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THUIS BIJ GOD, THUIS VOOR 
IEDEREEN 

 

Hervormde Gemeente Everdingen 



Deze nieuwsbrief ontvang je, omdat je lid bent van onze gemeente. Wellicht be-

zoek je onze zondagse diensten, een van onze bijeenkomsten of steun je ons 

jaarlijks met een gift. Misschien ben je zelfs helemaal vergeten dat je lid bent 

van onze gemeente… 

  
Door je onze nieuwsbrief aan te bieden, brengen wij je op de hoogte van het rei-
len en zeilen in onze gemeente. 
  
Voor vragen: 
www.hervormdeverdingen.nl    
info@hervormdeverdingen.nl 
  

http://www.hervormdeverdingen.nl/


Thuis bij God, thuis voor iedereen 
 
Hoe belangrijk een goed ‘thuis’ is, hoeven we elkaar niet uit te leggen. Het 
spreekwoord zegt: ‘Oost, west, thuis best’. En als we tegen elkaar zeggen: Dat 
voelt als ‘thuis komen’, dan bedoelen we: daar voel ik me goed, veilig en wel-
kom. 
 
Dat een thuis belangrijk is kun je op verschillende manieren merken. Bijvoor-
beeld wanneer het ouderlijk huis wegvalt, thuis geen veilige plaats is of als er he-
lemaal geen thuis is.  
 
Wat voor ons gewone thuis geldt, geldt ook voor de kerk als thuis. De kerk mag 
een plaats zijn waar je thuis komt, veilig en welkom bent, waar je je goed voelt 
en jezelf kunt zijn. Een plek waar we als familie met elkaar omgaan, vriendelijk 
en openhartig. Een plek waar we samen eten en elkaar ontmoeten. De kerk als 
thuis, zo willen we kerk als gemeenschap zijn. 
 
Je vraagt je misschien af, wat is dan het verschil tussen bijvoorbeeld een dorps-
huis en de kerk als thuis? In de kerk mogen we tegen elkaar zeggen: we zijn in 
Gods huis. We hoeven het niet zelf te bouwen, het wordt ons gegeven. Bij Hem 
zijn we veilig, welkom, thuis. Hij weet wat we nodig hebben, Hij is Vader.  
 
En dan is het, als het goed is, net als met het ouderlijk huis: dat blijft trekken. 
Daar willen we graag bij zijn. Elkaar als familie ontmoeten. Je vraagt je misschien 
af: ‘Hoezo, familie? Waarom noemen we elkaar broeders en zusters in de kerk?’  
 
Dat is het werk van God de Vader. ‘Hij heeft ons voorbestemd om als Zijn kin-
deren aangenomen te worden, door Jezus Christus’ (Efeze 1:5). We mogen Gods 
kinderen zijn…. Sterker nog, de Vader verlangt ernaar dat wij Zijn kinderen zijn. 
 
Het is ook het werk van Jezus. Hij noemt ons Zijn broeders en zusters (Hebreeën 
2:11). Het is Zijn liefde die ons samenbindt als gezin van God. Het is de verge-
vende liefde van Jezus, die wegen opent naar vrede, naar thuis. Zodat we, zelfs 
als we weggelopen  zijn, terug kunnen komen en welkom zijn. 
 
En ten slotte, het is het werk van de Heilige Geest. Hij is het die verloren mensen 
thuis brengt (Lukas 15). 
 
Doorpraten? Neem contact op: ds. Gerrit van Wolfswinkel 
predikant@hervormdeverdingen.nl / 0347 - 351282 

mailto:predikant@hervormdeverdingen.nl


Wist u dat… 
 
 

… wij bidden in de kerk 
We bidden voor mensen ver weg, verdrukt, vervolgd 

- Vluchtelingen wereldwijd 
- Christenen die opgesloten zitten 
- Slachtoffers van aanslagen 
- … 

We bidden ook voor mensen dichtbij 
- Voor mensen die ziek zijn, in de familie, in de gemeente of op het dorp 
- Voor jongeren die voor hun examen staan 
- Om regen, zon, bescherming 
- … 

Wij danken 
- Voor mooie dingen die gebeuren, van ’s morgens wakker worden tot 

een bruiloft 
- Voor gebeden die verhoord worden, ver weg of dichtbij 
- … 

 

… wij afgelopen jaar kinderen mochten dopen 
- We hebben Fijs en Fien welkom mogen heten, in augustus hopen we ook 

Jelte in ons midden op te nemen 
 

… we terug kijken op mooie diensten 
- Met Goede Vrijdag, Pasen, Hemelvaart en Pinksteren hebben we gevierd 

dat Jezus gekomen is om ons te verlossen. 
 

… we elke zondag de zegen ontvangen.  
Dat betekent: elke zondag zegt God ons aan dat Hij voor ons zorgen wil 

 
 
 

‘Een oudere man was doof geworden. Toch ging hij nog elke zondag naar de 
kerk. Iemand vroeg hem, waarom ga jij eigenlijk nog naar de kerk als je er niets 

van horen kunt? Hij antwoordde: omdat ik daar elke zondag de zegen mee 
krijg…. Elke zondag hoor ik dat God mij beschermt, goed voor mij wil zijn, mij 

gunstig gezind is.’ 
 



 

Interview met mevrouw Peute 
 
Voor deze Nieuwsbrief mocht ik, Saskia Kool, bij mevrouw Peute langs gaan en 
met haar in gesprek gaan over ‘’Thuis bij God’’. Het werd een erg fijne ontmoe-
ting en een bijzonder prettig gesprek.  
 
Mevrouw Peute is ons oudste gemeentelid en woont in Zorgcentrum Oranjehof 
te Buren. Alhoewel mevrouw Peute niet meer naar onze diensten kan komen is 
ze erg betrokken bij onze gemeente (leest ook De Zaaier). Ze ontvangt ook re-
gelmatig bezoek van andere gemeenteleden. Ze is voor de meesten van ons 
geen onbekende, als vrouw van ons vroegere schoolhoofd. 
 
Hoe is God aanwezig in uw leven? 
Mevrouw Peute geeft aan dat ze iedere dag een aantal keer bidt en ook regel-
matig over het geloof praat met mensen die bij haar op bezoek komen. Dit doet 
ze graag. Daarnaast bezoekt ze eens in de twee weken diensten (weekopening) 
die gehouden worden in het zorgcentrum. Deze diensten worden geleid door 
een geestelijk verzorger.  
 
Leuk om te weten is dat mevrouw Peute bijna alle psalmen uit haar hoofd kent. 
Vroeger speelde ze orgel in de kerk en kon ze goed zingen.  
 
Ervaart u de aanwezigheid van God nu evenveel in uw leven als vroeger? 
Doordat ze vroeger nog naar de kerkdiensten kon gaan en actief kon deelnemen 
aan de Gemeente was dit toen beter merkbaar. Doordat mevrouw Peute licha-
melijk achteruit gaat vindt ze het lastig om God nu nog net zoveel in haar leven 
te ervaren als vroeger. Bijbellezen gaat nu ook haast niet meer. Toch ervaart ze 
God nog steeds dagelijks aanwezig in haar leven.  
 
Gelukkig zijn er in haar naaste omgeving verschillende familieleden en kennissen 
die haar hierbij helpen. Mevrouw Peute vertelde me over haar verzorgende 
hulp. Steeds als ze komt leest ze haar voor uit de bijbel en bidt met haar. Dit 
vindt ze erg fijn.  
 
 
 
 



 
 
Heeft u een favoriet Bijbelgedeelte of Psalm? 
Dit is Psalm 68 vers 10, de favoriete Psalm van haar vader, en ook van haarzelf:  
 

Geloofd zij God met diepst ontzag! 
Hij overlaadt ons, dag aan dag, 

Met Zijne gunstbewijzen. 
Die God is onze zaligheid; 

Wie zou die hoogste Majesteit 
Dan niet met eerbied prijzen? 

Die God is ons een God van heil; 
Hij schenkt, uit goedheid, zonder peil, 

Ons 't eeuwig, zalig leven; 
Hij kan, èn wil, èn zal in nood, 

Zelfs bij het naad'ren van den dood, 
Volkomen uitkomst geven. 

 

 

 

  



Gaven en Talenten 
Wie thuis betrokken is, wil ingeschakeld worden… 
 
Meedoen in de Gemeente 
‘Vele handen maken licht werk’, wie kent dit spreekwoord niet? Als Hervormde 
Gemeente Everdingen stimuleren we het, dat je je gaven en talenten inzet voor 
het werk in of buiten de kerk. We hopen dat je daarmee je plaats in kunt 
nemen in de opbouw van onze gemeente, op een manier die past bij jouw 
talenten en interesses. 
Als de Bijbel spreekt over talenten, gaat het over gaven. De Bijbel noemt 
verschillende gaven, zoals profetie, onderwijs, helpen, troosten, vermanen, 
uitdelen, evangeliseren, barmhartig, leiden, gastvrijheid, creativiteit, muziek en 
zang, vakbekwaam, tongentaal, genezing. Deze gaven staan in het teken van de 
opbouw van de gemeente. We lezen daarover in Romeinen 12, 1 Korinthe 12- 
14 en Efeze 4. 
We geloven dat ieder gemeentelid gaven ontvangen heeft, om in te zetten voor 
de gemeente. Daarom nodigen we je uit om onderstaande lijst in te vullen. 
Opdat we met elkaar ervaren: ‘vele handen en het Licht werkt’. 
 
https://hervormdeverdingen.nl/enquete/ 
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Missie X 
Afgelopen jaar is er een nieuwe start gemaakt met het clubwerk in de ge-
meente. Op 5 zaterdagen hebben we voor alle kinderen uit het dorp en onze ge-
meente een middag aangeboden met een divers programma: Missie X !!  
Spannend...hoe zou het gaan lopen? Komen er wel kinderen? Is de zaterdagmid-
dag wel goed gekozen?  
 
Maar zoals de foto's laten zien...het was en is heel geslaagd! Gemiddeld komen 
er zo'n 20 kinderen naar een middag. Wat we doen is heel gevarieerd; we wer-
ken met thema's uit een missionaire map en we hebben 'vrije' middagen. Met 
zijn allen naar het bos voor Levend Stratego, een speurtocht in de wijk naar die-
ren uit de ark van Noach, workshops rondom toneel en koken/bakken, marsh-
mallows roosteren boven een kampvuurtje, met elkaar nadenken over een ver-
haal uit de Bijbel...enthousiast deden de kinderen met de activiteiten mee! 
 
Het is zo goed bevallen, dat we in het nieuwe jaar weer doorgaan en alweer van 
alles bedacht hebben voor alle kinderen die in groep 3 t/m 8 zitten! Houd de uit-
nodiging in de gaten en wees van harte welkom!  
 
Hartelijke groet, Merel, Mirthe, Marianne, Dieter en Liesbeth 
  



 
 

 
  
  

  

  

  



Huis van gebed 
 
Als we over de kerk denken, als thuis bij God en thuis voor iedereen, hoort daar 
ook bij: huis van gebed. 
De kerk: een plaats van rust, stilte, ontspanning. Een plaats om in alle rust in ge-
bed te gaan. 
 

ALLES VOOR HEM 
Alle macht, alle rijkdom, 
alle wijsheid, alle kracht 

voor het Lam dat geslacht is. 
Alles, alles voor Hem. 

Alle eer, alle glorie, 
alle adem voor de Heer 

tot in eeuwigheid, amen. 
 

Jezus is dichtbij. 
Het leven krijgt een nieuw begin. 

De strijd komt tot een eind. 
De leeuw van Juda overwint. 

En de hele wereld zingt. 
Alles en iedereen zingt. 

 
Tegenstem: 

Eer aan de Vader. 
Eer aan de Zoon. 

Amen, amen. 
Eer aan de Trooster, 

God is met ons. 
Alles, alles voor Hem. 

Eer aan de Vader. 
Eer aan de Zoon. 

Amen, amen, 
tot in eeuwigheid, amen. 

 
(lied van Sela) 

 

  



Pinksteren 
Op 2e pinksterdag vierden we het Pinksterfeest met elkaar als dorp en omstre-
ken. Iedereen was welkom! Voelde jij je er thuis? Jij, als kerkgaand gemeentelid 
misschien wel, maar ook jij die niet bekend bent met de kerk en de taal die er 
wordt gesproken. We hopen dat ieder voelde er bij te horen.  
Wij als commissie hebben genoten van alle verschillende mensen die aanwezig 
waren en dat we met zovelen samen een heerlijke lunch mochten nuttigen, wat 
een feest! 
 
Een paar foto’s en uitspraken voor een indruk van de dienst. 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Als iedereen zijn of haar eigen toren-

tje bouwt, wordt het wel heel erg ie-

der voor zich. 

Ieder met zijn of haar eigen fanclub, 

clublied, je weet fijn wat je aan elkaar 

hebt…  De vraag is alleen: is een an-

der ook welkom? 

God stoort Zich aan het ‘blabla’ 

van op zichzelf gerichte mensen. 

Hij brengt verwarring. 

 

Blijkbaar is het niet zo’n goed idee, 

jezelf op te sluiten in je eigen 

soort… 



 

 
 
 

 
 
 

   
  

  

Met Pinksteren vieren we de 

liefde van God door Jezus. 

Liefde die grenzen door-

breekt, zich niets aantrekt 

van kleur, beroep, afkomst, 

gewicht, uiterlijk, karakter… 

 

 

 

 

 

Zo kan iedereen meedoen… 

 

 

In vrijheid,  

met liefde 

en zorg… 

 



Huis van liefde 
Als we over de kerk denken, als thuis bij God en thuis voor iedereen, hoort daar 
ook bij: huis van liefde 
De gemeente: een plaats van liefde, vergeving. Liefde ontvangen, liefde delen. 
 
 
 
 
 
 

Psalm 133 
 

1 Een lied van David. Voor de reis naar Jeruzalem. 
 

De Heer zorgt voor een gelukkig leven 
Wat is het leven goed en mooi 

als mensen in liefde met elkaar leven! 
 

2 Iedereen geniet, 
zoals je geniet van de geur van olie 

bij een feest in de tempel. 
 

3 Iedereen geniet, 
zoals je geniet van de dauw 
’s ochtends op de berg Sion. 

Want daar geeft de Heer geluk en vrede, 
voor altijd. 

 
 
 
 

  



Sandwich 
 
Wat is Sandwich? 
Sandwich is een nieuw groepje jongeren (nu 5…) dat om de paar weken bij el-
kaar komt. We zijn dit jaar gestart. 
 
Wat doen we bij Sandwich? 
De naam Sandwich zegt het al, we doen twee dingen. 
Die twee dingen zijn: ontmoeten en spreken. 
Ontmoeten: gezellig, relatie, leven delen 
Spreken: de Bijbel gaat open en we vragen ons af: wat heeft dit ons te zeggen? 
 
Voor wie is Sandwich? 
Voor iedereen die ongeveer tussen de 20-30 is, en die het aandurft kritisch naar 
zichzelf en de wereld te kijken (Pas op! Dit kan je leven op zijn kop zetten) 
 
Mag ik meedoen? 
Neem contact op met Mark van Schooten 
markvanschooten@gmail.com, 06-28594771 

. 
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Kindercatechese ‘On Track’ 
In ieder huis staat wel een eettafel. Al zal het niet zo zijn dat in iedere cultuur 
aan een tafel gegeten wordt, in iedere cultuur heeft een huis een plaats om te 
eten. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Eten is niet alleen van belang in het gewone leven, het neemt ook een belang-
rijke plaats bij godsdiensten in. Twee voorbeelden daarvan zijn de Pesach maal-
tijd in het jodendom en het Avondmaal in het christendom.  
 

 
 
Bij On Track, kinder-catechisatie hebben de kinderen zich verdiept in de Pesach 
maaltijd en in het Avondmaal, de verschillen en overeenkomsten. De foto’s laten 
er iets van zien. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De volgende Nieuwsbrief verschijnt in september rond opening winterwerk. 
Daarin lees je alles over de kringen en activiteiten in onze gemeente. Ook over 
wie wat doet. 
 
Ideeën voor de Nieuwsbrief of vragen? 
Mail of bel Saskia Kool: 
hendriksaskiaferris@gmail.com 
06-13764796 

mailto:hendriksaskiaferris@gmail.com

