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Bemoediging
Veelkleurigheid
Het kan weer. Bij elkaar komen in onze plaatselijke gemeentes. Ik rijd vanaf onze 
meest noordelijke Vrije Evangelische Gemeente Oudebildtzijl, terug naar huis. 
We hadden een goede en gastvrije kerkdienst met de viering van het Avondmaal. 
Op de terugreis in het open Friese landschap toonde zich ineens een prachtige 
regenboog, dankbaar! Enige maanden eerder vanuit onze meest zuidelijke Vrije 
Evangelische Gemeente in Nieuwvliet, ook  zo’n ontvangst en dienst waar je je 
thuis voelt. Wat bindt ons zo, twee gemeenten op letterlijk 377,2 km van elkaar 
gelegen? Net als kortgeleden in de Vrije Evangelische Gemeente Nijverdal (kerkge-
bouw bestaat deze maand 100 jaar!), ook daar een warme dienst, heerlijk zingen 
en elkaar ontmoeten. Afstand Nijverdal - Oudebildtzijl 139,6 km! Geografisch best 
wel een afstand, maar wat bindt ons zo samen? 

Elke gemeente heeft haar eigen kleur. Veelkleurig! Prachtig de regenboog die zich 
steeds weer in de schepping toont als een boog. En die boog is dus overal zicht-
baar - rood, oranje, geel, groen, blauw, violet. Kleuren die op zichzelf herkenbaar 
zijn, die in elkaar overlopen, die samen de boog vormen! Elke gemeente heeft zijn 
eigen plaatselijke en regionale historie, sommigen bestaan al langer al 150 jaar 
en anderen nog geen 15 jaar. Veelkleurig door de historie en wijze van ontstaan. 
Vrije Evangelische Gemeenten hechten veel waarde aan de plaatselijke gemeente. 
Daar klopt het hart van de kerk. Je eigen directe omgeving is de eerstaangewezen 
plek om je in te zetten voor Gods Koninkrijk. Vanuit geloof in de opgestane Heer, je 
inzetten, voor mens en samenleving, dichtbij en verder af. 

Een bijzonder gesprek onlangs met een kerkdienstbespreker. Ze was nog niet zo 
lang betrokken bij onze bondsgemeenschap. ‘Ik vind het zo prettig voorgangers 
binnen de VEG te bellen om bij ons te komen voorgaan. Je voelt belangstelling, 
interesse. En ik ga ook graag naar andere VEG bij bijzondere gebeurtenissen. Dat 
zingen, je welkom voelen, de boodschap…’. Is dat wat ons kenmerkt? Ik vroeg het 
onlangs ook aan een aantal theologen in ons midden. Wat is nu kenmerkend in 
de rijke veelkleurigheid? En weer werden genoemd, de hartelijkheid, je welkom 
voelen, zingen, de inhoud van verkondiging.  
Veelkleurig, zelfstandig, maar juist ook samen. 



verkocht



Binnenkort gaan we weer de veertigdagentijd in, onderweg naar Pasen. Een tijd van bezinning, stil wor-
den, verlangen naar Licht. En dan: Hij leeft, Toekomst. Is dat wat ons ten diepste bindt? De Opgestane 
Heer. We kunnen weer samen komen en het is goed om er weer te zijn. Veelkleurig inderdaad. 

Ik moest denken aan het een boekje in mijn boekenkast ‘Waarom zou ik naar de kerk gaan?’ (geschreven 
door prof. A. van Ruler in 1967). Op heel open en praktische wijze schrijft hij een warm pleidooi om de 
kerkgang vol te houden, nog heel actueel. ‘Waarom zou ik naar de kerk gaan?’ Het is een vraag die in 
deze tijd nog steeds te beluisteren valt. ‘Ik kan thuis toch ook wel geloven! Daar heb ik de kerk niet voor 
nodig. Thuis staan mensen me ook niet in de weg. Ja en nu hebben we livestream en de Scipio App. Ik 
kan alles thuis volgen en op de app alle berichten volgen. Dat is een zegen, zeker weten, juist voor dege-
nen die fysiek of mentaal niet meer kunnen. Ja, en toch, het is meer…… Hij noemt 3x7 is 21 redenen.  Ik 
lees ze nog eens door. Stuk voor stuk komen ze binnen, juist nu, juist in de na corona tijd. Ik licht er een 
paar uit. 

• Om te ontmoeten en om aangeraakt te worden.  
• Het bijzondere gebeuren van gebed (voorbede en dankzegging), zingen (eren, lofprijzing, maar ook 

klaagzang), zegen (ontvangen en doorgeven) 
• Om het bijschrift bij het plaatje te lezen. De wereld is soms zo verwarrend. (Dit vond ik zo’n mooie 

zin, ‘bijschrift bij het plaatje te lezen’). 
• Om m’n bestaan tot op de bodem te doorgronden. Wie ben ik, wat heb ik nodig.  
• Om in de gemeenschap te worden ingelijfd. Gemeenschap met Jezus Christus, gemeenschap met de 

drie-enige God, gemeenschap met elkaar.
• Om de zin van de zondag te verwerkelijken. Vrijheid, ontspanning, vreugde, voorspel op de eeuwige 

sabbat.
• Om rust te vinden, even los van de hectiek van het leven. We vinden rust voor de onrust over deze 

wereld, over het eigen bestaan. 
• Om weer op toonhoogte te komen. Met de toon weer te leren afstemmen, Gods bedoeling met ons 

leven (wederom een prachtige zin voor ons: ‘Om weer op toonhoogte te komen’). 

Maar: het kan weer! Ook in de veelkleurigheid van onze gemeenten. Ter verbinding en knipoog (een 
plaatje bij het schrijven) een pagina met de kerkgebouwen van onze gemeenten, waar elke zondag, met 
zo veel vrijwillige inzet van velen het ontmoeten, met kleine en grote letter beoefend en gevierd kan 
worden.

Tot slot een lied/gedicht van ds. Jaap Zijlstra het staat in de Bundel Hemelhoog, melodie Hanna Lam.

Dit is een huis om de Heer te ontmoeten,
plaats van gebed, van muziek tot zijn eer,
smeeklied en lofzang en taal van ontferming,
woorden gewijd aan de trouw van de Heer.

Dit is een schutse, hier mag ik vertoeven,
voel ik mij eenzaam of droevig gestemd,
blakend van geestdrift of stil van ontroering,
Hij is de Heer die mij door en door kent.

Dit is Gods woning, hier vind ik zijn tafel,
hier komt Hij tot ons in brood en in wijn,
hier vieren wij zijn genade en goedheid,
mogen wij blij voor zijn Aangezicht zijn.

Eenmaal, o God, bent U alles in allen,
wist U de tranen van ieders gezicht,
eenmaal, o God, aan het eind van de tijden,
neemt U ons op in de stad van het licht.

door Sjoerd van der Velde



uit het veld
Zegenend Helpen

Wij zijn Henk en Maria 
Minnen en woonachtig in 
Ede. Al zo’n 40 jaar lid van 
de VEG Bennekom. 
We hebben 4 kinderen 
gekregen en inmiddels 
7 kleinkinderen. Beide 
zijn we hulpverleners. We 
hebben al jaren een eigen 
praktijk in psychopastorale 
zorg. Een combinatie van 
psychologie en pastoraat. 

Tegelijkertijd mogen we ook werkzaam zijn in Azië. Zo’n 
6 keer zijn we daar geweest waar we in de lokale kerken 
onderwijs geven over seksueel misbruik en Zegenend 
Helpen. Zegenend Helpen is een houding waarin we stil 
worden voor God en vanuit die stilte goede woorden 
van God spreken tegen en over de ander. Hierin mogen 
we met elkaar dan de Vrede van Jezus ervaren. Dit geeft 
veiligheid en vertrouwen om een moeilijk onderwerp als 
seksueel misbruik aan de orde te stellen.
Bij beide werkzaamheden is de VEG Bennekom betrokken. 
Zowel ons werk hier wordt ondersteund via de stichting 
met Hart en Ziel (financiële steun) alsmede ook ons werk 
in Azië. De mensen in Azië staan enorm open voor het 
evangelie. We maken mooie situaties en wonderen mee in 
een hard en moeilijk bestaan.

Het stil zijn voor God en luis-
teren naar wat Hij wil delen 
met de ander in die stilte is 
een nieuwe ervaring voor de 
mensen. Dit is overigens in 
ons eigen land niet anders. 
Wanneer we een cursus 
Zegenend Helpen geven komt 
God met zijn aanwezigheid 
en daarin gebeuren dezelfde 
mooie dingen als die we in 
Azië meemaken. 

Voor meer informatie over 
Zegenend Helpen kunt u 
kijken op 
www.zegenendhelpen.nl 
Ook komen we graag meer 
over ons werk vertellen, ook 
bij u in de gemeente! U kunt 
contact met ons opnemen via onze Stichting met Hart en 
Ziel www.stichtingmethartenziel.nl 
Als u ons financieel wilt steunen kunt u een gift overmaken 
naar: IBAN NL80RABO0144072521 t.n.v. Stichting met Hart 
en Ziel Ede

Alvast dank!
Henk en Maria Minnen

onder de aandacht
Kampus 2023 – Liever samen dan alleen
Ook gezellig SAMEN kamperen? Dat kan met KAMPUS! 

Kampus is een jeugdkamp dat jaarlijks wordt georganiseerd 
voor en door jongeren (tussen de 12 en 18 jaar) uit de 
Bond VEG. We gaan 2,3 en 4 juni en de rode draad in dit 
weekend is ‘Liever samen dan alleen’.

Vooral na de coronatijd is het belangrijk om weer dingen 

samen te kunnen doen. Daar willen we bij Kampus de na-
druk op leggen en natuurlijk wat zegt de Bijbel hierover. 
Zo hopen we met zijn allen er een leuk en gezellig Kampus 
van te maken en andere mensen te leren kennen. 
Heb je vragen, wil je meer weten of alvast aanmelden? 
Dan kan je mailen naar Plonia vejokampus@hotmail.com



onder de aandacht
Inuka Bakery

Sinds de bouw van de bakkerij
samen met de workshops gestart 
is in september is er weer veel 
gebeurd. 
Daarom hierbij een aantal foto’s:

De Bouw
 
In Augustus hebben we de 
vergunning gekregen om met 
de bouw te starten en sindsdien 
staat het bord met het nummer 
van de vergunning en de namen 
van alle betrokken partijen op het 

bouwterrein. In september is de bouw begonnen en die 
had voor het eind van vorig jaar af moeten zijn. Maar zoals 
in Nederland bouwprojecten uitlopen, zo gaat dat in Tan-
zania niet anders en momenteel lopen we bijna 6 weken 
achter op de planning. Maar, misschien langzamer dan we 
graag zouden zien, het mooie plaatje zoals dat door de ar-
chitect getekend is, bij de plannen begint langzamerhand 
werkelijkheid te worden.

Zoals je op de foto kunt zien, staat het gebouw er en het 
dak zit erop. De elektriciteit is aangelegd, maar nog niet 
aangesloten. Daarvoor zijn we afhankelijk van de elektrici-
teitsmaatschappij en die zijn nog niet zo ver. Ook is er nog 
geen water aangesloten. Als binnen alle leidingen aange-
legd zijn kunnen de muren gestuct worden en de tegels in 
de bakkerij gezet.
 
Ons Team in Tanzania 
Momenteel hebben we in  
Tanzania drie mensen die bijna full 
time werken voor het project. 

De manager is Olwin. Op de foto 
rechts met zijn vrouw Esther en 
de kinderen. Esther is doof en Olwin functioneert binnen 
het project dan ook als doventolk. Hij geeft naast zijn werk 
voor Inuka ook nog les op een school voor doven.
Behalve Olwin werken ook Saskia en Saleh voor het pro-
ject. Saleh is Tanzaniaan, opgegroeid op de straten van 

Dar es Salaam. 
Via een Christelijk straatkinderen 
project heeft hij de kans gekregen 
om naar school te gaan en heeft zijn 
voortgezette opleiding in Duitsland 
gedaan. Saskia is Duits. Ze hebben 
jaren in Duitsland gewerkt, maar 
zijn nu door CMML, een Duitse zendingsorganisatie uitge-
zonden om in het Inuka project te werken. Saleh zal zich 
vooral bezig gaan houden met de marketing en met het 
ontwikkelen van andere projecten die werkgelegenheid 
geven aan mensen met een beperking.

De Container
Hans en Anton, de mannen van 
Brood voor Weeskinderen zijn al 
jaren bezig om alle materialen 
die nodig zijn om de bakkerij in te 
richten en tweedehands te kopen. 
In Tanzania zijn wel allerlei bakke-
rij machines te koop, maar alleen 
de modernere die gevoeliger zijn 
voor wisselingen in de stroom en 
bovendien minder simpel om te 
bedienen. Hans koopt nu “verou-
derde” machines in Nederland. 
Uiteindelijk hadden ze een hele 
container gevuld. Rechts Anton en 
uiterst links Hans, de bakker. Intus-
sen is de container verscheept en 
zelfs al ingeklaard en nu naast de 
bakkerij neergezet. Hij blijft daar, 
ook als alles uitgepakt is staan om 
als opslag voor grondstoffen voor 
de bakkerij te dienen.

Verder
Het gebouw moet nu eerst afgemaakt worden en de bak-
kerij ingericht. Tegen de tijd dat de bakkerij klaar is zal het 
team in Tanzania medewerkers gaan zoeken. Mensen met 
een beperking die wel in de bakkerij willen werken en het 
vak van bakker willen leren.
Daarna gaat dan Hans, samen met een tweede bakker van 
Brood voor Weeskinderen naar Tanzania voor een aantal 
maanden om training te geven.

Paascollecte
Met de paascollecte zullen we collecteren voor Inuka Ba-
kery! Ga voor meer informatie naar de secretaris van uw 
gemeente en steun mee!



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

BONDVEG
Edeseweg 147

6721 JV Bennekom

Bondsdag - inspiratie- en ontmoetingsdag
Rikko Voorberg, gastspreker
Hij is theoloog, activist, schrijver...wat is hij niet? 
Hij is bekend van de vluchtelingen actie ‘We gaan ze halen’. 
Zet zich in voor PopUpwerk, waarin hij op zoek gaat naar creatieve vormen om mensen te 
verbinden en andere manieren van kerk zijn. 
Zo stond de afgelopen twee jaar met de feestdagen de glazen kas ‘Rouwen en Vieren’ op 
het Mercatorplein in Amsterdam. Midden in de drukte van de stad is er een plek van rust, 
een plek waar men kan zijn, een kaarsje kan branden of in gesprek kan gaan. Het initiatief 
werd warm ontvangen, mensen voelden zich gezien.

Ik getuig!
Op 15 april is hij tijdens de inspiratie- en ontmoetingsdag onze gastspreker. Het thema van deze dag is ‘Ik getuig!’. Een 
vraag die het bij mij (Jonne) vaak oproept is; zitten mijn naasten, onze seculiere samenleving daar wel op te wachten? 
Hoe en waar spreek je dan? En op welke manier doe je dat dan? Rikko neemt ons mee en zal ons inspireren met zijn 
eigen ervaringen. Naast dat Rikko ons inspireert is de dag ook gevuld met workshops, ontmoeting, een sing-in, ...

Met het Loofhuttenfeest in Israël? 
Bert van den Burg van de VEG Bennekom organiseert in oktober weer een Israëlreis.

Een 11-daagse verdiepingsreis voor deelnemers die zich 
meer willen verdiepen in Gods plan met Israël. Ook als u al 
eens in Israël bent geweest, is deze reis de moeite waard, 
omdat ieder jaar het programma wordt aangepast. De 
Nederlandssprekende gids brengt u op de hoogte van de 
historie van het land en de reisleider opent de Bijbel op de 
bekende Bijbelse plaatsen. 
Reisleider Bert van den Burg, lid van de VEG Bennekom, 
die al jaren regelmatig in Israël komt, wil het komende jaar 
weer een Loofhuttenreis naar Israël organiseren van 2 tot 
12 oktober 2023.

Aangezien de meeste VEG’en te klein zijn om een eigen 
gemeentereis te organiseren heeft hij het plan opgevat om 
dit Nederland breed aan te pakken. Het is mooi om dit met 
meer mensen uit Bennekom en omgeving en onze VEG’en 
samen te kunnen beleven. 
Deze boeiende Loofhutten rondreis begint in het noorden 
van het land, het Meer van Galilea, de Golan Hoogvlakte en 
de bronnen van de Jordaan. 
Via Samaria en Judea rijden we naar Jeruzalem met alle 
bijzondere bezienswaardigheden. Vieren het Loofhutten-
feest. En tot slot de Judea woestijn in en rijden langs Qum-
ran, de Massada, de oase van Ein Gedi en proberen in de 
Dode Zee te drijven. Vervolgens door de Negev woestijn.  

Zo mogelijk bezoeken we tijdens de reis enkele projecten 
waar we via de WEDI 
(werkgroep dienst aan 
Israël) in onze VEG’en 
voor collecteren.
Een reis aangepast aan 
de fysieke mogelijkheden 
van de deelnemers. 
Deelnemersprijs Loof-
huttenreis 11 dagen 
vanaf 20 deelnemers 
voor € 2.664,-
Informatieavond op 10 
maart 2023 in Bennekom
Aanmelden voor 1 juli 
2023 bij Bert van den 
Burg

Uitgebreide reisinformatie vindt u op de website:
https://www.israelidoedreizen.nl/reizen/evangelische-ge-
meentereis-bennekom/

Meer informatie kunt u aanvragen via email bij:
e: bertvandenburg@gmail.com 
m: 0619697250



Update Oekraïne
Omdat onze chauffeur Paul van de Berg ziek was, kon 
hij de spullen niet naar onze werkers in Oekraïne bren-
gen. Gelukkig waren Arend en 
Gerard gewillig (zij hadden vorig 
jaar toen de oorlog uitbrak ook 
al spullen die kant op gebracht). 
De spullen zijn goed aangekomen 
en onze werkers zijn dankbaar! 
Inmiddels is Paul weer opgeknapt 
en ziet hij er naar uit om de vol-
gende lading die kant op te rijden.

Agenda

10 maart
Informatieavond  
VEG Bennekom 
 

15 april
Inspiratie en Ontmoeting!
Bondsdag ‘IK GETUIG’

19, 20 april 
Predikantenvergadering 

6 sept ‘22 - 
9 mei
Pastorale cursus  
Gorinchem  

13 mei
Studiedag ‘Aan de bak’!

13 sept. ‘22 - 
16 mei  
Pastorale cursus Zwolle

2, 3 en 4 juni
Kampus

Aleksandr & z’n vrouw danken 
onze gemeenten in Nederland

Kledingactie
 In VEG Bennekom verzamelen we nog steeds spullen. 
Zolang de vraag er blijft en ge-
meenten blijven verzamelen en 
leveren, gaan we ermee door. 
Daarom wordt er dit jaar geen 
aparte kledingactie voor Oekraïne 
georganiseerd. 

Voorlopig zijn uw spullen van harte welkom.

Aan de bak met de preek!
Studiedag 13 mei 2023 Bussum
In de Bond VEG zijn er heel wat mensen bezig met het houden van preken, 
spreekbeurten of overdenkingen bij kerkdiensten, vieringen en bijeenkomsten. 
Dat zijn predikanten, gemeentelijk werkers, afgestudeerden met een  
preekconsent, en ook een heel aantal ‘lekenpredikers’. Voor al deze mensen 
houdt het aandachtsveld Toerusting & Vorming een studiedag ‘Aan het werk met 
de preek’ op zaterdag 13 mei 2023 van 10.00 tot 15.00 uur. De dag wordt gehouden 
in het kerkgebouw van de VEG Bussum.

Programma
In de ochtend kijken we met elkaar naar het voorbereiden van een preek of 
overdenking. Wat komt erbij kijken, wat kan je in de weg zitten, en hoe kun je 
(met de mogelijkheden van kennis en studie die je hebt) aan je verhaal verdieping 
geven en zorgen voor verbinding met luisteraars? Na de lunch oefenen we het 
spreken tot een groep. Hoe kun je je stem opwarmen, hoe moet je staan en hoe 
bereik je je gehoor? 

De dag (waarbij je uitgenodigd wordt actief mee te doen) is interessant voor de 
ervaren spreker die zijn of haar vaste aanpak wil verdiepen en voor beginnende 
sprekers die meer toegerust voor de dag willen komen. 
Spreker en trainer van de dag is Theo Hettema, docent aan het Seminarium van 
de Bond VEG en medeauteur van het Basisbakboek voor preken (Houten: Ekklesia, 2022). Het boek is op de studiedag 
verkrijgbaar (€ 19,90). Van de deelnemers wordt een eigen bijdrage gevraagd van € 10,00. 
Opgave tot 1 mei bij info@bondveg.nl
Verdere inlichtingen bij tlhettema@pthu.nl



TERUGBLIK CURSUS PASTORAAT
De ervaring van de cursist Anne de Jong VEG Gorinchem

Sinds september 2022 volg ik de cursus pastoraat die door 
de Bond van Vrije Evangelische Gemeenten in Gorinchem 
is georganiseerd. 
Inmiddels hebben we drie avonden gehad en nog twee te 
gaan. Dit jaar wordt de cursus o.a. in onze eigen gemeente 
De Ontmoetingskerk in Gorinchem gegeven. Een mooie 
kans om als lid van het pastorale team dicht bij huis de 
kennis op te frissen. 
We zijn elke avond met ca. 15 deelnemers uit diverse 
plaatsen uit de regio maar ook een aantal uit b.v. Zeeland. 
Deze laatsten hebben er dus een flinke autorit voor over 
om de cursus te volgen.
De eerste avond, die werd geleid door Theo Hettema, was 
vooral het neerzetten van een stukje basiskennis over  
pastoraat in de gemeente. 
De twee volgende avonden werd er door Nico van der 
Voet en Sjoerd van der Velde echt de diepte in gegaan 

met het leren en oefenen van gesprekstechnieken en het 
bespreken van ingrijpende gebeurtenissen. Het goed leren 
luisteren en doorvragen is best lastig. 
De tien basisprincipes welke we kunnen leren van de 
Barmhartige Samaritaan uit Lucas 10, zoals b.v. het komen 
in de nabijheid, het met ontferming bewogen zijn en het 
verlenen van helende zorg aan de pastorant, zijn zeer 
bruikbaar.

Ik ben benieuwd wat de twee volgende avonden over 
pastoraat aan jongeren en de afsluitende avond nog zullen 
brengen. Tot nu toe een boeiende cursus die meestal 
duurt van 19.30 tot 21.00 uur. 
Enige tip die ik zou willen geven is om de gehele cursus in 
vier maanden i.p.v. negen maanden te doorlopen. Volgens 
mij kan het ook in vier avonden en dan per avond een half 
uurtje langer doorgaan. Voor zover mijn ervaringen.

Cursus pastoraat gaat door!!
Vanwege het succes en de positieve reacties hebben 
we besloten om de cursus vaker te gaan geven. Na de 
zomer van 2023 zal de cursus weer een aantal keer in 
het land worden aangeboden. 
Zijn er mensen in uw  
gemeente die geïnteresseerd 
zijn en wilt u dat het graag 
bij u in de buurt aangeboden 
wordt? Laat u dan horen! 
Stuur een mailtje naar  
jknevel@bondveg.nl

Vrijwilligers gezocht! 
Voor de inspiratiedag zijn wij op zoek naar een aantal 
vrijwilligers die het leuk vinden om te helpen. We zijn 
vooral opzoek naar mensen die willen helpen bij: 

- Jongerenprogramma
- Kinderprogramma 
- Catering

Draag jij graag een steentje bij? Geef je dan op om te 
helpen bij Jonne Knevel: jknevel@bondveg.nl
Alvast bedankt!

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 ging naar de Stichting EBC. 
Het echtpaar heeft aangegeven te stoppen met hun 

werkzaamheden vanwege de leeftijd en het feit dat ze klei-
ner zijn gaan wonen en de aangeleverde spullen niet meer 
onder kunnen brengen. Vorig jaar juni is dit gestopt. We 
merken dat dit binnen de Bond nog niet bij alle verzame-
laars bekend is. Wilt u dit zoveel mogelijk in de gemeente 
bekend maken, ook via het gemeenteblad?



Bestuursleden gezocht Werkgroep Dienst aan Israël
De werkgroep Dienst aan Israël is op zoek naar versterking!
Heb jij een hart voor Israël en vind je het belangrijk dat daar aandacht voor blijft? 
Mail dan voor meer informatie naar Petra Smit: pa.smit16@gmail.com

MIJLPALEN

• Eeuwfeest 100 jaar kerkgebouw VEG Nijverdal – zondag 12 februari is het begin 

van de feestelijkheden…

• Jonne is alweer een ruim een maand terug van haar zwangerschapsverlof en 

weer heerlijk aan het werk.

• VEG Gouda heeft vanaf 1 februari 2023 een gemeentelijke werker,  

Siebele Meinderstma – zondag 19 februari wordt hij ingezegend!

Bedankt Ben, welkom Hans
Zo wil iedereen toch wel bij de Bond 
horen? ;-)

INZEGENING ROGER DRAGSTRA 
Roger Dragstra is 11 december 2022 ingezegend 
als gemeentelijk werker en voorganger van VEG  
Oudebildtzijl. 
De inzegening werd gedaan door ds. Jan Delwig. 
Het was een feestelijke dienst met als rode draad 
het woord ‘wachten’. 



Op 5 januari jl. overleed op 88-jarige leeftijd 

RIE LOUWERSE-APPEL

Rie was de echtgenote van ds. Bert Louwerse, die in 2014 overleed. 
Ze nam in de Bond een bescheiden plek in naast haar man, waar-
door velen haar niet gekend zullen hebben. In de gemeenten waar 
Bert predikant was (Veendam en Velp) had ze haar eigen betrokken 
plek en rol. We danken de Heer voor wie Rie was en in herinnering 
zal blijven en voor wat ze heeft mogen doen met haar talenten. 

Op 8 februari jl. overleed op 93-jarige leeftijd 

ANNA CAPPON

Ank heeft 50 jaar in de zending gezeten en in verschillende landen 
heeft ze werkzaam mogen zijn. Zij liet een brief na om stil van te 
worden en God voor te danken. 

Lieve Vrienden en Familie, 

Als u deze brief leest, is mijn jarenlange verlangen vervuld. Hallelujah! 
Ik ben bij de Here. Filippenzen 1:23 ‘Het is verreweg het beste heen 
te gaan en met Christus te zijn.’ 

Dus deze brief is niet bedoeld om rouw te bedrijven, maar als aan-
sporing tot lof en dank aan God onze Vader. Hij heeft Zijn beloften  
waargemaakt mijn leven lang. Ook dank aan de vele lieve vrien-
den die mij gedragen hebben in de voorbede, een zeer belangrijk 
onderdeel van Gods werk. 
Ik ben jullie voorgegaan in de hoop jullie allemaal weer te mogen 
groeten in Gods tegenwoordigheid. Maak er ernst mee! Johannes 5: 24. 
De details over de begrafenisdienst staan in de kaart. Maak er een 
feest van tot Gods eer! 

Mijn lijftekst: Filp.3: 14 ‘Maar één ding doe ik, vergetend wat achter 
mij ligt, mij uitstrekkend naar wat voor is, jaag ik naar het doel: de 
prijs van de roeping van God, die van boven is, in Christus Jezus.’ 

Tot weder ziens, Ank

   IN HERINNERING



SPRAKELOOS

Voor mij ligt ‘Gods smokkelaar’ van Anne van der Bijl, de 
oprichter van Open Doors. Deze organisatie zet zich in 
voor vervolgde christenen in meer dan 60 landen door 
voor hen te bidden, hen te bemoedigen en hen Bijbels te 
brengen. 
Vol geloof volgde Anne Gods stem en kwam zo op de 
meest onverwachte plekken terecht, vaak vol gevaar, maar 
nog vaker met wonderlijke uitreddingen en verhoorde 
gebeden.  
Hij bad vol vertrouwen of God op Zijn tijd en op Zijn wijze 
deuren wilde openen.
Ik word er stil van.
En sprakeloos. 

Tijdens de laatste SZD-vergadering van 2022 in Bennekom 
mocht ik de opening verzorgen en zette ook daarboven: 
Sprakeloos. 

Onze dominee Peter Broere (VEG Goes) had de eerste  
adventszondag net gepreekt over het verhoorde gebed 
van Zacharias. Omdat Zacharias het niet kon geloven werd 
hij sprakeloos gemaakt. Ik vond het belangrijk ook die 
ervaring met de mede bestuursleden te delen. 

O ja, we kennen uit de Bijbel de verhoorde gebeden van 
Abraham en Sara, van Hanna, van Elisabeth en Zacharias 
en… vul maar aan.
Duizenden jaren geleden. Maar ook alle eeuwen daarna, 
tot in de 20e eeuw en ook nu in de 21e eeuw.

Neem de laatste Bondsdag: we mochten in 2022 maar 
liefst 6 nieuwe predikanten in onze Bondsgemeenten ver-
welkomen. Wat een zegen, wat een opwekking. Verhoorde 
gebeden!

Neem ons contact met de truckers die 4 transporten voor 
ons verzorgden naar de Oekraïne, hoe ze gesteund werden 
door vele anderen, ook buiten onze Bondsgemeenten. 
Verhoorde gebeden.

Neem ons contact met Paul van den Berg, die nu voor de 
SZD de transporten verzorgt naar onze werkers, broeders 
en zusters in de Oekraïne. Hoe hij op ons pad gekomen is. 

Verhoorde gebeden.
Dan ben ik zelf werkelijk sprakeloos.
Dan kijk ik met verwondering en grote dankbaarheid naar 
God hoe Hij bestuurt. 

En stijgt een lied op in mijn hart:

God is getrouw, Zijn plannen falen niet
Hij kiest de zijnen uit, Hij roept die allen.
Die ‘t heden kent, de toekomst overziet,

laat van Zijn woorden geen ter aarde vallen,
en ‘t werk der eeuwen, dat Zijn Geest omspant,

volvoert Zijn hand.

Daarom schrijf ik:
Houd daarom moed! Ook en juist in 2023!

Stoffel bij de Vaate, bestuurslid SZD 



Landelijke dag met IINNSSPPIIRRAATTIIEE en 
OONNTTMMOOEETTIINNGG; bbeenn  jjiijj  eerrbbiijj??  
 
Op zaterdag 15 april is het alweer zo ver: de landelijke Inspiratie 
en Ontmoetingsdag van de Vrije Evangelische Gemeenten. Wat 
zien wij er naar uit om elkaar weer te ontmoeten en 
geïnspireerd te raken door onze gastspreker: Rikko Voorberg, de 
verschillende workshops en niet te vergeten het gezamenlijke 
moment van aanbidding. Kortom; een dag om erbij te zijn!  
 
Ik getuig! 
Vorig jaar was Gor Khatchikyan onze gastspreker. Hij deelde zijn 
levensverhaal als vluchteling hier in Nederland en hoe hij en zijn 
gezin bestempeld werden als 'gelukszoekers'. 'Maar kan ik ook 
een geluksbrenger zijn?’ vroeg hij zich af. Hij maakte er zijn 
levenswerk van om niet alleen wat te halen, maar om vooral 
hier in Nederland wat te brengen. En hoe zit dat met ons als 
christenen? Hebben wij wat te brengen?  
Dit jaar is het thema: ’Ik getuig!’ waarin we voortborduren op 
het verhaal van Gor. Onder leiding van Rikko Voorberg en de 
verschillende workshops zullen we met elkaar ontdekken hoe 
we mogen en kunnen getuigen, hoe we dat geluk van het 
Evangelie mogen brengen. In onze eigen leefomgeving & als 
gemeente.  
 
Rikko Voorberg 
Is theoloog én activist. Hij vindt niet alleen de woorden maar 
weet het Evangelie ook te vertalen naar daden. Onder andere is 
hij bekend van 'We gaan ze halen'. 
 
Ben jij erbij? 
We horen dit graag voor 1 april door aan te melden   
klik hier of scan de QR-code 
 

 

 

 

 
Wees welkom, van harte! 
 
Met een hartelijke groet,  
het SZD-bestuur en comité 
 
 
 


