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Liefdevol verzoek
Vanuit de gevangenis schrijft Paulus 
een brief aan Filemon, een welgestelde 

medechristen in Kolosse. Nadat hij eerst God 
heeft gedankt voor Filemons liefde en geloof, 
komt hij tot zijn verzoek. Hoewel de apostel 
vanuit het geloof in Christus zich vrij voelt 
om alles te zeggen wat hij op zijn hart heeft, 
zelfs om Filemon te bevelen (vers 8), kiest hij 
ervoor om dat niet te doen. Liever spoort hij 
Filemon aan door de liefde en doet hij een 
beroep op diens barmhartigheid. Laat Filemon 
niet vergeten dat Paulus een oud man is die 
bovendien omwille van Christus in de gevan-
genis zit. Opnieuw noemt Paulus zichzelf een 
gevangene van Jezus Christus (als in vers 1). 
Een uitdrukking met een dubbele bodem. Hij 
zit gevangen vanwege zijn geloof en de ver-
kondiging van Jezus Christus, maar ook weet
hij zich met hart en ziel aan Christus verbon-
den, als het ware gevangen in Zijn liefde. 

Onesimus
Pas in vers 10 komt Paulus met zijn eigenlijke 
verzoek. In de gevangenis kreeg hij contact 
met een zekere Onesimus, een slaaf die bij 
zijn meester (Filemon) was weggelopen. Het 
wordt uit de brief niet duidelijk waarom. Mis-
schien was hij het slavenleven beu en wilde 
hij een vrij man zijn. Op zich begrijpelijk. 
Een slaaf was het eigendom van een meester 
die met hem kon doen en laten wat hij wilde. 
Misschien had Onesimus geld gestolen. Vers 
18 zou daarop kunnen wijzen. In ieder geval 

heeft Onesimus zijn biezen gepakt en is ver-
trokken. Daarna is hij met Paulus in contact 
gekomen. We weten niet hoe dat precies is 
gegaan. We houden het er maar op dat het een 
wonderlijke leiding van God is geweest. Ik stel 
me voor dat Onesimus al snel gemerkt heeft 
dat Paulus een vaderlijke figuur is bij wie hij 
zijn hart kon luchten. Ongetwijfeld heeft hij 
de apostel zijn versie van het conflict verteld. 
Maar het belangrijkste is: Paulus heeft deze 
weggelopen slaaf over de Heere Jezus verteld. 
Hij heeft hem uit de doeken gedaan wat ware 
vrijheid is. Niet dat je eigen baas bent en kunt 
doen en laten wat je wilt. Nee, ware vrijheid 
is wanneer je het duur gekocht eigendom van 
Christus bent. 

Geesteskind
En het wonder gebeurde. De Heilige Geest 
opende het hart van Onesimus zodat hij tot 
geloof kwam in de Heere Jezus. Er ontstond 
een diepe geestelijke band tussen de apostel en 
de weggelopen slaaf. De apostel spreekt over 
zijn zoon, ‘die ik heb voortgebracht’ (vers 10). 
Hij beschouwt zich als de geestelijke vader van 
Onesimus. Door het contact met Paulus werd 
hij wedergeboren tot kind van God. Ook van-
daag kunnen we een geesteskind hebben. Het 
kunnen onze eigen kinderen zijn. Ik denk aan 
een meisje dat tegen haar moeder zei: moeder, 
u hebt mij twee keer het leven geschonken. 
Eén keer zoals alle moeders dat doen en één 
keer zoals maar weinig moeders dat doen. 
Haar moeder was een middel in Gods hand 

●  Bijbelstudie n.t.Ds. H. Russcher

Van slaaf tot broeder
Filemon 8-25

V
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geweest om haar de genade van de wederge-
boorte te geven. Wat heeft het ook een diepe 
waarde wanneer jongeren iemand als een 
geestelijke vader of moeder beschouwen. Een 
leidinggevende in het jeugdwerk of zomaar 
een ouder gemeentelid. Daar mogen we God 
wel voor danken. 

Nuttig
Paulus stuurt Onesimus niet zomaar terug. 
Het is begrijpelijk dat Onesimus er tegen op-
zag om weer terug te gaan naar zijn meester. 
Hoe zou Filemon op zijn terugkeer reageren? 
Daarom geeft Paulus hem een brief mee, 
waarin hij probeert te bemiddelen tussen File-
mon en zijn slaaf.
Opvallend dat Paulus de naam van Onesimus 
pas aan het slot van vers 10 noemt. Dat is 
ongetwijfeld uit tactische overwegingen. Het 
noemen van de naam van zijn weggelopen 
slaaf zou bij Filemon kunnen werken als een 
rode lap op een stier. Een zware straf was niet 
ondenkbaar. Het gebeurde wel dat men een 
weggelopen slaaf die teruggevonden was met 
een gloeiend heet ijzer de letters FGV (fugi-
tivus = vluchteling) op de handen, de voeten 
of het voorhoofd brandde. Hij was dan voor 
de rest van zijn leven letterlijk gebrandmerkt 
als een weggelopen slaaf. Het was ook geen 
uitzondering dat zo’n slaaf ter dood werd ge-
bracht.
Maar Paulus dringt er bij Filemon op aan 
om Onesimus weer op te nemen. Hij zou het 
hem als apostel kunnen bevelen met het gezag 
dat hem gegeven is, maar liever doet hij een 
vriendelijk verzoek. Paulus doet een beroep op 
het christelijk geweten van Filemon. Hij heeft 
liefde betoond aan al de heiligen (vers 5), laat 
hij die dan ook aan Onesimus betonen, nu hij 
christen is geworden. Het is niet meer de On-
esimus van vroeger, hij heeft een diepgaande 

verandering ondergaan.   
In vers 11 maakt Paulus een toespeling op 
de naam van Onesimus: ‘de nuttige’. Hij laat 
Filemon voelen dat hij goed begrijpt dat de 
naam van zijn weggelopen slaaf slechte herin-
neringen bij hem oproept. ‘Hij was voorheen 
voor u van geen nut’. Maar nu is dat veran-
derd. Hij maakt zijn naam inmiddels waar. 
Hij is immers nuttig zowel voor Filemon als 
voor Paulus. 

Ingewanden
Paulus noemt Onesimus niet alleen zijn gees-
teskind, hij gebruikt in het Grieks ook een 
uitdrukking die een diepe innerlijke verbon-
denheid aanduidt. De HSV geeft de uitdruk-
king weer als: ‘met wie ik innig verbonden 
ben’. Letterlijk staat er: mijn ingewanden. In 
de bijbel zijn de ingewanden de zetel van de 
diepste en warmste gevoelens. Paulus draagt 
Onesimus in zijn hart, hij beschouwt hem als 
een deel van zichzelf. Ook daarmee onder-
streept hij het dringend verzoek aan Filemon 
om hem weer aan te nemen.

Geen slaaf maar broeder
In vers 15 suggereert Paulus dat het gebeurde 
is terug te voeren op Goddelijke leiding. Mis-
schien heeft God er de hand in gehad dat 
Filemon Onesimus voor een korte tijd heeft 
moeten missen, om hem voor eeuwig terug 
te krijgen. En dan op een veel rijkere manier: 
niet langer als slaaf maar als geliefde broeder. 
Immers, wanneer Paulus Onesimus als een 
geliefde broeder in Christus beschouwt, hoe-
veel te meer zou Filemon dat mogen doen. 
En dat niet alleen in geestelijk opzicht, ‘in de 
Heere’, maar ook in maatschappelijk opzicht, 
‘in het vlees’. Tussen de regels door lees je de 
aansporing van Paulus om Onesimus niet 
langer als slaaf te beschouwen maar als een vrij 
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medemens. Een broeder in Christus kun je 
immers niet als slaaf behandelen. Denk aan de 
wijze waarop hierover in het Oude Testament 
gesproken wordt: Joden kunnen hun eigen 
volksgenoten niet in slavernij laten verkeren 
(lees bijvoorbeeld Nehemia 5).

Schulden
Paulus biedt zelfs aan om eventuele open-
staande schulden uit eigen zak te betalen, 
maar hij voegt er wel fijntjes aan toe: ik wil 
het niet hebben over schulden die u bij mij 
hebt openstaan. Mogelijk is dit een herinne-
ring aan het feit dat Filemon zijn geloof aan 
Paulus’ apostelschap te danken heeft. 
Hoe belangrijk deze zaak voor Paulus is, blijkt 
nog eens aan het slot van de brief: Paulus zou 
innerlijk verkwikt zijn, wanneer Onesimus 
door zijn meester in liefde zou worden ont-
vangen. En zo zou Filemon Paulus op dezelfde 
wijze behandelen als hij bij andere gelovigen 
heeft gedaan (vers 7).
Voordat Paulus de brief afsluit met een groet 
en genadewens, lijkt hij de mogelijkheid open 
te laten dat hij ook zelf in korte tijd in Kolosse 
zal verschijnen. Laat Filemon met het oog 
daarop alvast een kamer voor hem vrijhouden. 
Ten diepste is het reserveren van zo’n gasten-
kamer een uiting van geloof, want ongetwij-

feld hebben Filemon en zijn huisgenoten voor 
Paulus’ vrijlating gebeden. Wie weet wordt 
hun gebed nog eerder verhoord dan ze durven 
denken! 

Gespreksvragen
1. Zijn er in heden of verleden mensen die 

u als een geestelijke vader of moeder be-
schouwt? Op welke manier hebben ze bete-
kenis gehad voor uw geestelijke vorming? 

2. Wat is er nodig om een geestelijk identifi-
catiefiguur voor een ander te zijn?

3. Paulus en andere apostelen veroordelen sla-
vernij niet met zoveel woorden en roepen 
slaven niet op tot verzet. Waarom zouden 
ze dat niet doen? Hoe wordt in de brief 
aan Filemon en in andere brieven (bijv. 
Gal. 3:28) slavernij wel impliciet onder 
kritiek gesteld? Vindt u dat vandaag in de 
prediking sociaal onrecht aan de orde moet 
komen?

4. Paulus noemt zichzelf meer dan eens slaaf 
van Christus. Wat bedoelt hij daarmee? 
Kunt u met uw hart Zondag 1 van de Hei-
delbergse Catechismus beamen?

5. Welke boodschap bevat de brief aan File-
mon op het gebied van werkverhoudingen, 
bijvoorbeeld over de vraag wat goed werk-
geverschap inhoudt?
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●  Bijbelstudie n.t.Ds. J. van Dijk

Jaarverslag 2021-2022
van de Bond van Hervormde Mannenverenigingen op Gereformeerde Grondslag

Geachte leden,

et afgelopen verenigingsjaar (april 
2021-april 2022) is opnieuw een bijzon-

der jaar geweest. Vanwege de coronapandemie 
konden we opnieuw weinig of helemaal niet 
samenkomen. Of zijn er weer digitale ont-
moetingen en bijeenkomsten geregeld om 
elkaar op die manier te ontmoeten. 

Huishoudelijke Vergadering
De Huishoudelijke Vergadering zou op 10 
april in ‘Maranatha’ te Veenendaal gehouden 
worden. Vanwege de lockdown werd de ver-
gadering uitgesteld naar zaterdag 19 juni. In 
de hoop dat we dan wel bij elkaar konden ko-
men. Ook toen was het echter niet mogelijk. 
Een aantal belangrijke punten zijn schriftelijk 
wel doorgegaan. Aan alle mannenverenigin-
gen is een brief of een mail verzonden met de 
vraag om:
1) goedkeuring voor het jaarverslag 2020 van 
de secretaris; 
2) goedkeuring voor het jaarverslag 2020 en
begroting 2021 en de exploitatierekening van 
de penningmeester. 
Beide jaarverslagen werden goedgekeurd door 
de verenigingen; 
3) om een keus te maken uit de dubbeltallen 
voor de verkiezing van hoofdbestuursleden, 

zodat door de leden gekozen zijn: dhr. C.D. 
Groenendijk (herverkiezing), dhr. A. Kreijkes 
te Rijssen als penningmeester in de vacature 
van dhr. C. Oosterom en ds. H.J.T. Lubbers 
te Woudenberg in de vacature van ds. J.P. 
Nap; 
4) goedkeuring dat het verslag van de kascon-
trolecommissie opgenomen zou worden in de 
Hervormde Vaan, wat gebeurd is; 
5) aangeven of men voor of tegen de statuten-
wijziging is: de wijziging, die inhoudt dat er 
geen dubbeltallen meer opgesteld worden voor 
de verkiezing van hoofdbestuursleden, maar 
een enkelvoudige voordracht gedacht wordt 
door het bestuur; al behoudt elke vereniging 
het recht om aan de voorgedragen persoon 
door het bestuur een kandidaat toe te voegen. 
Deze statutenwijziging is aangenomen en op 
13 december bij notariële akte vastgelegd.     

Toerustingsdag 
Vanwege de coronamaatregelen werd de 
Toerustingsdag net als in 2021 digitaal uitge-
zonden vanuit de Ichthuskerk te Ridderkerk 
van 10.00 tot 12.15 uur. Het thema was: 
‘Bevende troost…!’ Met als ondertitel: apoca-
lyptische beelden in apocalyptische tijden. Er 
werden twee lezingen over gehouden: 

H
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1. ‘Boek Openbaring en hoe wij lezen’ en 
2. ‘Boek Openbaring en hoe wij leven’. 
Dr. A.J. van den Herik uit Dordrecht hield 
beide lezingen. 
Omdat de Huishoudelijke Vergadering in juni 
niet door kon gaan, namen we als Mannen-
bond tijdens deze bijeenkomst afscheid van 
onze Hoofdbestuursleden dhr. C. Oosterom 
te Lopik en ds. J.P. Nap te Hoevelaken. De 
voorzitter bedankte hen voor hun jarenlange 
inbreng voor de Mannenbond. 
Tevens heetten we onze nieuwe hoofdbe-
stuursleden dhr. A. Kreijkes uit Rijssen en ds. 
H.J.T. Lubbers uit Woudenberg welkom.    

Themadagen
Dit is een gezamenlijk initiatief van de Man-
nenbond van de Chr. Geref. Kerk en onze 
Mannenbond. Het jaarthema voor 2021 was: 
‘Hel en hemel, feit of fabel’?! Helaas konden 
vanwege de coronacrisis de geplande themada-
gen geen doorgang vinden. Het jaarthema en 
de sprekers zijn verschoven naar het jaar 2022 
DV. 

Streekvergaderingen
In het afgelopen verenigingsjaar zijn er van-
wege de coronacrisis een paar streekvergade-
ringen door gegaan. De streek Nijkerk kwam 
bij elkaar op 11 november. Ds J.P. Nap uit 
Hoevelaken, oud-hoofdbestuurslid, sprak over 
het thema: ‘het werk van de Heilige Geest in 
het Oude en Nieuwe Testament’. De streek 
Wilnis kwam bij elkaar op 18 november. Daar 
hield ons hoofdbestuurslid ds J.M. Molenaar 
uit Ede een lezing over: ‘de Drieëenheid’.    

Hervormde Vaan
De inhoud van ons blad ‘de Hervormde Vaan’ 
werd gevuld met: meditaties van Hoofdbe-
stuursleden; met Bijbelstudies over Elia door 

ds. A. Snoek; met Bijbelstudies over de Filip-
penzenbrief en over de brief aan Filemon door 
ds. H. Russcher; in de serie ‘Terzake’ schreef 
dr. A.A. Teeuw een artikel over het onderwerp 
‘Zorg voor kwetsbaren in de praktijk’ en dr. 
A.A.A. Prosman schreef twee artikelen over 
‘Homosexualiteit’. Ds J.P. Nap schreef artike-
len over het kopje ‘Geestelijk leven’: Kerstfeest 
is moeilijk; heeft Jezus ons medelijden nodig? 
Ds J.H. Lammers schreef een kerkhistorisch 
artikel over Herman Bavinck (1854-1921). 
Ook werd in de Vaan verslag gedaan van de 
Huishoudelijke vergadering, van de Toerus-
tingsdag en van het afscheid van onze hoofd-
bestuursleden dhr. C. Oosterom en ds. J.P. 
Nap.  Een artikel van het WEB over ‘Smart-
phone: afleider of vriend’, geschreven door 
dhr. R. Toes, is in de Vaan van februari opge-
nomen. Verder staan er boekbesprekingen in. 
Alsook het nieuws dat verband houdt met de 
organisatie van de Mannenbond en berichten 
‘van de voorzitter’. 

Verdiepingsconferentie 25+
Helaas is de Verdiepingsconferentie gestopt. 
Dat lag niet aan de actuele onderwerpen en 
eigentijdse werkvormen. Toch bleek het moei-
lijk om twintigers en dertigers bij deze confe-
rentie te blijven betrekken. We zijn dankbaar 
voor wat de stuurgroep voor de conferentie 
heeft gedaan.  

Ledenwerving en Publiciteit
Via de website wordt de publiciteit voor onze 
Mannenbond gezocht en aan de weg getim-
merd. Belangrijk is om de website up-to-date 
te houden. Themadagen, Streekvergaderingen, 
Verdiepingsconferentie25+, de Huishoudelijke 
Vergadering en de Bondsdag worden erop 
bekend gemaakt. Tevens worden de lezingen 
van Huishoudelijke Vergaderingen en van de 



   de hervormde vaan · 82e jaargang  ·  nr 3 · maart 20226

Bondsdagen/Toerustingsdagen erop geplaatst. 
Ook de jaargangen van de Hervormde Vaan 
zijn digitaal te raadplegen. Er wordt aan het 
begin van het nieuwe seizoen foldermateriaal 
verstuurd naar de besturen van de Mannen-
verenigingen. We verstuurden brieven inclu-
sief een Hervormde Vaan naar predikanten die 
in hun eerste gemeente bevestigd werden. 

Contacten
Het Hoofdbestuur vergaderde zeven keer in 
het afgelopen jaar. Het zeven-bondenberaad 
kwam bij elkaar in Huizen. Spreker was dr. 
Jaco van der Knijff over het thema: ‘de psal-
men in het werk van de verschillende bonden’. 
Verder bezochten we de jaarvergaderingen of 
bondsdagen van de verschillenden bonden 
van het zeven-bondenberaad: fysiek of digitaal 
als dat mogelijk was. Door het WEB, het 
samenwerkingsverband met de Vrouwenbond, 
HGJB, Zondagsscholenbond en Mannen-
bond, is weer een digitale map ‘Opvoedings-
bron’ uitgekomen met als thema: ‘In Woord 
en Beeld’, over het gebruik van sociale media 
Verder bezochten we de bondsdag van de 
Chr. Geref. Mannenbond op 9 oktober. Daar 
sprak prof. Dr. H. van den Belt over het 
thema: ‘Verheugd in God’. Ook bezochten 
we de Bondsdag van de Hersteld Hervormde 
Mannenbond op 23 oktober, waar   ds. J.L. 
Schreuders en ds. D. Zoet een referaat hielden 
over het thema: ‘het ambt aller gelovigen’. De 
Bondsdag van de Mannenbond van de Ger. 
Gemeenten ging niet door vanwege aange-
scherpte coronamaatregelen.  

Ledenbestand
We denken aan onze leden, die dit ver-
enigingsjaar zijn overleden. We wensen de 
nabestaanden van onze overleden broeders de 
troost en genade van de Heere Jezus Christus 

toe. Een aantal verenigingen gaven door dat er 
nieuwe leden bij gekomen waren. Het aan-
tal leden van onze Mannenbond is ongeveer 
2950.  

Bondsbureau
Het Bondsbureau is opgeheven. Het gebouw 
is verkocht. De inventaris van onze Mannen-
bond is ondergebracht in de Ichthuskerk te 
Ridderkerk. De administratie is geregeld zoals 
dat in de Hervormde Vaan vermeld is.    

Tenslotte
Aan het eind van het seizoen 2021-2022 past 
dankbaarheid aan de Heere, dat wij mochten 
samen komen rond het Woord van Hem. Het 
is een rijke bemoediging wat we lezen in 2 
Timotheüs 2 vers 9: ‘het Woord van God is 
niet gebonden’. Ook al konden we dan niet 
regelmatig bij elkaar komen vanwege de coro-
namaatregelen, toch ging het Woord van God 
door. Dat gaat nooit in lockdown. Hoe kan 
dat? Omdat God over Zijn Woord waakt. Dat 
Woord van God was in het afgelopen seizoen 
onze Levensbron en onze Gids, waardoor de 
Heilige Geest ons wilde bemoedigen, troos-
ten, de weg wijzen, waarschuwen en corrige-
ren.  Gezegend zijn we als we met de dichter 
instemmen:    

Mijn ziel bewaart Uw trouw getuigenis;
Dat heb ik lief, ook doe ik Uw bevelen.
Uw Woord kan mij, ofschoon ik alles miss’,
Door zijne smaak, én hart én zinnen strelen. 

(Psalm 119 vers 84)

Ds. J. van Dijk, 1e secretaris
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Wijzigingen Adresboekje 2015
De volgende wijziging in ‘het Adresboekje’ door-
voeren: 
1) De MV ‘Calvijn’ te Genemuiden (blz.  45) 
heeft een nieuwe secretaris: dhr. W. Groothuis, 
Westerkaai 28, 8281 BG Genemuiden; en een 
nieuwe penningmeester: dhr. R. van Maastricht, 
Slaperdijkweg 1, 8281 PL Genemuiden.
2) de MV ‘Rond het Woord’ te Groot-Ammers 
(blz. 5) heeft een nieuwe voorzitter: dhr. M. de 
With, Margrietstrat 6, 2964 CE Groot-Ammers.

Met vriendelijke dank voor uw medewerking,
Ds J van Dijk, secr
e-mail: ds.j.vandijk@hetnet.nl 

Mannenthemadagen 2022
In de komende tijd staan er diverse mannenthema-
dagen gepland. Noteert u het alvast in uw agenda?
We hopen u op een van deze bijeenkomsten te 
ontmoeten. Zie voor verdere info: www.mannen-
themadagen.nl

ZATERDAG 26 maart 2022 NOORD 
(HART VAN NEDERLAND)
Thema: ‘De essentie van het geloof ’
Spreker: Ds. J. Belder uit Harskamp 
Locatie: Hervormde Kerk te Wilnis

ZATERDAG 23 APRIL 2022 NOORD 
(NW-VELUWE- IJSSELDELTA)
Thema: “Hel en Hemel: feit of fabel?!”
Sprekers: ds. J.P. Nap (Hervormd Hoevelaken): 
Hel: feit of fabel?! en ds. B. de Graaf (Christelijk 
Gereformeerd Nunspeet): De hemel: bepaalt mijn 
leven hier, voltooit mijn leven straks.
Locatie: Hervormde Kerk “Elim”, Eperweg 35, ’t 
Harde.
De dagvoorzitter is ds. G.H. Vlijm uit Wezep.
Welkom vanaf 9.00 uur. De opening is om 9.30 
uur.

●  Organisatienieuws Sluiting 13.00 uur. Aansluitend gratis lunch 
(tenzij de maatschappelijke omstandigheden 
dit onwenselijk of onmogelijk maken).
Aanmelden via de website: 
www.mannenthemadagen.nl

ZATERDAG 17 SEPTEMBER 2022 
WEST (ZUID-HOLLAND-ZUID)
Thema: ‘Hemel en hel, feit of fictie?!’
Sprekers: Ds. H. Peet uit Sliedrecht en ds. 
M.M. van Campen uit Goes
Locatie: Immanuëlkapel, Ridderkerk – Oos-
tendam

ZATERDAG 15 OKTOBER 2022 
MIDDEN (VEENENDAAL EN 
MIDDEN NEDERLAND)
Thema: ‘Hemel en hel, feit of fictie?!’
Sprekers: Ds. J.P. Nap uit Hoevelaken en ds. 
B. de Graaf uit Nunspeet
Locatie: Gebouw Maranatha, Veenendaal

●  Boekbespreking
Henrieke Schouten, Gezins-
vorming in een gebroken 
wereld, een handreiking 
voor Bijbelse en verant-
woorde geboorteregeling. 
(Apeldoorn: 
De Banier, 2021), 180 p., 

€ 15,95 (ISBN 9789087184483)
De titel van dit boekje vertelt ons wat u 
van de inhoud verwachten kunt. Er wordt 
een Bijbelse weg gewezen, waarin de 
gebrokenheid van ons bestaan niet onge-
noemd blijft. In een zestal hoofdstukken 
wordt ons veel inzicht geboden en wor-
den er handreikingen gedaan tot Bijbels 
verantwoorde keuzes in deze. De ope-
ningszinnen van de directeur van de NPV 
citeer ik instemmend: ‘Ik hoop van harte 
dat deze doordachte uitgave voor velen tot 
zegen mag zijn. In vertrouwen op de God 
van het leven’.                    J.M. Molenaar
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tonny@qualityfinance.nl

2e penningmeester: Dhr. J. van Capelleveen
Valleistraat 60, 3901 RT Veenendaal
T 0318 516930 • jvancapelleveen@solcon.nl

Lid: Ds. E. de Mots (Redactie-adres)
Pelikaan 34, 2986 TB Ridderkerk
T  0180 424636 • predikant@rondzes.nl

Lid: Ds. A. Snoek
Kerkstraat 8, 4041 XB Kesteren
T 0488 723120 • asnoekvdm@solcon.nl

Lid: Ds. H.J.T. Lubbers (Themadagen)
Jacobshoeve-Erf 6, 3931 RZ Woudenberg
T 033 2861207  
h.j.t.lubbers@hervormdwoudenberg.nl

Overlijdensberichten:
J. Bout & Zn., 
Ceintuurbaan 32-34, 1271 BJ Huizen
E info@boutdruk.nl (o.v.v. Herv. Vaan)

Aanvragen Hervormde Vaan en mutaties:                                                                                                                                    
doorgeven via het emailadres van de Herv.                                                                                                                                  
Mannenbond: info.mannenbond@solcon.nl
Bestuurswijzigingen melden aan de 1e secretaris

 
De Heere is mijn Herder

Psalm 23

Met droefheid geven we u kennis van 
het overlijden van ons trouw lid 

JOHANNES TIMMER

De Heere vertrooste zijn vrouw, kinde-
ren en kleinkinderen.

Bestuur M.V. 
‘Schrift en Belijdenis’ te Hoef

Putten, 16 januari 2022

‘Heere ai, maak mij Uwe wegen door 
Uw Woord en Geest bekend’.  

Ps. 25: 2 (berijmd)

Met droefheid geven wij kennis dat de 
Heere tot Zich genomen heeft, onze 
oud-voorzitter en tevens trouw en 
meelevend lid

LEENDERT DIRK BURGER 
(VDM)

op de leeftijd van 87 jaar.

Wij wensen zijn vrouw en overige fa-
milieleden Gods ondersteuning toe in 
dit verlies.

Bestuur en leden van de 
mannenvereniging
 ‘Onderzoekt de Schriften’

Waddinxveen, december 2021
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 ‘De Heere is mijn Herder
mij zal niets ontbreken’

Psalm 23
                                                                                                         
Op 31 januari 2022 heeft de HEERE 
op Zijn tijd weggenomen, ons trouw 
en meelevend lid, in het geloof ‘Hoe 
groot is Uw goed, dat U weggelegd hebt 
voor wie U vrezen’ (Ps 31:20a)
 

KOOB VISSCHER

in de leeftijd van 76 jaar.

Wij wensen zijn vrouw, kinderen en 
kleinkinderen de troost en de nabij 
van de Heere toe.

Bestuur en leden van 
Mannenvereniging   
‘Schrift en Belijdenis’

Rouveen, februari 2022

 
‘Want Uw goedertierenheid 

is beter dan het leven’
Psalm 63:4

Op 31 januari 2022 werd door de 
Heere uit ons midden weggenomen

FREDERIK ABRAHAM BREGMAN
Freek

 

in de leeftijd van 89 jaren.

Wij wensen zijn nabestaanden Gods 
troostende nabijheid toe.
  

Bestuur en leden van de 
Mannenvereniging
‘Door Onderzoek tot Wetenschap’

Bleiswijk, februari 2022

‘Als ik toch niet had geloofd dat ik de 
goedheid van de HEERE zou zien in het 
land van de levenden, ik was vergaan. 
Wacht op de HEERE, wees sterk en Hij 

zal uw hart sterk maken; ja, wacht op de 
HEERE.’ (Ps. 27:13-14)

Op 13 januari 2022 nam de Heere tot 
Zich ons trouw en meelevend lid

PIET DE RUITER

in de leeftijd van 91 jaar.

Met dankbaarheid denken we terug 
aan zijn hartelijke betrokkenheid, en 
zijn inbreng tijdens onze verenigings-
avonden. Ons gebed is dat de Heere 
zijn vrouw en (klein)kinderen ver-
troost en ondersteunt.

Mannenbijbelstudiekring 
‘Eén door het Woord’ te Lelystad
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BOND VAN HERV. MANNENVERENIGINGEN OP G.G.

UITNODIGING
aan de leden van onze bond om op D.V.

ZATERDAG 9 april 2022
Aanwezig te zijn op de 

H U I S H O U D E L IJ K E
V E R G A D E R I N G

Locatie: gebouw Maranatha naast de Julianakerk
Prins Bernhardlaan 26, 3901 CC te Veenendaal

Aanvang 14.00 uur.

A G E N D A:
1. Opening door de voorzitter ds. J.H. Lammers
2. Jaarverslag 2021 van de secretaris
3. Jaarverslag 2021 van de penningmeester - Begroting 2022
     - Voorstel contributieverhoging met 2 euro
4. Verslag van de kascontrolecommissie
5. Benoeming nieuwe kascontrolecommissie
6. Mededelingen
7. Aftredend en herkiesbaar voor een nieuwe periode van 3 jaar.
    Dhr. J. van Capelleveen te Veenendaal
    Ds. J. van Dijk te Ridderkerk
    Ds. J.M. Molenaar te Ede
8. Referaat door ds. E. de Mots.
      ‘Een vergeten formulier: de Ziekentroost’ 
9. Collecte – u kunt ook gebruik maken van een éénmalige machtiging.             
10. Pauze                                                                               
11. Bespreking van de vragen n.a.v. het referaat
12. Rondvraag
13. Sluiting door ds. J. van Dijk

U bent hartelijk welkom! 

C.D. Groenendijk (2e secr.)

P.S. Op het terrein van de Julianakerk kunt u gratis parkeren.
Indien het niet mogelijk is i.v.m. coronaregels om onze vergadering te houden in ge-
bouw Maranatha, hebben we nog een mogelijkheid om dit te doen in de Julianakerk. 
Voor koffie en toiletbezoek moet u dan wel in gebouw Maranatha zijn.


