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2009, het jaar van de verlossing?
VERLOST WORDEN. Weg ellende, bevrijd van alle zonden. Eindelijk
iemand die de last overneemt. Verlosser zijn kan ook niet anders dan
geweldig heten. Onbaatzuchtig ben je dan, de goedheid zelve en met
bovenmenselijke eigenschappen.
De grootste verlosser aller tijden stierf aan een kruis om ons van onze
zonden te verlossen. Geen wonder dat van alle eretitels die de
Christusfiguur ooit ten deel zijn gevallen, die van 'de Verlosser' nog altijd
zeer hoog wordt aangeslagen. Misschien is het wel zijn belangrijkste
eretitel. 'Zoon van God' is zo bovenmenselijk. Verlosser is heel bruikbaar,
ook nu voor ons.
Verlossing. Het is een oud, bijna ongebruikt woord, dat nog altijd meer wil
betekenen dan 'los maken'. Het past in het rijtje schepping, paradijs,
zondeval, verbond, verrijzenis. Verlossing gaat in elk geval veel verder
dan bevrijding, vernieuwing of verandering. Verlossing schenkt nieuw
leven. En heeft een heel praktische oorsprong. Als vroeger in de Joodse
samenleving een vrouw door haar man werd verlaten en daarmee haar
status verloor, had de familie de plicht een nieuwe man aan te wijzen, die
voor haar moest zorgen. Dat was 'de losser', de 'verlosser'. Hij schonk de
vrouw een nieuw leven. Zo'n man had een heel sociale functie en hij
offerde zich op. Ik kom dat bij hindoestanen in mijn pastorale werk bij
Justitie wel tegen. Verlossing, uit het oude leven gegrepen.
Obama als verlosser?
Jezus als de verlosser van onze zonden, de Christus die voor ons aan het
kruis is gestorven, lijkt niet de Verlosser waar de mensheid nu op zit te
wachten.
Toch is het wel interessant dat tegenwoordig overal allerlei verlossers
opduiken. Obama als nieuwste. Maar voldoet Obama aan de criteria om
verlosser te worden genoemd?
Voor Jezus Christus is de eretitel 'Verlosser' juist gebruikt om het
onbenoembare aan te geven. Daar staat tegenover ik moet erkennen dat
de komst van Obama religieuze trekjes heeft. Hij biedt hoop, perspectief.
Zelf zie ik iets van een verlosser in de maatjes die naast een zieke of een
exgedetineerde staan. Iemand die een last meedraagt, even op zich
neemt.
Je wordt niet zomaar een verlosser die tot verlossing in staat is. Om het
lijden van de mensheid op je te nemen, moet je of de status van
almachtige God hebben of aan enkele criteria voldoen.Veertig jaar nadat
Jezus was gestorven, werd over hem gesproken in termen als 'de
Verlosser'. Niemand kende hem meer persoonlijk. Hij was gestorven aan

het kruis, als een terrorist. Maar hij voldeed kennelijk aan bepaalde
eigenschappen. Hij was iemand die te vergelijken was met de man die
een verlaten vrouw een nieuw leven geeft. Als een 'losser'. Ook in alle
evangeliën wordt over Jezus als verlosser geschreven. Iemand die zorgde
voor een bestaan zonder kwaad, zonder zonde. 'En verlos ons van het
kwade, amen', luidt het slot van het Onze Vader, het gebed dat dagelijks
door miljoenen met overgave wordt gebeden. Veelal achteloos, omdat die
verlossing toch iets van een nog steeds niet ingeloste belofte blijft.
Bestaan zonder scheur.
Denkend aan de zonde spreek ik liever over een 'scheur' die in ieders
leven af en toe zichtbaar wordt. Een onvolkomenheid die we met ons
meedragen en die er af en toe voor zorgt dat 'we willen wat we niet doen
en doen wat we niet willen'. Jezus als verlosser biedt een bestaan zonder
scheur.
Heeft ”verlossing” in die betekenis voor ons nog enige waarde?
Velen in deze tijd kunnen zich er weinig bij voorstellen. Verlossing en de
verlosser worden nu vooral buiten de religie gezocht en gevonden. Dat
betekent dat de begrippen toch een wat andere betekenis krijgen, in mijn
ogen enigszins aan inflatie onderhevig zijn. Maar ik accepteer ook dat
iedereen op zijn eigen manier naar een verlossing op zoek gaat. Obama
komt dan weer in het vizier. Een man met charisma, die verschijnt op het
moment dat een volk kennelijk rijp is voor verlossing. Een Messiasachtige,
die in meer dan een opzicht voldoet aan het klassieke ideaal van
verlosser. Hij is iemand in wie je het vertrouwen stelt dat het wel goed
komt.
De zoektocht of het verlangen naar verlossing lijkt iets van alle tijden.
Omdat het met de ziel te maken heeft. Die verbindt ons met onze
Schepper, de Eeuwige. Is Hij het dan niet Zelf die ons het verlangen naar
verlossing heeft ingegeven, wat door een charismatische leider weer
wordt wakker gemaakt?
Gelukkig hoeft de gemeente van Christus niet steeds opnieuw die
zoektocht met alle dreigende teleurstelling aan te gaan. Zij weet dat haar
Verlosser leeft.
Ik wens u een verlossend nieuwjaar.
Arjan Noordhoek
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Regelrecht uit de raad

In memoriam Reind van de Riet

Sinds enige tijd vergaderen we met een nieuw raadslid. In de
gemeentevergadering van 9 november heeft de gemeente op voorstel van
de Bestuurlijke Raad Henk Boeschoten jr. verkozen als raadslid. Wij zijn
erg blij met deze uitbreiding en met zijn inbreng. De komst van Henk
betekent een herschikking van taken binnen de raad. Henk neemt het
coördinatorschap liturgie en diaconaat over van Eduard Groen. De
kwaliteit en affiniteit van Eduard liggen meer op het vlak van
gemeenteopbouw en toerusting. Wij zijn als raad nog op zoek naar een
voorzitter. Tot die tijd fungeert Eduard tijdens raadsvergaderingen als
zodanig.
De vijf taakvelden binnen de gemeente waren verdeeld over twee
coördinatoren, Loes Vegter en Eduard Groen. Nu we een aantal jaren met
deze verdeling werken, blijkt dat het taakveld apostolaat zo verweven zit
in de andere vier taakvelden: diaconaat, pastoraat, catechese en liturgie,
dat we apostolaat niet meer als een apart taakveld zien. De andere
taakvelden zijn opnieuw verdeeld. Loes is coördinator voor pastoraat en
catechese, Henk is coördinator voor liturgie en diaconaat.
We hebben nu ruim twee jaar ervaring met de structuur die sinds het Silo
in de Steigers-proces is ingevoerd. En naast de bevinding rond het
taakveld apostolaat zijn er ook op andere terreinen vast verbeteringen
mogelijk. Het lijkt de raad goed dat we met een aantal mensen deze tijd
uitgebreid gaan evalueren. Wat ging goed, waar kan het beter, wat
moeten we vasthouden en wat kunnen we verbeteren. U hoort hier meer
over, want ook de gemeente willen we hierin betrekken.

Volkomen onverwacht overleed donderdag, 18 december, aan het eind
van de middag onze broeder Reind van de Riet.
Na een dag vol aktie op de universiteit, net thuisgekomen kreeg hij een
hartstilstand.

Namens de raad
Harryet Eijkman

Wij kennen Reind in Silo als een mens met een warm hart. Met
nieuwkomers in Silo ging hij altijd meteen in gesprek. Als het even kon
nodigde hij ze uit voor de wijkavond, maar ook bij hem en Dinie thuis om
te eten. Niemand klopte bij hem tevergeefs aan.
Als wetenschapper verbaasde Reind de mensen vanwege zijn kinderlijk,
maar diep geloof. Vanuit dit diepe geloof heeft hij zich ingezet voor Silo.
Zo heeft hij jaren in de kerkenraad gezeten en de laatste jaren heeft hij
samen met Dorete vele Pastorale huisbezoeken afgelegd op de voor hem
zo kenmerkende manier met de Bijbel, die van hem hierbij niet mocht
ontbreken.
30 jaar lang heeft Reind trouw op het orgel onze diensten begeleid. Na de
preek speelde Reind graag een stuk muziek, het liefst van Bach, die hij zo
zeer bewonderde.
Dinie en Reind waren al voorzichtig aan begonnen met het bedenken van
plannen voor hun 50 jarig huwelijksfeest. Helaas heeft dat niet zo mogen
zijn.
Voor Dinie en de kinderen en kleinkinderen komt dit afscheid als een
harde klap.
Wij bidden dat Dinie en de kinderen in deze moeilijke tijd de troost en
kracht van God zullen ervaren.

Dankwoord
Dankwoorden van de familie van Reind van de Riet, uitgesproken tijdens
de herdenkingsdienst
Beste familie en vrienden,
Vandaag moeten wij afscheid nemen van Reind. Het verdriet door zijn
plotselinge overlijden is bij ons allemaal erg groot. We moeten afscheid
nemen van een lieve man, een geweldige vader en opa.
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Maar over dit afscheid heen houden we onze goede herinneringen aan
hem. Ieder van ons heeft zijn eigen, persoonlijke herinneringen aan
Reind. We hebben hem allemaal gekend als een warm mens, bewogen,
betrokken en bevlogen.
Zijn geloof in God was voor hem heel waardevol. Overtuigd maar
bescheiden deelde hij dit vaak met anderen. Hij wilde God’s liefde elke
dag praktisch maken in de vele en diverse contacten die hij onderhield.
Wij vinden het bijzonder fijn te weten dat u allemaal van grote waarde
bent geweest in het leven van Reind. Laat onze betrokkenheid en zorg de
komende tijd in het bijzonder uitgaan naar Dinie.
Tot slot willen wij, Dinie, de kinderen en kleinkinderen, u bedanken voor
uw medeleven, uw aanwezigheid en bijdrage vandaag en de goede
woorden die gesproken zijn. Het geeft ons troost en kracht.

Afgelopen maand
zondag 14 december,3de zondag van Advent
We werden begroet door Henk Boeschoten, met daar aan verbonden,
enkele mededelingen. Hans nam hierna de dienst over, met als inleiding,
de ruimte waarin we ons vanmorgen mogen bevinden, een ruimte mag
zijn waar God aanwezig wil zijn. Als symbool hier van wordt de
paarskaars aangestoken. We zingen het lied van de Vrede; van Vrede
kan een mens alleen maar dromen? Maar wij roepen uit het duister om
meer licht. Na het aansteken van de drie adventskaarsen is er een
ogenblik van bezinning. Waar een bede mag zijn, voor een dienstbare
plaats in onze levenswoestijn. Dit komt ook tot uiting in het gebed: Help
ons Heer de duisternis te doorbreken, door de kracht van U Heilige Geest
Er waren drie schriftlezingen: Jesaja 65:17-25; Johannes.3:22-30 en
1Thessalonicenzen 5:12- 24. Voor de overdenking mochten we ook nog
luisteren naar het Silokwartet.
De verkondiging met voor mij als inhoud, Vrede en Vrijheid. We leven in
de Adventstijd, Advent met zijn verwachtingsgedachte: hoelang nog?
Wanneer zal er vrede en vrijheid komen. Jesaja mocht de toekomst
inzien, hij mocht al iets zien, van die nieuwe hemel en die nieuwe aarde.
Ook komen wij deze verwachtingsgedachte tegen in het tweede gelezen
schriftgedeelte (Joh.3:22-30). Deze gedachte is nog steeds in ons
midden. Hoe lang nog? Wanneer komt die Vrede, waar Jesaja over
profeteerde, waar de wolf en het lam samen in Vrede met elkaar op
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trekken. Kunnen wij nog geloven in de herschepping van God? Als wij
dagelijks om ons heen kijken, zien we toch de gruwelijkheden om ons
heen, die mensen elkaar aandoen. Waar is die zorgende God? Ja, al
deze vragen, met kerst in het vooruitzicht, Vrede op aarde, in de mensen
een welbehagen.
Dan moeten we even omschakelen, Hans gaat met ons naar een rivier, de
Jordaan, waar een doop plechtigheid plaats vind, aan beide kanten van
de Jordaan. Aan de ene kant doopt Johannes en aan de andere kant
Jezus. Een competitie strijd? Helemaal niet. Johannes wijst naar de
overkant. Daar doopt de ware Vredevorst en het visioen uit Jesaja gaat
hier in vervulling en hiermee is eigenlijk het werk van Johannes gedaan
en wordt Johannes weer een gewoon mens, die kan twijfelen aan de
Vredevorst. Als gelovige mogen we het werk van Jezus over nemen, niet
door eigen kracht, maar door de kracht van de Heilige Geest, maar
kunnen er ook twijfels ontstaan, zoals bij Johannes de doper. Maar als
dienaar van Jezus Christus, mogen we met opgeheven hoofd en in alle
zwakheid het vuur van de Vrede Vorst levendig houden.
.
Na een muzikale bijdrage van Tim, zingen we nog het lied als God ons
thuisbrengt en wordt er voorbede gevraagd, voor Lenie en Rike en voor
vrienden van Janneke en Ronald. Na het gebed, zingen we nog een
bedelied. Uit het duister komen wij, lopend in een lange rij, roepen door
een stille nacht: Christus kom, de wereld wacht.
Oeds Veen
21 december 4de zondag van Advent
Voorganger
Begeleiding
Collecten
Lector

ds. Arie de Boer
Willem Jan Stuut
Gemeenten en Amnesty
Adry Veen

Na het voor lezen van het In Memoriam van Reind van de Riet zijn we als
gemeente toch deze vierde adventzondag gaan vieren, verdrietig maar
toch ook dankbaar.
Deze vierde advent zondag had als thema God als geheim.
Een geheim daar willen we in het algemeen alles over weten, maar over
dit geheim lopen de meningen zeer uit een.
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Dit geheim zal zijn onthulling vinden in de geboorte van Jezus als kindje
Jezus in de stal van Bethlehem.
Maria is degene die dit grote wonder overkomt, en draagt dit, en zij hoort
dat Elisabeth ook zwanger is in haar hoge ouderdom, wat een vreugde.
Ja, maar ook vele roddels: ja, ja, en Jozef is niet de vader, valt Maria ten
deel. Zoals het voor Maria moeilijk te bevatten was, was dat het ook voor
de discipelen in de omgang met Jezus. Jezus zei: praat er maar niet over,
ze begrijpen het toch niet en de mensen weten niet wat ze doen. Aan ons
wordt gevraagd dit alles te overdenken, maar ook wij zullen het nooit ten
volle kunnen bevatten. De vrouw in verwachting, er is leven in haar aan
het groeien, er beweegt en groeit iets. Vinden wij die beweging ook in ons
zelf, groeit in ons ook het gezaaide en bewegen we er ons ook naar toe?
Het is net zo geheimzinnig als het je overkomt als de geboorte van een
kind: je wilt het aan iedereen vertellen zoveel blijheid en vreugde is er.
Waarom nu juist dit verhaal over de geboorte van een kind, nieuw leven
vertederd ons altijd, het houd een belofte in van nieuwe kansen. Maar dit
kind Jezus genaamd, wat moet je er mee? zoon van God, ja, bij God
kunnen we ons nog wel een beeld bij vormen, maar die zoon?
Dat is nu juist het geheim: God gaf zijn zoon en komt ons zo tegemoet in
al zijn eenvoud, een beeld wat ons niet vreemd is, een pasgeboren kind,
we mogen leven uit de hand van God.
En zo worden we aangespoord om het kind in ons zelf te ontdekken, terug
naar onze wortels, de bron van ons bestaan te gaan, en zo te leren niet de
volwassen en weldoordachte mens te willen zijn. Maar in vol vertrouwen
zoals je als kind zeker was van de liefde van je ouders, nu in alle eenvoud
durft te zeggen: Heer open mijn ogen, mijn handen, mijn oren, leer me
weer te leven zo als U bedoelt heeft, nieuwsgierig als een kind naar elke
nieuwe dag. En zo bezig te zijn om volwassen te worden in het geheim
van God. Wie de Zoon ontvangt, heeft alles.
Mogen we leren als zusters en broeders verder te gaan in het besef dat
het genade is dat we niet alles hoeven te weten, en er toch voor ons
gezorgd wordt. Amen
Corrie Vogel
Jozef in het licht
1e kerstdag
voorgangers Willemijn Bakkes en Arjan Noordhoek
1e advent hebben we het gehad over ontwaken over met open ogen
kijken en je bewust zijn van de wereld om ons heen.
4e advent over wekken en verwekken en nu met kerst over Jezus het kind
van God.
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We spreken over hoe Jozef op een nette manier Maria af wil stoten
zonder haar te beschuldigen van overspel, want zij is zwanger. En als
Jozef haar zou beschuldigen zal zij gestenigd worden wegens overspel.
Om dit te voorkomen wil Jozef van haar scheiden. In de nacht voordat hij
dit kan doen krijgt Jozef een boodschap in een droom: blijf bij Maria en
neem haar tot je echtgenote en het kind dat zij draagt als je zoon.
De wereld is vol van boodschappen. Reclames met: dit kun je kopen, zus
kun je doen. Spotjes met suggesties om dingen anders te doen.
Een wereld vol boodschappen zo ook in die tijd. De wijzen en herders die
op zoek gaan naar de stal. Jozef die de boodschap krijgt om bij Maria te
blijven en het kind aan te nemen als zijn echte zoon en na de geboorte de
boodschap om te vluchten voor hun veiligheid.
Zoveel boodschappen zoveel keuzes die gemaakt moeten worden. Jozef
maakt zijn keuzes aan de hand van Gods boodschappen. Dat mogen wij
ook doen: keuzes maken aan de hand van Gods boodschap. We mogen
op weg gaan met de hulp van Hem.
Martijn van Laar
zondag 28 december
voorganger Hans Baas,
Orgel Tim Borgdorff
De lezingen zijn uit: Psalm 124, Jeremia 31: 15-17 en Matteüs. 2: 13-18
Wat betekend God voor mij? Is de vraag die in onze tijd wel eens klinkt.
Niet alleen van mensen buiten de kerk, maar ook binnen de kerk hoor je
vaak “wat heb ik aan God?” Het is toch aan mens en maatschappij, we
moeten het toch zelf maken?
In Matteüs 2 lijkt het of Herodes de macht heeft. Maar hij is een pion. God
houdt de leiding. Herodes dient Gods plan: Gods zoon moet naar Egypte.
En in Bethlehem wordt geweend.
Op 3 plaatsen in de Bijbel weent Rachel.
In Efrat: Als haar tweede zoon geboren wordt sterft Rachel. Ze noemt
haar zoon ongeluksjong Ben-Oni. Maar Jacob noemt hem Benjamin:
gelukskind. Het kind is zijn twaalfde: God voltooit Zijn werk.
Hoe reageren wij in tijd van afscheid nemen, als het leven niet brengt wat
we verwachten? Dan is er spanning tussen feit en belofte. We moeten niet
alleen voor de belofte kiezen (later wordt alles beter), maar ook niet
blijven stilstaan bij verdriet.
Rachel huilt ook in Rama als de kinderen weggevoerd worden in
ballingschap naar Babel. God ziet en weet van het verdriet en probeert
troost te geven door de woorden van Jeremia: Kijk Babel voorbij, kijk naar
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Mij, Ik zal ze terugbrengen. De Heer redt niet op dit moment, Hij troost niet
door ze nu terug te brengen, maar door uitzicht op de toekomst. God ziet
ons verdriet, kent ons gemis. Liefdevol veegt Hij de tranen uit onze ogen,
opdat we de trooster zullen zien: Jezus Christus.
Matteüs denkt aan Rachel als hij de kindermoord beschrijft. Hij zegt dat
deze historische tekst wordt vervuld. De geschiedenis van Gods volk tot
de komst van Christus. Mattheus wil laten zien dat er een andere tijd
aanbreekt met de geboorte van Jezus.
Het is vaak moeilijk om Gods liefde te zien. Israël ervoer de bevrijding uit
Egypte niet als een echte bevrijding: ze werden nu de slaven van God.
Luther heeft gezegd: Eerst schenkt de Vader mij met zijn beloften, Zijn
genade en Zijn Vaderschap, maar dan staat nog te bezien of ik dit aanneem.
Het gaat om onze reactie op Gods liefde. Hebben wij de liefde van en
voor dat kerstkind persoonlijk ondervonden? Waar dat gebeurt verdwijnt
de vraag: Wat betekend God voor mij? Zijn liefde zocht mij en de vraag
wordt: Wat beteken ik nu voor God? Beseffen wij kind van God te zijn?
Dienen we omdat dat nu eenmaal moet, of verlangen we ernaar om God
te dienen. Durven we ons laten vertederen door dat kind van Bethlehem,
het zien van Gods liefde en Zijn redding?
De vraag: Wat beteken ik voor God? is een vraag die alleen gesteld kan
worden vanuit de ontmoeting waarin de mens zich bewust is geworden
van die grote liefde van God in Jezus Christus. Amen.
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Maria probeerde hem uit te leggen
de zwangerschap kwam niet door een man
Maar door Gods Geest, dit benadrukte zij dan.
Jozef geloofde het niet, om het maar ronduit te zeggen
Nu was het zeker, dat in die dagen
wanneer een ongehuwd meisje zwanger was
zij werd gestenigd... gestenigd?
zijn geliefde? dit kon hij niet verdragen!
Hij wilde haar heimelijk verlaten
er was geen andere keus, zoals hij dacht
maar dan toen hij droomde, in een nacht
verscheen een engel en begon te praten:
Jozef wees niet bevreesd
want het kindje dat in Maria leeft
is een Zaligmaker, die verlossing geeft
ontvangen uit de Heilige Geest
Hetgeen voorzegd is door de profeten,
neem Maria gerust tot je vrouw
want zij is niet ontrouw, maar trouw
Immanuel, God met ons, zo zal hij heten

Joke van Laar
Jozef, uit zijn slaap ontwaakt,
luisterde naar de opdracht des Heren
Niets kan nu nog weren,
dat Maria moeder wordt van Jezus
die zijn volk voor eeuwig gelukkig maakt.

De droom van Jozef
Was dit nu zijn aanstaande vrouw?
hij had haar zo lief, met heel zijn hart
zou zij dan toch, o wat was dat hard
Had zij een ander, was zij hem ontrouw?
Waarschijnlijk hoorde hij het net
toen Maria terug kwam van Elisabeth
na drie maanden, ja toen hoorde hij het pas
dat zijn geliefde zwanger was.

van Anton P Staal
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Met God, uw enige vertrouwen, het Nieuwe Jaar in
Schriftlezingen: Psalm 121
Jesaja 51: 1-6
Romeinen 8: 31-39
Kerst is voorbij.
We werden weer even bepaald bij de houding van Maria, haar volledige
overgave aan de Vader.
Maria die een boodschap krijgt van de Engel Gods. Een boodschap die
haar hele leven op z’n kop zal zetten.
Toen zij tegen de Engel Gods zei: “Ik wil de Here dienen. Laat met mij
gebeuren wat de Here gezegd heeft” kon zij absoluut niet bevroeden wat
haar te wachten stond. Maar wat een grenzeloos vertrouwen had zij in
haar God.
Elizabeth sprak de mooie woorden: “Gelukkig is zij die geloofd heeft dat
de woorden die de Heer gesproken heeft, in vervulling zullen gaan.” Deze
woorden werden haar door de Geest ingegeven, maar je moet ze nog wel
geloven.
Wat mooi als je zó kunt geloven en je leven vol vertrouwen in de handen
van de Vader durft te leggen. “Doet U maar wat U gezegd heeft, ik
vertrouw me aan U toe”.
Wat een vertrouwen! Hoe groot is ons vertrouwen? Durven wij ons leven
zo aan de Heer toe te vertrouwen? We sluiten het oude jaar af, einde van
het jaar 2008 en we beginnen met het nieuwe jaar. Het wordt mogelijk een
jaar vol met onzekerheden: hoe ernstig wordt de recessie? Wie van ons
zal er werkeloos worden? Hoeveel geld gaan we verliezen en hoe zal ons
pensioen er uit gaan zien. Eén en al onzekerheid.
We mogen het oude jaar met God af sluiten en samen met de Vader naar
het Nieuwe Jaar kijken.
We willen het zo graag samen met de Heer doen. We hebben de Heer zo
hard nodig, maar hoe groot is ons vertrouwen? Durven wij in de
voetsporen van Maria te treden?
Durven wij de Vader onvoorwaardelijk te vertrouwen, net zoals Jezus Zijn
Vader vertrouwde?
Of hebben wij nog last van een paar “maren?’ Maar als dit…………… of
maar als dat…………….. Stel je nou toch voor dat…………………………
en vul maar in.
We lezen in Psalm 121: “Ik sla mijn ogen op naar de bergen, vanwaar
komt mijn hulp?” en we lezen verder dat de Heer onze voet niet zal laten
wankelen en dat de Heer niet slaapt. Hij is onze wachter, onze schaduw
aan onze rechterhand. Ja, Hij behoedt ons voor alle kwaad en waakt over
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ons leven.
Het is het Woord van God dat tot ons spreekt, het Woord dat ja en amen
is. Werkt dat Woord ook zo in ons hart en in ons leven?
God zegt in Jesaja 51 vers 6: “De redding die Ik breng zal voor altijd
blijven en Mijn recht zal geen einde hebben.” God is onze Redder, onze
Helper, onze schuilplaats. We weten het en toch is er soms die twijfel.
Paulus schrijft het zo mooi in de brief aan de Romeinen: “Ik ben er van
overtuigd dat dood noch leven, engelen noch machten, noch krachten,
heden noch toekomst, hoogte noch diepte, of wat er ook maar is in de
schepping, ons zal kunnen scheiden van de liefde van God, die Hij ons
gegeven heeft in Christus Jezus, onze Heer.” Die allesomvattende liefde
van God is ons geschonken en aan ons is het om dat geschenk aan te
nemen. Aan ons de keus: Ja of nee.
Wij mogen weten dat God nog steeds dezelfde God is. Hij is niet
veranderd. Zijn wij dan veranderd? Zijn wij anders dan al die mensen die
door Paulus in Hebreeën 11 worden genoemd? Die mannen en vrouwen
die op God vertrouwden en deden wat God hen opdroeg? Ik denk dat
deze mensen ook wel hun momenten van twijfel hebben gekend. Dat zij,
net zoals wij, hebben gewikt en gewogen, maar dat lezen we niet terug in
de Bijbel. Dat kan ook niet want dan zou de Bijbel wel heel erg dik
worden. Het komt erop neer dat deze mensen uiteindelijk gekozen
hebben voor hun God en “Ja”‘ hebben durven zeggen. “Ja, Heer, wij
willen U gehoorzamen; wij willen U dienen. Heer, ik vertrouw op U.”
God is nog steeds de God die Hij toen was en nu is en zal zijn. Gelukkig
maar!
God ziet in Zijn oneindig grote liefde ons aan en weet dat wij moeite
hebben met dat rotsvaste geloof. Hij ziet ons struikelen en van het pad
afdwalen. Hij weet dat de twijfel soms toeslaat en dat we het soms niet
zien zitten. Hij weet ook dat het soms moeilijk voor ons is om dat
vertrouwen vast te houden als we door verdriet overmand worden en wij
vastlopen in onze eigen vragen. Maar dan mogen we weten dat Gods
liefde zo groot is en dat Hij ons niet alleen laat. Hij laat niet los wat Hij is
begonnen.
Misschien hebben wij momenten gekend in het afgelopen jaar waarop we
ons heel eenzaam voelden en misschien wel hebben gedacht: “Waar ben
U, God?” Of misschien zijn we boos geweest omdat het toch weer mis
ging en we zo hadden gehoopt dat de Heer ons dat zou besparen.
Misschien heeft u afscheid moeten nemen van een dierbare en leek God
ver weg.
Weet dan wel dat God een God van trouw is en dat Hij zijn kinderen niet
in de steek laat. Hij wordt door óns soms op een afstand gehouden. Zo
zijn er soms momenten waarop het voor ons moeilijk is om te bidden. God
weet dat en zorgt toch voor ons. God vraagt ons Hem te vertrouwen in
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alles.
Laten wij de Heer danken voor zijn zegeningen voor het afgelopen jaar en
voor zijn niet aflatende zorg voor ons en Hem vragen: “Heer, ga met ons
mee, ga ons voor op ons levensspoor. Geef ons de kracht om zo te leven
zoals U dat van ons vraagt. Maak ons tot Uw discipelen.”
Om met de woorden van Paulus te zeggen: “We laten ons niet door
financiële problemen, door een dreigende recessie, door oorlogen en
honger scheiden van de liefde van de Heer”. Nee, wij stellen ons
vertrouwen op de Heer en bidden om Zijn leiding, om Zijn kracht om dat te
doen wat ons als Christenen wordt opgedragen. In Jezus hebben wij de
Heilige Geest ontvangen die onze Helper en Trooster is.
Zo mogen we in vol vertrouwen op God het Nieuwe Jaar ingaan.

Op één kaart staat:

Moge God, die ons hoop geeft, u in het geloof geheel en al vervullen met
vreugde en vrede, zodat uw hoop overvloedig zal zijn, door de kracht van
de Heilige Geest.

Mijn dochter belde mij vanuit Amerika en vroeg of ik achter de computer
wilde gaan zitten, zodat we konden skypen. Wat een uitvinding! Zo
konden we met elkaar praten en elkaar in levende lijve zien. Zo ver weg
en toch heel dicht bij. Zij vertelde mij dat zij steeds moest denken aan de
laatste ‘Kerst’ met Fons. 2 Jaar geleden op 23 december overleed hij,
maar een paar dagen voor zijn overlijden wilde hij nog zo graag met ons
aan tafel zitten en mee eten. Carin wilde racletten en had alles
meegenomen uit Den Haag. Fons hoorde haar enthousiasme over de
maaltijd en vroeg mij: ’Mag ik met jullie mee eten?’ We hebben de tafel
heel feestelijk gedekt en “toevallig” kwam mijn vriendin ook net langs en
kon ook aanschuiven. We hebben Fons naar beneden getild. Zo hebben
we met z’n viertjes Kerst gevierd. “Mam” zei Carin, “weet je wat mij zo bij
blijft en waarom het zo bijzonder was? Op dat moment aan tafel ging het
helemaal niet over de ziekte van Fons en zijn naderende dood, maar over
de liefde. Hij straalde zoveel liefde uit en schonk ons zo veel liefde, de
rest was niet belangrijk. Wat hij in die 15 minuten aan ons gaf was zo
mooi en dat zal mij altijd bijblijven. Hij mocht uitdelen van wat hij van de
Heer had ontvangen. Een rotsvast vertrouwen en een geloof vol liefde.
We waren niet verdrietig, maar blij met elkaar. Dankbaar dat dit ons werd
gegeven en Fons die nauwelijks heeft gegeten, noemde dit de mooiste
Kerst van zijn leven. Wat was dit een mooi moment en wat goed om
daaraan terug te kunnen denken”.
Onze hemelse Vader troost zijn kinderen op Zijn manier, want Hij weet
wat wij nodig hebben en ook de manier waarop.

Veel heil en zegen voor het nieuwe jaar.
Uw pastor
Willemijn Bakkes

Een pastoraal moment
26 december 2008
The day after…
Het is Tweede Kerstdag en ik hoef even niets. Pas vanmiddag ga ik aan
de slag in de keuken.
Dit jaar heb ik mijn beide buren uitgenodigd en mijn zus, die ook alleen is.
Ja. Waarom de buren?
Ik heb erg geboft met mijn buurtjes. Het zijn fijne mensen die voor je klaar
staan als het nodig is en ongemerkt mij en mijn huis in de gaten houden,
want zeggen zij: “Je bent nu zo alleen en we willen niet dat jou iets
overkomt.” U kent vast wel het gezegde: “Beter een goede buur dan een
verre vriend”. Goede buren van elkaar zijn, vind ik heel belangrijk. O, het
wordt vast een heel gezellige vanavond.
In alle rust bekijk ik nu de Kerstkaarten nog eens die mij toegezongen zijn
door heel veel mensen en lees nog eens al die lieve, goede wensen.

Dit LICHT waar alles uit begon
Baant zich een weg in onze nacht
Verwijst ons leven naar de bron
Het heeft ons stralend opgewacht,
Is onze zon!

Sytze de Vries

Mooi om te weten dat dit LICHT door onze duisternis heendringt.
Ons is geen leven zonder hobbels en obstakels beloofd, maar wel dat Zijn
Licht ons zal beschijnen en met ons meegaat en ons de weg wijst. We
gaan soms door een heel diep dal, ons treft een groot verdriet of we
worden getroffen door ziekte. En toch, ondanks alles, mogen we weten en
er op vertrouwen dat Hij, het Licht in de wereld, met ons is.

Op een andere kaart staat: Vonk van hoop in onze nacht
Wenkend Licht dat op ons wacht
Gloed van mededogen
Warmte in hart en ogen
Zo mogen we het nieuwe jaar ingaan met hoop. Maar om die hoop in ons
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mee te dragen, moeten we wel geloven dat het Licht voor ons in de
wereld is gekomen. Het Licht dat ons wenkt, voor ons uitgaat en in ons wil
schijnen.
Hoe het er in het komende jaar voor ons allemaal uit zal zien , weet
niemand maar wij mogen in al onze onzekerheid, vertrouwen op God die
ons niet loslaat.
Psalm 62 heeft zulke mooie versregels:
2. Alleen bij God is mijn ziel gerust; alleen van Hem komt mijn redding
3. Hij alleen is mijn rots en redder, mijn hoge vesting - ik zal nooit vallen.
12.Eén ding heeft God gezegd, twee dingen waren er te horen: ‘kracht is
er bij God,
13 Bij U heer, is er liefde.’
Ik wens u allen voor 2009 dat u de Liefde van God in uw leven mag
ervaren, dat Zijn Licht u mag bestralen en de weg zal wijzen en dat u mag
uitdelen van deze Liefde.
Veel heil en zegen voor het komende jaar.
Uw pastor
Willemijn Bakkes

Carla op reis
Het is 2008, Liberia, vijf jaar na de zeer bloedige burgeroorlog onder
leiding van Charles Taylor. Hij greep in 1989 de macht en tot 2003 was
Liberia in de ban van moordpartijen, verkrachtingen, afhakken van
ledematen en vreselijke gruweldaden.
Na 15 jaar gruwelijke burgeroorlog en uitbuiting is het land een puinhoop.
Maar hoe bouw je een land op na meer dan 15 - 20 jaar chaos? Een hele
generatie die nauwelijks onderwijs heeft gehad, iedereen is
getraumatiseerd, vertrouwen in elkaar is ver te zoeken, 80% van de
vrouwen is verkracht, de dreiging hangt nog steeds in de lucht, 80% is
werkeloos, corruptie viert hoogtij, een miljoen vluchtelingen. Er is zoveel
nood dat het me bijna verpletterde. De mensen leven bij de dag, want het
is nooit zeker of er morgen eten is of medicijnen als je ziek bent. Extreme
armoede is voor hen allemaal de realiteit van alle dag. Dat betekent
rondkomen met je hele gezin van 2 euro per dag.
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Donderdag 15 januari 2009, afl 1
Ik was voor Metterdaad in Liberia om een project van ZOA te bezoeken.
Nic Street leidde mij rond in de meest arme sloppenwijk van de
miljoenenhoofdstad Monrovia. De ELWA Community wordt bewoond door
weduwen, slachtoffers en vluchtelingen van het vreselijke regime.
Iedereen leeft hier in extreme armoede.
Voor ons zijn water en goede sanitatie de meest normale dagelijkse
voorzieningen. In Monrovia is het een zaak van leven of dood. Deze wijk
is gebouwd op rotsgrond. Putten zijn te ondiep en staan een aantal
maanden van het jaar droog. Grondwater zit te diep en een pomp slaan
door de rots is onbetaalbaar. Afval kan niet begraven worden, en ligt op
stinkende hopen her en der in het dorp. Als het regent stroomt het water
over de vuilnisbelten rechtstreeks de putten in. Mensen zijn doorlopend
ziek van het zwaar vervuilde water.
Schoon water en voldoende latrines betekenen: minder diarree, minder
kosten aan medische zorg, minder kindersterfte, minder malaria, minder
cholera.
Nic laat mij in een andere wijk zien hoe het ook kan: putten met schoon
drinkwater en (gezamenlijke) latrines. Met als gevolg: gezondheid en dat
geeft uiteindelijk de mensen kracht en energie om te kunnen werken. En
dat betekent weer vooruitgang, hoop in de toekomst, vertrouwen.
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Donderdag 22 januari, afl 2
In de armste wijk van de hoofdstad Monrovia staat een kerk met een zeer
actieve gemeente. Dominee Tarlo is een spin in het web. Hij verzorgt
diensten, doet het pastoraat, diaconaat is een belangrijke tak van zijn
werk en hij maakt radio-uitzendingen om de mensen te wijzen op hygiëne,
het koken van water en gebruik van latrines.
Extreme armoede en ziekte is een groot probleem in zijn gemeente. Hij
laat mij zien hoe de mensen in het dorp moeten leven. Er is een chronisch
tekort aan schoon water, mensen delen met velen een ontoereikend
toilethokje. Aan de overkant van de zeer drukke verbindingsweg is een
waterpomp van het ziekenhuis. Veel mensen lopen elke dag uren lang om
daar water te halen. Ook de kinderen van Beatrice deden dat elke dag.
Tot haar dochter werd aangereden door een auto en het ongeluk niet
overleefde. Iedere dag lopen volwassenen en kinderen gevaar, alleen
maar omdat ze water willen halen. Ds Tarlot legt uit hoe belangrijk het is
dat er financiën komen om in het dorp putten te slaan. De gemeente wordt
ondersteund door projecten van Zoa.
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Donderdag 5 februari, afl 4
In de arme ELWA Community is Martha
een belangrijke vrouw. Zij is verpleegster
en heeft een baan. In haar vrije uren geeft
ze gratis advies aan de dorpsgenoten die
zich melden aan haar voordeur. Zij doet
een eerste diagnose, heeft goedkope
medicijnen (per pilletje) en verwijst door
naar het ziekenhuis. Bij haar kom ik kleine
Josua tegen. Zijn moeder had hem naar
Martha gestuurd omdat hij koorts en
diarree heeft. Eigenlijk moet hij naar het
ziekenhuis, maar daar heeft zijn moeder
geen geld voor. Bijna zou hij met een zakje
ORS (tegen uitdrogen) naar huis gestuurd
worden. Ik heb aangeboden zijn
ziekenhuiskosten te betalen. Eenmaal daar
aangekomen blijken er ernstige dingen aan de hand met Josua en had hij
geen dag later moeten komen!!

Donderdag 29 januari, afl 3
Ik ben een hele dag “te gast” geweest
bij Nora Wongbue. Zij is 58 en leeft
met haar kinderen en kleinkinderen in
1 klein kamertje van haar vervallen
huis. De sloppenwijk is gebouwd op
een rots, dus de meeste mensen
proberen met stenen hakken een klein
inkomen bij elkaar te slaan. Om 6 uur
staat Nora op, als ze het heeft, maakt
ze casavepap voor haar gezin. Samen
met de grotere kinderen gaat ze naar
de plek waar ze kunnen hakken…
onvoorstelbaar zwaar werk, elke dag
weer, in de moessonregen of onder de
brandende zon, niet werken is niet
eten. Verder is de dag gevuld met
water halen bij het ziekenhuis, hout
sprokkelen, eten maken en hopen dat
je kinderen niet ziek worden. Er is
geen geld voor medicijnen, maar het vervuilde drinkwater maakt dat er
eigenlijk altijd wel iemand ziek is. Een dag uit het leven van Nora, een
uitzichtloze cirkel van, honger, ziekte en armoede.

Elk jaar in het regenseizoen breekt er een cholera epidemie uit. Het
regent nog maar een paar weken als ik er ben, maar de eerste patiënten
liggen al in het quarantaineziekenhuis. Ik kan me niet voorstellen hoe de
medische staf in dit vervallen en oude gebouwtje 300 – 500 patiënten
tegelijk moet gaan verplegen. Het is een vreselijk besmettelijke ziekte. De
patienten liggen in hun blootje onder een laken op een houten plank met
plastic eroverheen. Midden in het bed zit een gat, daaronder staat een
emmer. De diaree loopt de hele dag. Er zijn geen medicijnen tegen
cholera, de bacterie moet uit je lijf gespoeld worden… het infuus staat op
1 liter per uur, als je 3 dagen net zoveel vocht kan toedienen dan dat eruit
loopt, heb je een kans dat je het overleeft….
Hulporganisatie ZOA slaat putten en bouwt latrines. Ziektes die het gevolg
zijn van vervuild drinkwater (zoals uitdroging, cholera en diarree) kunnen
daardoor voorkomen worden. Heel veel levens worden daardoor gered!
Nederland Helpt, elke donderdag om 17.00 uur op Nl 2.
Giro 300300, Liberia
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Gebeden die onze kinderen mogen
begeleiden in het Nieuwe Jaar
Ouders willen zo graag dat hun kinderen goed terecht komen, maar dat
heb je niet in de hand.
Eén ding kunnen ouders blijven doen: bidden voor hun kinderen.
De afgelopen jaren heb ik als gevangenispredikant van zowel
volwassenen als van de jeugd vaak mogen horen: “Ik heb een oma die
voor mij bidt!” En uit de manier waarop dat gezegd wordt, blijkt hoe
belangrijk dat is voor de mensen. Wij mogen, nee, ik zou zeggen: we
moeten blijven pleiten voor onze kinderen. Hen opdragen aan de Heer en
vragen om Zijn bescherming in deze veel eisende wereld. Ik schrik er
telkens weer van als ik hoor hoe groot het aantal van zelfdoding is onder
de jeugd en hoeveel jonge mensen er ernstig overspannen rondlopen.
De kracht van het gebed wordt vaak door ons onderschat. Hieronder
staan twee liederen die mij geraakt hebben. Zij zijn de afgelopen dagen
door verschillende koren gezongen. Onze kinderen hebben onze
gebeden hard nodig.
Willemijn Bakkes
Uw pastor
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Wij brengen hen tot u, o vader
neem gij die kind’ren aan uw hand
Arrangement : Martin Zonnenberg
Eerste componist : Pieter Stolk
Tweede componist : J. Thomson

Gebed voor mijn kinderen
Ik leg de namen van mijn kind'ren in uw handen
Graveer Gij ze daarin met onuitwisbaar schrift
Dat niets en niemand ze meer ooit daaruit kan branden
Ook niet als satan ze straks als de tarwe zift
Houdt Gij mijn kind'ren vast als ik ze los moet laten
En laat altijd uw kracht boven hun zwakheid staan
Gij weet hoe mateloos de wereld hen kan haten
als zij niet in het schema van de wereld gaan
Ik vraag U niet, mijn kind'ren elk verdriet te sparen
Maar wees Gij wel hun troost, als ze eenzaam zijn en bang
Wil om uws naams wil hen in uw verbond bewaren
en laat ze nooit van U vervreemden, nooit hun leven lang
Eerste componist : Pieter Stolk
Nederlandse Tekst : G. le Grand-Wiersma

Wil onze kind'ren, Heer, bewaren
Wil onze kind’ren Heer bewaren
in ’t leven, zwaar van zorg en leed
En schenk ons ’t onbeperkt vertrouwen
dat G’er geen enkel van vergeet
Bind Gij hen daag’lijks nauwer, vader,
aan u, beschermer overal
Dat wat hun lot ook worden moge
Er geen uit uw gemeenschap valt
Wil hen in uwe vrede bergen
Al raast om hen al ’t aards tumult
Geef hun uw kracht als zonden lokken
en uw vergeving in hun schuld
Wil onze kind’ren, Heer, bewaren
op wegen naar uw eeuwig land

Baptistengemeente Silo

Kaarsenverkoop Luuk
Ook dit jaar was het weer een hartverwarmend gebeuren, want jullie
kochten kaarsen en andere door de wijngaardbewoners gemaakte
artikelen voor een bedrag van 233,-. Een geweldige opbrengst!
Luuk was helemaal opgetogen. En zoiets leuks is erg aan hem besteed in
deze moeilijke periode die nu al drie jaar duurt.
In 2005 zette de Wijngaard een reorganisatie in en sindsdien is de zorg
instabiel en ernstig verschraald. Dat tast de levensvreugde van de
bewoners danig aan.
We blijven hopen dat het nieuwe jaar betere perspectieven biedt.
Jullie meeleven helpt ons om de moed erin te houden.
Luuk, Dick en Joke
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Om voor te bidden …
Silo is als Stipkerk met meerdere gevangenissen in stad en regio
verbonden. Zo heeft Joke Koning banden met de P.I.Zeist, waar
vluchtelingen voor hun uitzetting uit Nederland een gedwongen verblijf
houden.Justitiedominee Harma Zuidersma heeft met haar vrijwilligers een
netwerk van gebed opgezet, wat maandelijks wordt voorzien van nieuwe
‘gebedsintenties’. Zo kunnen kerken, ook als zij niet binnen de muren
komen, meeleven en helpen om mensen, zowel de gedetineerde
vluchtelingen als hun geestelijk verzorgers, ondersteuning te geven.
GEBEDSINTENTIES voor JANUARI 2009
De afgelopen maand vertelde de Armeense Lucy u haar verhaal.
Zij dankt u voor uw gebeden!
Aram, Lucy’s landgenoot, heeft niet kunnen vermoeden welk drama er
zich in zijn leven zal afspelen wanneer hij als Armeniër verliefd wordt op
het Aseri meisje Marina. Is deze keuze tot 1988 voor een gemengd jong
stel geen probleem in Azerbeidzjan, na de oorlog met Armenië zal het
families verscheuren. Aram en zijn familie vluchten vanuit Azerbeidzjan
naar Armenië. Zijn broer komt om in de oorlog tussen beide landen over
de Armeense enclave Nagorno Karabach.
Aram’s moeder en grootmoeder worden in Armenië vermoord uit wraak
voor zijn keuze voor zijn Aseri vrouw Marina. Samen met zijn andere
broer en zijn schoonouders vlucht Aram naar Odessa in de Oekraïne.
Zonder de bescherming van een verblijfsvergunning wordt hem elke dag
bij de poging op de markt wat geld te verdienen veel geld afgeperst.
Wanneer dit op een handgemeen uitloopt blijken zijn schoonouders ‘s
avonds bij thuiskomst vermoord. Na de begrafenis van Marina’s ouders
vertrekken ze in 1999 naar de broer van Aram, om Nina, hun 10 maanden
oude dochtertje op te halen om vervolgens in Nederland asiel aan te
vragen. Dramatisch is de ontdekking dat zijn broer niet op de afgesproken
plaats is en onvindbaar blijkt.
Een wanhopige tijd in Nederland volgt waar hij met steun van een goede
psychiater de ervaringen een plekje probeert te geven. Wanneer hun Nina
door het Rode Kruis in 2002 gezond en wel wordt gevonden bij de broer
van Aram wil hij niets liever dan zijn kind na drie jaar bij zich. Omdat hij in
zijn wanhoop geen hulp vindt om Nina naar Nederland te laten komen
pleegt hij in ditzelfde jaar een diefstal om het geldbedrag bijeen te
brengen om zijn kind naar Nederland te smokkelen. Drie jaar later, in
2005, wordt Aram voor de diefstal bestraft met een boete en wordt hij door
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de IND ‘ongewenst verklaard’. Aram wordt daarmee uitgesloten van het
verblijf in het AZC. Dankzij de inzet van de psychiater van Aram
ondergaan zijn vrouw en twee kinderen niet hetzelfde lot. Marina en haar
twee kinderen vallen onder het generaal pardon en mogen in Nederland
blijven. Aram vindt een tijd lang onderdak bij een predikant in een
pastorie. Sinds 4 maanden verblijft Aram in het Detentiecentum Zeist.
Door de uitzichtloze situatie besluiten Aram en Marina op 21 oktober jl.
hun zwangerschap van 5 maanden af te breken. 17 dagen later krijgt
Aram het bericht dat zijn ‘ongewenst verklaring’ is ingetrokken.
Een lichtpuntje voor Aram en zijn vrouw en twee kinderen die alles voor
hem betekenen.
Uit veel verhalen en ook uit het bovenstaande verhaal van Aram blijkt
steeds weer dat er Nederlanders zijn die bereid zijn om hulp te bieden aan
medemensen in nood!
Mag ik u vragen om deze mensen te bemoedigen? Mag ik u vragen Aram,
zijn gezin en met hen velen in een zelfde situatie te gedenken in uw
gebeden?
Ik wens u namens mijn collega’s een gezegend 2009!
Met een hartelijke groet,
ds. Harma Zuidersma
prot. geest.verzorger P.I.Zeist
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Kerstkaartenactie Kamp Zeist
Fijn dat ook Silo, mét veel kerken in de regio, mee deed met het sturen
van een kerstgroet aan de gedetineerden in Kamp Zeist. Tijdens de
feestdagen zaten er zo’n 500 uitgeprocedeerde asielzoekers en illegalen
gevangen, in afwachting van hun “uitzetting”. Aan ieder van hen werd een
persoonlijke kerstgroet gegeven plus een telefoonkaart van 15.-.
Want voor de telefoonkaarten werd in totaal 7500.- bijeengebracht.
Door ons in Silo werden 50 kerstgroeten geschreven en ik maakte
bovendien namens jullie 260.- over voor de telefoonkaarten, terwijl een
aantal mensen rechtstreeks aan de stichting gireerden.
Zo gaven we een teken van meeleven aan mensen in een uiterst
onzekere situatie.
Joke Koning, vrijwilliger kerkdiensten Kamp Zeist

Uit de Exodus Nieuwsbrief
Uit de Exodus Nieuwsbrief Uit Vrije Wil van december 2008 nemen we
onderstaand stukje tekst over van de hand van Victor Wildeman, die als
vrijwilliger/ maatje verbonden is aan de Exodus Nazorggroep Utrecht.
Financieel, budgettair neutraal
Wat, gaat het in de Uit Vrije Wil nu ook al over de kredietcrisis, of over
geld? Bij Exodus gaat het toch juist over mensen en niet over geld? Nou,
onderstaand stukje gaat wél over geld, maar daarmee vooral óók over
mensen.
Vanuit het maatschappelijk werk van een gevangenis komt een verzoek
naar Exodus Utrecht voor nazorghulp voor Jan. Hij heeft kortdurend in de
gevangenis gezeten en heeft hulp nodig om zijn leven weer wat op de rit
te krijgen. Bij onze kennismaking blijkt dat hij bij zijn invrijheidstelling niet
beschikt over een uitkering, noch over een geldige identiteitskaart.
Typisch geval van 'kip en ei verhaal': geen uitkering dus geen geld, geen
geld dus geen geldige identiteitskaart, geen geldige identiteitskaart dus
geen uitkering.
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Jan blijkt door een familielid die zijn administratie 'verzorgde', te zijn
ontdaan van al zijn spaarcentjes voor de oude dag, waar hij vele jaren
hard voor had gewerkt. Huur, energie, zorgverzekering, etc. bleken ook
niet betaald. Kortom het fundament onder zijn bestaan was in een klap
weg. Jan was totaal uit het lood geslagen en kwam 'op straat'. De
Gemeente Utrecht kon hem niet meer traceren, dus werd hij ook
uitgeschreven uit de Gemeentelijke Basis Administratie (GBA).
Als je in Nederland ingeschreven staat in een gemeente heb je
tegenwoordig een Burger Service Nummer (BSN); kijk maar eens in je
paspoort of op je rijbewijs. Jan dus niet, die had alleen een Sociaal
Fiscaal Nummer (Sofi) van de belastingdienst, nog uit de tijd dat hij zijn
eenmansbedrijfje had. De politiek spreekt al jaren over de oprichting van
een Register Niet-ingezetenen (RNI) waarin Nederlanders die niet in een
GBA staan ingeschreven moeten worden opgenomen (1,2 miljoen
personen, bijvoorbeeld ook Nederlanders die in het buitenland wonen),
maar dat is na jaren van praten nog steeds niet gelukt.
De gemeente Den Haag fungeert zo lang als landelijk vangnet voor
iedereen zonder BSN. Jan moet dus twee maal naar Den Haag om een
nieuwe identiteitskaart persoonlijk aan te vragen en op te halen en naar
de fotograaf voor een pasfoto. Geen geld voor een uitschrijvingsbewijs
van de gemeente Utrecht, geen geld voor twee treinkaartjes, geen geld
voor de fotograaf en ook geen geld voor een nieuwe identiteitskaart.
Wél een mens, maar helemaal zonder geld. Waar mensen zo in de knel
zijn geraakt schiet Exodus te hulp! Veel goede assistentie en wat geld van
Exodus Utrecht geleend, omdat we als maatje geen geld uitlenen; zo
houd je de relatie zuiver. Met de auto samen op en neer naar Den Haag
en tussendoor samen een broodje gegeten, want Jan had die dag nog niet
gegeten. Hetzelfde ritje en broodje nogmaals toen de identiteitskaart klaar
was om te worden opgehaald. Met het felbegeerde stukje plastic Jan
aangemeld voor een uitkering, bankrekening geregeld en aangemeld voor
opvang in de Tussenvoorziening.
Jan heeft inmiddels dus weer een dak boven zijn hoofd, is voor zijn eten
niet meer aangewezen op goedgevigheid van zijn vrienden en wordt
geholpen met zijn financiën en schuldsanering. Met zijn eerste ontvangen
geld van zijn verkregen uitkering zijn we samen in de auto naar Exodus
Utrecht gereden om het geleende geld terug te betalen. Alles is dus
financieel, budgettair neutraal afgehandeld.
Nou ja, feitelijk ontbreekt er een stukje rente, maar waar hebben we het
over als Exodus zo met een klein beetje geld het leven van een mens in
de knel weer op de rit kan helpen te krijgen. Gaat het dus toch over
mensen en niet over geld!

Regelrecht januari 2009

blz 25

Uit de Unie nieuwsbrief
Terugblik AV
Op 22 november vond in Barneveld de najaarseditie plaats van de
Algemene Vergadering. Een korte terugblik door de Unieraadsleden ...
Jannes Hofman, voorzitter Unieraad:
"De AV's veranderen steeds meer van een vergadercultuur in inspirerende
bijeenkomsten. Denk aan het bewogen verhaal van Azatur uit Armenië, de
workshops over zending en diaconaat, de sociale kant van het
gemeente-zijn, het onderling gesprek van de penningmeesters, de
presentaties over het jubileumjaar en de gebedsmarathon, het hartelijk
woord van welkom van de Vrije Universiteit, het afscheid van twee
bijzondere Unie-mensen, enz. Na afloop kregen wij een nog een envelop
met veel inhoud mee. Voor het beperken van het vergadergedeelte is
transparantie van de organisatie en vertrouwen in de leiding nodig. Hier
werken wij aan. Op deze AV groeiden wij verder, naar elkaar en naar
onze Heer. Als afsluiting van de AV in Barneveld hadden wij een prachtige
en feestelijke opening van ons nieuwe kantoor."
Wander Hoen, penningmeester:
"Deze AV heb ik als inspirerend ervaren, hoewel ik deze met wat meer
spanning heb beleefd. Voor het eerst moest ik de begroting verdedigen en
toelichten. Het meest indrukwekkend heb ik het tekenen van de
overeenkomst met de VU ervaren en dan met name de woorden van de
heer Jansen van de VU. De workshop over financiën heb ik als zeer
functioneel ervaren. Het was stimulerend om te zien dat veel mensen
belangstelling voor dit onderwerp hadden."
Diena Lindeman-Kolbe, vrouwenwerk:
"Mijn beleving van de AV - een warme ervaring - met een redelijk grote
opkomst van afgevaardigden en gasten. Hartverwarmend was het verhaal
van br. Azatur uit Armenië. De stemming (met grote meerderheid) om
naar de VU te Amsterdam over te gaan en het warme welkom van de
decaan van de VU heeft op mij de grootste indruk achtergelaten.
De folders van de diverse taakvelden zien er schitterend uit en de
presentatie was origineel en verfrissend. Mijn eigen portefeuille kwam dit
keer niet aan bod maar dat hopen we op de voorjaars-AV in te halen."
Joop Brongers, Theologische Vorming:
"Uit Armenië: Een bevlogen groet van broeder Azatur namens de kleine
maar groeiende gemeenschap van baptisten in Armenië in een vijandige
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omgeving. De kleine voorgangeropleiding daar. Voorbede voor twee pas
afgestudeerde voorgangers, in Iran, in de gevangenis gezet vanwege hun
christelijk geloofsgetuigenis.
In Nederland: 40 Seminariumstudenten. Algemene instemming met het
samenwerkingsvoorstel van ons seminarium met de VU. Het warm
welkomstwoord van de decaan van de theologische faculteit aan de VU.
Voorgangers die tenminste 1 x per vier jaar een (studie)verlofperiode
kunnen genieten, begeleid door Seminariumdocenten.
Dankbaar voor de kansen hier. Gemotiveerd door de uitdaging samen
beter missionaire gemeenten te zijn van Jezus Christus met internationaal
ook oog voor gemeenten als in Armenië. Daar werd ik warm van."
Piet van der Dussen, Gemeenteopbouw en Evangelisatie:
"Vergaderen in Barneveld. Je zou kunnen zeggen een thuis wedstrijd.
Zeker voor mijzelf, wonend in Veenendaal. Voor veel anderen was het,
door het slechte weer, een barre tocht. Ondanks deze omstandigheden
was de opkomst bemoedigend, omdat daaruit een zekere betrokkenheid
mag worden afgeleid met het werk van onze Uniegemeenschap.
Een gemeenschap van gemeenten die betrokken zijn, niet alleen op
elkaar maar ook naar buiten, zelfs tot over de landsgrenzen heen. Het
bleek uit deelname aan de diverse workshops en de reacties die werden
geuit, en natuurlijk de bijdrage van br. Azatur uit Armenië."
Gerard Verbeek, Zending en Diaconaat:
"Goede vragen en pittige discussies tijdens de workshop over het nieuwe
beleid van het taakveld Zending & Diaconaat. En daarna een
constructieve plenaire bespreking. Het gaat immers om de belangrijke
vraag hoe we als Unie en gemeenten samen het beste de opdracht van
Jezus kunnen uitvoeren om het evangelie uit te leven in woord en daad in
al z'n facetten. Dank aan allen die hebben meegedacht en meegepraat.
Mooi dat de plannen zo'n brede steun kregen. Ik kijk daar met voldoening
op terug. Blijf meedenken en vooral meedoen!"
Henk Hamminga, projecten:
"Deze AV was voor mij de eerste keer als unieraadslid. Heel inspirerend
waren de toespraken, de workshops en de bijdrage van broeder Azatur uit
Armenië. Zo puur en bewogen met mensen. Er zíjn voor gemeenten en
voorgangers. Voor de unieraad geldt hetzelfde, we willen er zijn voor
gemeenten en voorgangers. Het speerpunt van de unieraad is
communicatie. Hoe stellen we vragen en hoe kunnen we elkaar
bemoedigen. God heeft ons aan elkaar gegeven om een hand en een
voet voor elkaar te zijn. De stemming over de communicatiemedewerker
heeft mij zeer bemoedigd. We zullen van ons laten horen de komende
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tijd!"

Waarvoor Silo collecteert

EBF-congres 24-26 juli 2009
Meld u nu aan!

Zondag 18 januari collecteren we voor het Nederlands Bijbelgenootschap

De website waarop u zich kunt aanmelden voor het EBF-congres 2009 is
geopend. Een beperkt aantal Nederlandse Baptisten kan zich aanmelden,
omdat elke Europese unie een maximum aantal toegewezen heeft
gekregen - dit om een gelijkmatige en naar getalsverhouding eerlijke
mogelijkheid te scheppen voor alle landen om eraan deel te nemen. Meer
informatie vindt u op: http://www.amsterdam400.org
Het programma begint vaste vorm te krijgen en belooft boeiend en
aansprekend te zijn voor jong en oud. Op zondag 26 juli hoopt de
president van de BWA (br. David Coffey) de toespraak te houden en op
de openingsavond onze br. Teun van der Leer, rector van ons
Seminarium.
Het belooft een unieke gelegenheid te worden om ons 400 jarig jubileum
te vieren en de verbondenheid met broeders en zusters over de grenzen
heen te ervaren.
Jubileummagazine
In 2009 staan we wereldwijd stil bij het 400-jarig bestaan van het
baptisme. In dit jubileumjaar worden verschillende activiteiten
georganiseerd. Als start wordt op in de eerste maand van 2009 het
Jubileummagazine gepresenteerd in de gemeenten.
Noteert u alvast?
Slot jubileumjaar op 14 november 2009 in de Veluwehal in Barneveld ...
De viering van het jubileumjaar wordt in ons land afgesloten op 14
november 2009. Dan zal in de Veluwehal in Barneveld een dankdienst
worden gehouden, want in 'vieren' ligt ook 'danken' besloten. Momenteel
wordt hard gewerkt aan de invulling van het programma. Veel kunnen we
er nu dus nog niet over zeggen, maar mooi wordt het zeker! Als u de
datum vast noteert, weet u zeker dat u er bij kunt zijn!

Het Nederlands Bijbelgenootschap (afgekort NBG) is een protestants
genootschap dat zich bezig houdt met de vertaling van de Bijbel,
verspreiding van bijbels en voorlichting over de Bijbel. Het is gevestigd in
Haarlem.
Het Nederlands Bijbelgenootschap werd opgericht in Amsterdam op 29
juni 1814. Hieraan voorafgaand, op 23 maart, had er een bijeenkomst
plaatsgevonden waarin vertegenwoordigers van het British and Foreign
Bible Society leden van diverse gezindheden hadden samengeroepen om
het principe van Bijbelgenootschappen in Nederland te introduceren. Het
NBG had - en heeft - een protestants interkerkelijk karakter.
Er was wel kritiek van mensen die vonden dat de verkondiging van het
evangelie de taak van kerken was. De kerken waren echter onderling
sterk verdeeld. Daarom werd de taak van het Bijbelgenootschap bewust
beperkt gehouden tot de verspreiding van bijbels en liet men het uitleggen
van de Bijbel aan anderen over.
De eerste activiteiten bestonden uit het inkopen en uitdelen (of tegen lage
prijzen verkopen) van bijbels en bijbelgedeelten. Op 8 november 1815
meldde het NBG in zijn jaarverslag:
* 2208 Nieuwe Testamenten en bijbels te hebben aangekocht
* 1894 Nieuwe Testamenten en bijbels te hebben gekregen
* 1608 exemplaren te hebben uitgedeeld, onder andere aan
gedetineerden, zondagsscholen en armen in de Doopsgezinde Kerk.
Het NBG verspreidde ook bijbels in andere talen. Vanaf 1823 leidde het
NBG Nederlandse taalkundigen op om de Bijbel in het Javaans en later in
andere Indonesische talen te vertalen.
Vanaf 1847 ging het NBG ook zelf bijbels uitgeven.
Na de Tweede Wereldoorlog werd het vertaalwerk ten behoeve van
andere talen dan het Nederlands overgedragen aan de Wereldbond van
Bijbelgenootschappen (UBS).
Sinds de tweede helft van de twintigste eeuw wordt bij het vertalen en
uitgeven van bijbels samengewerkt met de Katholieke Bijbelstichting. Voor
de wetenschappelijke ondersteuning van het vertaalproject van de Nieuwe
Bijbelvertaling werd (voor het Oude Testament) ook samengewerkt met
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joodse theologen.
In 2003 werd het beheer van de uitgeverij van het Nederlands
Bijbelgenootschap overgedragen aan Uitgeversgroep Jongbloed in
Heerenveen, zodat het NBG zich beter kon concentreren op haar missie.
Het NBG heeft vele plaatselijke afdelingen met in totaal ruim 2500
vrijwilligers.

