
Veluwse Kerkbode van vrijdag 27 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 29  januari 
09.30 uur: ds. A.C. Borsje (Themazondag) 
18.30 uur: ds. A. Jonker (Putten )   
 
Voorzang   
Morgendienst: Psalm 105: 5 
Avonddienst: Weerklank 360: 1 
 
Collecten  
1. Stichting Chris en Voorkom! 
2. Kerk 
3. Basisschool De Zaaier   
 
Diaconiecollecte: Stichting Chris en Voorkom!  
Stichting Chris en Voorkom! houdt zich bezig met problemen waar kinderen en jongeren mee te 
maken kunnen krijgen. Zij biedt een luisterend oor aan kinderen en tieners over onder andere pesten, 
echtscheiding en seksualiteit. Daarnaast wil Chris en Voorkom! jongeren helpen weerbaar te zijn ten 
opzichte van verslavende middelen en gewoonten zoals alcohol, drugs, gokken, roken en internet. 
Chris en Voorkom! voorziet in de behoefte aan informatie, advisering en hulpverlening, ook aan 
ouders, opvoeders en gezinnen. Opvoeding naar Bijbelse normen is daarbij de richtlijn.  
Met uw bijdrage steunt u dit belangrijke werk.  
De diaconie 
 
Collecte basisschool De Zaaier 
De derde collecte is bestemd voor basisschool De Zaaier. Met deze collecte kunnen activiteiten en 
materialen betaald worden die niet onder de overheidsfinanciering vallen, bijvoorbeeld het 
godsdienstonderwijs en de Bijbels die leerlingen in groep 8 ontvangen bij het afscheid van de 
basisschool. Ook deze collecte wordt van harte aanbevolen. 
De diaconie 
 
Giften 
Ds. Borsje ontving op bezoek de volgende giften: € 50,-- voor de predikantsplaats en € 20,-- voor de 
kerk. Hartelijk dank hiervoor. 
 
Kinderoppas 
Elleke van Drie - Kamphorst, Marit van de Bunt - Willemse en Jorike Hofman/Marijke Bos 
 
Actie kerkbalans 2023 
D.V. maandag 30 januari start de actie kerkbalans. Ook dit jaar is het thema “Geef voor de kerk van 
morgen”. Wij hebben als gemeente te maken met gestegen kosten o.a. voor: energie, salariskosten en 
beheerskosten. Onze grootste bron van inkomsten is de actie kerkbalans. We kunnen niet zonder uw 
financiële bijdrage. U kunt vanaf 30 januari de bezorger aan de deur verwachten. We vragen u om, 



indien mogelijk, de antwoordenveloppe bij de bezorger terug te brengen. Graag voorzien van uw naam 
en adres. Van harte aanbevolen! 
Kerkrentmeesters en Commissie van Beheer. 
 
Scribaat 
In de kerkenraadsvergadering van 19 januari jongstleden is besloten dat er op dit moment geen verdere 
actie wordt genomen m.b.t. de invulling van het scribaat. Aan het einde van dit jaar hopen we 
(tegelijkertijd met eventueel andere benoemingen) hier nadere invulling aan te geven. Ouderling A. 
Bos is bereid gevonden om als waarnemend scriba in die tussenperiode de ambtelijke taken op zich te 
nemen. De kerkenraad is dankbaar dat broeder Bos deze taak al enige tijd op een adequate wijze  
uitvoert. Eveneens is de dankbaarheid uitgesproken dat broeder Bos te kennen heeft gegeven dat hij 
als waarnemend scriba ook de komende periode in Gods koninkrijk dienstbaar mag zijn.  
 
Jeugd vanaf de eerste klas opgelet! 
Hoi allemaal, op 12 februari is de jeugd vanaf de eerste klas van de middelbare school hartelijk 
welkom om na de ochtenddienst koffie, thee of fris te drinken in de Hof. Alles mag! We kunnen 
napraten over de kerkdienst, maar bijvoorbeeld ook over de afgelopen week, net waar je zelf behoefte 
aan hebt. We hopen jullie allemaal te zien! 
Groetjes Irene en Gerco 
 
Kopij kerkbode 
De berichten voor de kerkbode graag voor maandagmorgen 30 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) verblijft in Norschoten te Barneveld om 
verder aan te sterken. Hij hoopt woensdag 25 januari (moment van schrijven is maandagochtend) weer 
thuis te komen. Laten we deze broeder en zijn geliefde vrouw in onze gebeden gedenken.  
 
Ambtsjubileum 
25 januari is voor ds. J. Tadema een gedenkwaardige dag. Hij was op die dag 25 jaar predikant. Na 
zijn emeritaat in 2018 heeft hij in de Hervormde Gemeente Zwartebroek/Terschuur meerdere groepen 
catechese gegeven en de Bijbelkring geleid. We zijn samen met ds. Tadema dankbaar dat hij tot op de 
dag van vandaag de gezondheid heeft om tijdens de zondagse erediensten het Woord te verkondigen. 
Wij hopen dat hij nog lang gespaard mag blijven om met liefde in Gods koninkrijk te mogen 
voorgaan. De familie Tadema woont in Nijkerk (Tijgervlinder 52, 3863 GP). 
 
Voor de agenda 
Za. 28 januari: Schuurverkoop bij Gert van Putten: 9.30 uur - 11.30 uur 
Ma. 30 januari: Start Actie Kerkbalans  
 
Tot besluit 
Komende zondag hopen we in het bijzijn van de leerlingen, juffen en meesters van De Zaaier samen te 
komen onder het Woord. De kinderen zijn de hele week al bezig geweest met het thema: Het leven van 
Paulus. Ze hebben verschillende Bijbelverhalen gehoord uit Handelingen, psalmen en liederen 
geoefend én ‘kunstwerken’ gemaakt. Vorige week vrijdag mocht ik samen met broeder ’t Hart 
klassenbezoeken brengen op school. Het was goed om kennis te maken én alvast wat vragen te stellen 
over het thema. Korte, maar krachtige ontmoetingen! Het is en blijft indrukwekkend hoe onbevangen 
een kind vragen weet te stellen. Zo kregen wij als dienaren van het Woord deze vraag op ons 
afgevuurd: Waarom bent u dominee geworden? Zowel de Hersteld Hervormde herder als de 
Hervormde herder gaven eenzelfde antwoord. Hun antwoord vertoont een sterke overeenkomst met de 
manier waarop Paulus zich in de Nieuwtestamentische Brieven voorstelt aan zijn lezerspubliek (bijv. 
Romeinen 1:1 en 1 Korinthe 1:1). Komende zondag willen we met elkaar lezen in Handelingen 28:1-
10. Boven de verkondiging staat: Wie is Paulus? Na afloop van de eredienst is iedereen welkom om 
elkaar te ontmoeten in De Hof en daar de werkstukken van de kinderen te bekijken. 



Met betrekking tot het thema las ik een Chassidische wijsheid: Een leerling vroeg aan zijn Joodse 
rabbi: ‘Vroeger waren er mensen die God van aangezicht tot aangezicht zagen. Waarom zijn die er 
vandaag niet meer?’ De rabbi antwoordde: ‘Omdat vandaag niemand zich meer zo diep wil bukken.’ 
Een beste groet, 
Ds. A.C. Borsje 
     
 
 


