
Veluwse Kerkbode van vrijdag 23 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 25 september 
09.30 uur ds. C. v.d. Scheur (Eemnes) 
18.30 uur ds. A. Goedvree (Hoevelaken) 
Voorzang   
Morgendienst: Psalm 8 vers 1  
Avonddienst: Weerklank 230: 1   
 
Collecten  
1. Algemene kosten  
2. Kerk 
3. Afdracht landelijke kerk, Quotum  
 
Diaconiecollecte 
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 
 
Gift 
Ds. Borsje mocht een gift van € 50,- ontvangen voor de kerk. Hartelijk dank hiervoor. 
 
Jaarrekening Diaconie 
Het Kantoor der Kerkelijke Administraties (KKA) heeft de jaarrekening 2021 van de diaconie 
opgesteld en de boekhouding beoordeeld. Een samenvatting van de jaarrekening is op de website van 
de kerk gepubliceerd onder de kop ANBI. De volledige jaarrekening 2021 van de diaconie ligt voor 
gemeenteleden tot 30 september ter inzage bij de secretaris van de diaconie. Graag even vooraf een 
afspraak maken (tel: 06-27744193). 
De diaconie 
 
Financiële problemen? 
Iedereen ervaart het en in de media wordt er bijna dagelijks over gesproken: De enorm gestegen 
kosten van energie en levensonderhoud. Komt u hierdoor in financiële problemen, dan kunt u dat 
melden bij de diaconie. Samen kunnen we naar oplossingen zoeken. Uiteraard gaan we vertrouwelijk 
om met alles wat u meldt. 
Als u juist profiteert van de gestegen kosten en mensen die in financiële problemen komen wilt helpen, 
dan kunt u dat ook aan de diaconie melden. 
Contactpersonen bij de diaconie zijn: Roel v/d Veen (06-53707935) en André Ringeling  
(06-27744193). 
De diaconie 
 
Kinderoppas 



Lia van de Kamp – Koudijs, Elly Bos - de Kruijf en  Renske Hofman/Selinde Bobeldijk 
 
Gespreksgroep Ruach 
Woensdag 28 september is de eerste avond van de gespreksgroep Ruach die vanuit de Ger. Kerk en de 
Herv. Kerk georganiseerd wordt. In de periode van september tot december zijn we 6 avonden bezig 
met het onderwerp: God beter leren kennen. Voor iedereen die meer wil ontdekken in de bijbel. Elke 
bijeenkomst gaan we in gesprek rondom de open bijbel. Onder leiding van ds. F van Velzen gaan we 
op zoek naar wat de Heilige Geest ons wil zeggen. Ga met ons mee op ontdekkingstocht. Inloop om 
19.45 uur in De Hof. 
Contactpersonen: Harry Buitink en Janneke van Rijn  
 
Gemeente Groei Groep 
D.V. maandag 26 september komen we als Gemeente Groei Groep voor het eerst weer bij elkaar. Dit 
seizoen maken we gebruik van het boekje Leef je geloof. De brief van Jakobus, de broer van Jezus. 
Aan de hand van dit Bijbelboek willen we gaan ontdekken welke concrete adviezen worden gegeven 
hoe je Jezus kunt volgen. De brief wordt wel het ‘spreukenboek van het Nieuwe Testament’ genoemd, 
met als centrale oproep: Leef je geloof! De avond begint om 20.00 uur in De Hof. Hierbij vermelden 
we ook alvast de andere data: 24 oktober, 21 november, 16 januari, 13 februari en 13 maart. Weet je 
welkom! 
 
Kerkplein-actiedag 
Op zaterdag 1 oktober van 9.30 – 14.00 uur hopen we weer een 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 zijn 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, rodeostier en kop van jut. 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 
 
Stroopwafelactie 
Om leuke activiteiten te kunnen blijven organiseren voor de jeugd wordt er vanaf begin oktober een 
stroopwafelactie, in samenwerking met Markus & Markus, gehouden ten behoeve van het jeugdwerk. 
De stroopwafels kosten € 3,75 per pakje of 3 pakjes voor € 10,- -. Er worden bestellijsten verspreid 
onder jeugd en daarop kunnen bestellingen geplaatst worden. Ingevulde lijsten kunnen tot en met 20 
oktober ingeleverd worden bij Marijn Nap. De stroopwafels worden vervolgens besteld en 3-4 weken 
later uitgeleverd. Voor vragen kan er contact opgenomen worden met Marijn Nap (06-20646056). 
 
Gebedssamenkomst 
Samen in de naam van Jezus  
heffen wij een loflied aan.  
Want de Geest spreekt alle talen  
en doet ons elkaar verstaan. 
Samen bidden, samen zoeken  
naar het plan van onze Heer. 
Samen zingen en getuigen 
samen leven tot Zijn eer. (Weerklank 242 vers 1) 
Graag nodigen wij u en jullie uit samen met ons te zingen, uit de Bijbel te lezen en te bidden. Dit alles 
tot Zijn eer! Zaterdagavond 24 september beginnen we om 19.00 uur in ‘De Hof’. Weet je welkom! 
 
GZB Vita-vrouwenreis Bulgarije  
Na een halve eeuw communisme richt Bulgarije zich vanaf 1989 meer op het Westen. Veel Bulgaren 
zijn in naam oosters-orthodox, maar het geloof speelt nauwelijks een rol. 
Voor een Bijbelgetrouw christen is het daarom lastig het geloof handen en voeten te geven. Toch 
ontstond in de zuidoostelijke regio-Boergas de organisatie “Samaritaanse Vrouwen”. 
Natalya Soykova is de drijvende kracht achter de Samaritaanse vrouwen. Het is een kleine groep 
vrouwen die het Evangelie wil delen in de regio Burgas. Mede dankzij het werk van Natalya zijn er 



ruim tien kleine huisgemeenten en bijbelstudiegroepen ontstaan. Natalya zet zich met hart en ziel in 
om missionair aanwezig te zijn in de regio. 
Van 23 september tot 30 september ga ik met de GZB Vita-vrouwenreis Natalya en de huisgemeentes 
bezoeken. Om de vrouwen daar te bemoedigen, maar zeker ook om van hen te leren. De eerste 
gemeentes zijn vooral van Roma’s die erg arm zijn. Daar zullen we kinderactiviteiten organiseren. We 
zullen ook schoolspullen uitdelen 
Als u het werk wilt steunen van de GZB in Bulgarije kijk dan op: 
https://www.gzb.nl/projecten/bulgarije-vrouwenwerk-in-de-dorpen 
Dankzij deze steun kunnen zij met regelmaat de dorpen bezoeken, hoop en steun aan vrouwen bieden, 
bijbels en bijbelstudiematerialen uitdelen, samenkomsten organiseren en praktische hulp bieden. In de 
afgelopen jaren zijn door hun werk gemeenten ontstaan in verschillende dorpen. 
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 26 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 gemeenteleden jarig te zijn.  
26 september:  Dhr. J. van ’t Hof, Reijer Bronsstraat 2, 3784 KK Terschuur, 78 jaar  
28 september: Mevr. R. Cousijnsen - van de Pol, Van den Berglaan 30-033, 3781 GH Voorthuizen, 87 
jaar  
28 september: Dhr. M. van den Brink, Rondweg 47, 3785 LB Zwartebroek, 78 jaar 
Het is de HEERE uw God, die met u meegaat. Hij zal u niet loslaten en u niet verlaten. 
(Deuteronomium 31:6) 
 
Onze zieken 
Dhr. R. van de Biezen (Hoevelakenseweg 158, 3784 WK Terschuur) mocht na een geslaagde operatie 
weer terugkeren uit het ziekenhuis. Laten we hem en zijn vrouw gedenken in onze gebeden. Volhard 
in het gebed. (Romeinen 12:12c) 
 
Voor de agenda 
Za. 24 september:  Schuurverkoop bij Gert van Putten: 9.30 uur - 11.30 uur 
Za. 24 september:  Gebedssamenkomst: 19.00 
Ma. 26 september: Gemeente Groei Groep: 20.00 uur in de Hof 
Wo. 28 september: Uitzending kerkradio: 19.30 uur 
Wo. 28 september: Gespreksgroep Ruach: 19.45 uur in de Hof 
Wo. 28 september: Consistorievergadering, 20.00 uur 
Za. 1 oktober: Kerkplein-actiedag: 9.30 - 14.00 uur 
 
Tot besluit  
Op mijn nachtkastje ligt het boekje Door de liefde van Christus gedrongen. Geloof en belofte in de 
prediking van Andrew Gray en de gebroeders Erskine. Andrew Gray was een kaars die maar 
kortstondig brandde. Maar zolang het licht daarvan zijn schijnsel verspreidde, zette het veler harten in 
vuur en vlam. Zijn prediking wekte diep ontzag en trok grote scharen hoorders. In Edinburgh in 
augustus 1633 kwam hij ter wereld. 22 jaar later op 8 februari 1656 werd hij binnengeleid in de 
eeuwige vrede. In één van zijn preken staat een zin ‘verstopt’ die al de hele week in mijn hoofd blijft 
galmen: Want het mag dan zo zijn dat een christen aanvankelijk Christus liefheeft om de hemel, maar 
als hij Hem enigszins heeft leren kennen, heeft hij de hemel lief omdat Christus daar is. Vele (met 
name) jongeren geven eerlijk toe dat ze de in de Heere Jezus (willen) geloven, omdat ze dan in de 
hemel mogen komen. In eerste instantie lijkt dat een egoïstisch motief te zijn, maar de opmerking van 
Gray doet iets anders vermoeden. Zegt u het maar: Heb ik Christus lief? En wat is mijn motief? 
Ontvang een hartelijke groet, 
Ds. A.C. Borsje 


