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

Jaargang 1 - nummer 4  8 mei 2004

God is ons een Toevlucht en Sterkte Psalm 46 : 2

Meermalen werd Jeruzalem door vij- anderen hebben er achting voor te tonen.
anden bedreigd en door de Heere ken- Echte bevinding is daarmee niet op één
nelijk uitgeholpen. In de dagen van lijn te stellen; zij heeft van doen met de
Josafat en van Hizkia steeg de nood Heere God, met Diens Naam, Woord,
zeer hoog, maar de bewaring des Hee- Deugden en Werken; zij is spoedig uitge-
ren was ook des te verrassender. Bij praat over zichzelf, maar zij kan niet op-
één van die gelegenheden is de 46e houden over Hem, Die Zijn gunst en
psalm onder aandrijving des Geestes vriendschap biedt. Hij, Hij en niemand

gedicht. Het lied was “voor de opperzang- meer, wordt bevonden een Hulp in be-
meester, onder de kinderen van Korach.” nauwdheden.
Dit betekent, dat het lied voor de ere- Tijden van benauwdheid kunnen geze-
dienst bij de tempel bestemd werd. Hoe gend zijn. Dit geldt zowel voor de tijd van
zal het, onder begeleiding van fluit en uiterlijke druk en tegenspoed als voor die
trompet, door het heiligdom geschald van innerlijke bekommernis en behoeftig-
hebben: “God is ons een Toevlucht en heid. Wanneer wij onszelf niet vermogen
Sterkte; Hij is krachtiglijk bevonden een te helpen en er geen steun op aarde ge-
Hulp in benauwdheden.” vonden wordt, mag ’t wel gebeuren, dat

Hier is sprake van bevinding, geloofsbe- de ogen opgeheven worden tot Hem, Die
vinding. En wat was dan bevonden? Dat in de Hemelen zit en Die Zich niet onbe-
koning Josafat zo vroom of koning Hizkia tuigd laat tegenover Zijn bondsvolk. Ter-
zo vertrouwend was? Dat het ware Israël wijl het natuurlijke hart in de tegenheden
zo afhankelijk en gehoorzaam was? Niets slechts zucht of murmureert of zwijgt,
van dat al! Echte bevinding is niet werk- krijgt het verkoren volk wel eens naar Ro-
zaam met de mens, want ook de bekeerde meinen 5 te roemen in de verdrukkingen;
mens blijft in zichzelf vlees, verdorven en want de verdrukking werkt lijdzaamheid,
verdoemelijk vlees. Er is een averechtse en de lijdzaamheid bevinding, en de be-
bevindelijkheid, die, helaas, soms verheer- vinding hoop, en de hoop beschaamt niet,
lijkt wordt in plaats van veroordeeld. Men omdat de liefde Gods in de harten is uit-
heeft het dan zo druk met en over zich- gestort door de Heilige Geest. Zalige
zelf: “Toen dacht ik dit, toen gevoelde ik bevinding, als mijn ziel, vol schuld en
dat,” enz. Het eigen “ik” is zeer gewich- vloek, vol angst en zorgen, mag schuilen
tig, daar komt men maar niet los van! bij Hem, die een Toevlucht is van geslacht
Met de mond wordt dat “ik” als walgelijk tot geslacht.
en verfoeilijk voor de Heere bestempeld,
maar met het hart wordt datzelfde “ik”
ondertussen op de troon geheven en de (wijlen Ds. E. van Meer)
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Samenkomsten in de komende weken:    (zondag 9 mei: zie het vorige nummer)

zondag 8:15 uur Ds. J. Kot (Borssele)
16 mei Voorzang: Ps. 5 : 2

14:30 uur Ds. H. Verheul (Amersfoort)
Voorzang: Ps. 6 : 8 + 9

Collecten: 1. Woord en Daad, project voor straatkinderen
in Manilla (Filippijnen)

2. Herv. Evang. Eben-Haëzer i.o. (Ned. Herv. Gem., ihv)
3. Busjes uitgang: Onderhoud gebouw

donderdag 8:15 uur Eerw. Hr. J.A.E. de Koning (Ridderkerk)
20 mei Voorzang: Ps. 7 : 4
(Hemel- Collecten: 1. Stichting Schuilplaats

vaartsdag) (Christelijke hulp aan mensen in psycho-sociale nood)
2. Herv. Evang. Eben-Haëzer i.o. (Ned. Herv. Gem., ihv)
3. Busjes uitgang: Onderhoud gebouw

zondag 8:15 uur Ds. R. van Kooten (Soest)
23 mei Voorzang: Ps. 8 : 9

14:00 uur Ds. J.W. van Estrik (Goedereede)
Voorzang: Ps. 9 : 9 + 10

Collecten: 1. Stichting Stephanos
(zendingswerk in Malawi, zuidelijk Afrika)

2. Herv. Evang. Eben-Haëzer i.o. (Ned. Herv. Gem., ihv)
3. Busjes uitgang: Onderhoud gebouw

Een veelbewogen tijd ligt achter ons. 1 lijkheid van een kerkenraad die deel uit-
mei 2004 zal voor velen van ons in het maakt van de PKN. Vanaf 2 mei mogen wij
geheugen staan gegrift als een onver- als Hervormde Evangelisatie Eben-Haëzer
getelijke datum. Op deze datum werd de (i.o.) deel uitmaken van de Nederlandse
fusie tussen de Hervormde kerk, de Ge- Hervormde Gemeenten (in hersteld ver-
reformeerde kerken en de Evangelisch- band). Is dat met vreugde? Nee, wij als be-
Lutherse kerk een feit. Gemeenten waar stuur voelen een enorme smart om op deze
men jarenlang, zo niet een leven lang wijze afscheid te moeten nemen van een
deel van heeft uitgemaakt, moesten wor- deel van onze kerk en een deel van onze ge-
den verlaten. Met pijn in ons hart heb- meente.
ben we moeten vaststellen dat de Her- Anderzijds ervaren wij het toch ook als
vormde kerk wordt prijsgegeven ten een moment van ommekeer. Werden de ge-
gunste van verschillende, vaak economi- sprekken en overige correspondentie in het
sche overwegingen. Ook binnen onze verleden gekenmerkt door argumenten vóór
gemeente is de PKN een feit geworden. of argumenten tegen de PKN, nu mogen wij

Vanaf afgelopen zaterdag is de Hervormde ons weer richten op het ene nodige, name-
kerk niet meer in Papendrecht. Vanaf 2 mei lijk de verkondiging van Jezus Christus en
vallen de diensten van zowel de Sionskerk Die gekruisigd. Wat is Hij aan ons tekort
als de Grote Kerk onder de verantwoorde- gekomen in de afgelopen tijd. Wat hebben

Pe
rs

pe
ct

ie
f 



Reformatief 1–4 3

R
ed

ac
tie

f 

wij ons veel (terecht of onterecht) bezig ge- de heer J. Bezemer (6155076). Ook voor
houden met allerlei zaken, maar niet met de het verkrijgen van opnamen van de ge-
‘zaken aangaande de eeuwigheid.’ houden samenkomsten kunt u zich tot de

Informatieavond hebben op het pastoraat kunt u melden bij
Vorige week woensdagavond mochten de heer H. Wijgerse (6158904).

wij, als Hervormde Evangelisatie (i.o.), onze Voor wat betreft de financiën kunnen we
eerste ontmoeting houden in het kerkge- nog weinig concrete zaken melden. De kos-
bouw van de Oud Gereformeerde Gemeen- ten die wij op dit moment kunnen overzien
te. Het is door ons als een groot wonder zijn de kosten voor de predikanten die in de
ervaren. Met elkaar mogen nadenken over zondagse samenkomsten hopen voor te
de praktische gang van zaken na 1 mei, met gaan. Deze kosten hopen wij volledig te
elkaar bezig zijn met alle bijbehorende gees- kunnen dekken met de opbrengsten van de
telijke zaken. Maar bovenal is ons het tweede collecte die per samenkomst zal
gevoel bijgebleven dat we ‘eendrachtiglijk worden gehouden. Wij hebben u reeds eer-
bijeen waren, overdenkende de dingen aan- der aangegeven dat de Oud Gereformeerde
gaande Gods Koninkrijk.’ Het was goed Gemeente ons haar gebouw en faciliteiten
voor ons te bemerken dat er zoveel vertrou- geheel kosteloos ter beschikking heeft ge-
wen en vriendschap was. Ds. J.W. van steld. Alle overige kosten, zoals verplichte
Estrik benadrukte in zijn meditatie dat het afdrachten aan het landelijke solidariteits-
nodig is om vast te houden aan het bijbels
onderwijs dat wij ontvangen hebben op zijn nog niet bekend. Op het moment dat
school, van onze ouders en in de kerk. Ook wij hier meer duidelijkheid over hebben,
in deze tijd bestaat er de neiging om de zullen wij een begroting opstellen. Hieruit
‘oude paden’ te verlaten. Maar laten we met zal dan ook moeten blijken welke financiële
elkaar erop toezien dat het pand dat ons is bijdrage van de leden noodzakelijk is om
toevertrouwd, bewaard zal blijven. alle kosten te kunnen dekken.

Vervolgens hebben wij als bestuur een Na de pauze was er gelegenheid tot het
korte uiteenzetting gegeven over hoe de stellen van zowel mondelinge als schrifte-
jonge geschiedenis van de Stichting tot be- lijke vragen. De opbrengst van de gehouden
houd van de Nederlandse Hervormde kerk collecte ter bestrijding van de onkosten van
van de gemeente van Papendrecht tot aan de Hervormde Evangelisatie (i.o.) bedroeg
de dag van vandaag eruit ziet. Daarna zijn
verschillende aandachtspunten besproken
met betrekking tot de afspraken met de ker-
kenraad van de Oud Gereformeerde Ge-
meente, de huisregels ten aanzien van het
gebruik van het kerkgebouw en de handelin-
gen met betrekking tot de invulling van het
kerkelijk leven na 1 mei. Wij hebben aan-
gegeven dat wij als bestuur bezig zijn met
het regelen van een aantal praktische zaken.
Zo kunnen zowel de mensen die behoefte
hebben aan een kerkauto als degenen die
kerkauto willen rijden zich aanmelden bij de
heer J. Korevaar (6158710, mobiel 06-
28899739). Om eventueel de beschikking te
kunnen krijgen over een vorm van kerk-
telefoon dient u contact op te nemen met

heer Bezemer wenden. Zaken die betrekking

fonds van het Convent van kerkenraden e.d.

e 454,–. Hier zijn wij wederom stil van
geworden. We zeggen u hiervoor hartelijk
dank!

Zoals reeds op de afgelopen informatie-
avond werd aangegeven, is dit een iets
“compacter” nummer van Reformatief.
Naast mededelingen van het (tijdelijk)
bestuur is er ook ruimte voor berichten
over bijvoorbeeld ziekte of jubilea. U
kunt dergelijke zaken doorgeven aan de
bestuursleden of aan de redactie, maar
aangezien het onder de noemer “pastoraat”
valt, bij voorkeur aan de heer H. Wijgerse
(6158904). �
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Samenkomsten In de middagsamenkomst stond ds. Smelt

Afgelopen zondag hebben wij onze eerste stil bij Lukas 24 vers 47: “En in Zijn Naam
samenkomsten mogen beleggen. We hebben gepredikt worden bekering en vergeving der
het als een zegen ervaren om elkaar onder zonden, onder alle volken, beginnende van
deze omstandigheden (kerkgebouw, predi- Jeruzalem.” Deze woorden vormen de kern
kant en gemeenteleden aanwezig) onder het van het Woord. De inhoud van de bood-
Woord te hebben mogen ontmoeten. Wat schap, die ook wij als Hervormde Evangeli-
een rijkdom dat, ondanks al onze ongerech- satie (i.o.) nu iedere zondag mogen horen,
tigheden, toch nog iedere zondag het dient uit deze twee elementen te bestaan: de
Woord mag klinken. Ds. Smelt legde in de oproep tot bekering en het wijzen op de
ochtendsamenkomst met name de nadruk noodzakelijkheid om deel te krijgen aan het
op het vasthouden aan het Woord. De bloed van Christus voor de vergeving der
tekstwoorden “Toen opende Hij hun ver- zonden. Wij hopen dat iedere samenkomst
stand opdat zij de Schriften verstonden” rijk gezegend mag worden door de Heere.
(Lukas 24 vers 44 en 45) stonden centraal. Laten wij elkaar vasthouden en bovenal
Niet ons eigen woord, niet het woord van wijzen op de kracht van dat Woord!
een kerkenraad, classis of synode, maar
Gods Woord houdt stand in eeuwigheid. Als Formulier
we vasthouden aan dat Woord kunnen we Bij dit nummer van Reformatief treft u
het met David nazeggen: “Met U, o God, een inschrijfformulier aan. Hierop kunt u
kan ik door benden lopen en spring ik over uw gegevens noteren, zodat die kunnen
muren.” worden geregistreerd bij de overkoepelende

Reformatief is een uitgave van de Stich-
ting tot behoud van de Nederlandse
Hervormde kerk van de gemeente van
Papendrecht, en zal (na oprichting daar-
van) overgaan naar de Hervormde Evan-
gelisatie Eben-Haëzer te Papendrecht.

Tijdelijk bestuur: J.C. van Os (voorzitter),
W.P. Kooy (secretaris, Heidezoom 34,
3355 SC,  tel. 078-6158559,  peter.kooy@
worldonline.nl), P. Kooy (penningmeester),
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)
Eindredactie: P. Kooy, P.C. Hooftlaan 125,
3351 EM, tel. 078-6154662
E-mail: redactie@reformatief.nl

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

Nederlandse Hervormde Gemeenten (in
hersteld verband). Velen van u hebben dit
formulier reeds meegenomen op de infor-
matieavond. Wij hopen op deze manier
iedereen in de gelegenheid te stellen om de
gegevens te laten registreren. Indien u vra-
gen heeft ten aanzien van het invullen van
deze formulieren kunt u contact opnemen
met één van de bestuursleden. Zij kunnen u
dan verder helpen. Ingevulde formulieren
kunt u ook bij hen inleveren.

Veel moet er geregeld worden. Uiteraard
zullen wij ook wel eens iets vergeten of niet
goed doen. Wij hopen dat wij op uw begrip,
geduld en medewerking kunnen rekenen.
Heeft u op- of aanmerkingen ten aanzien
van het functioneren van de Hervormde
Evangelisatie (i.o.), meld het ons dan alstu-
blieft via één van de bestuursleden.

Wij hopen met elkaar op een gezegende
tijd, zowel ’s zondags onder het Woord als
bij alle andere activiteiten van de Hervorm-
de Evangelisatie (i.o.). �

*


