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Ver bij Bethlehem vandaan speuren 
sterrenkundigen de hemel af. Het zijn 
wijze mannen, die alles weten over 
sterren en planeten. Op een avond 
ontdekken ze een heel bijzondere ster. 
Er moet een koning geboren zijn! Kort 
daarna laden deze mannen hun kame-
len vol kostbare cadeaus. 

Na een wekenlange reis komen ze in 
Jeruzalem, de hoofdstad van Israël. 
Maar niemand weet van een geboren 
koningskind. Snel roept koning Her-
odes zijn raadgevers. Die kunnen het 
precies vertellen. “De profeet Micha 
heeft gezegd dat in Bethlehem een 
Koningskind geboren zal worden.” 

De wijze mannen reizen verder en de 
bijzondere ster wijst hen opnieuw de 
weg. In een heel gewoon huis vinden 
ze het Koningskind en Zijn moeder. 
De mannen knielen voor het Kind en 
geven Hem hun kastbare cadeaus: 
goud, wierook en mirre. 

Deze mannen weten veel en zijn 
schatrijk. Toch vinden ze bij Jezus iets 
wat hun leven écht gelukkig maakt. 
Misschien zijn er in jouw leven ook wel 
veel fijne dingen. Je geniet van het 
leven. Maar alleen Jezus kan je leven 

écht blij maken. Geef daarom je hele 
leven aan Jezus. Hij wil je hart vullen 
met liefde voor Hem. Dan vraag je 
elke dag: wat kan ik voor U doen? Er 
kunnen nog steeds verdrietige dingen 
gebeuren in je leven. Maar zijn liefde 
en vrede gaan nooit meer weg uit je 
hart. 

Je kunt dit verhaal lezen in de Bijbel: 
Mattheüs 2 vers 1-12 
(overgenomen van evangeliestek.nl) 

Je leven aan de Redder geven vraagt 
van de wijze mannen wel een lan-
ge reis. Zie het als jouw reis door dit 
leven. Ze laten zich daarbij leiden 
door een bijzondere ster. Wij hebben 
op onze reis ook sterren nodig om 
de goede weg te vinden naar onze 
Redder. In deze Jong zie je allemaal 
sterren (clubs en jv’s bijvoorbeeld) die 
jou willen helpen om de goede weg 
te vinden. Laat die sterren niet links 
liggen, maar probeer mee te doen. 
Het mooie is dat jij ook een ster kan 
zijn voor andere kinderen/jongeren. 

Te doen: Maak een slinger van ster-
ren en schrijf (of plak een plaatje) 
op elke ster iets wat jou kan helpen 
om Jezus te leren kennen.

Welke ster wijst jou de weg?
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Een interview met Edwin  
van der Beek

Hoi! Stel je eens even voor...
Hallo, ik ben Edwin van der Beek, 28 
jaar en werk in Dronten bij Prosu. Een 
uitgeverij van agrarische vakbladen. 
Hier ben ik verantwoordelijk voor alles 
wat online gebeurd. Dus websites, 
nieuwsbrieven, social media. Hartstik-
ke leuk! Daarnaast woon ik nog altijd 
thuis en ben ik in de weekenden in 
de vrije avonden thuis te vinden op 
boerderij ‘De Gerryhoeve’ waar we 90 
koeien melken. Dus dan is het weer 
even ‘boer Ed’ haha.

Leuk om te horen. Hoe ben je eigen-
lijk bij Eben-Haëzer terecht geko-
men?
Dit jaar wordt mijn derde seizoen. Ik 
ben drie jaar geleden bij een kamp-
vuuravond voor Opening Winterwerk 
geweest die toen bij familie Doppen-
berg werd gehouden. Ik was omdat 
ik al meer dan 10 jaar bij de Treffer 
actief als teamlid en nu als teamlei-
der. Ik vond het belangrijk bij deze 
jeugdavond aanwezig te zijn. Tijdens 
die kampvuuravond werd me ge-
vraagd of ik ook geen JV wou doen. 
En zo ben ik erin gerold.

Wat vind je zo leuk aan deze JV?

Allereerst de leeftijd. Zoals aangege-
ven ben ik nu teamleider bij de Treffer. 
De jeugd die daar komt heeft dezelf-
de leeftijd als die op Eben-Haëzer 
komen. Dat vind ik erg positief want zo 
kan ik een goede band met ze opbou-
wen. Dat vind ik belangrijk want als 
jeugd ben je toch samen onderdeel 
van dezelfde gemeente. En dan maakt 
het leeftijdsverschil niet uit. En dat er 
een band is ontstaan klopt absoluut. 
Super! 

Wat is het mooiste moment dat je 
tijdens je leiderschap bij Eben-Haë-
zer hebt meegemaakt?
Euhm... ik denk toch wel het feit dat 
er weer een nieuwe vriendengroep is 
ontstaan. Vorig jaar begonnen we met 
een groep van jongens en meiden. De 

interview
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jongens zaten bij elkaar, de meiden 
ook. Veel van elkaar moesten ze niet 
hebben. 

Maar door de JV-avonden hebben 
ze elkaar gevonden. En hoe gaaf was 
het dat we ergens rond Kerst en O&N 
ineens een nieuwe groep jongeren op 
een zondag de kerk in zagen lopen. 
We wisten dat er vriendschappen 
ontstaan waren maar dit hadden we 
toen nog niet aan zien komen. Dat 
was deze jeugd. Een nieuwe vrienden-
groep is geboren en dat maakt onze 
gemeente hier in Wapenveld speciaal.
We hebben hier jeugd en daar zijn we 
trots op. 

We moeten alleen uitkijken dat we 
mensen die niet bij een groep horen, 
niet gaan buitensluiten. Iedereen 

hoort erbij en iedereen hoort een plek 
te krijgen. Daar richten we bij JV ook 
steeds de aandacht op. 

Gaaf! En wat verwacht je van het 
aankomende jaar?
Pfoee... lastige vraag hoor haha. We 
hebben inmiddels de eerste JV-avond 
gehad. De tweede komt eraan. Ik 
hoop dat ik samen met mijn teamge-
noten Willard, Linda en Ineke opnieuw 
mag zorgen dat we een plek bieden 
aan onze jeugd. Waar ze welkom zijn,  
waar ze mogen zijn wie ze zijn en waar 
we samen mogen verder bouwen aan 
het gemeente zijn en meer mogen le-
ren over het geloof in onze God. Want 
gemeente zijn, dat doe je samen!

Bedankt voor het interview en veel 
succes aankomend jaar!
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Eén lichaam, vele leden! 
Hoe het eigenlijk begonnen was, wist 
niemand nog te vertellen; noch de 
neus, noch het oor, noch de voet, noch 
de hand of de mond. Ze behoorden 
allemaal tot één lichaam, ze hadden 
ieder een eigen taak. De mond was 
dankbaar omdat hij spreken kon. De 
voet was blij met de mogelijkheden 
die hij had: hij kon dansen, huppelen, 
lopen en noem maar op… Het oor 
had volop werk, want er was zoveel 
om naar te luisteren… En zo waren 
alle leden van het lichaam bestemd 
om op de plaats waar ze stonden een 
eigen taak te vervullen. 

Op zekere dag echter bemerkte de 
hand dat de pink er zo lusteloos bij 
hing. ‘Is er wat aan de hand?’, vroeg 
de mond. ‘Ach’, zei de pink ‘Ik hoor er 
eigenlijk niet bij’. ‘Waarbij dan?’, vroeg 
de mond. ‘Bij het lichaam natuurlijk 
zei de pink. ‘Ik zou er net zo goed 
niet kunnen zijn. Waarvoor kan ik nu 
gebruikt worden? Als ik nu een mond 
was zoals jij, dan had ik tenminste nog 
een taak. Ik zou overal waar ik kwam 
over de Here Jezus vertellen. Ik zou la-
chend naar de mensen gaan en zieken 
zou ik bemoedigen en… och, was ik 
maar een mond of een oor, dan kon-
den de mensen hun problemen aan 
mij vertellen en ik zou luisteren. Het 
moet heerlijk zijn om een oor te zijn! 
Of een voet, dan kon ik lopen. Overal 
zou ik heen gaan om het evangelie 

vrij verhaal
te verkondigen en ik zou dansen van 
blijdschap als er mensen weer naar 
God zouden luisteren. Oh, was ik maar 
geen pink. Neen, als pink behoor ik 
niet tot het lichaam’. En moedeloos liet 
de pink zich neerhangen. 

‘Luister toch eens’, zei de hand, ‘jij kunt 
vertellen wat je wilt, maar wij hebben 
je nodig. Je bent niet voor niets op 
deze plaats gezet. Als jij je taak niet 
doet, dan gaat het voor de andere 
vingers ook veel moeilijker. Nee pink, 
jij behoort wél tot het lichaam of je nu 
wilt of niet. Jij hebt een eigen taak’. De 
andere delen van het lichaam hadden 
aandachtig het gesprek gevolgd. Ze 
zagen wel dat de pink verdrietig was 
en dat deed hen ook verdriet. Ze wil-
den het liefst dat de pink blij en tevre-
den werd. 

“Alle leden horen bij 
elkaar en hebben elkaar 

nodig”
‘Ik heb niemand nodig’, zei opeens 
een stem. Allen keken verbaasd op. 
Hoe kon dat nu? Ze waren toch alle-
maal bijeen geplaatst als leden van 
één lichaam! Hoe kon dan één zeg-
gen: ‘Ik heb de anderen niet nodig’? 
“Zo’, zei de voet, ‘waarom niet’? ‘Om-
dat ik aan kijken genoeg heb’, zei het 
oog. ‘Zeg oog’, zei de voet, ‘als je mij 
niet had zou je dag in dag uit naar 
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hetzelfde moeten kijken, want zonder 
mij kun je nergens komen. 

Je vergist je als je denkt dat je mij niet 
nodig hebt’. ‘Dat is waar’, zei het oog 
‘jou heb ik nodig’. ‘Als er geen voedsel 
binnen zou komen langs mij’, zei de 
mond, 
‘zou je dan niet zwak worden, oog-
je’? ‘Ja’, zei het oog, ‘jou heb ik ook 
nodig’. ‘En als je mij niet had’, zei de 
hand, ‘om je slaap af en toe eens uit je 
oog te wrijven dan zag je niets meer’. 
‘Eigenlijk is het waar’ zei het oog, ‘ik 
heb jullie wél nodig, ik kan niet zon-
der jullie… maar die kleine pink is wel 
overbodig’. Allen werden heel stil en 
hadden medelijden met de pink. 

Dagen gingen voorbij en het lichaam 
ging een flinke wandeling maken. De 
voeten stapten er lustig op los. De 
handen zaten warm in de zakken van 
de jas. De oren luisterden naar het 
waaien van de wind door de bomen. 
De ogen keken rond en genoten van 
al het mooie. De neus rook de frisse 
natuur. Het zou prachtig geweest zijn 
als er niet die kleine pink geweest was, 
die zich overbodig voelde, zeker na 
hetgeen het oog gezegd had. De an-
dere leden van het lichaam leden mee 
met de pink. Zelfs het oog had wel wat 
spijt over zijn uitbarsting, maar was te 
trots om ook maar iets toe te geven. 
‘Waarom toch’, piekerde het, ‘blijf ik 
nu maar steeds aan die kleine pink 
denken? Als ik hem uit de weg ga, dan 
gaat het wel voorbij. Tenslotte is het 
waar; ik héb hem niet nodig! Laat mij 
maar genieten van al het mooie. Goed 
rondkijken, dat moet ik doen’. 

Het oog sperde zich wijd open en 
keek. Opeens voelde het een scherpe 
steek, en zag niets meer, geen bloe-
men en geen veld. Er kwamen grote 
tranen tevoorschijn van de pijn. Dat 
kwam allemaal door een heel klein 
splintertje. De voeten bleven opeens 
staan en de mond riep: ‘au’. De neus 
begon te snotteren. De handen voel-
den in de jaszak en namen er een 
klein spiegeltje uit. ‘Veeg het er uit’, zei 
de mond. Maar er liepen zoveel tra-
nen uit het oog, dat het niets meer kon 
zien. De hand wreef in het oog, maar 
dat hielp niet. ‘De pink’, zei de mond, 
‘die moet de splinter er uit halen. 
Die is fijn genoeg’! Haastig werd de 
pink gevraagd of hij het wilde doen. 
Zou hij…? Alle leden van het lichaam 
wachtten in spanning af. De pink wist: 
‘hier is een taak voor mij. Hij richtte 
zich op, hij werd er helemaal blij van 
en heel voorzichtig duwde hij het 
in het puntje van het oog, terwijl de 
andere vingers het oog open hielden. 
De mond stond open van spanning. 
Het hele lichaam stond gespannen te 
wachten en voelden met het oog mee. 
De kleine pink werkte heel voorzichtig 
de splinter naar buiten. 

Weer sprongen er tranen uit het oog, 
maar nu van dankbaarheid. Het hart 
werd er warm van. De voeten maakten 
een sprong in de lucht. De handen 
gingen omhoog en de mond zei: 
‘hoera’. Het hele lichaam was blij. En 
toen het oog tegen de pink zei: ‘Dank 
je wel. Wil je me vergeven?’, wisten 
alle leden dat ze bij elkaar hoorden en 
elkaar nodig hadden. 
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Zit jij in groep 7 of 8? Dan schrijven 
we dit speciaal voor jou!

Wij, Erik en Sarai, zijn de leiding van 
club Immanuel en wij zouden het su-
perleuk vinden om jou dit clubseizoen 
te ontmoeten!

Inmiddels hebben we al een aantal 
leuke avonden gehad, we zijn gestart 
met 4 super enthousiaste jongeren 
waarmee we fijne avonden hebben 
gehad. 

Tijdens onze tweede clubavond heb-
ben we gezellig een spel gedaan! Ie-

dereen was super enthousiast, vooral 
Jorn want die heeft gewonnen!!!

Maar hoe ziet een clubavond er nou 
eigenlijk uit…?

Tijdens de clubavond openen we al-
tijd samen de bijbel, de ene keer lezen 
we er samen uit en beantwoorden we 
vragen en de andere keer gaan we het 
verhaal op een andere manier beluis-
teren. Naast dat de bijbel open gaat 
vinden we het ook leuk om iets crea-
tiefs of sportiefs te doen!

In de vorige jong stond een heel rijtje 
met de clubavonden, deze is veran-
derd dus hieronder de juiste clubdata!

We hopen jou te zien! 

club Immanuel

HEE HALLO,..JA JIJ!

De clubavonden zijn de 
volgende data:

2019   23 december

2020     27 januari
             10 februari
             9 maart
            23 maart 
  6 april
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Even voorstellen. Wij zijn jeugdver-
eniging de kandelaar. 

Ook dit seizoen komen we om de 
week op de zondagavonden weer bij 
elkaar. We hebben er nu 3 avonden 
op zitten en hebben weer een gezel-
lige club jongeren. Ben jij 12 of 13 en 
ben je nog niet geweest, dan ben je 
alsnog van harte welkom. 

Op normale avonden gaan we bezig 
met een thema. We kijken wat we er 

van vinden, maar ook wat de bijbel er 
ons over te vertellen heeft. De twee-
de helft van de avond wordt dan iets 
meer ontspannen ingericht. Denk aan 
spelletjes, een quiz of een potje tref-
bal. 

Aan onze clubleden: Tof dat jullie er 
elke keer weer zijn. Opruimen is mis-
schien niet jullie sterkste kant, maar de 
sfeer is elke avond goed.

club kandelaar
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Ook dit jaar zijn we met Eben-Haë-
zer met een nieuw seizoen begon-
nen. Dit was best wel spannend 
want er hebben zich wat verande-
ringen voor gedaan. 

Zo is afgelopen seizoen ons vertrouw-
de teamlid Arien Eilander na vele 
jaren jeugdwerk met de JV gestopt. 
Uiteraard vonden wij dit erg jammer. 
Maar Arien heeft al die jaren veel 
en goed werk mogen leveren voor 
onze JV en daar zijn we haar enorm 
dankbaar voor. Tegelijkertijd kwam 
ook het bericht dat Sanne Volkers om 
persoonlijke redenen niet meer langer 
JV kon geven. Ook dit vonden wij als 
team jammer want ook Sanne heeft 
veel bijgedragen, en was een herken-
baar gezicht voor Eben-Haëzer rich-
ting de jeugd. 

En zo kwamen wij, Edwin, Ineke en 
Willard voor een uitdaging te staan: 
opzoek naar nieuwe teamleden. En we 
zien het als een wonder van God dat 
uiteindelijk Linda Gijssendorfer inmid-
dels ons team is komen versterken. 

Inmiddels hebben we de eerste JV 
avond gedraaid. Deze avond vond 
plaats na de Opening Winterwerk-zon-
dag. Tijdens de middagdienst ging 
het over Nehemia die terug ging naar 
Jeruzalem om te helpen aan de op-
bouw van de muren van de verwoest-
te stad. Ds. Gerling preekte hierover 
en tijdens de picknickwandeling 

hebben we hier met onze jeugd over 
nagepraat. Vervolgens leek het ons 
goed om onze eerste avond ook met 
dit thema te starten. Het was verras-
send hoeveel de jeugd nog wist te 
vertellen van de preek en van de wan-
deling. En zoals Linda later opmerkte: 
‘Nu hebben we het tot driemaal toe 
gehoord, we kunnen het wel dromen. 
Geweldig!’

Eben-Haëzer heeft dit jaar vrijwel de 
zelfde groep van vorig jaar. Hartstik-
ke leuke jongens en meiden die we 
inmiddels al goed kennen. Waar we 
mooie avonden mee kunnen en gaan 
beleven. Het is misschien wel wat 
jammer dat er nog bijna geen nieuwe 
jeugdleden van de club onder ons 
zijn doorgestroomd. Dit hebben we 
tijdens de eerste JV avond samen ook 
besproken. Toen kwamen we er ook 
achter dat de jeugd die we nu hebben 
Eben-Haëzer zo leuk vinden om de 
sfeer en gezelligheid. Maar ook dat we 
oog moeten hebben voor de jeugd 
die nu (nog) niet komt. Zoals Jarno 
zei: ‘Waarom appen we eigenlijk niet 
iemand die we kennen met de vraag 
of diegene eens mee wil gaan naar 
JV?’ Het kan heel simpel. Heel gemak-
kelijk. En daar willen we de komende 
avonden verder aan werken. Want 
Eben-Haezer is een JV voor iedere 
jongere van 14 en 15 jaar!

Groet,
Edwin, Willard, Linda en Ineke.

club eben hAEZER



jv elhanan (16+)

Hoe ziet een JV avond eruit?
 Wij beginnen om 19.00 uur in de 
Treffer en dan doen we ongeveer het 
volgende: 
• Welkom, koffie/thee 
• Gebed en een lied 
• Bijbelgedeelte lezen en bespreken 
• Eventueel een creatieve verwer-

king (poster/ stellingen/ tekenen of 
verzin maar iets leuks) 

De avonden zijn de volgende data:

2019   15 december

2020     5 januari
             19 januari
            2 februari
  16 februari
  1 maart
  15 maart
  29 maart

• Spel of ander ontspannen activiteit 
• Afsluiten met gebed en samen nog 

wat drinken  

De afsluiting is om half 9. We denken 
samen na over de onderwerpen. Doe 
jij ook mee? 
Groetjes namens de voortrekkers, 
Alicia, Daniel en Harold

preekbespreking 

 na de middag- 

dienst (15 maart)
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Heb je onderstaande foto op Face-
book gezien? Dit scherm hangt dus 
nu bij ons in zaal 3. Niet om daarop 
Sela te bekijken, maar om de pre-
sentaties te laten zien van de HGJB 
methode Follow Me.

Voor diegene die het nog niet heeft 
meegemaakt een inkijkje in hoe een 

uur catechisatie er nu uitziet. Er is eerst 
een inleiding door de dominee. Dat is 
vooral luisteren en duurt 20 tot 30 mi-
nuten. Soms zitten in de presentaties 
ook video’s. We zitten dan in ‘kerkop-
stelling’. Daarna gaan we in twee of 
drie groepjes uit elkaar. Samen met de 
mentor gaan we dan aan de slag met 
wat de dominee net heeft verteld.

mentor catechisatie
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De Treffer is dé place to be op de  
zaterdagavond! Iedereen vanaf on-
geveer 14 jaar is meer dan welkom. 

Om de week is er een open avond 
(19:30-23:00). Tijdens deze avonden 
kan je doen wat je wilt: voetballen, 
darten, spelletjes spelen, bijkletsen 
en natuurlijk gebruik maken van de 
frituur. Ook houdt één van de teamle-
den halverwege de avond een korte 
meditatie. Dit kan bijvoorbeeld een 
stukje uit de Bijbel zijn of een filmpje. 
De andere week is er een geprogram-
meerde avond. Op deze avonden 
gaan we meestal weg. 

Maar wat doen we dan precies? Hier-
onder een paar voorbeelden: 
• Lasergamen 
• Schaatsen 
• Dropping 
• Bubbelvoetbal 
• Karten 
• En nog veel meer  

Kom jij ook? 
Neem al je vrienden en vriendinnen 
mee, tot snel! 

 

de treffer

DE TREFFER:
“THE PLACE TO BE”

VOLG DE TREFFER 
OOK OP SOCIAL  

MEDIA!

INSTAGRAM:
@DETREFFER

FACEBOOK:
DE TREFFER
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Op 25 september j.l. begonnen we 
het clubseizoen met een leuke groep 
kinderen. Meester Ard begon de 
middag met gebed en een uitleg over 
Spreuken 3:5 uit de Bijbel, ”Vertrouw 
op de Heere met je hele hart, en steun 
niet op je verstand.”

Samen aten we patat met kroket/fri-
kandel en zongen we nog met elkaar. 
Hierna kwamen al gauw “helpers” om 
mee te helpen bij de vossenjacht.
Het werd een hele leuke, gezellige 
wandeling/speurtocht door een ge-
deelte van het dorp, hierbij kwamen 
we uiteraard “vossen” tegen. Een 
echte visser, een konijn in het park, 
een boerin, een ramenlapster en een 
deftige heer! 
Deze middag was zeer geslaagd en 

dankbaar waren  we de Heere voor 
het droge weer en mooie opkomst! 
Nu hebben we inmiddels alweer 2 
clubmiddagen gehad met een vaste 
groep kinderen; er zijn verhalen ver-
teld uit de Bijbel over een dankbare 
Samaritaan, die Jezus bedankte voor 
genezing en het verhaal over Elisa en 
vrouw uit Sunem, die haar kind terug 
kreeg uit de dood. Verhalen, waarbij 
de kinderen konden meedenken, waar 
ze God voor konden bedanken. D.m.v. 
memobriefjes werd dit opgeschreven 
en opgeplakt. Kinderen schreven o.a. 
dankbaar te zijn; voor dieren, voor 
een nieuwe bril, vriendinnen, papa en 
mama en voor Jezus, Die stierf voor 
ons. Dit werd  soms getekend d.m.v. 
en kruis (al naar gelang de leeftijd) of 
geschreven. Mooi om te zien!

club gideon
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et verhaal van Elisa en de vrouw uit 
Sunem werd als moeilijk ervaren. Een 
groot wonder van God, een kind te-
ruggekregen uit de dood. Wij mogen 
weten, dat de mensen, die in geloof in 
Jezus Christus stierven zullen opstaan! 
En dan zal alles “volmaakt” en goed 
zijn! 

Creatief zijn de kinderen ook, van een-
voudige kralen of ijslollystokjes  
waren ze de hele middag  
bezig om een mooie sleutelhanger/ 
pennenbakje te maken!

Naast de spontane gesprekjes, ken-
nen de kinderen ook veel leuke lied-
jes, die wij als “ouderen” niet eens 
goed kennen, maar inmiddels al wel 
een beetje. Soms wordt spontaan een 
tweede stem ingezet, door kinderen 
niet vooraf geoefend! 

Kortom: we zien uit naar de volgen-
de clubmiddagen met jullie!
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Meer weten? www.hgjb.nl/jong/

Colofon

Uitgave     Contact personen:
4x per winterseizoen   Mark Meuleman
door Hervormd Wapenveld  mark_meuleman@msn.com
      06 49497689
Aanleveren stukjes     
Janneke van Guilik    Harold prins  
jannekeboerdam@hotmail.com  mail@haroldprins.nl
      06 38564931 
Vormgeving
Sanne Steenbergen      


