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Bemoediging
Als ik dit zit te schrijven is het ondertussen alweer een stukje in augustus en 
heb ik de vakantie achter de rug. Ik zit nog oude kranten door te nemen naar 
interessante artikelen en kom veel tegen over de boerenprotesten en de stikstof 
problemen. Wij hebben door onze vakantie in Frankrijk niet alles meegekregen 
maar het is in de achterliggende tijd rumoerig geweest. Protesten die begrijpelijk 
zijn maar die ook uit de hand lopen. Hoe gaan we daar als land mee om en vooral 
hoe gaan we, als gelovigen, om met de onderliggende oorzaken. Oorzaken die wij 
als rentmeesters van de schepping zelf hebben veroorzaakt en nog veroorzaken. 
Kijk maar naar de goedkope all-in vakanties e.d. 

Ik werd getroffen door een artikel in het Friesch dagblad waarboven staat “Boe-
ren in Israël laten hun akkers vrijwillig braak liggen”. We zitten in het Joodse jaar 
5782 wat begonnen is op 7 september 2021, een sabbatsjaar. 

Leviticus 25:1-7  
De HEER zei tegen Mozes, op de Sinaï: ‘Zeg tegen de Israëlieten: Wanneer jullie 
eenmaal in het land zijn dat ik je zal geven, moet het land rust krijgen, een sab-
batsrust gewijd aan de HEER. Zes jaar achtereen mogen jullie je land inzaaien, 
je wijngaard snoeien en de oogst binnenhalen. Maar het zevende jaar moeten 
jullie het land laten rusten. Het is een sabbatsjaar dat aan de HEER gewijd is. Je 
mag dan je land niet inzaaien, je wijngaarden niet snoeien, het koren dat vanzelf 
opkomt niet als oogst binnenhalen en niet de druiven oogsten van je ongesnoeide 
wijnstokken. Het moet een jaar zijn van volstrekte rust voor het land. Wat er in 
dat jaar op het land groeit is voor jullie allen. Je mag er zelf van eten, maar ook je 
slaven en slavinnen, je loonarbeiders en de vreemdelingen die bij je te gast zijn;
ook voor je veestapel en voor de in het wild levende dieren kan het als voedsel 
dienen. 

Een Israëlische boer beschrijft hoe hij hier mee omgaat en vertelt dat het vorige 
jaar een uitzonderlijk goed jaar was en dat er voldoende is om dit jaar te over-
bruggen. Ja het kost hem een jaar inkomen maar hij heeft 6 jaar gehad om vol-
doende op te bouwen en het afgelopen jaar was een voortreffelijk jaar. Jahweh 
geeft voldoende en meer hoef ik niet zegt deze man. 



Die woorden troffen mij ‘voldoende en meer hoef ik niet’. 

Bij ons westerlingen is het meer nooit vol, maar misschien 
wordt het tijd dat wij met z’n allen leren dat voldoende 
genoeg is. 

Ook in onze bond, voldoende is genoeg, God geeft wat 
we nodig hebben. In de achterliggende decennia ging het 
niet (meer) goed in de bond. We luisterden niet meer naar 
elkaar. We wilden eigenlijk dat we allemaal gelijk dachten en 
ook gelijk omgingen met de geloofsvragen. Maar beseffen 
we wel wat voor grote God wij hebben? Een God die geeft 
wat nodig is! Een God die ontzettend creatief is! Kijk maar 
om je heen, geen mens is gelijk, kijk naar de natuur wat 
een variatie. En wij? Wij willen alles het liefst gelijk. Maar 
dat is onmogelijk en is ook niet de bedoeling van onze 
Schepper. Nee dan had hij in zijn almacht wel alles gelijk 
geschapen, Hij geniet juist van de verschillen. Daarom 
is het belangrijk om elkaar in waarde te laten en zo met 
elkaar om te gaan dat we genieten van elkaar in onze ver-
schillen. Luisteren, respecteren en beseffen dat voldoende 
genoeg is. Ja dat we er mogen zijn zoals we zijn! Meer is 
niet nodig!

Op die manier zal God zijn schepping en daarin ons zegenen, 
dan zal de bond een bloeiend en boeiend geheel zijn, de 
schepping zal herleven. Soms moeten we dan wel een pas 
op de plaats maken en in vertrouwen de rust nemen die 
nodig is, een sabbatsjaar inlassen. Want we mogen ver-
schillend zijn, wij mogen de schepping beheren/gebruiken 
in het besef dat God ons de opdracht heeft gegeven om 
op (zijn) tijd rust in te bouwen – zondag, vakantie, sab-
batsjaar, ... en tijd nemen om er te zijn, te luisteren voor 
en naar elkaar. Als we dat doen dan herleeft alles en zullen 
we gaan beseffen dat voldoende genoeg is. In alles ‘Hij 
zorgt voor genoeg!’.

Lucas 12:15 
Hij zei tegen hen: ‘Pas op, hoed je voor iedere vorm van 
hebzucht, want iemands leven hangt niet af van zijn bezit-
tingen, zelfs niet wanneer hij die in overvloed heeft.’

Ik wens u Gods nabijheid en zegen toe!
 
 
Door Gosse Ytsma
Comitélid

terugBlik

HEIDAG 
In juni hebben we als comité 
en bureaumedewerkers een 
prachtige Heidag gehad op 
een prachtige Boerderij in 
Genemuiden beheerd door 
de fam. Vos en zij hebben 
ons uitstekend verzorgd! 

Leo van Hoorn en Theo Hettema hebben samen met het 
comité deze dag voorbereid en invulling aan deze dag 
gegeven. Leo heeft een jaar geleden samen met het comité 
leidinggegeven aan het beleidsproces en was voor deze 
Heidag uitgenodigd om met ons terug te blikken op de 
implementatie van het nieuwe werken: ’Wat hebben we 
gedaan? Wat was een succes en waar liggen er nog aan-
dachtspunten?’’

Na een goed verzorgde lunch zijn we in tweetallen gaan 
wandelen, hebben we koetjes geaaid en onze dromen 
voor de BOND-VEG aan elkaar uitgewisseld. Vanuit die 
opbrengst nam Theo ons mee de toekomst in: ’Wat ligt 
er voor ons? Wat hebben we nodig om dat te bereiken? 
Waar willen we heen en over vijf jaar staan?’

Het was een goed en bemoedigend samenzijn!

Wil jij nieuws vanuit jouw gemeenten delen met de 
rest van de Bondsgemeenschap? 
Mail het voor 5 december naar info@bondveg.nl

BOND VEG
Edeseweg 147
6721 JV Bennekom



terugBlik
Kampus - wat was je een succes

Het is alweer even geleden, maar in het weekend van 
24 – 26 juni mochten de Vejo’s uit Goes, Gouda en  
Leeuwarden afreizen naar Renswoude om 
weer een mooi Kampus te beleven binnen 
het thema: ‘Ik ook van jou?!’ 

Dit jaar was extra speciaal, want na 2 jaar 
online Kampus te hebben gehad mochten 
we nu weer bij elkaar komen. Hoewel dit 
in het begin misschien wat wennen was 
ging het al snel weer als vanouds. 
De Vejo’s maakten kennis tijdens een 
gezellige borrel en spel, waarna ze hun 
fanatisme mochten laten zien tijdens het 
laser gamen ’s avonds in het bos. 
De zaterdag stond in het teken van ac-
tivisme en omkijken naar je naasten, zo 
kwam Rikko Voorberg spreken en gaf hij een workshop en 
maakten de tieners protestborden met graffiti. 

’s Avonds vond een moment plaats met brandbriefjes, waar 
de tieners open en kwetsbaar mochten zijn. Dit moment was 

erg bijzonder en maakte veel indruk op zowel 
tieners als de leiding. Later werd de avond af-
gesloten door een bonte avond met als thema 
‘Tv-programma’s’ over de liefde, waar we hard 
hebben kunnen lachen om de leuke toneel-
stukjes, het improvisatietalent en grappige 
liedjes van alle Vejo’s. 
Zondag mochten we Kampus afsluiten met 
een spannend Sport en Spel waar Vejo Gouda 
hun achterstand voor de beker wist in te 
halen. Hierna mochten we Kampus afsluiten 
door de beker uit te reiken aan Vejo Gouda 
en bekend te maken dat we ruim 2500 euro 
hebben opgehaald voor ons het goede doel: 
Inuka Bakery. 

Al met al was het weer een geslaagd Kampus en hopen we 
dat het volgend jaar net zo leuk mag worden!

uit het veld
uPdAte oekrAÏne
Langzaam begint de zomer ons te verlaten en komt de herfst en winter ons tegemoet. Dat is niet alleen hier het 
geval, maar ook in Oekraïne. Wij zijn gewend aan milde winters, maar daar gaat het er een stuk strenger aan toe. 
Onze werkers hebben nog dagelijks te maken met vluchtelingen. De oorlog is alweer een half jaar bezig en nog 
steeds brengen zij vluchtelingen onder in hun kerken en hun eigen huis.
 U kunt zich voorstellen dat wanneer je op de vlucht slaat, je maar beperkt wat mee kunt nemen. 
Zo maken onze werkers zich dan ook zorgen over de winter die hun tegemoet begint te komen. Ze hebben ge-
vraagd of wij daarin iets zouden kunnen betekenen. 
Op dit moment zijn we dat dan ook aan het onderzoeken en we hopen in oktober weer met een vracht daarnaar-
toe te kunnen rijden. 

We willen dan ook weer een beroep op u doen! Wilt u ons helpen en de volgende spullen alvast verzamelen: 

- (Winter-) schoenen

 - (Winter-) Kleding

 - Beddengoed, warme dekens etc…

 - Hygiëne spullen

 - Wandelstokken/krukken

Meer informatie over deze actie vindt u bij het secretariaat/WZD van uw gemeente.



Ik
Getuig!

Save the date!

Inspiratie en Ontmoetingsdag
Zaterdag 15 april 2023

Edeseweg 147
6721 JV Bennekom

 

met Rikko

Voorberg!



ONDER DE AANDACHT 

iSrAelZondAg  – ZondAg 2 oktoBer 2022
In de maand oktober is er één zondag door de 
kerken apart gezet om stil te staan bij wat ons 
verbindt met het volk Israël. 
Deze zondag is ingesteld na de WOII om anti-
semitisme te voorkomen. We zijn ons bewust 
geworden hoe groot de liefde van God is voor 
Zijn volk en dat wij door Jezus Christus onlosma-
kelijk met hen verbonden zijn. Juist de maand 
oktober waarin de joden de grote feesten, als 
Loofhuttenfeest en Jom Kipoer vieren is hier-
voor geschikt. We staan stil bij wat we met het 
volk Israël delen: Het geloof in de God van  
Abraham, Isaäk en Jakob, het Oude Testament 
en het uitzien en de verwachting van Gods  
Koninkrijk. Ook willen we voor Israël bidden. 
Vier je het met ons mee op 2 oktober 2022? 
 
Inspiratie voor de invulling van deze diensten is te vinden bij:

Protestantse Kerk 
De PKN geeft invulling aan de Israël zondag door aan te sluiten bij het jaarthema ‘Aan tafel!’ Centraal staan de Bijbelge-
deelten Jesaja 25:6-12 en Lucas 14:12-24. 
https://protestantsekerk.nl/idee/preekschetsen-israelzondag/

Christenen voor Israël: 
Sluit aan bij hetzelfde thema ‘Aan tafel!’ in een preekschets naar aanleiding van Handelingen 9:8-21 door ds. Gerard J. Krol. 
https://www.christenenvoorisrael.nl/israelzondag

Kerk en Israël 
De website van de Christelijke Gereformeerde Kerken biedt niet speciaal materiaal aan voor Israëlzondag 2022, maar is 
zeker de moeite van het bezoeken waard: 
https://www.kerkenisrael.nl/

Meer weten over dienst aan Israël en waar uw gemeente voor zou kunnen collecteren?  
Ga dan naar www.bondveg.nl/dienst-aan-israel

nAJAArSvergAdering - Welkom
Voor de najaarsvergadering, 12 november 2022, bent u/
jij u van harte uitgenodigd! We zijn welkom in het gebouw 
van VEG Bennekom. Vanaf 10.00 uur staat de koffie/thee 
klaar, waarna we om 10.30 uur de dag beginnen. 

Deze dag zullen we in een viering samen de Maaltijd van 
de Heer vieren, huishoudelijke zaken bespreken, nieuws 
uit de gemeenten en deelorganisaties doorgeven, het 
geloofsgesprek voeren, inkijkje geven in de aandachtvel-
den, .... en zo de onderlinge verbinding versterken.

De dag is onder voorbehoud van Covid-19, maar we gaan 
er nu vanuit dat deze dag doorgaat (het gebouw is ruim 
genoeg om eventueel afstand te houden) en we hopen u 
te zien! Welkom!



hAAk AAn! oP 6 oktoBer BiJ de online 
BoekBeSPreking ‘in ChriStuS één’

Ze erkenden allemaal Christus als Heer van de kerk, de 
mannenbroeders die leidinggaven aan de gemeenten van 
de Bond VEG en hun comité in de jaren ’10 van de twintig-
ste eeuw.

En toch werden ze het grondig oneens, op een 
manier die de nog jongvolwassen Bond op zijn 
grondvesten deed schudden. Een geloofsbelij-
denis moest in 1912 orde in de chaos schep-
pen, maar bewerkstelligde het omgekeerde. 
Naast inhoudelijke geloofsverschillen, zoals 
over de invulling van de eindtijdverwachting, 
ging het conflict over de vraag wat gemeenten 
over elkaar te zeggen hadden en de Bond over de gemeen-
ten. Hoe kon het zo ver komen en hoe liep het af na 1912?

Seminariumdocent Leo Mietus schreef over het Bonds-
conflict van 1912 een boeiend boek: In Christus één? (te 
verkrijgen via het Bondsbureau).

Met een online zoomsessie op donderdagavond 6 oktober 
2022 van 20.00 tot 21.00u besteden we aandacht aan dit 
boek, en ook aan de vraag: wat kun je met dit boek in het 

gemeentewerk?

Een aantal mensen vertellen over hun lees-   
ervaring van het boek en auteur Leo Mietus 
gaat in op vragen van de deelnemers.
De zoomsessie staat open voor alle belang-
stellenden. U kunt ook deelnemen als u het 
boek (nog) niet gelezen hebt.

Aanmelden? Mail naar info@bondveg.nl. U ontvangt 
dan een paar dagen van tevoren een weblink om deel te 
nemen.

eCCe homo
een nieuW Boek eCCe homo vAn leo mietuS. 
Ecce homo gaat over A. Marja’s zoektocht naar een authentieke vorm van geloven en zijn 
onvoltooide preek over Simson met een ‘Woord vooraf’ geschreven door Wim Hazeu.

A. Marja is de schrijversnaam van de dichter, schrijver,  
vertaler en essayist Arend Theodoor Mooij (1917-1964). 
Hij was de zoon van de vrije evangelische predikant  
ds. M.J. Mooij, de eerste naoorlogse rector van de Theo-
logische School van de Bond, en kleinzoon van ds. Arend 
Mooij, die aan de wieg van de Bond stond en mede de 
Beginselen schreef.

Het boek is een uitgave van Stichting 
Seminarium Bond VEG en voor  
€ 17,50 (excl. verzendkosten) te bestellen bij het Bondsbu-
reau van de Vrije Evangelische Gemeenten. Zie voor meer 
informatie over het boek de website van de bond  
www.bondveg.nl/2022/08/17/ecce-homo/

Week vAn geBed 15-22 JAnuAri 2023
De Week van gebed voor eenheid van christenen is een  
internationale gebedsweek die geboren is uit het verlan-
gen naar christelijke eenheid. Het gebed om eenheid is 
een gebed van Jezus Christus zelf uit Johannes 17 vers 21. 
Hij bidt: "Laat hen allen één zijn, Vader. Zoals U in Mij bent 
en Ik in U, laat hen zo ook in Ons zijn, opdat de wereld ge-
looft dat U Mij hebt gezonden." De jaarlijks terugkerende 
Week  van gebed voor eenheid kent inmiddels een lange  
geschiedenis en is ook zélf een getuigenis van groeiende 
eenheid tussen christenen.

Hoe kan ik deze week vormgeven?
Op de website van week van gebed (www.weekvangebed.nl)  
staat materiaal en tips voor hoe jij als gemeente, als 
persoon maar ook als gezin hier tijd en aandacht aan kan 
besteden!

Het einde van alles is nabij. Kom daarom 
tot bezinning en wees helder van geest, 
zodat u kunt bidden.

1 Petrus 4:7



Betrokken | nieuWS

BONDSBUREAU – Hier kunnen we 
wel aan wennen!
Begin juli zijn wij verhuisd naar 
onze nieuwe kantoorlocatie in  
Bennekom. Een hele klus en er 
liggen nog een hoop dozen die 
uitgepakt moeten worden, maar 
we kunnen er inmiddels al heerlijk 
werken! Wil je een keer komen 
kijken? Van harte welkom voor een 
kopje koffie! Mail naar info@bondveg.nl & we spreken iets 
af!

VACATURE GOUDA
Gemeentelijk werker Vrije Evangelische Gemeente Gouda 
(20 uur per week)
Wij zijn een open en hartelijke gemeente daarom zijn we 
opzoek naar een betrokken en enthousiaste gemeentelijk 
werker die:

• dichtbij God leeft en de gave heeft om met passie en 
op inspirerende wijze de Bijbel als Bron van het dage-
lijks leven kan uitleggen;

• de gemeente, waarvan een aanzienlijk deel zowel uit 
jongeren als ouderen bestaat, stimuleert, motiveert 
om naar elkaar om te zien;

• de nodige activiteiten coördineert om onze visie 
verder uit te werken en hierbij de gemeente helpt te 
vormen, toe te rusten en te stimuleren om hier mee te 
werken;

• ons helpt de mensen in Gouda te bereiken, om zoals 
gemeente de liefde van Jezus uit te stralen.

•  die voor de mensen die onder de zorg van onze ge-
meente vallen, de nodige pastoraat zorg coördineert 
en/ of geeft.

Interesse of meer weten?
Mail: vacature@veggouda.nl of bezoek onze website: 
https://veggouda.nl

ZWANGERSCHAPSVERLOF
Jonne is met zwangerschapsverlof! Begin oktober ver-
wachten zij en Peter de geboorte van hun eerste kindje. 
Jonne is dus een paar maanden afwezig, maar in januari 
2023 zal zij haar taken weer oppakken. In de tussentijd is 
het Bondsbureau beschikbaar voor eventuele vragen en 
kunnen gemeenten ook altijd terecht bij hun aangewezen 
comitélid! Benieuwd hoe het met Jonne en de kleine gaat? 
Niet getreurd! Via deze nieuwsbrief zal Jonne zo nu en dan 
een update geven.

Mijlpalen op een rij: 

25 JAAR AMBTSJUBILEUM – 22 juni – ds. Theo Hettema

60 JAAR AMBTSJUBILEUM – 23 sept. – P.E. van Staveren

60 JAAR AMBTSJUBILEUM – 14 okt. – P.C. Tönjes 

12½ JAAR IN DIENST VAN DE BOND – 3 juni – Fransciska Sein

VEG BEVERWIJK (19 juni) en VEG Wormerveer (26 juni) 
hebben afscheid genomen van hun predikant ds. Jikky de 
Jong-Buursma in verband met haar emeritaat. Beide ge-
meenten zijn nu vacant. Jikky was voor VEG Beverwijk en 
VEG Wormerveer predikant van VEG Gorinchem (2010)

VEG WORMERVEER wil graag de bondsgemeenschap 
informeren over het feit dat ds. T.L. Hettema is aangesteld 
als consulent van onze gemeente. Dit na het vertrek van 
onze voormalige voorganger ds. Jikky de Jong-Buursma.

VEG HEERDE – J.M. Weststrate 
18 september heeft Sjaak Weststrate zijn afscheidsdienst 
gehad. De dag ervoor was er een receptie en aansluitend 
een gemeentemaaltijd. 
Hij is predikant geweest in VEG Heerde (1980), Bussum 
(1990), Nijverdal (1994) en vervolgens weer van Heerde 
(2000). Hij gaat 1 oktober 2022 officieel met emeritaat.
Lees verder op onze website https://www.bondveg.nl
Welverdiend afscheid ds. Weststrate van de VEG Heerde

VEG HEERDE heeft Gijs Bleijenberg beroepen en deze 
heeft het beroep aangenomen. 

VEG KAMPEN – Tim Kamp – is ingezegend en bevestigd 4 
september als predikant.



6 sept -  
9 mei ‘23

13 sept-
16 mei‘23

2 okt

Pastorale cursus 
Gorinchem

Pastorale cursus 
Zwolle

Israelzondag 
‘Aan tafel’

25 dec 

15 jan -  
22 jan ‘23

15 april

Kerst

Week van gebed!

Inspiratie en 
Ontmoeting!
Bondsdag 

6 okt

12 nov

27 nov

Zoomsessie ‘In 
Christus één’
Leo Mietus

Najaarsvergade-
ring

Begin Advent

AgendA

Tim Schakel (VEG Yerseke) & Pascal Lauwaert (VEG 
Nieuwvliet) zijn officieel beroepbaar binnen de Bond!  
Op 16 augustus zijn zowel Tim als Pascal naar het Bonds-
bureau gekomen voor een afrondingsgesprek en het 
ondertekenen van het formulier voor beroepbaarstelling 
binnen de bond. 
Wij feliciteren hen van harte en zijn dankbaar dat zij zich 
willen verbinden met en inzetten voor de Bondsgemeen-
schap!

VEG NIEUWVLIET – PASCAL LAUWAERT – is ingezegend 
en bevestigd 18 september als predikant

Op zondag 18 september vond de feestelijke bevestigings-
dienst plaats waarin Pascal werd ingezegend als predikant. 
Ds. S. van der Velde leidde het 1e deel van de dienst waar-
in Pascal werd bevestigd en ingezegend. Aan de handop-
legging deden naast ds. van 
der Velde mee: Harm Jager, 
voorzitter Bond VEG - Ans 
Schol, voorzitter Kerkenraad 
- Robert Goemaere, voorma-
lig voorganger Hervormde 
Gemeente Nieuwvliet. 

Lees verder op onze website
https://www.bondveg.nl
bevestigingsdienst-en-inzegening-van-pascal-lauwaert

VEG YERSEKE – TIM SCHAKEL – wordt 2 oktober ingeze-
gend en bevestigd als predikant

WINACTIE BONDSDAG 21 mei

Aan het eind van de dag kon je een rondvlucht voor 2 
personen winnen bij de MAF, als je een verstopte sleutel-
hanger in het gebouw zou vinden. En ja hoor, onze David 
vond hem! In een mandje, in een boekenkast. Zo trots als 
een pauw nam hij zijn prijs in ontvangst. 
En zaterdag 27 augustus was het zover: we hadden een 
rondvlucht geboekt op de open dag van de MAF op vlieg-
veld Teuge en konden daar genieten van deze geweldige 
ervaring! We hadden prachtig weer, en er was veel te zien 
en doen op het vliegveld. Na een tijdje op onze beurt te 
hebben gewacht, mochten we eindelijk in het vliegtuig 
stappen. Genietend van het prachtige uitzicht hebben we 
een mooie ronde rondom het vliegveld gevlogen. Een van 
de kinderen vergeleek het vliegen met een achtbaan: even 
raar in de buik maar heel erg leuk. Een dag om nooit te 
vergeten. 

Hartelijk dank voor deze leuke prijs!

Hartelijke groet, familie de Bruin (VEG Elburg)


