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Ze vraagt of ze haar
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vertellen. Het mag.
Corine Ouweneel

Weet je dat de lente komt

Pasen, pasen, pasen
Alles heeft een feestkleed aan
We vieren dat het lente is
Met kuikentjes en hazen
De winter is voorbij gegaan

‘t Is pasen!
Pasen, pasen, pasen
Niemand kon de dood verslaan
Pasen, pasen, pasen
Toch heeft Jezus dat gedaan
Drie dagen in een graf gegaan
Om ieder te verbazen

Want daarna is Hij
opgestaan
‘t Is pasen!
Tekst & Muziek: Elly & Rikkert Zuiderveld
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Sofie

Weet je dat de lente komt

Pasen, pasen, pasen
Laten we naar buiten gaan

Alles

over

HOOP
“het kan in je leven
kil en donker worden.
Juist daarom is het zo
belangrijk dat we
er te zijn voor elkaar”

K

rant lezen, journaal kijken. Je wordt er vaak niet vrolijk van. Er is veel
nood en ellende op onze aardbol. De wereld lijkt in brand, de mensheid
op hol geslagen. En als we gewoon dichtbij huis, bij onszelf blijven?
Wat kunnen we met onszelf overhoop liggen. Hoe kan ons eigen leven
overhoop gegooid worden. Door ziekte, door doen en laten van andere
mensen of door eigen toedoen. Depressiviteit komt steeds vaker voor. Maar
wat wil je? Als alles om je heen wegvalt, als je opleiding mislukt, je geen werk
kunt vinden, mensen (ook in eigen gezin en familie) jou niet zien staan!?
Overhoop liggen met jezelf en met je omgeving. Hopeloos, radeloos word je
ervan. Maar hopelijk niet reddeloos.
Dit Paasmagazine is vol van ´hoop´. Verhalen van mensen over de weg van
uitzichtloosheid naar een nieuwe toekomst, van wanhoop naar hoop. Vaclav
Havel schreef ooit een gedicht over ´De weg van de hoop`. Hoop, zei hij, is niet
hetzelfde als optimisme. Hoop geeft zin aan het leven. Maar wat is je bron van
hoop? Hoe krijg je (weer) hoop in je leven? Christenen vinden houvast in het
Paasevangelie. Jezus’ opstanding uit de dood biedt de ultieme hoop! Maar dat
neemt tegenslag in ons leven niet weg.
Gelovig of niet, het kan in je leven kil en donker worden. Juist daarom is het
zo belangrijk dat we als mensen in gemeenschappen leven. Om er te zijn voor
elkaar, om naar elkaar om te zien, te geven om elkaar. Als dorpsgenoten vormen
we een gemeenschap waarin we mogen samenleven, voor elkaar van betekenis
zijn en elkaar verder op weg helpen. Zodat de kou verandert in warmte en het
donker verandert in licht. Oldebroek voor Mekaar! Ik zie steeds meer betrokkenheid op elkaar in onze dorpen, bij jong en oud. Er gebeuren veel mooie dingen.
Als we echt om elkaar geven, dan geven we elkaar hoop!

orn,
Mr. A. (Adriaan) Hoogendo

eente Oldebroek.
Burgemeester van de gem
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In dit magazine staan
diverse persoonlijke
hoopvolle verhalen over
mensen uit ons dorp. We
hopen dat deze verhalen
je inspireren, bemoedigen,
enthousiasmeren of tot
nadenken stemmen.
Met dank aan alle
mensen die hun verhaal
hebben willen delen,
wensen we jou de liefde
van Jezus toe in je hart.
Om uit te delen aan een
ander.

Idee en realisatie:

Jaager BV
Hattemerbroek

Aan dit blad werkten mee:

Gerard van der Velde
Rob Barzilay
Mirjam Slager
Ard Hunnersen
Dick van de Graaf
Emmy Bijl
Jaap Slager

IMO Wezep Hattemerbroek.
Alle kerken van Wezep en
Hattemerbroek hebben het
samenstellen van het blad
mogelijk gemaakt.
De verschillende interviews
en verslagen zijn voor verantwoording van de betreffende
personen.
Heeft u vragen over deze
uitgave? Stuur dan een e-mail
aan jaap@jaager.nl

HOOP

IS DIE ENE REDEN

waarom
HET WEL
KAN

S

temmingswisselingen, we kennen ze
allemaal. Zelfs ‘Facebooken’ maakt depressief omdat iedereen het mooiste van
zichzelf etaleert en men daarom denkt
dat anderen een gelukkiger leven leiden
dan ze in daadwerkelijk leiden.

Ik heb een mooi leven, ben gezegend
maar er zijn ook dagen dat ik het niet meer
weet waar ik het nog voor doe. Dagen dat ik
het liefst niemand wil zien, niemand wil spreken. Dagen van eenzaamheid, omdat de mensen om me heen niet weten wat ik voel. Maar
ik laat ook niemand toe, omdat dat voor mij
niet veilig is. Mensen vragen “hoe gaat het?”
en ik zeg “goed”. Want wat weten ze ook van
mijn schaduwzijde. Ik verschuil me achter een
masker van een glimlach en ben daar zo goed
in. Maar in mij knaagt het soms zo erg, dat de
‘zin’ is gesmoord en gedachten vernielen de
kiem van hoop.
En men zegt zo makkelijk, als je er weer in zit:
“ga iets leuks doen” of “ga er mee aan de slag”.
Maar als dat kon, dan deed ik dat allang. Het is
geen kistje die je kunt openen en opruimen, het
is de onstuimige zee waarin je zwemt bij nacht.
En er zijn uitvluchten om even niet te voelen,
maar er zijn ook momenten dat ik nog dieper
wil gaan, verder van de kust? Is er een bodem?
Angst voel ik niet, soms wel een soort paniek om
pijn die ik mensen aan doe die ik lief heb ... en
schaamte omdat ik heb gefaald.
Soms ontmoet je een vriend met wie je een brug
over kunt steken van angst naar hoop, iemand
die samen wil opgaan. Maar soms ... maar ja ...
ach …

HEB HET L
EF
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PASEN
Nu vieren we Pasen. Pasen vertelt over
nieuw leven. Het feest van de hoop. Het
wordt lente en het leven blijkt sterker dan de
dood. Hoop en zin winnen het van hopeloosheid en waardeloosheid.
Pasen is voor mij, grip krijgen op het leven.
En Pasen biedt perspectief op herstel van
vertrouwen. Of je nu gelooft dat Jezus echt
met Pasen uit de dood opstond of dat je die
gedachte moeilijk vindt te geloven; laat het
los en kijk naar de boodschap van het verhaal!
Geloof is een mysterie, we begrijpen lang niet
alles. Maar in Jezus vind je de boodschap over
de hoop, de kracht en ook de zekerheid dat er na
moeilijkheden altijd weer een nieuwe tijd komt.
Pasen laat zien dat ‘leef’ van ‘lef’ komt. Heb het
lef om de over de brug te gaan van angst naar
hoop. Jezus leeft! En vanuit zijn goddelijke Zijn
reikt Hij je Zijn hand aan, aan iedereen! Want
het andere hoopvolle verhaal van Pasen is over
Jezus die Zijn leven gaf voor dat van jou en mij.
Voor alle mensen, zelfs moordenaars, omdat hij
de wereld zo lief heeft. Iedereen is waardevol
ondanks fouten en beperkingen.
En als je het soms niet meer ziet zitten, weet dan
dat je het niet van de ‘perfecte jezelf’ hoeft te
verwachten maar dat er in je moeite iemand met
je mee loopt over die brug naar hoop. Iemand
die jou ziet als waardevol mens en soms moet
je eerst ontzettend klein en kwetsbaarheid zijn
om dat te zien. Wow! Pasen is lente. Het leven
breekt los in volle glorie, dwars door de dode
grijze dorre winter heen. Leef!

EN LEEF!

Jaap Slager
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IK hoop

VOOR DE

jongeren
IN
...

Wezep:

dat als je een

PROBLEMATISCH
THUIS HEBT
daarover met iemand
DURFT TE PRATEN,

en jij en anderen kunnen ontdekken
dat je niet de enige bent en dat

er altijd hulp is!!
... dat er MINDER GERODDELD
wordt over elkaar, waardoor jongeren
makkelijker hun echte verhaal durven
te vertellen.

alsjejerotvoelt,

... dat

je blijft geloven in kansen
om een beter leven te krijgen.

... dat je daarbij misschien GOD EEN
KANS willen geven jouw problemen te
helpen oplossen.
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Bjorn jansen

H

“Bekrachtigd door God” – beter kan Bjorn Jansen (27) het niet samenvatten, als hij om-

schrijft wie hij nu is. Bjorn - lange vent, leuke kop, open blik, bescheiden en naar eigen zeggen

eerlijk, sociaal, behulpzaam en betrouwbaar. Maar die laatste eigenschappen heeft ‘ie nog niet
zo lang. Vier jaar geleden was hij nog egoïstisch, depressief en loog hij alles bij elkaar. Hij was

zwaar aan de drugs en wilde diverse keren een eind aan zijn leven maken. Nu staat hij positief
in het leven en heeft het goed samen met Saila, met wie hij regelmatig ook naar de kerk gaat.

et ging mis toen ik
jaren geleden mijn vader
betrapte dat ‘ie vreemd
ging. Ik vond dat ik dat
aan mijn moeder moest
vertellen. Maar mijn vader ontkende en
wilde me laten geloven dat ik dingen
zag die er niet waren. Daarvan raakte ik
enorm in de war. Ik werd niet geloofd. Ik
kreeg de schuld en ze verweten mij dat
ik alles kapot maakte. Daardoor raakte
ik beschadigd. En ik ging net zo doen als
mijn vader: liegen en anderen beschadigen. Ik zat van binnen vol wrok en
verdriet, maar deed van buiten heel
stoer. Ik dacht heel negatief over mijzelf en voelde me minderwaardig. Ik
ging drugs gebruiken, steeds meer.
Op school ging het ook steeds
slechter en ik maakte geen
enkele opleiding af. Op de
verjaardag van mijn broertje
zat ik in de cel, omdat ik in
Zwolle had gevochten en
een bushok in elkaar had
geramd. Ik kreeg een
afschuw van mezelf.
TEN EINDE RAAD
Op een dag wilde
ik er een eind aan
maken. Ik had
een plastic zak
over mijn hoofd
getrokken. Maar
op dat moment
kwam mijn
moeder mijn
kamer binnen.
Ik kwam bij
de GGZ in de
crisisopvang.
Maar echt

ik vond mijn leven
zo niks aan
helpen konden ze me niet. Het werd er
niet beter op. Ik wilde er vaak een eind
aan maken, heb ook een keer bij het
spoor gestaan, maar ben ook steeds op
een bijzondere manier ervan afgehouden, bijvoorbeeld omdat er iemand was
die me aansprak. Op een avond was ik
ten einde raad. Ik had weer zin in drugs,
maar ik vond mijn leven zó niks aan, dat
ik ben gaan knielen en bidden. Ik heb
geen idee waarom ik dat deed, maar ik
bad zoiets als: “God, ik ga straks drugs
halen, maar als u bestaat, zeg dan maar
iets en houd me maar tegen”. Maar ik
had nog niet gebeden, of ik vond het al
onzin en dom van mezelf. Ik ben daarna
naar Zwolle gegaan, zoals gebruikelijk
met de laatste trein. Hollen naar de
coffeeshop, drugs gehaald en met de
laatste trein weer terug.
“IK HOU VAN JOU”
Op mijn kamer wilde ik mijn jointje
rollen, maar voordat ik dat had gedaan,
hoorde ik ineens een stem in mijn kamer: “Bjorn, ik hou van jou en als je mij
gelooft, zou je dan op je knieën willen
gaan?” Ik had niet geblowd en ik dacht
meteen: “Dit is echt en ik ga erin mee”.
Ik knielde en ik mocht nazeggen dat ik
geloofde en dat ik Jezus als Verlosser in
mijn hart mocht nemen. Ik was helemaal
in shock. Ik zag in een soort beeld alle
pijn die ik andere mensen had aangedaan en kreeg daar enorm veel spijt van.
Ik heb heel hard gehuild en gevraagd of
Jezus alles wilde vergeven. Toen kreeg
ik een heftig gevoel van liefde in mijn

lijf. Het verdriet was weg. Dat gevoel is
niet te beschrijven. Ik heb meteen alles
wat er gebeurd was op een papiertje geschreven. Daarna probeerde ik te gaan
slapen, wat pas lukte toen ik opnieuw
Gods stem hoorde: “Ga nu maar slapen”.
HALLUCINATIE
De volgende morgen wilde ik kijken of
dat briefje er werkelijk lag of dat het
een droom was geweest. Het briefje lag
er echt. Ik heb toen meteen mijn drugs
weggedaan. Dat had ik trouwens ook
gedaan als het een droom was geweest,
want dan was het evengoed een mooie
en goede droom geweest! Ik heb me
best wel eens afgevraagd of het niet allemaal een hallucinatie is geweest. Maar
naarmate ik God meer heb gezocht, ben
ik er de afgelopen vier jaar steeds meer
van overtuigd geraakt dat het echt was
en is God steeds meer voor me gaan
betekenen.
HOOPVOL
Ik weet nu dat ik een hoopvolle toekomst heb. Er staat elke dag leven op
mij te wachten, waarbij ik mezelf nooit
meer hoef te verafschuwen. God helpt
me dagelijks om de juiste keuzes te maken. Ik heb na jaren nu ook weer goed
contact met mijn vader. Hij had spijt van
dingen waarmee hij mij had gekwetst en
ik kon hem door Gods kracht vergeven. Ik ben niet meer stoer van buiten
en angstig van binnen, maar ik ben nu
zachtmoedig van buiten en moedig van
binnen. “Bekrachtigd door God!”
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n dit magazine vol hoopgevende
verhalen daarom natuurlijk ook een
interview met de mensen achter dit
project: Lambert en Els Jongetjes. “Hoop
geven is toekomst bieden”, aldus Lambert
en Els. “En dat proberen we hier te realiseren. Voor jongeren en jongvolwassenen
die
anders aan de zijlijn zouden blijven zitten.
Zonder hoop word je depressief. Dan heb je geen
perspectief en geen doel. Daarom willen we hier
mensen kansen bieden zich te manifesteren, ieder
op zijn eigen niveau. Daar ondersteunen we ze
ook in en denken met ze na over hoe ze hun leven
willen vormgeven”.

Zonder

Een droom

HOOP
word je
depr essi
ef
Bijna alle Wezepers werden er blij van: de komst van gasterij De Zeuven Heuvels. Er zullen
maar weinigen zijn, die niet een beetje hebben meegeleefd toen er druk werd geklust in en om
het pand. Velen hebben daadwerkelijk geholpen om het restaurant van de familie Bosch dat
ruim 10 jaar leeg stond om te toveren tot een levendig centrum van activiteiten. Niet alleen in
en om het restaurant, maar ook in de meubelmakerij achter. Een vervallen locatie werd weer
een plek waar het goed toeven is.

Els en Lambert Jongetjes.
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Het was al heel lang een droom van Els en Lambert
om iets dergelijks te beginnen. Dat is vooral opgekomen in de tijd dat ze woonden en werkten op De
Eikenhorst van het EBC. “Als hulpverleners en cliënten woonden we daar en leefden we daar echt met
elkaar. Het verschil tussen de klanten en ons valt
dan helemaal weg.” Lambert en Els hebben heel
vaak gekeken of ze een boerderij konden kopen,
maar financieel was dat nooit haalbaar. Tot iemand
hen wees op dit pand. Els: “Toen we met de familie
Bosch bespraken wat onze plannen waren, stonden
ze daar heel positief tegenover. Het leek wel of
onze ideeën erg pasten bij de stijl van hun vader
Jan. Die was ook erg sociaal. Het schijnt hier altijd
een zoete inval geweest te zijn”. Lambert: “En toen
mijn team van het straathoekwerk in Nunspeet ook
allerlei praktische mogelijkheden zagen, konden we
de knoop doorhakken”.

Geloofsprincipe

Lambert en Els zijn beiden afkomstig uit Elspeet.
Els komt oorspronkelijk uit de Gereformeerde
Gemeente en Lambert uit de Hervormde Kerk.
Voor beiden speelt hun geloof mee als belangrijke
motivatie voor hun werk. Els: “Voor mij is dat een
geloofsprincipe, zoals het ook in de Tien Geboden
staat. God liefhebben boven alles betekent ook
dat je je naaste liefhebt als jezelf”. Lambert is erg
pragmatisch en optimistisch van aard en samen vult
dat elkaar prima aan. Lambert: “Wanneer geloof een

systeempje wordt werkt het niet meer. Wanneer
ik zie dat geloof leeft en om mensen draait, word
ik enthousiast. Het geloof ligt er bij mij misschien
niet duimendik bovenop, maar toen ik laatst in een
Zwolse kroeg ’s nachts om half vier mij bekommerde om een jongen, die hulp nodig had, zei iemand:
‘Hé, jij bent zeker christen!’ Dat vind ik mooi”.

Iedereen telt mee

“We hadden een plan, maar het is veel mooier
geworden dan we ooit hadden gedacht. Dat horen
we ook terug van mensen, die hier komen. De
jongens en meiden die hier werken voelen zich hier
echt veilig en ontwikkelen zich goed. Maar ook van
mensen die hier gewoon een vergadering hebben,
waarderen de gastvrije en huiselijke sfeer hier. Het
is een prettige plek om te zijn”. Dat hopen ze eigenlijk ook voor heel Wezep. De laatste tijd was Wezep
af en toe niet zo positief in het nieuws. “We hopen
dat de mensen het leven hier als mooi en waardevol
gaan zien. Er zijn zoveel mooie dingen en mensen

“dat mensen het leven als mooi
en waardevol gaan zien”
hier. Dat hebben we zelf gemerkt. Zoveel mensen
en bedrijven die spontaan ons hebben geholpen
met van alles en nog wat, toen ze van de plannen
hoorden. Dat is óók Wezep. Het is onze hoop voor
Wezep dat meer mensen ervaren, wat hier in De
Zeuven Heuvels geldt: “Iedereen telt mee; iedereen
werkt mee”! Dan wordt Wezep nóg mooier!”

De Gasterij De Zeuven Heuvels wordt vooral gerund door
Els Jongetjes, maar het hele gezin is bij het project betrokken. Lambert begeleidt de jongeren vanuit zijn werk als
straathoekwerker in Wezep en Nunspeet, jongste dochter
Rodee werkt mee in de horeca, de middelste dochter Jorit
springt bij, als ze tijd heeft naast haar ALO-opleiding in
Groningen en dochter Marin werkt net als Lambert als
straathoekwerker bij Nummer-13 en is trajectcoördinator
bij De Zeuven Heuvels. En zoon Wilmer heeft heel veel
technische klussen verricht. En de broer van Lambert
zwaait de scepter over de meubelmakerij.
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Peter Dijkstra

over de verbinding
met God en mensen

JEZUS, HOOP VAN DE VOLKEN,
JEZUS, TROOSTER IN ELK VERDRIET;
U BENT DE BRON VAN HOOP
DIE GOD ONS GEEFT.
JEZUS, LICHT IN HET DUISTER,
JEZUS, WAARHEID DIE OVERWINT;
U BENT DE BRON VAN LICHT DIE IN ONS LEEFT.
U OVERWON IN ELKE NOOD,
U BRAK DE BANDEN
VAN DE DOOD.
U BENT DE HOOP
IN ONS BESTAAN.
U BENT DE ROTS
WAAROP WIJ STAAN.
U BENT HET LICHT
WAARDOOR DE WERELD GOD KAN ZIEN.
U WON VAN DE DOOD,
DROEG ONZE PIJN.
NU MOGEN WIJ
DICHT BIJ U ZIJN.
JEZUS DE HOOP,
LEVEND IN IEDER DIE GELOOFT.

HEER, IK GELOOF!
(Opwekking 618).
10 PASEN 2016

W

ie is Peter? “Man en vader, 56 jaar,
organisator van de jaarlijkse Week van
Gebed, de Nacht van Gebed, spreker en
begeleider bij begrafenissen, pastoraal
medewerker, ‘oudste’ in zijn kerk, medewerker bij callcenter voor goede doelen.”

Is er een woord dat je werkzaamheden samenvat?
“Verbinding. De hemel heeft zich verbonden met de
aarde en ik geloof dat het de bedoeling is dat wij ook
met elkaar verbonden zijn. Er is meer dat ons verbindt,
dan dat ons scheidt. En gebed is de sleutel.
In januari 2016 was er in Wezep een Week van Gebed.
Dan bidden we 7 dagen voor mensen in nood overal
in de wereld, en ook in onze dorpen. Dat is hard nodig,
ook hier. Alle mensen hebben Licht nodig. Er is maar
één naam onder de Hemel: Jezus is de weg.”

Als spreker en begeleider wordt Peter o.a. gevraagd bij
uitvaarten van randkerkelijken. Hij doet dat onder de
naam Adieu. Peter: “Mijn hulp wordt door nabestaanden
gevraagd, bijvoorbeeld omdat de overledene op de een
of andere manier een link met God of geloof heeft. Ik
kan helpen met het schrijven van een levensverhaal
of met de woorden die worden uitgesproken bij de
afscheidsplechtigheid. Ook begeleid ik het vormgeven
van de uitvaart. Dat vereist fijngevoeligheid. Het is geweldig dat je iets mag betekenen voor mensen. Adieu
betekent aan de ene kant ‘tot ziens’, maar ook letterlijk:
‘tot God’.” www.adieu.nl
Als je er niet meer bent, wat
mag er dan op jouw graf staan?
“Ik heb de goede strijd gestreden, ik heb de loop ten
einde gebracht, mijn geloof behouden, en nu ligt voor
mij de krans van de rechtvaardigheid klaar.”
(Vrij naar 2 Timoteüs 4, vers 6-7)

Gebed is
de Sleutel
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VERRAST!
…OVER DE HONGER

W

NAAR HOOP

ezep, oktober 2015. “Ik hoorde
dat er een informatieavond over
zelfdoding was. Met mijn ervaringen voelde ik mij gedwongen om te
gaan, dus ik ging. Op de fiets bad ik om ingangen
om mijn verhaal te kunnen vertellen.”

sloot me af voor liefde. Ik haatte liefde. Ik kreeg
zelfmoordneigingen, eerst alleen in mijn fantasie
en in mijn gedachten. Op school begon het met
snijden in mijn polsen en met ophangen in de wc.
Een lerares ontdekte het en zei dat ik professionele
hulp moest zoeken.” Dat gebeurde.

Corine Ouweneel (36) groeit op in een gezin
waarin het niet veilig is. Er is veel geweld en er zijn
allerlei problemen. Het is een liefdeloze omgeving.
Corine reageert erop door zich af te sluiten voor
haar emoties en voor de buitenwereld. Ze ontwikkelt een dissociatieve stoornis, een soort afweermechanisme om zichzelf te beschermen. Werkelijkheid en fantasie lopen bij Corine door elkaar heen.
Op school wordt ze gepest. “Ik moest continu
proberen me veilig te voelen, terwijl het hartstikke
onveilig was. Het lukte me niet meer om al mijn
gevoelens in de hand te houden.”

Er volgen jaren vol opnames in de psychiatrie.
Corine doet de ene na de andere poging een
einde te maken aan haar leven. Ze gaat van de ene
afdeling naar de andere en belandt regelmatig in de
isoleercel. Bij een van die pogingen gaat ze langs
het randje van de dood. Als haar moeder op een
dag geen contact met Corine kan krijgen, belt ze
een kennis die een sleutel heeft van Corines huis.
Corine wordt niet gevonden. Als hij weer naar buiten loopt, is het alsof hij een stem hoort, die tegen
hem zegt dat hij terug moet gaan naar de slaapkamer. Hij doet het en vindt Corine. “Ik lag roerloos
op de grond tussen mijn bed en de muur. Als de
ambulance een uur later was gekomen, was ik er nu
niet meer geweest.”

t
Dapper staat Corine op. Ze vraag
of ze haar verhaal mag vertellen.
Er wordt even overlegd. Het mag.
BAM! Daar staat ze, in de kantine
van WHC in Wezep. Op de informatie-avond over zelfdoding.
Haar ouders scheiden als Corine twaalf jaar is.
Alle vijf kinderen uit het gezin worden los van
elkaar in pleeggezinnen geplaatst. Op haar zeventiende wordt Corine voor het eerst depressief. “Ik
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Terug naar Wezep. Wat zag je op de info-avond?
Er zijn zoveel jongeren die geen uitweg meer
weten, die niet weten hoe ze met hun emoties
moeten omgaan. Een groot taboe. Je mag niet bang
of boos zijn, je moet stoer zijn. Als ervaringsdeskundige weet ik hoe ze zich voelen.
Hoe werd er op jouw verhaal gereageerd?
De mensen waren heel stil. Totdat een van de
jongeren aan mij vroeg: “Hoe ben jij er dan uit
gekomen?” Toen klonk er een instemmend ‘ja’ door

de zaal, alsof iedereen zich hetzelfde afvroeg. Dat
maakte grote indruk op mij. Het verraswte me, dat ze
zo op zoek waren naar een oplossing. Die honger naar
een verhaal van hoop.
Wat zei je?
Het liefst had ik willen zeggen: “Jezus heeft mij eruit
gehaald, Zijn liefde”. Ik was voorzichtig en liet vooral
zien dat een normaal leven mogelijk is, ook na mijn
verhaal. Ik heb het algemeen gehouden, over de liefde.
Iedereen wil liefde, of je nu gelooft in Jezus of niet!
Dus dat zei ik: “De liefde heeft mij eruit gehaald. De
liefde is de grootste kracht in het universum. Liefde
is sterker dan de dood. Iedereen hunkert naar liefde.
Geef elkaar een knuffel, geef elkaar aandacht. Wees
open en praat met elkaar.”
Hoe heeft Jezus je er dan uit gehaald?
Tien jaar geleden, toen het zo slecht met me ging, namen
mensen uit mijn omgeving me mee naar een genezingsdienst van Jan Zijlstra. Hij riep mensen op naar voren te
komen en zich te bekeren. Ik voelde ik mij aangesproken.
Op dat moment sprak de Heilige Geest tot mij: “Jij hebt
ook zonden gedaan”. Dus ik ging naar voren. Het was alsof God tot mij sprak en me bewust maakte van de dingen
die ik verkeerd had gedaan. Dát is de omkeer geweest. Ik
wist toen waar ik op terug kon vallen. Ik geloof dat mijn
ziel toen is verlost. Vanaf dat moment werd alles anders:
ik ging het samen met Jezus doen.

Corine Ouweneel
Heb je de vrijheid die je zocht gevonden?
Mijn verslavingen waren een vlucht. Ik was verslaafd
aan seks, aan blowen, aan alcohol en het mezelf
beschadigen. Ik voelde dan even een tijdje geen pijn.
Ik was tijdelijk vrij. Nu ervaar ik dat ik écht vrij ben. Ik
mag gaan en staan waar ik wil. En dat is heerlijk!
Corine bij de genezingsdienst van Jan
Zijlstra

Plan
We mogen leren om onszelf te zien zoals God ons ziet.
God ziet niet mijn verleden, ook niet mijn heden... Hij
ziet mijn toekomst! God heeft een plan met je. En dat
ligt al klaar voordat je geboren bent. Hij wil je maken
zoals je oorspronkelijk bent bedoeld.

Hoe gaat het nu met je?
Ik had er niet meer kunnen zijn. En daardoor geniet ik
nu extra van het leven. Al mijn verloren jaren haal ik nu
ruimschoots in. Ik durf te leven, ik wil leven, ik ga leven
en ik zal leven. Ik wil alles eruit halen en genieten!
Gelukkig heb ik geleerd om te bidden. Om eerst met
alles naar God te gaan. In de naam van Jezus mag ik
God alles vragen.
PASEN 2016 13

‘@HOME’ EEN

PLEK VOOR
JONGEREN

De Morgenster heeft onder een
van de zalen van het kerkgebouw
een jongerencentrum ‘@home’. Het
straathoekwerk heeft gevraagd om
@home ook open te stellen voor
jongeren onder de 18 jaar die geen
lid van zijn van deze kerk. Als kerkelijke gemeente hebben we niet alleen
een taak voor onze ‘eigen’ jeugd,
maar ook voor jongeren die niet zijn
opgegroeid met het geloof.
Door ook hen een plek te bieden,
stralen we warmte uit en laten we
zien dat we niet alleen naar binnen
gericht zijn. En misschien kunnen
we in gesprek iets laten zien van de
liefde van God!”
JONGEREN KUNNEN
TERECHT IN @HOME
OP ZATERDAGAVOND
VAN 19.30 UUR TOT
22.30 UUR.
Robin Haverkamp
NGK De Morgenster

WEG UIT DE

G

H

rip op, en overzicht over je financiën. Voor 1 op de
6 huishoudens in Nederland is dat een droom om
voor elkaar te krijgen wat vaak in je eentje niet lukt.
SchuldHulpMaatje wil jouw maatje zijn en geeft je
tips en ondersteuning als het weer eens ff tegenzit. En
helpt je met problematische schulden door ontslag, ziekte, verslaving of echtscheiding. Bij jongeren in de leeftijd van
ca 18 maar ook bij 50 plus zien we een sterke stijging van financiële
problemen door allerlei oorzaken.

et Passion is een opvangcentrum waar
dak- en thuislozen op adem kunnen
komen, weg van die harde wereld. Een plek
die voorziet in basisbehoeften zoals rust,
eten, drinken, douchen en kleding wassen en waar
immateriële en pastorale zorg wordt geboden.
Piet van Pelt is samen met zijn vrouw Heleen
oprichter van Het Passion. “God ging met mij een
andere weg dan ik dacht”, vertelt Piet. Tweeënvijftig
jaar was hij, toen hij ontslag kreeg en op straat kwam
te staan. Een artikel in een blaadje van het Leger des
Heils over ontreddering van de straat, raakte hem in
zijn hart. Voor deze mensen wilde hij wat betekenen,

Bij SchuldHulpMaatje geven we geen oordeel over de oorzaak.
Maar samen gaan we kijken hoe we kunnen helpen en zorgen
dat er een gezonde financiële toekomst gerealiseerd kan worden.
SchuldHulpMaatje Oldebroek is er voor alle inwoners van de gemeente Oldebroek. Initiafief van de kerken via Diaconaal Platform
Gemeente(n) Oldebroek.
Wilt u ook een maatje?
Mail: johanvdkruk@hotmail.com

Diaconaal
platform

Gemeente(n) Oldebroek

“mannen staan huilend aan de
Diacondeur,
aal uit wanhoop en spijt dat het
platform ze weer niet gelukt is”

Gemeente(n) Oldebroek

Samen
kerst
DIT HEEFT ONS HOOP GEGEVEN OM “SAMEN KERST”
JAARLIJKS TERUG TE LATEN KOMEN!
Met “Samen Kerst” waren we zaterdags met meer dan 100 mensen in de
samenleving actief om anderen praktisch te dienen. En er werden 150
kerstlichtjes bezorgd, was bingo, en er
werd veel geklusd en opgeruimd.

14

Zondags voor kerst was er een
bijeenkomst georganiseerd voor alle
mensen en uit alle kerken. Met het
thema “Thuiskomen”. Mooi om te zien
dat er ruim 600 mensen aanwezig
waren in de Kamphal.

God ziet onze gebroken wereld, maar
juist op die momenten mag je Hem
aanroepen en wil Hij jou HOOP geven. “Samen Kerst” heeft ons een fijn
thuisgevoel gegeven en we hopen dat
jullie dat ook mogen ervaren. Iedereen verdient namelijk een “THUIS”!

Marloes Nagelhout (23), Dianne Barneveld (24) en Marco van Engelenburg (42). 20 december 2015

Diaconaal
platform

Gemeente(n) Oldebroek

jungleVAN DE STAD

al was het maar door het aanbieden van een kom
soep. En zo ontstond het plan om mensen van de
straat te halen en een plek te creëren voor deze
dak- en thuislozen. “We kwamen in contact met een
stichting die op basis van christelijke naastenliefde
dak- en thuislozen helpt. Na een onzekere periode
van keihard werken en leuren om geld, kwam Het
Passion er!”

Het Passion heeft 180 opnames per jaar en in 10 jaar
tijd zijn er al ruim twaalfhonderd mannen geweest.
Het wordt grotendeels gerund door vrijwilligers.
Bijna iedereen die bij Het Passion komt, is verslaafd
aan alcohol of drugs. “We bieden die mannen een
rustige plek. Mensen die dagelijks overleven aan de
rand van de samenleving, proberen we een beetje
licht te brengen, zonder aanzien des persoon.” Deze
mannen, velen zonder tanden en onder de tatoeages, soms ex-criminelen, zijn zeker geen lieverdjes.
En sommigen van hen komen vaker dan één keer.
“Ach, en dat is prima. Mannen staan huilend weer
aan de deur, uit wanhoop en vol spijt dat het ze
weer niet gelukt is clean te blijven en van de straat
af te komen. En ze zijn welkom”, zegt Piet. “Altijd,
iedere keer weer zijn ze welkom”, en hij haalt met
een zucht van bewogenheid zijn schouders op.
Het Passion heeft Piet veel gebracht, maar vooral
compassie voor dakloze mensen die door iedereen
zijn afgeserveerd. “Ik heb geen oordeel, het zijn ook
mooie mensen en ik geloof dat het leven zwaar kan
zijn. Wij zijn allen verslaafd aan de zonde en mogen
ook elke dag weer terugkomen bij God onze Vader.”

Diaconaal
platform

Gemeente(n) Oldebroek

Piet van Pelt
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Blijven

Maar dat dagelijkse contact betekent
vaak meer voor de cliënten van de thuiszorg. Het doorbreekt de sleur en de
eenzaamheid. Het beïnvloedt de kijk op
het leven vaak positief.
Eigenlijk brengen de thuiszorgers elke
dag een stukje hoop bij mensen die dat
goed kunnen gebruiken.

vert
rouw
en
dat het goed komt

O

ver die hoop spraken we met twee van
hen: Coby Faber-van Boven en Ina
Mijnheer-van Norel, die allebei 25 jaar
in dit vak zitten. Coby momenteel als
verzorgende bij Icare en Ina als wijkverpleegkundige bij Buurtzorg. Ina heeft
altijd in Wezep gewerkt en Coby ook in
Bunschoten-Spakenburg en Dronten.

Wat betekent hoop voor jullie?

Coby: ‘Vertrouwen’. De basis daarvoor is mijn
vertrouwen in Jezus en God, maar ook in mijn man
Leo, de kinderen, vrienden.... Blijven vertrouwen
dat het altijd goed komt. Niet altijd zoals je het had
gedacht, maar het glas is bij mij meestal half vol.
Ina: Bij ‘hoop’ moet ik denken aan onze trouwtekst uit Hebreeën 6. Daar wordt de hoop het
‘anker van de ziel’ genoemd. Zo ervaar ik het nog
steeds: Christus is onze hoop. Met Hem kun je
altijd verder. Alles wat je doet, staat in het licht
van het eeuwige leven.

Hoe geven jullie hoop?

Ina: Tja, doe ik dat wel? Ik geef in de eerste plaats
zorg. Maar soms is praten inderdaad nog belangrijker. Zeker wanneer je wat meer tijd hebt. Je ziet
er mensen soms echt van opknappen. Ze worden
minder depressief. Laatst was er een cliënt die
mede daardoor een stuk minder zorg nodig kreeg.
Coby: Aanraking is ook erg belangrijk. Even die
hand pakken als je weggaat. Sommigen worden
nooit meer op die manier aangeraakt. Ik bid onderweg wel eens voor cliënten. Ik hoop, dat ze blijven

Elke dag wordt er in ons dorp bij honderden mensen
een sprankje hoop gebracht door medewerkers van
diverse thuiszorginstanties. Zij bezoeken deze mensen en helpen hen met een stukje praktische zorg,
waardoor ze thuis kunnen wonen.

Coby Faber

ervaren dat ze waardevol zijn. Als iemand sombert
dat ze niks meer heeft om voor te leven, zeg ik
soms: “Maar u betekent toch veel voor mij!?”

Komen jullie in Wezep en Hattemerbroek veel
eenzaamheid tegen?

Coby: Als ik het vergelijk is het niet echt meer dan in
de andere gemeentes waar ik heb gewerkt. Er zijn
hier verhoudingsgewijs veel mantelzorgers. Maar
degenen die eenzaam zijn durven dat wel minder
toe te geven. Daar zijn ze soms te trots voor.
Ina: Sommigen lijken inderdaad voor eenzaamheid
te kiezen. Ze blijven soms onnodig op zichzelf en
eenzaam. Maar ook een heleboel niet. Die zijn
echt alleen. Dan geeft het veel voldoening als je
dat een beetje mag doorbreken.

“ik hoop, dat ze ervaren
dat ze waardevol zijn”
Wat wens je de inwoners van Wezep toe?

Ina: Ik wens ze minder eenzaamheid en minder
zorgen toe. Er is altijd reden tot hoop, omdat Jezus
stierf voor onze zonden. Hij is onze hoop. Ook na
de dood.
Coby: Ik wens de bewoners een fijn Pasen; dat het
evangelie je mag raken en je veel vertrouwen krijgt
in het Koninkrijk, nu en later!

Ina Mijnheer
16 PASEN 2016
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Pasen

het feest
van de
hoop

Pasen:

Om Pasen te begrijpen moet je
teruggaan naar de schepping en
Gods bedoeling met de mensheid. God schiep de mens om
te leven in harmonie met Hem
en gaf hem richtlijnen mee. De
mens was echter ongehoorzaam
aan zijn eigen Schepper en
beantwoordde dus niet aan
Zijn doel. Zo is er “zonde”, wat
betekent “je doel missen”. Het
gevolg is een verstoorde relatie
met Hem, een leven zonder
harmonie met God.

het

OVERWINNING
OP DE DOOD EN OPSTAAN IN EEN

Om die harmonie te herstellen
moest de mens offers brengen.
Maar dat lukt ons niet, omdat
we volharden in onze zonden.
Uit liefde komt God zelf met
het volmaakte offer – Zijn
Geliefde Zoon. Zijn dood op
Goede Vrijdag is een volkomen
verzoening voor al onze zonden.
Jezus stond op uit de dood op
die glorieuze Paasmorgen. Hij
overwon de dood voor ons, die
grote vijand.

D

NIEUW EN EEUWIG LEVEN

ie overwinning kreeg voor
mij een extra dimensie
toen mijn vrouw Janna
Marieke het eind 2011
na een lange strijd moest
verliezen van kanker. Toch
voelde ze zich geen verliezer. Want Pasen is het feest
van de hoop, de hoop dat de horizon
van ons leven veel verder gaat dan
het graf.

Wij hoeven geen offers meer
te brengen. Wij mogen Jezus
en Zijn offer aanvaarden. Als
we dat doen en breken met ons
oude zondige leven, dan mogen
we een nieuw leven ontvangen:
een eeuwig leven.

Janna Marieke wist het zeker: “Jezus
is mijn Heer, Hij is voor mij gestorven,
Hij is mij alles en daarom mag ik
eeuwig leven, ook al houdt mijn leven
hier op aarde nu op.” Zij mag nu bij
haar Heer zijn en heeft het nu beter
dan ooit. Ze was niet bang voor de

Pasen is het feest van hoop en
vertrouwen! Er is meer dan de
gebrokenheid, ziekte en verdriet
in dit aardse leven. Het is het
feest van de hoop, dat de Heer
ons een prachtige kans biedt om
het met Hem in orde te maken.
18 PASEN 2016

feest
VAN DE

Rijer sneller

dood en het sterven, omdat ze Jezus
aanvaard had en er naar uitzag Hem
te ontmoeten. Dat was een geweldig
vooruitzicht voor haar. Daarom zei ze
ook: “Tot straks!” Dat zei ze met een
uitroepteken, omdat het voor haar
een zekerheid was dat we elkaar weer
mogen zien in de hemel.
In een situatie als deze is de hoop
van ons geloof, en Bijbelse hoop is
een synoniem van vertrouwen, toch
sterker dan verlies en verdriet. Die
hoop wint het dan toch. Een lied om
ons daaraan vast te houden was toen
en is ook nu ‘God van trouw’, waarin
staat:
“U bent mijn rots wanneer ik wankel, U
richt mij op wanneer ik val. Dwars door

de storm bent U Heer het anker, ik stel
mijn hoop alleen op U”.
Het anker is dus een mooi symbool
voor hoop en vertrouwen.
Mensen die Pasen hebben ervaren en
hebben doorleefd, hebben in het leven dat anker gevonden; zijn mensen
met hoop en vertrouwen, dwars door
de storm heen.

voor iedereen is
Mijn Paaswens
een persoonlijk
dan ook dat het
reen feest van pe
Pasen mag zijn,
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Stel je voor je ligt in een scheiding met je
partner en de situatie thuis dreigt uit de
hand te lopen. Het is beter als je samen met
je kinderen zo snel mogelijk het huis uitgaat.
Via Jeugdbescherming Gelderland kwam de
aanvraag van Alice en haar kinderen binnen
bij Stichting Present Oldebroek.

E

Er was een huis beschikbaar,
maar dit had een goede
opknapbeurt nodig om het
bewoonbaar te maken. En er
was haast bij geboden. Familie
en vrienden werden ingeschakeld,
maar er was meer hulp nodig voor
zo’n grote klus!

Coördinator Mirjam Prins-Tjebbes van Present
Oldebroek ging meteen aan de slag. Ze vond
diezelfde week nog een groep mensen bereid
om te helpen het nieuwe huis van Alice een
thuis te laten worden.
De kinderen hadden hun favoriete behang
uitgezocht in de Weggeefhoek in Wezep. Verf
werd gekocht en de vrijwilligers gingen aan de
slag. Alle deelnemers waren enthousiast; “je
zag het huis veranderen in een fijne plek om in
te wonen. En de dankbare lach van Alice was
onbetaalbaar.“

20 PASEN 2016

HOOP OP

EEN

NIEUWE
START
voor Alice!

Inmiddels woont Alice een half jaar in haar
woning. Zij kijkt terug op een prachtige ontmoeting en is blij met de hulp van de vrijwilligers die “zomaar” bij haar, “een compleet
vreemde” aan de slag wilden gaan en dat voor
niets! Dit gaf Alice hoop voor de toekomst. Een
toekomst die er even niet zo rooskleurig uit zag
voor haar en haar gezin. “Als bij mij alles weer
rustig is, dan ga ik ook zeker een keer als vrijwilliger aan de slag”, aldus Alice.
Het doel van Present Oldebroek is om een
beweging op gang te brengen in de samenleving, waarbij steeds meer mensen het
vanzelfsprekend vinden om naar elkaar om te
zien. Door iets voor een ander te doen, hoe
klein ook geef je de ander hoop: ik ben er
nog. Ik ben van betekenis!

Present werkt vanuit aanbod,

een paar uur aan de slag gaan
is vaak al genoeg!
Present zet vrijwilligers in bij groepen of mensen die te maken hebben met armoede, een slechte gezondheid of een sociaal isolement.
Mensen wiens leven door die paar uur inzet van een ander vaak
blijvend veranderd. Om dit verschil te kunnen maken, kan Present
niet zonder de vele vrijwilligers. Maar ook niet zonder giften.
Wilt u ons helpen met uw inzet, tijd of gift kijkt u dan
eens op: www.presentoldebroek.nl
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Welkom in de
kerk van Wezep
IS ER
MEER?
Bo Teerling

GEDREVEN DOOR
WARMHARTIGHEID
“Hoop is de verwachting van zekerheid”, zegt Bo Teerling, als ik hem vraag naar
zijn mening over hoop. “In Malawi is geen zekerheid, maar toch is er hoop ondanks

MALAWI

HEEFT

GEEN

ETEN OM TE
OVERLEVEN

de huidige hongersnood.” Het is al snel duidelijk wat de passie van Bo is.

In 2009 organiseert de Vredeskerk een
jongerenreis naar Malawi. “Ik wilde mee,
maar was te laat en besloot alleen achter
de groep aan te gaan. Ik landde op een
klein vliegveld midden in de nacht in de
middle of nowhere.” Die nacht ontmoet
Bo Vincent, een wonderlijke man die - na
revalidatie van een ernstig ongeval - nog
steeds een van de trekkers van het ‘foodfor-life’-project is. Na deze reis richt Bo de
stichting The Art of Charity op, met als
22 PASEN 2016

Alle inkomsten gaan naar Malawi
Voor het project is geld nodig. De
showroom aan de Rondweg in Wezep staat
vol met woon- en kantoormeubilair en
curiosa. Alle inkomsten gaan naar Malawi.

STEUN ONZE PROJECTEN

o

doel een effectievere manier van akkerbouw. Daardoor hebben meer mensen
te eten, en hij zorgt ook voor de armen
zonder akker. “Wij leren boeren hoe ze
op een betere manier hun mais kunnen
verbouwen: Farming Gods Way.” Dat dit
principe zijn vruchten afwerpt, blijkt wel:
de productie van maiskolven is sinds het
project gestegen van maiskolven ter grootte van een rol pepermunt naar de grootte
van twee colablikjes. Bo Teerling: “Wij leren
mensen hoe het systeem werkt en geven
hen de middelen om dit systeem te kunnen
toepassen. Daarnaast zien wij erop toe dat
activiteiten ook worden uitgevoerd.”
Eén gezin heeft een jaar lang te eten van
de opbrengst van 1 akker. We zijn begonnen met 50 akkers en nu zijn er 1200
akkers, genoeg voor 1 jaar lang een 1
bord maïspap voor 10.000 mensen!! Maar
ons doel is nog veel groter we willen naar
10.000 akkers en helpen daarmee 70.000
mensen aan voedsel.
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De Alphacursus is er voor
iedereen die meer over het
christelijk geloof wil weten of
verdieping wil. Zoeken naar
de zin van het leven.
Wat kun je verwachten?
De cursus bestaat uit tien interactieve en gezellige avonden en een zaterdag. Waar we
samen eten en praten. Door
deze cursus ga je in grote
lijnen zien wat het christelijke
geloof inhoudt. De volgende
thema’s komen o.a. aan bod;

HOEKSTEEN

Hervormde gemeente
Dienst: zondag 9.30 uur
Leeuwerikstraat 29, Hatt.broek

NOORDERLICHT

Gereformeerd Vrijgemaakt
Dienst: zondag 9.30 / 16.30 uur
Mariënrade 1

Wie is Jezus? Hoe leidt God
ons? Hoe zit het met de kerk?
Alphacursus voor jongeren
de Youth Alpha en Alpha voor
leiders of bedrijfsleven. Kijk
op www.alpha-cursus.nl voor
meer informatie of informeer
bij onderstaande contactpersonen.

VREDESKERK

Hervormde gemeente
Dienst: zondag 9.30 / 19.00 uur
Heidepad 81

PAULUSKERK

Hervormde gemeente
Dienst: zondag 9.30 / 19.00 uur
Van Limburg Stirumlaan 18

Alphacursus Wezep
sandravanpijkeren@hotmail.
com of 038 3375548.
KRUISKERK

BETHELKERK

Gereformeerde kerk
Dienst: zondag 9.30 uur
Kerkweg 6

Stichting
The
Ar
t

M

alawi, een klein land in
het zuidoosten van Afrika
behoort tot de armste
landen van de wereld. Een
gesprek met Bo Teerling, een man van
weinig woorden als het over hem zelf gaat.
“Het moet niet over mij gaan”, zegt hij. Het
is een jaar of tien geleden als hij concreter
gaat nadenken over het verlangen om zijn
leven anders in te vullen. Bo komt onder
de indruk van Gods liefde voor de mensen.
“‘Zijn kinderen’ noemt God de mensen
zelfs. God belooft en laat zien dat Hij
onze helper is.” Daarom wil Bo dienstbaar
zijn aan Hem, zijn God. “Gedreven door
christelijke warmhartigheid”, zoals hij het
zelf omschrijft.

WEZdEePr gedoe!
N
I
A
H
P
L
DE Atis, gezellig en zon

Herst. Hervormde gemeente
Dienst: zondag 9.30 / 14.30 uur
Azaleastraat 4

WE HEBBEN
Sterker nog, de Wilde Ganzen verhoogt het
bedrag met 50%. Dus je koopt een stoel
voor € 50,- en dan gaat er € 75,- naar Malawi! Op dit moment is de nood extreem
hoog, er sterven mensen omdat er geen
eten is! Van het geld worden in Tanzania
zakken mais gekocht en naar Malawi
gebracht. The Art of Charity heeft continue
mensen nodig die op allerlei gebied willen
helpen.

BEZOEK DE

GOEDE DOELEN OUTLET

RONDWEG 90 WEZEP
OPEN: VRIJ 16.00-20.00
ZAT. 10.00-14.00

NIEUWE NAASTEN
IN ONS MIDDEN

Mensen die hopen op een toekomst van liefde en vrede.
Daarvoor zijn veel vrijwilligers nodig
Als u wilt meewerken, incidenteel of
structureel, aan een goede toekomst
voor uw naasten ook in de plaats
Wezep of Hattemerbroek. Dan mag u
mij bellen. Immers vele handen maken
licht werk.
Vluchtelingenwerk Oost Nederland locatie Oldebroek.
Jenny Kamps, 06 12 06 02 83
www.vluchtingewerk.nl/oostnederland

MORGENSTER

Nederlands Gereformeerd
Dienst: zondags 9.30 / 16.30
uur. Zuiderzeestraatweg 503

DORPSKERK

Hervormde gemeente
Dienst: zondag 9.30 / 14.30 uur

Stationsweg 2

www.kerkpleinwezep.nl
LUISTER OP
ZONDAGOCHTEND
LIVE NAAR
KERKDIENSTEN
VIA LOCO RADIO 23

Jij bent zo

KOSTBAAR
IN MIJN OGEN
ZO WAARDEVOL,
IK HOUD ZO
VEEL VAN JE

JESAJA 43:4 | NBV
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