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Bemoeding
GOED OF SLECHT?

Bemoediging
Even voorstellen

Al kent onze Bondsgemeenschap geen catechismus, veel leden zijn in hun vorige
geloofsgemeenschap er wel mee opgevoed. Soms werken beelden en meningen
heel lang door en kun je deze maar moeilijk resetten.

Nieuw bestuurslid

Bij het lezen van het boek de meeste mensen deugen van domineeszoon Rutger
Bregman, schoot me te binnen dat alleen die titel al veel vragen zal oproepen,
omdat in zondag 3 van de Heidelbergse Catechismus geschreven staat: ‘maar wij
zijn alzo verdorven, dat wij ganselijk onbekwaam zijn tot enig goed en geneigd tot
alle kwaad’. Deze zin lijkt op gespannen voet te staan met de titel van het boek van
Bregman. Dat klopt. Het boek draagt een andere zienswijze aan van ons mensbeeld en wellicht ook een ander verstaan van de wereldgebeurtenissen en de ons
vertrouwde Bijbelverhalen. We kunnen namelijk allemaal met een vooringenomen
mensbeeld lezen, luisteren en verstaan.

Puzzel - kraak de code

Ik vond het lezen van de meeste mensen deugen een verrassing. Beweert Bregman
in zijn boek dat we enkel goede dingen van elkaar kunnen verwachten? Dat zeker
niet. Ik beluister bij hem wel de uitwerking van het Scheppingsverhaal, waar we
lezen dat God alles goed heeft gemaakt. Bij de schepping van de mens wordt deze
scheppingsdaad zelfs ‘zeer goed’ genoemd.

Goederenactie

Ook is het boek voor mij een echo van Psalm 8, waar staat ‘U hebt hem (de mens)
bijna een god gemaakt, hem gekroond met glans en glorie, hem toevertrouwd het
werk van uw handen en alles aan zijn voeten gelegd’. Dat doet God niet, omdat
we ganselijk onbekwaam zijn en geneigd tot alle kwaad. Dat doet God omdat de
meeste mensen deugen. Onze ondeugden laten zien dat deze ondeugden onder
de maat zijn…. onmenselijk en dat dit niet zo hoeft te zijn. Het kan anders….. we
kunnen beter!

Cursus pastoraat

Waarom zou Jezus anders in zijn Bergrede en op zoveel meer plaatsen een appèl
op mensen doen, om niet de duisternis te verkiezen boven het licht, maar in het
licht te gaan staan en met mensen een tweede mijl te gaan, hen de andere wang
toe te keren. Dat zegt Jezus niet omdat we een superprestatie moeten leveren, Hij
zegt dat omdat we zó bedoeld zijn, zó gemaakt zijn…… omdat we deugen!

en wie gaat er door?

Uit het veld
Projecten SZD

Bondsdag

Kampus 2022
Vacature
Boek: in Christus één

Bregman stelt: ‘ons duistere mensbeeld is aan een volledige herziening toe. De problemen die we kennen, daar
kunnen we iets aan doen maar daarvoor moeten we wel
op een andere manier naar de wereld kijken. Onze systemen, nu ingericht op bestraffing en wantrouwen, moeten we drastisch hervormen. Vernieuwing en de uitweg
uit de grote culturele en economische impasse zijn alleen
mogelijk als we onze huidige benadering van wereld en
mensheid revolutionair durven wijzigen en leren onze
medemens met vertrouwen tegemoet te treden.’

Als het idee dat de meeste mensen deugen de norm
wordt, dan zou dit idee een revolutie ontketenen, de
samenleving op haar kop zetten. Het is een leven veranderend medicijn waardoor je nooit meer op dezelfde
manier naar de wereld kijkt, ook al toont de geschiedenis duidelijke voorbeelden van grote deugnieten. De
meeste mensen deugen geeft een moedige draai aan de
potentiële kracht van wederzijds vertrouwen in elk mens
als basisdeugd – een hoopgevend perspectief.

Sjaak Weststrate
Comitélid
Aandachtsveld Identiteit

Even voorstellen.........
Peter Broere, predikant van de Bethelkerk VEG Goes
Op 9 januari werd ik door Theo Hettema verbonden aan
de Vrije Evangelische Gemeente van Goes. Ondanks de
coronabeperkingen was het voor de gemeente en mij een
feestelijke dag. Het was ook wel een grote stap in mijn
leven, want ik was al 28 jaar met liefde en toewijding
predikant binnen de Protestantse Kerk in Nederland. Wat
de stap groot maakte was vooral het feit dat ik al 23 jaar
aan de combinatie Tholen/Poortvliet verbonden was, en
het had wederzijds nog wel langer mogen duren. Door
zo’n lange tijd raak je steeds meer met elkaar vergroeid.
Dat realiseerde ik me toen er jongeren belijdenis van hun
geloof aflegden die ik als kind heb gedoopt. En in diezelfde
en andere families heb ik begrafenissen en jubilea meegemaakt, doopdiensten en soms ook wonderlijke wendingen
in ziekteprocessen. In al die jaren heb ik gezien dat er veel
goede kanten zitten aan wat in het klooster de stabilitas
loci genoemd wordt, trouw op je post blijven.

Maar door gesprekken met
mijn vrouw Wilma, en door
het moment waarop de
beroepingscommissie van
Goes belde, begon ik open
te staan niet alleen voor een
andere gemeente, maar ook
voor een ander kerkgenootschap. Ik werd nieuwsgierig
naar de geloofsbeleving die
ik in de beroepingscommissie proefde, én ik werd gevoelig
voor het appel dat er op mij gedaan werd. Tegenover de
stabilitas loci moest ik gaan erkennen dat het zowel voor
de gemeenten van Tholen en Poortvliet als voor mij goed
is nieuwe contacten aan te gaan voordat het te lang gaat
duren. Als dit inderdaad Gods weg is, zullen we daardoor
groeien. Zo ben ik het beroep uit Goes gaan zien als de
roepstem van de Heer.
Intussen wonen Wilma en ik in Goes en geniet ik tijdens
kennismakingsgesprekken van het blijmoedige en praktische geloof, en van het verlangen naar verdieping en
verdere geloofsgroei. Dat smaakt naar meer. Ik ben vol
verwachting van wat de Here God wil geven in de verbintenis die de gemeente van Goes en ik zijn aangegaan.
Tegelijkertijd voelt deze wisseling van standplaats ook
weer niet als een al te grote stap. De gemoedelijke en
open sfeer in de gemeente hier herken ik: dat hebben
Tholen en Poortvliet ook. Ik kom hier thuis bij broeders en
zusters in Christus.

Als ik mij hier in het blad Oogsten voorstel is het ook goed om te vertellen dat het
huwelijk met Wilma voor mij mijn tweede huwelijk is. We zijn nu ruim vier jaar
getrouwd. Mijn eerste vrouw, Ingeborg, is in 2012 overleden aan de gevolgen van
borstkanker. Ik bleef achter met drie kinderen, Bart, Thijs en Mirte. Zij staan inmiddels
op eigen benen. Ook dat gaf mij de ruimte om samen met Wilma deze stap te zetten.
Via de predikantenvergadering en de bondsvergaderingen hoop ik gaandeweg ook
meer mensen in de Bond te leren kennen. Van mijn vorige gemeenten kregen wij een
wijnstok en van de gemeente van Goes twee vijgenbomen. Is dat niet het Bijbelse
beeld voor de plek waar je in vrede woont? (Micha 4:4) Een nieuwe stabilitas loci!

Even voorstellen.........
Tim Kamp, predikant van de VEG Kampen

Het beroep dat hieruit voortkwam heb ik met een blij hart
aangenomen.

Beste broers en zussen,
Mij is gevraagd om me kort aan jullie voor te stellen. Dat
doe ik met plezier. Mijn naam is Tim Kamp en ik ben geboren
in Meppel. Mijn ouders hebben vier zonen gekregen, waar
ik de tweede van ben.
Na mijn middelbare school ben ik naar Kampen verhuist
voor mijn studie theologie. Hier heb ik Maaike leren kennen en hier ben ik na mijn studie aan de Theologische Universiteit in Kampen een tijd in een fabriek in IJsselmuiden
gaan werken. Gaandeweg kwam ik in contact met de Vrije
Evangelische Gemeente in Kampen.

We zijn dankbaar dat God deze gemeente op ons pad heeft
gebracht. Hier kunnen we met een open bijbel samen
onderweg zijn naar Zijn toekomst. Soms denk ik wel eens
dat ik tot nu toe meer van de gemeente geleerd, dan
andersom. Dat maakt het bijzonder – het oogsten gaat tot
nu toe haast vanzelf.
De ‘vrucht’ – waar ik naar verlang in mijn eigen leven en
het leven van anderen is de conclusie: Hij stierf voor mij,
ik leef voor Hem (2 Kor. 5,15). Ik geloof dat dit de kortste
samenvatting is van het Evangelie en het doel van God is
met ons leven. Daar gaan we voor – afhankelijk van Hem.
Hartelijke groet – hopelijk tot ziens,
Tim Kamp

Heer, wat hebt u veel gemaakt,
en wat is alles prachtig!
Overal op aarde is het te zien.
Psalm 104:24

Nieuw bestuurslid
en bestuursleden die doorgaan
Nieuwe voorzitter Stichting Rechtspositie- en Pensioenregeling
Bernard de Bruin, 38 jaar oud en getrouwd
met Annejet en samen hebben zij drie
jongens. Fam. de Bruin woont in ‘t Harde,
vlakbij Elburg, waar zij lid zijn van de Vrije
Evangelische Gemeente.
In het dagelijks leven werkt Bernard als
zelfstandig interim- en projectmanager in
ICT en bedrijfsvoering, veelal in zorgorganisaties.
In de afgelopen 5 jaar is Bernard penningmeester geweest bij de VEG Elburg. Nu hij daarmee gestopt is heeft
hij tijd en mogelijkheden om zich voor SRP in te zetten, het zal wel
even wat tijd nodig hebben om er goed in te komen….

Puzzel - kraak de code

…en wie gaan er door?
Mirjam Pronk - Comité
Han Oost - Seminarium
Leen Bijl - SZD
Anja Smits – SZD
Wij zijn blij en dankbaar dat zij zich
(weer opnieuw) willen inzetten voor
Zijn kerk – voor de Bond.

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

Jezus,
Het ware licht,
dat ieder mens verlicht..........
(Joh. 1:9 - Dagelijkebroodkruimels.nl)

Uit het veld

Inuka Bakery onder de aandacht brengen
Inuka Bakery heeft het verlangen om een bakkerij te
starten in Dar es Salaam, Tanzania. Op deze manier
willen zij werk bieden aan doven en gehandicapten.
Vanuit de overtuiging dat zij waardevol en geliefd zijn
in Gods ogen. Op deze manier kunnen ze zelf geld
verdienen en meedraaien
in de maatschappij en
ontstaat er perspectief
voor de toekomst. Met
het geld dat ze verdienen
kunnen ze voortaan zelf
hun eten kopen en hoeven ze niet meer op straat
te leven en te bedelen.
Om dit te kunnen verwezenlijken is er geld nodig om
de bakkerij te kunnen bouwen en starten. Als SZD vinden
we dit een mooi en vruchtbaar project, waar we graag
een handje bij helpen. Wilt u ook een bijdrage leveren?
U kunt een bedrag over maken naar NL89 INGB 0000
5138 76 o.v.v. collecte Inuka Bakery 2022 en de VEG
waar u lid van bent.

Overzicht projecten SZD

Het afgelopen jaar hebben we dankzij uw steun en mee leven
heel wat projecten kunnen ondersteunen. Daar zijn we dankbaar voor!
Hierbij een overzicht van de projecten die we in 2021 gesteund hebben:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Inuka Bakery
Youth for Christ Zwolle
Child’s I Foundation
De Sluis
St. Vluchteling
Save the children
Terwille
ZOA
Kerk in Actie
M.A.F.
VEG Zwolle
VEG Beverwijk
Duitse Bond VEG voor de overstroming
Tear: Noodhulp Haïti & India
Kees en Ilonka uit Oeganda
Fam. Westerlink Albanië
Oekraïne

goed om te weten
GOEDERENACTIE
We gaan weer!! Op 7 & 8 april worden de vrachtwagens geladen. ‘Onze’
broeders en zusters in Oekraïne zijn dankbaar dat er weer vrachtwagens
vol kleding en schoeisel naar Oekraïne zullen rijden. Zonder deze goederen is het voor hen moeilijker om hun evangelisatiewerk en diaconale
werk handen en voeten te geven.
Wij hopen dat u ook dit jaar weer mee wilt doen! Hulp blijft hart nodig!
Wat is er nodig:
•
Schoeisel en laarzen (graag per paar bijeengebonden), vooral 		
kinderschoenen
•
Kleding, voor volwassenen, maar vooral goede kinderkleding 		
(nieuwe kleding mag, wilt u dan wel de prijskaartjes verwijderen)
•
Lakens en dekens
•
Handdoeken
Meer informatie? Vraag het secretariaat van uw gemeente of mail naar
info@bondveg.nl

Bondsdag -Inspiratie en Ontmoeting- voor en door VEGemeenten
De voorjaarsvergadering wordt dit jaar in een nieuw jasje
gewikkeld. Samen met de SZD en leden uit de Bond zal
deze dag worden verzorgd. Het belooft een dag te worden
voor jong en oud, van inspiratie en ontmoeting, van verdieping en aanbidding.

Ben jij erbij?

Op zijn twaalfde vluchtte hij met zijn ouders van zijn
geboorteland Armenië naar Nederland, waar hij in diverse
AZC’s verbleef. Hij werd hier christen.
Als je als puber in een asielzoekerscentrum moet verblijven
en je toekomst jarenlang onzeker is, kun je niet spreken
van een gelukkige start.
Maar Gor Khatchikyan liet zich niet weerhouden: met veel
inzet hield hij vast aan zijn droom om arts te worden. En
toen het Armeense gezin Khatchikyan dankzij het generaal
pardon in Nederland mocht blijven, maakte hij met succes
zijn studie geneeskunde af en specialiseerde hij zich als
Eerste Hulp-arts.

Ook zal er een bijzondere spreker die dag aanwezig zijn,
namelijk: Gor Khatchikiyan. Hij zal met ons zijn verhaal
delen!
Gor Khatchikyan (geb 1987) is (spoedeisend-hulp) arts in
het Sint Antonius-ziekenhuis te Nieuwegein.

Hij nam zich voor om zijn bijdrage te leveren aan dit land,
aan deze gemeenschap waar hij nu thuishoort!
Het afgelopen jaar werd Khatchikyan veelvuldig door
praatprogramma’s geroepen om verslag te doen van de
schrijnende taferelen tijdens de eerste coronagolf op de
Eerste Hulp. Opvallend is en was zijn mededogen, de herkenning van de angst en eenzaamheid van patiënten
Hij was hoofdspreker tijdens Opwekking en spreekt ook in
verschillende kerken en gemeenten. Gor schreef diverse
boeken, waaronder ‘Gelukzoeker’, van generaal pardon
tot Premier gezocht, het boek ‘Gastarbeider, verhalen van
hoop! Hij is een boeiend verteller en hoofdspreker op onze
eerst Bondsdag inspiratie en ontmoeting..

Aandachtsveld Toerusting en Vorming
Is bezig met het opzetten van een cursus pastoraat. Deze
is bestemd voor werkers, ouderlingen en geïnteresseerden die actief en/of pastoraal betrokken zijn. Het wordt
een cursus van 4 of 5 dagdelen waar ook een certificaat
aan verbonden is bij een positieve afronding. Tijdens deze
cursus zullen we o.a. aandacht besteden aan:
Gesprekstechnieken
De kunst van het luisteren
Bijbelgebruik: hoe en wanneer zet je die in?
Levensloop pastoraat (kinderen, jongeren,
volwassenen, senioren en ouderen)

De cursus zal verzorgd worden door deskundigen uit het
vak en biedt ruimte om ook casussen te evalueren en
vragen te stellen.
We hopen in het najaar hiermee van start te gaan!
Binnenkort volgt dan ook extra informatie hierover.
Mocht je geïnteresseerd zijn en/of meer willen weten mail
dan naar jknevel@bondveg.nl

Wil je ook nieuws uit de gemeente delen?
Stuur dan voor 5 april de inhoud naar info@bondveg.nl

Kampus 2022
Na 2 jaar online Kampus* te hebben gevierd hopen we
dit jaar toch echt weer met z’n allen op de camping te
staan.
Wat hebben we er zin in!
‘Ik ook van jou?!’ is dit jaar het thema. Vandaag de
dag spelen er grote thema’s in de wereld. Denk aan
het milieu, vluchtelingen en de ongelijke rechten voor
vrouwen, mannen en kinderen. Hoe kunnen we daar
vandaag iets voor betekenen? Leert de Bijbel ons daar
ook iets over?
Rikko Voorberg actief als predikant en activist gaat met
ons hierover in gesprek! En er staan een aantal leuke
workshops op het programma.
Wil je meer weten? Of alvast aanmelden? Mail dan
naar: vejokampus@hotmail.com.
*Kampus is een jeugdkamp dat jaarlijks wordt georganiseerd voor en door jongeren (tussen de 12 & 18 jaar)
uit de Bond van de Vrije Evangelische Gemeenten.

Betrokken
VACATURE
VRIJE EVANGELISCHE GEMEENTE HEERDE
predikant (0,8 fte)

Deze Noord Veluwse gemeente is aangesloten bij de Bond van Vrije Evangelische Gemeenten in Nederland.
Wij zoeken een predikant (m/v) met een academische opleiding Theologie, of gelijkwaardig.
Taken zijn o.a.
• Voorgaan in diensten.
• Pastoraat.
• Toerusting en gemeenteopbouw.
Uitgangspunt is een 0,8 fte dienstverband (in overleg andere omvang mogelijk).
Reageren kan tot uiterlijk dinsdag 1 maart 2022 vacature@vegheerde.nl
Voor uitgebereide informatie kijk op: www.vegkruiskerkheerde.nl

Agenda
04 - 08 april

18 mei

Goederenactie		 Emeriti dag

17 april
Pasen		

10 - 11 mei

Predikantenvergadering

21 mei

Inspiratie en Ontmoeting!
Bondsdag

24 – 26 juni
Kampus

12 november

Najaarsvergadering

ONDER DE AANDACHT
BOEK: In Christus één

Geschreven door Ed van de Berg-Strijker, voorzitter Seminarium

In Christus één? –
Een reconstructie
van spanningen en
conflicten in de Bond
van Vrije Evangelische
Gemeenten rond
1912 –
door Leo Mietus,
Seminariumuitgave,
november 2021.
Prijs 20 euro, omvang
200 blz, verkrijgbaar
via het Bondsbureau
te Velp.

Dr. Lieuwe Mietus beschrijft in dit boek de resultaten van
een wetenschappelijk onderzoek naar de historische en
theologische achtergronden van de zogenoemde “Uniform
Belijdenis” , die in 1911 in de Bond van VEG voor het eerst
werd uitgegeven. Het moest een gezamenlijke geloofsbelijdenis zijn, ten dienste van de Bond en zijn gemeenten,
met pedagogische en catechetische voorschriften. Zeg
maar een kleine vrij-evangelische dogmatiek die tot in de
jaren ’70 van de vorige eeuw volop heeft gefunctioneerd.
Een Uniform Belijdenis. Voor de een toen een aangename
klank en noodzaak voor de Bond. Voor een ander, een
geringer getal, maar zeker voor de stichters van de Bond
in 1881 en schrijvers van de Beginselen 1885/1888, niet
minder dan “vloeken in de kerk”.
De ontwikkelingen in de Bond in de richting van deze
geloofsbelijdenis worden diepgaand geschetst tegen de
achtergrond van de vraag of Vrije Evangelische Gemeenten
een gezamenlijke zending kunnen hebben, ja dan neen.
Dit is een jarenlange worsteling geworden, en heeft vóór
1912 een stevig gevecht en conflict opgeleverd over de
vraag hoe die Bondszending er dan uit zou moeten zien.

Zonder deze context valt de ontwikkeling naar een gezamenlijke belijdenis niet goed te begrijpen. Onderzoek in
de archieven van de begin 2021 opgeheven VEG Franeker
(een van de moedergemeenten van de Bond) leverde
veel op. Te denken valt aan talrijke conflicten tussen de
mensen van de eerste generatie en die van de tweede en
derde generatie, de hoofdrolspelers, de bondspredikanten
en toenmalige comitéleden. Wie het geduld opbrengt de
onderzochte stof te lezen, gaat wellicht een verzuchting
delen: Wat een klimaat!
Zoveel geschonden verhoudingen. Wat een gevecht om
macht, status, imago, betekenis. Daarom is tijdens het
leeswerk door mij een vraagteken gezet bij de door Leo
gekozen titel: In Christus een?
Leo noemt zijn verhaal een reconstructie. Één die behulpzaam kan zijn voor de actualiteit. Bij elk hoofdstuk maakt
hij de balans op. In zijn naschrift verwerkt hij deze tot een
waardering van de tijd, 1900-1915. Hij trekt deze bescheiden door naar de actualiteit, de Bond van na 2012. Vooral
in de hoofdstukken 4 en 5 komt het gevecht om profiel,
koers, positie of imago in zijn ecclesiologische betekenis
naar voren. Je vindt er beschrijvingen terug, die vandaag
de dag zomaar ‘gezien’ en ‘herkend’ kunnen worden. Met
name controlerende, centraliserende tendensen waren
ook toen van betekenis, terwijl men tevens hing aan de
slogan: in de plaatselijke gemeenten moet het gebeuren,
ieder op eigen wijze. Leo schrijft in zijn naschrift dat het
de stichters van de Bond daarbij vooral ging “… om het
behoeden van het ideaal dat vanuit een lokale geloofsgemeenschap een beweging op gang kon worden gebracht
met oog voor maatschappelijk gemarginaliseerden. Zo las
Arend Mooij op zijn oude dag nog altijd de Beginselen. De
Bond moest geen triomferende kerk zijn, die werd weggenomen uit de aardse strijd, maar een strijdende kerk, die
zou volharden in dagen van druk en moeite en oog zou
hebben voor (kans)armen in de samenleving.”
Deze uitgave is een zeer verantwoorde, wetenschappelijke
verwerking van vondsten, onbekende teksten en een omgang met context en inhoud, die vandaag van betekenis
kan zijn. Van harte aanbevolen! Aan gemeenten, beroepsgroep, deelorganisaties en comité.

