
Veluwse Kerkbode van vrijdag 7 oktober 2022 
 
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 9 oktober 
09.30 uur: ds. M. v. Campen (Ede) 
18.30 uur: ds. W.C. Polinder (Putten)   
 
Voorzang   
Morgendienst: Psalm 65 vers 1  
Avonddienst: Weerklank 245: 1 
 
Collecten  
1. Woord en Daad - Sponsor een Kind 
2. Kerk 
3. Predikantsplaats     
 
Diaconiecollecte Sponsor een Kind (Woord en Daad) 
Woord en Daad ondersteunt, vanuit Bijbels perspectief, mensen over de hele wereld in hun strijd tegen 
armoede. Doel is dat men uiteindelijk een zelfstandig bestaan opbouwt. Eén van de activiteiten van 
Woord en Daad, om dit doel te bereiken, is het sponsorprogramma waarmee kinderen een kans op een 
goede start gegeven wordt. Sponsoring van een kind via Woord en Daad gebeurt behalve op 
individuele basis ook via groepssponsoring. Dat zijn schoolprojecten waarbij kinderen geen 
persoonlijke sponsor hebben en toch gesteund worden. Onze gemeente steunt via groepssponsoring 
twee kinderen op twee verschillende scholen in Haïti. Met uw bijdrage gaan deze kinderen naar 
school, krijgen christelijk onderwijs, voeding, kleding en indien nodig medische zorg. Deze collecte 
wordt van harte aanbevolen. 
De diaconie 
 
Kinderoppas 
Bertine van de Mheen, Melissa van de Bunt - van de Veen en Wilanda van de Fliert/Eva van Rijn 
 
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 Anne, Emma en Maureen mee. Het thema van deze morgen is: Haman wil het joodse volk 
ombrengen (Esther 3: 1-15). Dominee Van Campen 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.  
Hartelijke groeten, de leiding van de Bijbelklas 
 
Actiedag en schuurverkoop 
Afgelopen zaterdag is onder onverwacht goede weersomstandigheden onze jaarlijkse actiedag 
gehouden. Met hulp van vele gemeenteleden hebben we een succesvolle dag gehad. De opbrengst is 
uitgekomen op € 4547,--. Dank aan allen die hieraan meegewerkt hebben!! De schuurverkoop die elke 
zaterdag open is heeft dit jaar tot nu toe ruim € 4200,- opgebracht. Dank aan alle vrijwilligers die 
hieraan meewerken! Ook de familie van Putten, die de schuur beschikbaar stelt, willen we hartelijk 
bedanken. 



 
Kerkrentmeesters en commissie van beheer. 

VITA-vrouwenreis GZB Bulgarije 
Eind september ben ik met de VITA-vrouwenreis naar Bulgarije geweest. In de huisgemeentes in 
Bulgarije zijn ze gewend elkaar met getuigenissen te bemoedigen en zo hun geloof op te bouwen. 
Daarom lijkt het mij mooi om een aantal getuigenissen vanuit Bulgarije met jullie te delen. 
Deze week het verhaal van Natalya. Deze Bulgaarse vrouw was een zakenvrouw en had een 
reisbureau. Ze hield van dure kleding en veel make up. Op een dag zei een christenvrouw tegen haar 
dat ze haar zwarte pak niet mooi vond. Daarom mocht Natalya deze vrouw niet. Een poos later ging ze 
met een bus en zag dat er nog maar één plek was, naast een christenvrouw en dacht, ik blijf liever 
staan dan dat ik naast haar ga zitten, maar de buschauffeur zei dat ze moest gaan zitten. Zo kwam ze 
naast deze vrouw te zitten en raakte met haar in gesprek. Door dit gesprek ging ze op zoek in de bijbel 
en kwam ze tot geloof. 
Daarna gaf ze alle luxe op, dus ook haar hippe kleding en make up. Haar vriendinnen begrepen daar 
niets van en zeiden dat ze er niet mooi meer uitzag. Hierdoor raakte ze veel vriendinnen kwijt. 
In een droom kwam Jezus naar haar toe en zei dat ze naar de omliggende dorpen moest gaan om het 
evangelie te gaan delen aan vrouwen. Ze vroeg God of Hij niet gewoon mannelijke dominees kon 
sturen. Maar de droom bleef zich herhalen en dus ging ze uiteindelijk toch op weg naar het dorp dat in 
de droom werd genoemd. In het dorp kwam direct een vrouw naar haar toe die zei: “God heeft jou 
gestuurd, want ik heb gebeden dat er een vreemde zou komen, nu weet ik dat God bestaat.” 
Samen met een andere christin heeft ze de stichting “Samaritaanse vrouwen” opgericht. Inmiddels 
heeft zij in veel dorpen in de omgeving van Burgas huisgemeentes gesticht. Deze bestaan 
voornamelijk uit vrouwen. 
Zo mooi om haar aan het werk te zien in al de huisgemeentes daar. Als ze elkaar ontmoeten wordt 
iedereen geknuffeld. Wij werden ook direct hartelijk welkom geheten met Slava na Boga! (prijs God/ 
dank aan God). Dit roepen ze ook na ieder getuigenis.  
Slava na Boga, Gertine Bobeldijk 
 
Kopij kerkbode 
De berichten voor de kerkbode graag voor maandagmorgen 10 oktober 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.  
11 oktober: Mevr. L. Schimmel - van de Beek, Buntveenweg 33, 3785 RA Zwartebroek, 86 jaar  
12 oktober: Dhr. A.W. van Veldhuizen, Eendrachtstraat 109, 3785 KT Zwartebroek, 72 jaar 
Namens de gemeente willen wij u van harte feliciteren. Wij wensen u een gezegend nieuw levensjaar 
toe. Dit is de dag die de HEERE gemaakt heeft, laten wij op deze dag ons verheugen en verblijd zijn. 
(Psalm 118:24) 
 
Onze zieken 
Dhr. H. Schouten (Albert van Meerveldstraat 39, 3785 LP Zwartebroek) is opgenomen in het 
ziekenhuis in afwachting van onderzoeken. Mevr. M. Koudijs – Schimmel (Wielweg 15, 3785 KP 
Zwartebroek) is opgenomen in het ziekenhuis voor een operatie. Laten we hen én hun geliefden 
opdragen in onze gebeden. Als ik middenin de benauwdheid verkeer, maakt U mij levend; U strekt Uw 
hand uit tegen de toorn van mijn vijanden, Uw rechterhand verlost mij. (Psalm 138:7) 
 
Voor de agenda 
9 oktober: Bijbelklas 
12 oktober: Gespreksgroep Ruach in de Hof 
 
Tot besluit  
‘Heeft u een bijbaantje?’ Meerdere gemeenteleden vroegen het zich de afgelopen periode hardop af. Ik 
kan de vraag wel begrijpen. De laatste weken stond er een grote aanhanger bij de pastorie en met 
diezelfde aanhanger ging ik op pad voor de pastorale bezoeken. De kans is groot dat we elkaar op die 



wijze hebben ontmoet. Eerlijk gezegd kom ik veel liever met de fiets en de Bijbel onder de snelbinders 
uw kant op. Dat heeft mijn voorkeur. Op de fiets kun je nog eens rustig nadenken over hetgeen wat 
(niet!) besproken is tijdens de pastorale ontmoeting. Echter, de kans is groot dat u mij de afgelopen 
weken aan zag komen rijden met een grote aanhanger achter de auto. Nee, dat heeft niets te maken met 
een eventueel nieuw bijbaantje. De reden waarom ik op deze wijze naar u toe kwam, had te maken met 
het examen (rijexamen voor rijbewijs BE) dat ik af moest leggen. De rijinstructeur had geadviseerd 
om zo veel als mogelijk te oefenen met een aanhanger. En zodoende heb ik de afgelopen weken de 
fiets in de schuur laten staan en al de afspraken buiten de pastoriedeur met de auto én aanhanger 
afgelegd. Hoewel het er in enkele gevallen onwennig (zo niet hilarisch) uitzag, heeft het vele oefenen 
uiteindelijk geloond: de examinator was tevreden over mijn rijstijl en de uitvoering van de bijzondere 
verrichtingen. Kort vóór het rijexamen moest ik denken aan die ene belijdeniscatechisant. Hij 
vergeleek de belijdeniscatechisatie met de rijlessen en het daadwerkelijk belijdenis doen met het 
rijexamen. Eerlijk gezegd is mijn ervaring anders. Bij het rijexamen moet je laten zien wat je kunt. 
Met twee handen aan het stuur moet je uiterst geconcentreerd de route volgen en de opdrachten 
uitvoeren die de examinator je opdraagt. Je bent op jezelf aangewezen. Als je belijdenis doet, geef je 
het levensstuur juist uit handen. Je beseft en gelooft dat je zelf niet in staat bent om de bijzondere 
verrichtingen uit te voeren. Bij het rijexamen waren de ogen op mij gericht. Ik moest het waarmaken. 
Bij het doen van belijdenis is het oog gericht op Jezus, de Leidsman en Voleinder van het geloof 
(Hebreeën 12:2a). Dat is heilige ontspanning. Wij hebben geen God die zegt hoe het moet, maar een 
God die het Zelf doet in Jezus Christus! Een wezenlijk verschil. Na het rijexamen gaf de examinator 
een hand om mij te feliciteren. Hij drukte mij op het hart dat het ‘echte werk’ nu pas gaat beginnen: 
‘Blijf goed in je spiegels kijken, rem op tijd en houd je aan de snelheid.’ Goed bedoelde adviezen. Je 
bent immers nooit alleen in het verkeer. Je hebt te maken met andere weggebruikers en een ongeluk zit 
in een klein hoekje. Wat dat betreft is de vergelijking van de belijdeniscatechisant hier wel van 
toepassing: als je belijdenis hebt gedaan, krijg je na de eredienst een handdruk en ontvang je goed 
bedoelde adviezen. Je wordt gewaarschuwd voor de andere weggebruikers en gewezen op dé Weg die 
je gaan moet (Johannes 14:6). Het ‘echte werk’ gaat nu pas beginnen. Dat wordt onderstreept met de 
veelzeggende opmerking: ‘Welkom in de strijd!’ Wat betreft dat laatste: laten we als gemeente 
gezamenlijk dagelijks in afhankelijkheid van de Heilige Geest de wapenrusting (Efeze 6:10-20) 
aandoen om zodoende (biddend!) te strijden. Wat betreft het eerste: ik hoop binnenkort ‘gewoon’ op 
de fiets en het zwaard van de Geest onder snelbinders uw kant op te komen. 
Ontvangen een hartelijke groet, ook namens Erika, 
Ds. A.C. Borsje             
 
 
 
 
 


