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HERVORMDE GEMEENTE EEN
Predikant:

Ds. H.J.C.C.J. Wilschut, Floralaan 15, 9421 NP Bovensmilde
Tel.: 0592-318628 Email: hjccjwilschut@ziggo.nl

Kerkenraad:
J.A. de Vries (oud.-kerkr.)
Hoofdstraat 5
9342 PA Een
Tel. (0592) 656443

S. Wesstra (oud.-kerkr.)
Slinke 9
8433 LW Haulerwijk
Tel. (0516) 421145

A.K. de With (diaken)
Heideweg 14
9321 VS Peize
Tel. (050) 5033372

Vacature (diaken)

Vacature (oud.-kerkr)

COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS
Banknummer: NL78RABO0325809720 t.n.v. Hervormde Gemeente Een
Financiële administratie: Dhr. J. Tijseling, Hoofdstraat 30, 9342 PC Een,
tel. (0592) 656521; e-mail: tijseling@ziggo.nl

Voor de bestelling van collectebonnen vooraf geld overmaken en vermelden
hoeveel bonnen en voor welk bedrag per bon.

DIACONIE
Banknummer: NL98RABO0347262171 t.n.v. Diaconie Hervormde Gemeente Een
Financiële administratie: A.K. de With, Heideweg 14, Peize
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MEDITATIE
EN TOCH!
Al zal de vijgenboom niet in bloei staan
en er geen vrucht aan de wijnstok zijn,
Al zal de opbrengst van de olijfboom tegenvallen
en zullen de velden geen voedsel voortbrengen,
Al zal het kleinvee uit de kooi verdwenen zijn
en er geen rund meer in de stallen over zijn –
Ik zal dan toch in de HEERE van vreugde opspringen,
mij verheugen in de God van mijn heil.
(Hab. 3:17-18)
Gods volk en Gods kinderen kunnen het zwaar voor hun kiezen krijgen. Vijanden
kunnen op je af komen. Ook de natuur kan zich tegen je keren. De meest
elementaire middelen van het bestaan kunnen je ontvallen. Geen vijgen meer die
je kunt eten. Geen druiven om wijn van te persen. Geen olijfolie om je eten klaar
te maken, om je lichaam te verzorgen, om je lampen te laten branden.
Het kan nog erger. Akkers die geen graan opleveren. Dat betekent hongersnood.
En geen schaap meer in de kooi en geen koe meer op stal, betekent geen wol en
geen vlees hebben. Habakuk tekent het beeld van uiterste ellende. Er is geen
enkel tastbaar houvast meer. Naar mensenmaatstaf is de situatie hopeloos. Je zou
er wanhopig van worden.
En toch. Ik (het staat er met nadruk) zal blij zijn en blij blijven over God. Ik kan
helemaal niets overhouden. Maar dan heb ik altijd de Heere nog. Jahwe (= Ik ben
die Ik ben): de God van het verbond. En Hij is de God van mijn behoud.
Daar hebt u die erenaam van God, zoals u die meer dan eens in de Psalmen
aantreft: Ps. 18, Ps. 25, Ps. 27. De God, die redding, heil geeft. De God, die heil is!
Heb ik de Heere, dan heb ik alles.
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Dan kan alles stuk gaan. En toch ga ik niet stuk. Ik kan geen enkele tastbare
levensgarantie op aarde meer over hebben. Maar in God ben ik geborgen. Het
komt goed met mij, door dik en dun, hoe dan ook. Ik kom er doorheen. Ik kom
eruit.
Nee, dat zie je er aan de buitenkant niet vanaf. Voor het oog sta je naakt aan de
dijk. Pas je niet op, dan kun je daar heel cynisch onder worden. Wie zal ons het
goede doen zien? (Ps. 4) Waar is nu uw God? (Ps. 42)
En toch. Bij God – de God van heil, die dat wil en kan zijn, die dat bewezen heeft in
Zijn lieve Zoon (Jezus = de Heere redt) - zit ik goed. Al laten alle aardse
hulpbronnen mij in de steek, dan nog red ik het, omdat God Zelf in Christus mijn
redding is, trouw aan Zijn beloftewoord.
Zelfs als het menselijk gezien fout gaat, dan nog komt het goed. Ook als ik sterven
moet, als mijn vlees en mijn hart me in de steek laten, dan zit ik nog steeds goed
bij de Heere. Hij is en blijft de rots van mijn hart en mijn erfdeel voor eeuwig (Ps.
73). Zo waar als Jezus Christus voor mij is gestorven en opgestaan.
Het geloof kent een eigen blijdschap. Omdat het een eigen zekerheid kent, die
niet afhangt van de omstandigheden, maar rust in God. ‘k Heb geloofd en daarom
zing ik – ook als de situatie om te huilen is.
Al zal geen wijnstok dragen, geen vijgenboom zijn vrucht,
al ligt het veld te klagen onder een open lucht,
God doet Zijn hand toch open, Zijn lof krijgt stem in mij.
Daar ik op Hem mag hopen, ben ik alleen maar blij. (Gez. 448:4 LvdK 1973).
HJCCJW

UIT DE GEMEENTE
Heftig
We beleven heftige tijden. De ene terreuraanslag volgt de andere op. Ineens komt
de gebrokenheid van deze wereld heel dichtbij, wanneer twee meisjes van 14 jaar
vermoord gevonden worden. En dat door jonge mensen.
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Hoeveel gaat er dan kapot! Ook in de wereld- en landspolitiek zijn het heftige
tijden. President Trump blijft voor verrassingen zorgen. In Engeland kregen de
verkiezingen een totaal andere uitslag dan waarvoor zij uitgeschreven waren. En
in eigen land zorgt de politieke versnippering voor een moeizame
kabinetsformatie.
In die heftige tijden speelt het gemeentelijk leven van Een zich af, worden er
kerkdiensten en vergaderingen gehouden en leven we ons dagelijks leventje. Het
lijkt allemaal zo onbelangrijk en kleinschalig. Gelukkig. Voor de grote God zijn wij
als kerk en kerkleden niet te klein. Hij heeft aandacht voor de enkele mens en voor
de kleine gemeente. Hij wil er wonen met Zijn Geest en Woord en wil er werken
en zorgen. In een rubriek als ‘Uit de gemeente’ worden allerlei namen genoemd,
die de krant en het journaal niet halen. Het lijkt gerommel in de marge. Maar bij
de Heere zijn we hoofd voor hoofd in tel.

ZIEKEN
Over zr. Hummel-Berends heb ik weinig nieuws te melden. De situatie blijft zo’n
beetje hetzelfde, al kan onze zuster er de ene keer beter tegen dan de andere. We
bidden kracht van God toe naar lichaam en geest.
Br. Wiebe Wesstra kreeg positieve berichten van de dokters. De waarden in zijn
bloed ontwikkelen zich gunstig. Ook br. Wesstra wensen we blijvend Gods hulp
toe.
Bij onze zieken denken we vaak aan lichamelijk zieken onder ons. Goed om in onze
gebeden ook te denken aan allen die het psychisch zwaar hebben, ook al lopen ze
er niet mee te koop. In hun kwetsbaarheid spiegelt zich ons aller kwetsbaarheid.
Waarbij ik moet denken aan het gedicht van Okke Jager:
Verraadt ons aller angst zich niet
in wie het leven weerloos liet?
De glasglans stemt de blazer mild.
De kaarsvlam vormt de hand tot schild.

-5-

De krokus wijst beton zijn grens.
Hoe kostbaar is een kwetsbaar mens.
Inderdaad, kostbaar: in Gods oog! Ook wanneer je jezelf waardeloos vindt in eigen
oog.

OUDEREN
Br. Fokkema is op 23 juni opgenomen in Sinnehiem te Haulerwijk. Bij stukjes en
beetjes heeft hij steeds meer zorg nodig, meer dan zr. Fokkema aankan. Best
moeilijk om dan niet langer onder één dak te kunnen verblijven na zoveel jaren.
Dat brengt een heel eigen verdriet mee. We vragen de Heere of Hij zowel voor
onze broeder als onze zuster wil blijven zorgen. Een mens mag in geloof weten dat
hij inlevert bij de Heere. Hij zal in al ons tekort voorzien.
Dat geldt ook voor de twee oude zusters in onze gemeente die in De Wiekslag te
Norg wonen. Zr. Schut-Welvering levert lichamelijk merkbaar in. Gelukkig blijft zij
blijmoedig van geest en schuilt zij bij de Heere. Zr. Notenbomer-Vorenkamp is
voor een groot deel de greep op de werkelijkheid kwijt. Toch is zij altijd blij
wanneer er met haar uit de Bijbel gelezen en gebeden wordt.
Nu ik toch namen noem van ouderen die niet meer in de kerk kunnen komen, ga
ik verder met die van zr. De With-de Jong in Peize. Mooi dat zij met hulp nog op
zichzelf kan wonen. Bij de zorg voor (schoon)moeder De With wensen we kracht
uit Gods hand toe. Ook onze br. en zr. Raspe dragen we aan de Heere op. Ik noem
ook weer eens de naam van zr. Kramer-v.d.Ley. Zij is haar helderheid van geest
grotendeels kwijt. Maar ook zij blijft geborgen in de Heere. Fijn dat dochter Trijntje
zoveel voor haar moeder doet. Zr. Renkema-Nicolai – zij komt niet in de kerk maar
is wel op de gemeente betrokken – wil ik ook eens apart noemen en meenemen in
onze zegenbeden. Goed om te laten merken dat we haar niet vergeten!
Namen noemen heeft een gevaar in zich. Je doet altijd een keus en noemt
degenen die er voor jouw gevoel even het meest voor in aanmerking komen. Laat
mij daarom tot slot van dit onderdeel allen in onze gemeente die te maken
hebben met ziekte, zorg en ouderdom Gods helpende nabijheid toewensen. De
nabijheid, waarvan ieder van ons het hebben moet, ook als je gezond en nog niet
op leeftijd bent.
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AFSCHEID
We moesten afscheid nemen van Derk Bolk, die lid is geworden van een
evangelische gemeente in Roden. Zoals ik al opmerkte voor het gebed, dat vind je
als gemeente jammer, zoals je dat ook doet als ouders, wanneer je kind een
andere kerkelijke weg gaat dan jij. Tegelijk – Derks afscheid van de gemeente is
geen afscheid van de Heere, hij wil Hem graag blijven dienen. Goed om met elkaar
Derk en zijn ouders aan de Heere op te dragen. En mooi dat het afscheid ook
betrekkelijk is: Derk hoopt mee te blijven doen met de Bijbelstudie als jeugd op
zondagavond.
Er is nog een afscheid te vermelden. Organist Simon Sybrands heeft aangegeven
dat hij per direct stopt met orgelspelen in onze gemeente. Er zijn
gezondheidsklachten, o.a. duizeligheid. Begrijpelijk dat er dan een grens bereikt is.
Graag spreek ik mede namens u voor het jarenlange orgelspel in onze gemeente
hier onze dank uit. Sterkte uit Gods hand, broeder!

KERKENRAAD
Op de laatstgehouden vergadering van de kerkenraad werd meegedeeld, dat br.
Hans Hummel zich bereid heeft verklaard om te dienen in het ambt van diaken. U
zult begrijpen dat we daar blij en de Heere dankbaar voor zijn. Zoals we dat ook
zijn voor de bereidheid van br. Joop de Vries om nog een periode als ouderling te
dienen. Op dit moment moet nog over een bevestigingsdatum overlegd worden.
Uiteraard krijgt u dat bijtijds vanaf de preekstoel te horen. Voor het indienen van
eventuele wettige bezwaren moet er ruimte zijn.

BRIEVENBUS
Een kerkelijke gemeente moet een postadres hebben, waar post voor de
kerkenraad naar toe gestuurd kan worden. Voortaan is dat het adres van ons
kerkgebouw. Vandaar de brievenbus, die er pas geplaatst is. Dan hoeft het
postadres nog maar één keer aan allerlei instanties doorgegeven te worden. En
hoeven we dat niet steeds opnieuw te doen zo vaak er een nieuwe scriba komt.
Br. Sent Wessta bedankt voor de plaatsing!
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VAKANTIE
De zomervakanties komen er aan. Sommigen trekken eropuit. Anderen blijven
thuis. Clarien de With geeft een deel van haar vakantietijd aan het
evangelisatiewerk van Dabar (van 5 tot 19 augustus). Ook hier in de kerkbode
daarop Gods zegen gewenst, Clarien! We hebben afgesproken dat we in de
avonddienst van DV 6 augustus (mijn eerste preekbeurt in Een na onze vakantie)
voor je zullen bidden.
In onze vakantieperiode in de maand juli is er weer een rooster beschikbaar, van
Gereformeerde Bondspredikanten die beschikbaar zijn, wanneer er hulp van een
predikant nodig is. Hebt u ambtelijke zorg nodig, neemt u dan contact op met één
van de aanwezige ambtsdragers.
Mede namens mijn vrouw wens ik u een goede tijd toe onder de zorg van onze
God. Ieder een hartelijke groet,
HJCCJW

JARIGEN
Op 17 juli hoopt mevr. van der Nald (1938) haar verjaardag te gedenken.
Op 3 augustus mevr. Hut-Hummel (1945) en op 19 augustus mevr. SchutWelvering (1925).
Allen een goede dag gewenst en Gods zegen in de tijd die komt.

COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS
Bij deze verantwoording over de maand mei:
Collecten kerkvoogdij:
€ 652,33
Collecte onderhoud:
€ 33,50 (het collectegeld is altijd excl. collecte
bonnen)
Vrijwillige bijdragen:
€ 225,00
te specificeren als volgt: 2x 60,00; 2 x 40,00; en 1 x 25,00
Collecte bonnen:
€ 380,00
Totaal:
€ 1290,73
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DIACONIE
14 – 5
21 – 5

Stichting ‘De Hoop’
Diaconie

€ 115,86
€ 119,25

KOPIJ SEPTEMBERNUMMER
Graag kopij voor het septembernummer graag aanleveren tot uiterlijk vrijdag
25 augustus.

VROUWENKRING “WEES EEN ZEGEN”
Het seizoen 2016-2017 hebben we afgesloten met een uitstapje.
D.V. september/oktober 2017 hopen we weer te beginnen met het nieuwe
seizoen. We willen dan weer de Bijbelstudies doen uit de Hervormde Vrouw
en met elkaar denken over het leven van Johannes de Doper. Deze keer zijn
de Bijbelstudies geschreven door ds. J.A.C. Olie uit Genemuiden.
We willen nog wel jullie aandacht vragen voor mevr. G. Hummel. Zij is al
jaren lang trouw lid van onze vereniging en heeft ook jaren het zingen
begeleid. Helaas kan zij nu al een hele tijd onze avonden niet meer bezoeken.
Zullen we haar niet vergeten in onze gebeden? En haar af en toe een kaartje
sturen ter bemoediging?

KOFFIEDRINKEN MET DE VAKANTIEGASTEN EN GEMEENTELEDEN
Zoals we al een aantal jaren gewend zijn, willen we ook dit jaar weer een
aantal zondagen na de morgendienst koffiedrinken met de vakantiegasten en
gemeenteleden
We hebben hiervoor een aantal mensen ingepland die koffie mogen
schenken. Kun je op de datum dat je ingepland staat niet, dan graag
onderling ruilen.
16 juli:
23 juli:
30 juli:
6 aug:
13 aug:

Fam. M. Bolk
Fam. J. de Vries
Fam. J. Tijseling
Fam. A.K de With
Fam. S. Wesstra

en
en
en
en
en

Fam. P. van Dooren
Fam. G. Hut
Fam. H. Hummel
Fam. H. van der Wal
Fam. G. Tijseling
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HERVORMDE GEMEENTE EEN
Website gemeente: www.hervormd-een.nl
Webmaster: Wiebren Hut, Hoofdweg 8, 9343 TA Een-West,
Email: dhr.hut@gmail.com
Coördinatoren Jeugdwerk: Celia Bolk en Marieke de With
Bijbelstudie met de jeugd: Contactpersoon: Ds. Wilschut
Vrouwenvereniging ‘Wees een Zegen’:
Secretaresse: Gerda de Vries, Hoofdstraat 5, 9342 PA Een, tel. (0592) 656443
Kerkgebouw: Haulerwijksterweg 1, Een
Koster: Joop de Vries, Hoofdstraat 5, 9342 PA Een, tel. (0592) 656443
Verenigingsgebouw ‘Bethel’: achter Haulerwijksterweg 5, Een
Beheer verenigingsgebouw ‘Bethel’: Trienke Tijseling
Testamentaire beschikking:
Wie onze gemeente testamentair wil gedenken, kan daarvoor de volgende
formulering gebruiken: 'Ik legateer vrij van rechten aan het College van
Kerkrentmeesters van de Hervormde gemeente van bijzondere aard ‘Een’ te
Norg, een bedrag van € .’
Colofon
'Kerkklanken' is het maandelijkse orgaan van de hervormde gemeente Een.
Het verschijnt 11 keer per jaar. Abonnement: € 10,00 per jaar.
Bezorging: Fam. P. van Dooren, tel. (0516) 421051
Redactie: Siepie Hummel, Lisette de With
Emailadres voor kopij: kerkklankenredactie@gmail.com
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DIENSTEN JULI
Datum
2 juli
Collecten

9 juli
Collecten
16 juli
Collecten
23 juli
Collecten

30 juli
Collecten

9.30 uur
Kand. T.J. Lucas,
IJsselmuiden
1. Kerk
2. De Herberg
3. Kerk
Kand. M.G.M. Mudde,
Nijkerk
1. Kerk
2. Kerk
Ds. E.J. Terpstra,
Urk
1. Diaconie
2. Kerk
Kand. J. Schraal,
Urk
1. Kerk
2. Onderhoud
3. Kerk
Ds. M. Visser,
Wezep
1. Kerk
2. Kerk
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19.00 uur
Dhr. L. Blees,
Damwoude

Ds. W.M. Roseboom,
Oudega

Ds. J.W. Wind,
Westervoort

Ds. G.H. Koppelman,
Wapenveld

Ds. J.A.A. Geerts,
Zalk

DIENSTEN AUGUSTUS
Datum
6 augustus
Collecten
13 augustus
Collecten
20 augustus
Collecten
27 augustus

Collecten

3 september

Collecten

9.30 uur
19.00 uur
Ds. J. Harteman,
Ds. H.J.C.C.J. Wilschut,
Kampen
Bovensmilde
1. Kerk
2. Kerk
Ds. G.J. van den Top,
Ds. N. Noorlander,
Vorchten
Onstwedde
1. Kerk
2. Kerk
Ds. H.J.C.C.J. Wilschut, Kand. C.B. Westerink,
Bovensmilde
Nunspeet
1. Diaconie
2. Kerk
Voorbereiding HA
Ds. J.W. Wind,
Kand. L.W. de Haan,
Westervoort
Rouveen
1. Kerk
2. Onderhoud
3. Kerk
Bediening HA
Nabetrachting HA
Ds. G. van den Berg,
Ds. H.J.C.C.J. Wilschut,
IJsselmuiden
Bovensmilde
1. Kerk
2. Medische Zending GZB
3. Kerk
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