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Stichting Het Levende Woord

VAN DE EVANGELISATIEPOST

Samen opgepakt
Samen werden ze opgepakt, Hij en zijn dochtertje, ze waren angstig, ze hadden er niet op gerekend.
Plotseling waren de agenten daar en die arresteerden hen.
Het meisje werd na verhoor thuisgebracht. Maar haar vader niet, die kwam vast te zitten.
Het meisje voelde zich schuldig over wat er gebeurd
was, had ze wel goed opgelet.
Ja dat was haar opdracht, terwijl haar vader een inbraak pleegde, moest zij opletten en waarschuwen bij
onraad. Maar opeens was daar de politie en kon ze niet
meer waarschuwen.
Op heterdaad betrapt en mee naar het bureau van politie.
Het was uit armoede, die inbraak voor het gezin met
meerdere kinderen.
Hoe verder? Vader vast en dat jonge meisje in angst en
verdriet terug bij het gezin.
Ze hebben beiden bekend aan de politie. Aan God
hebben ze hun zonde van diefstal beleden.
Na een poos kwam haar vader vrij, hij schaamde zich
diep voor God en mensen.
Hij zei tegen zijn gezin; “dit nooit meer we moeten
terug naar God.”
De Heere kan veel beter voor mijn gezin zorgen dan
ikzelf, we gaan voortaan bidden en zondags gaan we
naar de kerk.
In gesprek met de familie zei ik tegen de vader; “Wat
u ten kwade deed heeft God ten goede gekeerd, om
jullie te roepen tot het eeuwige leven.”

Vrienden, de Bijbel zegt; Spreuken 6 vs. 30 Men doet
een dief geen verachting aan, als hij steelt om zijn ziel te
vullen, als hij honger heeft, en Efeze 4 vs. 28 Die gestolen
heeft, stele niet meer, maar arbeid liever, werkende dat
goed is met de handen, opdat hij wat mee te delen heeft
hen, die nood hebben.
We mogen het zien bij dat gezin, verlangend luisteren
ze naar het evangelie het evangelie voor zondaren en
vader werkt nu voor zijn gezin.
Als D.V. het blad uitkomt is het adventtijd, wij gedenken
dan de geboorte van de Heere Jezus.
Het kerstfeest zal dan op 25 december in het gebouw
de Balans gehouden worden.
Onze vriend H. Bouter zal dan een geweldige maaltijd
verzorgen en het kerst evangelie wordt gepredikt.
Wij willen u allen die meewerken en bidden op welke manier dan ook Gods rijke zegen toebidden. Wij
danken u voor uw steun bij het zo belangrijke werk in
naam van onze Heere en zaligmaker Jezus Christus, wat
wij mogen en moeten doen in het rooms-katholieke
Brabant.
P. Pols, Evangelist

KINDERBIJBELCLUB

MEDITATIE

Hallo allemaal,

Hoort naar mij…” n.a.v. Jesaja 55:2

Wat een verrassing was het toen we een paar maanden
geleden een ‘oude bekende’ tegenkwamen: Ellena (van
Armen en Christina, voor wie hen nog kennen) kwam
op een middag binnenstappen. Ze wonen inmiddels een
klein jaar in Den Bosch en ze waren op zoek gegaan
naar de kinderbijbelclub. Het was een blij weerzien!
Mooi om te merken dat de kinderen de kinderbijbelclub
niet snel vergeten. Ook hebben drie nieuwe kinderen
onze club gevonden, terwijl de tieners steeds meer afhaken. Zo verandert het clubje kinderen langzamerhand
steeds meer.

Wie moet horen? U, lezer. U wordt niet geroepen bij
de naam, die uw ouders u gaven bij uw geboorte. Toch
komt speciaal tot u een roepstem. Zo is het, als het
Woord u verkondigd wordt, als u het Woord leest, als
u zich het Woord herinnert. Het Woord gaat uit met
tijdingen, boodschappen, vermaningen, vertroostingen
tot een ieder in het bijzonder. U, o mens, roep Ik, alzo
spreekt Christus. Ik bied u vrede aan, op voorwaarde
van overgave.

Inmiddels zijn de eerste mails over Kerst alweer verstuurd binnen het team. Wat gaat een jaar snel. Ik denk
terug aan de zomervakantie. De traditionele feestweek
was weer echt een feest. Drie dagen mochten we met
de kinderen optrekken, hen een zendingsverhaal vertellen over Madugu, knutselen, bakken en als afsluiting een
clubochtend in een speeltuin, waar we heerlijk gespeeld
en gepicknickt hebben. Heerlijk om de blije gezichtjes te
zien. Ik geloof dat we de kinderen zo’n belangrijk stukje
liefde kunnen geven, wat zij nooit zullen vergeten (zie
als voorbeeld Ellena) en waarin we iets van Gods liefde
voor hen mogen doorgeven. Toen ik een tijdje geleden
bij Ellena thuis op bezoek was, zag ik de krans met cupcakevormpjes die ze tijdens de feestweek gemaakt had,
midden in haar kamer hangen.
Ook hebben we een groepje tieners te logeren gehad.
Ze zijn bij veel van ons wezen eten tijdens het running
dinner.

'Gelukkig hadden we geen suiker voor bij de appelflapjes... :-)
Toen konden de dames die gaan halen in een supermarkt. Brenda wist er wel één, vlakbij Rachel. Er is heerlijk geprikt, geschild,
gesneden, gemengd (iets van 20 lepels suiker in het appelflappenmengsel en alle rozijnen huppekee erbij, dan kun je wel mengen... :-)'

Anneke begon met een objectles. Ze had twee dienbladen met
een theedoek eroverheen. Heel spannend wat daaronder lag natuurlijk. Ze vertelde over het belangrijkste Boek dat lijkt op wat
onder op het eerste dienblad lag: een baksteen. Kan je daarop
staan? Zak je er niet doorheen? Een kind mocht proberen erop
staan, het lukt, een baksteen is vast en blijft altijd vast, je zakt
er nooit doorheen, zo is ook Gods Woord, altijd vast en zeker. De
woorden van mensen lijken op wat op het tweede dienblad lag:
het leek ook op een baksteen (maar het was bruine verf met
gelatine in de vorm van een baksteen). Wie wil proberen of hij/
zij hierop kan staan? Tessy wilde het wel met haar blote voet,
maar nee, ze zakte er doorheen. Mensenwoorden zijn zoals deze
steen: niet vast, niet sterk, je kan er niet op bouwen.

Met een deel van het team hebben we een avond met
Anneke Breet (van Stichting IKEG) gehad. Een mooie
avond, waarop ze ons erg bemoedigd heeft, o.a. vanuit
de gelijkenis van de verloren penning. De vrouw was 1
penning kwijt en keerde het huis met bezems, ze deed
alle moeite om die ene penning terug te vinden. God
laat zien hoe belangrijk Hij kinderen vindt (‘wie een kind
ontvangt in Mijn Naam, ontvangt Mij’, Matth. 18:5). Ook
al zou er maar een kind op de club zijn, is het nog de
moeite waard om voor dat ene kind te gaan. Ook inspireerde ze ons met haar onuitputtelijke ideeën. Een
voorbeeld waarmee ze die middag op de club begon:
Deze periode vertellen we de kinderen over het leven
van de Heere Jezus. Van Zijn geboorte, Zijn zondeloze
leven en Zijn discipelen. De kinderen begrijpen goed dat
de Heere Jezus, net als hen, kind is geweest (Hij is ook 3,
4, 5... jaar geweest, heeft gespeeld enz.), met 1 verschil:
Hij deed echt nooit zonde!
Verder genieten we ook erg van de kinderen, de spelletjes, knutselwerkje, stoelendans en (inmiddels niet meer
weg te denken:) de elke keer terugkerende quiz aan het
eind van de middag. We kijken uit naar het Kerstfeest
waarbij we de geboorte van onze Heere en Zaligmaker
met de kinderen mogen vieren.
Hartelijke groet,
Hanneke van Doorn
kinderbijbelclub Den Bosch

Een voorwaarde, die u niet kunt vervullen, maar die Ik
wil vervullen door Mijn Geest en genade. Jezus spreekt
u aan in het Woord, zo intens, zo indringend, alsof uw
naam en voornaam in de Bijbel geschreven stond. Leef
dat in, en u zult helemaal onderste boven geworpen
worden. Evenals Saulus van Tarsen geen kracht meer
had om zich te verzetten tegen de roepstem van Christus, zult u ook uw wapens inleveren. God bedoelt mij!
Dat is de eerste stap! Altijd is het Woord langs u heengegaan, omdat u het afweerde. Nu treft de pijl de roos:
uw hart. Nu móet u horen. U kunt niet langer de roepstem verwaarlozen.

Is dit niet van het hoogste belang voor u? God wil u
zalig maken. Hij heeft nu Zijn Zoon tot u gezonden, die
tot u spreekt: Rijkdom en eer is bij Mij, duurachtig goed
en gerechtigheid. Arm is de zondaar, maar laat hij toch
niet verachten de aanbieding van Koning, Christus, die
nu tot hem spreekt een persoonlijk woord. Dit persoonlijk woord tot u gesproken moet u beantwoorden,
met een jawoord. Dat is: u moet dit Woord geloven.
Het geloof gaat al onze krachten te boven. Toch is het
een licht werk. Het bestaat niet in een massa goede
werken. Het is maar een toestemmen, een gewillig zijn,
om uit vrije genade gezaligd te worden, om niet. Twijfel
niet aan de waarheid van het Woord, dat Christus tot
u spreekt.
Twijfel niet aan de gewilligheid van dié Jezus Die tot u
spreekt. Hij is gewilliger om u te helpen, dan dat u gewillig bent om geholpen te worden.
Wijlen Ds. J.R. Cuperus

Twijfel niet aan de waarheid, dat God u bedoelt, mijn
lezer. Hij wil u het goede niet onthouden, in uw nood.

FINANCIEN

60 -

Overzicht 3e kwartaal

Giften instanties
Giften particulieren/bedrijven
1x
270,00
270,00
Ned. Herv. Gem. Hoevelaken,
2x
2,50
5,00
2x
500,00
1.000,00
Stoutenburg, Achterveld
299,40
3x
5,00
15,00
50 1x
1.000,00 1.000,00
Ned. Herv. Gem. Oud Alblas
175,00
1x
6,00
6,00
1x
1.700,00 1.700,00
Ned. Herv. Gem. Scherpenzeel
255,70
3x
7,50
22,50
1x
2.000,00 2.000,00
Ned. Herv. Gem. Streefkerk
160,05
6x
10,00
60,00
40 1x
2.100,00 2.100,00
Diakonie Hervormde Gemeente
250,00
1x
10,50
10,50
1x
5.000,00 5.000,00
Diakonie Hervormde Gemeente
350,00
2x
12,00
24,00
		
Ned. Herv. Gem. Zetten-Andelst
308,93
1x
12,50
12,50
30 		 13.973,00
N.N.		
5.000,00
2x
15,00
30,00
Stichting Rentmeester
150,00
3x
20,00
60,00
		
5x
25,00
125,00
20 		
6949,08
1x
30,00
30,00
1x
40,00
40,00
Collecte Uden/Veghel
340,00
4x
50,00
200,00
10 3x
100,00
300,00
2x
125,00
250,00
1x
165,00
165,00
0Dank aan God, Die ons de middelen gaf om ons werk te doen. Ook allen
1x
250,00
250,00
die ons steunden zijn we dankbaar! We hopen op uw blijvend meeleven.
Financieel gezien zijn het moeilijke tijden!
Totaal giften 3e kwartaal 21.964,58

UPS AND DOWNS…

De laatste tijd staan er op zaterdag- en zondagmorgen
tientallen kinderfietsen bij de Balans, het wijkgebouw
waar we onze kinderbijbelclub houden. Dit verbaast me
en ik houd even in de gaten wat er te doen is. Al snel
gaan de deuren open en komen de kinderen naar buiten. Ik herken een paar Somalische kinderen, al is het
lastig, want de meisjes dragen nu een hoofddoek. Ze komen even een praatje maken en vertellen dat ze zojuist
in het Arabisch koranles hebben gehad. Er komen ook
wat jongetjes bij staan. Zij vinden het Arabisch te lastig,
vertellen ze, en krijgen les in het Nederlands. Ze mogen
niet meer naar de kinderbijbelclub.
We misten al een tijdlang een aantal kinderen met een
moslim-achtergrond op onze club. Nu wordt duidelijk
waardoor dit komt. En tegelijk laat het zien dat er rond
deze kinderen een geestelijke strijd gaande is. Er is dringend gebed nodig voor de kinderen hier in Uden en
voor het werk op de kinderbijbelclub. Corrie Ten Boom
zei het zo: ‘Satan spot met onze wijsheid, maar hij beeft
als we bidden!’

lopen periode. Ik kom zo nu en dan Kim nog wel eens
tegen. Ze is nu 17 maar zat jaren geleden op onze club.
Toen maakte ze het ons heel moeilijk, maar het contact
is al die tijd gebleven. Een paar weken geleden stapte ze
van haar fiets om een praatje te maken. Het viel me op
dat ze er erg slecht uit zag. Na even doorvragen vertelde ze over haar gezondheidsproblemen en de échte
oorzaak daarvan: grote zorgen thuis, altijd moeten zorgen voor mama in plaats van andersom, geen vader, in
de steek gelaten door vrienden… Ze begon te huilen. Ik
vroeg of ik voor haar mocht bidden. Dat wilde ze wel en
ze voegde eraan toe: ‘Doe het dan maar direct, want ik
heb het nú nodig!’ Toen mocht ik haar zomaar op straat
in gebed bij de hemelse Vader brengen en bij de Heere
Jezus, die ook haar Vriend en Redder wil zijn.
Binnenkort is er weer een clubmiddag. Het is bemoedigend om te weten dat er in onze kleine, Udense gemeente en vanuit de achterban voor het kinderwerk
wordt gebeden. Dat geeft kracht om door te gaan!

Gelukkig zijn er ook mooie dingen gebeurd in de afge-

Riënne van der Bolt

COLOFON
Evangelisatiewerk Uden is een weergave van
het evangelisatiewerk in Uden. De nieuwsbrief
verschijnt 3 maal per jaar.
Voor opgave van donateurs en/of adreswijzigingen, kunt u schrijven naar: P. van de Minkelis,
Wipmolen 28, 2957 JD Nieuw-Lekkerland,
Tel. 0184-632178, e-mail: p.minkelis@kpnplanet.nl
Giften kunt u overmaken op bankrekening
NL40RABO0361772572 t.n.v. Stichting
Het Levende Woord,Waddinxveen
Stichting Het Levende Woord is een ANBI erkende stichting.

Commissie Evangelisatiewerk Uden:
- Adr. de Groot, voorzitter
Elzenweg 4, 2957 LC Nieuw-Lekkerland,
T 0184-683329 E adrdegroot@kliksafe.nl
- A. Treuren, secretaris, Kerkweg 78,
2935 AK Ouderkerk a/d IJssel
T 06-28452387 E a.treuren@gmail.com
- C.W. Slinger, penningmeester
Onderweg 25, 2742 LA Waddinxveen,
T 06-53377818 E cw.slinger@planet.nl
- P. Pols, evangelist
Van Ostadelaan 35, 2923 AJ Krimpen a/d IJssel,
Tel.: 0180-510143 b.g.g. 06-10715814
E evangelistpols@gmail.com
- P. van de Minkelis, bestuurslid
Wipmolen 28, 2957 JD Nieuw-Lekkerland
T 0184-632178 E p.minkelis@kpnplanet.nl

Comité van aanbeveling:
- Evang. W.A. den Hertog, Dirksland
- Ds. M. van Kooten, Elspeet
- Ds. C. Stelwagen, Damwoude
- Ds. J.G. van Tilburg, Waddinxveen
- Ds. K. Veldman, Springford, Canada
Uit de statuten:
De stichting houdt zich bezig met evangelisatiewerk waarbij Gods Woord, de Bijbel, en de
hierop gegronde Gereformeerde belijdenisgeschriften: de Drie Formulieren van Enigheid
(Hb. Catechismus, Belijdenis des Geloofs en de
Dordtse Leerregels), als enige bron en leidraad
dient.

