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“Het volk dat in duisternis ronddoolt ziet een schitterend licht. Zij die in het don-
ker wonen worden door een helder licht beschenen. U hebt het volk weer groot 
gemaakt, diepe vreugde gaf U het, blijdschap als de vreugde bij de oogst, zij jubelen 
als bij het verdelen van de buit.
Het juk dat op hen drukte, de stok op hun schouder, de staf van de drijver, U hebt ze 
verbrijzeld, zoals Midjan destijds. Iedere laars die dreunend stampte en elke mantel 
die doordrenkt is van bloed, ze worden verbrand, ze vallen ten prooi aan het vuur. 
Een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven;
de heerschappij rust op zijn schouders.
Deze namen zal Hij dragen: Wonderbare raadsman, Sterke God, Eeuwige vader, 
Vredevorst. Groot is de heerschappij en zonder einde de vrede voor de troon van 
David en voor zijn koninkrijk; ze zijn gegrondvest op recht en gerechtigheid en staan 
vast voor altijd en eeuwig. De HEER van de hemelse machten brengt dit in zijn vuri-
ge liefde tot stand.”
        Jesaja 9: 1 - 6

December is de maand voor kerstkaarten. Al hoewel de meeste mensen tegenwoordig  
elektronische kaarten, e-mails en sms-berichten sturen of eenvoudigweg een 
“Merry Christmas” op hun Facebook-pagina zetten, kan er niets op tegen een echte 
kerstkaart per post. 
Je wordt er blij van als je die aantreft tussen alle reclameblaadjes en rekeningen.

Het is goed om per post een kerstkaart te ontvangen waarin verteld wordt hoe het 
met mensen, vrienden en familie gaat. Maar soms neemt die informatie bijna alle 
ruimte in beslag en blijft er weinig over voor de Kerstboodschap.

De mooiste kerstkaart die ik ooit ontvangen heb, was van een vroegere collega, een 
evangelist, die op verschillende plaatsen in de wereld heeft gewerkt. 
De hele kerstkaart was een verslag van hoe Jezus op aarde was gekomen, hoe Hij 
Gods liefde heeft laten zien, hoe Hij is gekomen om de verlorenen te zoeken en te 
redden, hoe Hij stierf en hoe Hij weer opstond uit de dood. Het was een eerbetoon 



aan Christus, vervuld van dankbaarheid en lofprijzing. Die 
kaart gaf mij het kerstfeest in mijn hart.

Het is natuurlijk fijn om met elkaar nieuws uit te wisselen 
over de geboorte en ontwikkeling van kinderen en klein-
kinderen, maar de belangrijkste geboorte vond plaats in 
een kribbe in Bethlehem. 
Er waren herders, de engelen zongen, maar het was ook 
een heel dramatische en gevaarlijke tijd voor het jonge 
gezin met doodsbedreigingen en de vlucht in ballingschap.  

God heeft de wereld zo liefgehad, dat Hij gaf… en daarom 
is het aan ons om niet alleen met kerst lief te hebben en 
te geven, maar iedere dag van ons leven. Wij hebben lief, 
omdat Hij ons eerst heeft liefgehad. Wij geven, omdat 
alles wat we hebben een gave van God is. We hebben het 
voor niets ontvangen – daarom moeten wij vrijelijk geven. 
Een opdracht die zo mooi klinkt, die we ook zo graag zou-
den willen doen, maar…

Soms zie je alleen maar de donkere kanten in je leven.
Je ziet het Licht niet.
Dat is er wel!! Maar je zit er soms met je rug naar toe.
Om dat licht toch weer te gaan zien, moet je je omdraaien.
Dat is niet altijd gemakkelijk.
Je kunt wel leren je toe te draaien naar het Licht.
Laat je erdoor inspireren om het Licht te gaan zien dat er 
is!!

Laten we met deze gedachte, een kerstkaart sturen of bel 
iemand op om ze te herinneren aan Gods liefde die Hij laat 
zien in Jezus.

In het diepe duister van de wereldnacht,
Werd het Kind geboren, dat Gods heils ons bracht,

Woorden van profeten werden werkelijkheid,
Niet de macht zou winnen, maar zachtmoedigheid!

Herders zagen stralen van Gods heerlijkheid,
Wijzen werden door een ster naar het Kind geleid.

Hij was de beloofde dienstknecht van de Heer,
Diep terneer gebogen brachten zij Hem eer.

Wat kan ik, Hem bieden die voor mij ook kwam?
Was ik maar een herder, dan bracht ik hem een lam.

Als ik wijs en rijk was, gaf ik een groot deel,
Wat kan ik Hem geven?  Ik geef mij geheel!

Zing nu vreugde psalmen met de engelen mee,
Jezus, de beloofde, bracht ons heil en vree.

Halleluja, amen, ere zij aan Hem,
Die ons werd geboren, daar in Bethlehem.

door Harm Jager 
comitélid

Onder de aandacht
BOEKBESPREKING ECCE HOMO

Op deze pagina van de nieuwsbrief Oogsten treffen we een recensie aan van drs. Hans Hommes (1941). Hans studeer-
de in de jaren 60 aan de Theologische School van de Bond van VEG in Nederland. In zijn tijd kwamen studenten van 
de School in aanraking met de dichter A. Marja. Diens werk en gedachten hebben hem niet losgelaten. In 1981 lichtte 
hij werk van A. Marja toe in de jubileumbundel ‘Ten Antwoord op een Stem’. Hans was voorzitter van Vejo Nederland 
[1972-1976] en docent Apostolaat [1973-1980] aan de Theologische Hogeschool. Zijn doctoraal deed hij aan de Katho-
lieke Universiteit Nijmegen, bij de onder ons zeer gewaardeerde prof. Edward Schillebeeckx.
Het bestuur van het Seminarium is blij dat Hans onze vraag een recensie te schrijven bij ‘ecce homo’ positief beant-
woordde.

ds. Eduard van den Berg-Strijker, voorzitter

Dichter en domineeszoon A. Marja
Hoe Mooij wetenschap kan zijn

Theo Mooij (1917-1964) was een domineeszoon. Vader, 
grootvader, oom: allemaal waren ze beroemde vrije evan-
gelische predikanten. Om al dat theologische geweld het 
hoofd te bieden werd Theo Mooij schrijver en dichter. Als 
schuilnaam koos hij: ‘A. Marja’, een pseudoniem dat hij 
samenstelde uit de namen van zijn moeder, die stierf toen 
hij veertien was.
De opleidingscoördinator en Seminarium-docent dr. Leo 
Mietus heeft nu een innemend boekje geschreven over 

deze Arend Theodoor Mooij, dat ik hier graag wil aanprijzen.

Het mooie is dat Mietus wetenschappelijk te werk is 
gegaan. Alles wat over A. Marja is geschreven of gezegd, 
heeft hij opgediept. Geen artikel of interview is aan zijn 
aandacht ontsnapt. We krijgen daardoor een goed beeld 
van de gedachtenwereld van A. Marja, maar ook van de 
denkers en dichters die invloed op hem hadden, zoals 
Gerrit Achterberg en Søren Kierkegaard. De Deense denker 



Leo Mietus, ECCE HOMO 
A. Marja’s zoektocht naar een 
authentieke vorm van geloven 
en zijn onvoltooide preek over 
Simson

Stichting Seminarium Bond VEG
ISBN 978-90-74894-61-6
72 Bladzijden       €17,50

Kierkegaard beschrijft de beide levenshoudingen die een 
mens kan aannemen: de esthetische en de ethische, en 
laat zien hoe moeilijk het is de laatste te kiezen, door open 
te staan voor de ander. De fenomenale gedichten van 
Achterberg weerspiegelen soms de worsteling met een 
loodzware geloofsopvatting, maar bevatten ook gewaagde 
beelden, zoals de vergelijking van God met ‘een koopman 
in oud roest’. 

Achterberg en Kierkegaard waren ijkpunten in het leven 
van A. Marja. Mietus gaat daar diep op in. Ook vertelt hij 
over de band die A. Marja onderhield met de vermaarde 
ds. Buskes, die zijn leven lang opkwam voor de minder 
fortuinlijken in onze samenleving. 
Ecce homo sluit af met een onvoltooide, maar meeslepen-
de preek van A. Marja. Die gaat over Simson, de onbe-
houwen krachtpatser uit het boek Richteren, die ondanks 
zijn aanvechtbare levensstijl een geloofsgetuige wordt 
genoemd. In zijn preek haalt A. Marja veel overhoop: 
‘Engelen’ en ‘stemmen’ - het is voor de hedendaagse mens 
moeilijk om er in te ‘geloven’. 
Ook fulmineert hij tegen liefdeloze ouders en liefdeloze 
huwelijken, waar kinderen de dupe van worden.
Maar de preek zegt vooral veel over A. Marja zelf. Hij 
belooft dat hij iedereen recht zal doen: ‘de gelovige, de 

ongelovige, èn de twijfelaar’. Zelf was hij alle drie.
Dit boek kreeg als titel: ‘ecce homo’, ‘zie de mens’, zoals 
Pilatus riep tegen de menigte die Jezus’ dood eiste. 
De beroemde Wim Hazeu noemt de uitgave in zijn voor-
woord ‘een oorspronkelijk, verrassend en stijlvol betoog’.
Ik sluit me daar graag bij aan: het boek is een liefdevolle 
zoektocht naar de mens achter de dichter A. Marja.
Hans Hommes

Boekbespreking BASISBAKBOEK VOOR PREKEN 
Het ruikt heerlijk, het ziet fantastisch uit, het smaakt geweldig en wordt professioneel geserveerd! Rara wat is het?

Inderdaad: een preek 

Theo Hettema, docent van het Seminarium van de Bond, 
schreef samen met predikant-geestelijk verzorger Annema-
rie Roding-Schilt een ‘Basisbakboek voor preken: Leer een 
preek bakken die naar meer smaakt!’. 

Volgens de stappen van het bakken van een taart worden 
de fasen in het maken en houden van een preek bespro-
ken. Het boek bevat nadenkers, praktische tips en prak-
tijkvoorbeelden en is bedoeld voor iedereen die wel eens 
voorgaat in een kerkdienst of een overweging houdt. 

Theo Hettema over het boek: ‘Dit boek is een oude wens 
van me geweest en ik ben blij dat ik het samen met Anne-
marie Roding heb kunnen schrijven. 
In gesprek met studenten en collega-voorgangers, en zeker 
ook uit eigen ervaring, weet ik hoe er vaak gezwoegd 
wordt op het maken van een preek of overweging. 

Dat komt niet altijd ten goede aan de boodschap. Met het 
boek willen we uitdrukken dat preken een prachtig iets is 
en dat je het ook op een manier kunt aanpakken waardoor 
het prachtig blijft. Zowel voor de spreker als voor zijn of 
haar gehoor!’ 

De Bond VEG heeft de uitgave van het boek financieel 
ondersteund. In februari 2023 zal er een webinar over het 
boek worden verzorgd door het aan-
dachtsveld Toerusting en vorming. 

Het boek is uitgegeven bij Ekklesia en 
is te bestellen via deze webpagina: 
https://www.ekklesia.nl/webshop/
product/33208/304357. Het kan ook 
besteld worden via boekensites als 
bol.com, libris.nl of bruna.nl en via 
de plaatselijke boekhandel. Het boek 
heeft 196 pagina’s en kost € 19,90. 



De Lichtjestour is terug: een Goese Kerstbeleving voor 
jong en oud(er)! Iedereen uit Goes en omstreken is van 
harte uitgenodigd om de Lichtjestour te wandelen. De 
laatste editie vond plaats in 2019 en het aantal bezoekers 
was boven verwachting. Deelname is ook dit jaar weer 
kosteloos en men hoeft zich niet vooraf ergens aan te 
melden!

Deze 6e editie zal plaatsvinden op vrijdagavond 23 decem-
ber; mensen kunnen hun wandeling starten tussen 18:00 
en 20:00. De gemiddelde wandeltijd door dit interactieve 
kersttheater is een uurtje; en om 21:00 is het afgelopen. 
Veel mensen zien al uit naar dit sfeervolle kerstevene-
ment, omdat het de laatste jaren vanwege de corona-
maatregelen niet kon doorgaan. Ook de burgemeester is 
betrokken.
 
Bezoekers typeren de Lichtjestour als een wandeltheater, 
waar men op een begrijpelijke manier de Kerstgeschiede-
nis kan beleven (in het Nieuwe Testament staat de oor-
sprong verwoord van het Kerstfeest: de geboorte van Jezus 
Christus, als Degene die bemiddelt tussen God en mens).

Het is een gezellige ervaring omdat de wandelaars onder-
weg langs maar liefst 1.500 brandende waxinelichtjes in 
een potje lopen; ook zijn er fakkels, vuurkorven en 
lichteffecten. 

Verschillende gebeurtenissen uit het geboorteverhaal van 
Jezus worden op 19 posten vertolkt middels live muziek, 
zang, dans en toneel. De wandelaars lopen in het verhaal 
herders, wijzen, engelen, profeten en Romeinse soldaten 
tegen het lijf.

Tijdens het bezoeken van de posten is er voor de kinde-
ren een interactieve puzzeltocht, waarmee ieder kind een 
prijsje kan verdienen. Ook vindt de verspreiding van het 
Vredeslicht plaats: dit is vuur dat rechtstreeks is overgevlo-
gen uit Betlehem, de geboortestad van Jezus. 
De verspreiding van het Vredeslicht symboliseert de ver-
bondenheid van alle mensen die op aarde leven; wie dat 
wil kan een lampje meenemen en zo een stukje licht mee-
nemen naar iemand die wel wat extra steun nodig heeft.

Hoewel de lichtjestour vooral een ervaring omtrent zinge-
ving beoogt, wordt ook de inwendige mens niet vergeten: 
op diverse plaatsen kan men onderweg kosteloos genieten 
van hapjes en drankjes.

De Lichtjestour vindt plaats in Goes-Oost, rondom de 
Oostvest tussen de Stenen Brug en de Oostwal. De orga-
nisatie is in handen van de Goese kerken die met elkaar 
optrekken in de stichting GoedNieuwsGoes.

Meer informatie of sfeerbeelden terugkijken van de vorige 
Lichtjestour? Dat kan via www.GoesViertKerst.nl 

MISSCHIEN OOK EEN IDEE VOOR…
GOES VIERT KERST MET DE LICHTJESTOUR OP 23 DECEMBER



TERUGBLIK 
NAJAARSVERGADERING   

Op zaterdag 12 november was het weer zo ver, de jaarlijk-
se Najaarsvergadering van de Bond. Sinds een paar jaar 
zijn we te gast bij de VEG Bennekom waar tegenwoordig ook 
het Bondsbureau gevestigd is.
Na eerst even gezellig onder het genot van een kopje 
koffie/thee bijgekomen te zijn van een soms lange rit, 
werd de vergadering geopend door Harm Jager. Hij liet ons 
stilstaan bij het feit dat mensen relatief dichtbij in een heel 
andere leefomgeving terecht zijn gekomen. Betrokken zijn 
bij een ander gaat verder dan een gesprek, een oproep om 
dagelijks te bidden en bereid zijn iets te doen voor onze 
(onbekende) naaste. Geloven is doen en daar moeten we 
samen handen en voeten aan geven.

Hierna mochten we onder leiding van Pascal Lauwaert en 
de VEG Nieuwvliet de maaltijd van de Heer vieren met 
brood en wijn. Pascal sprak over het brood als synoniem 
voor Jezus’ leven: genomen, gezegend, gebroken en 
gegeven. Jezus is ons gegeven om Gods’ liefde kenbaar te 
maken. Want God had de wereld zo lief dat Hij Zijn enige 
Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in Hem gelooft 
niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft (Joh. 3:15). In 
Jezus zijn ook wij aan de wereld gegeven om er voor elkaar 
te zijn.

Het huishoudelijk deel, besluitvorming en verkiezing van 
enkele bestuursleden verliep soepel, waarna het tijd werd 
voor nieuws en verhalen uit de gemeenten. Er zijn wel zes 
Bondspredikanten 

erkend die beroepen zijn door diverse gemeenten. Naast 
de blijde beroepingsverhalen was er ook het verdrietige 
nieuws dat de VEG Veendam zich helaas per 31-12-2023 
op gaat heffen door inkrimping en vergrijzing van de ge-
meente. Een moeilijk en moedig besluit….

Na het bijpraten onder de lunch (helaas geen recept ge-
zien voor de heerlijke vegan pompoen curry soep…..) was 
het tijd voor een inkijk vanuit de aandachtsvelden. 
In de transitie naar de Bond (en Bondsvergadering) nieuwe 
stijl is het werk binnen de Bond heringericht in aandachts-
velden onder de comitéleden: identiteit, communicatie, 
infrastructuur, toerusting en vorming en bestuurszaken. 
Ieder comitélid vertelt in het kort wat er speelt in zijn 
aandachtsveld.

Een belangrijk onderdeel van de Bond nieuwe stijl is het 
geloofsgesprek. Deze najaarsvergadering wordt met elkaar 
gesproken over de maaltijd van de Heer, het Heilig Avond-
maal. Na een inleiding door Theo Hettema, wordt de 
vergadering verdeeld in groepjes waarin aan de hand van 
enkele gespreksvragen over dit onderwerp gesproken. 
Uiteindelijk worden uit elke groep wat “kreten” verzameld 
waar op een later moment weer verder mee aan de slag 
zal worden gegaan.
 
Tot slot gaat iedereen na de sluiting, gevolgd door nog een 
drankje en hapje, weer richting huis. We kunnen terug 
kijken op een goede najaarsvergadering 2022!

GEZOCHT 
Kampus commissie leden gezocht!!

Kampus is een jaarlijkse kamp georganiseerd voor en door jon-
geren 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 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



Lange wachtrijen op Schiphol voor de security, een ver-
traagde vlucht, na aankomst in Athene bleek het busje 
naar Marathon net vertrokken te zijn, waardoor we nog 2 
uren moesten wachten.

We hebben daardoor de opening van de conferentie gemist 
en kwamen net voor het diner aan in ons hotel waar ook 
de conferentie werd gehouden.

Vanaf dinsdagochtend konden we volop aan de conferentie 
meedoen.

Het thema was Unifying and reconciling in a fractured world 
(eenwording en verzoening in een gebroken wereld). 
De worship en bijbelstudie in de vroege ochtend, met 
aansluitend een break-out-groep die gedurende de hele 
week uit dezelfde personen bestond, waren gericht op dit 
thema.

De bijbelstudies behandelden gedeelten uit de Ko-
rinthe-brieven. Niet verwonderlijk dus dat we donderdag 
oud-Korinthe hebben bezocht…. Bijzonder boeiend om op 
die manier in de voetstappen van Paulus te treden.

Het thema werd verder besproken en uitgewerkt in 
verschillende deelthema’s:

Dinsdag:
a) Fractures in the church and evangelicalism
b) Around a threatened creation
Woensdag:
In an ethnocentric world: Racism, immigration and refugees
Vrijdag: 
A church fractured by views on sexuality, marriage and 
gender identity

Deze thema’s werden besproken vanuit verschillende con-
texten. Het was goed om mensen uit verschillende landen 
en continenten hierover te horen en te zien waar de kerken 
wereldwijd mee worstelen, maar ook te merken en te 
ervaren wat ons verbindt: ons geloof in Jezus Christus en 
de hoop en verwachting op de voltooiing en heel wording 
van de schepping.

Lees het hele verslag met aanbevelingen en verklaring 
van Ed (seminarium) op de website  www.bondveg.nl/ 
2022/12/15/iffec-griekenland/

UIT HET VELD 
IFFEC GRIEKENLAND

Worldwide Conference & General Assembly IFFEC, Marathon, Griekenland, 12-17 september 2022
Namens het Seminarium namen ds. Ed van den Berg – Strijker en ds. Jikky de Jong – Buursma in september jl. deel aan 
de conferentie van de IFFEC, die dit jaar gehouden werd in Marathon, Griekenland. Uit het verslag dat ze hiervoor  
schreven, delen ze graag met de gemeenten, om te onderstrepen dat we als Bond van VEG deel zijn van een groter 
(internationaal) geheel.

Wil jij nieuws vanuit jouw gemeenten delen met de rest 
van de Bondsgemeenschap? 
Mail het voor 10 februari 2023 naar info@bondveg.nl

BONDVEG
Edeseweg 147
6721 JV Bennekom
 



Uit het veld
OEKRAINE 

Op woensdag 26 oktober kregen we als SZD bestuur 
bezoek van een delegatie uit Oekraïne. Voorganger 
Oleksandr Popovych en zijn vrouw Oksana kwamen sa-
men met voorganger Vasyl Bliashko en zijn vrouw Lesia 
langs op het bondskantoor in Bennekom. 

Ook Evnika Bliashko, die momenteel in België studeert, 
was aanwezig wat enorm fijn was omdat ze uitstekend 
kon vertalen waardoor een goed gesprek met elkaar 
mogelijk was. 

We hebben hen uitgebreid gesproken over hoe het met 
hen en hun gemeenten gaat sinds de oorlog is uitgebro-
ken. Uiteraard zijn ze erg bezorgd over het verloop en 
de uitkomst van de oorlog. Ook vanuit hun gemeenten 
zijn mannen aan het front aan het vechten en ze horen 
zo ook veel van wat deze mannen zien en meemaken 
in oorlogsgebied. De voorgangers zelf krijgen natuurlijk 
ook veel zorgen te horen die er leven in hun gemeenten. 
Dit drukt van tijd tot tijd zwaar op hen en ze kunnen als 
voorgangers dus zelf ook goed bemoediging gebruiken. 
Toen we hen spraken in oktober ondervonden ze zelf 
nog niet zo de gevolgen van de oorlog voor wat betreft 
de beschikbaarheid van energie en water. Dat is inmid-
dels wel verslechterd. 

Opvallend was verder wat ze ons vertelden over het op-
vangen van vluchtelingen uit het Oosten van Oekraïne. 
Behalve dat dit natuurlijk veel werk met zich mee brengt 
wezen ze er ons vooral op dat dit ook ongekende kansen 
biedt om te evangeliseren. Ze voorzien de vluchtelingen 
niet alleen van onderdak, voedsel en kleding maar delen 
ook rijk uit van Gods Woord. Aangezien de geestelijk 
nood zeker onder de vluchtelingen hoog is, zien ze met 
verbazing en dankbaarheid de kansen die er liggen om 
mensen te bemoedigen en hoop te kunnen bieden 
vanuit de Bijbel. Ze vragen hier dan ook ons gebed voor. 
Dat ze het vol mogen houden deze hulp te bieden en 
dat nog veel mensen het Evangelie mogen horen en tot 
geloof mogen komen.   
Al met al een bijzonder bezoek, waardoor wij weer 
opnieuw geïnspireerd zijn om hen vooral te blijven 
ondersteunen en de VEG gemeenten in Nederland goed 
te blijven informeren over hoe we voor hen kunnen bidden en 
wat we praktisch voor hen kunnen doen.  

Realiteit in Oekraine  – geen elektriciteit 
Foto van Vasyl Bliashko, bij kaarslicht 
bijbelstudie doen met de bijbelstudiegroep.



Eerste eeuwfeest kerkgebouw VEG Nijverdal
                                                       

De VEG Nijverdal wil deze gebeurtenis niet onopgemerkt 
voorbij laten gaan. Optimistisch en niet wetend wat de 
toekomst brengt heeft de voorbereidingscommissie deze 
gebeurtenis ‘het eerste eeuwfeest’ genoemd!Er is een 
aantrekkelijk programma vastgesteld!

Zondag 12 februari 2023 is de aftrap voor de feeste-
lijkheden in de ochtenddienst. We zingen de top 4 uit de 
top 5 van  door de gemeenteleden  aangeleverde favoriete 
liederen. 
De top 1 zingen we in de jubileumdienst.  Er is een korte 
presentatie van het feestprogramma.

Maandagavond 13 februari 2023 zal in de leerkamer 
een indrukwekkende documentaire over het leven van 
de Amsterdamse journalist Awraham Meijers worden 
vertoond. In de oorlogsjaren was hij als Joods jongetje 
ondergedoken in de pastorie van het gezin van ds. Müller. 
Hij werd liefdevol in dat gezin opgenomen en nadien zijn 
de contacten met de fam. Müller altijd blijven bestaan. 
De documentaire is deels opgenomen in de kerk en in de 
pastorie van de VEG.

Open huis op dinsdag 14 en donderdag 16 februari 2023 
van 10.00 – 12.00 u en van 14.00 – 16.00 u.
U kunt ons kerkgebouw bezichtigen, desgewenst krijgt u 
daarbij een rondleiding. U kunt de doorlopende tentoon-
stelling bezoeken en de iconen van gemeentelid Jansje Aal-
tink bewonderen. Onze eigen organisten/pianisten zorgen 
voor muzikale  omlijsting.

Kerkmarkt op zater-
dag 18 februari 2023 van 10.00 tot 15.00 uur, waar 
2de  hands boeken, kruidkoeken en flesjes ranja kunnen 
worden gekocht en de doorlopende tentoonstelling kan 
worden bezocht. Er is koffie/thee/ranja met iets lekkers. 
We vragen gemeenteleden daarvoor te bakken. 

Creatief bezig zijn: We gaan bloemstukjes maken voor 
oudere en zieke gemeenteleden die niet meer in de kerk 
kunnen komen. Dat doen we o.l.v. Janny Spijkerboer op 
donderdagavond 16 februari 2023 om 19.00 uur in ’t 
Vischnet (bijgebouw van de kerk).

Jubileumdienst op zondag 19 februari 2023 om 14.30 
uur waarin onze eigen predikant ds. Laura van Weijen  
voorgaat, een speciaal voor deze gelegenheid samenge-
steld jubileumkoor zingt en trompettist Irma Snellink-Mo-
lenaar muzikale medewerking verleent. Dat wordt een 
dienst voor onze gemeenteleden en natuurlijk een aantal 
genodigden o.a. onze oud-voorgangers.  
Het belooft een mooie, feestelijke dienst te worden waarin 
veel wordt gezongen: een feestlied dat Gerrit van der Kolk 
speciaal voor dit jubileum heeft 
gemaakt, de nr. 1 uit de door 
gemeenteleden aangemelde 
‘top vijf’,  eigentijdse liederen 
maar óók een paar liederen die 
100 jaar geleden bij de inwijding 
van de kerk zijn gezongen. Onze 
predikant ds. Laura van Weijen 
zorgt voor mooie verbindende 
teksten.

Iedereen mag weten dat we deze week feest vieren: Iedereen mag weten dat we deze week feest vieren: 
daarom zullen de kerk en het kerkplein feestelijk versierd daarom zullen de kerk en het kerkplein feestelijk versierd 
worden! De Hellendoornse kunstenares Marian Torenbeek worden! De Hellendoornse kunstenares Marian Torenbeek 
zorgt met een kunstwerk in glasfusion voor een blijvende zorgt met een kunstwerk in glasfusion voor een blijvende 
herinnering  aan dit jubileum. herinnering  aan dit jubileum. 

We zien uit naar een feestelijke week!We zien uit naar een feestelijke week!



Ik
Getuig!

Save the date!

Inspiratie en Ontmoetingsdag
Zaterdag 15 april 2023

Edeseweg 147
6721 JV Bennekom

 

met Rikko

Voorberg!



MIJLPALEN OP EEN RIJ
VEG BENNEKOM 
beroepen en aangenomen Kasper Kruithof 

VEG WEMELDINGE 
Op 4 december werd ds. Alexander Eberson bevestigd 
als Bondspredikant in de Vrije Evangelische Gemeente 
Wemeldinge. De dienst werd geleid door ds. Gerard van 
de Wetering, hij preekte uit 1 Cor. 1: 18-31. Hierna vond 
de bevestiging plaats van ds. Eberson door ds. van de 
Wetering, consulent br. Harm Jager, namens het comité, 
zr. T. Timmerman, OvD en br. Jan Oskam, voorzitter van de 
kerkenraad. Na de bevestiging zong de gemeente hem toe 
met een lied uit JdH 603 Vrede van God.

De intredepreek had als tekst 2 Cor. 4: 4-7. Na de zegen 
was er nog tijd voor toespraken o.a. door Br. Jager die 
ds. Eberson een Bondskaars overhandigde en een boeket 
voor mevrouw. 

Br. Oskam bedankte allen die meewerkten en alle aanwe-
zigen voor hun komst en nodigde hen uit voor koffie met 
cake na het feliciteren van de nieuwe voorganger.

Het was een mooie, gezegende dienst.

WARMOLTSKERK HARKEMA 
is lid geworden van de bond! Van harte welkom!! 

KEES EN ILONKA / MAF 
Even in Nederland augustus en september 25 jaar werk-
zaam zijn Kees en Ilonka bij de MAF. Wat zijn de ‘kosten’ 
hoog van een zendingspaar en dan niet financieel, maar 
emotioneel. Je laat je ouders achter, broers en zussen en 
inmiddels ook je kinderen. Je bent niet op de verjaardag of 
bij andere bijzondere momenten. Laten we onze zendings-
werkers in onze gebeden blijven meenemen!

BETROKKEN|NIEUWS
Berichtje van Jonne

Wat zijn wij overspoeld met kaarten en lieve woorden na de geboorte 
Thom! Het zijn er zoveel dat we onmogelijk iedereen persoonlijk kunnen 
bedanken, maar via deze weg willen we ons toch uitspreken: dankjullie-
wel! 

Thom is inmiddels alweer twee maanden oud en hij maakt het goed! Hij is 
heerlijk aan het groeien. Wij als kersverse ouders leren we hem ook steeds 
beter kennen en genieten van hem. Ik (Jonne) zal begin januari weer 
beginnen met werken & zie er naar uit om jullie weer te ontmoeten en te 
spreken. 
Tot binnenkort!

Agenda
25 dec
kerst  
 

6 sept - 09 mei ‘23
Pastorale cursus Gorinchem 

13 sept - 16 mei ‘23
Pastorale cursus Zwolle

15 - 22 jan
Week van gebed

15 apr ‘23
Inspiratie en Ontmoeting!
Bondsdag ‘IK GETUIG’
 



NIEUWE BESTUURSLEDEN 
EN AFSCHEID VAN EEN BESTUURSLID 
Nieuw bestuurslid SZD

Stoffel bij de Vaate, heeft een paar maanden meegedraaid met het SZD-bestuur 
en hij is verkozen in het SZD-bestuur voor een eerste termijn. Stoffel is geen 
onbekende binnen de SZD.

Hij stelt zich voor 
Mijn naam is Stoffel bij de Vaate en ik ben al ruim 40 jaar gelukkig getrouwd 
met Anneke Hage. Samen hebben wij drie volwassen kinderen en zes kleinkin-
deren. Na mijn studie aan de TH Delft ben ik tot aan mijn pensionering werk-
zaam geweest in het middelbaar onderwijs als wiskundeleraar en conrector in 
Goes. Daar voelde ik mij als een vis in het water. Tot en met 2007 zijn Anneke 
en ik belijdend en meelevend lid van de Christelijke Gereformeerde Kerken 
geweest en vanaf 2008 van harte en met overtuiging lid van de Bethelkerk in 
Goes. In beide kerken hebben wij allebei veel vrijwilligerswerk gedaan en doen 
dat ook nu nog. Vanuit mijn bestuurlijke ervaring wil ik graag een bijdrage leve-
ren aan het werk van de SZD zoals ik dat van 2009 tot 2013 ook gedaan heb. Ik 
vind dat een mooie opdracht waar ik mijn van God ontvangen gaven en talenten kan inzetten.

Nieuw bestuurslid comité
Tim Schakel, heeft een jaar meegedraaid als aspirant comitélid en hij is verkozen in het comité voor een eerste termijn. 

Hij stelt zich voor
Mijn naam is Tim Schakel, geboren in 1990 te Sliedrecht. Drie jaar geleden 
zijn wij naar Yerseke verhuisd om te werken als voorganger in de VEG. De 
eerste drie jaar was ik aangesteld als voorgaand-ouderling, en nu na het 
voltooien van mijn studie als gemeentepredikant. Ik ben getrouwd met 
Annique en heb twee dochtertjes, Zoë en Loïs. Wij voelen ons goed thuis in 
de VEG Yerseke en zijn hier helemaal op onze plek. Afgelopen tijd heb ik als 
aspirant comitélid een beetje vanaf de zijlijn meegekeken hoe het comité 
van de Bond vergadert en samenwerkt. Met het oog op de toekomst van de 
Bond van VEG lijkt het mij belangrijk dat het comité bestaat uit een divers en 
gevarieerd gezelschap waarin meerdere generaties vertegenwoordigd zijn. 
Nu mijn studie voltooid is wil ik mij daarom ook beschikbaar stellen om mee 
te werken in het comité. In die hoedanigheid bied ik mijn tijd en gaven aan 
de Bondsgemeenschap aan. 

En wie stoppen er? 
Hans Beijeman heeft zijn twee termijnen als bestuurslid, in de functie van penningmester, in de SRP erop zitten. We zijn 
dankbaar dat hij zich al die jaren heeft ingezet!

OUDE EN NIEUWE ADMINISTRATEUR VOOR DE BOND
We blijven van Hans horen maar dan als de nieuwe administrateur van de Bond. Hij neemt deze functie over van Ben van 
Petersen, die deze functie 20 jaar gedaan heeft. We zijn dankbaar dat Ben dit al die jaren heeft gedaan! En dankbaar dat 
Hans dit werk van Ben wil overnemen!



VROUWENWERK / HELPENDE HAND 
Op zondag 13 november jl. overleed op 69-jarige Wilma Kaper. Zij is altijd actief geweest bij de Commissie voor Vrou-
wenwerk en de Helpende Hand. 

IN  HERINNERING
Op 12 november jl. overleed op 81-jarige leeftijd ds. Nanno M. Dijk.                                                                          

Afkomstig uit de VEG Oude Pekela ging ds. Dijk na een 
werkzaam leven theologie studeren en kreeg hij de kans 
om langs een weg bij de Theologische Hogeschool van 
onze Bond predikant te worden.    

In 1983 begon Nanno Dijk zijn ambtelijke werkzaamheden 
in de VEG Burgum. Eerst in combinatie met de VEG Frane-
ker, later werd het een deeltijdfunctie in de gemeente Fra-
neker. In 1990 werd het beroep van de VEG Goes aange-
nomen, waar hij tot aan het vertrek naar de VEG Bussum 
(in 1995) werkzaam was. In 2001 ging ds. Dijk over naar 
de Nederlands Hervormde kerk en werd zijn standplaats 
’s-Heerenberg. De contacten met de Bondsgemeenschap 
werden minder, al heeft ds. Dijk zich later ook nog ingezet 
voor de VEG Velp. De meeste predikanten vervullen ook 
wel een taak/functie ten dienste van de Bondsgemeen-

schap. Zo was ds. Dijk 
lid van de Raad van 
beheer van ons Pen-
sioenfonds en was hij 
actief in de ‘commissie 
salarissen en rechts-
positie predikanten’. 
Na zijn emeritaat ging 
Nanno Dijk over naar 
de Joodse geloofsge-
meenschap en woon-
de hij in Doetinchem. Hij was ook beeldend kunstenaar. 
We danken de Heer voor de gaven en talenten die Hij 
Nanno Dijk gaf en dat hij die ook heeft ingezet binnen onze 
kring. We denken aan zijn vrouw Lien, de kinderen, die hun 
man en vader zullen missen.

VERBONDEN AAN DE BOND
Theo Hettema 
Vanuit zijn functie bij het Seminarium verricht Hettema een aantal individuele docent werkzaamheden voor de bond en zijn 
gemeenten. 

Onder ‘individuele docent werkzaamheden’ wordt 
verstaan: werkzaamheden die verbonden zijn aan de 
persoon van de docent en voortvloeien uit zijn docent 
aanstelling. Voor deze werkzaamheden is Theo nu 
freelance verbonden aan de bond.

De uitvoering van deze werkzaamheden betreft dus 
niet de taken die aan het Seminarium, als zodanig 
worden verzocht door een kerkenraad of het comité, 
zoals bijv. de oriëntatiecursussen. 


