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MEDITATIE
ZOEKEN ZAL IK, HEER, HET LICHT VAN UW OGEN
Een morgengebed bidt:
Mijn hart herhaalt
wat Gij mij zegt:
‘Zoek dan het licht
van mijn ogen!’
Zoeken zal ik, Heer,
Het licht van uw ogen.
Houd uw gezicht
voor mij niet verborgen.
(Dienstboek I, blz. 979)
Wat zien we als wij kijken in Gods ogen?
Ik denk aan Psalm 17.
David voelt zich bekeken.
Er zijn mensen die op hem loeren.
Ze willen hem kwaad doen.
Hij wendt zich tot God, hij vraagt:
Behoed mij als de appel van uw oog,
verberg mij in de schaduw van uw vleugels
voor de goddelozen die mij geweld aandoen,
voor de vijanden die mij naar het leven staan.
Behoed mij als de pupil van uw oog, staat daar.
Ja, zo aandachtig als ons lichaam en wijzelf
onze ogen beschermen:
we houden onze arm voor die zwiepende tak,
ons ooglid knippert dicht voor een stofje,
ons oog gaat tranen om een vuiltje weg te spoelen –
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beschermt U mij als de pupil van uw eigen oog, God.
Het is eigenlijk nog sprekender.
Want er staat letterlijk:
behoed mij als het ‘mannetje van het oog’.
En dat ‘menneke’, moet je weten, dat zijn wij zelf.
De theoloog en publicist Reinier Sonneveld schrijft (Jutten, blz. 59):
‘Het mannetje van het oog,
dat doet aan iets heel anders denken.
Je was jong en keek in iemands ogen,
van je vader, je moeder,
een speelvriendje,
en wat zag je daar: poppetjes!
Twee piepkleine, identieke poppetjes,
glimmend in de zwarte rondjes.
En je keek beter, en je zag dat …
jij dat was, jij was het poppetje
dat daar met een verbaasde blik in die ogen woonde.
Toen knipperde je vader
en de poppetjes waren een ogenblik verdwenen…
‘Houd je ogen open, vader!’ vroeg je.
Die poppetjes mogen niet verdwijnen
– ik mag niet verdwijnen –
‘kijk me aan, blijf me aankijken’.
Jij bent de poppetjes in Gods ogen.
Hij is dicht bij je en kijkt je aan,
blijft je teder en zorgvuldig aankijken,
en je ziet jezelf,
je ziet jezelf staan omdat God van je houdt,
en Hij nooit zal knipperen.’
Ds. Henk van Kapel
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REDACTIONEEL
De zomermaanden zijn van oudsher “rustige” maanden binnen de
kerkelijke gemeenten. De erediensten gaan natuurlijk gewoon door
maar zijn minder druk vanwege de vele vakantiegangers. De
kindernevendienst is om die reden ook een aantal weken niet
ingepland. Alle verenigings-, club- en vergaderbijeenkomsten liggen
stil…
Gelukkig gaat de Here met ons mee en is ons nabij. Of we nu in Waspik
(moeten) blijven of op weg gaan naar een vakantieverblijf; op bergen
en in dalen, ja overal is God. Dat is een troostrijke gedachte en die
gedachte mogen we vasthouden ook wanneer we na de relatief rustige
zomermaanden weer beginnen met het winterwerk.
We wensen iedereen die op vakantie gaat een hele fijne tijd en vragen
zeker ook aandacht voor de gemeenteleden die achterblijven. Ga eens
langs, bel eens aan, maak een praatje!
Fijne zomer en veel leesplezier gewenst,
Namens de redactie, Esther Wijnberg
Kopijdatum volgende aflevering 9 september 2019
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OUD PAPIER
Zet u oud papier en karton aan de straat? Help dan de vrijwilligers
een handje en zet dit verpakt in dozen of gebundeld aan de weg.
Hiermee voorkomt u dat het papier wegwaait. Zorg dat u de
papierbundels niet te zwaar maakt. Hiermee maakt u het tilwerk
lichter!

5

ROOSTER KERKDIENSTEN EN ACTIVITEITEN

Datum**

Voorganger

28
04
11
18
25
01
08
15
22
29
06

Ds. H.J. van Kapel
Dr. A. Vos, Dordrecht
Ds. G.J. Wolters, Almkerk
Ds. G.D. Hoff, Rhenen
Ds. C. Hendriksen, Woudrichem
Ds. J. Boom, ‘s Gravenmoer
Drs. P. Pol, Veenendaal
Ds. H.J. van Kapel
Ds. J. Alma, Nieuwegein
Ds. H.J. van Kapel
Heilig Avondmaal
Ds. W.P. van der Aa, Waalwijk

juli
augustus
augustus
augustus
augustus
september
september
september
september
september
oktober

*De diensten vangen aan om 9.30 uur, tenzij anders vermeld.
* Er zijn te weinig kindjes om nog structureel oppas voor de diensten te
vragen. Mochten er kindjes zijn die van de oppas gebruik willen maken
dan zal de familie Wijnberg dit op zich nemen.
KINDERNEVENDIENST
In de vakantieperiode wordt er geen kindernevendienst gehouden.
De kindernevendienst begint weer op 18 augustus.
VAKANTIE DOMINEE, WAARNEMING
Van 10 augustus tot 9 september houd ik vakantie.
Heeft u in mijn vakantieperiode behoefte aan de bijstand van een
predikant, neemt u dan contact op met ouderling Piet Wijnberg, tel.
0162-321799.
Ds. Henk van Kapel
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KOM, EET EN LEES
Op maandagavond 5 augustus 2019 in het Waspikse gebouw De
Schakel willen wij met iedereen die zich ervoor opgeeft, wonend in
het gebied van de PGML (Protestantse Gemeenten in de MiddelLangstraat), een eenvoudige maaltijd gebruiken, gevolgd door een
gezamenlijke Bijbellezing.
Doel:

Wie is welkom?

Waar?
Hoe laat?

Kosten?
Bijbellezen?
Waar?

Elkaar leren kennen. En anderen laten delen in
wat ons boeit in de Bijbelse geschriften. We
delen iets moois met elkaar!
Iedereen die zich twee werkdagen van tevoren,
dus vóór 2 augustus, heeft opgegeven door
middel van een mail aan:
g.p.a.hulsbos@ziggo.nl.
U kunt zich ook aanmelden op de intekenlijst in
de kerk.
De Schakel in Waspik. Als vervoer een probleem
is: we zoeken graag mee naar een oplossing.
We beginnen rond 18.00 uur met een eenvoudige
maaltijd. Direct daarop aansluitend lezen we een
deel uit de Bijbel. Rond 21.00 uur gaan we weer
naar huis.
Deelnemers betalen wat ze missen kunnen / wat
ze dit waard vinden.
We lezen een stukje uit de Bijbel. En zullen
hierover met elkaar in gesprek gaan.
Op maandagavond 5 augustus 2019: De Schakel,
Dorpsplein 1a in Waspik

BEZINNING HEILIG AVONDMAAL
Een bijeenkomst wordt gehouden in De Schakel op maandag 23
september 14.00 – 15.00 uur. Je bent welkom.
We bespreken het avondmaalsformulier aan de hand van ds. L. Smelt,
Van kracht tot kracht.
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CONTACTMIDDAG
De eerstvolgende contactmiddag vindt plaats op woensdag 11
september 2019 14.00 uur in De Schakel.
Welkom!
BIJBELGESPREKSKRING
We begonnen een nieuwe serie bijbelstudies over mensen rondom
David. We richten de schijnwerper op Davids voormoeder Ruth, zijn
voorganger Saul, twee profeten om hem heen nl. Samuel en Nathan,
twee van zijn vrouwen nl. Abigaïl en Bathseba, twee goede vrienden nl.
Jonathan en Barzillai en de zoon van een vriend: Mefiboseth. Via het
leven van deze mensen krijgen we mooie inkijkjes in het leven van
David. We leren ook deze mensen zelf beter kennen. En we vragen:
wat kunnen we leren over wie God is voor deze mensen en voor ons?
We werken met het boekje van René van Loon, Koninklijk gezelschap.
Bijbelstudies over mensen rondom David.
Wil je meedoen? Je bent van harte welkom. Meld je tevoren aan, dan
bestellen we een boekje. Kostprijs: 8,-- Euro. Aanmelden kan bij ds.
Van Kapel, tel. 311315, email
predikant@hervormdegemeentewaspik.nl.
De bijeenkomsten worden gehouden in De Schakel op:
Woensdag 18 september 14.00 – 15.30 uur
Woensdag 23 oktober 14.00 – 15.30 uur
Woensdag 20 november 14.00 uur – 15.30 uur
U bent welkom.
VROUWENVERENIGING LYDIA
De dames van de vrouwenvereniging komen iedere twee weken bij
elkaar. De vergaderingen vinden plaats op dinsdag in De Schakel en
starten om 19.30 uur. We behandelen een bijbelstudie uit De
Hervormde Vrouw, het maandblad van de Hervormde Vrouwenbond. Dit
jaar gaan we Timotheus behandelen. De brieven van Paulus aan
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Timotheus behoren niet tot de meest geliefde en bekende delen van de
Bijbel. Toch hebben ze ons veel te zeggen over de praktijk van het
geloofs- en gemeenteleven te midden van de weerbarstige
werkelijkheid vol lijden, dwaling en afval.
LEES JE MEE?
Deze bijeenkomst op 9 oktober is de tweede in een nieuw begonnen
reeks van geloofsgesprekken over Bijbelgedeelten. Deelnemers kiezen
het te bespreken gedeelte.
Deze avond lezen we Hebreeën 11. We komen hier een lange rij van
gelovigen uit de tijd van het Oude Testament tegen. De brandstof voor
hun geloof en hun verwachting was steeds de belofte van God. Maar de
vervulling van deze belofte hebben zij vaak niet gezien. Sommigen
heeft het wel heel erg tegengezeten. Toch hielden zij het vol om te
geloven.
Wat doet het met ons als het ons tegenzit en we ‘zien er zo weinig
van’? Bieden de geloofsgeschiedenissen van de mensen van Hebreeën
11: 1-40 ons houvast? Hoe breng je Hebreeën 10: 36 in praktijk: Blijf
juist volharden, want als u de wil van God doet, zult u ontvangen wat
u beloofd is?
Ik nodig je uit om dit hoofdstuk gezamenlijk te lezen, en om samen
door te praten over wat het bij ons oproept. Wie weet ontstaat er een
idee voor een preek of een overdenking om wat we vinden met meer
mensen te kunnen delen.
Als je ervoor voelt om mee te lezen en denken, dan ontmoet ik je
graag op woensdagavond 9 oktober om 20.00 uur in De Schakel. Inloop
vanaf 19.30 uur.
Hartelijk welkom!
Ds. Henk van Kapel
JEUGDWERK EN CATECHISATIE
We beginnen op 13 september, de tweede keer is 4 oktober. Welkom!
Verdere informatie volgt.
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IN MEMORIAM ADRIANA JOHANNA SPRANGERS – FARO
Adriana Johanna – Jaantje – Sprangers – Faro, sinds 2 november 2002
weduwe van Johan Sprangers, is overleden op 28 juni, in de leeftijd
van 95 jaar. Ze overleed in haar kamer in De Stroming. Ze werd
geboren en groeide op in ‘s Gravenmoer. Ze diende er bij boeren. Ze
huwde in 1949 Johan Sprangers. Hij was werkzaam in de
schoenindustrie. Ze kregen vier zonen en een dochter. Het gezin
woonde in ‘s Gravenmoer en Waalwijk voordat het verhuisde naar
Waspik, de Marijkelaan, en de Wendelnessestraat. Als weduwe
verhuisde ze naar de Laan van Ravenschot, en in 2015 naar De
Stroming. Veel luxe konden ze zich niet permitteren. Van koken en
lekker eten met allemaal genoot ze. Als ze de klein- en
achterkleinkinderen zag, bloeide ze op. Graag ook trok ze op met
vriendinnen en de mensen en vrijwilligers van de
Roosevelthuisvakanties.
De afscheidsdienst hielden we op dinsdag 2 juli in de kerk, waarna we
haar hebben begraven naast haar echtgenoot op de begraafplaats om
de kerk. We lazen uit Jesaja 49 over Sion, God heeft de stad in zijn
handpalm gegrft. We hoorden de nodiging van de Here Jezus in
Mattheüs 11: Kom tot Mijn allen die vermoeid en belast zijt, en Ik zal
jullie rust geven. De Here God sta de kinderen, klein- en
achterkleinkinderen bij, de zus en zwager en verdere familie, de buren
en vrienden, en ieder die in Jaantje Sprangers-Faro een geliefde
medemens mist. Het correspondentieadres is: Langendijkstraat 23,
5171 EN Kaatsheuvel.
Ds. Henk van Kapel
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VANUIT DE KERKENRAAD
Postbeheer
Erik de Rooij beheerde een jaar lang het digitale postadres en de
postbus van de gemeente. Hij verzorgde de postlijsten voor de
kerkenraadsvergaderingen. Wekelijks zond hij de ingezonden kopij voor
de Voetius door aan mij als redacteur.
Vanwege andere verplichtingen die op zijn pad zijn gekomen heeft Erik
de kerkenraad gevraagd op zoek te gaan naar een opvolger.
Ouderling Thomas Hanckmann heeft zich beschikbaar gesteld om dit
werk tijdelijk over te nemen. We zijn hier blij mee.
Intussen doen we hierbij de oproep aan u: wilt u overwegen of u aanleg
heeft en kans ziet om deze taak te kunnen aanvaarden en zo het
kerkenraadswerk tot steun te zijn? Als u meer informatie wenst, neemt
u dan contact op met een van de kerkenraadsleden.
De kerkenraad dankt Erik de Rooij heel hartelijk voor zijn zorgvuldige
inzet en overleg en fijne samenwerking.
Vooruitblik
Uit de plannen die voor het nieuwe seizoen in de maak zijn bij
jeugdwerk, catechisatie en kerkenraad noemen we alvast:
- woensdagavond 9 oktober Bijbellezing en –gesprek Lees je mee?
- zondag 27 oktober gezinsdienst met aansluitend activiteit voor de
jongeren;
- maandagavond 25 november Bezinning Advent in de kerk.
De programma’s voor de jeugdclub en catechisatie volgen.
Belijdeniscatechisatie
Enkele jongeren willen in het nieuwe seizoen belijdeniscatechisatie gaan
volgen. Als je ervoor voelt om mee te doen, neem dan contact op met
ds. Van Kapel.
Namens de kerkenraad, ds. Henk van Kapel
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CBS DE BRUG
Arie en Anneke van Harselaar namen na respectievelijk 28 en 21 jaar
afscheid als directeur en leerkracht van Christelijke Basisschool De
Brug. Tijdens de drukbezochte receptie op 4 juli sprak Arie een
dankwoord. Daarin bedankte hij zijn vader. Het ontroerde mij. Naar de
gewoonte van die dagen wilde de hoofdmeester van zijn school Arie als
arbeiderszoon en leerling van de arbeidersklas inschrijven voor de
ambachtsschool. Maar zijn vader vond dit onderscheid tussen hogere en
lagere sociale klassen niet eerlijk. Hij vond: leerlingen hebben
ongeacht hun afkomst recht op gelijke kansen op scholing die bij hen
past en die zij willen. Hij ging met de schoolmeester praten. De
uitkomst was dat de schoolmeester Arie aanmeldde voor het
toelatingsexamen voor de MAVO. Zo opende zijn vader voor hem het
pad naar het leraarschap. Arie vertelde dat hij in zijn loopbaan als
meester in totaal 1100 leerlingen onder zijn hoede heeft gehad. Hij
heeft ze begeleid in de geest van zijn vader van gelijke kansen voor
elke leerling. Meneer Arie en juf Anneke hebben zich denk ik om hun
gedreven en betrokken persoonlijke inzet voor de kinderen erg geliefd
gemaakt.
Het afscheid van Arie en Anneke van Harselaar is een markeerpunt in
hun persoonlijke leven. Wij wensen hen voor hun afscheid en voor hun
toekomst samen en samen met de kinderen alle goeds toe.
Het afscheid is ook een moment in de geschiedenis van de Waspikse
dorpsgemeenschap. We wensen de nieuwe directeur Woulinda van
Tiggelen- van de Vendel Gods zegen toe, en ook alle leerkrachten, de
conciërges en bestuursleden. Moge jullie inzet voor elk van de kinderen
die aan je worden toevertrouwd een steun in de rug zijn op hun
levensweg.
Namens de Hervormde Gemeente, ds. Henk van Kapel
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JEUGDWERK
Zaterdag 22 juni weer een leuke dag gehad bij buurgemeente ’sGrevelduin-Capelle met kinderen van verschillende gemeentes in strijd
om de wisselbeker. Helaas hebben we hem deze keer niet kunnen
veroveren. Wel zijn er weer mooie plaatjes geschoten.
Hartelijk dank aan de organisatie.

We zijn ook weer volop bezig met de voorbereiding voor het nieuwe
seizoen we hebben er weer zin in; vrijdag 13 september gaan we weer
van start, zet hem vast in je agenda!! Ook 27 oktober is een datum die
je vast kunt reserveren, dan wordt er een gezinsdienst georganiseerd
met aansluitend enkele activiteiten voor de jongeren.
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Maar eerst allemaal een hele

Namens de leiding jeugdwerk Waspik
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CONTACTMIDDAG 12 JUNI 2019
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Het regende dat het goot.
Maar dat had geen invloed op de stemming van de deelnemers van de
laatste contactmiddag van dit seizoen.
Om twee uur waren er ongeveer 20 personen in De Schakel aanwezig.
En er werd al volop gezellig gebuurt met elkaar.
Maar toen bekend werd gemaakt dat het de bedoeling was dat we naar
De Langendam (de Pluktuin) zouden gaan, werden de gezichten van de
aanwezigen wel wat somber………..
Maar na een vluchtige blik op Buienradar klaarden zowel de gezichten
als ook het weer zelf weer op. Dus al snel vertrokken we naar ’t
Vaartje. Daar aangekomen was het warempel al droog.
We werden hartelijk ontvangen door Marianne de Bont en kregen een
kopje koffie of thee met cake.
Vervolgens werd er een diapresentatie gehouden van het ontstaan en
de werkwijze van de Pluktuin. Marianne vertelde boeiend wat er zoal
het hele jaar door te doen en te zien is.
Haar man Sjaak houdt zoveel mogelijk alles “buitenom” bij, terwijl zij
zelf lezingen houdt, workshops en ook High Tea behoort tot de
mogelijkheden. Maar uiteraard gaan veel bezoekers de tuin in en
mogen daar zelf kiezen welke bloemen men wil gaan plukken.
Omdat door de regen alles behoorlijk nat was geworden, bleef het voor
ons bij een wandeling door de uitgestrekte tuin en weilanden.
Verder werd er nog wat nagebuurt en daarna gingen we terug naar De
Schakel.
Daar werden we verrast door een opgesteld koud en warm buffet.
Natuurlijk smaakte dat allemaal weer heerlijk.
Nadat de middag werd besloten gingen we allemaal voldaan
huiswaarts.
Rest mij nog de organisatoren te bedanken voor de fijne middag.
We hopen op woensdag 11 september weer aan het nieuwe seizoen te
beginnen.
Henk van Oosterhout
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NADENKERTJE
Stel je eens voor wat er zou gebeuren als we op dezelfde manier met
onze Bijbel omgaan als met onze mobiele telefoon?
Het zou betekenen dat we:







onze Bijbel constant op zak hebben;
er meerdere malen per dag een blik in werpen;
wanneer we hem vergeten, weer naar huis gaan om hem op te
halen;
hem gebruiken voor het verzenden van onze berichten naar onze
vrienden;
hem behandelen alsof we nooit zonder hem kunnen leven;
hem van onze ouders mee krijgen voor onze veiligheid en om met
hen te communiceren.

In tegenstelling tot een mobieltje heeft de Bijbel nooit storing op het
netwerk. Op elke locatie heb je bereik. We hoeven ons geen zorgen te
maken over het beltegoed, want de Heere Jezus heeft de rekening al
betaald en we kunnen onbeperkt contact met Hem zoeken. Laten we er
dan ook gebruik van maken!
Enkele ‘alarmnummers’:










als je verdrietig bent, lees dan Johannes 14.
als je nerveus bent, lees dan Psalm 51.
als je bezorgd bent, lees dan Mattheüs 6 vers 9 en 34.
als je in gevaar bent, lees dan Psalm 91.
als de Heere God ver weg lijkt, lees dan Psalm 63.
als je vertrouwen moet worden versterkt, lees dan Hebreeën 11.
als je alleen en bang bent, lees dan Psalm 23.
als je hard en kritisch bent, lees dan 1 Korinthe 13.
als je verlangt naar vrede en rust, lees dan Mattheüs 11 vers 2530.
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SCHAATSEN VOOR RED EEN KIND: WIE DURFT?
Red een Kind On Ice is een ijskoud sportief evenement voor mensen
met een warm hart. Schaats op 21, 24, 28 of 31 januari 2020 mee in de
Alternatieve Elfstedentocht op de Weissensee. Meld je aan voor de Red
een Kind On Ice - ploeg en schaats mee voor het goede doel!
Elke dag sterven duizenden kinderen aan de gevolgen van armoede. Die
werkelijkheid is hard te verteren! Daarom zet Red een Kind zich in om
de levensomstandigheden van deze kinderen te verbeteren. Door de
alternatieve Elfstedentocht te schaatsen voor Red een Kind lever jij
een directe bijdrage aan een hoopvolle toekomst voor kinderen in
armoede! Durf jij de uitdaging aan om een schaatstocht van 100 of 200
km af te leggen?
Doe mee!
Op www.redeenkind.nl/onice kun je je aanmelden voor de Red een
Kind On Ice – schaatsploeg. Ook vind je daar een brochure met
praktische informatie over reis & verblijf én schaatstips van
professionele marathonschaatsers.
Heb je belangstelling of weet je iemand die dit zou willen? Neem dan
contact met ons op! Contactpersoon Ilse van Dommelen:
ilse.vandommelen@redeenkind.nl | 06 – 11 50 83 90.
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NIEUWS OM DOOR TE GEVEN
Infoberichten van het Nederlands Bijbelgenootschap

Anagrammen
Zet de letters van de cursiefgedrukte woorden in de juiste volgorde.
1. E.B. Muisrat was blind.
2. Isaak groef de pur Oerbocht.
3. Baas Mol wilde koning worden in plaats van David.
4. Chris Aas was een zoon van Jakob.
5. Ad Polpit was de man van Debora.
6. In psalm 104 kun je lezen over het zeemonster Valetina.
7. Paus Droefti, een vriend van Paulus, was ernstig ziek maar werd
weer beter.
8. Ali Meb probeerde het volk Israël te vervloeken.
9. Koning Og had een bed van rijze.
10. Daniël werd ook wel Abel Tessa sr. genoemd.
11. Volgens 2 Samuel 21 doodde Han Clean de reus Goliat.
12. Marta en Maria waren zussen van zr. Saula.
De eerste letters van de oplossingen vormen het woord …

Oplossing puzzel
1. Bartimeüs - 2. Rechobot - 3. Absalom - 4. Issachar - 5. Lappidot - 6. Leviatan - 7.
Epafroditus
8. Bileam - 9. ijzer - 10. Beltesassar - 11. Elchanan - 12. Lazarus - Het woord is:
BRAILLEBIJBEL
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De Bijbel: even veelkleurig als het leven
Het NBG heeft besloten regelmatig blogs van externe auteurs plaatsen
uit de hele breedte van bijbelgebruikers in Nederland en Vlaanderen.
Die mogen hun eigen geluid laten horen – en dat zal soms een ander
geluid zijn dan u van het NBG gewend was. Ze mogen ‘liberaal’ of juist
‘radicaal’, ‘rechtlijnig’ over de Bijbel schrijven.
Lees het hele artikel op debijbel.nl.
Link: https://www.debijbel.nl/nieuws/de-bijbel-even-veelkleurig-alshet-leven-0
2018: Topjaar voor het Nieuwe Testament
Voor het Nieuwe Testament was 2018 een topjaar. Wereldwijd werden
bijna 15 miljoen exemplaren van dit bijbelgedeelte verspreid. Dit
gebeurde vooral in Azië, waar christenen in de meeste landen een
minderheid zijn. Niet eerder in dit decennium werden zoveel Nieuwe
Testamenten verspreid. Dit meldt United Bible Societies (UBS), het
overkoepelend orgaan van de 150 bijbelgenootschappen, in zijn rapport
over 2018.
Geef voor braille bijbelboeken in Angola
Het leven van blinde mensen in Angola is zwaar. Angola is één van de
armste landen van Afrika en blinden worden vaak niet als volwaardige
mensen gezien. Veel Angolezen zijn gelovig en lezen én leven uit de
Bijbel. Zélf de Bijbel lezen is een diepgewortelde wens van blinde
Angolezen. Maar, geld voor kostbare braille bijbelboeken is er niet. Het
Nederlands Bijbelgenootschap vraagt uw steun om de wens van blinden
in vervulling te laten gaan: zélf de Bijbel kunnen lezen.
Geven kan via de website van het Nederlands Bijbelgenootschap.
Link: https://formulier.bijbelgenootschap.nl/donatie-angola-website.
Bemoedig Irakese en Syrische vluchtelingen in Libanon
Veel Irakese en Syrische vluchtelingen in Libanon willen heel graag
(weer) een eigen bijbel hebben. Het Nederlands Bijbelgenootschap
helpt daarbij. En als extra bemoediging kunt u deze vluchtelingen een
persoonlijke boodschap sturen.
21

Stuur een e-mail naar info@bijbelgenootschap.nl, vertel ons hoeveel
kaarten u wenst te ontvangen en naar welk adres we ze kunnen sturen.
Retourneer de kaarten met een mooie bemoediging (in het Engels) in
een gesloten envelop vóór 17 juni naar: Nederlands Bijbelgenootschap,
t.a.v. Rianne Wijmenga, Antwoordnummer 272, 2000 VC Haarlem
Via de website van het Nederlands Bijbelgenootschap kunt u het
project ook financieel steunen.:
Link: https://formulier.bijbelgenootschap.nl/bijbels-libanon
Revisie Nieuwe Bijbelvertaling
Het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG) werkt aan de revisie van de
Nieuwe Bijbelvertaling (NBV) uit 2004. Sinds het verschijnen van de
NBV heeft het NBG van talloze lezers reacties en suggesties ontvangen.
Die worden meegewogen en benut om de NBV aan te scherpen. Het
doel van de revisie is om de kwaliteit van de NBV verder te versterken
binnen de vertaalmethode van de NBV, en om een versie van de NBV te
maken die lezers nog sterker als hun Bijbel kunnen omarmen.
Meer weten? Lees het artikel van Matthijs de Jong op debijbel.nl
Link: https://www.bijbelgenootschap.nl/revisie-nieuwebijbelvertaling-waarom-en-hoe/
Oplossing puzzel
1. Bartimeüs - 2. Rechobot - 3. Absalom - 4. Issachar - 5. Lappidot
- 6. Leviatan - 7. Epafroditus
8. Bileam - 9. ijzer - 10. Beltesassar - 11. Elchanan - 12. Lazarus Het woord is: BRAILLEBIJBEL
Puzzel: zoek de bijbelnamen
In onderstaande zinnen zit een naam uit de Bijbel verborgen. Zoek de
namen en schrijf de eerste letter op. Wat lees je nu?
1.
2.
3.
4.
5.

Daar komt vast iemand op af in de NBG'51.
Je moet hem wel even nabellen.
Er zwemt een orka in de oceaan.
Zet jij jouw lamp daar onder een korenmaat?
Na tante Truus komt ook oom Jan op bezoek.
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6. De stam arriveerde in het Beloofde Land.
7. Hij gaat in mei zaken doen.
8. Dit spel is heel leuk.
9. Alle vissen werden gevangen in het net aan de rechterzijde.
10. De meester is er!
11. Eh … u denkt dat dat in de Bijbel staat?
12. 'Abba' is Aramees voor 'vader'.
13. Opa, u lust toch wel een glaasje wijn?
14. Een lam echt goed verzorgen is best lastig.
15. Dat staat al jaren op de planning
16. Toen de roeiboot vertrok, bleef de kano achter.

Oplossing puzzel
1. Vasti 2. Abel 3. Kaïn 4. Aäron 5. Natan 6. Tamar 7. Izak 8. Eli 9. Levi 10. Ester 11. Ehud
12. Sara
13. Paulus 14. Lamech 15. Atalja 16. Noach
De eerste letters vormen het woord: VAKANTIELEESPLAN.
Het vakantieleesplan van het NBG kun je aanvragen met deze link:
https://formulier.bijbelgenootschap.nl/vakantieleesplan2019-website

Vakantieleesplan 2019
Vraag het gratis Vakantieleesplan 2019 aan van het Nederlands
Bijbelgenootschap. Ideaal om een moment los te komen van uw
dagelijkse bezigheden. 15 dagen bijbelse inspiratie in een handzaam
formaat.
Bestellen kan met deze link:
https://formulier.bijbelgenootschap.nl/vakantieleesplan2019-website
2018: innovatief jaar voor bijbelwerk NBG
Veel animo voor de nieuwe app Mijn Bijbel, aansprekende bijbeledities
en doorgaande groei van digitaal bijbelgebruik. Dat blijkt uit het
jaarverslag 2018 van het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG) en het
Vlaams Bijbelgenootschap.
Bekijk het jaarverslag 2018 op:
www.bijbelgenootschap.nl/jaarverslag
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NBG overweegt nieuwe vertaling van Exodus 20:5
Moeten kinderen boeten voor de schuld van de ouders? Die vraag wordt
besproken in bijbelvertaalblad ‘Met Andere Woorden’ van het
Nederlands Bijbelgenootschap (NBG). In het kader van de revisie van de
Nieuwe Bijbelvertaling overweegt het NBG een andere vertaling van
Exodus 20:5, een tekst uit de Tien geboden. Het gaat om de zin: 'voor
de schuld van de ouders laat ik de kinderen boeten'.
De gewijzigde vertaling van Exodus 20:5 vloeit voort uit de NBV-revisie
waaraan het NBG momenteel werkt. De sinds 2004 binnengekomen
reacties worden gebruikt om de kwaliteit verder te verbeteren. Naar
verwachting zal de revisie eind 2020 afgerond zijn.
Link: https://www.bijbelgenootschap.nl/moeten-kinderen-boetenvoor-de-schuld-van-de-ouders/
App Mijn Bijbel uitgebreid met audio
Bijbellezen op je smartphone wordt steeds gevarieerder. Het is nu ook
mogelijk om de Bijbel te beluisteren. Het NBG stelt de audio van de
vijf meest gebruikte bijbelvertalingen beschikbaar via de app Mijn
Bijbel.
Link: https://www.debijbel.nl/app
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DE HERBERG
Tussenjaar
Tien maanden de tijd om jezelf te ontwikkelen en je horizon te
verbreden, je talenten te ontdekken en je te bezinnen op de toekomst,
veel verschillende werkzaamheden en samen met andere jongeren
vanuit je geloof je inzetten voor een ander. Met ingang van september
2019 is er weer plaats voor vier diaconaal werkers in de Herberg in
Oosterbeek. Je krijgt een eigen kamer, kost en inwoning. De
werkzaamheden zijn gevarieerd en er wordt rekening gehouden met je
wensen en talenten. Je krijgt geen salaris (wel een
onkostenvergoeding) maar ontvangt veel. Aarzel niet en bekijk onze
website voor meer informatie. www.pdcdeherberg.nl
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