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Wat betekenen
geloof en kerk
voor jou?

WIM ZIELHUIS
Het christelijk geloof geeft mij vastigheid
en troost. Het leven zit vol onzekerheden
en moeilijke keuzes. De Bijbel geeft mij dan
richtlijnen: vastigheid. Troost heeft ieder op
zijn tijd nodig. In moeilijke perioden heb ik
troost geput uit het evangelie en hebben
medechristenen naar mij omgezien.

LOTTE VAN GELDER-BEUTE
Geloven is voor mij weten dat God bestaat maar toch ook ernaar zoeken hoe
ik ermee om kan gaan. De kerk is voor
mij een zoektocht naar de juiste plek,
zoeken om geloof te delen.
MEVROUW BROEKHUIS
Ik mag geloven in de levende
God. Een God die hoort en opmerkt, zoals bijvoorbeeld in
Psalm 116: Hij hoort gebeden
en ziet mijn omstandigheden.
Om die God ga ik naar de kerk
om meer van Hem te horen en
van Zijn naam te zingen.

We vroegen het aan diverse mensen uit Wezep/Hattemerbroek

DINIE VAN BOVEN
Het geloof betekent alles
voor mij. De kerk is voor mij
Gods huis, waar ik elke zondag bemoedigd word door
Zijn woord, de gebeden en
het samen zingen.

STAN WOLFF
Ik geloof dat Jezus aan het
kruis is gegaan voor mijn
zonden. Hij is mijn beschermer
en houvast. De kerk is voor mij
een fijne plek om samen met
andere gelovigen Jezus
te aanbidden.

EIMERT FIKSE
Met het geloof van een kind wandel ik door
mijn leven. Geloven is voor mij dichtbij,
vertrouwen op God, zeker weten dat Hij
bestaat, dat Hij hier en nu in ons midden
wil zijn. Geloven is voor mij in eenvoud met
mensen praktisch en zichtbaar bijbelse verhalen laten spreken. Dat lukt mij natuurlijk
maar heel matig, maar... met Gods hulp
zijn we (mensen uit Wezep en Hattemerbroek) tot grote dingen in staat, kunnen we
mensen bewegen, is deze regio leefbaar,
een parel, een knipoog van God. Graag wil
ik er deel van blijven uitmaken door vooral
“mee te doen”.
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Ik wil dit
blad niet!

WIM RIETBERG
Geloven is voor mij vertrouwen op God
en in dat vertrouwen op weg gaan de
wereld in. De kerk is voor mij daarbij een
groep mensen met wie ik dat vertrouwen
deel. Daarbij is de kerk niet gebonden
aan muren; volgens mij heeft Jezus ook
geen muurtjes gebouwd maar eerder
geprobeerd heilige huisjes af te breken.

FENNA BUXTORFF-LIPKE
Sinds God mij de moed gaf mijn
hart en leven aan de Here Jezus
te geven, ervaar ik de zekerheid
een kind van God te zijn. Ik volg
de Here Jezus met vallen en
opstaan, maar met de belofte van
een hoopvolle toekomst bij Hem.
Het bezoeken van de kerk en de
activiteiten door de week ervaar
ik als bemoedigend, o.a. omdat
je elkaar aanspoort om op God te
blijven vertrouwen.

Meestal rond Kerst komt Gerard van de Velde ons kantoor
binnenwandelen en hebben we een gesprek over hoe het met
‘zijn’ en met ‘mijn’ kerk gaat. We delen onze passie en hebben
samen een verlangen. We kennen het mooie van het geloof, we
willen een mooi dorp, een fijne sfeer en houden van mensen.
En al pratend ontstaat het begin van een nieuw magazine.

E

lk jaar heeft het magazine een andere insteek en dit jaar gaat het over
‘samen kerk zijn in ons dorp’. Maar niet iedereen zit op dit magazine te
wachten en ik moet dan denken aan een telefoongesprek dat ik had
met een onbekende dame. Ze belde geïrriteerd; ze wilde dit blad niet.
Hoe kon ik er voor zorgen dat ze het niet kreeg... “Ja sorry, dan gooit u
het toch weg”, was m’n reactie. Ik vroeg haar wat haar zo raakte aan dit blad. “Ze zei
dat als ze zondags wat in de tuin deed, dat de buurvrouw kwam klagen “moet dat
op zondag”. Ze vond christenen moeilijke mensen die anderen geen ruimte geven.
Haar teleurstelling in kerkmensen begrijp ik zeker, want ik ken ze ook.
Soms lijkt de kerk wel een groepje gelijkgestemden die elke zondag tegen elkaar
en anderen zeggen: ‘Zo zit het’ of ‘Zo hoort het’ en daarin geen ruimte laten aan
een ander. De kern van geloof is toch juist dat je de minste wil zijn voor de ander?
Ik vroeg of ze mee wilde werken aan dit blad, ze bedankte, maar die uitnodiging
staat nog steeds. Helaas voor die mevrouw ben ik bang dat ze dit jaar weer een
paasmagazine in de bus krijgt en daarvoor nu alvast mijn excuus.
De kern van geloof en kerk is ‘relatie’ en daarover lees je veel in dit blad. Relaties
tussen generaties, kerken en tussen mensen. Verbinding met de ander én verbinding met God. De Bijbel staat vol met ‘relatieteksten’: Heb niet alleen uw eigen
belangen voor ogen, maar ook die van de ander.* Heb elkaar lief met de innige
liefde van broeders en zusters en acht de ander hoger dan uzelf.* Ik geef jullie een
nieuw gebod: heb elkaar lief. Zoals ik jullie heb lief gehad, zo moeten jullie elkaar
liefhebben.* De Bijbel is duidelijk als het over liefde gaat. Zoek met Hem de relatie
en zing “ik ben van U en U van mij”.

MINNE VAN DER HEIDE
Geloof betekent voor mij dat je
weet en er op vertrouwt, of het
nu goed of slecht met je gaat, dat
niets ons kan scheiden van Gods
liefde, die Hij ons gegeven heeft in
Christus Jezus onze Heer!

En dan hoop ik dat je mag je zijn als een boom die onbaatzuchtig vrucht draagt.
En die vruchten zijn liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid,
trouw, zachtmoedigheid en zelfbeheersing.**
Liefs,
Jaap Slager
*1. FILIPPENZEN 2:4, 3. ROMEINEN 12:10, 12. JOHANNES 13:34
** GALATEN 5:22 NBG51
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Wat betekenen geloof
en kerk voor jou?

REMCO DOORNWAARD
De kerk is voor mij de plek
om me even helemaal terug
te trekken uit alle dagelijkse
bezigheden, om mij volledig
op God te kunnen richten.

Anders naar Pasen kijken

Liefde

als krachtbron

ANNEKE EN HERMAN
DROLENGA
Wij zijn blij dat we lid zijn van
een meelevende kerkelijke
gemeente. Dit is voor ons een
steun bij het geloof in onze
Redder, de Here Jezus.

Voel je van harte welkom
Je bent misschien
helemaal niet zo’n kerkmens, of hebt weinig of
niets met dat christelijke
geloof. Wat moet je dan
met een blad als dit,
geschreven door kerkmensen? Help me daar
eens in mee te denken.
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HELMA KWAKKEL
Geloven is voor mij vertrouwen in de Liefde van God
en deze liefde uitdragen op
mijn werk als leerkracht, in
het jeugdwerk en in mijn
verdere naaste omgeving.
Wie liefheeft, is uit God
geboren en kent God.

Je kunt teleurgesteld zijn, je
onmachtig voelen. Je hebt grote
zorgen over waar het allemaal
naartoe moet, of wordt er misschien
onverschillig onder. Dat ligt voor
christenen niet anders. Ook zij
hebben geen simpel antwoord, laat
staan een oplossing. Veel problemen liggen buiten onze macht.
Maar dichterbij, in onze dorpen
kunnen we wel wat doen, iets kleins
soms. Denk aan de kerstmaaltijden
voor eenzame medeburgers die de
kerken elk jaar samen organiseren,
onzichtbare projectjes, allerlei vrijwilligerswerk. Gelukkig zijn daarin
niet alleen kerkmensen actief; lees
dus zeker geen verborgen boodschap als zouden gelovigen betere
mensen zijn. Maar soms kennen we
elkaar alleen van gezicht; gezichten
die langs elkaar heen schuiven in de
supermarkt bij de paasstol of de pindakaas, of als je door de straat fietst.
Bij onze vragen en zorgen is er toch
iets dat houvast geeft. Een belofte
voor alle mensen over een toekomst
waarin echt alles beter zal worden.
Dat uitzicht kan ons nu al moed ge-

In de kerken wordt met Pasen
gevierd dat God die oude schema’s
doorbreekt. Jezus, Gods Zoon,
overwint de dood en brengt vernieuwing. We vertellen elkaar over een
toekomst waarin niet langer macht
of geweld, maar liefde de toon aangeeft. Liefde als krachtbron. Liefde
die helpt om geduld met elkaar te
hebben, aandacht te geven, begrip
op te brengen, voor elkaar te zorgen.
Samen de kilte en de oppervlakkigheid tegengaan, dat is ook paasfeest. Ik weet dat ik wat kort door de
bocht ga, maar er staat meer in dit
magazine. Overweeg eens om met
Pasen een kerk te bezoeken waarin
dit wordt gevierd.

tekst: Ton van Leijen - fotografie: Geertje Vierhout

MAARTJE REEHOORN
Het geloof is voor mij dat ik weet wie Jezus voor mij is en
dat ik elke dag met Hem wil leven. God verlangt naar een
persoonlijke relatie met mij en met jou. De kerk is voor mij
een plek waar we Jezus mogen aanbidden, waar we geestelijk opgebouwd worden en de Heilige Geest mogen ervaren.
Waar we gemeente kunnen zijn, dat betekent dat we elkaar
niet veroordelen maar er voor elkaar zijn.

Ik ga ervan uit dat jij en ik meestal
met dezelfde vragen leven. Je kunt van
dezelfde dingen genieten, maar ziet om
je heen ook wat er fout gaat, ver weg
of dichtbij. Dat is een lange opsomming
van onrecht, uitbuiting, rampen, ellende.
Of in eigen kring ziekte, gebroken
relaties, vul maar in.

ven, inspireren, verbinden. Je voelt
het wel aankomen: het is de boodschap van Pasen. Want onder paashaas, kuikentjes en gezelligheid is
er iets wat dieper gaat. Wat houvast
biedt bij en een antwoord geeft op
al die ellendige schema’s die we zo
graag ontvluchten, patronen waarbij
mensen over elkaar heersen, elkaar
misbruiken. Wie zou niet verlangen
naar een toekomst zonder kloof
tussen arm en rijk, zonder eenzaamheid, zonder milieurampen? Pasen
kan je blij maken, en steun geven in
moeilijke tijden.

Kerkmensen zijn niet altijd herkenbaar; bij de navulzakjes nootmuskaat of bij de kassa zie je er soms
geen barst van, terwijl ze wel een
bezieling in zich dragen. Maar ze zijn
net zo gewoon als jij en ik, en vallen
ook best mee, zoals ik vaak merk.
Voel je van harte welkom in het beleven van die verdieping, samen met
je medeburgers.

Heel fijne paasdagen gewenst!
Ton van Leijen

5

JE BENT WELKOM IN DE KERK

9.
8.

Je kunt er in Wezep niet omheen; er staan
meer kerken dan basisscholen. En die kerken zijn allemaal verschillend.
Er is in deze tijd een grotere verscheidenheid aan opvattingen.

6.

Zelfs binnen één kerkgemeente kunnen er veel verschillen zijn.
De volmaakte kerk zit er dan ook niet bij. Een kerk bestaat uit
allerlei mensen die zich in verschillende levensfases bevinden en
hun eigen geloofsweg bewandelen. Wel geloven we allemaal in

7.
3.
5. 1.
2.

4.

Kerkpleinwezep.nl

Wegwijzer waarop alle kerken van Wezep
en Hattemerbroek zich presenteren.

9.

8.

dezelfde God. En het is geweldig te ervaren, dat we ondanks deze
verschillen toch een eenheid zijn.

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

HOEKSTEEN
Hervormde gemeente
Dienst: zondag 9.30 uur
Leeuwerikstraat 29, Hatt.broek
MORGENSTER
Nederlands Gereformeerd
Dienst: zondags 9.30 / 16.30 uur
Zuiderzeestraatweg 503, Wezep

DORPSKERK
Hervormde gemeente
Dienst: zondag 9.30 / 14.30 uur
Stationsweg 2, Wezep

2.

3.

1.

VREDESKERK
Hervormde gemeente
Dienst: zondag 9.30 / 19.00 uur
Heidepad 81, Wezep

KRUISKERK
Gereformeerde kerk
Dienst: zondag 9.30 uur
Kerkweg 6, Wezep

4.

5.

In de kerk komen zondags mensen samen. Er wordt gezongen,

6.

gebeden, en onderwezen uit de Bijbel en er is aandacht voor

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

NOORDERLICHT
Gereformeerd Vrijgemaakt
Dienst: zondag 9.30 / 16.30 uur
Mariënrade 1, Wezep

6.

4.

7.

7.

elkaar. Ook worden er veel andere activiteiten georganiseerd,
denk aan Bijbelonderwijs, muziek, bemoediging en uiteraard
gezelligheid. Want geloven en kerkzijn is iets dat je samen doet.

3.

2.

7.

2.

5.

3.

Luister op
zondagochtend

live naar kerkdiensten
via LOCO radio

1.
6

2.

www.locomediagroep.nl/locofm/live/
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Geachte lezer,
ag ik jou meenemen naar het Laatste Avondmaal? Het is op de
avond vóór Goede Vrijdag, de dag dat Jezus gekruisigd wordt.
Zijn galgenmaal dus en dat weet Hij. Aan die maaltijd wordt
het stil, want terwijl ze zitten te ruziën over wie de belangrijkste is, doet Jezus iets ongelooflijks: Hij begint de voeten van zijn discipelen
te wassen. Een slavenwerkje.
Geen van de discipelen wil het doen en dan wast Jezus hen niet de oren,
maar de voeten. Ook die van Judas, terwijl Hij weet dat die Hem zal gaan
verraden. Ik zou het niet gedaan hebben. Niet gekund hebben. Maar Jezus
wel. Jezus gaf niet alleen theorieles, maar bracht ook in praktijk wat Hij
zei: Heb uw vijanden lief. Na de voetwassing gaf Hij ons een gebod: Heb
elkaar lief. Niet meer en niet minder. Jezus zegt: Ga allemaal leven zoals Ik
het jullie steeds heb voorgedaan. Zonet nog, als voorbeeld.
En daarna doet Hij dat op de allerdiepste manier: aan het kruis, voor al die
keren dat ik niet leefde volgens Gods bedoeling.

Hartelijke groet,
ds. Maarten van Loon

tekst: ds. Maarten van Loon - fotografie: Geertje Vierhout

Leef,
leef echt!

DIE GEEN
HELPER HEBBEN
Paul Blokhuis
Paul woonde van 1967 tot 1973 met zijn ouders en gezin in Wezep. Inmiddels is
de 55-jarige politicus staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,
maar zijn tijd op de Veluwe vergeet hij nooit.
Wat betekent het geloof voor u?
‘Geloof geeft me rust, hoop en ontspanning. Ik ben God dankbaar voor
veel dingen. Het is denk ik geen toeval dat ik geloof, dat ik een lief gezin
heb en dat ik nu staatssecretaris ben,
om een paar grote dingen te noemen.
Het belangrijkste dat Jezus voor me
heeft gedaan is het overwinnen van
de dood en de zonde door de opstanding. Dat is de grootste gebeurtenis in
de geschiedenis van de mensheid. Na
het overlijden van onze lieve dochter
Julia in 2018 heb ik intens verdriet
en vragen, maar ik zie in de massale
steun en het meeleven van mensen
ook Gods hand. Ik probeer mijn
omgeving, ook in mijn werk, te laten
zien dat christen zijn leidt tot hoop en
ontspanning én dat het niet betekent
dat je wereldvreemd bent.’
Wat probeert u te doen met
uw geloof in de praktijk?
‘Ik probeer me oprecht in te zetten
voor mensen die geen helper hebben, zoals dak- en thuislozen (ook
jongeren!), verslaafden, mensen met
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psychische nood en vluchtelingen.
Ik zet me ook in voor een gezonde
leefstijl. Als mensen roken, schaden ze
daarmee hun gezondheid, terwijl ik ze
een gelukkig leven gun. Ik kan me niet
voorstellen dat het de bedoeling is dat
we de Geest van God uitroken. Ik doe
zelf ook mijn best een gezonde leefstijl
te hanteren door bijvoorbeeld te matigen met alcohol, zout en suiker.’
Hoe is het om als staatssecretaris
christen te zijn?
‘Het is mooi dat christenen de kans
krijgen mee te besturen. Ik zie dat
mensen het waarderen als je integer
en toegankelijk bent en gericht op de
inhoud. Ik weiger om op macht te sturen. Soms zijn er heel spannende gesprekken en debatten, bijvoorbeeld
over de hulpverlening bij onbedoelde
zwangerschappen. Dan zie je echt
een geestelijke strijd. Het doet pijn als
je ziet dat er in het parlement soms
een meerderheid is voor keuzes die ik
niet goed met het geloof kan rijmen.
De ChristenUnie krijgt in dit kabinet
veel kans om mooie dingen te doen,

zoals extra hulp voor gezinnen met
kinderen, ontwikkelingssamenwerking, defensie, duurzaamheid,
preventie en hulp bij onbedoelde
zwangerschappen.’

‘Als ik het prachtige lied
“Het Dorp” van Wim
Sonneveld hoor denk ik
altijd aan Wezep’
Wat doet u met Pasen?
‘We gaan naar de kerk en brengen
verder al bijna 20 jaar met goede
vrienden de hele dag door. En ja,
we verstoppen ook vele tientallen
paaseieren in de tuin, die de (inmiddels volwassen) kinderen met groot
enthousiasme opzoeken.’

tekst: Tiemen de Vries - fotografie: eigen foto

Mag ik jou
meenemen na
het Laatste Av
Misschien ken je Jezus al, misschien nog niet. Ik nodig je graag uit om in
één van de vele kerken die Wezep rijk is Hem te ontdekken, zoals Hij in de
Bijbel naar voren komt. Om Hem te volgen in je doen en laten. Om de genade te proeven dat je zo onvolmaakt als je bent bij God mag komen, door
het bloed van Jezus op Golgotha. Alsof je Jezus bent. Want God wil maar
één ding: dat je leeft, echt leeft. Nu en altijd.

Zorg voor mensen

Wat wenst u de mensen in Wezep
en Hattemerbroek toe?
‘Geluk, gezondheid, geloof en liefde.
En het besef dat ze in één van de
mooiste regio’s van Nederland wonen.’
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“Ik herinner me nog dat ik niet
kon slapen op de avond voor mijn
examen. Ik was toen 17, ben naar
beneden gegaan en vervolgens
hebt u met mij gebeden.”
Aan het woord is Arianne de Vries.
Ze zit samen met haar vader
Govert Fennema en we gaan na of
er verschil is in geloof en geloofsbeleving tussen generaties.
Arianne vertelt dat ze zich het dagritme van thuis nog goed herinnert.
Om kwart voor zeven moest ik de
deur al uit, maar daarvoor waren
we als gezin allemaal bij elkaar,
desnoods in pyjama, om de dag
te beginnen met lezen en gebed.
Het geloof bleef ook niet steken in
gewoontes. Regelmatig ging het
gesprek over wat het geloof voor je
dagelijks leven betekent.

tekst: Henk en Hil Meijer - fotografie: Geertje Vierhout

Hoe is dat nu bij jullie dan Arianne? Is iedereen ’s morgens op tijd
aan tafel voor lezen en gebed?
Nou nee, we hebben wel een vast
bijbel- en dagboekstukje, maar
door de verschillende vertrektijden
lezen we dat niet altijd samen. Ik
vind het beslist heel belangrijk dat
iedereen ’s morgens begint met
de Bijbel net als vroeger thuis. Je
beseft daardoor je afhankelijkheid
van God. Wij proberen dat ook voor
te leven en op onze kinderen over
te dragen als het belangrijkste in
het leven.

“het gaat er in ons
mooie dorp om
dat we als christenen uit alle kerken laten zien dat
we geloven”
10

Kleine verschilletjes
dus na al die jaren?
Govert moet even nadenken maar
vraagt zich dan af of alle veranderingen in de kerk wel zo zinvol zijn.
Neem bijvoorbeeld het accentverschil rond de 40-dagentijd t.o.v.
vroeger. Is er wel voldoende aandacht voor kennis? Arianne: kennis
is belangrijk, maar hoe motiveer
je kinderen om daarvoor open te
staan? Die extra’s kunnen ook een
bruggetje zijn naar waar het echt
om gaat. Ja, zegt Govert, die bruggetjes heb ik ook wel. Als ik in de
lente de voorjaarsbloemen weer zie
opkomen, dan schiet me zomaar
een psalm of tekst te binnen. Leren
kinderen nu nog wel teksten uit hun
hoofd?
Een ander verschil met vroeger is
ook dat de kerkmuren minder hoog
zijn, zegt Arianne. Het belangrijkste
vinden we nu dat onze kinderen
blijven geloven en daaruit leven,
van welke kerk ze dan lid zijn komt
op de tweede plaats. Ja, zegt
Govert, dat is wel zo, maar ik heb
er ook moeite mee als er wordt
gezegd dat verschillen er niet zo toe
doen. Als jongeren naar een andere
kerk gaan, doet me dat altijd wel
wat; het is verdrietig dat we ze niet
vast hebben kunnen houden.
Maar, meer verschillen
dan overeenkomsten?
Nee gelukkig niet, zegt Govert, het
gaat er in ons mooie dorp om dat
we als christenen uit alle kerken
laten zien dat we geloven. Klopt,
vult Arianne aan, want er wordt beslist op ons gelet. Het is belangrijk
dat we ons christen-zijn laten zien
in onze daden. Daarnaast door
te vertellen aan anderen van de
HOOP die in ons is. Want we gunnen het iedereen om Gods liefde
te ontdekken!

Het geloof in God van verschillende generaties, zit daar nog verschil tussen?

Geloof tussen generaties

“Als gezin
vroeg uit bed

VOOR HET
WOORD”
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Beste inwoners van Wezep en Hattemerbroek,
ls predikantsgezin wonen we in een prachtige pastorie met
een mooie tuin. Een tuin met allerlei struiken en planten.
Uiteraard moet deze tuin onderhouden worden. Het is niet
de bedoeling dat de struiken alle kanten opgroeien, zodat we
het verkeer op de Zuiderzeestraatweg niet meer voorbij zien
komen. Werk in de tuin is nodig, wil je het mooi houden.

tekst: Ds I. Pauw - fotografie: Geertje Vierhout

We je wat er onder andere gebeurt als je God toelaat in je tuin? Dan word
je een vergevingsgezind iemand. Dat hoort bij het christelijk geloof. Jezus
vergaf de mensen hun fouten en wie daarvan weet, leert zelf ook te vergeven. Wie vanuit het geloof open staat om de ander te vergeven -en dat kan
soms een hele lange weg zijn voordat er sprake kan zijn van vergeving- die
zal merken opgelucht door het leven te gaan. Mensen die met wrok en haat
blijven rondlopen, worden vaak van binnen verteerd. Dan leef je niet echt.
Laat het zover niet komen! Laat God toe in de tuin van je leven en laat
Hem aan het werk gaan.
Als we dat als inwoners van Wezep en Hattemerbroek gaan doen, komt dat
onze dorpen alleen maar ten goede en zullen mensen uit andere dorpen
versteld staan van onze prachtige tuinen.
ds. I. (Sjaak) Pauw
Vredeskerk

Leer zelf ook
te vergeven.

Geloof en wetenschap lijken in
onze huidige maatschappij elkaars
tegenpolen. Bij de Vlaamse hoogleraar Patrick Nullens gaan ze juist
hand in hand.

D

e 54-jarige Belg woont nu bijna een jaar
in Wezep en dat bevalt hem uitstekend.
‘Het is dichtbij de VEZ-kerk waar ik
deeltijds dien als pastor theologie en
onderwijs.’ Zijn vrouw Joke werkt in een
verzorgingstehuis in het dorp. ‘De sfeer in Wezep lijkt
wel wat op onze Vlaamse ingetogen cultuur: doe maar
normaal. De Veluwse omgeving is prachtig.’
Patrick Nullens is hoogleraar theologie en ethiek aan
Evangelische Theologische Faculteit te Leuven. Hij
krijgt regelmatig de vraag hoe je als wetenschapper
nog gelovig kan zijn. ‘Ik vraag meestal door waar het
probleem zit. Veel van onze grote wetenschappers
waren gelovig. Waarom zou dat nu niet meer mogen?
In het leven is niks zwart-wit. Dat je christen bent is
een status, maar de manier waarop je ermee omgaat,
is voor iedereen verschillend. Net als bij een huwelijk.
Getrouwd zijn is een status, maar het huwelijk zelf is
voor iedereen anders. Geloven is een relatie.’

De sfeer in Wezep lijkt wel wat op
onze Vlaamse ingetogen cultuur:
doe maar normaal.
In augustus verloren Patrick en Joke hun vijfentwintigjarige zoon na een auto-ongeluk. Een verlies dat ze
hun leven lang met zich mee zullen moeten dragen.
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‘Natuurlijk ben ik dan verdrietig en vaak boos op God.
Maar hoe ik me ook voel, God is er altijd. Het geloof
is soms een steun en dan weer een last.’ Patrick vindt
het belangrijk dat we als christenen altijd een open
gesprek hebben met niet-gelovigen. ‘Juist daar waar
het schuurt, kan je veel leren.
Ik vind het super dat niet iedereen gelovig is. Als iedereen christen zou zijn, krijg je een veel te dominante rol
van religie en wordt geloven een institutie in plaats van
dat het draait om wat je in je hart voelt.’

tekst: Tiemen de Vries - fotografie: Geertje Vierhout

Wie vanuit
het geloof
open staat
Dit beeld van de tuin mag je ook toepassen op je eigen leven. Je leven is
te vergelijken met een tuin en God wil graag de tuinman zijn. Hij wil wat
moois van je leven maken. Bijbels gezien wil Hij dat je op Jezus gaat lijken.
Niet uiterlijk, maar innerlijk.

Geloven is een relatie

De landelijke cijfers liegen niet. Kerken lopen leeg
en Patrick Nullens ziet dat ook. Daarom heeft hij een
boodschap voor Wezepers. ‘Laat de angst voor het
leeglopen van de kerken los en wees trots op het
feit dat er nog zo veel geloof is in Wezep. Christenen
moeten bij elkaar komen en hun vertrouwde zuilencultuur loslaten. Samenwerken wordt belangrijker.
Gelukkig zie ik dat steeds meer gebeuren.’
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Ik sprak met oma (Willie) en
kleinkind (Dieke) van Renselaar over het beleven van Gods
nabijheid, over de kerk en wat
ze van elkaar kunnen leren.
Aan de keukentafel van de gezellige boerenwoning van Willie
van Renselaar vraag ik hen wie
God voor hen is en hoe ze Hem
ervaren.
De Bron
Willie: ‘God is de Bron van mijn
leven. Elke dag sta je met lege
handen, maar dan mag je met
Hem beginnen. Op Hem kan
ik vertrouwen. Ik ervaar Gods
nabijheid in de natuur – alles is
zo prachtig geschapen! En Hij
spreekt tot mij door de Bijbel.’

Het geloof in God van verschillende generaties, zit daar nog verschil tussen?

Geloof tussen generaties
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tekst: Esther Visscher - fotografie: Geertje Vierhout

‘OMA, JE
BENT MIJN
VOORBEELD’

Vriend en Vader
Dieke: ‘Hij is als een Vriend en
een Vader voor mij. Als een
Vriend met wie je alles deelt,
en als een Vader bij wie je altijd
mag terugkomen, die je altijd
kunt vertrouwen en die voor je
klaarstaat. Als klein meisje hield
ik al van Jezus, ik heb nooit aan
Hem getwijfeld. Ik ervaar God in
gesprekken met mensen, ook
met oudere mensen met wie ik
door mijn werk als verpleegkundige te maken heb. Zij kunnen
heel mooie dingen zeggen over
het geloof in God.’
Wat betekent de kerk
voor u/jou?
Dieke: ‘In de kerk word ik stilgezet
en is er ruimte om na te denken.
Ik vind het mooi om samen te
zingen. Verleden jaar zat ik een
aantal maanden in Malawi, toen
heb ik van veel gemeenteleden
kaartjes en berichtjes gekregen;
dat meeleven deed me goed.’

Willie: ‘Ik ga graag naar de kerk;
daar krijg ik elke zondag de
zegen mee en luister ik naar Gods
Woord, daar zing ik tot Zijn eer.’
Betrouwbaar
Aan oma Willie vraag ik: ‘Wat
leert u van Dieke in haar omgang met God?’ Ze glimlacht en
legt haar hand op Diekes arm.
‘Dieke is heel open – ze stelt veel
vragen en wil overal antwoord
op hebben. Ze is behulpzaam en
spontaan.’ ‘En wat leer jij van je
oma, Dieke?’ vraag ik. ‘Het klopt
dat ik heel nieuwsgierig ben,’
geeft Dieke toe. ‘Ik wil weten hoe
oma denkt over dingen. Ze heeft
veel meegemaakt, welke invloed
heeft dat op haar geloof gehad?’
Tegen haar oma: ‘Jij bent de
meest betrouwbare persoon die
ik ken en daarin ben je mijn voorbeeld. Ik heb een schriftje waarin
ik uitspraken van jou opschrijf.’
‘En ik bid voor jou dat je dicht bij
God zal blijven,’ zegt haar oma.

“ik bid voor jou
dat je dicht bij
God zal blijven”
Is er een bijbeltekst die veel
voor je betekent?
Willie: ‘Ik vind die tekst langs de
snelweg van Zwolle naar Wezep
zo mooi: Wie in de Zoon gelooft,
heeft eeuwig leven (Johannes
3:36a).’
Dieke: ‘Voor mij is dat Prediker
11:9. Daar staat: ‘Geniet van het
leven zolang je jong bent!’ God is
niet alleen maar streng, Hij vindt
het goed als je geniet. Het is alsof
Hij zegt: Kijk om je heen, maar
weet wel dat ik met je meekijk. Hij
laat je vrij, maar laat je niet los.’
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“laten we meer de verbinding met elkaar en de ander zoeken”

Zoek de
vrede voor
Wezep

M

Beste mensen, jullie die in Wezep en Hattemerbroek wonen,
ensen die naar de kerk gaan geloven ergens is. Ze houden meer voor mogelijk, dan wat voorhanden is. Niet
om te zeggen dat niet-kerkgangers nergens in geloven,
het omgekeerde is vaak genoeg waar. Maar voor mensen die naar de kerk gaan is het… kenmerkend?

tekst: Ds. Cor-Jan van Rhijn - fotografie: Geertje Vierhout

We hebben het dus nodig dat iemand ons met relaties helpt.
Jezus Christus is daarvoor denk ik de aangewezen persoon. Toen niemand zat te wachten op herstel tussen God en mensen, kwam Hij die
relatie herstellen. Toen de mensen in de gespannen situatie van Judea
van het begin van de jaartelling nauwelijks met elkaar konden leven…
kwam Hij vrede maken.
Persoonlijk geloof ik daarom in relaties.
En dat ze zelfs in onmogelijke situaties gerepareerd kunnen worden.
Ds. Cor-Jan van Rhijn,
De Morgenster, Wezep.
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God herstelt
onze relatie.

H

ij vertelt geweldig boeiend over de
kennis die hij in de loop der jaren
heeft opgedaan. Voor Bergkamp is
dat het resultaat van voortdurend
luisteren en leren. Levenslang leren
is een grondlijn in zijn leven. En dat doet hij graag
samen met anderen. Dat is verrijkend. Vandaar dat hij
zo blij was met de herdenking van 500 jaar Reformatie
in oktober 2017. Bijna alle kerken deden eraan mee. Er
was herkenning en verbinding. Hij ziet hier graag een
vervolg op. ‘Want wat is het mooi om ons geloof in de

“De kerken mogen echt nog
wel meer samen doen”
opgestane Jezus te delen en samen hem na te volgen.
En daarbij ook de verbinding te leggen met de inwoners van Wezep. De kerken mogen daarin echt nog wel

tekst: Rob Barzilay - fotografie: Geertje Vierhout

Wie vanuit
het geloof
Eén van de dingen waar ze in geloven is: relatie. Dat heeft te maken met
Jezus. Wie het verhaal van Jezus van Nazareth kent, zal dat misschien
beamen. In de kerk geloven mensen zelfs in Jezus als de Zoon van God
die kwam om relaties te herstellen. Hij kwam de relatie tussen God en
de mensen herstellen. Hij kwam de relatie tussen mensen onderling
herstellen. Daarom draaien lijden, kruis, sterven en opstanding. Ik zeg
bewust: kerkmensen geloven daarin… want relaties tussen mensen gaan
soms stuk. In de korte tijd dat ik hier bij jullie woon, heb ik al een aantal
keren gehoord over huwelijken die kapot gingen, over gezinnen die onder druk leven. Onze levens met elkaar lijken soms op het punt te staan
om uit elkaar te spatten. Dat is onze realiteit.

Een interview met Arriën Bergkamp
(69) is een prettig leergesprek.
Je waant je aan de voeten van de
meester. Een rasechte pedagoog,
begonnen als meester op de lagere
school en geëindigd als docent
pedagogiek op de Hogeschool Viaa.
meer samen doen. Ze moeten geen burcht zijn om je
veilig in op te sluiten, maar functioneren als basis om
de gemeenschap te dienen’.
Zelf ervaart hij dat bijzonder in zijn werk als taalhulp bij
Vluchtelingenwerk. ‘Het begint met aandachtig luisteren en opvangen waar de ander behoefte aan heeft. Je
sluit erop aan en dan ervaar je hoe verrijkend het ook
voor jezelf is. Mijn vrouw Addy en ik hebben door ons
contact met een vluchtelingenechtpaar bijvoorbeeld
de gemeenschapszin van de Eritrese cultuur leren kennen. Daardoor koesteren we de goede contacten hier
in ons eigen buurtje nog meer dan we al deden.’
Tot slot geeft hij een prachtig Bijbelvers uit Jeremia
29:7 mee: Zoek de vrede voor de stad. ‘Dat geeft helemaal aan, waar we ons in Wezep graag voor inzetten:
laten we meer de verbinding met elkaar en de ander
zoeken.’
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“Hier in Nederland is veel moeilijk”
Vier jaar geleden vluchtte het gezin Jolo uit Syrië. Via omwegen
kwamen ze terecht in Wezep. Ze zijn gelukkig met elkaar, maar
het leven in Nederland is voor hen niet makkelijk. Gelukkig
kunnen ze dagelijks kracht putten uit hun geloof in God.

I

n Syrië was het gezin al christen. Maar het
ging er in de Syrisch-Orthodoxe kerk totaal
anders aan toe dan in de kerken die ze in
Nederland bezoeken. Levendig en met veel
gebaren doen Ghassan (41) en Enaam (36)
verslag: ‘In Syrië was het wel gezellig om naar de
kerk te gaan, maar we voelden er niks bij. Alles
draaide om rituelen. Er werd wierook op het altaar
gebrand en de priesters droegen mooie gewaden.
Er was veel Maria-verering; zij wordt beschouwd
als middelaar tussen mens en God. We gingen naar
de kerk omdat we moesten.’ Ghassan vult aan: ‘Ik
voelde me vaak slaperig in de kerk.’

tekst: Esther Visscher - fotografie: Geertje Vierhout

Genezen door Jezus
Nu gaat het gezin Jolo regelmatig naar het Noorderlicht en naar de internationale kerk in Kampen. Hoe
zijn ze daar verzeild geraakt? Enaam vertelt: ‘In Syrië
was ik regelmatig een periode ziek. Dan was ik heel
moe en somber. De dokters wisten er geen raad mee.
Toen ik in het AZC zat, was ik bang. Bang voor alles
wat ons nog te wachten stond. Ik ging bidden tot
Jezus, rechtstreeks. Zomaar. En toen heeft Jezus me
genezen! Sinds die periode ben ik nooit meer op die
manier ziek geweest.

Via verschillende kerken zijn we bij het Noorderlicht
terecht gekomen. Een vrouw uit een van die kerken
heeft ons, samen met anderen, twee jaar lang
naar de internationale kerk in Kampen gereden.
Daar vinden we het zo fijn. We zingen, de dominee
leest een stukje uit de Bijbel en geeft dan een hele
goede uitleg. Dat systeem past bij ons! Wij willen
weten wat er in de Bijbel staat, niet wat mensen zelf
bedenken. Ik wil met Jezus leven. Hij zegt: Ik ben de
Weg, de Waarheid en het Leven. Het Noorderlicht is
ook fijn. De dominee kwam op bezoek bij ons. Hij is
heel aardig.’

Toen ik in het AZC zat, was
ik bang. Bang voor alles wat
ons nog te wachten stond.
Niet roddelen
Ook voor Ghassan is Jezus werkelijkheid geworden.
‘Als ik eerder zonde deed, voelde ik er niks bij. Maar
nu vraag ik om vergeving. Ik praat over Jezus met de
mensen op mijn werk. Ik praat liever over Hem dan
dat ik over anderen loop te roddelen. Daar moet ik
niks van hebben.’
‘Hier in Nederland is veel moeilijk,’ verzucht Enaam.
‘De taal, het werk, de vele regels – maar dan denk ik
eraan dat Jezus me hier in dit land heeft genezen.
Hij heeft een plan met mijn leven. Wij zijn samen tot
levend geloof gekomen, Ghassan en ik. We waren
blind, maar nu zien we het.’
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Gevlucht uit Syrië

GOD HEEFT
EEN PLAN MET
ONS LEVEN
“Wij zijn samen tot levend geloof gekomen, Ghassan en ik.
We waren blind, maar nu zien we het.”
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‘Ik geloof dat internet een zegen van God is’, zegt Marten. Hij
was als zendeling actief in Thailand, maar besloot daar ook
het internet te gebruiken om te evangeliseren. ‘Daarmee
bereikte ik mensen over de hele wereld en dus koos ik ervoor
mijn aandacht te verleggen en terug te keren naar Nederland
om GlobalRize beter te kunnen ontwikkelen.

H
Beste lezer,

oop doet leven. Zonder hoop word ik moedeloos, weet ik
niet hoe het verder moet. Hoop geeft verwachting voor de
toekomst. Maar toch… zoveel hoop is onzeker. Herkenbaar toch? We hopen dat het morgen mooi weer is, maar
er komt regen. Zo pakt veel in ons leven anders uit. De
toekomst geeft geen zekerheid. Wat geeft wel zekerheid? Dat is de God
van de toekomst. Hij spreekt in de Bijbel woorden van hoop. Die hoop is
wél zeker. Bijbelse hoop is als een anker waar het schip aan vast zit. Dat
ankerpunt is het evangelie van Jezus Christus. Daaruit leven en daarin
wandelen, dat geeft hoop en kracht aan het leven, al wordt het levensschip door stormen geschud. Aan ons nu wel de vraag of wij onze hoop
hierop vestigen.

tekst: D.C. de pater - fotografie: Geertje Vierhout

Een hartelijke groet van de nieuwe predikant
van de Hersteld Hervormde Kerk Wapenveld-Wezep,
D.C. de Pater
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Hoop doet
leven!

Op de kleuterschool wist Marten Visser het al: ik wil zendeling worden. Die passie voor het verspreiden van het
evangelie is nooit verdwenen. Inmiddels is de 48-jarige
Wezeper actief als directeur van GlobalRize, een organisatie die via het internet het evangelie verspreidt.
‘Mensen vinden ons voornamelijk via de Facebookpagina Biblword en komen zo in aanraking met het
christendom.’ De pagina wordt in meerdere talen
aangeboden en heeft miljoenen abonnees. Van over de
hele wereld komen bezoekers die vragen kunnen stellen
aan chatmedewerkers. ‘We komen handen tekort om
iedere bezoeker snel te antwoorden, dus mocht je een
paar uur per week over hebben, dan is je hulp van harte
welkom. Het levert je inspirerende gesprekken op.’
Als mensen doorklikken, komen ze op de website van
Biblword en vinden ze bijbelcursussen in hun taal. Die
worden door duizenden mensen over de hele wereld
gevolgd. Opvallend is bijvoorbeeld dat Nigeria het
land is met de meeste cursisten. Wereldwijd zijn er
mentoren die cursisten kunnen begeleiden en met hen
sparren over het evangelie. Mensen kunnen zelf ook
een cursus aanmaken. Zo is er sinds kort een speciale
bijbelcursus voor Wezepers die te vinden is via wezep.
learnnn.com.

Een geslaagd project, maar Marten wil duidelijk maken
dat hij geen onlinekerk wil stichten. ‘De mensen die
onze cursussen volgen, zijn in principe passanten. We
willen ze het liefst van het scherm naar de kerk krijgen.
De cursus is een eerste kennismaking. Het idee is dat
ze daarna meer over Jezus willen leren in de kerk. Die
echte ontmoeting is ook nodig. Op internet kunnen
mensen zich namelijk anders voordoen dan ze in werkelijkheid zijn.’

tekst: Tiemen de Vries - fotografie: Geertje Vierhout

Hoop doet
leven. Zon
Er bestaat ook veel ijdele hoop, zoals de hoop op de onzekere rijkdom
van dit leven. Maar waarom is de Bijbelse hoop dan vast? Omdat Christus de zonde en de dood heeft overwonnen. Hij is opgestaan uit de
doden. God heeft in Hem een nieuw begin gemaakt. Daarom wordt de
Naam van Jezus Christus verspreid, om hoop te brengen in een hopeloze
wereld. Stellen we ons vertrouwen op deze Persoon? Is Hij het doel van
ons leven? Dan is er hoop voor ons, al lijkt onze hoop de bodem ingeslagen. In de grootste zorgen en moeilijkste omstandigheden mogen we op
Hem blijven hopen. Want de opstanding is het Goddelijk resultaat uit het
verleden dat garantie biedt voor de toekomst. Deze hoop doet leven!

‘Ik geloof dat internet een
zegen van God is’

Van over de hele wereld komen
bezoekers die vragen kunnen
stellen aan chatmedewerkers.
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ONTMOETING
Samen eten 65+

ROND
PASEN
Stille week
Samen stil staan bij
het lijden van Jezus
Ma. 15 t/m do. 18 april
van 19.15 – 19.45 uur
Voel je welkom
in Noorderlicht.

Woensdag
koffie-inloopochtend

Maandelijks op een maandagavond
van 16.30 tot 19.00 uur voor alleengaanden vanaf 65 jaar. Beperkte
capaciteit. In de Morgenster.
Info: prberg@versatel.nl 0629622237
of 038 3764565 of
henkboer@gmail.com.

> Elke week ben je welkom voor een
kopje koffie in de Kruiskerk van
10.00 tot 12.00 uur.
> Om de week (even week) vanaf 10.00
uur in Noorderlicht. Er is ruimte
voor een praatje, een spelletje en
gezelligheid. Regelmatig wordt er
wat speciaals georganiseerd.

tussen Pasen en Pinksteren

Op zondagen vanaf 28 april vertrekken we om 7.00 uur vanaf de Kruiskerk. Samen genieten van de natuur,
de stilte, het landschap. Onderweg
een korte meditatie over een thema,
waar we even stilstaan en tot andere
gedachten mogen komen. Na afloop
is er koffie.
Van harte welkom!

Meer dan
een maaltijd
Welkom bij de maaltijd waarbij het
niet alleen om de smaak gaat, maar
ook om de ontmoeting met elkaar.
Eens in de twee weken op vrijdagavond om 18:00 uur. Opgeven
kan tot desbetreffende woensdag
ervoor op kruiskerkwezep.nl

Jongerencentrum

’t Home

Iedere zaterdag van 19.00 tot 23.00
uur in het jeugdhonk van de Morgenster. Samen met Straathoekwerk 13 (meer info Lambert Jongetjes op l.jongetjes@nummer-13.nl
of 06-22671679).

Binnen de Vredeskerk zijn twee
groepen mannen die samen
ontbijten. Eens in de 6 weken op
zaterdagmorgen rond 7.00 uur tot
8.30 uur bij iemand thuis. We praten,
lezen de Bijbel en iemand doet een
praatje en we zingen samen. Meestal
onder begeleiding van een gitaar
en soms accordeon. Wil je een keer
een mannenontbijt meemaken?
Neem contact op met Gijs van den
Brink via email brink77@planet.nl of
038-3758979

Mountainbiken

Vanuit de Hervormde kerk gaan we
met een aantal leden geregeld fietsen.
We nemen deel aan georganiseerde
mountainbiketoertochten. Op vrijdag
21 juni en zaterdag 22 juni 2019 (met
overnachting) gaat de MTB-groep op
pad ergens in Nederland. Gezelligheid
22

HULP
Diaconaal
platform

Mannenontbijt

Wandelen

en ontmoeting staan hierbij voorop. We
pakken we regelmatig op zaterdagmorgen
de mountainbike om over smalle bos- en
heidepaden de omgeving te verkennen en
te genieten van de door God geschapen
natuur. Zin om (eens) mee te fietsen?
Neem dan contact op met Henk van
Bergeijk: hwvanbergeijk@gmail.com of
tel. 038-3765026

Gemeente(n) Oldebroek

Het Diaconaal Platform verbindt kerken,
gemeente en andere hulpverlenende
organisaties door vanuit het geloof samen
te werken aan barmhartigheid, gerechtigheid en wederkerigheid.
diaconaalpgo@gmail.com

Samen Kerst

Zaterdag 14 dec. 2019 zetten mensen zich op allerlei manieren in voor
anderen. Zondag 15 dec. 2019 is er een
Samen Kerstdienst om 19.30 uur.
Op 2e Kerstdag is er een kerstbrunch
om samen kerst te vieren voor mensen
die zich ‘alleen’ voelen. www.samenkerst@nl info tel. 06-53233971

ten en mogelijkheden in te zetten voor
mensen die aan huis gekluisterd zijn
door (chronische) ziekte en/of afnemende mobiliteit. Coördinator: Joke de Jong
info@zorgsaamoldebroek.nl of 06 222 84
565 (op werkdagen van 9:00 tot 12:00).

Stichting Present Oldebroek
Mensen die het zelf niet kunnen of een
duwtje in de rug nodig hebben, brengen
we in contact met mensen of groepen die
zich graag willen inzetten. Meer informatie
www.presentoldebroek.nl of
06 48687003 of info@presentoldebroek.nl

Platform Pastorale Zorg

Dit interkerkelijk platform zet zich in om
o.a. het thema eenzaamheid centraal te
stellen in de samenleving. Samen met
de Huiskamer te Wezep zal ook dit jaar
weer een open dag georganiseerd worden tijdens de week van de eenzaamheid waar iedereen welkom is.

Paasmagazine
Wezep en Hattemerbroek

Al acht jaar maken we voor Wezep en
Hattemerbroek een gratis magazine
rond Pasen. We doen het vanuit onze
passie voor geloof en mensen. Om hoop
en dromen door te geven, mensen te
enthousiasmeren met opbouwende
verhalen en zo te laten zien dat het wél
kan in Wezep en Hattemerbroek in liefde
met elkaar.
Waarom met Pasen? De betekenis van
Pasen is dat God op een liefdevolle
manier naar ons kijkt. In navolging van
Jezus willen wij daardoor ons laten
motiveren en dat uitdragen.
In dit magazine staan persoonlijke
verhalen van en 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.
Heb je vragen over deze uitgave, stuur dan een e-mail
aan jaap@jaager.nl

GELOOF
Meidoornpassage 14c Wezep

Een initiatief van de kerken in Nederland. Onze vrijwilligers bieden hulp
aan mensen die te maken hebben met
(dreigende) schulden. Zonder oordelen en snel. Heb je hulp nodig of wil je
maatje worden? Neem dan contact op
met coördinator Johan van der Kruk:
info@schuldhulpmaatjeoldebroek.nl of
06 55068609.

ZorgSaam
Oldebroek
ZorgSaam Oldebroek is een vrijwilligersorganisatie die als doel heeft de betrokkenheid voor de medebewoners in de
gemeente Oldebroek te vergroten.
Ze willen hulp bieden door eigen krach-

Meer over de bijbel weten
‘Wilt u weten waar het in de kerken in
Wezep over gaat zonder meteen zelf
naar binnen te lopen? Of wilt u de bijbelverhalen van vroeger weer opfrissen?
Doe een online cursus via
wezep.learnnn.com.
Alphacursus
Vraag je je af of er meer
is? Wil je meer weten
over het christelijk
geloof? Dan is Alpha echt
iets voor jou! Je ontmoet
leuke nieuwe mensen en
bespreekt je vragen en
ideeën in een open, en
informele setting.

Redactie:

V.l.n.r. Jaap Slager, Esther Visser,
Gerard van der Velde, Mirjam Slager en
Geertje Vierhout
Verder werkten mee:

Rob Barzilay, Emmy Bijl, Ton van Leijen,
Henk en Hil Meijer en Tiemen de Vries
Realisatie:

Hattemerbroek
IMO Wezep Hattemerbroek.
Alle kerken van Wezep en Hattemerbroek hebben het
samenstellen van het blad mogelijk gemaakt.

alphawezep@gmail.com
alphacursuswezep@alphawezep

23

Ontwerp en uitgave:

En als
de golven
overslaan,
dan blijf ik hopen
op uw Naam.
Mijn ziel vindt rust,
want in de storm
bent U dichtbij.

www.jaager.nl

Ik ben van U
en U van mij

U leert me lopen op het water,
de oceaan is weids en diep.
U vraagt me alles los te laten,
daar vind ik U en ik twijfel niet.

Opwekking 789

De diepste zee is vol genade.
Uw sterke hand houdt mij vast.
En als mijn voeten falen,
dan faalt U niet,
want uw trouw houdt stand.

Geest van God, leer mij te gaan over de golven,
in vertrouwen U te volgen,
te gaan waar U mij heen leidt.
Leid me verder dan mijn voeten kunnen dragen.
Ik vertrouw op uw genade, want ik ben in uw
nabijheid.

