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Bemoediging

Jij bent een geluksbrenger, toch?! 
Tijdens de inspiratie en ontmoetingsdag van 21 mei deelde Gor Khatchikjan iets over 
zijn leven. Over hoe hij naar Nederland gevlucht is uit Armenië en hier eigenlijk al vrij 
snel bestempeld werd als een gelukszoeker. Maar kun je ook een gelukbrenger zijn?
Door andere geluksbrengers in zijn leven, die naar hem en zijn familie omzagen en in 
hen investeerden begon hij steeds meer te geloven dat hij ook zeker iets te bieden 
had. Hij kwam tot geloof, ging studeren en maakte er zijn roeping van om door middel 
van het delen van het Evangelie een geluksbrenger te zijn. Het was een inspirerend 
verhaal en riep bij mijzelf reflectievragen op. Wie ben ik? Ben ik een gelukszoeker of 
een geluksbrenger? Geloof ik om te halen, of ben ik inmiddels ook zo ver dat ik het 
geloof kan delen? Ik hoop het laatste! 
 
Maar ik bemerk dat het geluk brengen mij vooral lukt in mijn veilige habitat. In de leef-
gemeenschap waar ik woon, tijdens de buurtmaaltijd waarbij mijn rol en geloof voor 
iedereen duidelijk is, in mijn werkzaamheden voor de Bond.
‘Mag het brengen je ook wat kosten?’ was een scherpe vraag die Gor ons stelde. Want 
het werk van God vindt vaak juist buiten je veilige habitat, buiten je comfortzone en 
buiten je ‘steppe’ plaats. Geluk brengen doet niet alleen iets met de ander maar voor-
al ook jezelf. Als we kijken naar de vele verhalen in de Bijbel waar God mensen roept, 
dan schuurt dat regelmatig. Durf je buiten je steppe te treden?
Oei! Ik betrap mezelf erop dat ik dan al een stuk minder gewillig ben om te delen. Ik 
zie ineens allemaal drempels voor mij: ‘Wat moet ik dan doen?’ ‘Zit die ander er wel 
op te wachten?’ ‘Ben ik wel veilig?’ ‘Zo, dat vraagt nogal wat tijd!’ 

Ik realiseer me dat ik een echte comfortgelover ben. Au! Als ik de getuigenis en ver-
halen van Gor hoor dan realiseer ik mij, dat ik dat niet wil zijn. Hij inspireert mij om 
ook bij te willen dragen aan Gods Koninkrijk. Om te vertrouwen dat wanneer God mij 
roept om buiten mijn veilige haven te treden, ik niet alleen ben en dat God Zijn werk 
dan ook zal doen. Makkelijk is het niet, erkent Gor. Er is moed en kracht voor nodig!

Hoe zit dat met jou? Ben jij een zoeker of een brenger? Of net als ik een beetje tussenin? 
Een comfortgelover? Op 4 juni is het Pinksteren (geweest) waarin we vieren dat God



op aarde is. Willen we van gelukszoeker of comfortgelover 
een echte geluksbrenger worden; dan geloof ik dat we bij 
de Geest van God aan het juiste adres zijn. Dat we een be-
roep op Hem mogen doen voor moed, voor kracht en voor 
leiding om buiten onze veilige habitat te treden. 

Ga jij het met mij aan? 

Laten we beginnen door dit prachtige gebed, van Fransciscus 
van Assisi, de komende dagen samen te bidden:

O Heer, maak mij een werktuig van uw vrede:
zodat ik liefde verspreid waar men elkaar haat,

dat ik vergeef waar men elkaar beledigt,
dat ik verenig waar men strijdt,

dat ik de waarheid spreek waar dwaling heerst,
dat ik het geloof breng waar twijfel terneer drukt,

dat ik hoop wek waar vertwijfeling heerst,
dat ik Uw licht ontsteek waar duisternis is,

dat ik vreugde breng waar leed woont.
O Heer, laat mij er naar streven niet dat ik getroost word,

maar dat ik troost breng,
niet dat ik begrepen word, maar dat ik de ander versta,

niet dat ik geliefd word, maar dat ik liefheb.
Want wie geeft, ontvangt,

wie zich zelf vergeet, die vindt,
wie vergeeft, hem wordt vergeven

en wie sterft, ontwaakt ten eeuwigen leven.
Amen.

Terugblik  
Bondsdag - Inspiratie en Ontmoeting - 21 mei 2022

Zaterdag 21 mei was de eerste dag van ontmoeting en 
inspiratie. Er kwamen ruim 100 personen op af. Op de 
reacties afgaand van mensen die er geweest zijn, smaakt 
deze dag naar meer en is deze vorm van een Bondsdag 
zeker voor herhaling vatbaar.

Het morgengedeelte werd na samenzang en dagopening 
ingevuld door een bijdrage van de gastspreker van de dag: 
Gor Katchikyan. Hij maakte het thema ‘geluksbrenger’ heel 
concreet en bracht zijn verhaal dichtbij door zijn eigen  
levensgeschiedenis te verbinden aan de roeping en  
opdracht in de bijbel. Hij trok dit vervolgens door naar de 
kerk in Nederland nu: Durf als christen en als kerk uit je 
comfortzone te komen en wees die je bent! Er klonk een 
duidelijk appèl in mee, om het geloof niet los te maken van 
al die andere dingen en momenten in ons leven, omdat 
het geloof tot het wezen behoort van wie we zijn. Uit  
diverse reacties bleek dit deel van de dag als een inspire-
rend hoogtepunt werd ervaren.                   
Daarna waren er diverse workshops waar men naar eigen 
keuze aan kon deelnemen. Die varieerden van het bezig 
gaan met een Bijbelverhaal/tekst (bibliodrama, Lectio 

Divina) tot het samen spreken over de kerk of samen wan-
delen en in gesprek zijn. Ook werden voor de tieners  
(Lasers&games) en de kinderen (Kliederkerk) een program-
ma aangeboden.

Tijdens de middagpauze was er voldoende gelegenheid 
voor ontmoeting en gesprek, onder het genot van een ‘on-
gezonde hap’ van de frietkraam, of door het zelf meege-
nomen lunchpakket te verorberen. Door de mooie weers-
omstandigheden kon dat voor een belangrijk deel allemaal 
buiten gebeuren.
Een tweede ronde workshops stelde de mensen in de ge-
legenheid om nog weer een andere keuze te maken. Ook 
was er toen gelegenheid om de gemeenten te informeren 
over actuele zaken in de Bond.

De Bondsdag werd afgesloten met een praise-sing-in o.l.v. 
Froukje Wesseling en een muziekband uit Wormer. Door 
het goede gerucht over deze dag kan de belangstelling 
voor een volgende Bondsdag misschien wel toenemen.

door Jonne Knevel 
gemeente toeruster



Emeriti dag 
Op 18 mei vond bij molen ‘de Vlijt’ in Wapenveld (gemeente Heerde) de 
ontmoetingsdag plaats voor emerituspredikanten en hun partners. Dit is 
een dag die om de 2 jaar door het comité wordt georganiseerd. Afhan-
kelijk van de gezondheid en mobiliteit varieert het bezoek nogal. Dit jaar 
waren er 18 deelnemers.

De molen is de geboorteplek van de VEG Heerde in 1835 en daarover 
werden de deelnemers nader geïnformeerd. In de middag kwam een gast 
vertellen over ‘de Moderne Devotie’ uit de 14e eeuw, waarvan een kloos-
ter en een Fraterhuis of steenworp afstand van de molen heeft gestaan. 

Het was een interessante dag. Hoofdbestanddeel van de dag is natuurlijk: ontmoeting, bijpraten en elkaar informeren 
over collega’s en/of partners die verhinderd zijn. Daarvoor was gelukkig meer dan voldoende tijd en gelegenheid en 
daarvan werd goed gebruik gemaakt. Het was goed om weer zo samen te kunnen zijn!  

Predikanten vergadering
Op woensdag 10 en donderdag 11 mei werd in Mennorode 
te Elspeet de jaarlijkse predikanten vergadering gehouden 
voor predikanten en kerkelijk werkers uit onze Bond van 
Vrije Evangelische Gemeenten. 

Na twee jaar niet doorgaan i.v.m. corona, kon het weer! 
Het werden twee bijzondere dagen. Hoe goed was het om 
elkaar weer te ontmoeten, samen bij te praten, en hierbij 
ook twee boeiende lezingen. 

Het thema van deze twee 
dagen was: Maria. 
Hiervoor was op de eerste 
dag prof. dr. Arnold Huijgen, 
hoogleraar aan de TUA in 
Apeldoorn. Zijn boek,  
”Maria – icoon van genade”, 
is dit jaar gekozen tot het 
theologische boek van het 
jaar. Hij hield een uitgebreide 
inleiding over Maria, juist 
ook in verbinding met onze 
protestantse traditie. Dit 
leverde vele inspirerende 

gedachten op, en ook een boeiend gesprek hierna.

Voor de tweede dag was uitgenodigd dr Hanna Rijken, 
theoloog en musicus, Zij werkt als 
docent en onderzoeker aan het 
Rotterdams Conservatorium.  
Zij nam ons met uitleg en geluid 
mee op een reis door eeuwen langs 
het Magnifacat (de Lofzang) van 
Maria. Wederom heel leerzaam.  
Bijzonder werd het toen we ook samen meerdere, lie-
deren hierover zongen. Dat klonk prima, in de kapel van 
Mennorode waar we ons dagprogramma hielden.

We namen in onze vergadering ook het voorstel aan, dat 
bondspredikanten en gemeentelijk werkers die in een an-
der kerkgenootschap of organisatie zijn gaan werken, van 
harte welkom blijven.

Al met al zien we terug op twee fijne dagen, op een rustige 
plek in de mooie natuur van de Noord Veluwe. Met dank 
aan collega Jikkie de Jong, die met anderen het prima had 
georganiseerd. We hopen op volgend jaar weer!

Sjoerd van der Velde 
Comité lid Aandachtsveld Toerusting en Vorming



ONDER DE AANDACHT
Pastoraat
Een vijfdaagse cursus voor alle betrokkenen rondom pastoraat in de gemeente

Voor wie? 
De cursus is bestemd voor iedereen binnen de VEG. Denk aan kerkenraads-  
leden, predikanten, werkers maar vooral ook gemeenteleden die hierin  
geïnteresseerd zijn. De cursus is bedoeld om de gemeente en haar leden toe 
te rusten op het gebied van pastoraat.

Door wie?
De cursus wordt aangeboden door het aandachtsveld Toerusting en vorming 
van de Bond van Vrije Evangelische Gemeenten. De cursusreeks zal worden 
verzorgd in samenwerking met deskundigen uit het vak.

Waar en wanneer?
De cursus wordt aangeboden op twee locaties in het land:
Data Zwolle 19:30:
Dinsdag 6 sept Pastoraat en het gemeenteleven 
Dinsdag 8 nov Gesprekstechnieken
Dinsdag 10 jan Pastoraat bij ingrijpende gebeurtenissen
Dinsdag 14 mrt Pastoraat en jongeren Dinsdag 9 mei Oogstavond!

Data Gorinchem 19:30:
Dinsdag 13 sept Pastoraat en het gemeenteleven 
Dinsdag 15 nov Gesprekstechnieken 
Dinsdag 17 jan Pastoraat bij ingrijpende gebeurtenissen 
Dinsdag 21 mrt Pastoraat en jongeren Dinsdag 16 mei Oogstavond

Meer weten en/of alvast aanmelden? Dit kan tot 1 augustus 2022. 
Mail naar info@bondveg.nl

Nieuw logo!!Nieuw logo!!
Alweer een jaar geleden ronden we het beleidsproces 
met Leo van Hoorn af. Sindsdien zijn we gestart met een 
nieuwe manier van werken. Het comité beschikt over 
verschillende aandachtsvelden, er wordt nauw contact 
onderhouden met plaatselijke gemeenten en van alles 
op poten gezet om gemeenten zoveel mogelijk te kunnen 
ondersteunen.

Het werkt vernieuwend en verfrissend! Als aandachtsveld 
communicatie vinden we dat dat door mag stralen naar 
hoe we ons verder als Bond ook presenteren. 

Het afgelopen jaar hebben we dan 
ook het logo van de Bond een up-
date gegeven. Tijdens de inspiratie 
en ontmoetingsdag is deze voor het 
eerst getoond en zal vanaf nu vaker 
in beeld komen. Na de zomer zullen 
we aan de slag gaan met de website!

Wil je meer weten over het logo en 
wat de verschillende elementen betekenen en waar de 
Bijbelteksten naar verwijzen? Ga dan naar
 www.bondveg.nl/ons-logo

Wilt u nieuws vanuit jouw gemeente delen met de rest van de Bondsgemeenschap? Mail dan vóór  
20 september 2022 naar info@bondveg.nl 

Bond VEG
Edeseweg 147
6721 JV Bennekom
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VEG Nieuwvliet 150 jaar!! 
Op Hemelvaartsdag 2022, een prachtige stralende dag. 
Door het weer buiten, maar ook door de dankdienst, de 
feestdag en de ontmoetingen.
Het was een dag dat gekenmerkt werd door dankbaarheid, 
lofzang en ook verdieping! 
Zo gaf voorganger Pascal Lauwaert samen met de oud-pre-
dikanten, ds. Henk Gols, ds. Guido Sinke, dr. Leo Mietus 
en ds. Gerard van de Wetering, die in het verleden daar 
gestaan hebben vorm aan de dienst.

Na afloop van de dienst werd in de kerk, aan de burger-
meester van Sluis het eerste exemplaar van het jubile-
umboek aangeboden. Daarna stonden er buiten tenten 
opgesteld en velen bleven dan ook op het kerkplein voor 
ontmoeting, spelletjes en de aangeboden lunch. Juist door 
het mooie weer, werd dit voor eenieder, ook de vele gas-
ten (o.a. ook familieleden van predikanten uit een verder 
verleden) mooie uren. 

Er werden ook een tweetal workshops gehouden over:
• De geschiedenis van de VEG  in Zeeuws-Vlaanderen 

door dr. Leo Mietus
• Kerkzijn in roerige tijden, door ds. Gerard van de We-

tering.
Een zang uur met vele vertrouwde liederen sloot deze zeer 
geslaagde jubileum dag af. 

Namens Bond van Vrije Evangelische Gemeenten werd 
de gemeente ook toegesproken, gefeliciteerd en bedankt 
voor haar trouw en de grote gastvrijheid al die jaren, juist 
ook naar de vele vakantiegangers die graag in het landje 
van Cadzand komen. Namens al onze gemeenten werd 
ook een cadeau overhandigd: twee olijfbomen in aarde-
werken schaal.
Kortom; VEG Nieuwvliet het was een prachtige dag & 
ook hier feliciteren wij jullie van harte met dit prachtige 
jubileum!
Meer weten over de dag? Ga naar  
www.bondveg.nl/2022/06/02/veg-nieuwvliet-150-jaar/

BETROKKEN    /   NIEUWS

Verhuizing Bondsbureau
Whoehoeeeee! Bijna is het zover. Deze maand wordt alles 
ingepakt en dan op 1 juli zullen we verhuizen naar onze 
nieuwe locatie in Bennekom, Edeseweg 147, 6721 JV. 

Vanwege de verhuizing kan het iets langer duren met 
het reageren op e-mails dan u van ons gewend bent. Wij 
hopen op uw begrip. Vanaf 1 juli is het Bondsbureau niet 
meer telefonisch bereikbaar, maar kunt u ons voortaan 
bereiken via onze mobiele nummers.

Inzameling EBC stopt

Jarenlang hebben we met elkaar spullen verzameld voor 
de stichting EBC Zorg. Een stichting die Christelijke hulp-
verlening aanbiedt. We brachten deze spullen naar een 
echtpaar die deze spullen weer sorteerden en verkochten.

 

De opbrengst hiervan gingen naar de Stichting EBC. Het 
echtpaar heeft aangegeven te stoppen met hun werkzaam-
heden vanwege de leeftijd en het feit dat ze kleiner zijn 
gaan wonen en de aangeleverde spullen niet meer onder 
kunnen brengen. 

Vanaf 1 juli stopt dit! We bedanken alle EBC-verzamelaars 
binnen de Bond die jarenlang spullen hebben verzameld 
en geleverd. Dit heeft het werk van EBC zorg mede mo-
gelijk gemaakt. Kent u een EBC-verzamelaar binnen uw 
gemeente? Wilt u dit dan aan hem/haar doorgeven?



Kampus commissie leden gezocht!!

Kampus is een jaarlijkse kamp georganiseerd voor en door jongeren uit VEGemeenten. Tijdens het kamp ontmoeten jon-
geren elkaar, strijden we voor de titel, zetten we ons in voor een goed doel en komen we samen om God te aanbidden. 
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

Agenda

24 - 26 juni
Kampus

03 okt
Israël zondag 

06 okt
Boekbespreking
‘In Christus één’

12 nov
Najaarsvergadering Bond

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

Psalm 104:24

Zwangerschapsverlof 
Jonne
Vanaf september a.s. gaat Jonne, onze gemeente 
toeruster, met zwangerschapsverlof. 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.



Hemelhoog is Uw 

liefde, tot aan de 

wolken reikt Uw

trouw.

Psalm 57:11


