
Veluwse Kerkbode van vrijdag 6 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 8 januari 
09.30 uur: ds. A.C. Borsje -Bediening Heilige Doop 
18.30 uur: ds. C. van de Scheur (Veenendaal)    
 
Voorzang   
Morgendienst: Psalm 25: 6  (Opzet liturgie afgedrukt op papier en op de website) 
Avonddienst: Weerklank 288: 1 
 
Collecten  
1. Open Doors 
2. Kerk 
3. Predikantsplaats  
 
Diaconiecollecte Open Doors  
Open Doors staat op de bres voor vervolgde christenen. Het is een interkerkelijke stichting, die 
vervolgde christenen steunt ongeacht hun kerkelijke gezindte. Wereldwijd worden vervolgde en 
bedreigde christenen door Open Doors versterkt, toegerust en bemoedigd. Dit gebeurt door het 
verspreiden van Bijbels en Bijbelstudiematerialen, kaderopleidingen en praktische hulp. In bedreigde 
en onstabiele gebieden bereidt Open Doors christenen voor op mogelijke vervolging en lijden. 
Daarnaast licht Open Doors christenen in de vrije wereld voor over christenvervolging zodat ze met 
vervolgde christenen kunnen meevoelen, voor hen bidden en actief helpen. Open Doors doet dit omdat 
ze gelooft dat als één christen lijdt, alle christenen meelijden, vanuit de zendingsopdracht en het geloof 
dat alle deuren openstaan voor het Evangelie. Van harte aanbevolen.  
De diaconie 
 
Gift 
Ouderling Cees van Veelen mocht een gift van  € 10,-- ontvangen voor de kerk. 
 
Kinderoppas 
Judith Jonker – Berkhof, Jennine Bouw en  Marc Hofman/Jerwin Bobeldijk 
 
Bijbelklas 
Zondag is er weer Bijbelklas. Voorafgaand aan het zingen voor de preek mogen de kinderen tot en met 
9 jaar naar voren komen. Daar staat de leiding van de Bijbelklas, Janneke en Roxenne, klaar. Als extra 
hulp gaan Inge, Renske en Fiene mee. Het thema van deze morgen is: God zal weer in Jeruzalem 
wonen (Zacharia 8: 1-8). Dominee Borsje zal een kort woord tot de kinderen spreken. Alleen de 
kinderen van de oudste groep komen voor het zingen van het laatste lied terug in de kerk. Wij hopen 
jullie allemaal weer te zien!  
Hartelijke groeten, de leiding van de Bijbelklas 
 
Opbrengst Kerstpostactie 
Dankzij de sponsoring van de decemberzegels heeft de kerstpostactie dit jaar het prachtige bedrag van 
€ 2.005,-- opgebracht. Dit bedrag komt geheel ten goede aan het Leger des Heils. 



Hartelijk dank aan iedereen die hieraan heeft meegewerkt en/of bijgedragen. 
Kerstpostactieteam Diaconaal Platform 
 
Vrouwenkring 
Ook in het nieuwe jaar 2023 hopen we als vrouwen elkaar weer te ontmoeten. De eerstvolgende 
kringavond is maandag 9 januari. Van harte uitgenodigd met ons mee te denken over Psalm 99 
(Bijbelstudie 5) Als titel staat er boven: Vergevende genade. De heilige God is een vergevend God. 
Zoals Hij dat voor Zijn volk Israël was, zo is Hij dat ook voor mensen zoals wij. Wie dit leert geloven, 
is een gezegend mens. 
Geeft dan eeuwig eer 
Onze God en HEER! (Psalm 99 vers 8a) 
We hopen alle leden weer te zien maar ook gasten zijn van harte welkom met ons mee te doen. 
Misschien is een nieuw jaar een mooie gelegenheid een nieuwe start te maken en de vrouwenkring 
eens te bezoeken. Weet je welkom! Vanaf 19.45 uur is er koffie/thee en om 20.00 uur starten we. 
Het bestuur 
 
Bijbelkring 
Donderdag 12 januari hopen we elkaar weer te ontmoeten rondom het geopende Woord. We willen 
Filippenzen 1:1-11 bestuderen. Ter voorbereiding kunt u hoofdstuk 1 van Filippenzen. Brief aan 
hemelburgers doornemen. We zien uit naar een gezegende avond. Vanaf 19.45 uur staat de koffie/thee 
klaar in De Hof.  
 
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 9 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 het ziekenhuis te Amersfoort. 
Hij zal de komende tijd moeten revalideren. Naar omstandigheden mag het goed met hem gaan. Dhr. 
A. van Veen (Buntveenweg 15, 3785 RA Zwartebroek) verblijft in Norschoten te Barneveld om te 
revalideren. Ook met hem mag het naar omstandigheden stap voor stap beter gaan. Beide broeders en 
hun vrouwen aanbevolen in uw gebeden. 
 
Geboorte 
Op Eerste Kerstdag, 25 december 2022, is Moos Brent van de Bunt geboren. Hij is het zoontje van 
Janno en Melissa van de Bunt en het broertje van Siem en Mats (Wielweg 24, 3785 KR Zwartebroek). 
Wij willen de ouders en de twee grote broers van harte feliciteren. Met moeder en Moos gaat het goed. 
Wat een wonder: de HEERE heeft leven gespaard en nieuw leven gegeven. Moos zal op zijn 



verjaardag altijd weer herinnerd worden aan het mooiste geschenk dat deze wereld heeft ontvangen: 
Jezus Christus. We wensen Janno en Melissa wijsheid, vreugde en Gods onmisbare zegen toe bij de 
opvoeding van de drie jongens. Opdat de laatste regel van het gedicht op het geboortekaartje waarheid 
zal worden voor Siem, Mats en Moos: en dank God voor elke dag. 
 
Huwelijksjubilea 
Op 19 december 2022 was het 25 jaar geleden dat het echtpaar van Domselaar - van den Ham 
(Bulderweg 5, 3862 PK Nijkerk ) in het huwelijk trad. We willen dit zilveren echtpaar in het bijzijn 
van hun kinderen van harte feliciteren en hen de zegen van de HEERE toebidden.  
Twee dagen later, op 21 december was het 55 jaar geleden dat het echtpaar Kamphorst – Franken 
(Rondweg 32, 3785 LC Zwartebroek) elkaar het ja-woord gaf. Een smaragden huwelijk. We willen 
hen in het bijzijn van hun geliefden van harte feliciteren en de nabijheid van de HEERE toewensen. 
Op 28 december was het 50 jaar geleden dat het echtpaar Bouw – van Diest (Damweg 13, 3785 LJ 
Zwartebroek) elkaar voor eeuwig trouw beloofde. Ook dit gouden echtpaar en hun kinderen en 
kleinkinderen willen we van harte feliciteren én de onvoorwaardelijke liefde van de HEERE 
toebidden.  
Een dag later, 29 december, was het een halve eeuw geleden dat het echtpaar Van de Kleut - van der 
Wal (Wielweg 11 1, 3785 KP Zwartebroek) in het huwelijk trad. Wij feliciteren dit echtpaar en hun 
geliefden met hun gouden huwelijk. Ook wensen we hen de zegen van de HEERE toe.  
Bij elkaar opgeteld zijn dit 180 huwelijksjaren. Wat een getuigenis! Mogen goedertierenheid en trouw 
jou niet verlaten. Bind ze om je hals, schrijf ze op de tafel van je hart. (Spreuken 3:3)   
 
Jarigen 73 plus 
Op 24 december was mevr. B.J. Schimmel - van Middendorp, Buntveenweg 11, 3785 RA 
Zwartebroek jarig. Zij werd 87 jaar. Wij hopen dat u een mooie dag mocht hebben.  
Volgende week hopen de volgende gemeenteleden jarig te zijn: 
10 januari: Dhr. B. Bouw, Buntveenweg 83, 3785 RA Zwartebroek, 84 jaar  
14 januari: Mevr. C. Bakker - Oosterbroek, Domeinenveenweg 6, 3785 RG Zwartebroek, 86 jaar 
Namens de gemeente willen wij u van harte feliciteren. Wij wensen u een gezellige verjaardag en een 
gezegend nieuw levensjaar toe. En zie, Ik ben met u, Ik zal u beschermen overal waar u heen zult 
gaan.(Genesis 28:15a) 
 
Voor de agenda 
Ma. 9 januari:  Vrouwenkring: 19.45 uur 
Wo. 11 januari: Moderamenvergadering: 20.00 uur 
Do. 12 januari: Bijbelkring: 19.45 uur 
Za. 14 januari:  Schuurverkoop bij Gert van Putten: 9.30 uur - 11.30 uur 
 
Tot besluit 
Dankbaarheid. Dat is het juiste woord als we achterom kijken. De gezondheid liet het toe om op 25 
december (en de andere dagen) het Woord te mogen bedienen. We mochten velen ontmoeten in de 
Werkplaats. Hoe anders dan een jaar geleden… Inmiddels hebben de eerste erediensten van het 
nieuwe jaar plaatsgevonden. Op Nieuwjaarsdag werden we gewezen op de laatste 2 woorden in 
Mattheüs 17:8 ‘Jezus alleen’. Laat dat ons vertrekpunt zijn als Hervormde gemeente van Zwartebroek 
en Terschuur. Laat dat ons perspectief zijn. Ons uitzicht. Net als die 3 discipelen: Toen zij hun ogen 
opsloegen, zagen zij niemand dan Jezus alleen (Mat. 17:8). Komende zondag hopen we opnieuw 
geconfronteerd te woorden met die twee woorden. We hopen de Schriften te openen bij Romeinen 6:1-
11. Ook zal een tweetal kinderen van de gemeente de bediening van de Heilige Doop ontvangen: 
Joshua Gerard, zoontje van Joost en Anke Gerritsen (Vossenweg 10 bis, 3785 KW Zwartebroek) en 
Daan Christiaan, zoontje van David en Joëllina Richtering Blenken (Domeinenveenweg 12, 3785 RG 
Zwartebroek). We kijken samen met hen uit naar komende zondag. Bidt u mee voor gezegende 
(voorbereidingen op) erediensten? 
Een beste groet, 
Ds. A.C. Borsje 
 


