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Verlangen wakker roepen 
Er stond laatst iets aardigs in de krant, een citaat van de Franse filosoof Antoine de Saint-Exupéry. U kent hem 
misschien wel, de schrijver van Le Petit Prince. Als je een schip wilt bouwen, trommel dan geen mensen bij elkaar om 
voor hout te zorgen, orders te geven en het werk te verdelen, maar roep in hen het verlangen wakker naar de 
uitgestrekte, eindeloze zee. Mooi, filosofisch. Wat kunnen we ons verbonden weten dat we wekelijks met vurig 
verlangen naar die ‘eindeloze zee’, laten we aannemen dat dat de liefde en genade van God is, naar de kerk komen. 
Dat verlangen aanwakkeren kunnen wij mensen misschien niet, maar de Geest vermag alles. Merkt u het ook? In dit 
themajaar van de Heilige Geest? Onze gemeente zit in elk geval niet stil. Het vorige nummer van de nieuwsbrief stond 
zelfs een beetje té vol voor de stencilmachines van het kerkelijk bureau. Vandaar dit keer een iets dunnere editie, 
zelfs zonder interview met een gemeentelid. Misschien dat het ontbreken ervan bij u ook weer een verlangen ernaar 
oproept? 

De redactie 
 
 

Ad hoc cantorij 
Graag willen wij 
weer gaan zingen 
voor een periode van 
zeven weken. De 
eerste repetitieavond 
was vrijdag 20 
februari. Vanaf nu 
komen we elke 
vrijdagavond bijeen 
in de BK, van half acht tot ongeveer half negen. 
We willen ons voorbereiden om een keer te 
zingen in een vesper in de Stille Week en in de 
dienst van Eerste Paasdag. Als u zin heeft om 
mee te zingen, dan bent u van harte welkom. We 
hopen tot aanstaande vrijdag!  

Marjolijn den Breejen, tel.2125860 
 
14 maart Mannendag in Delft  
Het Christen Mannencomité Delfland organiseert 
op D.V. zaterdag 14 maart 2009 een Mannendag. 
Op deze dag zal het thema “Van U is de 
heerlijkheid” centraal staan. De sprekers zijn 
Dick van Keulen en Paul Visser. 
De bijeenkomst wordt gehouden in de aula van 
het Christelijk Lyceum Delfland, Juniussstraat 6 
te Delft. Het begint om 9.30 uur en duurt tot 
plm. 15.30 uur. De kosten bedragen € 15,- 

inclusief lunch en koffie (op de dag zelf te 
betalen). U dient zich aan te melden i.v.m. 
catering. Aanmelden kan: 
Per e-mail: info(bij)cmdelfland.nl 
Per post aan: 
  Gertjan Hordijk, 
  Rosa Manuslaan 25, 
  2642 DP Pijnacker 
Na aanmelden krijgt u een bevestiging. Meer 
informatie: www.cmdelfland.nl 
 
Conferentie Christen zijn op je werk  
14 maart moet u kiezen, want behalve naar de 
Mannendag kunt u ook naar de conferentie 
Christen zijn op je werk. Deze dag wordt geleid 
door Jan Bakker, directeur Alpha-cursus 
Nederland. Hoofdspreker is predikant en 
zakenman Ron van der Spoel en speciale gast 
Shaila Visser (directeur Alpha in the Workplace 
International). Zaterdag 14 maart is iedereen 
welkom van 09.30 – 17.00 uur in De Lichtboog in 
Houten. Voor meer informatie zie 
www.alphaopdewerkplek.nl/info of mail naar 
info@bedrijfsgebed.nl. Tot 1 maart geldt de prijs 
van € 35 p.p., daarna € 40. Aanmelding kan 
alleen via www.alphaopdewerkplek.nl. 
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Met de Gemeente de Wijk in 
Wat is dat nu weer? 
 
De wijkgemeente Binnenstad-Vrijenban is een 
deel van de Hervormde gemeente in Delft. 
Geografisch bestaat de gemeente uit het centrum 
en noordoosten van Delft, waar 75% van haar 
leden ook woont. Wij vormen een levendige 
gemeenschap, waar alle leeftijden goed 
vertegenwoordigd zijn en wij willen staan voor 
een bijbelgetrouw geluid. Gelukkig leven veel 
mensen die bij onze wijkgemeente staan 
ingeschreven als belijdend lid of dooplid ook 
mee. Zij bezoeken de erediensten en/of nemen 
deel aan allerlei activiteiten die naast de 
kerkdiensten (op zondag) plaatsvinden. Om 
slechts een greep uit die activiteiten te doen 
noem ik de bijbelkringen, gesprekskringen, 
muziekgroepen, Hervormd Kerkkoor Delft, 
jeugdprogramma’s, vakantiebijbelclub, enz. We 
mogen deze diensten en activiteiten als een grote 
zegen ervaren voor ons persoonlijke leven, maar 
ook voor de onderlinge sociale betrokkenheid. 
Er zijn desondanks ook nog veel (doop-)leden die 
in onze geografische wijk wonen, maar niet actief 
deelnemen aan het gemeente-zijn. Graag willen 
we hen op de hoogte brengen van alle 
activiteiten die er zijn (een nieuwe uitgave van 
het Oranje boekje) en hen van harte uitnodigen 
om aan één of meer deel te nemen.  
 
Daarvoor gaan we de wijk in. De wijk is: het 
centrum van Delft en de wijken ten noordoosten 
van het centrum ten noorden van de Bieslandse 
Kade en ten oosten van de spoorlijn, inclusief 
Rijswijk-Zuid. 
Samengevat: we willen werken aan gemeente-
zijn, goed pastoraat en ook onze missionaire taak 
oppakken. 
 
Belangrijk punt in de actie is dat we als kerk iets 
geven: het Oranje informatieboekje van de 
wijkgemeente. Samen met de gemeente actief 
uitdragen waar we voor staan is in de eerste 
plaats goed voor ons gemeente-zijn, de opbouw 
van de eigen gemeente. De informatie die de 
actie verder oplevert, is weer input voor de 
ouderlingen en de pastoraal medewerkers om 
gerichter pastoraat te bedrijven. En als derde is 
het langs de deuren gaan (ook al is het langs 
ingeschreven leden) ook missionair. Je getuigt 
van je geloof door mee te doen en je biedt de 
bezochte ook weer een weg (terug?) naar de 
kerk, als ze deze weg wellicht zijn kwijt geraakt.  
 

De actie wordt nu na 2000, 2003, 2005 en 2007 
voor de vijfde keer georganiseerd. Wat zijn de 
resultaten? 
Moeilijk vast te stellen. Het bezoek confronteert 
mensen weer met de kerk en hun geloof. Ook dit 
jaar kunt u weer uw bijdrage leveren door u op te 
geven als vrijwilliger. Wij mogen helpen zaaien. 
God doet het zaad groeien. De actie zal 
plaatsvinden op maandag 20 t/m woensdag 22 
april 2009. Op de eerste twee dagen zowel ’s 
middags als ’s avonds en op woensdagavond. Op 
woensdagavond 15 april 2009 zullen de 
deelnemers informatie krijgen en worden ze 
toegerust voor deze missionaire taak. 
 
Vraag nu eens niet waarom u hieraan zou moeten 
meewerken. 
Maar ook u mag meedoen en geeft u zich op als 
vrijwilliger tenzij u een geldige reden hebt 
waardoor u het niet kunt doen! Ook hiervoor 
geldt: vele handen maken licht werk. En met 
elkaar zo’n project aanpakken geeft ook veel 
voldoening. Geeft u zich op per e-mail: 
liesbethhagenbeek@hotmail.com met vermelding 
op welke dagdelen u mag worden ingedeeld of op 
een intekenlijst bij de dienst. 
 
Gezocht uitbreiding/vervanging 
audiodienst 
De audiodienst van onze wijkgemeente neemt 
elke zondag via het internet de kerkdienst op en 
brandt deze op cd voor mensen die door diverse 
omstandigheden de dienst niet bij kunnen wonen.  
Deze cd's worden bij gemiddeld tien personen 
thuisbezorgd. De audiodienst bestaat uit vier 
mensen, die dus 1 keer per 4 weken dienst 
draaien.  
Nu is de audiodienst op zoek naar twee of drie 
personen, die het branden en rondbrengen van de 
cd’s willen gaan verzorgen. 
De eisen hiervoor zijn: 
• Je moet in het bezit zijn van een PC met 

internet, brander en printer. 
• De cd’s moeten zondag, uiterlijk maandag 

bezorgd worden bij de 
aangemelde personen. 

Wie neemt deze uitdaging 
aan en meldt zich voor 
meer informatie bij: 

Frans Kouwenhoven  
(015-2136846) 

 of Harro Kluivingh 
(015-2147336). 

 
.  

mailto:liesbethhagenbeek@hotmail.com
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WIJKZENDINGSCOMMISSIE BINNENSTAD-VRIJENBAN 
GIRO 2122173 
  
Bericht uit Chiang Mai, Thailand 
Op 9 februari is er bij Karsten en Irene een 
dochter geboren. Ze kreeg de namen: Rachel 
Willemien. Met moeder en dochter gaat het goed. 
In april en mei komen Karsten en Irene met verlof 
naar Nederland. Waarschijnlijk zal Karsten of 
Irene in onze zendingsdienst op 3 mei vertellen 
over hun werk in Thailand. 
  
Bericht uit Kilangala, Tanzania 
Het Kilangala beroepstrainingcentrum is opgericht 
in 2002 met twintig leerlingen en 3 leraren. Het is 
technisch onderwijs dat wordt gegeven aan zowel 
jongens als meisjes in de eerste drie jaren. Het 
doel van de training in drie jaar is om de 
leerlingen te ondersteunen na het afronden van 
de studie om meer zelfstandig te kunnen werken. 
Het Kilangala beroepstrainingcentrum biedt de 
volgende beroepskeuzes aan: timmerwerk, 
metselwerk, en naaien en ontwerpen. 
  
Van mevr. v.d. B. ontvingen wij een gift van € 60 
en van de fam.S een gift van € 25. Onze hartelijke 
dank hiervoor. 

Namens de wijkzendingscommissie, 
Nel Pruijsen   

 
Een avondje bieb 
Het is vrijdagavond bijna 19:00 uur. Ik loop snel 
de Marcuskerk binnen. De bibliotheek is van 19:00 
tot 20:00 uur open en vanavond mag ik samen 
met nog een vrijwilliger onze klanten helpen. Ik 
groet wat catechisanten in de gang en loop snel 
door naar de crècheruimte, waar ook de 
boekenkasten staan. De deur staat al open en het 
licht is aan, mijn collega is er al. Ze is bezig de 
kasten open te doen. Ik groet, vraag hoe het met 
haar gaat en haal het mapje en de kistjes uit de 
kast. Nu nog de computer aan en we zijn er klaar 
voor. Ik vind het altijd wel leuk om in de bieb te 
zitten. Er staat zoveel… romans, naslagwerken, 
bijbelstudieboeken, dagboeken, dvd’s en muziek-
cd’s. We krijgen ook een aantal tijdschriften 
zoals de Eva, de CV Koers en de Aan de Hand. 
Ook voor de kinderen en tieners staat er een 
heleboel. Ik ben dol op lezen en vind het dus 
heerlijk om tussen het helpen door een beetje in 
de kasten te snuffelen en neem bijna altijd wat 
mee. 
Het is altijd wel spannend hoeveel mensen er 
komen. Meestal wat ouders en kinderen van het 
koor en er zijn ook een paar vaste klanten. Maar 

het mogen er veel meer zijn. Volgens mij hebben 
jullie geen idee hoeveel er staat. Of jullie weten 
niet dat we onze eigen bibliotheek hebben. Het is 
echt de moeite waard om een keer te komen 
kijken. Ook als je niet dol bent op lezen, is het 
handig als je een kring of zo moet voorbereiden. 
En natuurlijk zijn er ook de dvd’s en muziek-cd’s. 
Er zijn ook nog een aantal videobanden. Onze 
catalogus staat op de site van de wijkgemeente 
Mattheüs (www.mattheus-delft.nl). Daar kun je 
dus alvast een kijkje nemen. En het kost echt 
bijna niets. Je koopt een kaart van €2,- en je 
kunt daar 10 boeken mee lenen. Kinderen betalen 
€1,-.  
Eén van onze vaste klanten komt zijn boeken 
terugbrengen en ik ben samen met mijn collega 
aan het zoeken naar boeken over een bepaald 
thema (had ik iemand beloofd). Er komen ook een 
paar kinderen met hun moeder boeken 
terugbrengen. Terwijl ik de ingeleverde boeken 
afhandel, vraagt mijn collega wat ze leuk vinden 
en helpt ze een boek uitzoeken. De koster komt 
nog een praatje maken, ik lever nog snel mijn 
eigen boeken in en het is weer 
20:00 uur. We ruimen op, 
doen de kasten dicht, het 
licht uit en gaan weer naar 
huis. Het uurtje is altijd zo 
om, het was weer erg 
gezellig. En toch jammer dat 
er niet meer mensen komen!!! 

 
Tot ziens, Nicole Ringeling 

 
Openingstijden bibliotheek 
Vrijdagavond van 19:00 tot 20:00 uur, op de 
woensdagochtenden na de vrouwenochtend en op 
afspraak. Contactpersonen zijn Max en Rina 
Mesman tel.nr. 015-256 48 36. 

 
Boekenmarkt in de bibliotheek 
Op zaterdag 21 maart houden we in de 
Marcuskerk (Menno ter Braaklaan 2) van 10:00 
tot 12:00 uur een boekenmarkt. Uiteraard 
maken we er een gezellige ochtend van. Een 
deel van de opbrengst gaat naar een goed 
doel (in overleg met de kerkenraad). Boeken 
kunt u inleveren op vrijdag 20 maart tussen 
19:00 en 20:00 uur bij de bibliotheek. Als u 
eerder in diezelfde week in de Marcuskerk 
bent, kunt u ze ook in de ruimte van de 
crèche neerleggen. De boeken kunnen 
uiteraard ook bij u worden opgehaald. Voor 
meer informatie kunt u contact opnemen met 
Betty Vonk, tel.nr. 015-261 39 12. 
 

http://www.mattheus-delft.nl
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Ik zou weleens willen weten… 
In deze rubriek beantwoordt een jeugdig 
gemeentelid een vraag en stelt een nieuwe vraag 
aan een ander jeugdig gemeentelid. In het 
decembernummer van de nieuwsbrief had Nadine 
Bok een vraag voor Danielle en Arjan de Jong: 
“Eerst wil ik zeggen dat ik echt super blij ben 
met jullie in onze gemeente, maar dat weten 
jullie nu wel. Mijn vraag aan jullie is: Wanneer 
is het gekomen of ontstaan dat jullie besloten je 
zo in te zetten voor jeugd en mensen helpen en 
daarbij God als doel?” 
 
Het antwoord van Arjen en Danielle: 
Nou, daar zijn we dan met ons antwoord op de 
vraag van Nadine. We moesten er wel even over 
nadenken. Zo jong zijn we nu ook weer niet 
meer, dus dat is al weer even geleden…. Maar we 
voelen ons wel vereerd dat we benaderd worden 
als jong gemeentelid. 
Dat we ons zijn gaan inzetten voor andere 
mensen is eigenlijk niet van de één op de andere 
dag gekomen. Het is de loop der jaren zo 
gegroeid en ontwikkeld. Ik zelf heb me van jongs 
af aan sterk aangetrokken gevoeld tot de minder 
bedeelden. Dat kon zijn voor mensen met een 
verstandelijke beperking, mensen die ziek zijn, 
maar ook armen en gehandicapten van over de 
grens. Zeker ook het besef dat God mij gezegend 
had met een fijn gezinsleven, goede gezondheid 
en verstand, deed mij de keus maken om de 
opleiding voor verpleegkundige te gaan volgen. 
Toen ik het felbegeerde diploma haalde ben ik 
met onbetaald verlof gegaan om me in te zetten 
voor de armen over de grens. Ik ben met 
hospitaalschip “de Anastasis” naar Senegal 
gegaan. Ik werkte daar op de verpleegafdeling 
waar kinderen uit het hele land geopereerd 
werden aan o.a. hazelippen, ogen en tumoren in 
het hoofd/halsgebied. Ik heb daar een geweldige 
tijd gehad en had het voornemen om me hier 
helemaal voor in te gaan zetten.  
Terug in Nederland kregen Arjan en ik verkering 
en het plan om terug te gaan zag ik niet meer zo 
zitten.  
Arjan zat inmiddels op de NHTV (Nationale 
Hogeschool voor Toerisme en Verkeer) in Tilburg 
en liep eigenlijk met soortgelijke ideeën. Het 
losgeslagen studentenleven deed hem beseffen 
dat het soms erg doelloos was. Hij heeft toen 
sterk ervaren dat hij zich meer voor Gods 
Koninkrijk in wilde gaan zetten. Arjan besloot te 
stoppen met zijn opleiding in Tilburg en stapte 
over naar de opleiding GPW(Godsdienst Pastoraal 
Werk) aan christelijke hogeschool de Wittenberg. 

Voor mij groeide het plan om de opleiding Z&E ( 
Zending en Evangelisatie) te gaan volgen op de 
Wittenberg. Dit om me breder te oriënteren op 
deze terreinen. 
En zo gebeurde het ook. We trouwden en terug 
van huwelijksreis stapte ik de opleiding in. Samen 
hadden we zoiets van: We richten ons op God en 
gebruiken onze gaven. Hij zal ons inzetten waar 
nodig.  
Na de opleiding ben ik weer in het ziekenhuis in 
Zeist en Utrecht gaan werken en Arjan rondde 
zijn studie inmiddels in Ede af. We wilden graag 
terug naar de Randstad. Arjan solliciteerde bij 
Entree en het Oranje Nassau college in 
Zoetermeer. Bij beiden werd hij aangenomen en 
zo kwam het dat hij helemaal tussen de jongeren 
terecht kwam. Eerlijk gezegd had ik van alles met 
alle leeftijden, maar de jeugd daar had ik niet 
heel veel mee. Door het werk van Arjan en de 
diaconale reizen met Entree naar Hongarije en 
Roemenie werd  ook ik betrokken bij de jongeren 
en vond ik daar mijn weg in. 
Inmiddels was ik bij het Leger des Heils in 
Rotterdam gaan werken en ook daar kwam in met 
veel jonge mensen in contact. Mensen die 
volledig ontspoord zijn en soms echt alles zijn 
kwijt geraakt. Daar kan ik me helemaal in kwijt. 
Dat doe ik nu nog, dit jaar alweer 10 jaar. 
Doordat Arjan jeugdouderling werd en de 
jongerenclubs opgestart werden, gingen we 
samen ook meedraaien als leiding. Eerst in Rock 
Solid, toen in Solid Friends en nu in Solid Ground.  
Inzet voor jongeren is één van onze passies, het 
vraagt inzet, maar we hebben er al die jaren 
hééél veel voor terug gekregen! 
 
Ook wij hebben een vraag. En deze keer gaat de 
vraag naar Jan Willem de Bruijn. Via de 
jeugdalpha ben jij mee blijven draaien met de 
jongerenkring. We zijn benieuwd hoe het je daar 
vergaat! 
In het volgende nummer lezen jullie hopelijk zijn 
antwoord… 
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Jaarthema 
2008-2009: 
Heilige Geest 
(God in ons) 
 
Wanneer de 
Geest ons leven 
leidt, laat ons 
dan de richting 
volgen die de 
Geest ons wijst. (Gal 5:25) 

 
Drie Inspiratieavonden hebben we inmiddels 
achter de rug, de laatste volgt op woensdag 4 
maart aanstaande. U bent van harte welkom 
vanaf 19.45 uur in de Bethlehemkerk. Ook als u 
niet aanwezig kon zijn op derde Inspiratieavond, 
kunt u aansluiten. 
Tijdens de derde 
Inspiratieavond hebben 
ongeveer 45 
gemeenteleden de 
Gaventest ingevuld, om 
te onderzoeken welke 
gaven zij van de Geest 
hebben gekregen. 
Iedereen in de gemeente 
kan deze gaventest 
alsnog doen, met het 
speciale boekje dat 
hiervoor is aangeschaft. 
De boekjes liggen in de kerk, of u kunt een 
exemplaar opvragen bij een van de 
jaarplancommissieleden. De kerkenraad heeft de 
boekjes ter beschikking gesteld, maar vraagt een 
vrijwillige bijdrage om de kosten (ca.  
€ 10 per boekje) te drukken. Dat was niet aan 
dovemansoren gezegd: de aanwezigen betaalden 
samen maar liefst € 332 voor de boekjes! 
Als u voor 4 maart de test voor u zelf invult, kunt  
u op de laatste Inspiratieavond horen wat de 
uitkomsten voor u kunnen betekenen, en 
ontdekken welke gaven in onze gemeente 
aanwezig zijn. Het levert u zeker een nieuwe blik 
op uw persoonlijke vermogens op. Een 
inspirerende aanrader, voor uzelf én voor de 
opbouw van onze gemeente! 

De jaarplancommissie 
Cora van den Berge, Bram Gille,  

Martin de Jong, Joke Ligterink 
 
 
 
 
 

Tussendoortje… 
 
“Het doet me deug…”, om maar eens 
met Wim Sonneveld’s bekende frater 
Venantius te spreken, als ik zie hoe de 
kerkrentmeesters zich inspannen om 
dan eindelijk eens de begroting van 
onze kerkelijke Gemeente kloppend en 
de rekening sluitend te krijgen. 
 
Het zijn dan weliswaar nog maar 
bescheiden berichtjes in de Kerkbode, 
maar de in mijn cursiefjes enkele malen 
aangereikte “kracht van het wervende 
woord” is toch kennelijk aangekomen. 
Er ging zelfs een brief in de Gemeente 
rond, bijna professioneel, die binnen 
een week al een verrassend resultaat 
opleverde. Zo las ik al in een vroeg 
stadium in één van de nummers van de 
Kerkbode…  
 
En nu las ik daarstraks dat er diverse 
doelgroepen benaderd gaan worden 
om ook deze eens op hun verant-
woordelijkheid te wijzen. 
Ook kom ik het een en ander tegen over 
het in bepaalde gevallen nog bijsluiten 
in de kerkbalans-enveloppen van een 
brief met een persoonlijk appél! 
Als gezegd: het doet me deugd, al die 
inspanning. De inspanning om, náást 
het Verlossende Woord, óók het wér-
vende woord in te zetten, opdat het 
éérste Woord blij mag blijven klinken. 
 
Maar, 
is dat eigenlijk niet altíjd al het doel 
geweest van een begroting, namelijk  
de gelegenheid hebben en gebruiken 
gedurende het gehele traject te kunnen 
ingrijpen, cq bijsturen? 
 
        Matt P. 
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Bijbeltekstestafette 
In de Bijbeltekstestafette vertellen jonge en oude 
gemeenteleden over een Bijbel-gedeelte dat voor 
hen belangrijk is en geven daarna het ´stokje´ 
door aan een ander gemeentelid. Aan het woord 
deze keer: George Boers. 
 
Welk 
Bijbelgedeelte 
is voor jou 
belangrijk? 
 
Ef 6 : 10 – 20 De 
geestelijke 
wapenrusting 
 
Waar gaat het 
in dit gedeelte 
over?  
In dit stuk 
worden we 
toegerust met 
allerlei 
middelen, 
woorden en 
bemoedigingen om je mannetje als christen in 
deze wereld te kunnen staan. 
 
Waarom is dit gedeelte voor jou zo belangrijk? 
Dit bijbelgedeelte kregen 40 catechisanten mee 
als belijdenistekst van ds. J. Overduin. Een tante 
wenste mij toen ‘sterkte in de strijd’. Daar 
begreep ik niets van, want op die dag denk je, 
dat je de hele wereld aankunt. Wat heb ik dit 
gedeelte vaak herlezen. Hoe hard heb ik dit nodig 
gehad tussen soldaten, die niet gewend waren om 
uit de Bijbel te lezen voor het slapen gaan. In 
gesprek met vele anderen. En voor mezelf. Want 
wie kent niet de momenten van ongeloof en 
twijfel? Daarnaast geven veel psalmwoorden of 
gezangen steun door de tijden heen. 
 
Kun je daar misschien een voorbeeld van geven?  
Psalmen kunnen woorden geven aan je gevoelens 
van dankbaarheid, van Gods trouw Ps. 121, bij 
verdriet of eenzaamheid Ps. 116. Je kunt er 
jezelf en anderen mee helpen. Gez. 448. Als alles 
tegenloopt. Je mag overspannen thuis gaan 
zitten, dan blijk je toch nog te kunnen zingen, 
doet God het goede aan jou en komen zelfs 
betere tijden. 
 
 
 

Waarom zou dit gedeelte ook aan anderen hulp, 
steun of licht kunnen geven? 
Het is te doen, te blijven geloven in moeilijke 
tijden. Met behulp van de Heilige Geest, gebed 
en alle toerusting die we van God ontvangen 
hebben.  
 
 Aan wie geef je het Bijbeltekstestafettestokje 
door?  
Aan Svetlana Epema. 

De estafette coördinatoren: 
Willy van Oosten (tel. 2123851)  

en Gea en Wim de Jong (tel. 2568350) 
 
‘Loslaten’ 
Informatieavond voor wie rondom psychisch 
zieken staan 
 
De interkerkelijke werkgroep Labyrint - In 
Perspectief Delft organiseert op dinsdag 10 maart 
2009 een informatieavond voor familieleden en 
directbetrokkenen van psychisch zieken. Als u in 
uw gezin of familie te maken heeft met een 
psychisch zieke, heeft dat ook voor u zelf grote 
gevolgen. Hoe kunt u daar mee omgaan?  
Deze avond gaat over loslaten. Vrienden en 
kennissen kunnen soms nogal makkelijk aanraden 
om uw kind, partner of ouder los te laten. Maar u 
wilt hem of haar niet in de steek laten. Het is 
soms wel duidelijk dat het iedereen goed zou 
doen als er iets meer ruimte ontstaat. Welke 
mate van betrokkenheid is passend? Hoe kunt u in 
uw gezin het juiste evenwicht vinden? 
Geesje Tomassen, preventiefunctionaris voor 
familieleden/mantelzorgers van psychisch zieken 
en werkzaam bij GGZ Delfland, zal de avond 
verzorgen. Zij houdt een inleiding over loslaten 
en er is gelegenheid tot discussie en het stellen 
van vragen. Er is een boekentafel waar u in de 
pauze en na afloop van de avond 
informatiemateriaal kunt vinden. 
U bent van harte welkom. 
 
Datum  dinsdag 10 maart 2009 
Tijd  20.00 uur (vanaf 19.45 is er 

koffie) – 22.00 uur 
Plaats  Betlehemkerk, Floresstraat 2, 

Delft, tel. 015-2126906 
  
Meer informatie kunt u krijgen bij:  

Wil Bontenbal tel. 015 261 36 96 
Jenny Dijkstra tel. 06 153 573 95 
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Colossensen 3: 12 -17 
HET NIEUWE LEVEN 
Het zijn prachtige verzen die wij gelezen hebben. 
Het zijn regels voor het nieuwe leven, het leven 
van hen die Christus hebben leren kennen als hun 
Verlosser en Zaligmaker. Als wij de aanwijzingen 
voor dit nieuwe leven in de verzen 12 en 13 
lezen, zoals goedheid, nederigheid, zacht-
moedigheid en geduld, dan moeten wij bekennen 
dat wij heel vaak deze aanwijzingen niet 
opvolgen. 
En wat te denken van onszelf als wij lezen: 
verdraagt en vergeeft elkaar? En toch... toch is 
dat nodig. Christus zelf heeft ons vóórgeleefd. En 
hoe staat het met wat in vers 15 staat: Weest 
dankbaar? Is dat nniet de moeilijkste opdracht? 
Wij moeten dankbaar zijn voor het vele goede 
dat wij onverdiend ontvangen. Dankbaar zijn voor 
iedere nieuwe dag. Dankbaar zijn voor 
gezondheid. Dankbaar zijn voor alle fijne dingen 
die wij beleven. Dankbaar zijn voor de mensen 
om ons heen die met ons meeleven. Ja maar, 
hoor ik zeggen, als je nu veel verdriet en 
teleurstellingen te verwerken krijgt? Natuurlijk is 
het dan dubbel moeilijk om dankbaar te zijn en 
te blijven. Ach, denk dan maar aan de goede 
tijden die er geweest zijn en bedenk dat er nog 
zoveel te doen is: bedenk dat u wellicht nog een 
taak heeft. Vers 16 zegt het: "Het Woord van 
Christus wone rijkelijk in U". en daardoor wijs 
geworden kunnen wij voor onze naaste tot een 
hand en een voet zijn: elkaar leren en ook elkaar 
terechtwijzen, om dan met elkaar God, zingende 
dank te brengen. Alles wat wij doen, met woord 
en werk, moeten wij doen uit dankbaarheid en in 
de naam van onze Heere Jezus Christus. God 
schenke ons de leiding van Zijn Heilige Geest om 
het nieuwe leven iedere dag weer te beginnen op 
de wijze zoals Hij het van ons vraagt en zoals Zijn 
Zoon Jezus Christus het ons heeft laten zien. 
Halleluja! 
Gezang 300 

Bert van Laren 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gedicht van mevrouw Goebertus 
 

Oók in de wintertijd gebeuren wel wonderen 

al lijkt alles dan dood in de natuur 

de wind waait hard, je hoort het donderen 

je bent onrustig, het is nat en guur. 

 

In het verborgene gaat het gebeuren 

dichtbij, maar onmisbaar voor ’n mensenoog 

de zon wordt warmer, al iets te bespeuren 

de regen mild, je ziet de hemelboog, 

 

als een belofte: ‘Ik laat niets sterven 

al lijkt dat wel zo, Ik prik er doorheen 

Ik kan ook voor jou het heil verwerven. 

Geef Mij je hand, Ik help j’op de been’. 

 

mevr. G. Goebertus- Mink 

 

Verslag cursus 
“Woorden vinden” 
 
Het doel van deze cursus was 
gericht op de omgang met 
mensen die niet christelijk zijn 
of erg op zoek zijn. Hoe kun je 
op een goede manier iets van 
het evangelie delen met zulke 
mensen? Belangrijk daarbij is natuurlijk dat je 
het op zo’n manier doet dat je deze mensen niet 
afstoot door de dingen die je zegt. 
 
Wat hebben we gedaan? 
De cursus was verdeeld over drie avonden met 
daarbij twee opdrachten die we tussentijds 
konden uitvoeren. Tijdens de eerste cursusavond 
zijn we begonnen met de vraag wat een 
ontmoeting is. Daarbij hebben we de ontmoeting 
van de Heere Jezus met de Samaritaanse vrouw 
als voorbeeld genomen. Daarna heeft René ons 
het e.e.a. verteld over belangrijke voorwaarden 
om een goede ontmoeting te kunnen hebben. Een 
heel belangrijk punt daarbij was dat je goed 
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moet kunnen luisteren naar wat de andere 
persoon zegt. Ook als die persoon dingen vertelt 
waar jij het niet mee eens bent. Door snel met je 
eigen mening te komen zonder dat die ander 
daarom vraagt of is uitgepraat, kan een gesprek 
vastlopen. Verder hebben we die avond 
geprobeerd om op een eenvoudige manier te 
verwoorden wat we geloven en wat geloven voor 
ons betekent. Dat valt niet mee als je als lezer 
een onkerkelijk iemand in gedachten neemt. 
De opdracht die we meekregen was om een 
gesprek te hebben met een medecursist. Met die 
medecursist moesten we dan bespreken wat ons 
in het leven bezig houdt en welke rol het geloof 
hierin speelt.  
 
De tweede cursusavond begonnen we met een 
bijbelstudie over de ontmoeting van de Heere 
Jezus met de Emmaüsgangers. Wat kunnen we 
van Hem leren over de manier waarop Hij het 
gesprek voert? Jezus was met hen meegewandeld 
en begint met belangstelling te tonen en geeft 
duidelijk eerst ruimte voor hun verhaal. Er is een 
rollenspel gespeeld waarbij het ging over een 
gesprek met een vrouw die man en kinderen 
heeft, maar al lange tijd niet meer in de kerk 
komt. In het eerste gesprek wilde de bezoeker 
vooral over de kerk en het geloof praten. Dan 
blijkt al snel dat de vrouw zich geen houding 
weet te geven. In het tweede gesprek probeert 
de bezoeker meer op de vrouw in te gaan en 
aanknopingspunten te vinden. Dan blijkt dat de 
vrouw zich minder ongemakkelijk voelt en er 
uiteindelijk een persoonlijker gesprek ontstaat. 
Hier hebben we dus van kunnen leren dat we niet 
altijd direct over het geloof moeten praten, maar 
dat het belangrijk is om te luisteren naar de 
ander en dan aanknopingspunten te vinden om zo 
te kunnen komen tot een echte ontmoeting. 
 
De opdracht die we meekregen was om een 
gesprek met een kennis te hebben die 
onchristelijk was. We moesten met die persoon 
bespreken wat hem en ons bezighield en op wat 
voor manier we zin gaven aan ons leven. Een 
belangrijk doel van het gesprek was oefenen in 
luisteren, aanknopingspunten leren vinden en je 
eigen geloof proberen te verwoorden. Het was 
geen makkelijke opdracht maar het is de meesten 
wel gelukt om een gesprek te hebben. Dit was 
een leerzaam onderdeel, omdat je merkt dat je 
er al snel toe geneigd bent om je eigen mening te 
spuien zonder dat je weet of die andere persoon 
dat wel wil.  

De derde cursusavond zijn we begonnen met een 
bijbelgedeelte waarin het Koninkrijk van God 
wordt vergeleken met een mens die zaad in de 
aarde strooit en het verder met rust laat en pas 
als het vrucht draagt er naartoe gaat om het te 
oogsten. De tweede vergelijking in dat gedeelte 
is die van het Koninkrijk van God met een 
mosterdzaadje, dat het kleinste van alle zaadjes 
is. Maar als het in de grond zit en wortel schiet, 
wordt het de grootste van alle planten. De 
toepassing was duidelijk. Als wij gesprekken 
hebben met onchristelijke mensen, moeten we 
niet direct resultaat willen zien. Het zit hem ook 
niet in het vele wat we doen. Nee, een klein 
gebaar kan al veel betekenen voor onze naaste. 
Verder hebben we met elkaar besproken hoe 
onze huiswerkopdracht is gegaan, wat we ervan 
geleerd hebben en wat we moeilijk of juist goed 
vonden gaan. We hebben het nog gehad over de 
manier waarop mensen tot geloof komen. 
 
Conclusie: 
Persoonlijk vond ik het een zeer leerzame cursus. 
Ik ben er weer bij bepaald hoe belangrijk het is 
dat je open staat voor de ander en ruimte hebt 
om naar de ander te kunnen luisteren. Je kunt zo 
makkelijk een gesprek z’n doel laten missen door 
vooral maar de andere persoon te willen vertellen 
wat hij of zij verkeerd doet en hoe het zou 
moeten. Maar wat vooral heel belangrijk is, is om 
te beseffen dat evangelisatie bovenal een werk 
van God is. God wil ons gebruiken om andere 
mensen te vertellen van het evangelie en Zijn 
genadewerk. Daarom moeten we altijd bidden om 
de leiding van de God en zijn Heilige Geest. Want 
het is nooit een werk van ons maar van Hem!! 
 
De cursus Woorden Vinden, die in het afgelopen 
najaar is gegeven, zal op dinsdag 17 februari, 3 
en 17 maart overdag worden gehouden, van 
14.00-16.00 uur in de Bethlehemkerk (zaal 1, 
opgave bij René Strengholt, 015 – 8804887, 
strengholt@caiway.nl). 
 
Kopijdata 2009 
Nummer Kopijdatum verschijningsdatum 
Nr 3 23 mrt 29 mrt 
Nr 4 20 apr 26 apr 
Nr 5 25 mei 31 mei 
Nr 6 22 jun 28 jun 
 
 
Inleveren kopij 
De volgende nieuwsbrief willen we uitdelen op zondag 29 
maart 2009. Kopij is welkom tot uiterlijk maandag 23 maart 
2009, via nieuws@binnenstad-vrijenban.nl 

mailto:strengholt@caiway.nl
mailto:nieuws@binnenstad-vrijenban.nl
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Data voor in uw en jouw agenda 
Hierbij weer een lijst met kerkdiensten, activiteiten en andere belangrijke data. Helpt u mee om 
het overzicht compleet te maken? Geef datum, tijd, plaats en omschrijving door aan de redactie.  
Dank u wel. 
 
Kerkdiensten 
22 febr 09 10.00 uur Nieuwe Kerk Ds. L. den Breejen 1e Lijdenszondag 

  19.00 uur Bethlehemkerk Ds. L. den Breejen Passie-Zangdienst 

1 maart 09 10.00 uur Bethlehemkerk Kand. A.L.J. Branger (Rotterdam) 2e Lijdenszondag 

  19.00 uur Bieslandhof Ds. J. Maasland (Scheveningen)  

8 maart 09 10.00 uur Oude Kerk Ds. L. den Breejen 3e Lijdenszondag 

  19.00 uur Bethlehemkerk Ds. L. den Breejen Leerdienst 

11 maart 09 19.30uur Bethlehemkerk Ds. L. den Breejen Bidstond voor Gewas en 
Arbeid 

15 maart 09 10.00 uur Bethlehemkerk Ds. L. den Breejen 4e Lijdenszondag  
Heilige Doop 

  19.00 uur Bieslandhof Ds. H. Vaartjes  

22 maart 09 10.00 uur Nieuwe Kerk Ds. G.H. van Kooten (Groningen) 5e Lijdenszondag 

  19.00 uur Bethlehemkerk Ds. H.J. Franzen (Wateringen) Leerdienst 

29 maart 09 10.00 uur Bethlehemkerk Ds. L. den Breejen 6e Lijdenszondag 

  19.00 uur Bieslandhof Ds. L. den Breejen Heilig Avondmaal 

5 april 09 10.00 uur Nieuwe Kerk Ds. L. den Breejen 7eLijdenszondag 
Palmzondag 

 19.00 uur Bethlehemkerk Arjan de Jong Jeugd-Praisedienst 

 
  
Activiteiten, vergaderingen en andere belangrijke data  
(veel van deze activiteiten zijn in deze Nieuwsbrief toegelicht) 
1 maart 09   14.02 uur    Bethlehemkerk Rock Solid  

 
3 maart 09 14.00 tot 

16.00 uur 
Bethlehemkerk Cursus Woorden Vinden 

 
4 maart 09 19.45 uur Bethlehemkerk Vierde Inspiratieavond: Wat bezielt je? 

6-7 maart   
09 

's nachts!  Star Games  

15 maart 09 14.02 uur     Bethlehemkerk Rock Solid  
 

17 maart 09 14.00 tot 
16.00 uur 

Bethlehemkerk Cursus Woorden Vinden 
 

18 maart 09 10.00 uur Bethlehemkerk verjaardagsochtend    

20 maart 09 12.00 tot 
14.00 uur 

Bethlehemkerk Workshop Kringen Choice: ‘Gods bescherming’- over 
engelen 

29 maart 09 14.02 uur    Bethlehemkerk Rock Solid  
 

5 april 09 16.04 uur     Bethlehemkerk Rock Solid en Jeugddienst  
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15 april 09 avond  Toerustingsavond voor de Actie  
Met de Gemeente de Wijk in 

20 april 09 middag en 
avond 

 Actie Met de Gemeente de Wijk In 

21 april 09 middag en 
avond 

 Actie Met de Gemeente de Wijk In 

22 april 09 avond  Actie Met de Gemeente de Wijk In 

26 april 09 14.02 uur    Bethlehemkerk Rock Solid  
 

8 t/m 10 
mei 09 

  Jeugdweekend 

10 mei 09 12.00 tot 
14.00 uur 

Bethlehemkerk Workshop Kringen Choice: ‘De gaven van de Geest’ 

 
Elke woensdag 19.00-20.00 uur Bidstond Bethlehemkerk  
 
 
 
 
  
 
 


