelijk lied uitkiezen dat via de boxen van de autoradio ten gehore werd gebracht. Na  
‘Laat de kinderen tot Mij komen’ en ‘Wat de toekomst brengen moge’ (versie mannenzang Katwijk)  
koos één van ons het lied ‘Doop’. Bij het luisteren naar dat lied werden we herinnerd aan hetgeen  
enkele uren daarvoor was gebeurd: In het water van de doop, zien wij hoe God Zelf belooft, dat Zijn 
Naam voorgoed aan ons verbonden is. Water dat getuigt en spreekt, van de hoop die in ons leeft, 
dat Gods liefde voor ons niet veranderd is. Eén met Christus in Zijn dood, gaan wij onder in de doop, 
overtuigd dat er bij Hem vergeving is. Eén met Christus, ingelijfd, staan wij op van schuld bevrijd, in  
een leven dat voorgoed veranderd is. Met de Heere begraven en weer opgestaan, om voor Hem te  
leven, Jezus’ weg te gaan. Voordat we het wisten, waren we de grens van Twente al gepasseerd. Een  
autorit met op de achtergrond dit diepe geloofsgeheim, vertolkt in een Bijbelgetrouw lied, ging veel 
sneller dan gedacht. Mocht u uw doopkaart om welke reden dan ook niet kunnen vinden, laat het de  
kerkenraad weten. Zij draagt zorg voor de namen van hen die in de gemeente gedoopt zijn (aldus de  
Kerkorde,  Ordinantie 6-4-1). Uw sterfdatum is bij hen bekend. Of beter gezegd: uw sterfdatum is bij  
Hem bekend. De HEERE kwam immers in uw doop naar u toe. Hij was toen al op zoek naar zondaren  
om ze zalig te maken, om de onreinheid van de ziel te reinigen. Laat die steenrijke belofte, die  
onvoorwaardelijke zondaarsliefde eens diep tot u doordringen. Wellicht kunt u dan samen met  
Kohlbrugge zeggen: ‘Ik ben op Golgotha bekeerd!’ Ja, dan mag u voor eeuwig wandelen met Christus  
(Rom. 6:4). Dat is een eeuwigdurende wandeling die begonnen is op uw sterfdag. Een wandeling die  
niet anders is dan een voortdurend sterven aan uzelf. Een wandeling waarbij uw oog altijd weer gericht  
is op uw Zaligmaker: Jezus Christus.  
PS We hopen komende zondagavond met behulp van Zondag 12 de titel Christus te leren verstaan.   
Ontvang een hartelijke groet mede namens Erika, 
Ds. A.C. Borsje      
      
 
 


