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Het einde van het jaar 2021 nadert al gauw en dan hopen we het 
nieuwe jaar 2022 in te gaan. Het is een tij d om stil te staan bij  wat 
er allemaal gebeurd is in het afgelopen jaar. Opnieuw is het een 
moeilij k en onzeker jaar vanwege het onzichtbare virus. Wat zal er 
ook veel gebeurd zij n voor ieder persoonlij k, verdriet en vreugde. Wat 
liggen deze dingen soms zo dichtbij  elkaar zodat we het niet kunnen begrij pen. 
Mij n dank gaat uit naar de dovenpastores, dhr. Agteresch, dhr. van Belzen, mevr. Quist, mevr. 
Murre, Marjolein Schipper en onze redactieleden Greetje, Hanneke en Peternel voor jullie 
inzet door mooie bij dragen aan te leveren voor de Doven Contactbladen. Ons blad gaat 
steeds mooier en leesbaarder worden dankzij  jullie. Er was een fi jne samenwerking.
Langs deze weg wil ik, namens ons gezin u bedanken voor de vele kaarten en felicitaties bij  
de geboorte van onze zoon en wij  wensen u goede feestdagen en een goede jaarwisseling 
toe.

Hartelij k groeten,
Neeltje de Vos
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Een vader die door zij n kind naar het leven wordt gestaan. 
Kan het triester? David is de Jordaan over getrokken met 
zij n volgelingen en nu zal de beslissende slag geleverd 
worden met Absaloms troepen. Een bange nacht ligt ach-
ter hem en aan de morgen maakt David deze derde psalm. 
Duizend zorgen, duizend doden, kwellen zij n angstvallig 
hart. Hebt u dat ook nooit? Als we zien op toenemend 
onbegrip, ja vij andschap tegen de normen en wetten van 
Gods Woord. Afbrokkelend kerkelij k Nederland. Afval. 

En, dat is wel het ergste: de vij anden bevinden zich niet 
alleen van buiten! Nee, die vurige pij len van binnen. Velen 
zeggen van mij n ziel:Hij  heeft geen heil bij  God. En juist 
dát , dát breekt David van binnen. Dat sloopt zij n kracht 
het meest. Dat werkt zo verlammend! En hebben die bin-
nenpraters niet gelij k? Als wij  zien op onszelf, blij ft er toch 
ook niets over dan schuld en schaamte. Dan verliezen we 
alle rechten. Immers, als David terug ziet in zij n leven, wat 
blij ft er dan over dan zonde, schuld en schande? Wat een 
bestaan! Wat een afmakingen! Bathseba, Uria, enz. Ach, 
David heeft niets om op terug te vallen. Niets, nee in zich-
zelf tenminste! Alleen schaamte. Schuld. De binnenpraters 
van binnen en de vij anden en lasteraars van buiten, want 

die zij n er ook, hebben allemaal gelij k. Hij  heeft geen heil 
bij  God. Zeker niet. Dat is waar. Volkomen waar. ..en hoe 
ligt dit bij  ons?

En dan, lezer, dan breekt toch ondanks David het “noch-
tans” des geloofs door. Mogen we door genade daar nu 
ook wat van kennen? Wat een ontzettend wonder, dat 
diezelfde God, Die in de harten der uitverkorenen het 
zaligmakend geloof plant, dit ook doet beoefenen. “Doch 
Gij , HEERE!” En de dichter zingt ervan:
Maar trouwe God, Gĳ  zĳ t,
Het schild dat mĳ  bevrĳ dt, 
Mĳ n eer, mĳ n vast betrouwen!” 

En daar mag een schuldige in zichzelf, die bloot staat aan 
alle mogelij ke aanvallen, en die ten diepste geen enkel 
verweer heeft in die strij d, die weerloos is en die beeft 
voor het ritselen van een blad, laat staan voor naderend 
oorlogsgeweld, toenemende secularisatie, dáár mag hij  
door het geloof de toevlucht nemen tot de GETROUWE 
VERBONDSGOD. “HEERE”, zo lezen we. Gij  zij t een schild 
voor mij . Die onveranderlij ke Verbondsgod. God de vader, 
Die in de eeuwigheid Zij n Kerk verkoor, God de Zoon Die de 
zaligheid verwierf en God de Heilige Geest, Die de zalig-

D� toevluch� 
va� ee � ell endig�

Deze psalm is gemaakt door David 
tĳ dens één van de dieptepunten 
van zĳ n leven. Of kunnen we beter 
spreken van een hoogtepunt? 
Immers zĳ n niet de meeste kostelĳ ke 
psalmen gemaakt, beter: geboren van 
deze man naar Gods hart juist in de 
smeltkroes van de ellende? Blinkt 
niet juist in de oven het goud op z’n 
heerlĳ kst? Moest David eerder in zĳ n 
veel bewogen leven vluchten voor 
Saul, thans echter moet hĳ  vluchten 
voor een eigen kind: Absalom.

Doch Gij , 
HEERE, 

zij t een schild 
voor mij .

Psalm 3 vers 4a
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heid ook toepast en uitwerkt in de harten van arme ellen-
digen, bevenden, sidderenden, schuldigen, ja verlorenen!

 Lezer, kent u dat heilgeheim? Om met alle zorgen en 
noden, persoonlij k, huiselij k kerkelij k, maar ook op politiek 
gebied met alles, met alles tot hem te mogen vluchten en 
ook alles in ’s HEEREN handen over te geven? Maar ook 
achter Hem te mogen schuilen. Wiens komst in het Vlees 
we over enkele weken weer mogen gedenken. Of schuilt u 
nog achter uw eigen gemaakte schilden?. Roemt u nog in 
eigen krachten? Kunt u zelf uw hoofd nog zo goed ophef-
fen? Werd u er nooit aan ontdekt dat u in u zelf geen 
enkele bestaansgrond hebt voor God? O, smeekt toch om 
Genade, eer u wegzinkt in de eeuwige diepten.

O, De God van David ontdekke ons aan onszelf, Hij  snij de 
weg alle eigengerechtigheid opdat de Grote Davidszoon 
CHRISTUS gekomen in het vlees, ook geopenbaard worde 
in het hart . Hij , Die getroff en werd door de vurige pij len 
des satans, door een spottende menigte werd gehoond, 
door ruwe soldaten werd gekruisigd en geen schild had, 
toen de violen van Gods Toorn over Hem werden uitge-
stort. Opdat Hij  op grond van recht een schild zou zij n 
voor verlorenen en rampzaligen in zichzelf en de bedruk-
ten het ervaren mogen:
“Op u vest ik het oog,
Gĳ  heft mĳ n hoofd omhoog,
en doet m ’Uw gunst aanschouwen.

Ds. W. Harinck, Utrecht
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1. ZIJN NAAM GEGEVEN
Kinderen, van wie heb jij je naam gekregen? Bij je geboorte 
hebben je vader en moeder jou je naam gegeven. Daarna 
hebben jouw ouders een geboortebericht verstuurd. En op 
jouw geboortekaartje stond jouw naam geschreven: je roep-
naam en je doopnaam. Misschien heb je wel meer dan één 
doopnaam. 
Bij de profeet Jesaja gaat het ook over een naam. Het gaat 
over vijf namen van het koninklijke Kind. Het is het geboor-
tebericht van de Heere Jezus: het Kind van Bethlehem. Hij is 
het Kind in de kribbe van Bethlehem. Hij is Gods Zoon. Die 
naam vertelt ons over wie Hij is en wat Zijn werk is. 

Bovendien is er iets bijzonders met die naam. Wij sturen 
een geboortebericht nádat een kindje is geboren. Maar 
dit bericht komt bij de profeet Jesaja lang vóórdat het 
Christuskind in Bethlehem is geboren. De profeet Jesaja leef-
de 700 jaren voor de geboorte van de Heere Jezus. Hij is de 
evangelist van het Oude Testament. Toch staat het voor de 
profeet zeker en vast dat de Christus geboren zou worden. 
Jesaja brengt de boodschap in de tekst alsof hij bij de kribbe 
staat. Hij schrijft: “Want een Kind is ons geboren, een Zoon 
is ons gegeven.” Hij zegt niet: Het zal geboren worden, maar 
het is geboren! Hij beschrijft het alsof het al gebeurd is. Het is 
de voltooide tijd. Zo zeker en vast ligt deze belofte. 

Het was in Israël een onrustige tijd. Israël werd bedreigd door 
vijanden. Het volk van Israël leefde in angst en in grote onze-
kerheid. Soms waren de mensen gewoon radeloos. Daarom 
zochten ze de hulp van valse profeten en offerden ze aan de 
afgoden. Het was een donkere tijd. Velen hadden de Heere 
vergeten en Zijn dienst verlaten. Zo begint het ook in ons 
hoofdstuk: “Het volk, dat in duisternis wandelt.” Ze zitten in 
het land van de schaduw van de dood. Het is het beeld van 
grote verlorenheid. 
Dan zegt het Woord: “Het volk, dat in duisternis wandelt, 
zal een groot licht zien;” In vers 3 staat dat er verlossing zal 
komen, net zoals in de tijd van de Midianieten. Dan moet je 

G EH O U D EN O P 12 D EC EM B ER 2020 T E H A R D I N X V EL D-G I E S S EN DA M D O O R D S . W. H A R I N C K

Het geboortebericht 
van de Zaligmaker
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denken aan de richterentijd, de tijd van Gideon. In deze tijd 
zond de Heere verlossing. Het wordt zelfs vergeleken met 
de tijd van de verlossing uit Egypte. Toen moesten ze dat 
juk dragen en slavenwerk doen. Zo’n grote verlossing zal de 
Heere zenden.

“Het volk, dat in duisternis wandelt, zal een groot licht zien;” 
De profeet Jesaja gaat vertellen Wie dat Licht is. Hij zegt in 
vers 5: “Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gege-
ven, en de heerschappij is op Zijn schouder; en men noemt 
Zijn naam Wonderlijk, Raad, Sterke God, Vader der eeuwig-
heid, Vredevorst;” Dat is de Heere Jezus. Hij is de geboren 
Zaligmaker. Hij is dat Kind. Hij is de Zoon. Hij redt uit de duis-
ternis van de zonden en de schaduw van de dood. Bij de pro-
feet Jesaja klinkt hier de kerstboodschap van grote verlossing. 
“Want een Kind is ons geboren.” 

U begrijpt dat dit Kind een Koningskind is, want de heer-
schappij is op Zijn schouders. U moet maar eens denken 
aan onze koning Willem Alexander. Op de officiële statiefoto 
draagt de koning een mantel om zijn schouders. Dat is het 
teken van heerschappij, macht en gezag. Dat wordt hier van 
de Zaligmaker gezegd.
Dat Kind heeft heerschappij. Hij heeft macht in de hemel en 
op de aarde. Hij is bekleed met dat goddelijke gezag. Toen de 
wijzen uit het oosten in de stad Jeruzalem kwamen, vroegen 
ze: “Waar is de geboren Koning van de Joden?” Toen de engel 
aan Maria was verschenen, zei hij: “Deze zal groot zijn, en de 
Zoon des Allerhoogsten genaamd worden; en God, de Heere, 
zal Hem den troon van Zijn vader David geven.” Het is wel 
een opmerkelijke heerschappij, want Zijn wieg is een kribbe 
en Zijn troon is een kruis. Toch wordt de grootheid van deze 
heerschappij in vers 6 genoemd door de profeet Jesaja. 

Dan staan er vijf namen in onze tekst. Toch zegt Jesaja niet: 
En men noemt Zijn namen. Nee, er staat: “en men noemt Zijn 
naam.” Er staat één naam, maar dan volgen er vijf. Die vijf 
namen zijn samen één naam. Die namen vallen heilig samen 
in dit Kind. Zijn naam is Wonderlijk. Hij is ook wonderlijk. Zijn 
naam is Raad. Hij is ook raad. De naam Wonderlijk staat voor-
op. Dat is niet onopzettelijk. Alles aan dit Kind en aan deze 
Zoon is wonderlijk. 
De geboorte van elk kind is een groot wonder. Het is wonder-
lijk hoe een klein kindje groeit in de schoot van de moeder. 
Maar de geboorte van dit Christuskind is nog een veel groter 
wonder. We kunnen met ons verstand niet begrijpen dat 
Gods Zoon ons in alles gelijk is geworden, behalve de zonden. 
Wat is dat een verborgenheid. Wat is dat een wonderlijk 
geheim. De verborgenheid van de godzaligheid is groot. God 
is geopenbaard in het vlees. 

Dit Kind in de kribbe van Bethlehem zal verlossing zenden. 
Het volk van Israël denkt niet aan verlossing door een gebo-
ren Kind in een kribbe. Wij denken daar ook niet aan, maar 
dat is wel het doel waarvoor de Vader Zijn Zoon gezonden 

“Want 
een Kind 

is ons 
geboren .”
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heeft: verlossing langs die wonderlijke weg. Hij bracht ver-
lossing door de weg van de kribbe naar het kruis. Hij moet 
de prijs betalen. Hij moet aan de eisen van Gods gerechtig-
heid voldoen. De zonden zijn groot en die moeten worden 
betaald. Hij moet dat grote werk van de verlossing gaan 
volbrengen. Hij zal zich moeten vernederen tot in de dood. 
Hij zal de weg van het offer gaan. Op deze manier zal Hij tot 
het doel komen: verlossing, opdat een volk dat in duisternis 
wandelt een groot licht zal zien. 

De naam Wonderlijk staat voorop. Dat betekent nog iets 
voor ons allemaal. Het betekent ook dat er in ons leven een 
wonder moet gebeuren. Het wonder van een nieuw hart, de 
wedergeboorte! Denken we daar aan? Er moet een wonder 
gebeuren van bekering tot de Heere. Je moet leren buigen 
voor Gods aangezicht. Je moet leren bidden: O God, wees 
mij, zondaar, genadig. Kom, wil de Heere toch zoeken! Zoek 
de Zaligmaker nu Hij nog te vinden is. Hij is het gegeven Kind 
en de geboren Zoon. “En men noemt Zijn naam Wonderlijk, 
Raad, Sterke God, Vader der eeuwigheid, Vredevorst;” 

2. ZIJN NAAM NOEMEN
Als er een kindje is geboren vragen we: Is het gezond? Wat 
is de naam van het kindje? Dan zegt de vader of de moeder: 
Wij noemen hem/haar, en dan wordt de naam genoemd. De 
naam noemen is heel bijzonder. Een vader of een moeder 
noemt de naam van het geboren kindje dat ze van de Heere 
gekregen hebben. Hier staat in vers vijf: “En men noemt Zijn 
naam.” Gods kinderen leren de naam van de Zaligmaker noe-
men. Dat is het genadewerk van de Heilige Geest. Die Geest 
leert ons wie wij zelf zijn en wat onze staat is. Dan leren we 
eerst onze eigen naam kennen: zondaar, schuldig aan al Gods 
heilige geboden. Hij leert ons hoe wij geboren zijn. Hij leert 
ons dat we Adams kinderen zijn. Die Heilige Geest leert die 
naam noemen door plaats te maken in het hart van de zon-
daar voor die naam. “En men noemt Zijn naam Wonderlijk.” 

Die naam brengt een diepe verwondering: Als je in de nacht 
van je schuld en gemis die naam gaat horen in het Evangelie, 
dan worden je ogen geopend voor de gepastheid en dier-
baarheid van deze geboren Zaligmaker. Je gaat zien dat Hij 
in de wereld is gekomen om te zoeken en zalig te maken dat 
verloren was. Toen het voor mij niet meer kon, toen het aan 
mijn kant zo verloren was, toen ik gevoelde naar het recht-
vaardige oordeel van God tijdelijke en eeuwige straffen ver-
diend te hebben. Wat wordt het dan een wonder als dat Licht 
in je hart gaat schijnen. Dan ga je zien dat er nog een Weg is. 
Dan ga je zien dat er nog een Middel is om de verdiende straf 
te ontgaan. Wat is dat wonderlijk! Kennen wij dat wonder-
lijke? Kennen we de verwondering dat we nog zalig kunnen 
worden? Weten wij dat de Heere verlorenen zoekt? Weten 
wij dat Hij kwam in onze armoede en in de diepten van onze 
ellende? 
Gods kinderen weten van die verwondering. De Heere werkt 
ook een blijvende verwondering in het hart. Die stille ver-

wondering is een kenmerk van Gods genade. Maria heeft 
gezongen van de verwondering in haar hart. Dan mag ze Hem 
haar Zaligmaker noemen, die in haar lage staat Zijn dienst-
maagd niet versmaadt. 

“En men noemt Zijn naam: Raad.” Op Hem is de Geest des 
raads en der sterkte. Raad is Zijn naam. Hij is die grote 
Profeet en Leraar die ons de raad en de wil van God volko-
men heeft geopenbaard. Wat een dierbare naam voor men-
sen die de radeloosheid van de Pinksterlingen kennen. Zij 
zagen hun schuld en riepen: Mannenbroeders, wat moeten 
we doen? Raad, wat een dierbare naam is dat als wij het niet 
meer weten. Hoe geeft Hij dan onderwijs door Zijn Woord en 
door Zijn Geest in een missend en zoekend hart. 
In de Christenreis van John Bunyan loopt daar een man met 
een pak op zijn rug in de duisternis. Hij vraagt: Is er nog 
ontkoming van de toekomende toorn? Dan krijgt hij raad en 
onderwijs. Zie je daar dat poortje? Daar moet je heen. Hij zag 
dat poortje niet. Dan krijgt hij nog meer raad. Zie je dan dat 
kleine lichtje? Hij tuurt in de verte met zijn pak op zijn rug en 
dan ziet hij daar in de verte een klein lichtpuntje. Zo geeft Hij 
missenden en zoekenden raad. 

Dan gaat de tekst nog verder: Sterke God. Hij is niet alleen 
de Wonderlijke Raadsman, maar ook de Sterke God. Hij is 
wonderlijk van raad en groot van daad. Hij is sterker dan alle 
mensen. Dat is nodig want Hij moet de last van de toorn van 
God over de zonden dragen. Die goddelijke kracht is in dat 
Kind verborgen. Dat is verborgen in Zijn vernedering. 

Maar Hij is die sterke God. Hij is machtig om te verlossen. 
Hij heeft sterke handen. Die handen zijn sterk genoeg om 
een zondaar uit de duisternis over te zetten naar Gods 
wonderbaar en heerlijk licht. Er is kracht in Zijn bloed. Zijn 
bloed wast en reinigt van al de zonden. Dat bewijst Hij in 
het leven van Gods kinderen. Hij bewijst dat Hij een sterke 
God is. Dan zegt Jeremia: “HEERE! Gij hebt mij overreed, en 
ik ben overreed geworden; Gij zijt mij te sterk geweest, en 
hebt overmocht;” In de kracht van Zijn genade overwint Hij 
jouw hart. Dan worden vijanden met God verzoend. Hij is die 
sterke God. 

“En men noemt zijn naam Vader der eeuwigheid.” Hij is de 
gegeven Zoon en tegelijkertijd Vader der eeuwigheid. De 
Heere Jezus kan zeggen: Ik en de Vader zijn één. Hij is de 
Zoon van de eeuwige Vader. In Hem openbaart God zichzelf. 
Hij openbaart Zich in Zijn opzoekende zondaarsliefde, in Zijn 
trouw, in Zijn barmhartigheid en in Zijn rechtvaardigheid. 

Hij is ook de Vredevorst. Hij is de Koning van de vrede. 
In Hem is de goddelijke shalom. De vrede is in dit Kind. 
Hij is wijzer dan Salomo. Hij is sterker dan Simson. Hij is 
Wonderlijk. Hij is Raad. Hij is een Sterke God. Hij is Vader der 
eeuwigheid, maar boven alles is Hij de Vredevorst. Hij geeft 
de vrede in de vergeving van zonden en in de verzoening met 
God. De vrede van God die alle verstand te boven gaat is in 
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Hem. Niet alleen vrede met God, maar ook tussen God en de 
zondaar. 

Maar de vrede mag je ook breder zien: vrede met de men-
sen. Het is een vrede met de schepping. Het is een volkomen 
vrede waarin geen zonden meer zijn. In deze vrede zijn geen 
tranen meer. Hier zal niemand zeggen: Ik ben ziek. Hier zal de 
de dood geen heerschappij meer hebben. Die eeuwige vrede 
is in dit Kind. Dat is een vrede die alleen je deel worden 
kan door het geloof. Door het geloof kan je vrede met God 
hebben in de toegerekende gerechtigheid van die volkomen 
Zaligmaker. In de geschonken genade ontvangen we vrede 
met God. 
Zijn koninkrijk is het koninkrijk van de vrede. Het verbond dat 
Hij opricht is het verbond van de vrede. Door Zijn bloed heb-
ben wij vrede bij God. Wat is dat groot! Dan mogen we twee 
dingen weten. Als eerste weet je dat de aanblik van jouw 
zonden en schuld onvrede geeft. Dan kennen we die worste-
ling en die nood van ons hart. 

Rust, noch vrede wordt gevonden, 
Om mijn zonden, 
In mijn beend’ren, dag of nacht.

Kennen we die onrust en die onvrede? Het begint met het 
roepen: God, treedt met mij niet in het gericht. Want wie zal 
voor Uw aangezicht bestaan? Daarmee begint het. Zo maakt 
de Heere plaats in het hart voor de wonderen van de gebo-

ren Zaligmaker. Eén blik op Hem door dat dierbare geloof 
geeft reeds zaligheid en vrede. Dan zullen we zien dat de 
straf die ons de vrede aanbrengt op Hem was. Zo is de vrede 
die Hij schenkt aangebracht. Hij geeft vrede met de weg van 
je leven. Hij geeft vrede met het kruis wat Hij je oplegt en 
te dragen geeft. Hij geeft vrede met de kromming van het 
levenspad. Je krijgt dan vrede in het volgen van deze Koning. 

Vrede is de toekomst van allen die Hem vrezen. Het gaat 
naar de eeuwige vrede toe. Dat is die eeuwige toekomst voor 
Gods Kerk. Op deze aarde is het nog een strijd, maar straks 
wacht die eeuwige overwinning. Dan wordt de dood, de 
laatste vijand die hen zo vrezen doet, teniet gedaan. Want Hij 
heeft de dood verslonden tot een eeuwige overwinning. Dan 
wordt het sterven van Gods kinderen een erven. Dan zal het 
eeuwig vrede zijn. 

Geliefde vrienden en vriendinnen, wat kan het allemaal 
anders gaan. Het is coronatijd. Dat voelen we allemaal. We 
missen dan veel, maar in Zijn goedheid heeft de Heere ons 
allen gedragen. Hij heeft Zijn Woord nog gelaten. 
Hij geeft nog de boodschap van de vrede waarin de Heere 
het je toeroept: Bekeert u! Bekeert u! Waarom zou je ster-
ven? Hij wacht nog om genadig te zijn. Er is nog vrede te 
vinden in die geboren Zaligmaker. “Want een Kind is ons 
geboren, een Zoon is ons gegeven, en de heerschappij is op 
Zijn schouder;” Wees daarom maar stil in alle strijd en vrees 
en zie op Hem! De Heere regeert! “De heerschappij is op Zijn 
schouder.” 
Wat is het een rijke troost om met Paulus te kunnen zeg-
gen: Wij hebben dan altijd goede moed. Als je op jezelf, op 
de omstandigheden ziet, verliezen we de moed. Maar als 
je op Hem ziet krijg je goede moed. “En men noemt Zijn 
naam Wonderlijk, Raad, Sterke God, Vader der eeuwigheid, 
Vredevorst;”

Amen. 

“En men noemt 
Zijn naam

Wonderlijk,
Raad, 

Sterke God, 
Vader der 

eeuwigheid,
 Vredevorst ;”
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Financiee l 
overzicht van 
de maa nden 
septemb er en
oktober 2021

Collecte dovendienst te:
Utrecht (9/6) € 140,02
Hardinxveld-Giessendam
(15/9)  € 299,85

Bijdrage Ger.Gem. te:
Oosterend € 65,00
Poortvlie  € 50,00
Meliskerke € 500,00
Werkendam € 1.000,00  
Nisse € 50,00 
Nieuwe Tonge € 75,00
Deventer € 100,00
Ridderkerk € 250,00
? (1x) € 250,00

Overigen:
Vrouwenvereniging 
Tryfena Poortvliet € 50,00
Vrouwenvereniging 
Klein in Kracht Dinteloord € 50,00

Giften:
Overbetalingen en giften € 13.152,86

Kerkenraden, vereniging en gevers willen 
wĳ  hartelĳ k danken voor hun fi nanciële 
steun. De Heere gebiede Zĳ n onmisbare 
zegen over uw giften. 

Met vriendelĳ ke groeten, M.F. Vroon

ONZE ZIEKEN
Mevr. C. Agteresch-Verdouw,  
Kortenaerstraat 18, 2901 AN Capelle 
a/d Ĳ ssel is na een val op zondag 31 
oktober opgenomen in het ziekenhuis.
Daar is zij  geopereerd aan haar heup. 
Na enkele dagen is zij  overgeplaatst 
naar revalidatiecentrum Avance in 
Capelle a/d Ĳ ssel. 
Daar mocht zij  3 weken zij n. Intussen 
is zij  weer terug in haar woning. 
Een lang traject van therapie zal nog 
volgen.
Mag het in haar hart zij n, tot hier toe 
heeft de Heere nog wel gedaan.
Dat de Heere het echtpaar Agteresch 
wil gedenken in deze weg die ze heb-
ben te gaan.

Mevr. A. Heikens-Vervoorn Arkelpoort 
12, Het Gasthuis, Banneweg 61, 4204 
AA Gorinchem is enige tij d opgeno-
men geweest in het ziekenhuis.
Meerdere factoren waren de oorzaak 
dat het in het verpleeghuis niet meer 
ging. Toch mocht ze na enige tij d weer 
terugkeren op haar kamer.
Dat de Heere haar, samen met haar 
man, beiden in het ouder worden, 
gedachtig wil zij n.

ROUW
Op het alleronverwachts is een broer 
van Mevr. M. Velthuizen door de dood 
ontvallen. (Emmastraat 64, 3331XC 
Zwij drecht.) 
Dat dit sterven een roepstem voor 
velen mag zij n: Bereid gij  uw huis, 
want gij  zult sterven.. 

Dovendiensten
ZATERDAG 11 DECEMBER 
Dordrecht - 15:00 uur ds. W. Harinck

WOENSDAG 5 JANUARI 
Werkendam - 19:30 uur ds. M. Karens

WOENSDAG 5 FEBRUARI 
Alblasserdam - 19:30 uur ds. C. Sonnevelt

HERHAALDE OPROEP

Binnen niet al te lange tij d zal 
de website van Dovenzorg in een 
geheel vernieuwde uitstraling te 
zien zij n.

Om deze site bij  te houden 
zoekt Dovenzorg een:

ENTHOUSIASTE 
WEBSITE BEHEERDER

Heb je enige ervaring/affi  niteit 
met deze werkzaamheden en voel 
je je verbonden met het werk van 
Dovenzorg?

Voor nadere informatie:  
M. van Belzen, 0183-502509 of 
mvbelzen@solcon.nl
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Zou dàt wat voor mij  zij n? En welk beroep zou ik met 
deze vaardigheid kunnen uitoefenen? Zo was dit het 
begin van waar ik nu sta: Werkzaam als schrij ftolk en tolk 
gebarentaal. Werk wat ik nog steeds met voldoening doe. 
Het blij ft elke keer een uitdaging om het gesprokene zo 
correct mogelij k  in de stij l van de spreker weer te geven  
op het scherm of zo visueel mogelij k te vertalen met mij n 
handen, gezicht en houding.  Ik vind het leuk dat mij n 
werk zo divers is: Verschillend werkplekken, verschillende 
opdrachten, verschillende klanten en verschillende tolk-
methodes. Bij zonder is het, wanneer je langer voor klanten 

mag tolken en zo bij  speciale momenten in hun leven 
aanwezig mag zij n. Het tolken op afstand wat sinds corona 
nog meer is toegenomen, vind ik in afwisseling met tolken 
op locatie prettig. Daardoor ben ik meer inzetbaar en ook 
voor klanten die verder weg wonen kan ik meer beteke-
nen. 

Op dit moment tolk ik 2 dagen in het onderwij s en op 
zondag 1 of 2 kerkdiensten. Ook de andere avonden 
en dagen van de week vullen zich wel; Met een andere 
opdracht, soms met nascholingen, voorbereiden van tolk-
opdrachten, lezen, sociale contacten en alle activiteiten 
die bij  een gezin horen. 
Toen ik na het behalen van mij n diploma Onderwij s 
Assistent begon met de opleiding tot schrij ftolk, ben ik 
ook getrouwd met Jaap. Ondertussen al ruim 13 jaar. 
Samen wonen wij  met onze 4 kinderen: Sarah, Ezra, Caleb 
en Joah in de bossen van Woudenberg, in mij n ouderlij k 
huis. Wij  zij n de 5de generatie van mij n familie die er 
mogen wonen. Nog steeds kunnen we deze woonplek 
ontzettend waarderen en genieten we ervan wanneer 
we `s morgens de gordij nen open doen en alleen maar 
bomen, weilanden en een  enkele keer de andere bosbe-
woners zien. 

Eveline van der Bas-
Wanner

EVELINE
VAN DER BAS

Tĳ dens mĳ n stage op het speciaal 
basisonderwĳ s in 2006 voor mĳ n 
opleiding onderwĳ sassistent kwam 
ik in contact met gebaren.  Als 
ondersteuning werden deze gebaren 
gebruikt tĳ dens de lessen. Er waren 
ook twee collega`s die een cursus 
nmg volgde en in de pauzes regel-
matig hun vaardigheden lieten zien. 
Ik werd enthousiast van deze visuele 
manier van communiceren. 

'Ik werd enthousiast
van deze visuele

manier van 
comm uniceren .'
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Klaudia Douw-Bosma 
met haar dochter
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HOE ONTDEKTEN JULLIE DAT FENNA  
DOOF IS?
Direct na de geboorte van Fenna zag mijn man dat er 
iets niet goed was met haar oren. Toen we dat eenmaal 
hadden ontdekt, zagen we ook dat haar kaak niet klopte. 
Vervolgens zijn we met Fenna naar het ziekenhuis gegaan 
en bleek dat er meer aan de hand was. Fenna is geboren 
met onderontwikkelde kaakbogen en heeft hierdoor een 
te korte onderkaak. Daardoor is ademen en slikken erg 
moeilijk. Fenna is afhankelijk van haar canule, een buisje 
in haar luchtpijp waardoor ze ademt, en de Mic-Key, dat is 
sondevoeding. Daarnaast heeft Fenna onderontwikkelde 
oren waardoor ze geen gehoorgang heeft en werkt haar 
maag niet zoals het zou moeten. 

MAAKT FENNA GEBRUIK VAN 
HOORTOESTELLEN, SOLO-APPARATUUR 
OF IETS ANDERS? 
Bij Fenna werden verschillende onderzoeken gedaan en 
wij hoorden al snel dat ze een behoorlijk gehoorverlies 
heeft. Voor het leren van gesproken taal is ze afhankelijk 
van hoortoestellen. Na drie maanden had ze haar eerste 
gehoorapparaten (BCD) al. Op dit moment heeft Fenna 
2 BCD’s, waarvan ze er altijd maar 1 draagt omdat ze 2 
teveel geluid vindt. Om die reden maakt ze geen gebruik 
van solo-apparatuur. 

Gebarentaal
is altijd helpend

In deze rubriek een interview met de moeder van Fenna. Fenna zit op de 
kinderclub van Dovenzorg te Kampen

Introductie
 
WIE? 
Klaudia Douw-Bosma, 32 jaar. 

WAT? 
Zorgt samen met haar man Hans (38 jaar) voor 
4 kinderen: Fenna van 9, Eva van 6, Jop van 4 en 
Juda van ruim 1 jaar. Daarnaast werkt ze 1 dag per 
week als vakdocent godsdienst op de Guyotschool 
in Haren en is ze de verzorger van haar oudste 
dochter Fenna. 

KLAUDIA WORDT BLIJ VAN…
Samen zijn als gezin en iets ondernemen, samen 
een spelletje doen of een boek lezen/luisteren. 

FAVORIETE PLEK IN HUIS? 
De keuken met de eettafel. Daar kun je lekker 
samen kletsen, koken, bakken, spelletjes doen.  
Echt onze ontmoetingsplek. 

BAND MET DOVENZORG? 
Dochter Fenna bezoekt de kinderclub Kom en Zie 
in Kampen

G E S C H R E V EN D O O R G ER J A N N E S N I P P E
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WANNEER EN WAAROM BESLOTEN JULLIE 
OM FENNA ZOWEL GEBARENTAAL ALS 
GESPROKEN TAAL AAN TE BIEDEN?
Nadat uit de onderzoeken bleek dat Fenna niet goed kon 
horen, beseften we al snel dat wij gebarentaal zouden 
moeten leren. Toen Fenna ongeveer 14 maanden oud was 
hebben wij onze eerste cursus gedaan. Wij willen graag 
dat Fenna zich op alle vlakken zo goed mogelijk kan ont-
wikkelen en daarom gebruiken we een combinatie van 
gesproken taal en gebarentaal. 

HOE VERWEVEN JULLIE GEBARENTAAL IN 
JULLIE DAGELIJKS LEVEN? 
We proberen in de communicatie met Fenna zoveel moge-
lijk gebruik te maken van ondersteunende gebaren. In de 
praktijk gebeurt het ook vaak dat we toch over gaan op 
gesproken taal, tot grote ergernis van Fenna. De kinderen 
onderling maken weinig gebruik van gebaren. Dit komt 
ook doordat we met ons drukke gezin hier eigenlijk te 
weinig tijd aan besteden. Wel proberen we bijvoorbeeld 
altijd met bidden en Bijbel lezen gebaren te gebruiken. 

IN WELKE SITUATIES HEEFT FENNA HET 
MEESTE BAAT BIJ GEBARENTAAL? 
Gebarentaal is altijd helpend voor Fenna. Op die manier 
kan ze alles altijd goed begrijpen. Wanneer Fenna zich 
bevindt in een drukke omgeving, bijvoorbeeld met neefjes 
en nichtjes erbij, dan kan ze gesprekken en opmerkingen 
slecht volgen. Hierdoor gaat ze zich terug trekken. Door 

'Wij willen graag
dat Fenna zich 
op alle vlakken 

zo goed mogelijk 
kan ontwikkelen 

en daarom gebruiken 
we een combinatie 
van gesproken taal 

en gebarentaal.'

BCD
BCD is de afkorting voor Bone 
conduction devices, een bot verankerd 
beengeleidingshoortoestel. Dit is een 
hoortoestel dat geluid doorgeeft door 
middel van beengeleiding. Van een BCD 
zijn twee types op de markt: de Baha van 
Cochlear en de Ponto van Oticon Medical. 
Het uitwendige toestel (de Baha of Ponto) 
vangt geluid op en de trillingen worden 
via een implantaat (titaniumschroef) dat 
in het schedelbot is verankerd naar het 
binnenoor geleid. Dit heet beengeleiding. 
De gehoorgang en het middenoor worden 
dus niet gebruikt voor de geleiding van het 
geluid. Een voorwaarde voor het plaatsen 
van een BCD is dat het binnenoor redelijk 
goed functioneert. 
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NAAR WELKE SCHOOL GAAT FENNA? 
Fenna gaat naar de Guyotschool in Haren. Dit is een 
school van Kentalis die valt onder het cluster 2 onderwij s. 
Wij  hebben hier speciaal voor gekozen omdat deze school 
kleinschalig onderwij s biedt en de docenten gebarentaal 
gebruiken. Hierdoor is de ontwikkeling van Fenna wat 
betreft rekenen en lezen beter dan dat het zou zij n op het 
regulier onderwij s. Daarnaast komt Fenna op deze manier 
in contact met andere kinderen die, naast dat ze doof/
slechthorend zij n, ook andere beperkingen hebben. Op die 
manier valt ze niet op. Fenna is op de Guyotschool niet de 
enige die een zorgverlener mee heeft om medische han-
delingen uit te voeren. We hopen dat dit goed is voor haar 
zelfvertrouwen en zelfbeeld. 

WAT HEEFT JULLIE GEHOLPEN TOEN 
JULLIE DE DIAGNOSE BIJ  FENNA KREGEN? 
Wat enorm heeft geholpen is de steun die wij  kregen, met 
name van familie en vrienden maar ook van andere men-
sen uit onze directe omgeving. We merken echt dat deze 
mensen door God op ons pad zij n geplaatst. De uitleg 
van artsen vonden we fi jn en die uitleg was ook nodig, 
maar het meest hielp toch een schouder om tegen aan te 
leunen, praktische hulp en mensen die voor ons hebben 
gebeden. 

gebarentaal te gebruiken kunnen we voor haar duidelij k-
heid scheppen in een rumoerige situatie en wij  merken 
dat ze daar baat bij  heeft. Soms vindt ze het echter ook 
lastig om gebaren te gebruiken want ze wil heel graag 
normaal zij n. 

ZETTEN JULLIE VAAK EEN TOLK IN VOOR 
FENNA? 
Zetten jullie vaak een tolk in voor Fenna? 
Nee, niet zo heel vaak. We hebben het een keer gedaan 
met de begrafenis van onze zwager, zodat Fenna alles 
tij dens de kerkdienst goed kon volgen. En er is een tolk 
gebruikt bij  een intakegesprek voor psychische hulp. Maar 
verder doen we het extra vertalen zelf. We zij n ook een 
beetje zoekende hoe we dat vorm moeten gaan geven. 
Een tolk trekt vaak extra aandacht en dat vindt Fenna ver-
velend, terwij l het haar wel helpt in de communicatie.  

Klaudia vraagt zich af of mensen zich herkennen in de 
situatie dat zij  en haar man voor Fenna soms een tolk wil-
len inzetten omdat het Fenna helpt in de communicatie. 
Tegelij kertij d vindt Fenna een tolk soms vervelend, omdat 
het extra aandacht trekt. Herkent u dit en hoe heeft u of 
hoe is dit binnen uw gezin opgelost? Is er juist wel of juist 
geen tolk ingezet? Reacties kunnen worden ingestuurd 
naar de redactie en de redactie publiceert dit graag in het 
volgende nummer.

Wel of geen tolk?
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DE BIJ BEL OPEN
Wat is grote blij dschap? Wat grote 
blij dschap is, staat in de Bij bel. Doe 
de Bij bel maar open als je zelf kan 
lezen. En al je zelf nog niet kan lezen, 
wil een ander vast de Bij bel wel 
open doen voor je. En dan? Zoek dan 
Lukas 2:10 op, alleen of samen. Wat 
staat daar in de Bij beltekst? Er staat: 
‘En de engel zeide tot hen: Vrees 
niet, want zie ik verkondig u grote 
blij dschap die al den volke wezen zal.’

Over deze woorden gaan we samen 
denken. Het zij n woorden die bij  
het kerstfeest horen. Dus deze 
vertelling is een kerstvertelling. Een 
kerstvertelling die leert wat grote 
blij dschap is. Een kerstvertelling die 
leert wie de grote blij dschap mogen 
horen. Een kerstvertelling die leert 
waar de grote blij dschap vandaan 
komt.

DE HERDERS
Het is nacht. Buiten, in het veld, zitten 
herders bij  elkaar en zorgen voor hun 
schapen. Ze kij ken goed of er geen 
wild dier komt die een schaap wil 
doden. De plaats waar de herders 
werken is dichtbij  Bethlehem. De 
herders kennen de stad Bethlehem 
goed. De herders zij n mensen van 
het volk Israël. En Bethlehem is een 
plaats in het land Israël. Er gebeuren 
zo veel verkeerde dingen. Dingen die 
zondig zij n. Zondige dingen komen 

uit een zondig hart. Een zondig hart 
hoort niet bij  de Heere, maar bij  de 
duivel. Dat is erg.

WAT GEBEURT ER?
Plotseling schij nt er een licht in 
de donkere nacht. Waar komt het 
licht vandaan? Het licht komt uit de 
hemel, van God. Er komt een engel 
uit de hemel naar beneden. Een 
engel is een boodschapper van God. 
Het wordt opeens helemaal licht in 
het donker. De herders schrikken. De 
engel zegt: ‘Vrees niet.(schrik niet) Ik 
kom grote blij dschap vertellen. De 
grote blij dschap zal in de hele wereld 
gehoord worden.’ Als die blij dschap 
door de hele wereld zal gaan moet 
het wel een grote blij dschap zij n. Ja, 
het is ook een grote blij dschap. De 
engel vertelt zij n boodschap met 
woorden van God. Hij  zegt: ‘Luister 
herders, er is een wonder gebeurd. 

De Heere Jezus is geboren. De 
Heere Jezus, de Zoon van God. Hij  
is in Bethlehem geboren.  Hij  ligt 
als een kleine baby in de kribbe in 
een beestenstal. (een kribbe is een 
etensbak voor dieren) Hij  ligt er in 
doeken gewonden.

Ligt de Heere Jezus in een 
beestenstal? Dat is een arme, 
donkere plaats. En toch… grote 
blij dschap. Weet je waarom? Omdat 
de Heere Jezus in het donker ligt, 
kunnen donkere harten, vol van 
zonde, nog licht worden. Dat is een 
wonder van Jezus’ werk. Dat is grote 
blij dschap. Deze grote blij dschap 
komt van God.

ERE ZIJ  GOD
De engel heeft grote blij dschap 
verteld. Maar er gebeurt nog meer. 
De hemel gaat open. Uit de hemel 
komen nog veel meer engelen. De 
engelen zingen over grote blij dschap. 
Ze zingen deze woorden: ‘Ere zij  God, 
in de hoogste hemelen, en vrede op 
aarde, in de mensen een welbehagen.’

Het lied dat de engelen zingen is 
in de hemel geleerd en klinkt op 
de aarde als een lied van grote 
blij dschap. De engelen zingen: ‘Dank 
U God, U alleen, omdat U Uw Zoon 
geeft om Vredemaker te zij n.’ Wij  
hebben geen vrede met God. Dat 
komt door de zonde. Maar God zegt: 

Grot�
blijdschap 

'Heere, wilt 
U ook mij  de
weg wij zen

naar de 
Heere Jezus?'
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God. Maar nu komen er woorden van 
grote blij dschap. Omdat de Heere 
Jezus geboren is kunnen wij  van de 
toorn van God verlost worden. Laat je 
donkere hart maar aan de Heere zien 
en vraag: ‘Heere, maak mij n donker 
hart licht door Uw werk.’ Als de Heere 
Zij n Woord aan ons hart zegent, 
gebeurt hetzelfde als bij  de herders.

IN DE STAL
Wat doen de herders? De herders 
doen wat de engel zegt en zij n 
gehoorzaam aan de boodschap die 
van God komt. Ze staan op en lopen 
snel naar de plaats die de engel 

‘De Vredemaker, de Heere Jezus, kan 
voor vrede zorgen, door Zij n werk.’ Er 
kan nog een wonder gebeuren.

Als er geen vrede is met God, is je 
hart donker. Dat is niet goed. Maar 
je hart kan nog licht worden. Deze 
woorden zij n woorden van grote 
blij dschap.

Wat zingen de engelen mooi. Ze 
zingen: ‘God heeft in mensen een 
welbehagen.’ Het betekent dat 
er mensen zalig zullen worden. 
We kunnen de zaligheid niet zelf 
verdienen. De zaligheid komt van 
God. En daarom kan het. De Heere 
Jezus is de Zaligmaker. Hij  kan wat 
niemand kan. Hij  kan verlossen van 
de zonde en vrede met God geven. 
Deze woorden zij n woorden van grote 
blij dschap.

JEZUS, DE ZALIGMAKER
Er is maar één Zaligmaker. Maar 
één Heere Jezus. Zoek je geluk bij  
niemand anders. Buiten de Heere 
Jezus is geen echt geluk. Buiten de 
Heere Jezus rust de toorn van God 
op ons. Als de toorn van God op ons 
rust, hebben we geen vrede met 

aangewezen heeft. Ze lopen naar de 
beestenstal in Bethlehem. Ze doen 
de deur van de stal open. Wie zien 
ze? Ze zien: Jozef, Maria en het Kind 
in de kribbe. Het Kind, de Vredemaker, 
de Zaligmaker. Hij  komt van God. De 
geboorte van de Heere Jezus is werk 
van God. Het is liefde van God. De 
Heere Jezus wil in een beestenstal 
liggen. Dat is Zij n liefde tot God en 
Zij n kinderen. De Heilige Geest leert 
deze grote liefde en grote blij dschap 
in het hart van iedereen die bij  de 
Heere Jezus hoort. Daar horen ook de 
herders bij . 

KERSTFEEST
De herders vieren kerstfeest in de 
stal. Kan dat? Ja, dat kan, omdat 
de Heere Jezus, de Zaligmaker, de 
Belangrij kste is voor de herders. 
De herders waren eerst verdrietig. 
Toen hebben ze grote blij dschap 
gehoord van een engel die van 
God kwam. Nu zien ze de Heere 
Jezus Zelf. De herders geloven 
dat dit Kind de Zaligmaker is, de 
Vredemaker. Hij  komt van God. Hij  is 
ook de Vredemaker van de herders. 
De herders krij gen grote blij dschap 
in hun hart. Ze hebben Jezus, hun 
Zaligmaker gevonden. Het is echt 
kerstfeest voor hen.

EEN BOODSCHAP VOOR 
JOU 
Ligt de Bij bel open? Daar staat een 
boodschap in voor jou. In de Bij bel 
wij st de Heere de weg naar de Heere 
Jezus. 

VRAAG
‘Heere, wilt U ook mij  de weg wij zen naar de Heere Jezus?
Leert U mij  om Hem te zoeken en mag ik Hem vinden in Uw 
Woord door het werk van de Heilige Geest?’
De Heilige Geest kan het Woord van de Heere in je hart brengen.
Als dat gebeurt krij g je een kerstboodschap uit de hemel.
Een boodschap van grote blij dschap.
Lees uit de Bĳ bel: Lukas 2:8-20.
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Hoi Gerjanne,

Graag wil ik jou heel hartelijk bedanken voor de gezellige brieven die we afge-
lopen jaren geschreven hebben. Voor mij was het inspirerend geweest. Het was 
goed om samen stil te staan bij bepaalde onderwerpen. Wel vind ik het bijzonder 
dat ik jou nooit ontmoet heb en toch konden we een leuke brieven schrijven naar 
elkaar. We hopen dat de lezers er ook veel plezier aan hebben gehad en dat het 
eventueel leerzaam was. In het nieuwe jaar komt er dan een andere invulling op 
deze pagina. Mocht iemand een leuk idee hebben, dan ontvang ik het graag per 
mailbericht.

Lezers, als “een afscheid” heeft 
Gerjanne een geweldig /mooi inter-
view aan ons geleverd. Zij heeft het 
interview afgenomen bij Fenna’s moe-
der. De moeite waard om het te lezen. 

Gerjanne, ik wens jou het aller beste in 
je leven met alles. We houden vast con-
tact maar dan op andere manier en ik 
hoop jou ooit te ontmoeten :) …

Groetjes van Neeltje!

Hoi lezers van DovenContact!

In de afgelopen uitgaven van DovenContact heb ik jullie mee-
genomen in een deel van mijn leven; mijn hobby’s, mijn werk, de 
boeken die ik graag lees, de kinderclub, wat ik het liefste 
doe op vakantie, mijn visie op de Doven Cultuur, het wel of 
niet inzetten van een tolk en de erkenning van de Nederlandse 
Gebarentaal. Ik vond het ontzettend leuk om door middel van 
briefwisselingen met Neeltje jullie deelgenoot te maken van een 
stukje van mijn leven. Nu is de tijd gekomen om afscheid te nemen; 
anders zou ik in herhaling vallen en dingen dubbel gaan vertellen. 
Bedankt voor het meelezen en wellicht tot ziens!

Veel groetjes! 
Gerjanne

Gebaa r 'laa tst�'

Gebaa r 'bedank�'
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Beste puzzelaars, 
Wat maken we toch ontzettend veel mee 
in de afgelopen tĳ d, vinden jullie niet? Het 
virus wat nog steeds rondgaat en zorgt voor 
veel zieke mensen en waar ook mensen 
aan overlĳ den. Misschien heb jĳ  al wel in 
quarantaine gezeten omdat jĳ  zelf of een gezinslid posi-
tief getest was. Misschien ken je wel iemand die naar het 
ziekenhuis moest omdat ze zo ziek waren van het virus of 
nog erger…. misschien ken je wel iemand die eraan over-
leden is. Heel erg allemaal! Ik wens iedereen beterschap 
en heel veel sterkte! 

Toch mogen en moeten we in deze tij d niet alleen om ons 
heen kij ken maar juist omhoog, van Hem moet onze ver-
wachting zij n. Wat er ook allemaal gebeurt om ons heen 
en waar de wereld zich ook mee bezig houdt. Bid elke 
dag maar voor alle zieke, maar vraag zeker om een nieuw 
hartje. Doen hoor!  

Van Hillie Bogert ontving ik een prachtig kinderboek die 
haar zus geschreven heeft. Het boek heet; Witje, waar zit 
je? Aan het einde van het boek komt er een doof meisje 
in voor, Renske heeft aandachtig naar het verhaal zitten 
luisteren en pakt geregeld het boekje om erin te bladeren. 
Hillie, hartelij k dank!

Monica Ligtenberg; Namens Renske hartelij k dank voor 
het mooie armbandje wat ze heeft gekregen van jou. Wat 
lief!  
Jelmer, Wytze en Féline van Vĳ ven; De vorige keer waren 
jullie iets te laat met inzenden om Féline nog in het stuk-
je te zetten bij  de nieuwe puzzelaars.  
Wat gezellig met elkaar zo de puzzels maken. Gaat alles 
met de jongens ook goed op school? Ik mis van de jon-
gens de geboorte datums nog in het systeem, zouden 
jullie die er volgende keer bij  willen zetten?  

Elselien Sinke; Het gaat heel goed met de 
kinderen. Nog 1 puzzel en dan ga ik je “uit-
zwaaien”, jammer he? Het was zeker mooi 
weer, en wat is de natuur buiten mooi met al 
die kleuren.  
Elske en Albert-Jan de Heer; Wat leuk dat jullie 

mee gaan puzzelen, hartelij k welkom. Als het goed is heb 
jij  al een aantal keren meegedaan Elske, jou gegevens 
stonden nog in mij n computer. Oh wat heerlij k Albert-Jan 
om even uit te waaien langs de rivier .Volgende keer maar 
eens zwaaien, wie weet zien we elkaar. Ik fi ets namelij k 
elke dag wel een keer langs het water om bootjes te 
kij ken met de kinderen, even lekker buiten en een frisse 
neus.  
Minke en Douwe van der Bĳ ; Wat een gezellige briefjes 
kreeg ik weer van jullie, leuk Minke al die kleurtjes. Weet 
je wat zo grappig is, jij  bent op dezelfde dag jarig al 
Willard. Willard werd 14 oktober 2 en jij  11 jaar. Hoe is het 
met jou Douwe? Je zult op school vast al aan het oefenen 
zij n met liederen en psalmen voor de kerkst.  

Er zĳ n dit keer 9  nieuwe puzzelaars, een hartelĳ k welkom 
aan: 
Albert-Jan de Heer, Laura Joosse (geb. datum?), Alette v.d. 
Kolk (geb. datum?), Johan van Lagen 
(geb. datum?), Martij n van der Meer, Anne-Greet Paans, 
Estelle Soff ree (adres en geb. datum?), Féline van Vij ven, 
Lianca Waaij enberg. (geb. datum?)  

De volgende kinderen hebben 5 punten en daarmee een 
boekenbon verdiend:  
Benjamin Arends, John Breukel, Joost Damen, Lenna Doorn, 
Jesse Fokker, Ellanne de Heer, Jantine de Jong, Lieke de 
Kok, Deborah van der Linden, Collin Nap, Rosalie Sturm, 
Jelmer van Vij ven (geb. datum?), Wytse van Vij ven. 

Renate de Jong en Lucas van de Vreede, jullie hebben je 
laatste boekenbon verdiend. Het ga jullie goed!

BESTE 
PUZZELAARS
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HET LIJ DEN EN STERVEN VAN DE HEERE JEZUS

DE NIEUWE PUZZEL

DE OPLOSSINGEN STUUR JE VOOR 14 JANUARI IN EEN VOLDOENDE GEFRANKEERDE
ENVELOPPE OP NAAR: JUF MAR JOLEIN, HARINGBAND 10, 3371 JA HARDINXVELD GIESSENDAM 

Het is bij na kerst en op school, in de kerk en op zondagsschool horen jullie veel over de geboorte van de Heere 
Jezus. Daarom dacht ik er goed aan te doen om een puzzel te maken over het lij den en sterven van de Heere 
Jezus. Begin en eind komen zo heel dicht bij  elkaar.Kunnen jullie alle ontbrekende woorden invullen? Achter 
iedere zin staat het Bij belhoofdstuk waar je de tekst kunt vinden. 

1.  En in ………………….. (2) strij d zij nde, ……… (2) Hij  te ernstiger. En zij n ……………………. (5) werd gelij k grote 
droppelen bloeds, die op de aarde afl iepen. (Lukas 22)

2.  En wedergekeerd …………………(1) , vond Hij  hen wederom slapende, want hun ………....... . . . . waren bezwaard; 
en zij  wisten niet, wat zij  Hem ………………………………………….(9) zouden. (Markus 14)

3.  Simon Petrus dan, hebbende een zwaard, ………………(4) hetzelve uit, en sloeg des hogepriesters 
………………………………………(6), en hieuw zij n rechteroor af. En de naam van den dienstknecht was Malchus. 
(Joh 18)

4.  En als hij  de zilveren penningen in den tempel ………………………………….(1) had, vertrok ……………(2,3), 
en heengaande verworgde zichzelven. (Matt 27)

5.  En sommigen begonnen Hem te bespuwen, en Zij n aangezicht te………………………………(3) , en met 
………………………………(6) te slaan, en tot Hem te zeggen: Profeteer! En de dienaars gaven Hem 
kinnebakslagen. (Markus 14)

6.  Doch al de …………………………….(3) riep gelij kelij k, zeggende: Weg met …………………..(2), en laat ons
Bar-abbas los. (Lukas 23)

7.  En zij  dwongen een Simon van Cyrene, die daar………………………………..(1) , komende van den akker, 
den vader van ………………………………..(3) en Rufus, dat hij  ………………(4) kruis droeg. (Markus 15)

8.  Zij  dan zeiden tot ………………………………..(6): Laat ons dien niet ………………………………(3) , maar laat ons 
daarover loten, wiens die zij n zal; opdat de Schrift vervuld worde, die zegt: Zij  ……………………………..(3) 
Mij n klederen onder zich verdeeld, en over …………………………………… (2,3)kleding hebben zij  het lot 
geworpen. Dit hebben dan de krij gsknechten gedaan. (Joh 19)

9.  En zij  ……………………………………………………….(8) met Hem twee moordenaars, een aan Zij n 
……………………….(2)-, en een aan Zij n linker zij de. (Markus 15)

10. En hij  zeide tot Jezus: Heere, …………………….(3) mij ner, als Gij  in Uw Koninkrij k zult 
…………………………………….(2) zij n. (Lukas 23)

11. Toen Jezus dan den …………………………………..(2) genomen had, zeide Hij : Het is……………………………..(2)! 
En het hoofd buigende, gaf den geest. (Joh 19)

12. En ziet, het voorhangsel des tempels scheurde in tweeen, van boven tot……………………………..(5) ; 
en de aarde beefde, en de steenrotsen scheurden. (Matt 27)

13. Kwam Jozef, die van Arimathea was, een eerlij k ……………………….(7), die ook zelf het Koninkrij k Gods was 
………………………………………………………….(10), en zich verstoutende, ging hij  in tot Pilatus, en begeerde het 
lichaam van Jezus. (Markus 15)

Wanneer je alle antwoorden hebt ingevuld en de aangegeven letters vanuit elk antwoord achter elkaar zet lees je 
een zin.  De gevonden zin is:
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