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Kerkelijke Nieuwsbrief week 13                              zaterdag 22 maart tot 

zaterdag 29 maart  2014 
 

Verjaardagen voorgangers: 

Dinsdag 25 maart: ds. J. Mol Ger. Gem. emerituspredikant te Rijssen wordt 92 jaar. 

(Hij is na ds. P. Blok die 93 is en ds. J. Mijnders die 92 is) de oudste predikant van de 

Ger. Gem. ds. Mol preekt al jaren niet meer 

Woensdag 26 maart: ds. G. J. van Aalst Ger. Gem. predikant te Klaaswaal wordt 65 

jaar. (de Ger. Gem. emeritaatleeftijd in de Ger. Gem. is vanaf 70 jaar. Het is niet 

verplicht om dan al met emeritaat te gaan. De oudste Ger. Gem. gemeentepredikant is 

ds. G. Mouw uit Uddel die in Mei 72 jaar hoopt te worden.) 

 

Ds. C. J. P. van der Bas HHK predikant te Kruiningen en Tholen wordt 54 jaar. 

Ds. van der Bas verblijft sinds momenteel een paar maanden op het zendingsveld in 

Suriname.  

Donderdag 27 maart: ds. G. Heijkamp Ger. Gem. predikant te Enkhuizen wordt 58 

jaar 

Vrijdag 28 maart: ds. M. van der Sluys CGK emerituspredikant te Ameide wordt 65 

jaar 

Ds. R. C. Boogaard HHK predikant te Ede wordt 39 jaar 

In de volgende nieuwsbrief, die van week 14 29 maart tot 5 april zijn er 5 verjaardagen 

In April zijn er 22 verjaardagen 

 

Ambtsjubilea predikanten HHK: 

Maandag 24 maart: Dr. P. de Vries (57 jaar) te Boven-Hardinxveld en docent aan de 

VU te Amsterdam is 32 jaar predikant 

Eerstvolgende jubileum: 2 april D. V. 4 totaal in April 

 

 

Beroepingswerk: 

HHK: 

Ds. A. A. F. van de Weg (30 jaar) heeft eind vorige week 

het beroep naar Abbenbroek aangenomen. Hij kreeg dat 

beroep op 22 februari. Bij zijn bevestiging daar geef ik 

nog een kort portret van hem. Abbenbroek was vacant na 

vertrek van ds. J. Koppelaar naar Hoevelaken op zondag 

10 november 2013.  

Voor uitgebreid beroepingswerk van alle 

kerkgenootschappen, zie de site: www.dominees.nl    

 

Nieuwsberichten: 

 

Gereformeerde gemeente Ridderkerk van collectegeld 
beroofd 

http://www.dominees.nl/
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=ds.+A.+A.+F.+van+de+Weg&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=3tDOJ-WuWI-s1M&tbnid=Gm3Q11VXY539cM:&ved=0CAYQjRw&url=http://www.refdag.nl/kerkplein/kerknieuws/strijden_tegen_inwonende_zonde_1_489962&ei=WigpU-PuA4fQtQbRq4D4BQ&bvm=bv.62922401,d.Yms&psig=AFQjCNEnPM_ph6wHUHy5n3GeI8JNfD1nrg&ust=1395292548180802
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Twee personen van de gereformeerde gemeente te Ridderkerk (Bethelkerk) zijn 
dinsdagochtend van een onbekend geldbedrag beroofd op de Anjerstraat. Het 
ging om het collectegeld van de zondagse kerkdiensten.  

Dat meldde de website dichtbij.nl. Volgens deze website voor regionaal nieuws heeft 
de politie bekendgemaakt dat de daders na de beroving op een scooter zijn gevlucht. 
Het gaat om twee mannen; de een droeg een zwart regenpak, de ander een jas met 
capuchon. Ze reden op een bruin-zilveren scooter. 

Bij de beroving is één persoon gewond geraakt. De ambulancedienst heeft zich over 
het slachtoffer ontfermd. 

De kerkenraad van de gereformeerde gemeente onthoudt zich van commentaar. 

 

 

Vervolgde Christenen 

139 christenen in Colombia moeten opnieuw vluchten 
 

Twintig indiaanse families zijn om het christelijk geloof verdreven van een boerderij waar ze met 

goedkeuring van de eigenaar hutjes hadden gebouwd. De oorspronkelijke Amerikaanse bevolking wordt 

in Colombia nauwelijks erkend en is een gemakkelijk doelwit van rebellenlegers.  

De 139 volwassenen en kinderen kwamen in april vorig jaar aan in El Pita, in het zuidwesten van Colombia. Ze 

waren vervolging ontvlucht. Sommigen van hen hadden om het geloof geleden onder marteling. In El Pita leken 

ze tot rust te kunnen komen, meldde Portes Ouvertes, de Franse afdeling van Open Doors, deze week. 

Nu heeft de grondeigenaar in El Pita hen vorige week weer verjaagd vanwege het houden van christelijke 

activiteiten. 

Voor meer nieuwsberichten, zie de site: www.kerktijden.nl 

  

Link: 

http://www.sermonaudio.com/sermonsspeaker.asp 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.portesouvertes.fr/agir/prier/urgence-priere/2014/mars/colombie-des-chretiens-amerindiens-de-nouveau-expulses
http://www.kerktijden.nl/
http://www.sermonaudio.com/sermonsspeaker.asp
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Foto kerk: 

De Gereformeerde Gemeente te Oudemirdum (Friesland). Deze gemeente telt 

ongeveer 215 leden, is vacant sinds 1999, heeft 4 keer een predikant gehad en de 

consulent is ds. C. Hogchem van Genemuiden 

 

Gedicht: 

 
              Ween niet over Mij 
 
Tranen 
van medelijden 
met de Borg 
op weg naar 't kruis 
Hete tranen 
om de weg 
die Hij daar ging 
 
Tranen  
bij de vrouwen 
van Jeruzalem 
waar ze volgden 
om de liefde 
in hun hart  
geplant voor Hem 
 
 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=ger+gem+oudemirdum&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=WvzEeEfWbUO1EM&tbnid=-CIRTBAkTkK2CM:&ved=0CAYQjRw&url=http://www.orgelsite.nl/kerken55/oudemirdum-gergem.htm&ei=pjAkU5GDLojYtAaRgIGQDA&bvm=bv.62922401,d.Yms&psig=AFQjCNEsvC3e3_zwxQ3S0hyL0XdS68svTg&ust=1394966995718826
http://www.reliwiki.nl/images/8/8e/09471_Oudemirdum_Gereformeerde_Gemeente_1933_Hunningspaed_3_Fr._(1).jpg
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Tranen 
schreien, wenen 
maar hun Heiland 
spreekt tot hen 
Spaar uw tranen 
voor 't verdriet 
in U gewerkt 
 
Tranen  
om uw zonden, 
voor uw kind'ren 
Wanneer de vreze komt 
ween dan hete tranen 
Ik ga u nu verblijden 
door Mijn diepe lijden 
 
Tranen 
mogen komen 
laat ze nu maar stromen 
God verzamelt  
elke traan 
in Zijn fles  
God zij eeuwig lof! 

 
 


