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meerdere keren aangegeven dat voortgang
in de betaling van predikantstraktementen
een grote prioriteit heeft. Unaniem is in Op-
heusden door de daar aanwezige vertegen-
woordigers van kerkvoogdijen ingestemd
met het voornemen om daartoe een fonds
in het leven te roepen. De oprichting van
het fonds, beheerd door het bestuur van een
stichting, heeft inmiddels plaatsgevonden.
Het bestuur van deze Stichting Predikants-
traktementen voor Nederlandse Hervormde
Gemeenten in hersteld verband is samenge-
steld uit drie financieel deskundigen en twee
predikanten. Inmiddels zijn ten behoeve van
de predikanten verplichtingen aangegaan ter
dekking van de risico’s voor weduwen- en
wezenpensioen en arbeidsongeschiktheid.

Het is van het allergrootste belang dat
deze stichting op zeer korte termijn kan
beschikken over de nodige gelden om de
predikanten te kunnen betalen. Voor elke
gemeente, deel van een gemeente of evange-
lisatie is een berekening van de verschuldig-
de bijdrage gemaakt. Elke gemeente draagt
bij per belijdend lid en per dooplid. Per be-
lijdend lid bedraagt de voorlopige heffing
e 25,– per jaar; per dooplid e 12,50 per
jaar. Dit betreft een voorlopige heffing, her-
rekening zal plaatsvinden in september of
oktober. De door de Hervormde Evangelisa-
tie Eben-Haëzer (i.o.) verschuldigde bijdrage
kan in maandelijkse termijnen worden vol-
daan.

Het is ons aller verantwoordelijkheid om
de prediking van het Evangelie voortgang te
laten vinden. Daarbij hoort, dat de predi-
kanten zich niet bezorgd hoeven te maken
over de uitbetaling van hun traktement. Het
is daarom dat wij met vrijmoedigheid een
beroep op u doen om de van de Hervormde
Evangelisatie Eben-Haëzer (i.o.) verlangde
bijdrage mogelijk te maken, hetzij door uw
bijdrage te geven bij de collecte van D.V. 6
juni en de collecten die de komende maan-
den regelmatig voor dit doel zullen worden
gehouden, hetzij door uw bijdrage over te
maken op bankrekeningnr. 3930.97.536
t.n.v. St. Behoud Ned. Herv. kerk Papen-
drecht (mogelijk fiscaal aftrekbaar). �

Reformatief is een tweewekelijkse uit-
gave van de Stichting tot behoud van de
Nederlandse Hervormde kerk van de ge-
meente van Papendrecht, en zal (na op-
richting daarvan) overgaan naar de Her-
vormde Evangelisatie 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)
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. Be-
houd Ned. Herv. kerk Papendrecht. �
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Reformatief
Contactblad van de Hervormde Evangelisatie Eben-Haëzer i.o. te Papendrecht

Jaargang 1 - nummer 5  22 mei 2004

Zacheüs zocht Jezus te zien Lukas 19 : 3 - 4

Zacheüs was erop uitgegaan, om de Nog ernstiger zijn evenwel de beletselen,
Heere Jezus te zien. Hij was klein van die in de zoekende zelf worden aange-
gestalte; daarom trachtte hij in de voor- troffen. Zacheüs had te kampen met zijn
ste rijen een plaats te verkrijgen. Maar lichaamspostuur, en zo zijn er ook inwen-
niemand was inschikkelijk voor hem, de dige hinderpalen. De zoekende weet nog
gehate tollenaar. Integendeel, men duw- slechts zeer ten dele van de beletselen, om-
de en drong hem terug. Achter de men- dat hij zichzelf nog zo weinig kent. Pas la-
senhaag kon hij, al stond hij op zijn ter, wanneer hij bij het ontdekkend licht des

tenen, niet over de hoofden heenkijken. En Geestes de weg overziet waarlangs hij geleid
de Heere zou weldra voorbijkomen. Wat is, krijgt hij een open oog voor de hinder-
moest hij beginnen? palen, maar… dan zijn ze ook overwonnen.

Er deden zich dus bezwaren voor om Niet door hemzelf, maar door de machtige
Jezus te zien. Deze lagen deels in hemzelf en ontferming des Heeren. En dan vermeer-
deels bij de schare. Van bezwaren weet iede- deren de overwonnen bezwaren de lof en
re ziel te spreken, die zoekend is gemaakt. dank voor Hem die alles wel maakte. 
De mensen kunnen een beletsel zijn op de Er rezen voor Jericho’s tollenaar bezwa-
weg des heils. Zacheüs ondervond het, ren op, toen hij de Heere Jezus begeerde te
evenals kort tevoren ook Bar-Timeüs. Want zien… Indien de trekking naar de Christus
toen de blinde bedelaar riep: “Zone Davids, Gods niet van de Hemel in Zacheüs gelegd
ontferm U mijner,” bestraften zij hem, op- was, zou de man geen verdere moeite heb-
dat hij zou zwijgen (Lukas 18 : 38, 39). De ben gedaan, maar naar zijn woning zijn te-
wereld drijft niet naar Christus toe, maar ruggekeerd, mopperend over zijn tegenslag
houdt van Hem af. Zij gunt aan een ander en over de onvriendelijkheid van de men-
niet, wat zij zelf verwerpt. Zij richt tot de sen. Nu echter maakten de bezwaren hem
zoekende haar afkeurend woord, vriendelijk niet boos en mismoedig. Ze prikkelden juist
of bits; zij grijpt de zoekende beet, zacht- of zijn ijver, om het goede voor zijn ziel te
hardhandig; zij plaatst zich tussen de zoe- zoeken. Dat was van de Heere, Die reeds
kende en de Heere, vleiend of uitdagend. beslag op hem had gelegd en hem aan Zich
O, wat kan een Zacheüs-ziel het er moeilijk bond, éér het Zacheüs bekend was gewor-
en benauwd door krijgen! den.

Helaas, ook uit kerkelijke kringen komen Wat heeft de tollenaar gedaan? Het 4e
de hindernissen wel voort. Daar staan de vers verhaalt het ons. Hij liep vooruit, dat
keurmeesters en bemoeiallen. Zij hebben wil zeggen: hij onttrok zich aan het gewoel,
geen enkele bemoediging, maar ontnemen en zocht verderop een plaatsje waar het nog
veeleer de moed, die de voorbereidende ge- niet zo druk was en waar de Heiland straks
nade werkte. Zij verzekeren de zoekende langs zou komen. Maar hij was er nog niet
dat er geen greintje verwachting voor hem zeker van dat hij, op die manier, zijn wens
is. Zij laten de zoekende ongetroost achter zou verkrijgen. Want de Zaligmaker was
en gaan onbewogen heen in hun koude har- door velen omringd, en als de stoet hem
teloosheid. dan toch weer onwelwillend naar achteren
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l Het zal u, als trouw meelevende kerk- Onze zieken verstrooiing van de wereld. Maar ga telkens De tollenaar klom in een vijgenboom. Dat
ganger, niet ontgaan zijn dat er 1 mei jl. Hoe klein onze groep in verhouding met in de binnenkamer, in de eenzaamheid. zegt ons: zoekende ziel, grijp elk eerlijk en
op het kerkelijk erf het nodige heeft de Ned. Hervormde gemeente van vóór 1 Stort daar uw hart uit voor Hem, van Wie gepast middel aan om de Heere Jezus te
plaatsgevonden. Ondanks alle nood, mei ook is, opvallend is de grote hoeveel- de psalmist beleed: “Niets is, o Oppermajes- zien. Laat geen middel u te onaanzienlijk en
zorg en pijn die we hebben rond het feit heid nood die er onder ons is. Schrijnend teit, bedekt voor Uw alwetendheid.” Hef geen inspanning u te groot zijn, laat geen
dat de PKN is ontstaan, is er ook dank- komt daardoor naar voren hoe gebroken de daar uw ogen op naar de bergen, vanwaar hoogmoed of gemakzucht u weerhouden,
baarheid dat onder ons, in uiterlijke zin, wereld is waarin we leven en wat de gevol- uw hulp komen zal. laat geen hoon van omstanders u afschrik-
alles rustig is verlopen, en bovenal dat gen van de zonde zijn. Zacheüs liep vooruit, maar hij bleef op de ken. Wat hebben de mensen er niet voor

de evangelieverkondiging door mocht gaan. Mevr. Verheul (Pontonniersweg 129) is weg, waarlangs de Heere Jezus stellig zou over, om een optocht te zien die door de
In de rubriek “Van de bestuurstafel” hebben eind vorige maand in het ziekenhuis aan voorbijgaan. Hij waagde het niet post te vat- stad trekt! Zoudt u er minder voor overheb-
we daar ook al het een en ander over ge- haar voet geopereerd. De operatie op zich is ten in een straat, waar de Heiland misschíen ben om de Gezegende des Vaders, de Borg,
schreven. Het is onze hartelijke wens en haar niet tegengevallen, de nasleep des te of waarschíjnlijk door zou komen. Zoeken- de Koning te mogen aanschouwen? 
bede dat de woordbediening ook onder ons meer. Zij is na de operatie een aantal dagen de ziel, dool niet in het ongewisse rond, Eens zullen wij Hem móeten zien, wan-
vrucht mag dragen tot Zijn eer. thuis geweest, maar moest weer in het maar houd u aan de plaatsen waar Hij zeker neer Hij met majesteit komt op de wolken

Eén van de gevolgen van het feit dat wij Dordwijk ziekenhuis worden opgenomen voorbijgaat. Hij heeft die plaatsen aangewe- des hemels en alle vlees voor Zijn vierschaar
nu behoren tot de Hersteld Nederlandse voor verder herstel. We denken aan de zen, want Hij heeft gezegd: “Onderzoekt de wordt gedaagd. Maar hoe verschrikkelijk zal
Hervormde Kerk is, dat we ook de pastora- woorden van de profeet Jesaja: “Ik ben de Schriften, want die zijn het, die van Mij ge- het zien ten jongste dage wezen, indien wij
le zorg van allen die bij ons horen, moeten Heere, uw God, Die u leidt op de weg die tuigen.” Zoek Hem dus in het Woord. Sla Hem in het heden der genade niet leerden
en zullen oppakken. Op de informatieavond gij gaan moet.” De Heere zij u nabij. telkens uw Bijbel open en vraag: “Spreek, zien met het oog des geloofs als de plaatsbe-
is al meegedeeld en in de vorige Reformatief We denken ook aan Marion van den Adel Heere, Uw dienstknecht, Uw dienstmaagd kledende Middelaar, die voor al de Zijnen
is nog eens herhaald, dat u verzocht wordt (Vossiusstraat 10). Elke twee weken wordt hoort.” Kom tot die samenkomsten, waar aan het recht Gods voldeed, en in oninge-
om alle pastorale zaken, alsmede verzoeken de gang naar het ziekenhuis gemaakt voor het Woord onder de tucht des Geestes zui- houden goedheid vrijspraak en behoudenis
om pastorale hulp, te richten aan ons be- controle. Hoewel de omstandigheden onver- ver wordt bediend en recht wordt gesneden. voor hen verwierf. Neem een voorbeeld aan
stuurslid H. Wijgerse (6158904). Als be- minderd ernstig zijn, is de situatie op dit Voeg u bij het volk des Heeren, wanneer de tollenaar. Klim desnoods in een vijgen-
stuur zullen we daarna gezamenlijk, en in- moment redelijk stabiel. Moeten we, hoe het Gods weg en werk bespreekt, en smeek: boom. Als u Hem maar zien mag – zien
dien nodig met hulp van buitenaf, de beno- ernstig de situatie ook is, dan ook niet met “Ontdek mijn ogen, opdat ik aanschouwe mag in Zijn zondaarsliefde!
digde pastorale hulp zo goed als mogelijk is de psalmdichter belijden: “Want Gij zijt de wonderen van Uw Wet.” (wijlen Ds. E. van Meer)
trachten te verzorgen. groot, en doet wonderwerken; Gij alleen zijt

Het is daarnaast de bedoeling dat we in God.” Anderzijds: vanuit het Woord mogen
elke uitgave van Reformatief u in kort we weten waar we onze nood mogen klagen
bestek op de hoogte zullen brengen van alle en om hulp mogen vragen. “Roep Hem dan
pastorale zaken binnen onze Evangelisatie. aan in de dag der benauwdheid.” God
Hierdoor bent u voortdurend in de gelegen- schenke in Zijn genade al het nodige; Hij
heid om met alle moeite, zorg en verdriet, sterke ook Jan en de kinderen.
maar ook vreugde binnen onze kring mee te De omstandigheden van P. Kooy (P.C.
leven. Op deze wijze is het tevens mogelijk Hooftlaan 125) zijn eveneens zorgelijk. Hij
deze zaken een plaats te geven in uw per- heeft veel pijn, zowel ’s nachts als overdag,
soonlijk gebed, maar u kunt ook meeleven en moet om die reden ook veel het bed
door een telefoontje of door een kaartje te houden. In de afgelopen week werd een be-
sturen. zoek gebracht aan de Daniël den Hoed-kli-

Ook in dit geval geldt dat we alles zullen niek in Rotterdam. Naar het zich laat aan-
moeten opbouwen. Als bestuur weten we zien, zal een korte kuur bestralingen onder
ook niet alles, daarom kan het best zijn dat in de rug noodzakelijk zijn. Hopelijk zal dit
we iemand vergeten. Dat is beslist niet onze tot verlichting van de klachten leiden. Als
bedoeling. Als dit toch het geval is geweest, bestuurslid van het eerste uur hebt u de sa-
laat het ons dan alstublieft weten. Ook menkomsten aan de Noordersingel vanwege
daarvoor is er één centraal adres: bestuurs- uw ziekte nog niet bij kunnen wonen. We
lid H. Wijgerse. hopen dat de behandeling die nu wordt aan-

gevangen, ertoe zal leiden dat we u spoedig

Va
n 

de
 b

es
tu

ur
st

af
el

 De derde zondag in mei ligt inmiddels al af. Dat zijn niet alleen praktische zaken
weer achter ons. De dankbaarheid is groot die zich in Papendrecht voordoen. Ook
dat de evangelieverkondiging onder ons, als kwesties die landelijk een rol spelen, ko-
Evangelisatie in oprichting behorend tot de men daarbij aan de orde. In de verschil-
Hersteld Nederlandse Hervormde Kerk, zijn lende dag- en weekbladen kunt u daar
voortgang mocht hebben. Het gevaar is niet dan ook regelmatig over lezen. Daarbij
denkbeeldig dat we het allemaal zo vanzelf- komt u uitdrukkingen tegen die mis-
sprekend gaan vinden, maar laten we blij- schien niet helemaal duidelijk zijn, of
vend beseffen dat het God Zelf is Die – ook die soms zelfs voor verwarring kunnen
in deze – alle dingen leidt en harten neigt. zorgen. Daarom lijkt het ons goed om
Daarom: dat de dankbaarheid maar mag in kort bestek een aantal dingen op een
blijven overheersen. Vanuit deze houding rij te zetten.
worden we als bestuur ook geroepen om
een groot aantal zaken in praktische zin op Comité tot behoud van de Ned. Herv.
te pakken. In eerdere uitgaven van Reforma- Kerk
tief hebben we u daar zo goed als we kon- Landelijke organisatie die is opgericht in
den ook steeds van op de hoogte gehouden. 1996 toen de Gereformeerde Bond besloot
Nu zo kort na 1 mei, komt er opnieuw een van koers te wijzigen en aangaf uiteindelijk
grote hoeveelheid te regelen zaken op ons niet te zullen breken met de nieuw op te
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Samenkomsten in de komende weken (Noordersingel 22): in de samenkomsten onder het Woord mo- wordt gegaan. Ook onder ons zullen er on-

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. (Herst. Ned. Herv. Kerk)
3. Busjes uitgang: Onderhoud gebouw

zondag 8:15 uur Ds. J. van Rossem (Voorburg)
30 mei Voorzang: Ps. 10 : 9
(Eerste 14:30 uur Ds. C.M. Visser (Boven-Hardinxveld)

Pinksterdag) Voorzang: Ps. 11 : 2 + 4
Collecten: 1. Stichting Spaanse Evangelische Zending

(verbreiding Evangelie in Latijns Amerika)
2. Herv. Evang. Eben-Haëzer i.o. (Herst. Ned. Herv. Kerk)
3. Busjes uitgang: Onderhoud gebouw

maandag 8:15 uur Ds. A. Egas (Werkendam)
31 mei Voorzang: Ps. 12 : 7

(Tweede Collecten: 1. Stichting De Ondergrondse Kerk
Pinksterdag) (hulp aan verdrukte Christenen wereldwijd)

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

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. Evang. Eben-Haëzer i.o. (Herst. Ned. Herv. Kerk)
3. Busjes uitgang: Onderhoud gebouw

duwde, zou hij andermaal beschaamd wor- hij nu een prachtig uitzicht had, dat hem
den in zijn verwachting. Daarom overlegde niet kon worden ontnomen; dat nu zijn ver-
hij wat hij nog méér kon doen. Zijn oog viel langen bevredigd zou worden ondanks de
op een vijgenboom aan de kant van de weg. verhindering, die zich had voorgedaan.
Hij bedacht zich niet lang, maar klom er als Zacheüs liep vooruit; hij scheidde zich
een straatjongen in. Zacheüs stoorde zich er van de menigte af en verkoos een stillere
niet aan, dat zijn gedrag eigenlijk niet plek. Daar stond hij met zijn verlangend
strookte met zijn waardigheid van ontvanger hart te wachten en uit te zien. Dat moet u
der belastingen. Hij stoorde zich evenmin ook doen, zoekende ziel. Begeef u niet
aan de spottende opmerkingen van de om- voortdurend onder de mensen, verkeer niet
standers. Hij was van één ding vervuld: dat voortdurend in het geroezemoes en in de
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gen ontmoeten. “Komt herwaarts tot Mij, getwijfeld zijn die in deze periode examen
allen die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u moeten doen. In het leven krijgen we niets
rust geven.” De Heere schenke u Zijn gena- voor niets, zeggen we wel eens. Om een di-
de, zodat die rust ook uw deel mag zijn. ploma te halen moet er hard gewerkt en

Deze week werd mevr. Van der Toren (J. veel gestudeerd worden. Daarom hopen we
Luykenstraat 16) opgenomen in het Dord- dat al jullie inspanningen ook gezegend zul-
wijk ziekenhuis voor een heupoperatie. De len worden en dat een goed resultaat be-
operatie zelf zou afgelopen dinsdag plaats- haald mag worden. Veel succes toegewenst,
vinden. Als alles goed verloopt, mag zij vóór dat geldt evenzeer iedereen die in deze peri-
Pinksteren weer naar huis terug. Met de ode tentamens e.d. moet doen voor over-
psalmdichter spreken we het uit: “Hij zal gang of vervolgstudie.
uw voet niet laten wankelen; Uw bewaarder
zal niet sluimeren.” Tenslotte

Alle zieken, ook degenen die we hierbo- Het is tussen Hemelvaart en Pinksteren.
ven niet noemden, en ook zij die in moeite Komende zondag wordt daarom wel de
en zorg verkeren, willen we nog wijzen op wezenzondag genoemd. We mogen weten
wat David schrijft in Psalm 3: “Gij Heere! dat de Heere ons geen wezen heeft gelaten,
zijt een Schild voor mij, mijn eer, en Die maar dat Hij de Trooster heeft willen schen-
mijn hoofd opheft.” U allen Gode bevolen. ken. Hij schenke ons allen Zijn Geest, die

 Huwelijk
Afgelopen woensdag, 19 mei, zijn in het

huwelijk getreden Herman van Dalen
(Markt 125) en Ellen Heijstek (Sliedrecht).
De huwelijksvoltrekking vond plaats om
13:30 uur in het gemeentehuis van Slie-
drecht. De kerkelijke bevestiging en inzege-
ning was daarna in de Chr. Ger. Beth-El
Kerk te Sliedrecht in een dienst die werd ge-
leid door Ds. A. van der Zwan. Vanaf deze
plaats willen we Herman en Ellen van harte
feliciteren met deze blijde dag. De Heere
heeft alles zo willen leiden dat jullie wegen
elkaar mochten kruisen en dat jullie ook de
keuze voor elkaar mochten maken. Dit werd
afgelopen woensdag zowel burgerlijk als
kerkelijk bevestigd en daarom is er veel
reden tot dankbaarheid. De Heere zegene
jullie uit Sion, opdat jullie het goede van
Jeruzalem aanschouwen al de dagen van
jullie leven. Herman en Ellen wonen in Pa-
pendrecht op Markt 125.

Examens
De centraal schriftelijke examens zijn in-

middels weer begonnen. Dat betekent dat
voor veel jongelui niet alleen een drukke,
maar ook een erg spannende tijd tegemoet

Heere is en levend maakt. �

Bij de vermelding van de preekbeurten
kunt u zien dat op 6 juni gecollecteerd
zal worden voor de “Stichting Predi-
kantstraktementen voor Nederlandse
Hervormde Gemeenten in hersteld ver-
band”. Dit betreft het solidariteitsfonds
voor predikanten die nu behoren tot de
Hersteld Nederlandse Hervormde Kerk.
Een nadere toelichting hierbij is op zijn
plaats, te beginnen met de historische con-
text.

Op 29 april jl. is in Garderen de akte tot
herstel van het verband van de Nederlandse
Hervormde Gemeenten getekend. Op 1 mei
hebben ’s morgens de noodclasses vergaderd
en is ’s middags de noodsynode reeds bijeen
geweest. Door de noodsynode is besloten de
financiële aangelegenheden van de Neder-
landse Hervormde Gemeenten in hersteld
verband op te dragen aan de reeds functio-
nerende Financiële Commissie (tot 1 mei jl.
een adviesorgaan van het Comité en van het
Convent van Kerkenraden).

Door de Financiële Commissie is reeds
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in de afgelopen weken is als volgt: Deze term, die u al eerder in Reformatief Nederlandse Hervormde Kerk. voorziening getroffen. Er zal binnen de Her-

2 mei: ring leiden omdat er ook binnen de PKN ling houden we ons volledig aan de richt- systeem van ledenadministratie worden op-
Stichting Ontmoeting e 179,71
Herv.Ev. Eben-Haëzer i.o. e 374,50

9 mei:
Stichting Bonisa Zending e 181,62
Herv.Ev. Eben-Haëzer i.o. e 346,59

richten kerk. Het Comité heeft vanaf het
begin aangegeven bezwaren te hebben tegen
de grondslag en structuur van de nieuwe
kerk. Op de in januari 2003 gehouden
bezinningsdag in Putten heeft het Comité
voor het eerst duidelijk aangegeven dat de
lijn die gevolgd zou worden, die zou zijn
van het voortzetten van de Ned. Hervormde
Kerk op grond van de kerkorde van 1951.

Convent van kerkenraden
Is voortgekomen uit het landelijk Comité

en is een vergadering van alle ambtsdragers
die zich bij het landelijk Comité hadden
aangemeld. Dit Convent heeft verschillende
keren een vergadering belegd en heeft er
ook voor gezorgd dat er een solidariteits-
fonds werd opgericht (hierover straks meer).
Het Convent van kerkenraden heeft het ini-
tiatief genomen om de gemeenten die per 1
mei buiten de PKN achterbleven, in een on-
derling verband te bewaren. Hiervoor is een
Akte van herstel van het kerkverband van
de Nederlandse Hervormde Gemeenten op-
gesteld. Deze akte is inmiddels door 55 ge-
meenten ondertekend. Hierdoor was het
ook mogelijk dat er op 1 mei een vergade-
ring van noodclasses en noodsynode kon
worden gehouden.

Zoals u in de landelijke pers hebt kunnen
lezen, is er inmiddels binnen de Hersteld
Ned. Herv. Kerk op kerkordelijke wijze een
synode en een aantal classes ingesteld. Om
die reden hebben zowel het Comité als het
Convent van kerkenraden zichzelf nu opge-
heven.

tegen bent gekomen, kan tot enige verwar- Bij de verwezenlijking van deze doelstel- steld Ned. Hervormde Kerk een landelijk

een solidariteitsbijdrage wordt gevraagd on- lijnen die hiervoor door de synode en classis gezet. Ook wij hebben de daarvoor benodig-
der de naam solidariteitskas. Duidelijk en van de HNHK zijn en worden opgesteld. de programmatuur in huis. Daarvoor is het
ook heel nadrukkelijk willen we vermelden Hierover vindt momenteel overleg plaats. wel noodzakelijk dat u het registratieformu-
dat het solidariteitsfonds van de Hersteld Ook hiervan geldt dat zodra daar enig lier zoals dat op de laatste informatieavond
Ned. Herv. Kerk niets met de PKN-bijdrage nieuws over te melden is, wij u dat onmid- werd uitgereikt en ook bij de vorige Refor-
van doen heeft. Waar het hier om gaat is dellijk zullen laten weten. matief was gevoegd, zo volledig mogelijk in-
het solidariteitsfonds voor predikanten. Dit vult en bij één van de bestuursleden inle-
fonds wordt door een stichting beheerd, en Stand van zaken vert. Indien u hulp bij het invullen nodig
uit dit fonds zullen de traktementen (salaris- Vorige week donderdag, 13 mei, heeft hebt, kunt u daarvoor ook altijd contact met
sen) worden betaald van de predikanten die een afgevaardigde uit ons bestuur de classi- hen opnemen. We benadrukken nog dat we
zijn achtergebleven en nu deel uitmaken van cale vergadering van Zuid-Holland in u op basis van een eerdere aanmelding bij
de Hersteld Ned. Hervormde Kerk. Dat zijn Ouderkerk aan den IJssel als waarnemer bij- de Stichting of het landelijke Comité niet
dus de predikanten die ook bij ons de zon- gewoond. In deze vergadering werd Ds. Ten kunnen inschrijven omdat (veel) meer gege-
dagse samenkomsten leiden. Duidelijk mag Klooster als preses gekozen en ook de vens nodig zijn.
zijn dat ook wij als Evangelisatie (i.o.) onze afvaardiging naar de synode werd gekozen. Anderzijds willen we met klem het belang
bijdrage hieraan zullen moeten afdragen. El-
ders in dit nummer vindt u meer informatie
hierover.

Onlangs ontving u van de plaatselijke
PKN-gemeente een acceptgiro voor een bij-
drage aan de PKN-solidariteitskas. Uit het-
geen we hierboven aangaven, kunt u opma-
ken dat deze gelden alleen ten goede komen
aan de (plaatselijke) PKN-gemeente en daar-
door ook niets van doen hebben met onze
Evangelisatie (i.o.) of de Hersteld Neder-
landse Hervormde Kerk. Ons advies is daar-
om ook om deze acceptgiro niet te betalen.
Indien u de behoefte hebt om bij de plaatse-
lijke PKN-gemeente op de ontvangst van
deze acceptgiro te reageren, is er desgewenst
een voorbeeldbrief bij de bestuursleden ver-
krijgbaar.

Onze positie
Zoals u weet, is vorig jaar in Papendrecht

de Stichting tot Behoud van de Ned. Herv.
kerk van de gemeente van Papendrecht op-
gericht. Van hieruit is een tijdelijk bestuur
gevormd dat zich ten doel stelt zo spoedig
als mogelijk is te komen tot de oprichting
van een Evangelisatie behorend tot de Her-
steld Nederlandse Hervormde Kerk. Deze
Evangelisatie is een noodzakelijke tussenstap
om te kunnen komen tot de instelling van
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Voor de (onze) classis “West” zullen dat zijn van een correcte ledenadministratie bena-
de predikanten ds. Ten Klooster (Slikker- drukken. Graag willen we weten wie bij ons
veer), ds. Van Vlastuin (Katwijk aan Zee) en horen, dat is bijvoorbeeld van belang in ver-
ds. Kot (Schoonrewoerd), de ouderlingen band met de pastorale zorg waar u recht op
Van Delft (Katwijk aan Zee), De Kloe hebt. Het mag daarbij geen enkele vraag zijn
(Waarder) en Van Soest (Spijk) alsmede of u nu wel of niet bij ons hoort. Ook is het
diaken Snijders (Numansdorp). Belangrijkste aantal geregistreerde leden van belang voor
agendapunt in deze vergadering was vanzelf- de hoogte van de afdracht die wij te zijner
sprekend: Hoe nu verder? De eerste stap tijd moeten doen aan het solidariteitsfonds
die nu is gezet, betreft het verkrijgen van in- voor de predikantstraktementen. Vervolgens
zicht in wat er allemaal binnen de classis is het van belang te weten hoe groot onze
aanwezig is. Hierbij moet u denken aan aan- groep is in verband met de mogelijkheid om
tallen (belijdende) leden, aantal plaatsen te kunnen komen tot een zelfstandige ge-
waar ’s zondags wordt samengekomen, af- meente binnen de Hersteld Ned. Hervorm-
spraken die zijn gemaakt met betrekking tot de Kerk, dan wel dat tot de vorming van
de plaats van samenkomen, tijden waarop een streekgemeente moet worden overge-
diensten worden gehouden, etc. Op grond gaan. Daarom nogmaals een dringende op-
van deze inventarisatie kan dan worden roep om uw formulier zo spoedig mogelijk
vastgesteld of een gemeente hersteld dan in te vullen en in te leveren. �

wel samengevoegd kan of moet worden.
Het is de bedoeling dat het moderamen van
de classis hier in de volgende vergadering
op D.V. 10 juni as. een advies over uit-
brengt.

Ledenadministratie
Zoals u mogelijk weet is het voor ons

(nog?) niet mogelijk te beschikken over de
ledenadministratie van de NHK zoals die
bestond voor 1 mei. Vanuit het Convent

Verschillende reacties betreffende de
leesbaarheid van Reformatief hebben er-
toe geleid dat besloten is om de volgen-
de nummers voortaan in een groter for-
maat uit te geven. Hierdoor kan één en
ander ruimer worden opgezet, en kun-
nen grotere letters worden gebruikt. Als
u meer opmerkingen of suggesties heeft,
hoort de redactie die natuurlijk graag. �


