
1 
 

 

     
 

     Nieuwsbrief 
  

 Juni 2018 

 

 

 

 

  



2 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Deze Nieuwsbrief ontvangt u, omdat u lid bent van onze ge-
meente. Misschien bezoekt u onze zondagse diensten of 
steunt u ons jaarlijks met een gift. Misschien weet u zelf niet 
eens dat u bij ons ingeschreven staat als lid.  
 
Door u deze Nieuwsbrief aan te bieden, hopen wij u te infor-
meren over onze gemeente.  
 
Voor vragen: 
www.hervormdeverdingen.nl 
info@hervormdeverdingen.nl 

http://www.hervormdeverdingen.nl/
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Predikant 

 
Thuis voelen 
Sinds maart 2017 wonen wij (ondergetekende, mijn vrouw 
Liesbeth en de kinderen Hannah, Gershon en Ezra) aan de 
Graaf Florisstraat in Everdingen. Daar wonen we met plezier. 
We hebben al veel mensen leren kennen en genieten van de 
verschillende contacten. 
 
 
Het werk van een dominee 
Een van de vogelaars uit de uiter-
waarden legde mij uit dat zijn be-
zigheid wel wat leek op het werk 
van een dominee. Je moet geduld 
hebben, goed kijken, en steeds 
weer ontdek je mooie dingen. Na 
ruim een jaar ervaring met het vak 
kan ik dat alleen maar beamen. 
 
 
 
Wist u dat: 
- je ook contact mag opnemen als 

je niet naar de kerk gaat, maar 
wel nieuwsgierig bent naar het 
geloof? 

- je ook contact mag opnemen als je niet gelovig bent, maar 
wel rondloopt met levensvragen? 

- predikant@hervormdeverdingen.nl 
- 0347-351282 

mailto:predikant@hervormdeverdingen.nl
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Bijbelklas en On Track 

Bijbelklas:  
Kinderen uit groep 1 t/m 5 gaan op zondagmorgen tijdens 
kerktijd naar de Bijbelklas. We zingen, bidden en luisteren 
naar een Bijbelverhaal. Daarna maken we een verwerking die 
past bij het thema. Elke week leren de kinderen een psalm, 
Bijbeltekst of lied. 
 
Bij de Bijbelklas staat het ontmoeten van God centraal. De 
Bijbelverhalen worden volgens een rooster en met de me-
thode “Vertel het maar” aangeboden. Karin & Mariët, Saskia 
& Hannah, Marieke & Anneke staan voor de kinderen 
klaar.       
 
Kindercatechese ‘On Track’:  
De kinderen van groep 6 t/m 8 zijn tijdens de avonddienst van 
harte welkom op de kindercatechese. Ook bij de kindercate-
chese staat het ontmoeten van God centraal. We starten met 
een gezellig moment. We drinken met elkaar en de kinderen 
mogen wat 
vertellen. 
Daarna gaan 
we samen 
bidden. We 
stimuleren 
de kinderen 
zoveel mo-
gelijk zelf te 
bidden of 
punten aan 
te dragen.  
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Met de methode On Track geven we verder invulling aan de 
avond en duiken we in het Oude en Nieuwe Testament om 
meer te leren van God.  
 
On track betekent “op het goede 
spoor”. Het doel van On Track is om 
kinderen:  
- inzicht te geven in de opbouw en samenhang van Bijbel-

boeken en -verhalen.  
- te leren over Gods weg met mensen.  
- uit te dagen om het spoor van God te volgen.  
- te helpen om de Bijbel op een persoonlijke manier te lezen  
- kinderen in geloofsgesprek te brengen met hun ouders.  
 
 
Verder nemen we 
de tijd om met el-
kaar te zingen en 
doen we graag aan 
het eind nog een 
spelletje. Elke week leren de kinderen een psalm of lied en 
Bijbeltekst. Ook gaan ze elke avond naar huis met een doe 
opdracht, die we de week erop met de kinderen bespreken. 
Verder schrijven we wekelijks een kaart die we naar mensen 
in de gemeente sturen. Zo leren we de kinderen betrokken-
heid en omzien naar elkaar. Petra en Riëtte staan om de 

beurt voor de kinderen 
klaar. 
 
 

  

‘het is heel open, je 

mag en kan alles de-

len’ (reactie kind) 

‘ik leer God kennen doordat we 
zelf mogen lezen en praten’  
(reactie kind) 
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Website: www.hervormdeverdingen.nl 

Wist je dat onze site: 

✓ door meer dan 1800 verschillende 
mensen is bezocht! 
✓ maandelijks 350 unieke bezoekers 
heeft? 
✓ op zondag het meest bekeken wordt? 
✓ een kopje ‘Leef je geloof’ onder het 
kopje 'Geloven' heeft. Daar kun je dage-
lijks nieuwe inspiratie opdoen? 
✓ beter wordt als we meer input uit de 
gemeente krijgen? 

 

De website van onze gemeente is nu ruim 
een half jaar online. Op de site vind je in-
formatie over de gemeente, kerk, dien-
sten, wat we organiseren, andere bijeen-
komsten en praktische informatie (zoals 
verschillende roosters). Daarnaast is er 
een geloofshoekje waar je dagelijks een 
nieuwe Bijbeltekst leest en kunt luisteren 
naar muziek. Er staan ook interessante ar-
tikelen op die door gemeenteleden aan-
geleverd kunnen worden. De moeite 
waard om regelmatig te bezoeken!  
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DOE MEE: 
De website is voor iedereen en we willen de website graag 
nog beter maken! We hebben nog wel een ‘’ verlanglijstje’’ 
voor de website. Ook zouden we graag nog meer bekendheid 
willen geven aan de gemeente! En elkaar ook via de site be-
moedigen. Daarom willen we jullie graag uitnodigen om sug-
gesties te doen, stukje aan te leveren of mee te denken!  
 
Sowieso zijn we nog op zoek naar vrijwilligers om mee te den-
ken over ‘PR’. Dat gaat niet alleen over de website, maar ook 
over de nieuwsbrief, aankleding van gebouwen enz. Lijkt je 
dat wat? 
Neem contact met ons op via 0613764796 of hendriksaskia-
ferris@gmail.com 

 

 
 

 

  

Met het Pinksterfeest werden 

duiven losgelaten. Duiven 

staan symbool voor de Heilige 

Geest. De Heilige Geest bidt 

in ons, zo bevrijdt Hij ons van 

zorgen. 

mailto:hendriksaskiaferris@gmail.com
mailto:hendriksaskiaferris@gmail.com
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Getuigenis 

Christenen!? Ik wist niet eens dat ze bestonden! 
Mijn hele leven had ik er geen één ontmoet tot-
dat ik ging studeren in Zwolle.  
 
Eén van de christenen die ik ontmoette was Bart. 
Hij had een relatie met God en hield van Hem. Hij 

las de Bijbel en ging op zondag twee keer (vrijwillig) naar de 
kerk. Wat had ik een medelijden met hem, want hij was duide-
lijk niet van deze wereld.  
Op een gegeven moment besloot ik eens met Bart mee te gaan 
naar de kerk met als doel hem na afloop eens de ogen te ope-
nen, want blijkbaar zag hij zelf niet dat hij gevangen zat in één 
grote leugen, want wie gelooft er nu in een God die Schepper 
is van hemel en aarde en een persoonlijk relatie met ons wil 
aangaan. En dan de Bijbel dat oude boek, volledig uit de tijd.  
De dienst begon. Allen gingen staan en zongen, onder begelei-
ding van het orgel, één of ander oud lied. De mensen zongen 
uit volle borst mee en het klonk alsof ze ook geloofden wat ze 
zongen. De Bijbel werd gelezen en uitgelegd, de mensen sloten 
hun ogen tijdens het bidden en ik kreeg pepermunt tijdens de 
preek!  
 
Vanuit mijn katholieke roots had ik dit alles nog nooit meege-
maakt. Het enige dat ik ooit had begrepen van het hele verhaal 
was, dat Jezus geboren werd met kerst en dat Hij stierf met 
Pasen. Wat Hij kwam doen op aarde had ik nooit begrepen. 
Vond het eerder een vreemd sprookje. 
 
Echter ervoer ik tijdens de kerkdienst een soort eenheid en dat 
maakte wel indruk. Het maakte mij zelfs jaloers, want zij 
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hadden iets dat ik niet had. Toch was ik niet overtuigd, want ik 
vond vooral dat ze volledig waren gehersenspoeld en had me-
delijden met ze. Deze mensen hadden nooit geleerd zelf na te 
denken en keuzes te maken. Ze luisterden naar de dominee en 
de oude verhalen uit de Bijbel.  
 
Toch was deze eerste ervaring een aanzet van een hele zoek-
tocht naar de waarheid. Ik stelde mijzelf grote levensvragen 
als: Wat is het doel van ons bestaan? Wat is er na dit leven? 
Deze vragen heb ik voor 
mijn studietijd nooit ge-
steld, want het leven was 
toch vooral in het ´hier 
en nu´ en mij werd ge-
leerd er het beste uit te 
halen.  
 
Heel wat gesprekken, 
kerk bezoekjes en drie 
jaar verder zat ik aan ta-
fel met drie andere stu-
diegenoten. Alle drie 
christen en ze wilden 
graag bidden voor het eten. ´Prima´ zei ik, ´maar dan nu eens 
hardop, want ik ben wel eens benieuwd wat jullie altijd bid-
den!´. En daar ging Janneke, ze bad voor het eten en ons sa-
menzijn. Ik wist niet wat ik meemaakte! Je kan dus zomaar ie-
der moment in gesprek gaan met God en je hoeft daarvoor niet 
eens dominee te zijn? Wauw! Na afloop van de maaltijd werd 
er weer gebeden, wat was dit mooi zeg.  
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Ik moest er snel vandoor want had een koorrepetitie die 
avond. Er was iets veranderd in mij en blijkbaar zagen mensen 
het, want één van de koorleden stapte op mij af en vroeg: ´Hé 
Mark, ben jij soms verliefd? Jij straalt helemaal!´ ´Nee, ik ben 
niet verliefd hoor, voel me gewoon heel blij´. Wat was er aan 
de hand?  
 
Door de tijd heen had ik zoveel mensen gesproken en informa-
tie ontvangen, het voelde alsof ook ik erin was geluisd, want ik 
kon niet meer terug. Het verhaal van de Bijbel was ook waar-
heid geworden voor mij. Toch was ik nog geen christen, daar 
was nog wel iets meer voor nodig.  
 

Het viel namelijk niet mee om 
ja te zeggen tegen het geloof, 
want daarmee zou ik afstand 
doen van mijn roots. Voor mijn 
gevoel zou ik rechtsaf gaan en 
mijn familie linksaf. Ik kon mijn 
familie toch niet verlaten?  
 
Het was maandagavond 14 
dec. 2009. Ik zat bij Annelies op 
de kamer en vroeg haar hoe ik 
christen kon worden. ´Moet ik 

dan naar de dominee om een test te maken ofzo? Hoe werkt 
dat eigenlijk?´ ´Nee´ zei ze. ´Geloof jij in God als de Schepper, 
in Jezus als Zijn Zoon? Geloof je dat Jezus is gekomen om de 
wereld te redden en verlossen en dat Hij gestorven is voor 
jouw zonden? Dat hij na drie dagen is opgestaan uit de dood 
en dus leeft!?´ Dat geloofde ik allemaal en toen ik dat 
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bevestigde zei ze tegen mij: ´Dan ben je een christen´. Ik wist 
niet wat ik meemaakte, iets vulde mij met zo’n ongekende 
blijdschap! Ik had het gevonden! Ik wilde wel naar buiten ren-
nen en op straat gaan dansen van vreugde!  
 
Helemaal verliefd fietste ik die avond naar huis, de wereld om 
mij heen was niet veranderd, maar hoe ik haar zag was een 
totaal nieuwe ervaring! Ik hield ineens van alle mensen, had 
geen vooroordelen meer, al mijn bezit was van iedereen, geld 
was ineens niet meer belangrijk en ik had een doel gevonden 
voor dit leven! Kortom; ik was een nieuw mens geworden, ik 
ben opnieuw geboren!  
 
Nu acht jaar verder kan ik er nog steeds geen genoeg van krij-
gen. Nog iedere dag ontdek ik mooie en nieuwe dingen over 
God de Vader, Jezus de Zoon en de Heilige Geest. Het is een 
voorrecht om Jezus te mogen volgen en het geeft zo’n vreugde 
en diepte aan het leven. Dit wil ik nooit meer kwijt.  
 
Ten diepste hoop en bid ik dat dit getuigenis bijdraagt aan jouw 
persoonlijke wandel en verdieping in de relatie met God. Mis-
schien ben je wel hartstikke sceptisch (net als ik was) en ver-
klaar je me wel voor gek (eerlijk gezegd vind ik dat best een 
compliment).  
 
Ik daag je uit op zoek te gaan. Jezus zegt het ons ´wie zoekt 
zal vinden´ en ik ben van harte bereid om je te helpen in de 
zoektocht, want er is niks mooiers dan te ontdekken wie God 
voor jou wil zijn om vervolgens richting te vinden voor dit le-
ven. Voor vragen neem contact op via markvan-
schooten@gmail.com  

mailto:markvanschooten@gmail.com
mailto:markvanschooten@gmail.com
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Foto impressie 
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Mindful met Jezus 

Je hoort het steeds vaker om je heen, mensen 
hebben het druk en zijn meer dan ooit op 
zoek naar rust. Ook betrap ik mezelf op haast 
en het gevoel van druk zijn.  In mijn omgeving 
kwam ik op verschillende manieren in aanra-
king met mindfulness.  Hierdoor begon ik me 
af te vragen wat ik hier nou van vind en hoe ik 

dit onderwerp kan rijmen met de relatie die ik mag hebben 
met Jezus.  Naar aanleiding van een gesprek met vrienden 
over dit onderwerp, tipte een vriend me over het boek 
“Mindful met Jezus” geschreven door Philip Troost. Ik besloot 
dat ik niet zomaar een mening over dit onderwerp mocht 
hebben, zonder me er eerst in te hebben verdiept. Dus vroeg 
ik dit boek voor sinterklaas en was ik blij dat ik deze mocht 
ontvangen. In het kort waar het boek over gaat: 
 

“Uit eigen ervaring ontdekte Philip Troost hoe mindfulness 

naadloos paste bij de manier waarop het evangelie van Chris-

tus het leven weer gezond maakt. Samen met zijn vriend en 

collega Dick Mostert ging hij op zoek naar hoe de uitnodiging 

van Jezus om bij hem rust te vinden concreet en praktisch uit-

werkt voor ons psychische, lichamelijke en sociale leven van 

alledag. Het is een eerlijk verhaal dat ook de weerbarstigheid 

van het soms volle, zware en gestreste bestaan recht doet, 

zonder die weerbarstige realiteit het laatste woord te geven. 

De beide pastors/therapeuten willen in hun samenwerking bij 
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Spectrum in Hattem elke levenswijsheid (door wie dan ook 

ontdekt) steeds doordenken vanuit de  Bijbelse boodschap. Dit 

boek is niet een christelijk sausje over de standaard mindful-

nesstraining maar biedt een heel eigen programma. Want 

wat God geeft in Christus, is meer en dieper dan mindfulness 

als techniek. Het gaat om ‘inwezig leven’. Het boek is toegan-

kelijk geschreven, met praktische oefeningen bij elk hoofd-

stuk. 

 

Dat het toegankelijk geschreven is , heb ik ervaren.  Terwijl ik 
niet de grootste boekenlezer ben (daar heb ik het zogenaamd 
‘te druk’ voor) heb ik dit boek zonder moeite uitgelezen. Wat 
me aanspreekt in ‘Mindful met Jezus’ is dat het eerlijk is over 
de roots van mindfulness en zijn boeddhistische achtergrond. 
Dat het niet probeert een christelijk sausje over mindfulness 
heen te gieten, maar dat het een 
derde weg inslaat en op zoek gaat 
naar wat de bijbel zegt over deze 
levenswijsheid of religie. Mocht je 
om welke reden dan ook nieuws-
gierig zijn geworden om dit boek 
te gaan lezen, dan leen ik hem 
graag uit. Je kunt hiervoor mailen 
naar Mendy Kool:  ydnem@hot-
mail.com. 
 
 

  

mailto:ydnem@hotmail.com
mailto:ydnem@hotmail.com
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Over Maatje Vijfheerenlanden 

Wat doen we? 
Wij helpen bewoners van Vianen en Zederik bij het op orde 
brengen van de thuisadministratie en oplossen van eventuele 
schuldenproblematiek. Iedereen kan financiële tegenslag krij-
gen. Verlies van een partner door overlijden of echtscheiding, 
verlies van werk, ziekte, dat zijn enkele oorzaken dat men in 
grote financiële problemen kan geraken. Wij hebben geen 
geld om de financiële problemen op te lossen maar we heb-
ben wel de expertise om jou uit de schulden te helpen. Onze 
opgeleide en gecertificeerde maatjes staan klaar om jou te 
helpen. Wacht niet langer maar neem vandaag nog con-
tact op: www.maatjevijfheerenlanden.nl 

Wie we helpen? 
De doelgroep zijn de inwoners van Vianen en Zederik en alle 
daarbij behorende kernen die problemen hebben met hun 
administratie 
en of kampen 
met betalings-
achterstan-
den.  Onver-
wachte tegen-
vallers kunnen 
aanleiding zijn voor forse- en soms langdurige problemen. Wij 
kunnen u daarbij helpen. Wij helpen iedereen! De hulp van 
de maatjes is wel gratis maar niet vrijblijvend. 

Hoe we helpen? 
Onder het motto “Samen komen we er wel uit” wordt sa-
men met jou de situatie beoordeeld, samen met jou een plan 
van aanpak gemaakt en vervolgens samen met jou 

http://student-design.com/delandgoederij/contact/
http://student-design.com/delandgoederij/contact/
http://www.maatjevijfheerenlanden.nl/
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uitgevoerd. Onze maatjes blijven jou vervolgens helpen tot je 
het zelf weer aan kunt en natuurlijk staat bij Maatje Vijfhee-
renlanden vertrouwen- en vertrouwelijkheid hoog in het 
vaandel. Heb je belangstelling om als maatje mensen met fi-
nanciële problemen te begeleiden? 

Missie 
De missie is om personen te ondersteunen bij financiële pro-
blemen in de vorm van budgettering, planning en het geven 
van adviezen. De gezamenlijke kerken (PKN en RK) te Vianen 
vertegenwoordigd door de Diaconie PKN en de PCI Vianen na-
mens de RK Kerk te Vianen hebben op 11 juni 2014 een Stich-
ting opgericht genaamd Vianen Helpt Bij Schulden nu hande-
lend onder de naam Maatje Vijfheerenlanden. Wij helpen ie-
dereen die hulp nodig heeft en ook is iedereen welkom om 
maatje  te worden. Voor zowel hulpvragers als maatjes is ker-
kelijke gebondenheid geen must. 

Visie 
• Zet samen met jou al je inkomsten, uitgaven, schulden en be-

talingsachterstanden op een rij. Daarna ga je samen aan het 
werk voor de oplossing. 

• Leert je hoe je uitgaven kunt plannen en een administratie 
bijhouden 

• Als je inkomsten of uitgaven door omstandigheden verande-
ren, helpt het maatje je om een aangepast budget te maken. 
Wacht niet tot je in het rood staat 

• Als je schuldhulpverlening nodig hebt blijft het maatje je on-
dersteunen. 
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In gesprek met… 

Onze tieners Charlotte & Hannah hebben mevrouw van Maa-
nen van de Prins Bernhardstraat geïnterviewd! 
 

Wilt u iets over uzelf vertellen? 
Ik ben een echte Everdinger. Ik ben 
hier geboren en getogen. Ik heb 
twee jaar in Vianen gewoond, maar 
hier vind ik het gezelliger. Vroeger 
woonde ik naast het steegje. 
 
Kunt u iets vertellen over hoe het 
vroeger ging in de kerk? 
Vroeger was het wel wat anders 
dan nu. Al proberen ze nu ook wel 
bij de tijd te blijven in de kerk. Ik 

herinner me dominee Fruyt. Met de Kerst ging hij huis aan 
huis geld halen. Het hele dorp door, dat was dan voor de zon-
dagsschool. Vroeger op de zondagsschool kreeg je een plaatje 
als je een tekst uit je hoofd geleerd had. Die plakte je dan in 
je boekje. En met Kerst kreeg je een boek. Dat is alweer bijna 
90 jaar terug. 
 
Waarom gaat u naar de kerk? 
Ik ga graag naar de kerk. Misschien ook omdat het een ge-
woonte is, maar ik vind er iets wat me aanspreekt. Je hebt in 
je leven iets nodig waar je je aan vast kan houden. Dat geldt 
denk ik wel voor alle mensen, maar daarom ga ik graag.  
Waar ik me aan vast houdt? Aan het geloof in Jezus Christus. 
dat geeft zekerheid. 
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Zou u zonder uw geloof in God kunnen leven? 
Nee… dat zou niet kunnen. Vroeger dacht ik over de catechis-
mus, dat stukje van ‘wij zijn geneigd tot alle kwaad’, dat be-
viel me niet zo. Maar achteraf zie ik het anders. 
Je hebt iets van, waarom ben ik op de wereld gezet. Als je 
toch geneigd bent tot alle kwaad, waarom ben je dan op de 
wereld gezet? Maar nu zie ik, omdat Jezus aan het kruis heeft 
gehangen is dat veranderd. Dan ben ik niet meer geneigd tot 
alle kwaad, dan wil ik het goede doen. 
 
Hoe ervaart u het om naar de kerk te gaan? 
Het is fijn dat je ergens bij hoort, je bent als mensen onder el-
kaar. Als je nergens bij hoort, wordt het wel heel stil en een-
zaam. Het is best spontaan in de kerk. Als je niet goed loopt 
willen ze best helpen. 
Tweede Pinksterdag vond ik geweldig, echt genoten. Het is 
een gospelkoor, maar daar zit ik niet mee. Prachtig dat ze het 
doen toch? Ze staan daar mooi te zingen. 
Mooi ook, kijk, ik ben 90 jaar, en dan zijn er baby’s van 1 jaar, 
dat is toch schitterend. Dat je bij elkaar hoort. 
 
Is het geloof de reden dat u elke zondagmorgen uit bed 
komt? 
Nou, ik heb wel wat langer werk, dat had ik vroeger niet. De 
leeftijd begint een rol te spelen. Maar zo kun je het wel zeg-
gen ja… 
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Nadenkertje… 

 

 
 
 



20 
 

 


