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Vraag: ‘Wat doet uw gemeente aan
evangelisatie? Antwoord en bevel: ‘Ga uit in de
wegen en heggen en dwing ze in te komen’!
(Lucas 14: 16-24).
Ds. J. Reehorst stelde in de kerkdienst van 18 juli jl. aan onze
gemeente deze vraag: ‘Wat doet
uw gemeente aan evangelisatie’?
Die vraag is bij mij blijven hangen,
ook voor mijn persoonlijk leven.
In Lucas 14 lezen we de gelijkenis.
Iemand bereidde een groot avondmaal en nodigde velen uit. Hij stuurt
zijn dienstknechten er op uit om de
genodigden te zeggen: ‘Komt, want
alle dingen zijn gereed’. Dan volgen
de bekende verontschuldigingen. De
een heeft een akker gekocht waar
hij naartoe wil; een ander wil een

nieuw span ossen gaan bekijken en
weer een ander is net getrouwd. Zij
laten zich beleefd verontschuldigen.
Zij hebben andere prioriteiten. Een
vergissing misschien? We zouden
het in de kerk toch leuk houden?
Een mooi verhaal over God die de
mensen uitnodigt voor een feest;
iedereen mag komen. We zouden
toch niets liever willen dan dat
iedereen dan kwam. Zoals Jesaja
profeteert (Jesaja 25). We zouden
het liefst iedereen willen binnenlaten en liever niets horen over duisternis, gejammer en tandengeknars
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waarover we in dezelfde gelijkenis
lezen (maar dan in Mattheüs 22)?
Van God verwachten we toch dat hij
alles goed zal maken: de macht van
de dood wegnemen, de tranen van
de gezichten vegen. Het is toch die
droom die Jezus in herinnering roept
als hij begint te vertellen over een
feestmaaltijd. Dat alles goed wordt.
Voor iedereen? Was het maar waar!?
Maar God is geen sussende ouder
die alles in orde maakt en wegkust.
Geen wereldknuffel zoals de Heere
God vaak wordt voorgesteld. Want;
er komt een kink in de kabel!
Kijk maar: de gastheer wordt boos.
Alle dingen waren gereed en de
genodigden kwamen niet. Wat
nu? Hij zendt zijn bode uit met
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de opdracht: ‘Ga uit in de wegen
en heggen en dwing ze om in
te komen’. De bedoeling van de
opdracht is duidelijk! De Heere Jezus
is de Gastheer en Hij zend zijn boden
uit om niet alleen vrienden, maar
ook ‘vreemden’ te nodigen tot het
feestmaal. Die knechten moeten
uitgaan in alle plaatsen: hof, achterbuurt, slop of steeg om te nodigen:
armen, verstrooiden, kreupelen en
blinden. Zij moeten hen met kracht
van overtuiging, met heilige dwang
nodigen om tot Jezus te komen!
‘Dwing ze in te komen’!
In deze korte, krachtige woorden
van Jezus ligt de roeping van de kerk
tot evangelisatie. De Heilige Geest
laat ds. Reehorst die vraag stellen!
De Heere heeft nog andere schapen
dan alleen de mensen die ’s zondags
in de kerk van Haamstede zitten.
Dus: vreemde schapen! Maar toch:
Zijn schapen’. Van eeuwigheid al
verkoren in de genadige uitverkiezing. Die moeten ook worden toegebracht door geloof en bekering.
Zelf was onze Heere Jezus er al mee
begonnen.
Jezus gaat de Farizeeën en de
Schriftgeleerden voorbij. Ze waren
zo ingenomen met zichzelf, zo
eerzuchtig, zo hoogmoedig, zo
eigenzinnig en vooral: zo vroom!
Het woord van Jezus heeft geen
vat op hen. Ze willen niet naar Hem
luisteren. Nu gaat Hij de schapen van
de Joodse stal voorbij en brengt een
Romeins hoofdman toe en de SyroFenisische vrouw. Jezus roept zelfs
heidenen tot Zijn kudde. Maar wel:
‘dwing ze om in te komen’!
In deze gelijkenis ligt een ernstige
roepstem voor onze gemeente,
ja voor ons allen. De mening kan

zo snel opkomen dat wij, christenen, zulke achtenswaardige, brave
mensen zijn. En als wij on daarop
heimelijk, of zoals ook wel gebeurt,
openlijk ons verheffen en vinden
dat wij de beste christenen zijn, die
je ooit op aarde kunt vinden. Dan
zijn we gelijk aan die Farizeeën en
Schriftgeleerden, die ook zo braaf,
net en vroom en deugdzaam waren.
Ik hoop maar en bid dat er bij ons
meer gevonden worden dan die
vrome eigenschappen en in onze
gemeente nog veel meer waardoor
wij het bevel tot evangelisatie ingescherpt krijgen.
U, lezer, voelt wel op welk gevaarlijk,
hellend vlak wij leven, als wij nog
niet door waarachtige wedergeboorte in Christus zijn ingeplant. Dan
gaan hoeren en tollenaars ons voor
in het koninkrijk der hemelen. Wat
een ernstige waarschuwing tot zelfonderzoek en om ook op de vraag
van ds. Reehorst te antwoorden,
persoonlijk en als gemeente. ‘Dwing
ze om in te komen’. Jezus geeft dit
bevel aan de dienstknecht. Maar,
ook aan ons en aan onze gemeente.
Ieder die volgeling van Jezus wil zijn,
moet getuige van Hem zijn. Want, de
Heere Jezus zegt ook: ‘Gij zult mijn
getuigen zijn’. Hier ligt dus voor héél
de kerk een evangelisatieroeping,
maar laten we die roeping maar eens
-dit ter beantwoording van de vraag
die de Heilige Geest ons bij monde
van ds. Reehorst stelt- tot onze
gemeente beperken. Niet naar de
ander wijzen.
Denk niet dat Jezus zich hier vergist.
Het is ons aller roeping: ‘Dwing ze in
te komen’. We mogen aan dit bevel
niets afdoen met onze verontschuldigingen. We mogen dit bevel niet

fatsoeneren en kneden naar onze
begrippen en uitvluchten (te oud,
te grijs, daar zijn zendelingen toch
voor, ik kan toch ook bidden voor de
zending, ik heb nog zo veel hobby’s
etc.etc.). Maar, we zullen eerbied
moeten hebben voor dit bevel en het
precies zo laten staan als Jezus het
geeft en... er afblijven! U, kleine kerk
van Haamstede, dwing ze [het hele
dorp] met heilige dwang. Kijk, daar
hoort wel geloof bij en liefde tot de
Heere God.
Jezus proclameert hier al zijn gelovigen (jong/oud, ambtsdrager of
gemeentelid, predikant en vrijwilliger) tot getuigen. We moeten arbeiders zijn, niemand uitgezonderd. We
moeten ons bewust worden van onze
roeping. We mogen ons niet afzijdig
houden. We moeten allen -niemand
in onze gemeente uitgezonderd
– ijverige werkers zijn. Natuurlijk
kan dat bevel op veel manieren
uitwerken: persoonlijk en gemeenschappelijk in de gemeente. De
liefde tot Christus zal hier wel wegen
vinden. Als we maar bezield zijn met
heilige dwang. De liefde van Christus
dringt ons.
Meer dan ooit is het in deze tijd van
afval noodzakelijk dat we met die
heilige ijver bezield zijn voor de zaak
van Koning Jezus. Zeker in deze tijd,
de eindtijd. Van de mens, van ons
moet het offensief, de nodiging, ja
de krachtige oproep tot bekering
uitgaan. Jezus roept ons op tot een
heilige oorlog: dwing ze in te komen.
We mogen geen geestelijke egoïsten
zijn. Als ik het maar, ook in de kerk,
goed en leuk heb. Als ik maar van
Christus ben en elke zondag een fijne
kerkdienst heb, waar ik de hele week
blij van word, liefst nog met lieve
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woordjes van de predikant waar ik
een fijn gevoel van over houd. Dat is
een grote zonde voor God.
Op ons rust de taak de boodschap
van de Heere God, in Christus Jezus
geopenbaard, door te geven. Maar,
ook zélf eerst gegrepen zijn. We
moeten wel eerst bekeerd zijn en
dat wel zeker weten. Hoe vaak heeft
uw predikant dat al niet gezegd?
Misschien zo vaak dat u denkt:
hetzelfde liedje, het zal weer wel?
Jezus zegt: ‘Laat zo uw licht schijnen
voor de mensen, dat zij uw goede
werken mogen zien en uw Vader, die
in de hemel is, verheerlijken’!

Dus: dit blijft het goddelijke bevel:
‘Dwing ze in te komen’. Weest dus
christen in woord en daad. Welke
verontschuldiging hebt u, heb jij, heb
ik? Nog eens de vraag van de Heilige
Geest: ‘wat doet uw gemeente aan
evangelisatie’? (ds. J. Reehorst).
Kreeg u bij die Goddelijke vraag
wellicht een fijn gevoel? Ik hoop van
niet!
Ds. J. Wouters, augustus 2021

Van de redactietafel
Voor u ligt de herfsteditie van
Gemeenteklanken. Door de coronacrisis ging ons hele zomerprogramma
met allerlei activiteiten, zoals de
verschillende concerten, Groot Kerk
Project en de snuffelmarkt, ook dit
jaar niet door. Wel mogen we weer
100 gasten ontvangen in de kerk,
maar wel met 1,5 meter afstand.
Voorlopig gaat het virus nog steeds
rond en we moeten alert blijven in
alles wat we doen.
U heeft tijdens de diensten misschien
wel gezien dat de kerkenkraad uit
een klein clubje hardwerkenden
broeders en zusters bestaat.
Extra handen zijn hard nodig, zeker
in deze tijd. Iets voor u om de
kerkenraad te versterken? Meld u
aan want op uw komst wordt met
smart gewacht!
We hopen en bidden dat de Heer ons
zal helpen in de tijd die we ingaan.
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De redactie wenst u een rustige doch
zinvolle herfstperiode toe.
Maarten B.

Een gift!
Een gift, een bijzondere gift zelfs,
hebben we mogen ontvangen.
Ons gemeentelid, dhr. Boer, heeft
enkele van zijn schilderijen aan onze
gemeente geschonken met doel deze
te verkopen en de opbrengst in z’n
geheel aan de kerk te schenken.
Wat een mooi gebaar. De heer Boer
heeft nog niet zo lang geleden in
de kerk een klein gedeelte van zijn
schilderijen geëxposeerd. Er was
dit jaar weer geen snuffelmarkt, de
uitgelezen plek om deze schilderijen aan het publiek te tonen en zo
te verkopen, dus weer geen extra
inkomsten die we goed kunnen
gebruiken. Bent u geïnteresseerd
geraakt in deze schilderijen: neem
contact op met de kerkenraad. De
schilderijen zijn te zien in één van de
wandelgangen van kerk.
Marjan Kramer
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Zonnige herfst
O God, wat is dit mooi:
het donker-bronzen blad
van beuken en het vlammend rood van eiken,
die wel op gloeiende flambouwen lijken,
de gouden berken langs het heidepad.
De feestelijke zon, de strakke, blauwe lucht,
de dennen, die als sombere soldaten
het bos er achter in het donker laten,
een vleugje wind, als een verrukte zucht.
De herfst is een nieuw lied op oude wijs;
de lucht is vol van prikkelende geuren.
Uw goddelijk palet heeft duizend kleuren…
In elke herfst is iets van ’t paradijs!
Van: Nel Benschop
Uit: De vogel van het woord
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Kerk zijn in coronatijd
In maart 2020 werden we bepaald bij
het coronavirus Covid19. Een nieuw
fenomeen! De kerkdeuren moesten
dicht, in oorlogstijd waren de kerken
nog toegankelijk! Waar hadden
we me te maken? Een onzichtbare
vijand, die met wapens niet is te
verslaan. Alle activiteiten kwamen
plotselijk tot stilstand. De kerkenraad
moest zich beraden en nog steeds
bijschaven, wat er kan en verantwoord is. Het heeft veel met ons
gedaan. Ook in de kerkenraad. Soms
was het duidelijk hoe te beslissen,
soms ook verschil van mening, maar
kwamen altijd tot een eensluidend
besluit. Wat hebben we geleerd van
deze periode?
Ten eerste: Dat niet alles maakbaar
is, zoals de mens van nu denkt. Heeft
de coronacrisis ons niet bepaald bij
onze kwetsbaarheid en onze afhankelijkheid?

Ten tweede: Dat gemeenteleden
elkaar onderling gingen bellen,
naar hun wel en wee informeerden
en elkaar moed inspraken. Zo
ontstonden er spontaan pastorale
medewerkers.
Ten derde: Als we terugblikken zien
we wat een voorrecht het is, dat de
diensten via internet gevolgd konden
worden en nog steeds. Zelfs via
livestream. Zo konden de diensten in
de huiskamers meebeleefd worden.
Er kwamen meer versoepelingen en
nu mogen we ervaren en meemaken
dat de kerk weer vol druppelt en het
Godshuis gevuld wordt met liederen
tot eer van God en een rijke prediking gehoord mag worden. Laten we
ons richten op de toekomst en een
zijn in Geloof-Hoop en Liefde!
Pia ‘t Hart- Arkenbout
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Kerkelijke mutaties
Ingekomen:
Mevr. I. van der Geur - Vlieger is
verhuisd van Nieuwerkerk aan den
IJssel naar Klaproosweg 32, 4328JZ
BURGH-HAAMSTEDE

Mevr. C.J. Bal is verhuisd van
den Bommel naar Bernhardstraat 43,
4328BR BURGH-HAAMSTEDE

Verhuisd binnen de gemeente:
Mevr. P.J. Braam - Oole is verhuisd
van Sluispad 38, 4328BM BURGHHAAMSTEDE naar: Duinoordweg 81,
4328EB BURGH-HAAMSTEDE

Mevr. D. den Oudsten - van Kooten
is verhuisd van Duinoordweg 65,
4328EB BURGH-HAAMSTEDE naar:
Kloosterweg 18 0001, 4328GB
BURGH-HAAMSTEDE

Mevr. W.J. Bakker - Hogenstein is
verhuisd van Kloosterweg 18, naar:
Kloosterweg 18 0007,
4328GB BURGH-HAAMSTEDE
Verhuisd:
Mevr. W.J. van Ast - den Boer is
verhuisd van: Duinoordweg 97,
4328EB BURGH-HAAMSTEDE naar:
Zierikzee

Mevr. A.K. Schellevis - Schmitt is
verhuisd van Burghseweg 67 A,
4328LA BURGH-HAAMSTEDE naar
Zierikzee

Mevr. P.B. van der Heiden Gravendeel is verhuisd van:
Kloostertuin 6, 4328HZ BURGHHAAMSTEDE naar: Barendrecht

Dhr. W. Henstra is verhuisd van:
Plataanweg 8, 4441AM OVEZANDE
naar: Coudorpseweg 16,
4438AL DRIEWEGEN

Overschrijving:
Fam. de Weerdt van:
Hervormde gemeente te Zwijndrecht
naar Hervormde gemeente te
Haamstede,
Saturnusstraat 733, 3331SM
ZWIJNDRECHT
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Overleden:
Mevr. J.A. Quaak - Dijkman, Kloostertuin 52

08-03-2021

88 jaar

Mevr. A.P. Wouters - Karelse, Lange Noordstraat 29, 4331CB MIDDELBURG
		
18-03-2021
64 jaar
Dhr. J. Sonke, Kloosterweg 28

31-03-2021

81 jaar

Mevr. C.H. Saman - Jonker, Kloosterweg 18 0009

23-04-2021

92 jaar

Dhr. J. Malipaard, Sluispad 30

07-05-2021

66 jaar

Dhr. J.C. Quist, Dapperweg 16

12-05-2021

79 jaar

Dhr. H.C. Braam, Duinoordweg 81

24-05-2021

87 jaar

Dhr. J.A. Dalebout, Burgemeester M Bollelaan 31

13-07-2021

82 jaar

Want ik ben verzekerd, dat noch dood noch leven,
noch engelen noch machten, noch heden
noch toekomst, noch krachten, noch hoogte
noch diepte, noch enig ander schepsel ons zal
kunnen scheiden van de liefde Gods,
welk is in Christus Jezus, onze Here.
Romeinen 8: 38 en 39
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Belangrijke adressen
Kerkgebouw: Ring 1, tel. 652248
www.hervormdhaamstede.nl
Predikant ds. J. Wouters
Lange Noordstraat 29, 4331 CB Middelburg
tel.: 0118-613216 / 0612541408,
e-mail: info@joswouters.com
website: www.joswouters.com
Dhr. C.G.C. Hekman, voorzitter Kerkenraad,
ouderling
Hogezoom 3-33, 4328 EE Burgh-Haamstede,
tel: 0111-468054, Mob. : +31645767127,
e-mail: cgchekman@zeelandnet.nl

Organisten: Aart Kot
‘s Gravenmeet 15, 4328 PG Burgh-Haamstede
06-11291103, 06-15237982,
e-mail: mezzo@zeelandnet.nl
Petra Hoefs-van de Putte
James Grieves 17, 4007 XM Tiel,
tel. 0344-572740,
e-mail: marcel.petra.hoefs@gmail.com
Sandra van de Putte
Verdiweg 441, 3816 KN Amersfoort,
tel, 033-4702579, e-mail: shvandeputte@hotmail.com

Dhr. Q.A. van de Vrie, Kerkrentmeester,
Zuidwelleweg 3, 4326 SG Noordwelle.
tel. 06-53389972,
e-mail: andre.van.de.vrie@gmail.com

Diaconie, Dhr. Q.A. van de Vrie,
Zuidwelleweg 3, 4326 SG Noordwelle.
tel. 06-53389972,
e-mail: andre.van.de.vrie@gmail.com
IBAN: NL76 RABO 0357 8013 26

Dhr. P.G. Buijs, diaken
Margrietstraat 39, 4328 BW Burgh-Haamstede
tel. 652495,

Zendingscommissie:
Ds. J. Wouters (contactpersoon),
IBAN: NL18 RABO 0357 8665 84

Mevr. P. ‘t Hart-Arkenbout, ouderling
Torenweg 16, 4328 JH Burgh-Haamstede,
tel. 650056, e-mail: pia.t.hart@outlook.com

Kindernevendienst: M. Kramer-Nap
’s Gravenmeet 35, 4328 PG Burgh-Haamstede,
tel. 652340

Mevr. A. Barends - Sabee, scriba Kerkenraad
‘t Schoolplein 9, 4328 AK Burgh-Haamstede,
tel. 650310, e-mail: scriba@hervormdhaamstede.nl

Verjaardagsfonds: J. van Damme
Dapperweg 17, 4328 BA Burgh-Haamstede,
tel. 652075

Koster wnd.: P. de Meij
Margrietstraat 27, 4328 BW Burgh-Haamstede,
tel. 651901, e-mail: p.de.meij@kpnplanet.nl

Int. Kerkelijk kerkkoor: Lia v.d. Linde
Zandweg 17, 4328 BG Burgh-Haamstede,
tel. 652489, e mail: bvdlinde@zeelandnet.nl

Koster wnd. / Ledenregistratie: M. Barends
‘t Schoolplein 9, 4328 AK Burgh-Haamstede,
tel. 650310, e-mail: scriba@hervormdhaamstede.nl

Kerkbode: M.P. van ‘t Hoff
tel. 06-51356640,
e-mail: mpvanthoff@zeelandnet.nl

Gemeenteklanken: M. Barends
‘t Schoolplein 9, 4328 AK Burgh-Haamstede,
tel. 650310, e-mail: scriba@hervormdhaamstede.nl
Kerkelijk ontvanger: J.A. in ‘t Veld
Irenestraat 51, 4328 BT Burgh-Haamstede
Tel. 651883, e-mail jaintveld@zeelandnet.nl
Banken: Rabobank Oosterschelde:
IBAN: NL55 RABO 0357 8005 40
t.n.v. Kerkrentmeesters Herv.Gem. Haamstede
ING: IBAN NL80 INGB 0000 2104 28
t.n.v. Ontvanger Ned.Herv. Kerk Haamstede
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Inleveren copy
Gemeenteklanken
winter / voorjaar 2022
woensdag 8 december
2021

Kerkdiensten Hervormde gemeente Haamstede
Augustus:
01 10.00 uur: ds. J. Wouters
08 10.00 uur: ds. Reehorst uit Nieuw Beijerland
15 10.00 uur: ds. F. van Vliet uit Zaamslag
22 10.00 uur: pastor Jaap Verbruggen uit Tholen
29 10.00 uur: ds. J. Wouters
September:
05 10.00 uur: ds. J. Wouters HA
12 10.00 uur: ds. Th. Wegman uit Zeist
19 10.00 uur: pastor P. Riemens uit Arnemuiden
26 10.00 uur: ds. Noordam uit Nieuwendijk
Oktober:
03 10.00 uur: ds. J. Wouters
10 10.00 uur: ds. G. Sinke uit Haamstede
17 10.00 uur: ds. C. Haasnoot uit Lisse
24 10.00 uur: ds. H. Catsburg uit Goes
31 10.00 uur: ds. J. Wouters
November:
07 10.00 uur: ds. J. Wouters
14 10.00 uur: ds. T.J. Smink uit Wierden
21 10.00 uur: ds. J. Wouters Einde Kerkelijk jaar
28 10.00 uur: ds. J. Wouters
December:
05 10.00 uur: ds. J. Wouters HA
12 10.00 uur: ds. Th. Wegman uit Zeist
19 10.00 uur: ds. J. Smink uit Zierikzee
24 22.00 uur: Kerstnachtdienst georganiseerd door de Protestants
gemeente Schouwen aan Zee, ds.H.E. Smit
25 10.00 uur: ds. J. Wouters 1e Kerstdag
26 VERVALT
31 19.00 uur: ds. J. Wouters Oud Jaar
Gemeenteklanken: M. Barends
‘t Schoolplein 9, 4328 AK Burgh-Haamstede,
tel. 650310, e-mail: scriba@hervormdhaamstede.nl
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Liturgisch bloemen schikken een kunst apart!

Een overzicht
van de liturgische
bloemstukken tijdens de diensten
van Pasen en
Pinksteren 2021
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