
Voor de gemeente in Uden was er een bus geregeld voor 
62 personen. Omdat de bus vol was kwamen er ook vrien-
den met de auto. De gemeente verzamelde zich bij de in-
gang van de kerk in Uden. Onderweg werd veel gezongen 
en spoedig waren ze in Dordrecht aangekomen. Ze stapten 
aan boord van de replica van de Ark van Noach. Met onze 
familie en vrienden, het bestuur en de gemeente uit Uden 
was het op dat grote schip een goede herinnering van onze 
bruiloft.

Dankbaar zijn wij om de goede zorgen van de Heere voor 
ons en onze kinderen en de gemeente in Uden. Hij spaarde 
ons en zorgt zó goed voor ons! Als Hij ons de kracht geeft 
mogen wij het evangelisatiewerk nog een poosje voortzet-
ten. Dankbaar zijn we voor zoveel belangstelling, de goede 
sfeer die er was en de vele cadeaus die wij ontvingen.   

De Ark herinnert ons aan Noach die, wat staat in Hebree-
en 11, de Ark gebouwd heeft omdat hij God geloofde. De 
ark was een veilige plaats, als je er maar in was! Daarbuiten 
kwam je om. Gelukkig zien wij naar Gods belofte, de re-
genboog. Dit betekent; de aarde zal niet meer door water 
vergaan. De Ark van Noach leert ons uit te zien naar de 
wederkomst van onze Heere Jezus Christus. Wij moeten 
ook een schuilplaats hebben, vandaar de oproep van geloof 
en bekering. Je ben veilig als je in Christus ben, door het 
geloof. Hetzelfde geloof als Noach. Dan is onze Heere Jezus 
Christus voor ons dan een Ark van behoud.

Jezus zei in Lukas 17 vs. 26; “En gelijk het geschied is in de da-
gen van Noach, alzo zal het ook zijn in de dagen van den Zoon 
des mensen. 27  Zij aten, zij dronken, zij namen ten huwelijk, 
zij werden ten huwelijk gegeven, tot den dag, op welken Noach 
in de ark ging, en de zondvloed kwam, en verdierf ze allen”. 

Vrienden, het is adventstijd waarin wij de geboorte van Je-
zus Christus gedenken.
Wij wensen u allen een gezegend kerstfeest. Wij danken u 
voor uw gebed en goede zorg voor de evangelisatiepost 
Uden/ Veghel. Hartelijke groet en Gods rijke zegen voor 
u allen.

Evangelist P. Pols
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Vrienden,
Op 6 november waren mijn vrouw en ik 40 jaar getrouwd. Dit jubileum is voor ons; “Eben-Haezer, tot 
hiertoe heeft de Heere ons geholpen”. Wij hadden op vrijdagavond 6 november familie, vrienden en de 
gemeente van de evangelisatiepost Uden uitgenodigd om ons veertigjarige huwelijk te vieren. Wij, mijn 
vrouw, kinderen en kleinkinderen en ik, waren in de middag al aangekomen in Dordrecht om met elkaar 
de nagebouwde Ark van Noach te bezichtigen.



MEDITATIE

FINANCIEN

‘God heeft de wereld zó liefgehad, dat Hij Zijn enige Zoon gaf, 
opdat allen die in Hem geloven, niet verloren gaan, maar het 
eeuwige leven hebben. Want God heeft Zijn Zoon niet in de 
wereld gezonden om de wereld te oordelen, maar dat de we-
reld door Hem zalig zou worden’ (Johannes 3:16-17, weergave 
DB 1545).

Deze God nu, Die oneindig en onuitsprekelijk is en alle ver-
stand te boven gaat, geeft ook op een manier die alle verstand 
te boven gaat. Hij geeft immers Zijn Zoon om geen andere re-
den, dan alleen uit grondeloze en Goddelijke liefde! De Gever 
is groot en het hart waaruit de Gave is gekomen, is ook groot. 
Wat geeft de grote Gever uit Zijn grote Goddelijke hart? Zijn 
enige Zoon! Dat is niet geld of goed, niet een koninkrijk, ja zelfs 
niet de hemel met zon, maan en sterren, of alle schepselen, 
maar Hij geeft Zijn Zoon!
Dit Geschenk moest louter vuur en licht in onze harten wor-
den, zodat wij nooit meer zouden ophouden van vreugde te 
dansen en te springen. Want zoals de Gever en Zijn Liefde 
oneindig en onuitsprekelijk zijn, zo is ook de Gave oneindig en 
onuitsprekelijk. ‘U geeft Uw enige Zoon! O God, wat hebt U 
nog overgehouden? U geeft Uzelf en alles wat U hebt met Uw 
Zoon’, zoals Paulus in de brief aan de Romeinen zegt: ‘Die ook 

Zijn Eigen Zoon niet heeft gespaard, maar Hem voor ons allen 
heeft overgegeven – hoe zal Hij ons ook met Hem niet alle 
dingen schenken?’ (vgl. Romeinen 8:32).
Wie dit gelooft, die wordt zeker zalig. Want dit Geschenk is 
immers zo groot dat het dood, zonde en alle ongeluk weg-
neemt, zoals een druppeltje water verdwijnt als je het in een 
grote vuuroven laat vallen. Zo spoedig als de zondaar Christus 
aanraakt – en Christus door het geloof aangegrepen wordt – 
zijn de zonden weg en verdwenen, zoals een strohalmpje in 
een groot vuur verbrandt of een zandkorreltje verdwijnt in de 
diepte van de zee.
Want de woorden ‘God heeft de wereld zó lief gehad …’, zijn 
levende woorden die in goud geschreven staan. ‘O God, geef 
toch dat wij ze ook echt met ons hart mogen verstaan!’ Want 
wie dit heeft gehoord en verstaan, die zal door geen duivel, 
zonde of dood meer worden verschrikt, maar met een vast 
vertrouwen zeggen: ‘Ik ben onbevreesd, want ik heb de Zoon 
van God, Die God uit liefde aan mij heeft geschonken. Dat 
moet waar zijn, want het staat in Gods Woord, in het heilig 
Evangelie. Uw Woord, o Heere, en Uw Zoon Jezus zullen mij 
niet bedriegen. Hierop wil ik steunen en vertrouwen. O God, 
mijn geloof is nog zwak, geef mij genade, dat ik Uw Woord 
vaster mag geloven.’

Nachträge zu den Predigten des Jahres 1534, eine Hauspredigt, 
D. Martini Luther, vgl. WA 41, 753 vv (verkort)

Kerst

Overzicht t/m november 2015
Dank aan God, Die ons de middelen gaf om ons werk te doen. 

Ook allen die ons steunden zijn we dankbaar! We hopen op uw 
blijvend meeleven. Financieel gezien zijn het moeilijke tijden! 

TOTAAL GIFTEN 
t/m nov 2015
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t/m nov 2015
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KINDERBIJBELCLUB DEN BOSCH

De laatste tijd vertellen we 
op de club de verhalen van 
Elia. Heel leerzaam (wat is 
God geduldig!!) en soms 
bijna niet te geloven (is de 
hemelvaart van Elia wel 
echt gebeurd??!). Want vu-
rige paarden en een vurige 
wagen (‘een karretje’ zei 
een van de kinderen bij de 
quiz :)), dat is wel heel won-
derlijk! Voor onszelf ook 
bemoedigend om de lessen 
uit het leven van Elia mee 
te nemen. God is altijd met 
Zijn kinderen, Hij laat hen 
nooit alleen en aan Zijn ge-
duld, ook met ons, is geen 
einde. Verder zijn de ver-
halen soms een aanleiding 
voor leuke activiteiten, zoals 
in dit verslagje te lezen is: 

‘We zijn samen begonnen met bidden. Daarna zijn we bui-
ten marshmallows gaan roosteren boven een vuurtje. De 
kinderen genoten ervan! “Het lijkt wel of we aan het kam-
peren zijn!” We hebben het vuur uitgemaakt met een em-
mer water en het daarna geprobeerd weer aan te steken. 
Helaas lukte dat niet. Natuurlijk kan je een natte houtblok 
niet meer aan krijgen. Leuk om de kinderen zo te zien ge-
nieten. Je kunt die kinderen zo snel blij maken!
Daarna binnen het verhaal verteld, van de Baälpriesters 
en Elia, die gingen offeren op de Karmel. De Baälpriesters 
deden erg hun best, maar het vuur ging niet aan. Elia’s 
natte altaar werd door de Heere aangestoken, nadat Elia 
daarom gebeden had. De Heere kan een nat offer wel aan-
steken! Voor Hem is niets te wonderlijk. En toen gaf God 
ook nog regen, op het gebed van Elia. Wat een wonderlijke 
dag! God is niet veranderd en doet nog steeds wonderen op 
het gebed.’

Ondanks het kleine kinderaantal waar we de laatste tijd 
veel mee te maken hebben, zijn we dankbaar dat we 
deze kinderen het Evangelie mogen vertellen en uitleg-
gen. Het is mooi om te zien hoe goed de kinderen mee-
doen met het verhaal en bij de quiz. Zeker als je bedenkt 

hoe druk ze soms in de auto kunnen zijn als we ze opha-
len en thuisbrengen. Ook is inmiddels het spelletje Halli 
Galli een tweewekelijks terugkerend ritueel. Vooral de 
jongens die niet zo enthousiast zijn voor het knutselen, 
genieten hier enorm van. 

De Wederkomstkerk is in handen van een nieuwe ei-
genaar, die ook hele nieuwe plannen heeft met het ge-
bouw. Inmiddels hebben we contact met hem en zijn we 
in gesprek of wij met de kinderbijbelclub passen binnen 
de doelstellingen en de visie die deze nieuwe eigenaar 
heeft. Een beetje spannend is het dus wel wat de toe-
komst van onze club is. 

Dankt u mee voor:
− de kinderen die nog trouw blijven komen
− de bemoedigingen/lessen die zij en wij hebben ge-

leerd van de geschiedenissen van Elia?

Bidt u mee voor:
− de kinderen die we steeds minder vaak zien komen
− het werk van Gods Geest in de kinderen
− Gods leiding in de toekomst van de kinderbijbelclub
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KINDERBIJBELCLUB UDEN

Het is weer zaterdag en we gaan met drie personen 
op weg naar Uden, om KinderBijbelClub te houden. 
Vanuit Uden zelf krijgen we hulp van vrijwilligsters Di-
nie en Lily. We zijn vol goede moed, want we hadden 
de laatste keer weer enthousiaste kinderen en gelukkig 
zien we het aantal kinderen weer stijgen. Dit laatste is 
een lastig punt, want we merken dat kinderen worden 
tegengehouden door ouders. 

Na als team te zijn begonnen met gebed en het lezen 
uit de Bijbel over hoe Andreas zijn broer Simon bij Je-
zus bracht gingen we de kinderen uitnodigen. Het was 
schitterend weer, dus al snel liepen er enkele kinderen 
mee om te helpen met het uitnodigen van anderen. 
Mooi was het om te horen dat een meisje aan me 
vroeg of we weer een verhaal uit de Bijbel gingen ver-
tellen. Toen ik dat bevestigde reageerde ze: ‘Yes, dat 
vind ik altijd supermooi, dan kan ik dat mooi weer aan 
mijn moeder vertellen, want die is ook van Jezus…’. 

We mochten deze middag 13 kinderen vertellen van 
Christus en hen een fijne middag bezorgen. Mooi om 
dan te zien dat de kinderen de verhalen van de vorige 
keren zo nog na weten te vertellen. We hebben deze 
middag als knutsel grasmannetjes gemaakt (graszaad 
met zaagsel in een panty, panty versieren met ogen, 

mond en neus, na enkele weken groeit er ‘haar’ op zijn 
hoofd). 
We sluiten de middag af met gebed, waarna de kinde-
ren naar huis gaan. We hopen en bidden dat ze het Bij-
belverhaal allemaal aan hun moeder gaan vertellen….

We danken God dat we nog steeds kinderen in Uden 
het evangelie mogen vertellen. Hiernaast vragen we 
u om gebed voor de kinderen en het werk in de 
Beatrixhof. We ervaren hier een geestelijke strijd, maar 
kennen de kracht van het gebed. 

Dirk Quik


