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Reformatief
Contactblad van de Hersteld Hervormde Evangelisatie

Eben-Haëzer i.o. te Papendrecht

Jaargang 1 - nummer 17  20 november 2004

Het goede in de verdrukking
Het is mij goed, dat ik verdrukt ben geweest,

opdat ik Uw inzettingen leerde.
Psalm 119:71

Het bovenstaande woord is wel één van de opmer- de eer van God hun ondergang? Hij is recht in al Zijn
kelijkste uit Psalm 119. De dichter is verdrukt ge- weg en werk.
weest. Op wat voor verdrukkingen hij doelt, weten Zie, daarom zegt de dichter: “Het is mij goed, dat ik
we niet. Er zijn om onze zonden immers zoveel verdrukt ben geweest.” Er volgt nog iets: “Opdat ik Uw
verdrukkingen in het leven gekomen. Naäman had inzettingen leerde.” In drukwegen doen Gods kinderen
zijn melaatse lichaam, Job had zijn vijandige meer ondervinding aangaande het geestelijke leven op
vrouw, Eli had zijn goddeloze zonen, Abigaïl had dan in andere tijden. David leerde het Goddelijke recht
haar Nabal, David had zijn Absalom, Paulus had niet uit boeken of op een school, maar in tijden van

zijn doorn in het vlees. Zo zou ik verder kunnen gaan. druk en kastijding. Uw inzettingen!
Zelfs de wereld weet, dat elk huis zijn kruis heeft en elk Ach, wat worden die inzettingen, wat wordt dat
hart zijn smart, soms openbaar, soms verborgen. Woord van God toch dierbaar in tijden van benauwd-

Hoe draagt nu de mens al die verdrukkingen? Soms heid. Bijzonder, wanneer het de Heilige Geest behaagt
is hij bitter, vijandig en opstandig, zoals de vrouw van onze ogen te openen voor Hem, Die naar het woord
Job. Soms werpt een mens in wegen van druk de gehele van Jesaja 53 van God geslagen en verdrukt was. O, die
godsdienst weg, waarin hij was opgevoed, en verandert tijden, dat de Heere wegen van druk gebruikt en heiligt
hij in een briesende vijand. Soms draagt hij zijn kruis om onze ogen te ontsluiten voor Hem, Die geen zonde
gelaten, en zegt: “Het wordt mij van geen mens aange- gekend of gedaan heeft, maar Die toch onder de last
daan.” Ook onder zulke schijnbaar berustende woorden van de zonde van Zijn volk zo zwaar werd geslagen en
kan echter een wereld van vijandschap en opstand verdrukt! Dan mag Gods Kerk in waarheid betuigen:
schuil gaan. Maar één ding ontbreekt de natuurlijke “Het is mij goed, dat ik verdrukt ben geweest, opdat ik
mens: hij vraagt nooit naar de oorzaak van zijn kom- Uw inzettingen leerde.”
mer. Hij zucht onder het kruis, maar weent niet over de Wij hebben allen wel een kruis of smart in ons leven,
zonde. hetzij zwaarder of lichter, hetzij openbaar of verborgen.

En Gods kinderen? Hoe dragen zij wegen van druk Bijt niet in de roede die u slaat. Smeek God of Hij de
en moeite? De Heere leidt juist Zijn lieve kinderen me- drukweg heiligt, opdat u aan Zijn voeten de zoetigheid
nigmaal in verdrukkingen, opdat zij zouden leren, erin mocht smaken van de hartelijke zielsvereniging met
te roemen, wetende, dat de verdrukking lijdzaamheid God en met Zijn doen.
werkt, en de lijdzaamheid bevinding, en de bevinding
hoop, en de hoop beschaamt niet, omdat de liefde
Gods in hun harten uitgestort is. Maar denk niet, dat
de verdrukking zélf lijdzaamheid werkt. Daarom moe-
ten wij maar nooit vrágen om diepe en zware wegen.

O, als God een Asaf in de diepte voert, is hij nijdig
op de dwazen, ziende der goddelozen vrede. En David
spreekt in Psalm 39 van een tijd, dat hij verstomd was
door stilzwijgen en zweeg van het goede, terwijl zijn
hart heet werd in zijn binnenste en een vuur ontbrand-
de in zijn overdenking. Toch mag David zeggen: “Het
is mij goed, dat ik verdrukt ben geweest.” Onze natuur
zal dat nooit zeggen. Hoogstens berust zij soms in de
wegen van druk. Maar de dichter mag Gods doen goed-
keuren.

Wanneer u mij vraagt naar één van de voornaamste
kenmerken van het door God gewerkte leven, dan zeg
ik: Gods doen goed te keuren. Niet anders te willen
dan wat de Heere wil, al gaat Zijn weg in de dood. Zó
ging Jona overboord.

Kent u dat oprecht billijken van God, dat toevallen
van Hem? Dit zijn de zoetste en overgetelijkste plaatsen
in het leven van Gods kinderen. In de verdrukking val-
len zij Hem toe, hartelijk en onvoorwaardelijk. Vordert

Ds. A. Moerkerken

Ook als bestuur zijn we geschokt door het, toch
nog onverwacht, overlijden van ons bestuurslid
penningmeester P. Kooy. Als man van het eerste
uur was hij één van de oprichters van de Stichting
tot behoud van de Nederlandse Hervormde kerk
van de gemeente van Papendrecht. Van het begin
af aan heeft hij zich ingezet voor het behoud van
de exclusief gereformeerde belijdenis die onze va-
deren hebben nagelaten. Behalve als bestuurslid en
binnen het bestuur als penningmeester, heeft hij
zich ook verdienstelijk gemaakt als eindredacteur
van Reformatief. Met veel dankbaarheid zien wij
terug op al het werk dat hij voor ons als bestuur
heeft verricht en op wat hij daardoor ook voor
onze gemeente heeft mogen betekenen. Verdrietig
is het dat hij niet meer heeft mogen beleven dat we “ge-
meente in wording” zijn, op redelijk korte termijn weer
ambten zullen ontvangen en daardoor een volwaardige
Hersteld Hervormde gemeente mogen worden.
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Samenkomsten in de komende weken (Noordersingel 22):

zondag 8:30 uur Ds. A. Egas (Werkendam)
21 november Voorzang: Ps. 62 : 5

15:00 uur Ds. H. Verheul (Amersfoort)
Voorzang: Ps. 63 : 2 + 3

Collecten: 1. Gereformeerde Bijbel Stichting
(verspreiding van de Bijbel in de Statenvertaling)

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

zondag 8:30 uur Dr. P. Buitelaar (Ridderkerk)
28 november Voorzang: Ps. 64 : 10

14:00 uur Ds. C. Gielen (Middelharnis)
Voorzang: Ps. 65 : 1 + 2

Collecten: 1. Stichting Eleos  (Christelijke hulp aan mensen in psycho-sociale nood)
2. Hersteld Hervormde Evangelisatie Eben-Haëzer i.o.
3. Busjes uitgang: Onderhoud gebouw

zondag 8:30 uur Ds. A.J. Schalkoort (Lunteren)
5 december Voorzang: Ps. 66 : 2

14:30 uur Ds. W.L. Smelt (Stellendam)
Voorzang: Ps. 67 : 1 + 3

Collecten: 1. Stichting Predikantstraktementen voor N. H. Gemeenten in herst. verb.
2. Hersteld Hervormde Evangelisatie Eben-Haëzer i.o.
3. Busjes uitgang: Onderhoud gebouw

Non-actief gaat om pastorale werkzaamheden. Daarbij moet u den-
Helaas moeten wij u berichten dat op doktersadvies, ken aan het bezoeken van zieken in het ziekenhuis en

om gezondheidsredenen, ons bestuurslid P.A. Klop zijn wat we wel het “crisis-pastoraat” noemen. Als bestuur
taken tijdelijk neer heeft moeten leggen. We hopen dat zijn we verheugd over deze benoeming. Hierdoor heb-
hij, door nu een moment de nodige afstand te nemen, ben we ook een vast aanspreekpunt in geval van pasto-
ook de noodzakelijke rust zal mogen ontvangen. De rale nood.
Heere zij hem nabij in alle dingen. Onduidelijk is hoe
lang deze periode van niet actief kunnen zijn zal gaan Gemeentegrenzen
duren; in de tussentijd zullen we als bestuur zijn taken In de vorige week donderdag gehouden classicale
zo goed als mogelijk is overnemen. We spreken de vergadering is ondermeer gesproken over de gemeente-
wens uit dat hij weer spoedig mag opknappen en over grenzen. De officiële kerkelijke gemeentegrenzen zijn nu
niet al te lange tijd de werkzaamheden binnen het be-
stuur weer kan oppakken.

Gemeente in wording
Vorige week ontvingen we van het moderamen van

de classis het formele bericht dat er ambtsdragerverkie-
zingen gehouden mogen gaan worden. Dat betekent dat
we formeel “gemeente in wording” zijn binnen de Her-
steld Hervormde Kerk. Deze ambtsdragerverkiezingen
zullen worden gehouden onder de leiding en verant-
woordelijkheid van de classis. Op korte termijn zal de
classis, in samenspraak met ons bestuur, hiervoor de
noodzakelijke procedure met het daarbij behorende tijd-
pad vaststellen. Zodra bekend is hoe één en ander
vormgegeven zal worden, zullen we u daarvan op de
hoogte stellen.

Mentor
Als mentor voor onze “gemeente in wording” is be-

noemd Ds. C.M. Visser van Boven-Hardinxveld. Hoe-
wel het bestuur nog een gesprek zal hebben met Ds.
Visser over de precieze inhoud van dit mentorschap,
kunnen we u wel melden dat dit betekent dat Ds. Visser
ons waar mogelijk de nodige hulp zal bieden als het

vastgesteld. Voor ons betekent dit, dat aan de gemeente
Papendrecht zijn toegevoegd de gemeenten Dubbeldam,
Dordrecht en Wijngaarden. Dat houdt in dat gemeente-
leden uit de genoemde gemeenten zonder enige proce-
dure bij ons kunnen worden ingeschreven. Voor ande-
ren die niet wonen in één van de genoemde gemeenten,
geldt een andere procedure. Diegenen die daarvan ge-
bruik willen maken, verzoeken wij om contact op te
nemen met het bestuur.

Bijbellezing
De aangekondigde bijbellezing van 15 december

wordt verzet. In goed overleg met Ds. Van Estrik is be-
sloten om deze derde bijbellezing te verschuiven naar
D.V. woensdag 22 december. �

Overleden
In de avond van vrijdag 5 november is in de

leeftijd van 38 jaar overleden Maria Pia van den
Adel – La Soe, laatst gewoond hebbend Vossius-
straat 10. Vanaf het allereerste begin hebben we
haar naam onder de ernstig zieken thuis in deze
kolommen moeten vermelden. Vanwege haar ziek-
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 zijn is zij nooit in de gelegenheid geweest om de dien- donderdag 25 november

sten aan de Noordersingel bij te wonen. Een lange 18:30 en 19:30  Catechisaties
periode van ziekte heeft Marion mee moeten maken.
Nadat 8½ jaar geleden de ziekte bij haar werd vastge- dinsdag 30 november
steld, hebben er vele behandelingen plaatsgevonden. 18:30  Kinderclub
Een lange tijd was het, voor het hele gezin, leven tus-
sen hoop en vrees. Momenten van spanning werden
beleefd, of een kuur al dan niet aan zou slaan. Uitein-
delijk stonden de artsen ook machteloos en werd een
lang en smartelijk ziekbed haar deel. Ondanks haar
langdurig ziek-zijn heeft zij nooit willen klagen, ja had
vaak zelfs meer oog voor de nood van anderen dan
voor haarzelf. De laatste tijd werd het steeds moeilijker
om met haar te spreken, ook voor haar directe familie.
De vermoeidheid kwam ’s morgens al heel snel. In klei-
ne kring mocht zij ook spreken van de liefde van
Christus. Dat mag tot troost strekken. Namens de ge-
meente condoleren wij de familie met dit verlies. Op-
nieuw gaat de roepstem uit. De Heere heilige deze
roepstem aan onze harten. Wij bidden Jan, Martijn,
William, Caroline en de overige familie veel sterkte
toe. De Heere trooste en bemoedige jullie in deze
moeilijke periode. Immers “in God is kracht om te hel-
pen.” De begrafenis heeft vorige week donderdag, 11
november, plaatsgevonden op de begraafplaats aan de
Adm. de Ruyterweg, na een rouwdienst die werd geleid
door Ds. C.M. Visser (Boven-Hardinxveld).

Overleden
In de ochtend van woensdag 10 november werden

we opgeschrikt door het overlijden van Pieter Kooy,
laatst gewoond hebbend P.C. Hooftlaan 125. Hij be-
reikte de leeftijd van 63 jaar. Het is nu bijna twee jaar
geleden dat de ziekte werd geconstateerd. Hoewel we
wisten van zijn ziekte, in Reformatief hebben we ook
vele keren zijn ziek-zijn moeten melden, kwam het ein-
de toch snel. Op 20 augustus j.l. mocht het 40-jarig
huwelijksjubileum nog worden herdacht. Rond diezelf-
de tijd kwam het ontstellende bericht van de behande-
lende artsen dat de medische mogelijkheden voor de
behandeling van deze ernstige ziekte nog maar zeer ge-
ring waren. Op de informatieavond van 22 september
mocht hij de financiële zaken als penningmeester van
het bestuur nog aan ons voorhouden. Namens de ge-
meente betuigen we hierbij onze deelneming aan zijn
vrouw, kinderen, kleinkinderen en verdere familie. Een
geliefde man, vader en grootvader ging van ons heen.
Zo kwam toch nog onverwacht een einde aan het
aardse leven van ons bestuurslid. Als man van het eer-
ste uur heeft hij als penningmeester van het bestuur
zijn aandeel mogen leveren. Ook van hem geldt: “En
hij stierf.” Zo werden we als gemeente binnen een
week voor de tweede maal geconfronteerd met het
overlijden van één onzer. Hoe aangrijpend. De psalmist
heeft het ons al geleerd als hij schrijft: “Mijn tijden zijn
in Uw hand.” Laten we dit dan ter harte nemen en
zorgen dat ons huis bereid is. De begrafenis vond afge-
lopen dinsdag, 16 november, plaats op de begraafplaats
alhier, na een rouwdienst die eveneens werd geleid
door Ds. C.M. Visser.

Thuis
Met veel dankbaarheid mogen we melden dat mevr.

donderdag 2 december
18:30 en 19:30  Catechisaties

donderdag 9 december
18:30 en 19:30  Catechisaties

Verheul weer thuis mocht komen op Pontonniersweg
129. Na een langdurig verblijf in het ziekenhuis en een
periode van ruim twee maanden doorgebracht te heb-
ben in verpleeghuis Waerthove in Sliedrecht, was het
afgelopen woensdag zo ver dat zij weer naar haar eigen
huis mocht terugkeren. Het is een wonder in onze
ogen. Na alle zorgen en moeiten mogen we nu in
dankbaarheid belijden: “De Heere heeft het zo ver nog
wel gemaakt.” Mogen we het in deze dan de psalm-
dichter ook nazeggen: “Loof de Heere, mijn ziel, en al
wat binnen in mij is, Zijn heilige Naam.” De Heere
schenke u nog een goede tijd aan de Pontonniersweg.

Tenslotte
We menen niet te overdrijven als we schrijven dat

we in deze dagen bijzondere tijden meemaken. Wat ge-
beurt er veel. Twee overlijdensgevallen onder ons bin-
nen een week is toch aangrijpend. Trekken we de kring
wat breder, dan denken we aan het feit dat in ons land
een moord plaatsvindt op klaarlichte dag, op straat,
midden in een grote stad. We horen van brandstichtin-
gen en (dreiging van) terreur. Politiek een discussie
over het al dan niet schrappen van wetsartikelen tegen
Godslastering. Zo zouden we nog wel meer zaken kun-
nen noemen die ertoe leiden dat onze gedachten zich
vermenigvuldigen. Is het niet merkwaardig als er een
advertentie op de voorpagina van een landelijk dagblad
verschijnt met het opschrift: “Oproep tot respect en sa-
menwerking”? Het kan zo maar zijn dat de vraag bij
ons opkomt: In wat voor tijd, in wat voor wereld, in
wat voor land leven we vandaag de dag eigenlijk? Als
dat zo is, willen we u een andere vraag voorleggen:
Wat zegt Gods Woord ons in deze? Misschien vinden
velen het vanzelfsprekend dat alles gladjes hoort te ver-
lopen, maar dan hebben we het Woord niet aan onze
zijde. De Bijbel leert ons dat we niets verdiend hebben
en dat alles wat we krijgen genade is. Moeten we dan,
wanneer er zo aan ons bestaan wordt geschud, niet in
de allereerste plaats belijden en bedenken dat wij ner-
gens recht op hebben? Vanuit Gods eeuwig blijvend
getuigenis mogen we weten dat “God de Heer’ re-
geert.” Ook al beleven we moeilijke tijden en lijkt de
misdaad de overhand te krijgen, het is God die alle
dingen leidt. Dat geeft vastheid en zekerheid. Is dat
ook uw houvast?

In wat voor een tijd leven we? De laatste zondag van
het kerkelijk jaar is aanstaande, de Adventstijd is nabij.
Maar daarover D.V. een volgende keer. �
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De opbrengst van de gehouden collecten in de af-
gelopen weken is als volgt:

30 oktober:
St. Spaanse Evangelische Zending e 624,20

31 oktober:
Stichting Isaäc da Costa-fonds e 208,05
Herst.Herv. Ev. Eben-Haëzer i.o. e 313,44

7 november:
Stichting Adullam e 212,60
Herst.Herv. Ev. Eben-Haëzer i.o. e 320,79

Verder zij onder dank vermeld dat ontvangen is op
huisbezoek door P.A. Klop e 10,– en door H. Wijgerse
e 50,– en e 10,–. �

(Familieberichten)

Al de grote waterstromen
Zijn, Heer, over mij gegaan,
En mij over ’t hoofd gekomen:
Maar Gij hebt mij bijgestaan.
’s Daags toont Gij mij Uw goedheid
En ’s nachts Uw barmhartigheid;
Dies zal ik U Heer belijden;
Gij hoedt mijn ziel t’ allen tijden.

Psalm 42 vers 5

Intens verdrietig, maar dankbaar voor alles wat zij
voor ons heeft betekend, geven wij u kennis dat na
een geduldig gedragen periode van ziekte, de Heere
in Zijn ondoorgrondelijke wijsheid uit ons midden
heeft weggenomen mijn innig geliefde vrouw, onze
lieve zorgzame moeder en onze innig geliefde doch-
ter, schoondochter, zus, schoonzus, tante en nicht

MARIA PIA VAN DEN ADEL – LA SOE
Marion

in de leeftijd van 38 jaar.

J. van den Adel
Martijn, William, Caroline

J. la Soe
C. la Soe – Koppelaar

T.P. van den Adel – Hofwegen
M. van den Adel, in herinnering

R.J. van Beek – la Soe
J. van Beek

Laura, Mariëlle, Louise

H. van den Adel
E. van den Adel – Klooster

Jos, David, Anneloes

Fam. Riske – Koppelaar

5 november 2004
Vossiusstraat 10, 3351 HH Papendrecht

De begrafenis heeft donderdag 11 november plaats-
gevonden op de begraafplaats te Papendrecht.

Al ging ik ook in een dal der schaduw des doods,
ik zou geen kwaad vrezen, want Gij zijt met mij;
Uw stok en Uw staf, die vertroosten mij.

Psalm 23 vers 4

Diep bedroefd, maar ook vervuld met dankbare her-
inneringen voor alles wat hij voor ons gedaan en
betekend heeft, geven wij u kennis dat na een moe-
dig gedragen, ernstige ziekte door de HEERE uit
ons midden is weggenomen mijn innig geliefde man,
onze lieve en altijd zorgzame vader en grootvader

PIETER KOOY

op de leeftijd van 63 jaar.

Wij treuren, maar niet als degenen die geen hoop
hebben.

M. Kooy – Matena

A. Kooy
E.J.J. Kooy – Goudriaan

Maartje, Jan Pieter, Anneleen

W.P. Kooy
P.C.C. Kooy – Kaars

Marije, Willemieke, Lotte

10 november 2004
P.C. Hooftlaan 125, 3351 EM Papendrecht

De begrafenis heeft dinsdag 16 november plaatsge-
vonden op de begraafplaats te Papendrecht.

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 Her-
steld Hervormde Evangelisatie Eben-Haëzer te Pa-
pendrecht.

Tijdelijk bestuur: J.C. van Os (voorzitter), W.P. Kooy
(secretaris, Heidezoom 34, 3355 SC, 078-6158559,
peter.kooy@worldonline.nl), A. Kooy (penningmeester,
wnd.), J. Bezemer, P.A. Klop (ledenadministratie,
Dijkstraat 31, 3353 GJ, 078-6153501, p.a.klop@
kliksafe.nl), J.G. Korevaar, H. Wijgerse.

Elektronische versies: www.reformatief.nl
Redactieadres en coördinatie verspreiding:
Fam. Bezemer, Beukmolen 46, 3352 AD, tel. 078-
6155076 (na 20:00 uur)
E-mail: redactie@reformatief.nl
Eindredactie (wnd.): A. Kooy, Margriethof 55, 3355
EK, tel. 078-6411953

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


