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Contactblad van de Hervormde Evangelisatie Eben-Haëzer i.o. te Papendrecht
behorend tot de Hersteld Nederlandse Hervormde Kerk

Jaargang 1 - nummer 6  5 juni 2004

Kom, o Geest!
Ontwaak, noordenwind! en kom, Gij zuidenwind!
doorwaai mijn hof, dat zijn specerijen uitvloeien.

Hooglied 4:16

In deze bede vraagt de bruidskerk om het werk Het is dus een bede tegen zichzelf in. Maar toch
van de Heilige Geest. Zo dikwijls wordt in de heeft de levende zo leren bidden, want de werking
Heilige Schrift het werk van de Geest vergele- van Gods lieve Geest is hun zo dierbaar geworden,
ken met de wind. Toen de Geest op de Pink- dat zij zichzelf ervoor overhebben.
sterdag neerdaalde, was er een geluid als van De noordenwind van Gods wet. Maar ook de
een geweldige gedreven wind. Wanneer dan zuidenwind van het Evangelie. Die twee winden
hier de kerk vraagt om de doorwaaiing van zijn niet van elkaar te scheiden. Altijd weer is het
haar hof, dan ligt daar de belijdenis in, dat zij dezelfde schuld, die altijd weer om dezelfde genade

midden in de dood ligt, zodat er in haar hof geen leert roepen. Het is ook dezelfde Geest Die in de
vruchten kunnen groeien zonder de wind van de schuld leidt, en dezelfde Geest Die in de genade
Geest. De harde noordenwind is nodig om haar uit leidt. Dat is het wonder voor hen, die onder de
de doodslaap wakker te maken, alsook de zachte noordenwind denken te vergaan. Dan komt er
zuidenwind om de vruchten te doen uitbotten en weer leven in de dorre doodsbeenderen. Als Gods
groeien. Geest Zelf de vruchten doet groeien, zullen de spe-

De Bruidegom had eens de hof geprezen van- cerijen uitvloeien tot de eer van God. Als de kerk
wege de heerlijke vruchten. Maar nu er geen wind maar mag weten, dat er van haarzelf niets bij is.
meer is, moet het alles verkwijnen. Er zal niets van Dat is haar eer voor God.
terecht komen als de wind van de Geest die tuin Het mag dan Pinksteren zijn geweest. En er mag
verlaat. Wat blijft Gods Kerk toch arm en nietig in veel van Gods Geest zijn gesmaakt. Maar als Gods
zichzelf. Welke rijke vruchten er ook aan de boom kerk nu maar eerlijk mag blijven in haar eigen ar-
hebben gehangen, ze zijn als uitgeperst zonder het moede. Anders zal zij de Geest Gods bedroeven en
voortdurende werk van de Geest. Wie kan het zelf moeten leven bij vruchten, die reeds verteerd
leven der genade opwekken, als het er niet is? zijn. Want de bede om de noorden- en de zuiden-

Hier bemerkt de bruidskerk, dat er geen vruch- wind komt zij op aarde niet te boven.
ten kunnen zijn zonder de wind van de Geest. En
dat drijft haar naar de binnenkamer, waar zij ont- Wijlen ds. F. Bakker
vangen moet wat ze zichzelf niet kan geven.

Het is gelukkig nog zo, dat zij het in dat vruch-
teloze leven niet kan uithouden. Hier wordt er
door Gods Geest om de Geest gevraagd. Dat is Pinksteren
echter voor de waarneming van Gods Kerk een
benauwde toestand. Want als het werk van de Kom, Heil’ge Geest, doorwaai mijn kleine hof.
Geest niet tot openbaring komt in haar ziel, dan is De bloemen van mijn leven, grijs van ’t stof,
het voor haar alsof dat werk niet bestaat. De en grauw van ’t vuil dat ik zelf binnenbracht,
vruchteloosheid maakt zichzelf verdacht en ze vra- zij hangen slap, als in een koude nacht.
gen zich af of het ooit echte vruchten zijn geweest. Maar als Gij komt (en ’k hoor reeds Uw geluid)
Twijfelmoedig en vermoeid zitten ze neer, omdat wordt alles nieuw, en iedere knop komt uit.
ze niet zijn wat ze zijn moesten. Dan zal mijn leven bloeien als een roos

En toch is dit zo’n echte bede, want er wordt die in het zonlicht staat, zo schoon, zo mateloos.
niet alleen gevraagd om de zuidenwind, maar ook Dan zal ik vrolijk zingen tot Uw lof.
en eerst om de noordenwind. Het is daarom een Kom Heilige Geest, doorwaai, doorwaai mijn hof.
bede die zichzelf niet ontziet. Want de noorden-
wind is niet aangenaam. De noordenwind is pijnlijk E. IJskes-Kooger
voor het vlees. Die werkt zuiverend, ontdekkend, Als glas in de zon
snijdend, ontgrondend en rechtvaardig.
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Samenkomsten in de komende weken (Noordersingel 22):

zondag 8:15 uur Ds. W. Groenenboom (Waardenburg)
6 juni Voorzang: Ps. 13 : 5

15:00 uur Ds. H. Verheul (Amersfoort)
Voorzang: Ps. 14 : 6 + 7

Collecten: 1. Stichting Predikantstraktementen voor Nederlandse Hervormde
Gemeenten in hersteld verband

2. Herv. Evangelisatie Eben-Haëzer i.o. (Hersteld Ned. Herv. Kerk)
3. Busjes uitgang: Onderhoud gebouw

zondag 8:15 uur Ds. C. Gielen (Middelharnis)
13 juni Voorzang: Ps. 15 : 1

14:30 uur Ds. A. de Groot (Numansdorp)
Voorzang: Ps. 16 : 3 + 4

Collecten: 1. Stichting Eleos
(Christelijke hulp aan mensen in psycho-sociale nood)

2. Herv. Evangelisatie Eben-Haëzer i.o. (Hersteld Ned. Herv. Kerk)
3. Busjes uitgang: Onderhoud gebouw

zondag 8:15 uur Ds. J. Kot (Borssele)
20 juni Voorzang: Ps. 17 : 4

14:30 uur Ds. W.J. Teunissen (Melissant)
Voorzang: Ps. 18 : 8 + 15

Collecten: 1. Stichting Kom Over En Help
(hulp aan Christenen in nood in Oost-Europa)

2. Herv. Evangelisatie Eben-Haëzer i.o. (Hersteld Ned. Herv. Kerk)
3. Busjes uitgang: Onderhoud gebouw

De vorige keer hebben we u iets gemeld over Hierop kunt u o.a. informatie vinden met betrek-
onze positie in de Hersteld Nederlandse Her- king tot de samenstelling van de Synode en classes.
vormde Kerk. Naar aanleiding van vragen die Ook is er een overzicht gemaakt van de verschil-
ons vanuit de classis hebben bereikt, hebben lende gemeenten in de Hersteld Nederlandse Her-
wij in een schrijven aangegeven hoe onze situ- vormde Kerk en is er informatie over diensten en
atie er op dit moment uitziet. Tevens hebben samenkomsten binnen de HNHK in het hele land.
we daarin aangegeven dat het onze uitdrukke-
lijke wens is om zo snel mogelijk te komen tot Telefonische bereikbaarheid
een volwaardige gemeente binnen de Hersteld Er werd ons gevraagd of het kerkgebouw aan de
Nederlandse Hervormde Kerk. Dat betekent Noordersingel ook telefonisch bereikbaar is. Dat is
dat wij graag zouden zien dat de ambten weer inderdaad het geval. Het telefoonnummer is:
spoedig onder ons terug zouden komen, als- 6410059. In dringende gevallen kunt u daarvan ge-
mede een (gedeeltelijke) predikantsplaats. Het bruik maken.
moderamen van de classis verzamelt nu alle ge-

gevens die uit de verschillende gemeenten komen, Veiligheid
en zal op grond daarvan een voorstel maken hoe Onze (zondagse) samenkomsten zijn openbare
op plaatselijk niveau in de nabije toekomst vorm samenkomsten en vallen mede daarom ook onder
gegeven kan worden aan de Hersteld Nederlandse de geldende wettelijke bepalingen. Eén van de za-
Hervormde Kerk. Het is de bedoeling dat dit voor- ken die daarbij aan de orde komen, is het verlenen
stel van het moderamen besproken zal worden op van eerste hulp. Voorschrift is dat er (minstens)
de classicale vergadering van D.V. 10 juni a.s. één persoon aanwezig is die eerste hulp kan verle-

Website HNHK net de invulling van deze diensten voor ons wil
Voor diegenen die daarin geïnteresseerd zijn, coördineren. Wij weten echter niet wie wel en wie

vermelden we nog dat er inmiddels ook een web- geen (geldig) EHBO-diploma bezit. Bij deze willen
site van de Hersteld Nederlandse Hervormde Kerk we u daarom vriendelijk verzoeken of u, wanneer
op internet staat (www.hersteldhervormdekerk.nl). u in het bezit bent van een geldig EHBO-diploma,

nen. Als bestuur zijn we verheugd dat mevr. Cor-
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contact wilt opnemen met mevr. Cornet, tel. len voor het houden van kinderoppas tijdens de
6156712 (na 19:00 uur). samenkomsten. Over dit aanbod zijn wij erg ver-

Kinderoppas te beschikbaar is voor het houden van kinderoppas.
Zoals u zelf ook hebt kunnen waarnemen, is er Daarom willen we u vragen contact op te nemen

in het kerkgebouw aan de Noordersingel geen mo- met één van de bestuursleden indien u daar ge-
gelijkheid voor kinderoppas, eenvoudigweg omdat bruik van zou willen maken. Als bestuur zullen we
een passende ruimte daarvoor ontbreekt. Eén echt- dan zo spoedig mogelijk bekijken of het houden
paar uit onze kring heeft ons nu gemeld dat zij in- van kinderoppas ook praktisch te regelen is. �

dien gewenst hun woning beschikbaar willen stel-

heugd. Dit betekent dat er nu in principe een ruim-

Onze zieken en ook voor het hele gezin. De Heere geve nog
Zeer waarschijnlijk werd mevr. Verheul in de af- moed en kracht. Dat de woorden van Jesaja

gelopen dagen uit het Dordwijk ziekenhuis ontsla- ook door jullie ervaren mogen worden: “Maar
gen en is zij weer thuis op de Pontonniersweg 129. die de Heere verwachten, zullen de kracht ver-
De wond aan haar voet na de operatie wil (nog) nieuwen.”
maar slecht genezen. De zorgen zijn dan ook nog Ons bestuurslid P. Kooy (P.C. Hooftlaan
niet voorbij, maar langere opname in het zieken- 125) heeft vorige week zijn tweede, en naar
huis is hiervoor niet noodzakelijk. Een lange en verwachting ook laatste, bestraling gehad in de Da-
moeilijke weg moet zo worden afgelegd. niël den Hoed Kliniek in Rotterdam. Het is nog te

Mevr. Van den Toren (J. Luykenstraat 16) kwam vroeg om vast te stellen of deze behandeling ook
vorige week uit ditzelfde Dordwijk ziekenhuis weer het beoogde resultaat heeft opgeleverd. De Heere
thuis. Er moet nog wel veel geoefend worden, schenke al het nodige en zij ook u nabij. We bid-
maar we mogen met overtuiging zeggen dat de den u toe dat wat de profeet Jesaja eens sprak, ook
Heere tot hiertoe alles heeft welgemaakt. De dank- voor u waarheid mag zijn: “Ziet, God is mijn Heil,
baarheid mag dan ook groot zijn. Dat ook in deze ik zal vertrouwen en niet vrezen; want de Heere
de woorden van de psalmdichter maar opgevolgd Heere is mijn Sterkte en mijn Psalm, en Hij is mij
mogen worden: “Ik zal den Heere zingen, omdat tot hulp geweest.”
Hij aan mij welgedaan heeft.”

De vorige keer hebben we in deze pastorale be-
richten geschreven dat de omstandigheden van
Marion van den Adel (Vossiusstraat 10) redelijk
stabiel waren. Helaas moeten we er nu melding
van maken dat Marion in de afgelopen weken op-
nieuw een erg moeilijke periode heeft meegemaakt.
Gelukkig ziet het er momenteel naar uit dat de
situatie weer licht verbetert. Alles bij elkaar blijft
het een tijd van veel moeite en zorg voor Marion,

De opbrengst van de gehouden collecten in de
afgelopen weken is als volgt:

16 mei:
Woord en Daad e 186,15
Herv. Evang. Eben-Haëzer i.o. e 337,80

20 mei:
Stichting Schuilplaats e 73,85
Herv. Evang. Eben-Haëzer i.o. e 149,72

23 mei:
Stichting Stephanos e 222,27
Herv. Evang. Eben-Haëzer i.o. e 417,38

Examens
We zitten nu midden in de tijd van de (schrifte-

lijke) examens en tentamens. Veel van onze jonge-
ren zullen daarvan mee kunnen praten. Ieder die
dat betreft willen we nogmaals vanaf deze plaats
veel sterkte wensen. Natuurlijk moet er hard ge-
werkt worden om een goed resultaat te kunnen be-
halen, maar ook in deze dingen geldt dat de Heere
jullie arbeid moet zegenen. Hef daarom de ogen
maar omhoog en met jullie bidden we dan of het
voor jullie ook waarheid mag zijn wat de spreuken-
dichter schrijft: “Vertrouw op de Heere met uw
ganse hart.” Graag willen we bij deze ook onze
jonge vrienden die nu examen doen, verzoeken om
ons de resultaten van jullie examenarbeid te laten
weten.

Tenslotte
Het is Pinksteren geweest. Ook als gemeente

hebben we in de samenkomsten stil mogen staan
bij het heilsfeit van de uitstorting van de Heilige
Geest. De Heere had het Zelf beloofd bij Zijn He-
melvaart. “Ik zal de Trooster zenden.” Een mens
kan niet zonder deze Geest wil het voor eeuwig
goed met hem zijn. De vraag moet dan ook gesteld
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worden: Zijn wij, zoals de schare op de eerste
Pinksterdag na de prediking van Petrus, ook al ver-
slagen van hart? Zijn wij ontdekt aan onszelf en is
daardoor ook een droefheid naar God ontstaan?
Dan zal er ook een berouw over de zonde zijn en
zullen we alles van de Heere gaan verwachten.
Naar Zijn belofte wil Hij dan de gave van de Heili-
ge Geest ook aan ons schenken. Hij is het immers,
Die een ieder mildelijk geeft en niet verwijt. Met
de psalmdichter spreken we het uit: “Merk op,
mijn ziel, wat antwoord God u geeft;” immers,
“Hij spreekt gewis tot elk die voor Hem leeft”.
Zullen wij dan ook, naar Zijn opdracht, getuigen
zijn? �

Zoals u wellicht al weet, worden (en zijn) er
CD-opnamen gemaakt van al onze samenkom-
sten in het kerkgebouw aan de Noordersingel.
Wanneer u belangstelling hebt voor een opna-
me (e 3,–), kunt u contact opnemen met fam.
Bezemer, tel. 6155076.

Mede omdat de levering van de luisterkastjes
voor de kerktelefoon nog even op zich laat wach-
ten (planning is eind juli), is er ook een bibliotheek
opgezet met CD’s van alle samenkomsten. Het is
mogelijk om hieruit bijvoorbeeld wekelijks CD’s te
lenen, zodat u – zij het achteraf – alsnog regelmatig
met de diensten kunt meeleven. Voor meer infor-
matie kunt u zich ook wenden tot fam. Bezemer. �

(Familiebericht)

Herman en Ellen van Dalen – Heijstek
willen u hartelijk danken voor de belang-
stelling die u ons hebt gegeven i.v.m. ons 
huwelijk op woensdag 19 mei jl.

Papendrecht, juni 2004
Markt 125
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