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Contactblad van de Hersteld Hervormde Evangelisatie
Eben-Haëzer i.o. te Papendrecht

Jaargang 1 - nummer 12  11 september 2004

Schuld en armoede Wie zal een reine geven uit een onreine? Niet één.
Job 14:4

Heb je wel eens erg gehad in de armoede, waarin lichaam en ziel (erfschuld). Bovendien hebben we een
je geboren bent? onrein en tot in de wortel verdorven hart (erfsmet).

Zeker, je was een pronkstukje van de grote Daarbij komt nog allerlei ellende en kommer.
Kunstenaar. Tere en warme ouderliefde zal je Dat alles komt dus hieruit voort, dat God Adam en
hebben ontvangen. Warme belangstelling van an- ons, zijn nageslacht, in Zijn verbond had gesteld.
deren zal wel je deel zijn geweest. Het huis en de Daarin had God eeuwig leven en eeuwige zaligheid
kamer, waar je wieg stond, zullen er mogelijk he- beloofd bij geloof, maar tegelijk met de straf van
lemaal niet arm hebben uitgezien. Maar dat alles tijdelijke en eeuwige dood gedreigd bij verbreking van

kon toch je ontzettende schuld en armoede niet weg- het verbond. Daarom moet je beseffen, dat een erfe-
nemen. De dood had namelijk van het begin af aan lijke ondragelijke schuldenlast en een erfelijke diep-
beslag op je gelegd. Je was immers een lid van het zondige besmetting reeds vanaf de eerste seconde van
menselijk geslacht, waarvan God moet zeggen dat je leven je grote ellende uitmaken. Je moet je leren
“het gedichtsel der gedachten zijns harten te allen zien als schuldenaar, een onreine uit een onreine, in
dage alleen boos is.” Ook voor jou gold, dat er geen zonde ontvangen en geboren. Een Adamskind, dat in
reine kon gegeven worden uit een onreine. ongeloof en met al zijn begeerten zich van God af-

Eenmaal stond de mens in Adam recht en rein wendt. Je draagt de last van de straf van de dood:
voor God, zijn Schepper. Maar in moedwillige onge- “Stof zijt ge, en tot stof zult ge wederkeren.”
hoorzaamheid is hij van zijn God afgevallen. Hij heeft En hierin bestaat je bittere armoede, dat je niets,
zich opzettelijk van de Bron van het leven afgewend. maar dan ook niets hebt, om jezelf op te werken uit
Dat gaat ook ons aan. Wij hebben ons in Adam een deze droeve staat en toestand. Je lag daar als kind
halve slag omgekeerd zodat wij, mensen, vanaf dat zonder iets aan of in je, waarom je voor God een be-
ogenblik met de rug naar God zijn gaan staan. Van koorlijk schepseltje zou zijn geweest.
onszelf uit leven wij allen van God vandaan. Uit de Daarom gaat het tenslotte. Of wij al iets bekoor-
boze wortel Adam komen niet anders dan boze tak- lijks aan elkaar of aan een baby vinden baat niet. De
ken, bladeren en vruchten voort. En jij bent er één heilige God kan niets goeds vinden, ook niet in dat
van… Ik ook! kind. Want het is een Adamskind, schuldig en onrein,

Teken geen protest aan, maar luister naar het een loot uit een verdorven wortel. God legt niet de
Woord van de Heere. Je was eenmaal in Adam als je maatstaf van onze zondige gedachten aan, maar die
verbondshoofd gerekend, omdat je in Adam was op- van Zijn heilige rechtvaardigheid. Hij zoekt geloof,
genomen. Je sluimerde immers in Adams lendenen, rechtvaardigheid en heiligheid in ons. Wij weerkaats-
zoals een heel korenveld sluimert in een enkele graan- ten dat licht en straalden de gloed van Zijn kennis en
korrel. Zo wilde God het. Adam is je verbondshoofd, liefde daarin uit naar alle kanten. Wij leefden in
omdat God Adam met al zijn nageslacht in een ver- Adam in gemeenschap met onze God. Als een echt
bond met Hem had gesteld. Daarvan kunnen we ons kind. Maar als God ons nu ziet zoals we van onszelf
nooit ontdoen. Je bent lid van het menselijk geslacht, zijn, dan blijkt het licht van kennis en liefde gedoofd.
dat uit éne bloede is en in een verbond met God ge- God ziet je nu kil en koud, omdat je je in Adam van
steld is. Daarom geldt de erfenis, die Adam achterliet, het licht hebt afgewend. God moet vragen: “Waar is
ook voor jou. Want ze ging over op Adams nakroost. het kind?” – Hij is het kwijt.
Dat moet je niet zo vreemd vinden, want als je eerlijk
bent, zal je moeten bekennen, dat je in ongeloof en Zo lag je als kind in je schuld en ellende, zonder dat
ongehoorzaamheid aan Gods Woord in je hart precies je er iets van besefte. Maar ben je er nu van over-
als Adam bent. tuigd?

Die erfenis waarover we het hadden, bestaat uit de Laat je niet verleiden om te proberen door eigen
grootst denkbare schuld en armoede. Want het oor- overleg je aan de klem van dit alles te onttrekken.
deel van God over Adams ongeloof en ongehoor- Misschien heb je je aan het één en ander gestoten, zo-
zaamheid trof hem en dus ook mij en jou, omdat we dat je bezeerd vraagt: “Waarom moet ik de gevolgen
als kinderen van Adam in hem gerekend worden. Zo- van Adams zonden dragen? Kan ik het helpen, dat ik
doende hebben we een ontzaglijke schuld, die daarin zo ben, ik heb mezelf toch niet zo gemaakt…?”
bestaat, dat we eeuwig straf moeten ondergaan naar Laat het dat laatste toch niet zijn! Hoe eigengereid
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Samenkomsten in de komende weken (Noordersingel 22):

zondag 8:30 uur Ds. C. Oorschot (Tholen)
12 september Voorzang: Ps. 41 : 6

14:30 uur Ds. C.M. Visser (Boven-Hardinxveld)
Voorzang: Ps. 42 : 1 + 5

Collecten: 1. Stichting Spaanse Evangelische Zending
(verbreiding van het Evangelie in Spanje en Latijns-Amerika)

2. Hersteld Hervormde Evangelisatie Eben-Haëzer i.o.
3. Busjes uitgang: Onderhoud gebouw

zondag 8:30 uur Ds. J. van Rossem (Voorburg)
19 september Voorzang: Ps. 43 : 3

14:30 uur Ds. N.P.J. Kleiberg (Veenendaal)
Voorzang: Ps. 44 : 1 + 2

Collecten: 1. Stichting Ontmoeting  (hulpverlening aan dak- en thuislozen)
2. Hersteld Hervormde Evangelisatie Eben-Haëzer i.o.
3. Busjes uitgang: Onderhoud gebouw

zondag 8:30 uur Ds. Tj. de Jong (Staphorst)
26 september Voorzang: Ps. 45 : 1

14:30 uur Kand. M. Diepeveen (Stellendam)
Voorzang: Ps. 46 : 1 + 4

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

2. Hersteld Hervormde Evangelisatie Eben-Haëzer i.o.
3. Busjes uitgang: Onderhoud gebouw

moeten zulke vragen van de kleine, broze mens God Visitatie
in de oren klinken. Hoor Paulus vermanen: “Maar Zoals we u al in een eerdere uitgave van Refor-
toch, o mens, wie zijt gij, die tegen God antwoordt? matief hebben gemeld, verwachten we bezoek
Zal ook het maaksel tot degene die het gemaakt vanuit de classis. Inmiddels hebben we bericht ge-
heeft, zeggen: Waarom hebt gij mij alzo gemaakt?” kregen dat we D.V. 20 september a.s. visitatie

We weten maar al te goed, dat alles in ons verzet zullen ontvangen van Ds. K. Klopstra (Nieuw-
aantekent tegen Gods Woord. We zijn helaas enkel land-Oosterwijk) en ouderling A.W. van Soest
vijandschap tegen onze God. Maar daarom is ook no- (Spijk). U weet dat we al enkele maanden geleden
dig, dat dat verzet in ons gebroken wordt en dat we als bestuur aan de classis kenbaar gemaakt heb-
leren vallen voor de werkelijkheid, waarvoor Gods ben wat onze visie is met betrekking tot de
Woord ons plaatst. Al onze weerstand ertegen moet voortzetting van onze Evangelisatie i.o. Vanuit de
vervloeien in innige droefheid over onze schuld en classicale vergadering zijn in de tussentijd ook
ellende: richtlijnen opgesteld voor een gestructureerd ge-

’t Is niet alleen dit kwaad, dat roept om straf; gesprek op 20 september uitgebreid aan de orde
Neen, ’k ben in ongerechtigheid geboren. komt. We hopen u over de uitkomst van deze belang-
Mijn zonde maakt mij ’t voorwerp van Uw toorn, rijke bespreking zo spoedig mogelijk te informeren.
Reeds van het uur van mijn ontvang’nis af. Mogelijk dat we u op de gemeenteavond al enkele

Als deze taal opwelt uit ons hart, dan komt er plaats mende uitgaven van Reformatief zullen we u nader
voor wonderen van God. Dan zullen we nog bloemen verslag hiervan doen.
zien bloeien in de meest verlaten wildernis. Daarom
is het zo nodig om deze belijdenis voor Gods aange- Gemeenteavond
zicht te kennen als ons smartekind. We zijn toch Al meerdere keren hebben we uw aandacht ge-
nooit te oud om nog weer eens aan onze eigen wieg vraagd voor de komende gemeenteavond op D.V. 22
te staan, en… dan met de bede: Zend, Heer, Uw licht september a.s. Het is onze bedoeling u te informeren
en waarheid neder, opdat het schuldige en schamele over de stand van zaken met betrekking tot onze
van ons bestaan van de eerste aanvang af je ontzetting Evangelisatie i.o. Tevens willen we u uitgebreid voor-
bare. lichten over het komende winterwerk. U zult dan in-

Wijlen Ds. J. van Sliedregt formatie krijgen over huisbezoeken, bijbellezingen,

meenteleven. Het is de bedoeling dat dit in het

hoofdlijnen kunnen schetsen. Ook in één van de ko-

catechisaties en jeugdwerk. Er zal ook ruime gelegen-
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heid worden geboden voor het stellen van vragen. ties! Maar ook voor de huisbezoeken geldt dat alleen
Een belangrijke avond waarop u niet alleen veel in- zij die staan ingeschreven, huisbezoek zullen ontvan-
formatie zult ontvangen, maar waar u ook al uw vra- gen. Ook als het straks op stemmen voor een defini-
gen kunt stellen. tief bestuur aankomt, of mogelijkerwijs verkiezingen

Catechisaties zij stemrecht, die zijn ingeschreven. Een reden te
Vooruitlopend op de informatie die op de gemeen- meer, dunkt ons, om uw ingevulde formulier in te le-

teavond van D.V. 22 september zal worden verstrekt, veren, wanneer u dat nog niet hebt gedaan.
willen we nu toch reeds enige informatie verschaffen
over de catechisaties. Dit omdat de catechisaties al Landelijk kerkblad
snel na de gemeenteavond beginnen. Het is de bedoe- Graag willen we u erop attent maken, dat er sinds
ling dat de catechisaties gehouden zullen worden op kort ook een landelijk kerkblad is dat uitgaat van de
donderdagavond. We willen graag catechese geven Hersteld Hervormde Kerk. Abonnees van “Het Ge-
aan twee groepen. Eén groep tot de leeftijd van 16 krookte Riet” en “Om de Hervormde Kerk” (van het
jaar en één groep voor 16-jarigen en ouder. Met de Comité tot behoud van de Nederlandse Hervormde
eerste groep willen we beginnen om 18:30 uur, de Kerk) hebben inmiddels al twee keer een exemplaar
tweede groep begint om 19:30 uur. Alle jongeren die ter kennismaking thuisgestuurd gekregen. In de afge-
bij ons door middel van de ingeleverde aanmeldings- lopen weken heeft er ook een aantal in het kerkge-
formulieren bekend zijn, zullen een persoonlijke uit- bouw gelegen. Dit (landelijke) “Hervormd Kerkblad”
nodiging ontvangen. Nadrukkelijk willen we bij deze is bedoeld voor alle gemeenteleden. Het wil u op de
ook graag de ouders wijzen op het belang van het hoogte houden van de aangelegenheden van ons kerk-
catechetisch onderwijs en u vragen, voor zover dat verband in herstel. Daarnaast wordt jong en oud het
nodig zou zijn, uw kinderen aan te moedigen naar de nodige meegegeven uit Gods Woord, vanuit de belij-
catechisatie te gaan. De catechisaties zullen worden denissen van de kerk en vanuit de geschiedenis van
gegeven in het kerkgebouw aan de Noordersingel. de kerk. Het “Hervormd Kerkblad” verschijnt eens
We herinneren er in dit verband nog maar eens aan, per twee weken. (Recent lazen we in de krant dat in
dat we daar gast zijn. Deze gastvrijheid wordt door verband met de nieuwe naam van de kerk ook de
ons allen in hoge mate gewaardeerd, maar schept an- naam “Hervormd Kerkblad” zal veranderen, maar dat
derzijds ook verplichtingen. Graag willen we daarom doet aan het feit als zodanig niets af.) Ieder die lezer
de regels zoals die gebruikelijk zijn voor de Oud wil worden van dit nieuwe blad moet zich aanmelden
Gereformeerde Gemeente, en die op goede gronden als abonnee. Hiervoor kunt u zich wenden tot Mw.
gebaseerd zijn, met u vasthouden. Voor de catechisa- A. van den Brink–van den Berg, Aardbeivlinderstraat
ties betekent dit dan in praktische zin, dat we ver- 7, 3905 KH  Veenendaal. Abonnementen lopen van
wachten dat de catechisaties in gepaste kleding wor- 1 augustus tot en met 31 juli. Een abonnement kost
den bezocht. Van onze vrouwelijke catechisanten ver-
wachten we dat ze de catechisaties gekleed in een rok
zullen bijwonen. Ook in deze rekenen we op uw aller
begrip, en verwachten daarom dat dit niet tot enig
probleem zal leiden.

Inschrijfformulieren
Velen hebben het inschrijfformulier inmiddels inge-

leverd en daar zijn we dankbaar voor. In alle eerlijk-
heid moeten we u echter ook wijzen op de gevolgen
die het niet invullen van het inschrijfformulier met
zich meebrengt. In het algemeen gesteld, is het van
belang dat wanneer u bij ons, dat wil zeggen bij de
Hersteld Hervormde Kerk wilt horen, u zich aan-
meldt via het inschrijfformulier. Eén van de eerste ge-
gevens die nodig zijn om vast te kunnen stellen hoe
we als gemeente verder kunnen en mogen gaan, zal
ons ledenaantal zijn. Het ledental is bepalend voor de
manier waarop we verder mogen: evangelisatie of ge-
meente. Vervolgens moeten wij ons om verschillende
redenen, en voor bepaalde zaken, beperken tot die
groep gemeenteleden die zich heeft aangemeld bij de
Evangelisatie. Hierboven hebt u al kunnen lezen dat
catechisanten die zijn ingeschreven een persoonlijke
uitnodiging ontvangen. Dat betekent overigens niet,
en we haasten ons dat uitdrukkelijk te vermelden, dat
anderen niet welkom zouden zijn op onze catechisa-

van ambtsdragers aan de orde komen, hebben alleen

e 18,– per jaar. Van harte aanbevolen! �

Onze zieken
Mevr. Verheul (Pontonniersweg 129) verblijft

nog altijd in het Alb. Schweitzer Ziekenhuis loka-
tie Dordwijk (Postbus 444, 3300 AK Dordrecht).
Veel nieuwe informatie kunnen we u niet mel-
den. Zorgelijk en langdurig is en blijft helaas haar
ziektebeeld. Wat is het groot als u ook in deze
moeilijke omstandigheden het met de psalmdich-
ter mag belijden: “Uw stok en Uw staf, die vertroos-
ten mij.”

Marion van den Adel (Vossiusstraat 10) is ernstig
ziek thuis. Op dit moment lijken haar lichamelijke
omstandigheden gelukkig wat stabiel. Geestelijk
wordt in deze periode het nodige meegemaakt. De
psalmist zong: “Gij zijt mijn hulp, mijn kracht.” Het
is onze bede dat Marion, maar ook de andere bewo-
ners van de Vossiusstraat 10, dat niet alleen met het
verstand mogen weten, maar dat in hun persoonlijk
leven ook werkelijk zo mogen beleven. De Heere
schenke het in Zijn genade.

Van ons bestuurslid P. Kooy (P.C. Hooftlaan 125)
kunnen we vermelden dat hij het naar omstandighe-
den redelijk goed maakt. Vorige keer hebben we u
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gmoeten melden dat de medische mogelijkheden ter De opbrengst van de gehouden collecten in de
bestrijding van de ernstige ziekte die hij heeft, helaas afgelopen weken is als volgt:
maar zeer gering lijken. Welke die mogelijkheden
eventueel nog zijn, wordt deze weken verder onder- 22 augustus:
zocht. Ook in deze mogen we wijzen op Hem, Die zit
aan de rechterhand des Vaders, immers “want in God
is kracht om te helpen.”

Mevr. Van den Berg (Pontonniersweg 157) heeft
van de doktoren vernomen dat ze moet worden ge-
opereerd. Voor zover we nu weten, zal ze maandag
13 september in het ziekenhuis worden opgenomen
en daags daarna worden geopereerd. Ernstige berich-
ten moeten zo worden verwerkt. Ook in geestelijk
opzicht. We mogen elkaar bemoedigen vanuit het
Woord. We denken aan Psalm 23: “Al ging ik ook in
een dal der schaduw des doods, ik zou geen kwaad
vrezen, want Gij zijt met mij.” De Heere geve in Zijn
genade dat u daar amen op mag zeggen.

Geboren
Henk en Geralda van den Berg–van de Griend

(Tollensstraat 6) werden donderdag 2 september ver-
blijd met de geboorte van een welgeschapen zoon en
broertje. Een hartenwens en stil verlangen van het ge-
hele gezin, zo vermeldt het geboortekaartje. Na veel
moeite, verdriet en zorg, wat jullie als gezin ook heb-
ben meegemaakt, mag er nu de vreugde en dankbaar-
heid zijn voor de geboorte van een zoon die de
namen Gabriël Ismaël Daniël Samuël heeft gekregen.
Als roepnaam hebben jullie hem de naam Noach ge-
geven. We feliciteren u als ouders van harte met de
geboorte van deze kleine en betrekken daar ook graag
Immanuël en Maria Elisabeth bij. De Heere schenke
u kracht en wijsheid bij de opvoeding. Dat de Heere
om Christus’ wil Zijn handen ook zegenend over hem
uit mag strekken, opdat hij zou leven voor en met
Hem. We wensen dan ook dat hij in zijn leven mag
wezen wat de eerste letters van zijn voornamen vor-
men en ook door hem zo gewezen mag worden op de
grote Borg en Middelaar.

Tenslotte
U hebt het ongetwijfeld gemerkt bij het lezen van

deze berichten, er is veel moeite en zorg ook in onze
gemeente. We denken dan ook nog aan alle andere
zieken thuis die we niet noemden, alsmede aan hen
die op een andere wijze een kruis dragen. Dat vraagt
niet alleen veel van al die gemeenteleden die dit be-
treft, maar evenzeer van ons, als gemeente, die om
hen heen staan. Ook in dit opzicht heeft de Heere
een opdracht voor u, voor ons, voor ons allemaal.
Dat betekent niet alleen meeleven, dat ook, maar ook
omringen met onze gebeden. U allen Gode bevolen.

Stichting Stephanos e 247,00
Herst. Herv. Ev. Eben-Haëzer i.o. e 373,42

29 augustus:
Stichting Schuilplaats e 189,65
Herst. Herv. Ev. Eben-Haëzer i.o. e 360,90

Verder zij onder dank vermeld een gift van e 50,–
voor de Evangelisatie i.o. als opbrengst van zelfge-
maakte kaarten, en via H. Wijgerse eveneens e 50,–
voor Reformatief. �

(Familiebericht)

Naar aanleiding van het overlijden van onze
broer, zwager en oom mochten wij vele blijken
van ondersteuning ontvangen. Voor alle con-
doléances en andere blijken van meeleven, per-
soonlijk of op een andere wijze overgebracht,
willen wij iedereen hartelijk bedanken. Al het
meeleven in deze verdrietige periode heeft ons
stil gemaakt. De warme ondersteuning vanuit
de kerkelijke gemeente heeft ons goed gedaan.

Fam. A.J. Waverijn
Campanulahof 31

Reformatief is een tweewekelijkse uitgave van de
Stichting tot behoud van de Nederlandse Her-
vormde kerk van de gemeente van Papendrecht,
en zal (na oprichting daarvan) overgaan naar de
Hersteld Hervormde Evangelisatie Eben-Haëzer
te Papendrecht.

Tijdelijk bestuur: J.C. van Os (voorzitter), W.P. Kooy
(secretaris, Heidezoom 34, 3355 SC, 078-6158559,
peter.kooy@worldonline.nl), P. Kooy (penningmees-
ter), J. Bezemer, P.A. Klop, J.G. Korevaar, A. Kooy,
H. Wijgerse.

Elektronische versies: www.reformatief.nl
Redactieadres en coördinatie verspreiding:
Fam. Bezemer, Beukmolen 46, 3352 AD, tel. 078-
6155076 (na 21:00 uur)
E-mail: redactie@reformatief.nl
Eindredactie: P. Kooy, P.C. Hooftlaan 125, 3351
EM, tel. 078-6154662

Reformatief wordt gratis verspreid.
Giften: bankrek. 3930.97.536 t.n.v. St. Behoud Ned.
Herv. kerk Papendrecht. �


