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Bemoediging
MIJN HULP IS VAN DE HEER

“Ik hef mijn ogen op naar de bergen vanwaar zal mijn hulp komen?
Mijn hulp is van de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft!”

Hoe mooi mijn huidige vakantieadres in Nunspeet ook is, ik heb toch wel eens in de 
afgelopen zomer verlangt naar Zwitserland, een land wat omgeven is door bergen. 
Daar ging ik graag naar toe op vakantie. Als je uit het raam keek vanuit je appar-
tement dan zag je bergen. En terwijl ik daarover wat mijmerde, schoten mij de 
woorden binnen van Psalm 125: “Als bergen vast en sterk, rondom Jeruzalem, zo is 
de Heer rondom Zijn volk, dat trouwe houdt aan Hem”. Dat is iets waar wij ons als 
mensen aan mogen vasthouden.

Als we nu terugkijken op de afgelopen jaren, hoe totaal anders waren deze als an-
dere jaren.Corona is een storm die ieder van ons heeft beroerd. Voor sommigen van 
ons was de wind nog harder dan voor anderen, maar niemand bleef volledig buiten 
schot.

De impact van corona was het afgelopen jaar zichtbaar in alle aspecten van ons ge-
meente zijn. Hoe blijf je dichtbij, als alle regels tot doel hebben om afstand te hou-
den? Hoe houd je echt contact met elkaar?

Even terug naar ons Bijbelgedeelte. Driemaal per jaar gingen en gaan in Israël pel-
grims van uit het hele land naar Jeruzalem om daar feest te vieren. Nog steeds wordt 
onderweg gezongen, vaak in beurtzang met een vraag en een antwoord.

Ik voel de rilling steeds weer opnieuw, als ik terugdenk aan onze reis naar Israël jaren 
geleden en dat ik dit zelf heb mogen meemaken bij de Klaagmuur. Uit alle straten en 
steegjes kwamen zingende en vaak ook dansende mensen, op weg naar hun plaats 
van gebed. Zij zagen niet alleen de berg waarop Jeruzalem is gebouwd, maar ook de 
andere bergen rondom Jeruzalem, met hun eigen plaats van aanbidding, o.a. de berg 
waar men Baäl vereerde en offers bracht en de berg waar Astarte werd vereerd.  



Maar zij hadden hun keus bepaald en gingen naar de 
tempel in Jeruzalem. Daar kwam hun hulp vandaan!

Opnieuw zie ik in herinnering tussen al die zingende pel-
grims, iedereen met eigen gedachten, vragen en vreug-
devolle ervaringen. Wanneer zij binnen de poorten van 
Jeruzalem komen, worden zij welkom geheten door de 
ouderen, die dienst hadden in de tempel. 
Vanuit de groep pelgrims klinkt het: ‘Ik hef mijn ogen 
op naar de bergen: waar komt mijn hulp vandaan?’ 
Het antwoord van de ouderen was: ‘Mijn hulp is van de 
Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft.’ Hij zal niet 
toelaten, dat uw voet wankelt;  
Baäl valt in slaap, zoals hij altijd doet, de hele warme zo-
mer en laat je in de steek, maar ‘uw Bewaarder zal niet 
sluimeren. Zie, de Bewaarder van Israël sluimert noch 
slaapt, de Heer is uw Bewaarder.’

God slaapt niet maar is altijd rondom je, waar je ook 
bent. Wat een prachtig beeld.

Gelukkig kunnen we ook terugkijken naar de mooie din-
gen die ons dit afgelopen jaar heeft gebracht, we hebben 
door de technologie onze communicatie kunnen behouden 
met elkaar. Er was zorg voor elkaar. Ik hoorde van telefoon- 
cirkels, om zo contact met elkaar te houden. 
Er werden bemoedigingskaartjes naar ouderen gestuurd. 
We konden online kerkdiensten uitzenden. Er was veel 
creativiteit. Ondanks de tegenslagen hebben we same 
stand kunnen houden, ook juist in de moeilijkste omstan-
digheden. Dat gedeelde, grenzeloze doorzettingsvermogen 
heeft mij verwonderd en ontroerd.
Het gaat om de kleine dingen. Samen lachen, samen stil 
zijn. Samen zegeningen tellen.

En weet: waar we ook wonen en wat onze fysieke mo-
gelijkheden ook zijn, de opdracht blijft om, net als de 
ouderen in Jeruzalem, door te geven waar ónze kracht 
en hulp vandaan komt en dat door en in ons eigen leven 
laten zien.  .

door Harm Jager 
comitélid

Uit het veld

Noodhulp actie tweede rit! 
Nog maar pasgeleden zijn er twee vrachtwagens 
met kleding, voedselpakketten, matrassen en 
beddengoed naar Oekraïne gegaan. Bijzonder hoe 
dat allemaal is verlopen! De chauffeurs hebben 
de locatie van onze werkers in Oekraïne weten te 
bereiken. Het was een indrukwekkende reis en 
smaakte eigenlijk wel naar meer. Ze boden zichzelf 
direct aan om nog een keer die kant op te rijden. De vluchtelingenstroom groeit en dat 
merken onze werkers in Oekraïne ook. Steeds meer mensen geven ze onderdak. De 
levering van maart konden ze goed gebruiken, maar er is helaas nog meer nodig. 
Dus we gaan toch weer! Dit keer met een lading matrassen, pallets met water, voedsel, 
wasmachines, magnetrons en de laatste kledingdozen die er nog bij enkele gemeenten 
lagen. Op 13 april zullen onze chauffeurs weer gaan rijden. Wilt u hun reis meenemen in 
uw gebeden?



goed om te weten
Veiligheid in de gemeenten: 
    onze verantwoordelijkheid
Een veilige gemeente vormen voor iedereen die in contact komt met de 
gemeente: dat is een verantwoordelijkheid van iedereen, en in het bij-
zonder voor kerkenraden iets om regelmatig mee bezig te zijn. Geven we 
aan anderen een veilig gevoel? Gebruiken we onze macht of gezag niet 
voor ons eigen belang of bevrediging? Hoe kun je een cultuur van veilige 
omgang scheppen? En wat moet je als toch iemand grenzen overschrijdt? 
De kerkenraden hebben over deze vragen een brief gekregen van het 
comité met allerlei tips, stappen die een gemeente kan zetten en mate-
riaal. Over deze vragen houdt het aandachtsveld Toerusting en vorming 
ook een online zoomsessie, en wel op dinsdagavond 19 april, van 19.30 
tot 20.45u. Wilt u de brief aan de kerkenraden nog een keer ontvangen 
of u opgeven voor deze zoomsessie? Inlichtingen en opgave via info@
bondveg.nl

In Christus een?!

Seminariumdocent Leo Mietus schreef een prachtig boek onder de 
titel ‘In Christus één? Een reconstructie van spanningen en conflicten 
in de Bond van Vrije Evangelische Gemeenten rond 1912.’
Het boek gaat over een discussie die rond 1912 door alle Bonds-
gemeenten heen ging. Onderwerp was de vraag of er een geloofs-
belijdenis voor de Bond VEG moest komen en wat daar dan in zou 
moeten staan. Onder die inhoud zat de vraag in hoeverre de lande-
lijke Bond een eigen geluid en getuigenis zou moeten laten horen. 
Het boek is de moeite van het lezen waard en stelt ons natuurlijk 
voor de vraag op wat voor manier de vragen van 1912 nu ook een 
rol spelen. 
Op donderdagavond 19 mei van 20 tot 21 uur zal er een online  
zoomsessie worden gehouden, waarop Leo Mietus zijn boek 
toelicht en lezers van het boek vertellen hoe het boek op hen is 
overgekomen. Voor de deelnemers is er gelegenheid om mee te 
praten en vragen te stellen. Voor wie het boek gelezen heeft of een 
handreiking zoekt om dit te gaan doen: aanbevolen!! Het boek is 
te bestellen via het Bondsbureau, info@bondveg.nl en daar kunt u 
zich ook opgeven voor de zoomsessie van 19 mei.



Agenda

17 april
Pasen  
 

19 april
Zoom-meeting 
Veilige Kerk
 

18 mei
Emeriti dag

19 mei
Zoomsessie
Leo Mietus

10 - 11 mei
Predikantenvergadering

21 mei
Inspiratie en Ontmoeting!
Bondsdag 

26 mei
Hemelvaartdag

5 juni
Pinksteren

24 - 26 juni
Kampus

12 november
Najaarsvergadering

WELKOM  
Bondsdag - Inspiratie en Ontmoeting - 
 
De voorjaarsvergadering is dit jaar in een nieuw jasje gestoken! De SZD Inspiratie-
dag en de Voorjaarsvergadering zijn samengevoegd tot een bondsdag voor jong 
en ‘oud’ georganiseerd voor en door de bond. Het belooft een dag te worden voor 
jong en oud, met inspiratie en ontmoeting, van verdieping en aanbidding. Ben jij 
erbij 21 mei? 
We hebben Gor Khatchikiyan uitgenodigd om te komen spreken. Hij zal met ons 
zijn verhaal delen! 
Gor Khatchikyan (geb. 1987) is SEH-arts in het Sint-Antonius-ziekenhuis te Nieu-
wegein. Gor is geboren in Armenië. Hier in Nederland heeft hij de Heer Jezus leren 
kennen als zijn Redder en Vriend. Gor wil mensen bereiken met het goede nieuws 
van Jezus en hen discipelen om Hem te volgen. Zijn spreken is creatief, soms con-
fronterend en nooit te lang.
Verder zijn er workshops, een foodtruck, sing-in, kliederkerk, lasergamen, een 
leuke winactie, …

WEES WELKOM wel graag aanmelden 
bij Jonne of Fransciska voor 1 mei 2022!

Nieuws
Baby nieuws!!
Jonne & Peter verwachten begin oktober hun 
eerste kindje! :)

50-jarig ambtsjubileum 
– 23 april - voor ds. J.M. Ullersma 
In de jaargids is zijn adres te vinden. 

Leuk om hem een kaartje te sturen en hem zo te feliciteren met deze mijlpaal.

Consulent
VEG Bennekom heet Theo Hettema welkom als consulent!



Kampus 2022: Ik ook van jou?!
Kampus is een jeugdkamp dat jaarlijks wordt georganiseerd voor en door 
jongeren (tussen de 12 & 18 jaar) uit de Bond van de Vrije Evangelische Ge-
meenten. In vorige nieuwsbrief deelde we over de invulling van het thema. 
Nu delen we graag wat meer praktische informatie. 

Waar: Recreatiepark de Lucht, Barneveldsestraat 49, Renswoude
Wanneer: 24, 25 en 26 juni
Kosten: 27,50 per persoon voor het hele weekend
Aanmelden: Vòòr 1 juni a.s. Ontvang het aanmeldformulier door te mailen 
naar vejokampus@hotmail.com. Via dit formulier kun je je hele jeugdgroep/
vejo opgeven.

Competitie
Tijdens het kamp strijden de vejo's tegen elkaar voor de titel. Door middel 
van opdrachten, raadsels, sport en spel en geld in te zamelen voor het goede 
doel, kunnen er punten verdiend worden. An het einde van het kamp zal de 
winnaar bekend gemaakt worden en gaat de winnende vejo met de beker naar huis!

Het goede doel!
Ieder jaar halen we als jeugdgroep/vejo geld op voor het goede doel. Dit jaar is dat Inuka Bakery: een bakkerij dat 
gebouwd gaat worden in Tanzania om werk te bieden aan mensen met een handicap. Zo kunnen zij op een waardige 
manier hun eigen geld verdienen (meer info: www.inukabakery.org). 
Als vejo kun je hier vooraf aan het kamp al mee beginnen. Haal zoveel mogelijk geld op om zo ook weer punten te ver-
dienen voor jouw groep!

Wat is er verder nodig om mee op kamp(us) te kunnen?
Bij aanmelding ontvang je een lijst met spullen die handig zijn om mee te nemen naar kamp(us)!

Klinkt goed toch? Meld je snel aan!
 

Kampus commissie leden gezocht!! 
Kampus is een jaarlijkse kamp georganiseerd voor en door jongeren uit VEGemeenten. Tijdens het kamp ontmoeten 
jongeren elkaar, strijden we voor de titel, zetten we ons in voor een goed doel en komen we samen om God te aanbid-
den. Tof toch? 
Kom ons team versterken! 
• ben jij tussen de 20-30 jaar
• Vind je het leuk om dingen te organiseren en/of zit je vol met creatieve 

ideeën
• Heb je een hart voor God en vind je het belangrijk dat jongeren Hem 

leren kennen?
• Dan is dit echt iets voor jou! Wat houdt het verder in?
• Je wordt onderdeel van een geweldig team!
• Je mag gratis mee op Kampus
• We vergaderen zo’n 6-8x per jaar. Deels online en deels fysiek
• Het kamp vindt in juni plaats

Geïnteresseerd? Schuif dan een keer aan om kennis met ons te maken! Mail naar vejokampus@hotmail.com



BETROKKEN

Verhuisbedrijf gezocht!!
Vanaf 1 juli zal het bondsbureau gevestigd zijn in Benne-
kom. Daar zullen wij (Fransciska en Jonne) een werkplek 
krijgen en vanaf dan daar regelmatig te vinden zijn. Hier-
voor moet natuurlijk wel het een en ander verhuisd wor-
den. Nu zijn er bedrijven genoeg die ons daarbij kunnen 
helpen, maar hoe leuk zou het zijn als het een verhuisbe-
drijf is van binnen de Bond. Vandaar dit oproepje: Ken jij 
of ben jij iemand die lid is van een VEGemeente en een 
verhuisbedrijf heeft die ons wil helpen verhuizen? 
Laat het ons weten! info@bondveg.nl 

Oekraïense vluchtelingen ontvangen  
onderdak in Heerde!

Het huisvesten van vluchtelingen was al langer een ver-
langen binnen het interkerke-
lijke overleg van diakenen in 
Heerde. Nu met de oorlog in 
Oekraïne besloten ze zich er 
ook hard voor te maken. 

In eerste instantie stribbelde 
de gemeente Heerde tegen, 
maar na veel brieven en tele-
foontjes kwam er ook vanuit 
de gemeente toestemming. Locatie Grote Stokkert zou de 
plek worden waar de vluchtelingen 

onderdak konden krijgen. De gebouwen hadden daar al 
drie jaar leeg gestaan. Er was nodig wat werk aan de win-
kel om dat weer bewoonbaar te krijgen. Er werd een op-
roep voor vrijwilligers geplaatst en deze kwamen massaal. 

Vanuit VEG Heerde alleen al een stuk of 25. Dagelijks  
is er hard gewerkt en van alle kanten is er zoveel geleverd 
en gesteund om dit mogelijk te maken. Op 27 maart kwa-
men 2 bussen met de eerste vluchtelingen. Dit waren 59 
mensen en inmiddels zijn het er 109!! 
In ieder huisje ligt een bijbel in het Oekraïens en inmiddels 
is het ook gelukt om een stilteruimte in te richten volgens 
hun eigen rituelen (waaronder enkele prachtige iconen). 
Er is nog veel werk aan de winkel en bij de vluchtelingen 
zelf leven er een hoop vragen. Die proberen we dan ook 
zo goed mogelijk te 
beantwoorden. Het 
is prachtig om te zien 
hoe kerken, mensen, 
organisaties, gemeen-
ten zijn samengeko-
men om dit mogelijk 
te maken! 

Zet jouw VEG zich ook in voor de vluchtelingen uit Oekraï-
ne? Laat het ons weten! 
Zo kunnen we zichtbaar maken wat verschillende gemeen-
ten doen, elkaar inspireren en bemoedigen en vooral ook 
in gebed ondersteunen. Mail naar: info@bondveg.nl

Wil jij nieuws vanuit jouw gemeenten delen met de rest van de Bondsge-
meenschap? Mail het voor 5 juni naar info@bondveg.nl

BONDVEG
President Kennedylaan 311
6883 AK Velp



BOEK RECENSIE geschreven door Froukje 
Karelse-Dijk

“Het Geschenk” geschreven door Edith Eger.
 A.W. Bruna Uitgevers B.V. Amsterdam, vierde druk, maart 2021

Het leven is een geschenk. Je kunt ervan genie-
ten en vrolijk en onbevangen het leven leven 
met mensen om je heen. Een kostelijke, en 
kostbare gave. Spelende kinderen kunnen ons 
vrolijk maken en wijze woorden van ouderen 
stemmen soms tot nadenken. Het leven kan 
ook een opgave worden, als niet alles loopt 
en gaat zoals je zou wensen. We krijgen in 
ons leven allemaal te maken met lijden. We 
kennen allemaal verdriet, verlies, wanhoop, 
angst, teleurstelling en mislukking. Naast alle 
vreugde ken ik die ook. Wat kan het je dan 
bezighouden, ook als het om anderen gaat. 
Hoe gaan we daar mee om? Daar gaat het over 
in dit boek van dr. Edith Eger. Zij is een Holo-
caust overlever en heeft deze praktische gids 
geschreven.

In dit boek leer je om je slechtste momenten 
te zien als je beste leermomenten. Je leert om 
er niet zomaar aan voorbij te leven en te stre-
ven, maar om stil te staan en te overdenken. 
Zij geeft handvatten om verder te komen.
Ik moest denken aan die ene keer dat ik met 
iemand Psalm 84 las.
 “Gelukkig wie bij U hun toevlucht zoeken, met 
in hun hart de wegen naar U. Trekken zij door 

een dal van dorheid, het verandert voor hen in 
een oase: rijke zegen daalt als regen neer...”
In een oudere vertaling staat: “Als zij trekken 
door een dal van balsemstruiken maken zij het 
tot een oord van bronnen...”
Dat veranderen is niet iets wat zonder activi-
teit van ons mensen gaat. Alsof God al onze 
problemen wel zal wegdragen en wij passief in 
het leven afwachten wat ons wordt gegeven, 
“stil maar, wacht maar...”
Het Psalmvers werd een “eyeopener” vanwege 
dat ene woord “maken”. Er zit volop actie in. 
Wij zijn er helemaal in betrokken, actief. Zo 
komt er leven. Ik denk en geloof dat we als 
christenen zo in het leven mogen staan. Wij 
mogen Paasmensen zijn. Opstaan omdat Jezus 
de levende is. Zo worden we tot heil voor ons-
zelf en voor de ander.

Dit was mijn laatste bijdrage in deze rubriek. Ik 
geef graag het stokje door. Van harte wens ik 
jullie allemaal vrede en al het goede.

Wil je dit boek winnen? 
Maak dan de prijspuzzel! 

PRIJSPUZZEL
Stuur de oplossing voor 15 juni 2022 door naar: puzzelonsorgaan@gmail.com o.v.v. Puzzel Oogsten nr. 2
of stuur een kaartje met uw oplossing naar Puzzel Oogsten, van Hoekenstraat 4, 4431 CB ‘s-Gravenpolder.
Uit de goede oplossingen wordt een winnaar getrokken en hij/zij ontvangt het boek van de boekbespreking. 
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goud
granaatappel
kanderlaars
koper 
koperen zee
menora
Nicanorpoort

olijfhout
palmbomen
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spoelbekkens
staf van Mozes
stenentafelen
tabernakel

tempelhuis
toonbroden
voorhal
voorhang
voorhangsel
wasvat
zuilen

prijspuzzel - tempelvoorwerpen


