
#1 | FEBRUARI 2021

DOVEN
CONTACT

U I TG AV E  VA N  D OV E N ZO R G 
G E R E F O R M E E R D E  G E M E E N T E N

• Brood dat leven geeft •
Leven met doofblindheid en
een verstandelijke beperking

149148 DovenContact nr. 1 feb 2021.indd   1149148 DovenContact nr. 1 feb 2021.indd   1 15-02-2021   10:5615-02-2021   10:56



2

 3 Meditatie

 5 Preek

9 Allerlei

10 ’s Heeren Loo

12 Psalm 105:5

13 Penvriendinnen

14 Financiën

15 Coronatest nodig?

16 Puzzel

18 Bijbelverhaal

INHOUD
#1 | FEBRUARI 2021

Kopij voor het volgende nummer

Gaarne inzending van de kopij voor het 
nummer van april vóór 27 maart a.s. naar 

hpndevos@gmail.com of naar het huisadres 
(zie colofon).

Neem regelmatig een kijkje op 
www.dovenzorg.nl

Kijk vooral naar de Gebarenhof. 
Daar treft u zo’n 7000 gebaren aan.

Colofon
DovenContact is een tweemaandelijkse uitgave van Dovenzorg Gereformeerde Gemeenten. Abonnement loopt van 1 juli tot 30 juni in het volgend jaar. ISSN 1384-041X

Voorzitter 
Ds. W. Harinck 

Meentweg 126a
3454 AX De Meern

T (030)2000338
Tweede voorzitter 

Ds. M. Karens 
Willem Teellinckstraat 11

4335 CS Middelburg
T (0118)745014

Secretaris 
B. Agteresch 

Kortenaerstraat 18 
2901 AN Capelle a/d IJssel 

T (010)4500014
Penningmeester 

M.F. Vroon 
Oeverwal 6 

3344 EG Hendrik-Ido-Ambacht 
T (06)12562038 

NL88RABO0351940952 tnv
Stg. Dovenzorg Ger. Gem.  

Abonnementen-administratie 
Bureau voor Kerkelijke 

Dienstverlening 
Bureau Houttuinlaan 7 

3447 GM Woerden 
T (0348)489900 

E dovenzorg@cbgg.nl  
Leden 

Mevr. A.C. van Dam-Saly
 Waterhoen 52 

3972 RC Driebergen-Rijsenburg
E vandamaa@solcon.nl 

M. van Belzen
Papaver 26a

4251 JN Werkendam 
T (0183)502509

E mvbelzen@solcon.nl
R.G. van Leeuwen 

J. van Zantenstraat 5 
4194 RJ Meteren  
T (0345)575346 

E r.g.vanleeuwen@kliksafe.nl 
Ds. W.J. Karels 

Brooshooftstraat 32 
3371 HS Hardinxveld-Giessendam 

T (0184)611060
Mevr. G. Stevens

kluisstraat 38
8271 XE IJsselmuiden

T 038-3313540
E gstevensvk@kpnmail.nl

Overmaken 
abonnementskosten, 

overbetalingen, 
collecten en giften 

Doven-Contact abonnementen 
Postbus 608

3440 AP Woerden 
NL44INGB0000387325 

tnv Doven-Contact abonn. 
E kbgg@cbgg.nl 

Redactie DovenContact 
B. Agteresch (Hooofd-en 

eindredacteur)
E hpndevos@gmail.com 
H. Brand-van Binsbergen 

E mart-han.brand@online.nl
N. de Vos-Drooger 

E hpndevos@gmail.com 
P. Noordzij 

E pnoordzij@outlook.com 

B. Visser (Verloop drukkerij) 
E bvisser@verloop.nl

G.Stevens-Van Klompenburg
E gstevensvk@kpnmail.com

Geestelijke verzorgers 
Ds. W. Harinck
Ds. M. Karens

Ds. W.J. Karels 
Regeling Dovendiensten

B. Agteresch 
Kopij naar B. Agteresch 

Abonnementsprijs 
€ 6,- per boekjaar  

Vormgeving en druk 
Verloop drukkerij

Alblasserdam
I www.verloop.nl 

Advertenties 
M.F. Vroon 

T (06)12562038Gereformeerde Gemeenten
Dovenzorg

TEN GELEIDE
Op het moment dat we dit schrijven zitten we nog steeds midden in 
de coronacrisis met alle nare gevolgen van dien Zien we in deze crisis 
ook Gods vinger? De kerken zijn op zondag voor het grootste deel leeg, 
drie dovenweekends zijn al geschrapt en het ziet er naar uit dat de 
komende twee ook niet doorgaan. Diverse dovendiensten vervallen en 
het clubwerk ligt nog steeds stil. Gelukkig kunnen onze doven, dankzij 
de moderne media kerkdiensten die getolkt worden, thuis volgen. 
Het is voor de laatste keer dat ik een ten geleide schrijf. In 2005 nam 
ik het redactiewerk over van dhr. Eggebeen met het voornemen enkele 
nummers te redigeren en ondertussen een nieuwe hoofdredacteur te 
zoeken. Ondertussen zijn we bijna 16 jaar verder en kan ik u meedelen 
dat de eindredacteur, dhr. M. van Belzen D.V. voortaan het ten geleide 
schrijft. Ook de nieuwe hoofdredacteur, Neeltje de Vos-Drooger zal een 
belangrijk aandeel leveren aan de verschijning van ons blad. De zeer 
trouwe medewerksters juf Marjolein van de puzzelrubriek en mevr. 
M. Quist die al een lange reeks van jaren het Bijbelverhaal schrijft wil ik 
heel hartelijk dank zeggen voor al hun zeer gewaardeerde bijdragen. 
Hopelijk blijven ze nog lange tijd aan ons blad verbonden. 
Velen van u zijn al een lange reeks van jaren abonnee. Omdat oude-
ren overlijden, worden er nogal wat abonnementen opgezegd. Het zou 
mooi zijn als die abonnementen, indien mogelijk, overgenomen worden 
door hun kinderen. Nog steeds is het belangrijk dat doven integreren in 
de ‘horende samenleving.’ Mede daarom willen we graag het langzaam 
teruglopende abonneebestand wat opkrikken. Helpt u mee? Om de 
kosten hoeft men het niet te laten. De zes nummers van 24 pagina’s 
kosten slechts € 6,- per jaar.
Mogen we onze trouwe abonnees ook opwekken om het aantal te 
abonnees vergroten?
Ook zoeken we ondernemers die een advertentie willen plaatsen in 
Doven-Contact.
Voor meer gegevens kunt u contact opnemen via de site van Dovenzorg.

Op  enige afstand B.A.
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 ‘Ik ben het Brood des Levens’

Johannes 6:48

Brood dat leven geeft

De eerste keer dat er in de 
Bijbel over brood wordt 
gesproken is na de zondeval. 
‘In het zweet uws aanschijns 
zult gij brood eten, totdat gij 

tot de aarde wederkeert, dewijl gij daaruit 
genomen zijt; want gij zijt stof, en gij zult 
tot stof wederkeren’ (Gen 3:19).
Brood en werken voor het brood staan 
sinds het verloren Paradijs nauw met elkaar 
in verband. Ook ligt brood eten onder 
het oordeel van dood en graf. Als gevolg 
van de zonde is het dagelijkse leven van 
werken, eten en drinken, vol van moeite en 
verdriet. 
Wat dat betekent? Het brood waar wij 
voor werken, het brood dat dagelijks eten 
redt niet van het verderf. In die cirkel zit elk 
mens gevangen. Vast in de sleur van het 
aardse bestaan. Werken en eten totdat wij 
de dood sterven. In plaats van vreugdevol 
eten van al het geboomte van de Hof, is er 
nu de moeite en zorg van studie en werk. 
Veroordeeld tot dwangarbeid buiten de 
Hof. Hoe je het ook wend of keert, het leven 
van ieder mens, hoog of laag op de soci-
ale ladder, staat onder de druk van ‘in het 
zweet uws aanschijns brood eten’.
De gehele schepping is aan de ijdelheid 
onderworpen. Alle dingen liggen onder de 
zonde. En de enige die hier schuld heeft is 
de mens, u, jij en ik. 

In het jagen naar rijkdom en vooruitgang 
zit iets van de drang te willen ontsnappen 
aan de cirkelgang van werken en eten en 
sterven. Zo willen we onder de vloek uit 
komen van het ‘in het zweet uws aan-
schijns brood eten’. We zien het om ons 
heen nu vanwege de Coronamaatregelen 
veel ‘entertainment’ stilligt. Veel jongeren 
en ouderen zuchten omdat er geen per-
spectief, geen uitzicht is. Wat is een leven 
zonder God en buiten Christus arm en leeg! 
Maar er is een betere weg! De Zalig-
maker is niet gekomen voor het ‘brood 
alleen’ maar om de honger en kommer 
vanwege de zonde weg te nemen en het 
leven te geven.

MEDITATIE

De Zaligmaker 
is niet gekomen 

voor het ‘brood alleen’
maar om de honger

en kommer 
vanwege de zonde 
weg te nemen en 

het leven te geven.

149148 DovenContact nr. 1 feb 2021.indd   3149148 DovenContact nr. 1 feb 2021.indd   3 15-02-2021   10:5615-02-2021   10:56



4

De Zaligmaker zegt: ‘Ik ben het Brood 
des Levens’. Echt leven gevend brood 
uit de hemel!
Zoals het ‘manna’ het volk Israël door de 
woestijn op de been hield en bekrach-
tigde tot ze in het beloofde land geko-
men waren, zo geeft het Brood des Levens 
kracht aan de pelgrims op weg naar de 
eeuwige zaligheid.
Dit Brood is gemaakt van andere ingredi-
enten als meel en gist. Het is hemels Brood. 
Gemaakt naar het hemelse recept. Want 
dit Brood heeft God de Vader verzegeld 
(vers 27).
Verzegeld, betekent volgens de kantte-
kening: ‘geordineerd, en op menigerlei 
wijze geopenbaard en bevestigd, dat Hij 
de ware Messias is, en van Hem gezon-
den was, gelijk de prinsen met verzegelde 

bewijzen bevestigen de autoriteit derge-
nen, die van hen gezonden worden’.
Verzegeling houdt dus in, dat iets authen-
tiek verklaard is. Het is betrouwbaar, hele-
maal echt. 
Er mag niets aan worden toegevoegd of 
afgedaan, zoals aan een verzegelde brief 
met een belangrijke inhoud.
Jezus draagt dit zegel van de Vader. Hij is 
daarom ook bevoegd om van Zichzelf te 
getuigen: ‘Ik ben het Brood des Levens’.
Ook houdt dit zegel in dat Jezus het recht 
van de Vader heeft gekregen om het brood 
uit te delen. Hij is het levende Brood dat uit 
de hemel is nedergedaald! Hij is de Zoon 
des Mensen, de beloofde Messias, de Zoon 
van David.
Alleen in Hem is het eeuwige leven. Niets 
en niemand kan dat leven schenken dan 
Hij alleen.
Daarom wijst de Zaligmaker met grote 
overtuigingskracht op Zichzelf en zegt 
Hij vol heilige ernst: ‘Ik bèn het Brood des 
Levens’. Zoek Hem want die Hem vindt, 
vindt het leven en trekt een welgevallen 
(gunst en genade) van de Heere!

ds. W. Harinck, Utrecht

‘Ik ben 
het Brood 

des Levens’
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Het gedeelte uit het 
Woord van God voor 
deze preek kunt 
u vinden in Lukas 
15:3-5 “En Hij sprak tot 

hen deze gelijkenis, zeggende: Wat 
mens onder u, hebbende honderd 
schapen; en een van die verliezende, 
verlaat niet de negen en negentig in 
de woestijn, en gaat naar het verlo-
rene, totdat hij hetzelve vinde? En als 
hij het gevonden heeft, legt hij het op 
zijn schouders, verblijd zijnde.”

1. Een verloren schaap
2. De zoekende Herder
3. Een hemelse blijdschap

1. Een verloren schaap
Het is een bekende gelijkenis. 
We lezen in het eerste vers van dit 
hoofdstuk: “En al de tollenaars en de 
zondaars naderden tot Hem.” Je ziet 
ze in gedachten komen: Tollenaars en 
zondaars naderen met schroom tot de 
Heere Jezus Christus. Hij staat daar te 
preken. Hij staat het Woord van God te 
verkondigen. Tussen die grote schare 
staan er tollenaars en zondaars. 
De Heere Jezus is op weg naar Jeru-
zalem om te lijden en te sterven als 
het grote Lam van God, maar hier 
staat Hij nog te preken. En dan staat 
er zo opvallend: “naderden tot Hem, 
om Hem te horen.” Dus ze zijn niet 
gekomen om wonderen te zien of 

om broden te eten, maar om Hem te 
horen. Het verlangen in hun hart is om 
die grote Profeet te horen die de weg 
van de zaligheid verklaart. 

Het is een wonder dat zondaren en 
tollenaren - dat zijn mensen die pro-
beren rijk te worden door anderen af 
te zetten en te onderdrukken – tot 
Jezus naderen. Tollenaren en zonda-
ren worden in een adem genoemd. 
Die naderen nu tot de Heere Jezus 
om Hem te horen. Zij naderen om die 
woorden van eeuwig leven te horen. 
Is dat geen wonder? Is bij u dat ver-
langen en begeren in het hart om 
Hem te horen in woord en gebaren? 
Omdat Zijn Woord voor je hart Woor-
den des Levens zijn geworden?
En dan staat er: “En Hij sprak tot 
hen deze gelijkenis.” De Heere Jezus 
stuurt ze niet weg. Hij zegt niet: Laat 
die zondaren maar gaan. Hij gaat ze 
onderwijzen. Hij keurt ook hun zonden 
niet goed. Hij zegt ze aan: bekeert u, 
bekeert u! Hij wijst ze op hun zonden 
en ongerechtigheid. Ook roept Hij ze 
op tot waarachtige bekering. 
Dat wekt vijandschap bij de farizeeën 
en de schriftgeleerden. Zij zeggen: 
“Zie, nu kun je zien wie Hij is.” Hij is een 
vriend van tollenaren en zondaren. 
Er ontstaat ergernis en opstand: ze 
murmureren. Dan gaat Jezus spreken 
tot hen. Wie zijn dat? Dat zijn fari-
zeeën, schriftgeleerden, tollenaren en 

zondaren in deze gelijkenis. De gelij-
kenis bevat een heel treffend beeld 
van een herder en schapen. Hij zegt: 
een herder had honderd schapen. 
Dat was niet zo een hele grote kudde. 
Job had namelijk duizenden scha-
pen. Maar hier een herder met hon-
derd schapen. Dat is een beeld van 
de Heere Jezus Christus. Hij is die 
grote, goede Herder. En Hij heeft ook 
een kudde die niet zo groot is als je 
het vergelijkt met al de mensen op 
deze wereld. Hij zegt ergens: “Vreest 
niet, gij klein kuddeken, want het is 
uws Vaders welbehagen, ulieden het 
Koninkrijk te geven.” 
De Heere Jezus heeft ook schapen. 
Die heeft Hij gekregen van Zijn Vader. 
Hij heeft die gekocht, niet met zilver of 
goud, maar met Zijn bloed. Hij zoekt 
Zijn schapen op en raapt ze op, zoals 
in deze gelijkenis zichtbaar wordt. 

De herder heeft zijn ogen laten 
gaan over zijn kudde en mist een 
schaap. Hij kent ze allemaal bij 

GEHOUDEN OP 22 SEPTEMBER 2018 TE LEERDAM
DOOR DS. M. KARENS

PREEK

DE OPZOEKENDE LIEFDE 
VAN DE GROTE HERDER

Het is een wonder
 dat zondaren 

tot Jezus naderen.
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name. Hij weet van alle schapen hun 
eigenaardigheden. Er is er één kwijt. 
Die is ongehoorzaam geweest, die is 
steeds verder afgedwaald. De Herder 
ziet hem niet meer. Dat schaap is een 
weggelopen schaap. Verder en verder 
van de kudde af. Er staat: “Een van 
die verliezende.” Hier staat een woord 
in de taal van de Bijbel dat een hele 
sterke betekenis heeft. Het betekent 
eigenlijk verloren gegaan, voorgoed 
verloren gegaan. Dat is ook zo met 
een schaap wat verdwaald en de 
herder verlaat. Een hond komt nog 
wel een keer terug, maar een schaap 
nooit. Dat is verloren. Misschien 
komt er een leeuw en die verscheurt 
hem. Of het stort al dwalend in een 
afgrond. Dat is het einde, uitgeput en 
in een afgrond, verloren. 

Beste dove vrienden en vriendinnen, 
dat verloren schaap is een beeld van 
u, jou en mij. Wij hebben allemaal 
onze Schepper God die onze eige-
naar was, verlaten. Dat zijn zonden 
van ongehoorzaamheid. Wij hebben 
onze Schepper de rug toegekeerd. 
Wijk maar van ons! Ik heb geen lust 
in uw wegen! Wij zijn van God onze 
Schepper afgevallen in dat diepe 
ravijn van Adams verlorenheid. 
Nu liggen wij verloren op het vlakke 
van het veld, weerloos in een huilende 
wildernis van dit jammerdal. Wij lopen 
als kuddedieren achter de satan en 
de wereld aan. Dat is ons beeld van 
nature, totdat we zullen omkomen 
in het ravijn van het eeuwige verderf. 
Er is een psalmdichter die zingt: 

Hij daalt nochtans, 
gelijk zijn gans geslacht,
Vervreemd van God, 
in ‘s afgronds donk’ren nacht.
(…)
De dood maait ook die dier 
kind’ren leven af. 
Zij volgen hen, 
als schapen naar het graf. 

Mag ik is eens vragen: Weet jij dat al 
met je hart? Hebben wij met ons hart 
door het werk van de Heilige Geest 

al geleerd dat we verloren liggen 
door onze zonden en schuld? Wij zijn 
niet een beetje verloren of niet op 
weg om verloren te gaan. Nee, Gods 
Woord leert ons: Wij liggen verloren in 
zonden en schuld. Een verschrikkelijk 
Woord, maar nog een keer de vraag: 
Hebben wij de werkelijkheid van ons 
leven gezien bij het licht van de Heilige 
Geest? “Ik ben rijk, en verrijkt gewor-
den, en heb geens dings gebrek; en gij 
weet niet, dat gij zijt ellendig, en jam-
merlijk, en arm, en blind, en naakt.” 
Dat dan het Woord van God door het 
werk van de Heilige Geest de ogen zou 
willen openen. En de geestelijke doden 
zouden horen de stem van de Zoon 
van God! Want die Zijn stem gehoord 
hebben gaan leven en zien hoe groot 
hun zonden en ellenden zijn. Die gaan 
zien dat ze verloren liggen, afgeschei-
den van God in zonden en schuld. 
Heb jij jezelf zo weleens zien liggen als 
dat verloren schaap in een ravijn van 
onze diepe val? Zijn we gaan beamen, 
gaan geloven dat we verloren zijn om 
eigen schuld? 

Ik heb gedaan, 
wat kwaad was in Uw oog;
Dies ben ik, HEER’, 
Uw gramschap dubbel waardig,

Hebben wij onszelf leren kennen 
als een schuldige zondaar voor 
God? Hebben wij onszelf leren 
kennen als een afgedwaald schaap 

wat voortgaat op de zondeweg? 
Dan mag je ook zien op:

2. De zoekende Herder
Want de Heere Jezus zegt: “En een 
van die verliezende, verlaat niet 
de negen en negentig in de woes-
tijn, en gaat naar het verlorene.” 
Die herder zegt niet: Ik heb er toch 
nog negen en negentig. Hij zegt niet: 
Misschien komt dat schaap zelf wel 
terug. Die herder weet dat een afge-
dwaald schaap nooit meer terug 
komt. Daarom is het een wonder dat 
hij naar het verloren schaap gaat. 
Hij laat die andere schapen in de 
woestijn. Misschien zorgt een knecht 
daarvoor. Maar die herder gaat. Zie je 
hem gaan? Hij zoekt en kijkt of hij een 

Dat dan het
Woord van God
door het werk 

van de 
Heilige Geest
de ogen zou

willen openen.
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spoor ziet, misschien een plukje wol 
aan de struiken. Al zoekend gaat de 
herder op weg. Dat is ook gevaarlijk, 
want diezelfde leeuw of dat wilde 
dier kan de herder aanvallen. 

Die herder moet dezelfde weg gaan 
als dat het schaap verloren is gegaan. 
Daar moet je om denken. Die herder 
moet heel die weg gaan die het 
schaap is gegaan toen het verloren 
ging. Daarmee wijst de Heere Jezus 
Christus op Zichzelf. Hierin zien we 
Zijn opzoekende zondaarsliefde. Hij is 
gekomen vanuit de hemelse heerlijk-
heid op deze vervloekte aarde om 
te zoeken, om zalig te maken en te 
verlossen van het grootste kwaad. 
Het doel van Zijn middelaarswerk is 

om Zijn Vader verheerlijken. Maar ook 
verloren schapen opzoeken, oprapen 
en terugbrengen. 

Christus die deze gelijkenis spreekt 
is Zelf de grote en goede Herder. 
Hoe diep moest Hij gaan. Hoe diep 
moet Christus, Gods Zoon buigen 
om verloren schapen op te rapen. 
Hij moest gaan van kribbe tot kruis. 
Hij moest gaan langs de vijf trap-
pen van vernedering om verloren 
schapen op te zoeken. Hij moest de 
schuld van de zonden betalen. Maar 
Hij had ze lief tot het einde. Hij ging 
de schapen die Hij van Zijn Vader 
had gekregen vrijkopen van schuld 
en straf. De Herder Jezus Christus 
moest klagen: “Mijn God! Mijn God! 
Waarom hebt Gij Mij verlaten!” Weet 
je waarom? Opdat nu verloren scha-
pen tot God genomen worden en 
nooit meer van God verlaten zouden 
zijn. Dan klinkt het evangelie van vrije 
genade. Want de Heere Jezus Chris-
tus, de grote Herder staat aan de 
deur van je hart. Hij klopt, Hij roept 
en Hij zet Zijn voetstappen nog onder 
ons. Hij gaat door, zoekende om 
zalig te maken.

En de herder blijft zoeken, totdat hij 
hetzelve vindt. Hij zegt niet: Nu heb ik 
lang genoeg gezocht. Ik stop ermee. 
Nee, totdat hij hetzelve vindt. Zo is 
nu ook die grote Herder der schapen. 
Dan vindt hij het schaap. Waar het is 
weten we niet. Misschien in een ravijn 
of doornstruiken. Waarschijnlijk is het 
schaap bevuild, gewond en uitge-
put. Het is eigenlijk ten dode opge-
schreven, maar hij vindt het. Wat is 
dat een geheim. Er is nog nooit een 
zondaar teruggekeerd uit zichzelf. 
Maar het Woord van God predikt ons 
die onpeilbare zondaarsliefde van die 
grote Herder. Als je door wederge-
boorte en bekering een schaap mag 
zijn van die grote Herder vraag dan 
aan jezelf: Wie was de eerste? Was Hij 
niet de eerste in je leven? Heeft Hij 
niet gezocht? U had nooit naar God 
gevraagd, maar Hij riep krachtig door 
Zijn Geest en Hij opende de ogen voor 

de verlorenheid. Hij vindt ze, waar 
ze ook liggen. Kijk maar in de Bijbel. 
Hij vond Manasse daar heel ver weg 
in die gevangenis, die grote zondaar. 
Hij vond Levi, de tollenaar die niet 
zocht naar Jezus. Maar Jezus, de 
grote Herder, Levi ziende, zeide: Volg 
mij! En hij opstaande alles verlatende 
volgde Hem.

Als Zijn stem krachtig wordt gehoord 
dan kun je iets zeggen over dat grote 
wonder. Mag jij weten waar Hij je 
heeft opgezocht? Waar Hij je heeft 
opgeraapt? Waar Hij de eerste was 
Die tot je kwam? Wat doet de herder 
als hij dat verloren schaap vindt? 
Geeft hij het een schop? Zegt hij: 
Dwars schaap, moet je altijd weer 
afdwalen? Word hij boos? Nee, ik 
lees in de tekst: Hij neemt het in zijn 
armen. Een schaap weegt heel wat. 
Dat is niet zomaar ligt. Hij neemt het 
in zijn sterke armen en legt het op 
zijn schouders. Met volle ontferming, 
barmhartigheid en liefde legt hij het 
op zijn nek en draagt het terug naar 
de schaapskooi en brengt het terug 
bij de kudde. 

Dat is nu het werk van die grote 
Herder der schapen. Dat is nu het lief-
ste werk van de Heere Jezus Christus: 
Om zulke verlorenen te zoeken, op te 
rapen en te leggen op Zijn schouders. 

Want de Heere
Jezus Christus, 

de grote Herder
staat aan de deur

van je hart. 
Hij klopt, 

Hij roept en 
Hij zet 

Zijn voetstappen
nog onder ons. 
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Daar ligt dat schaap. Het voelt de 
warmte van de Herder. Het voelt 
het kloppende hart van de Herder. 
Je begrijpt, als je door genade bent 
opgeraapt door die sterke armen 
en mag liggen op Zijn schouders 
dat het een wonder van genade 
en vrije gunst is. Wat is dat een teer 
beeld als je dat schaap ziet liggen. 
Op Zijn schouders is veiligheid en rust. 
Dan klinkt het: “Ja, Ik heb u liefge-
had met een eeuwige liefde; daarom 
heb Ik u getrokken met goedertieren-
heid.” Liefgehad, dat is een onbegrij-
pelijk wonder. Het werk van Christus 
is oprapen en terugbrengen, want Hij 
zal Zijn kudde weiden als een Herder. 
Hij zal het zwakke sterken en zal het 
kreupele terugbrengen. 
Daar wordt een verloren zondaar 
opgezocht door Gods genade. Hij is 
aan het eind van zijn krachten. Ver-
wond door de zonden en schuld, die 
nooit meer kon wederkeren. 

Nooddruftigen zal Hij verschonen;
Aan armen, uit genâ,
Zijn hulpe ter verlossing tonen;
Hij slaat hun zielen gâ.
Als hen geweld en list bestrijden,
Al gaat het nog zo hoog;
Hun bloed, 
hun tranen en hun lijden
Zijn dierbaar in Zijn oog.

Als we door het geloof mogen liggen 
op de schouders van deze grote 
Herder, dan kunnen we nooit meer 
eraf vallen. Dat denken ze wel als ik 
het vraag aan Gods kinderen. Dan zijn 
ze bang: Ze zullen er nog eens afval-
len. Maar: 

De HEER’ is zo getrouw, als sterk;
Hij zal Zijn werk
Voor mij volenden.

Ze liggen vast in Zijn doorboorde mid-
delaarshanden. En Hij brengt ze terug 
in die eeuwige schaapskooi, in de 
gemeenschap met God. Hij herstelt 
hen. Ze moeten wel zien dat ze stap 
voor stap van de Herder zijn wegge-
gaan. Dat schaap is een beeld van die 

mens, die ziet welke weg hij is gegaan 
van God af. En wat geeft dat een ver-
driet. Wat geeft dat een diepe smart, 
als je die zonden ziet. Dan worden de 
zonden zo bitter. Als je gaat zien wat 
het de grote Herder heeft gekost om 
zo’n verloren schaap te zoeken en op te 
rapen. Dan ga je zien hoe Hij de weg is 
gegaan van kribbe naar kruis. Dan mag 
er iets worden gevoeld en ervaren: “Wij 
dwaalden allen als schapen, wij keer-
den ons een iegelijk naar zijn weg; 
doch de HEERE heeft onzer aller onge-
rechtigheid op Hem doen aanlopen. 
Hij heeft Hem krank gemaakt.” Opdat 
verloren schapen behouden zouden 
worden. Hij brengt Zijn hele kudde in 
de schaapskooi. Daar zal het worden 
één kudde en één Herder. Daar zullen 
ze nooit meer kunnen afdwalen. 

Daarom: rust niet, als je deze Herder 
niet kent. Als je net als de farizeeën en 
schriftgeleerden deze Herder met je 
hart nog niet hebt leren kennen. Vraag 
maar: Heere, mag ik Uw stem horen? 
Want die Herder heeft het gezegd: “Ik 
heb nog andere schapen, die van deze 
stal niet zijn; En het zal worden één 
kudde en één Herder.” Je kunt hier aan 
herkennen of je een schaap mag zijn. 
Want die Herder heeft het gezegd: 
“Mijn schapen horen Mijn stem en zij 
volgen Mij.” Dus de vraag is: Heb je 
die levenwekkende stem gehoord? 
Die krachtige stem, want niet doven, 
maar doden zullen horen de stem van 
de Zoon van God. En wie deze stem 
gehoord heeft, zal leven. Dan zijn we 
die Herder gaan volgen door moeilijke 

wegen. Dan is het verlangen door het 
geloof om Zijn voetstappen te druk-
ken. Mijn schapen horen Mijn stem en 
zij volgen Mij. 

3. Een hemelse blijdschap
En dan zal er een hemelse blijdschap 
zijn. Dat zegt de herder ook: “verblijd 
zijnde.” En hij roept zijn vrienden en 
buren en zegt: “Weest blijde met mij; 
want ik heb mijn schaap gevonden, 
dat verloren was.” Dan is er blijdschap 
en vreugde in het hart van de herder. 
Waarom is hij zo blij? Dat kan je ook 
lezen in die twee ander gelijkenissen 
over die penning en over die zoon. 
Hij zegt: “Mijn schapen, ze waren de 
mijne, ik heb ze gekregen. Deze heb ik 
weer gevonden.” Dan is er vreugde en 
blijdschap bij de herder. 

Er is ook blijdschap bij die verloren 
zondaar en bij Gods kinderen. Er is 
vreugde in de Kerk. De farizeeën en 
schriftgeleerden hebben er niets van 
begrepen, die murmureerden, maar 
die tollenaren en zondaren hebben 
het begrepen. Die hebben zich ver-
wonderd. Zo is het gegaan in mijn 
leven zullen ze zeggen. Ik was verlo-
ren en ben gevonden. Dit zeggen ze in 
stille verwondering: ik ben opgeraapt.
Dan zegt de Heere Jezus Christus: “Ik 
zeg ulieden, dat er alzo blijdschap zal 
zijn in den hemel over een zondaar, 
die zich bekeert” Zo zal er blijdschap 
zijn in de hemel. Blijdschap voor de 
troon van God. Vreugde bij al de ver-
losten in de hemel. Over een verloren 
schaap is er blijdschap. Die krachtda-
dig is getrokken en is wedergekeerd 
met smeking en met geween tot de 
levende God. Het is er maar één, geen 
massa, maar er is vreugde in de hemel 
over een zondaar die zich bekeert. Er is 
altijd blijdschap in de hemel. En toch 
zegt de Heere Jezus: Er zal nóg meer 
blijdschap zijn als er een zondaar tot 
bekering komt. Als de satan er één 
moet loslaten. Als er een parel wordt 
gehecht aan de kroon van Koning 
Jezus. Dan is er blijdschap in de hemel. 
Dan mogen de engelen zich verheu-
gen in het werk van Jezus Christus. 

Er is ook 
blijdschap bij 
die verloren

 zondaar 
en bij Gods 
kinderen.
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Dan is er blijdschap en klinkt er een lof-
lied tot eer en verheerlijking van God.

Zie je de tegenstelling? Hier op de 
aarde staan die godsdienstige mensen 
te murmureren en in de hemel is er 
blijdschap over een verloren zondaar. 
En Hij sprak tot hen, staat er. Dat geldt 
ook nu. Hij sprak tot hen deze gelijke-
nis. Vraag nu of je ogen mogen worden 
geopend en je mag zien dat je verloren 
ligt in zonden en schuld. Dat je mag 
zien dat er geen weg terug naar God 
is, maar vraag ook of je ogen geopend 
mogen worden voor deze gezegende 
Herder. Bekeert u! Bekeert u! Ken uw 
ongerechtigheid! Weet dat je tegen 
de Heere gezondigd hebt en buig aan 
Zijn gezegende voeten. Doe maar 
net als dat verloren schaap. Dat kon 
niet terug, maar het kon alleen maar 
blaten en roepen. 

Uit diepten van ellenden
Roep ik, met mond en hart. 
(…)
Zo Gij in ‘t recht wilt treden,
O HEER’, en gadeslaan
Onz’ ongerechtigheden,
Ach, wie zal dan bestaan?
Maar neen, daar is vergeving
Altijd bij U geweest;
Dies wordt Gij, HEER’, met beving,
Recht kinderlijk gevreesd.

Daarom: zoek die Herder te mogen 
kennen met je hart! Dan zal Hij beto-
nen dat Hij ook vandaag nog wil 
zoeken en zalig maken wat verloren is. 
Al die schapen rusten op de schouders 
van deze Herder. Zij worden terugge-
bracht naar de schaapskooi. Daar is 
al een hele kudde en die waren alle-
maal verloren, maar zijn al behouden. 
En weet je wat ze nu zingen? 

Zo zullen wij, 
de schapen Uwer weiden,
In eeuwigheid Uw lof, 
Uw eer verbreiden,
En zingen van geslachten 
tot geslachten
Uw trouw, Uw roem, 
Uw onverwinb’re krachten.

Zul je sterven in het verderf? Zul je 
sterven in dat donkere ravijn van de 
vorst der duisternis? Of mag je straks 
meezingen dankzij het werk van 
de drie-enige God: Door U, door U 
alleen om het eeuwig welbehagen. 
Zoek die Heere terwijl Hij nog te 
vinden is. Roem Hem maar aan, Hij is 
nabij! Amen. 

DOVENDIENSTEN
za 6/3 Uddel 15.00 uur: student M.G. van Middendorp

za 27/3 Dordrecht Ontmoetingsdag ds. W. Harinck

zo 11/4 Oostkapelle 2x… ds. W. Harinck 9.30 en 16.00 uur

Zeer waarschijnlijk gaar de dovendienst op 6 maart wel door. Het doorgaan van de 
andere diensten is uiteraard afhankelijk van de coronamaatregelen die dan gelden. 
De ontmoetingsdag waar doorgaans meer dan 130 mensen komen, kan wellicht 
niet gehouden worden.

Onze zieken

Kees de Ruiter, Bergweg 136, 
8075 PX Elspeet, is op 31 december 
na een val opgenomen in een ver-
pleeghuis. Een week later is hij in het 
ziekenhuis te Harderwijk opgenomen. 
Hij bleek een longembolie te hebben 
en een bekkenbreuk. Daarna is hij 
weer naar het verpleeghuis gebracht, 
maar inmiddels mag hij weer thuis 
zijn. Hij gebruikt nog wel pijnstillers 

en bloedverdunners en loopt voor-
zichtig met een rollator.
De Heere zij hem nabij in alle zorg.

Nieuwe abonnees

Willie van de Beek
2 nieuwe abonnees
Via de administratie
2 nieuwe abonnees.

ALLERLEI
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’S HEEREN LOO

LEVEN MET 

DOOFBLINDHEID EN EEN 
VERSTANDELIJKE BEPERKING

Dit is Johan. Hij is doof en blind en heeft een verstandelijke 

beperking. Daardoor is zijn wereld klein en is hij afhankelijk 

van anderen. Johan woont in een speciale woning van 

’s Heeren Loo. Hij krijgt begeleiding, afgestemd op zijn 

dubbele zintuiglijke beperking. Dat is belangrijk voor Johan.

Foto: ’s Heeren Loo
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Meer over Hester
De wereld van Johan is een arm-
lengte groot. De begeleider is daarom 
altijd dichtbij en binnen handbereik. 
Samen ontdekken ze de omgeving. 
Dat voelt vertrouwd. 

• Johan leert ook nieuwe dingen. 
Zoals eten koken. De begeleiders 
zijn er altijd voor hem. Ze leren 
hem te bepalen waar hij is (ori-
enteren). Ook leren ze hem om 
te communiceren. Daardoor leert 
Johan om zelf dingen te doen en 
kan hij zich ontwikkelen.

• Een goed dag- en nachtritme is 
belangrijk voor Johan. De bege-
leiders betrekken hem daarom bij 
alle dagelijkse dingen, zoals huis-
houdelijke taken, op vaste tijden 
eten en drinken en de vrije tijd 
invullen met bijvoorbeeld lekker 
naar buiten gaan.

• Als Johan wil slapen, dan neemt 
hij de begeleider mee naar een 
lade waarin zijn slaapknuffel ligt. 
Zo maakt hij duidelijk wat hij wil.

Wat is doofblindheid?
Mensen met doofblindheid kunnen 
slecht zien en slecht horen. En als 
dat nog lukt, moeten zij daar extra 
hun best voor doen. Daardoor zijn 
ze afhankelijker van voelen, ruiken 
en proeven. Horen en zien zijn zin-
tuigen die de verre omgeving waar-
nemen. Doofblinde mensen moeten 
hun informatie vooral halen uit de 
zintuigen die omgeving van dicht-
bij waarnemen.

De mensen om hen heen zijn zich 
daar vaak niet zo van bewust; zij zijn 
gewend te praten en dingen te laten 
zien. Dat maakt het leven voor doof-
blinde mensen knap ingewikkeld. 

En dat geldt extra als je ook een ver-
standelijke beperking hebt. Het kost 
mensen met doofblindheid extra 
energie om hun omgeving te snappen 
en om te communiceren. Dit belem-
mert hun ontwikkeling. Hierdoor 
worden hun verstandelijke vermo-
gens vaak te laag ingeschat. Geluk-
kig kunnen zij zich ontwikkelen als de 
wereld dichtbij hen wordt gebracht. 
Want hun wereld is zo groot als hun 
armen kunnen reiken. Elke persoon 
is anders, dus dat vraagt om aan-
dacht op maat.

Er is al sprake van doofblindheid als:
als er een gehoorverlies is van 35 dB 

of meer aan het beste oor (bij 
mensen met een verstandelijke 
beperking is dit 25 dB of meer)

• bij een gezichtsscherpte minder 
dan 30%, en/of

• als je een gezichtsveld hebt van 
minder dan 30 graden.

Hoe kunnen we mensen met 
doofblindheid helpen?

Voor jouw kind of familielid dat niet 
kan zien én horen, is de wereld heel 
klein. Je wilt dat hij of zij zich toch 
goed ontwikkelt, een prettig leven 
heeft en zelf keuzes kan maken. Daar 
helpen wij graag bij. Onze begelei-
ders vinden het, net als jij, belangrijk 

dat jouw kind of familielid zoveel 
mogelijk de regie over zijn of haar 
leven voert en zelf keuzes maakt. 
Alleen als iemand zich veilig voelt, kan 
hij zich ontwikkelen. De relatie tussen 
begeleider en jouw kind of familielid 
vormt de basis voor deze veiligheid.

• Een veilige en 
prettige woonomgeving

• Intensieve begeleiding
• Goede hulpmiddelen
• Meedoen
• De juiste behandeling voor 

goede ontwikkeling
• Speciale woningen voor 

doofblinde mensen

Kenniskring doofblindheid
In een aantal regio’s van ’s Heeren 
Loo zijn er medewerkers die extra zijn 
gespecialiseerd in het ondersteunen 
van doofblinde cliënten met een ver-
standelijke beperking. Deze mede-
werkers delen onderling hun kennis 
en ervaring in de kenniskring Doof-
blindheid. Bovendien wil deze kennis-
kring alle regio’s bewuster maken van 
de bijzondere behoeften van doof-
blinde mensen.
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Psalm 105 : 5

God zal Zijn waarheid nimmer krenken,

Maar eeuwig Zijn verbond gedenken.

Zijn woord wordt altoos trouw volbracht,

Tot in het duizendste geslacht.

’t Verbond met Abraham Zijn vrind,

Bevestigt Hij van kind tot kind.

»»»»»
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»»»»»»»»»»»»»»»

NEELTJE

PENVRIENDINNEN

GERJANNE

Hoi Gerjanne,

Fijn om stuk verhaal van jou te horen! Ja het is gewoon niet anders dat 

we een mondkapje moeten dragen. Je doet om jezelf en om anderen te 

beschermen. Het is moeilijk dat je niet deel kan nemen bij groepsgesprek-

ken dan voel je zich ‘verloren’ staan. Ik hoop echt voor jou dat je collega’s 

rekening houden met jou als ze met jou praten? Doen ze hun mondkapje 

af zodat je kan liplezen of doen ze zoveel mogelijk opschrijven? Daarover 

ben ik wel benieuwd.

Net als jou ervaar ik dat we gewoon de mondkapjes moeten dragen. Als ik 

boodschappen ga doen, ga ik me zich niet druk maken over de communi-

catie. Met deze zin bedoel ik dat ik niet ga praten of aandacht vragen of 

vragen ga stellen. Als het noodzakelijk is, schrijf ik het gewoon op papier 

of stuur ik een mail naar degene aan wie ik het kwijt wilde. De laatste keer 

was ik bij de tandarts en ze praten zo van: wat zo vervelend en wat naar 

voor jou al die mondkapjes en toen kon ik ook niet goed tegen hoe ze 

erover praten. Dat geeft mij gevoel dat ik een zielige persoon ben terwijl ik 

juist niet zo voel. Ik heb tegen hun gezegd dat ik zich niet druk om maak 

en dat de gezondheid/veiligheid belangrijk is en dat gelukkig de middelen 

er mag zijn bijv. mails sturen, whatsapp-berichten delen.

Voor iedereen is de wereld kleiner geworden nu zeker met nog strenge-

re maatregelen, dat maakt voor kwetsbare groepen niet makkelijker op. 

Thuisonderwijs bij ons gaat het goed. We hebben een computer hiervoor 

en voor mijzelf heb ik een laptop aangeschaft om eigen schoolwerk door 

te zetten. Voor de sfeer probeer ik gewoon gezellig van te maken met 

koffie brengen en tussendoor een wandeling maken. Even naar buiten te 

gaan geef je nieuwe energie om verder te gaan met suffe opdrachten/

werkjes. We zien inderdaad ook meer mensen buiten, we doen niet echt 

extra omdat we al vaak naar buiten gaan. De volgende keer zal ik meer 

over de mondkapjes vertellen op de werkvloer. Ik ben benieuwd naar je er-

varingen van een tolk inzetten bij bijv.: vergadering en of bij de cursussen.

Groeten van Neeltje de Vos

Hoi Neeltje!

Leuk om weer iets van je te horen. Je vroeg over de mondkapjes... Tsja.. 
Net zoals heel veel andere dove mensen vind ik die erg vervelend. Ik be-
grijp dat het nodig is en daarom heb ik hem zelf ook altijd op, maar het 
maakt de communicatie met andere mensen zoveel lastiger dan normaal. 
En normaal is communicatie al lastig, dus nu helemaal. Op mijn werk gebruiken wij veel mondkapjes. Gelukkig weet iedereen dat 
ik doof ben en dat dit voor mij dus heel lastig is, maar soms voelt het toch 
een beetje eenzaam. Ik vind groepsgesprekken met collega’s altijd lastig 
om te volgen, maar met mondkapjes is dat onmogelijk. Dat voelt soms erg 
alleen. Ik hoop dus dat dit snel verleden tijd gaat zijn. Hoe ervaar jij de 
mondkapjes?

En hoe gaat het thuisonderwijs? Gaat het goed nu alles digitaal moet? En 
had bij jullie iedereen thuis al een laptop of iPad of iets dergelijks, of heb-
ben jullie veel nieuwe dingen moeten kopen voor het digitaal onderwijs?
Hoe gaat het verder? Ik lees van veel mensen dat ze meer bewegen tijdens 
de lock-down, heb jij dat ook? Dat je meer buiten gaat wandelen bijvoor-
beeld of was je al vaak buiten?
Groetjes en tot schrijfs Gerjanne
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FINANCIËN

Bijdrage Ger. Gem. te
Rijssen-West € 150,00 
Lelystad € 50,00 
Den Helder € 75,00 
Genemuiden € 750,00 
Puttershoek € 220,00 
Leerdam € 1.000,00 
Vlaardingen € 100,00 
Mijdrecht € 30,00 
Zeist € 300,00 
Tricht-Geldermalsen € 250,00 
Yerseke € 300,00 
Leiderdorp € 150,00 
Nieuwdorp € 150,00 
Nieuwerkerk € 150,00 
Soest € 200,00 
Bodegraven € 250,00 
Haamstede € 200,00 
Nijkerk € 90,00 
Ridderkerk-Slikkerveer € 150,00 
Krabbendijke € 250,00 
Kortgene € 25,00 
Aalst € 150,00 
Ooltgensplaat € 25,00 
Hendrik-Ido-Ambacht € 1.440,00 
Dirksland € 1.000,00 
Wageningen € 100,00 
Beekbergen € 50,00 
Den Haag- 
Scheveningen € 100,00 
Woerden € 52,70 
Wierden € 50,00 
Deventer € 25,00 
Elspeet € 150,00 
Meliskerke € 500,00 
Nisse € 50,00 
Terwolde - de Vecht € 230,00 
Werkendam € 1.000,00 
Zwijndrecht € 500,00 
Ouddorp € 200,00 
Ridderkerk € 250,00 
Sliedrecht € 1.000,00 
Scherpenzeel € 250,00 
Eindhoven € 150,00 

Vlissingen € 150,00 
Boskoop € 250,00 
? € 100,00 
Delft € 50,00 
Westkapelle € 300,00 
Aalburg € 500,00 
Kamperland € 25,00 
Melissant € 100,00 
Utrecht € 100,00 
Oostkapelle € 275,00 
Waardenburg € 100,00 
Drachten € 100,00 
Amsterdam-noord € 500,00 
Spijkenisse € 50,00 
Barendrecht € 300,00 
Katwijk aan Zee € 215,90 
Sint Philipsland € 75,00 
Stolwijk € 250,00 
Barneveld-Centrum € 1.000,00 
s Gravenzande € 25,00 
Deventer € 150,00 
Ermelo € 500,00 
Enter € 25,00 
Poederoijen € 150,00 
Rotterdam - 
Alexanderpolder € 999,90

Overigen
HHG Maartensdijk  € 500,00
GGinN Barneveld  € 200,00
OGG Lisse € 100,00 
Vrouwenvereniging 
Oudemirdum  € 125,00
Vrouwenvereniging 
Persis 
Middelburg-Centrum € 50,00
Vrouwenvereniging 
Gravenzande  € 100,00
Legaat € 5.057,24

Giften
Overbetalingen en giften
 € 4.522,46

Kerkenraden, vrouwenverenigingen  
en gevers willen wij na de Heere 
hartelijk danken voor hun financi-
ele steun. 

Met vriendelijke groeten,
M.F. Vroon

Financiën

FINANCIEEL OVERZICHT 
VAN DE MAANDEN NOVEMBER 

EN DECEMBER 2020
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Een coronatest doen kan voor ieder-
een spannend zijn, maar als je doof 
of slechthorend bent is er nog een 
extra drempel. Want kun je de mede-
werkers in de teststraat wel verstaan 
als ze instructies geven met mond-
kapjes op? En wat als je een telefoni-
sche afspraak moet maken of gebeld 
wordt voor de uitslag, hoe doe je dat? 
Dat kan met de Tolkcontact-app!

Met de Tolkcontact-app kun je niet 
alleen heel gemakkelijk de coronate-
stlijn bellen, je kunt ook een tolk op 
op je mobiel inzetten in de teststraat. 
Heb je klachten en wil je snel een 
afspraak maken voor een coronatest? 
Bel de coronatestlijn 0800 -1202 via 
KPN Teletolk op de tolkcontact-app. 
Want met KPN Teletolk kun je bellen 
in spraak, tekst of beeld. De mede-
werker van KPN Teletolk vertaalt alles 
naar gesproken taal voor de persoon 
aan de coronatestlijn. Alles wat deze 
persoon zegt, wordt voor jou vertaald 
naar tekst of gebarentaal. Meer infor-
matie over KPN Teletolk.
Niels (41) uit Amersfoort wilde eerst 
via de Corona-app en online een 
afspraak maken voor een coronatest. 
‘Dat ging in principe heel gemakkelijk, 
ik kon kiezen uit verschillende locaties 
en tijdstippen. Maar er zaten voor mij 
geen handige opties tussen. Dus toen 
moest ik uiteindelijk toch bellen om 
telefonisch andere mogelijke opties 
te bespreken. Het was prettig om KPN 
Teletolk in te kunnen zetten, want zo 
kon ik snel een afspraak regelen.’

Coronatest doen? 
Zet een tolk op je mobiel in!
Heb je binnenkort een coronatest en 
weet je niet zeker of je alles wel goed 
kunt verstaan? Zet Tolkcontact tolk op 
afstand in met de Tolkcontact-app en 

mis geen woord van wat de testmede-
werker zegt!
Niels had van een vriend gehoord hoe 
een test werd afgenomen en dat er 
twee verschillende contactmomen-
ten zouden zijn. ‘De ene persoon zou 
allerlei persoonlijke gegevens zoals 
NAW- en contactgegevens vragen en 
invoeren en de andere medewerker 
nam de test af. Maar, iedereen werkt 
daar natuurlijk in beschermende kle-
ding en met mondkapjes op dus ik 
wist dat het lastig ging worden om 
hen te verstaan. En je wilt natuurlijk 
ook weer niet dat ze je persoonlijke 
gegevens gaan schreeuwen door de 
teststraat, haha.’
Niels zette daarom Tolkcontact tolk 
op afstand in op zijn mobiel. ‘Toen 
ik nog één auto voor mij had, scha-
kelde ik alvast de Tolkcontact-app in 
en legde ik uit aan de tolk dat ik in de 
teststraat was. Toen ik met de eerste 
medewerker in contact kwam legde ik 
meteen uit dat ik slechthorend ben en 
ik liet haar de tolk op mijn mobiel zien. 
Dat was wel even spannend, want 
het is verboden om foto’s of video’s 
te maken, dus ik wist niet zeker of dit 
voor problemen ging zorgen. Maar 
allebei de mederwerkers waren super 
begripvol. Dat is meteen een extra bij-
komstigheid van het inzetten van een 
tolk op je mobiel, het is zichtbaar en 
duidelijk voor de medewerkers en ze 
houden veel meer rekening met mij.’
‘Tijdens de test zelf, leggen ze uit 
wat ze gaan doen en geven ze korte 
instructies over hoe je bijvoorbeeld je 
hoofd moet houden. Dankzij de tolk 

kreeg ik alle instructies mee en ver-
liep de test heel vlot. Daardoor kon ik 
gewoon ontspannen zijn en hoefde ik 
me niet druk te maken of ik alles wel 
goed kon verstaan. De test zelf valt 
uiteindelijk wel mee, maar je bent toch 
een beetje gespannen. Zeker omdat je 
niet weet wat er precies gaat gebeu-
ren. Een gebarentolk helpt daarbij.’
Met de Tolkcontact-app kun je niet 
alleen heel gemakkelijk de coronate-
stlijn bellen, je kunt ook een tolk op 
op je mobiel inzetten in de teststraat. 
Heb je klachten en wil je snel een 
afspraak maken voor een coronatest? 
Bel de coronatestlijn 0800 -1202 via 
KPN Teletolk op de tolkcontact-app. 
Want met KPN Teletolk kun je bellen 
in spraak, tekst of beeld. De mede-
werker van KPN Teletolk vertaalt alles 
naar gesproken taal voor de persoon 
aan de coronatestlijn. Alles wat deze 
persoon zegt, wordt voor jou vertaald 
naar tekst of gebarentaal. 
Om te kunnen bellen via KPN Tele-
tolk en Tolkcontact tolk op afstand in 
te zetten, heb je de Tolkcontact-app 
nodig. Heb je deze nog niet? Vraag ‘m 
dan eerst aan. Daarna kun je je een-
voudig en kosteloos aanmelden voor 
KPN Teletolk.

Tolkcontact-app aanvragen
Om te kunnen bellen via KPN Tele-
tolk en Tolkcontact tolk op afstand in 
te zetten, heb je de Tolkcontact-app 
nodig. Heb je deze nog niet? Vraag ‘m 
dan eerst aan. Daarna kun je je een-
voudig en kosteloos aanmelden voor 
KPN Teletolk.

Coronatest nodig?
BEL VOOR EEN AFSPRAAK VIA KPN TELETOLK 

EN ZET EEN TOLK OP AFSTAND IN!
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Allereerst hartelijk dank voor de vele hartelijke nieuw-
jaarswensen. Wederzijds Gods zegen toegewenst 
voor 2021. 
 
Wat was het mooi afgelopen weekend met al die sneeuw 
he…. Hebben jullie fijn buiten gespeeld allemaal? 
Renske en Willard kregen de skipakken aan en konden 
er maar niet genoeg van krijgen buiten. Renske rolde als 
een hondje door de sneeuw heen en Willard probeerde al 
die dwarrelende witte vlokjes te pakken. 
 
Afgelopen week heeft premier Rutte weer een persconfe-
rentie gegeven en moeten de scholen nog tot 9 februari 
gesloten blijven, dat is natuurlijk erg jammer. Hoe is het 
om thuis te moeten rekenen, schrijven en je taallessen te 
moeten maken? Ben heel benieuwd naar jullie ervaring 
en verhalen. 
 
Thera en Renske Boeser: Wat leuk dat je een tuintje 
gaat doen Renske, ik ben heel benieuwd of het lukt en 
natuurlijk of de aardbeien en tomaten lekker zijn! Hoe is 
het Thera? Lukt het thuisonderwijs een beetje? 
Eloise en Robert-Jan Versprille: Wat maken jullie de 
puzzels altijd keurig , compliment! Gaat het goed met 
jullie? Ga zo door met het maken van de puzzels. 
Annelot van Luijk: Dat is leuk…. samen met mama jarig 
zijn! Ik ben heel benieuwd wat je voor je verjaardag 
gekregen hebt! Wel erg jammer dat je dit jaar geen visite 
mag ontvangen he, of heb je er samen met mama een 
oplossing op bedacht? 
Elselien Sinke: Wat een mooie kaart weer met de oplos-
sing erop, dankjewel! Willard loopt al 2 maanden los en 
dat gaat erg goed. Momenteel probeert hij net als zijn 

zus te springen en oefent hij af en toe met rennen (en 
valt dan steeds). Vervelend hoor dat je niet naar school 
mag, probeer en maar het beste van te maken hoor. 
Zet hem op! 
Mathilde Bakker: Hartelijk dank voor het lieve en mooie 
kaartje bij je oplossing. Renske heeft er veel mee heen 
en weer gelopen, want paarden vindt ze echt mooi! 
Deze keer heeft mijn man Harm de puzzel bedacht en 
gemaakt, hij had namelijk een ontsteking aan zijn voet 
en heeft 2 weken thuis gezeten… al liggend op de bank 
heeft hij een mooie (maar misschien wel wat moeilijke) 
puzzel bedacht voor jullie…. benieuwd of jij hem kunt 
oplossen zonder je Bijbeltje erbij! 
Rosalie Izelaar: Wat ontzettend fijn dat je dichterbij 
woont nu en lekker gewoon naar huis kan met de taxi! 
Hoe is het in het nieuwe huis? Wil je je nieuwe adres ook 
even doorgeven bij de volgende oplossing, want nog 
2 puzzels en dan heb je een boekenbon verdiend en die 
moet natuurlijk niet naar het oude adres toe. 
 
Er zijn dit keer 6 nieuwe puzzelaars, een hartelijk welkom 
aan: Jordy Boeder, Joost Damen, Willemijn de Gast, 
Sanne Hooghwerff, Leah de Jong en Christiaan Wolf. 
 
De volgende kinderen hebben 5 punten en daarmee een 
boekenbon verdiend: 
Stefan Benschop, Maria Boer, John Breukel, Ellianne de 
Heer, Hanna Hulsman, Jantine de Jong, Renate de Jong, 
Daniel Murre, Anna Nouwen, Tonita Rink, Sjaco Rink, 
Julian Schipper, Elselien Sinke, Judith Sturm en Lucas van 
de Vreede. 
De volgende kinderen hebben hun laatste boekenbon 
verdiend: Thirza den Besten en Nelleke Smitsman.

Beste
puzzelaars

Door juf Marjolein

PUZZEL
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In deze puzzel komen uitspraken van mensen uit de Bijbel voor. Kun jij de goede persoon met de goede 
uitspraak combineren? Als je alle namen hebt gevonden bij de uitspraken blijft er 1 naam over. 
 
1. Ben ik een hond, dat gij tot mij komt met stokken?       
2. De HEERE heeft gegeven en de HEERE heeft genomen; de Naam des HEEREN zij geloofd. 
3. Wie zijt Gij, Heere?   
4. Wanneer ik dan omkom, zo kom ik om. 
5. Zon, sta stil te Gíbeon, en gij maan, in het dal van Ajálon. 
6. Ik heb niet gelachen. 
7. Goede Meester, wat zal ik goeds doen, opdat ik het eeuwige leven hebbe? 
8. Zingt den HEERE, want Hij is hogelijk verheven, Hij heeft het paard met zijn ruiter in de zee gestort. 
9. Mijn vader heeft u met geselen gekastijd, maar ik zal u met schorpioenen kastijden. 
10. Neemt mij op, en werpt mij in de zee, zo zal de zee stil worden van ulieden… 
11. Ik weet het niet; ben ik mijns broeders hoeder? 
12. Hoe kan een mens geboren worden, nu oud zijnde? Kan hij ook andermaal in zijner moeders buik 

ingaan en geboren worden? 
13. Spijze ging uit van den eter en zoetigheid ging uit van den sterke. 
14. Het is der schaduw licht, tien graden nederwaarts te gaan; neen, maar dat de schaduw tien graden 

achterwaarts kere. 
15. uw volk is mijn volk en uw God mijn God. 
16. Zijn niet Abána en Farpar, de rivieren van Damascus, beter dan alle wateren van Israël…? 
17. En ook is alrede de bijl aan den wortel der bomen gelegd… 
18. Ben ik u niet beter dan tien zonen? 
19. Geef mij kinderen, of indien niet, zo ben ik dood. 
20. Heere, waart Gij hier geweest, zo ware mijn broeder niet gestorven; 

Kaïn - Naäman - Martha - Sara - Elkana - Saulus - Rehabeam - Johannes de Doper - Simson - Goliath 
- de rijke jongeling - Rachel - David - Esther - Nicodémus - Job - Hizkia - Mirjam - Ruth - Jozua - Jona 
 
Welke naam blijft er over?

Schrijf van deze persoon een uitspraak uit de Bijbel op die jij weet.

DE NIEUWE PUZZEL

SCHRIJF DE OVERGEBLEVEN NAAM MET DE UITSPRAAK VOOR 20 FEBRUARI 
IN EEN VOLDOENDE GEFRANKEERDE ENVELOP OP NAAR: 

JUF MARJOLEIN, HARINGBAND 10, 3371 JA HARDINXVELD-GIESSENDAM
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Begin lijdenstijd
Kijken jullie weleens op de kalender?
Misschien kijk je wel op welke dag je 
jarig bent.
Of als er iets anders moet gebeuren.
Dan kijk je op de kalender.

Neem de kalender van de maand 
februari eens voor je.
Wat zie je dan?
Dan zie je dat er op 14 februari 
iets staat.
Op sommige kalenders staat er: 
Eerste lijdenszondag.
Op andere kalenders staat er: 
Begin lijdenstijd.
Maar het betekent hetzelfde. 
Wat doen we dan?
Dan denken we over het lijden en 
sterven van de Heere Jezus.
Het staat in de Bijbel.
Over het lijden en sterven van 
de Heere Jezus gaat het ook in 
deze vertelling.
Luister maar.

Naar Jeruzalem
Op een dag gaat de Heere Jezus, 
met Zijn discipelen naar Jeruzalem.
Discipelen zijn leerlingen van de 
Heere Jezus.
Ze gaan naar Jeruzalem om het 
paasfeest te vieren.

Doe wat Ik zeg
Als ze bij een dorpje komen, roept de 
Heere Jezus twee discipelen.
Hij zegt: Jullie moeten iets doen.
In de verte staat een veulen. 
( jonge ezel)
Het staat vastgebonden. Ga er heen.
Maak het veulen los en breng 
het bij Mij.
Als iemand vraagt: Waarom maken 
jullie het veulen los, moet je zeggen: 
De Heere heeft het 
nodig. Doe wat Ik zeg.

De discipelen gaan weg en zoeken.
Zien ze het veulen staan? Ja.
De Heere Jezus heeft gezegd waar 
het veulen staat.
De Heere Jezus weet alles. 
Hij is alwetend.

Terug naar de Heere Jezus
De discipelen maken het veulen los.
Daar komt de baas.
Hij vraagt: Waarom maken jullie het 
veulen los?
De discipelen zeggen: De Heere 
heeft het nodig.
Dan mag het.

De discipelen stelen niet.
De Heere Jezus mag het 
veulen hebben.

Alles is van Hem, omdat Hij de Zoon 
van God is.

De discipelen gaan terug naar de 
Heere Jezus.
Ze geven het veulen aan Hem.
De discipelen doen nog meer.
Ze trekken hun jassen uit en leggen 
die op het veulen.
Nu zetten ze de Heere Jezus er op.
De Heere Jezus moet op een mooi 
veulen rijden.

Hosanna
Daar gaat de Heere Jezus.
Naar Jeruzalem, op het veulen.
De discipelen zingen: 
Hosanna! Hosanna!
De andere mensen zingen 
ook: Hosanna!
Ze roepen steeds harder: Hosanna!
Gezegend is Hij Die komt in de naam 
van de Heere.
Hosanna! Geef ons zegen! Hosanna!

De mensen denken dat Jezus een 
Koning is van de aarde.
Nu gaat Hij naar Jeruzalem, 
denken ze.
Straks jaagt Hij alle vijanden die er 
zijn, weg.
Maar… de mensen denken fout.

NAAR JERUZALEM
Door mevr. R. Quist

» KIDS «
Bijbelverhaal
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De mensen trekken hun jassen uit en 
leggen ze op straat.
Daar moet Jezus over lopen, met 
het veulen.
De jassen zijn net als een mooie 
loper voor de koning.
De mensen en kinderen plukken 
takken van de bomen.
Ze zwaaien ermee en roepen:  
Hosanna!
Gezegend is onze Koning.

Stop
Wie zeggen er: Stop.
Dat zeggen de farizeeën.
Farizeeën zijn leiders uit de tempel.
Ze zeggen tegen de Heere Jezus: 
Geef straf voor het zingen.
De Heere Jezus zegt: Nee, Ik geef 
geen straf voor het zingen.
De mensen moeten zingen.
Als de mensen niet zingen, wordt er 
op een andere manier wél gezongen.

Bijna in Jeruzalem
De Heere Jezus is bijna in Jeruzalem.
De discipelen en de mensen die 
volgen, gaan mee.
De Heere Jezus kijkt naar de 
stad Jeruzalem.
En dan… dan huilt de Heere Jezus.
Waarom?
De Heere Jezus weet wat er over een 
poosje gebeurt.
Wat gebeurt er dan?
Dan zullen deze mensen roepen: 
Weg met Jezus!
Kruis Hem! Wij willen niet dat Jezus 
onze Koning is.

De Heere Jezus huilt omdat er zoveel 
mensen niet in Hem willen geloven.
Hun hart blijft boos.
In een boos hart is de duivel de baas. 
Ook bij ons.
Als de duivel de baas is in ons hart 
zitten we vast aan de zonden.
Dan is het niet goed tussen 
God en ons.
God is toornig op de zonden.
Mensen en kinderen met een boos 
hart zijn vijand van God.

God de Vader is toornig op 
de zonden.
Er moet voor de zonde 
betaald worden.
Anders kan er niemand van de zonde 
verlost worden.
Er is er maar Eén die betalen kan 
voor de zonden.
Die Ene is Koning Jezus.
Hij betaalt met Zijn eigen bloed.
Dat is een groot wonder.
Dat is grote liefde.

De Heere Jezus heeft grote liefde tot 
Zijn Vader en voor Zijn kinderen.
Als de Heere God het bloed en het 
werk ziet van Zijn Zoon, de Heere 
Jezus, is Hij niet toornig
meer op de zonden van allen die bij 
Jezus horen.
Want Jezus heeft Zijn kinderen 
gekocht met Zijn bloed.

Sterfdag
De Heere Jezus is aan het 
kruis gestorven.
Weet je hoe de sterfdag van de 
Heere Jezus heet?
Goede Vrijdag.
Op Goede Vrijdag heeft de Heere 
Jezus geroepen: Het is volbracht.
Het betekent: Vader, Ik heb alles 
gedaan wat Ik moest doen.
Nu is de weg naar U weer open.

Omdat de Heere Jezus gestorven is, 
kunnen wij nog zalig worden.
Alleen om het bloed van de 
Heere Jezus.
Vraag of de Heere Jezus jou zalig 
maakt door het geloof in Hem.
Jezus leeft nu in de hemel.
Geloven in de Heere Jezus kun je 
nog leren door het werk van de Hei-
lige Geest.

Leer in deze lijdenstijd uit je hoofd: 
En het bloed van Jezus Christus 
Zijn (Gods)
Zoon reinigt van alle zonden. (reinigt 
= maakt mijn hart nieuw)

Een vijand van God leeft buiten God.
Buiten God zijn we verloren.
In de Bijbel leert de Heere dat 
het nog goed kan komen tussen 
God en ons.
Het kan goed komen door het werk 
van de Heere Jezus.
Daarom hebben wij Zijn werk nodig 
voor ons hart om gelukkig te worden.

Golgotha
Er gaan dagen voorbij.
De mensen zingen niet meer. 
Ze roepen: Weg met Jezus!
Kruis Hem!
Het betekent dat de Heere Jezus 
moet sterven aan het kruis.
Gebeurt het? Ja, het gebeurt.
Buiten Jeruzalem, op de heuvel Gol-
gotha, staan drie kruisen.
Aan het middelste kruis wordt de 
Heere Jezus gehangen.
Aan de twee andere kruisen worden 
moordenaars geslagen.
Moordenaars zijn kwaaddoeners.
De Heere Jezus is 
geen kwaaddoener.
Hij hangt er voor kwaaddoeners.

De mensen roepen leugens over de 
Heere Jezus.
De Heere Jezus vraagt Zijn Vader in 
de hemel om vergeving voor de spot-
tende mensen.
Dat is een wonder. Wie wil er voor 
vijanden bidden? De Heere Jezus.

De mensen zijn boos op de 
Heere Jezus.
Heeft Hij fout gedaan?
Nee, de Heere Jezus heeft alleen 
maar goed gedaan.
Hij heeft veel zieken genezen en 
andere wonderen gedaan.
De Heere Jezus heeft de kruisdood 
niet verdiend.
Wij hebben de kruisdood verdiend 
om onze zonden.
Weet je waarom de Heere Jezus aan 
het kruis sterft?
Omdat de Heere Jezus een gehoor-
zame Knecht van Zijn Vader is.
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Deputaatschap tot Hulpverlening 
in Bijzondere Noden van 

de Gereformeerde Gemeenten

dovenschoolzimbabwe

Dove kinderen tellen niet mee in 
de Zimbabwaanse maatschappij. 
Ouders nemen vaak niet de moeite 
om deze kinderen naar school te 
sturen. De dovenschool richt zich 
speciaal op deze kinderen. Ze krij-
gen onderwijs, leren communice-
ren én ze ‘horen’ het Evangelie.

Steunt u de dovenschool met 
een gift?
IBAN NL52 INGB 0000 307447

Bijzondere Noden ondersteunt 
namens de leden van de 
Gereformeerde Gemeenten 
structurele projecten in meer dan 
twintig landen. 

doneer via onze website www.bijzonderenoden.nl
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