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Van donker naar licht

Jesaja 9 : 1
Het volk dat in duisternis wandelt, zal een groot licht zien. Zij die 

wonen in het landvan de schaduw van de dood, over hen zal een licht schijnen.Heb je wel eens zonder licht door de weilanden gefietst? Dan weet 

je wat échte duisternis betekent. Geen fietslicht, geen lantaarnpaal, 

geen sprankje licht; alleen maar de zwarte duisternis. Fietsen in het 

donker valt niet mee. Voor je het weet eindig je stilstaand tegen het 

hek, oog in oog met een verdwaalde koe. We hebben licht nodig!
Misschien kun je dit wel een beetje vergelijken met jouw leven. Het 

zit niet mee, je weet niet meer wat je moet. Je haalt slechte cijfers 

op school of je wordt misschien wel gepest. Je hebt ruzie met je 

vriend(in) of je kunt het niet (meer) goed vinden met je ouders. Dan 

is het donker om je heen. Geen lampje, geen sprankje licht, geen 

hoop; alleen maar de zwarte duisternis. En daarin leven, valt niet 

mee! Je hebt licht nodig!
Je kunt dit een beetje vergelijken met wat er in Jesaja 9 staat. Het 

gaat daar over het volk dat in duisternis wandelt. En aan dát volk 

wordt een belofte gegeven: ze zullen een groot licht zien! Stel je 

maar eens voor dat je op die fiets in die donkere weilanden fietst 

en dat ineens de zon gaat schijnen! Dat maakt het een stuk mak-

kelijker!

Meditatie
Of stel je maar eens voor dat, in jouw ‘donkere’ leven, ineens die 

ruzie opgelost is of dat je ineens betere cijfers haalt! Dat maakt het 

leven makkelijker, dan voel je je gelijk beter!

Dat is ongeveer wat er beloofd wordt aan het volk van Israël, maar 

eigenlijk gaat het nog veel verder. Kijk maar naar het tweede stukje 

van de tekst. Het gaat hier niet alleen om wandelen in het duister, 

zoals wij misschien ook weleens doen, maar het gaat hier zelfs 

over wonen in het land van de schaduw van de dood. De dood. Dat 

lijkt voor ons het einde. Dan is er écht geen sprankje licht en geen 

hoop meer. Maar hier staat een belofte! Over dát volk, díe mensen 

daar in het donker, over hén zal een groot licht op gaan. En het 

Licht dat over hen op zal gaan, zal hen redden van die dood. Dan 

zullen ze voor eeuwig Licht hebben!

Die belofte is ook voor ons. Misschien voelt het nu heel donker om 

je heen. Misschien voel je dat ook helemaal niet en heb je genoeg 

lichtjes om je heen verzameld. Die zelfgemaakte lichtjes gaan ooit 

uit; ze branden op, maar het Licht dat híer beloofd wordt, raakt 

nooit op. Dat is een Licht voor heel je leven. Dat Licht belooft je 

niet dat je leven gemakkelijk zal zijn of dat je nooit meer tegensla-

gen zult hebben. Maar Hij belooft je wel dat Hij altijd bij je zal zijn 

en dat je op Hem kunt vertrouwen. Én Hij belooft je dat Hij het voor 

eeuwig Licht zal maken, als je in Hem gelooft.

Dát Licht verwachten wij!

Wij verwachten vol verlangen de Heer.

Hij is onze hulp en ons schild.

Ja, om Hem is ons hart verblijd,

op Zijn heilige Naam vertrouwen wij!
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Preekbespreking

You are not alone!

You are not alone! Dat was het 
thema van de preekbespreking 
op 18 november. Deze preek-

bespreking is voorbereid door 
jongeren van JV Eben Haëzer 
samen met ds. Gerling. On-

wijs fijn dat hier vele jongeren 
op af kwamen! Tijdens de na-

bespreking van de dienst kwa-

men de vragen ineens recht 

op de man af binnen: Twijfel je 
wel eens aan God? Is God er 
wel? En hoe moet dat met mijn 
vrienden als ik de enige ben die 

gelooft, die op zondag naar de 
kerk gaat terwijl zij andere din-

gen doen? De emoties liepen 
soms hoog op... Wat fijn om 
dan als broers en zussen sa-

men te zijn. Samen te praten en 
elkaar een hart onder de riem te 

steken. Want deze vragen heeft 

iedereen. Of je nu 14, 17, 30 of 
55 bent. Hoe moeilijk ook. En 
het mooiste van alles was: om 

in deze setting samen in onze 

angst, verdriet en wanhoop de 
handen te mogen vouwen en 

onze toevlucht bij het Lam te 

zoeken. Tot Hem die ons nooit 
verlaat, nooit begeven zal!
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in de spotlight
Wie ben je?
Hoi, ik ben Nienke van Guilik en 
ik ben 25 jaar. Ik woon samen 
met mijn man en kat Noeny in 
Wapenveld. Mijn hobby’s zijn 
creatief bezig zijn, tennissen en 
kickboksen. In mijn werk help 
ik kinderen die moeite hebben 

met lezen en spelling.

Hoelang geef je club? 
Wat is je rol bij Gideon?
Dit is voor mij het eerste sei-
zoen dat ik club geef. Samen 
met Ard mocht ik sinds septem-

ber 2018 het enthousiaste team 

van Lisanne, Anne-rie, Ina en 
Gretha versterken. We hebben 
elke clubmiddag een andere 

taak en wisselen dit af. De ene 
week doe je de opening met het 
team voordat de kinderen ko-

men. We lezen dan een stukje 
uit de Bijbel en praten hier wat 
over na. Daarna vragen we de 
Heere God om een fijne club-

middag. De andere keer leid je 

de clubmiddag door met de kin-

deren te zingen, bidden, het Bij-
belverhaal te vertellen en hier-

over na te denken. Weer een 
andere keer ben je verantwoor-

delijk voor het werkje of het 
spel.

Wat vind je mooi aan het 
geven van club?
Kinderen zijn fantastisch. Ze 
zijn enthousiast, eerlijk en open. 
We kunnen als leiding veel van 
de kinderen leren! Ze zingen vol 
overgave en schamen zich niet

voor hun geloof. Ik vind het fijn 
om deze kinderen nog meer 

over de Heere God te vertellen 

en hen een gezellige middag te 

geven.

Wie komen er naar de club en 
wat doen jullie op de club?
Nieuw dit jaar is dat er niet één 
maar twee clubs zijn. Club Ben-

jamin is voor de jongere kinde-

n
i
e
n
k
e

ren van groep 1 t/m 3 en club 
Gideon is voor de oudere kin-

deren van groep 4 t/m 6. Het 
is ontzettend mooi om te zien 

dat kinderen hun vriendjes en 

vriendinnetjes van school mee-

nemen. Veel kinderen die naar 

de clubmiddagen komen, zijn 
niet aangesloten bij onze ker-

kelijke gemeente. Dit vinden we 
erg leuk en fijn. De club is voor 
iedereen! Een clubmiddag be-

gint vaak door te zingen en te 

bidden. Daarna wordt een ver-
haal uit de Bijbel vertelt. We 
praten hier nog wat over door 
of gaan hier een mooie kleur-
plaat bij maken. De rest van de 
middag gaan we lekker knutse-

len of spelen we een spel. Met 
kerst hebben we een specia-

le middag met oudere mensen 

en gaan we gezel-

lig samen eten met 

alle kinderen!

Wat is je favoriete 
lied op club?
De kinderen van 
club Gideon heb-

ben ons al veel 

leuke liedjes ge-

leerd. Een mooi 
lied vind ik ‘Door 
dik en dun’. Stie-

kem ben ik ook 

wel een beetje fan 
geworden van de 

liedjes van Make 

Some Noise Kids 
😉😉😉 Het is goed om
aan te sluiten bij 

de leefwereld van 
de kinderen.
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DOE 
DAG
Op zaterdag 17 november was 
het weer zover! Het was weder-
om guur, winderig en koud. Wel 
lekker om even een frisse neus 
te halen buiten. 

Dankzij een grote groep vrijwil-
ligers kunnen de bewoners van 

Philadelphia Heerde weer vei-
lig hun belevingstuin in. Ook wij 

van Eben Haëzer hebben hier 

een bijdrage aan geleverd.

 Nu kunnen de bewoners van 
Philadelphia weer veilig door 
de belevingstuin op een mooie, 
zonnige winterdag zonder over-

al heen te glibberen door al dat 

blad! Voor onze medemens 
staan we dan in alle vroegte 

op een vrije zaterdag graag pa-

raat... Op een zonnige zaterdagmor-

gen gezellig met een groep van 

de jv’s (vooral Eben Haëzer) 
naar Heerde. De tuin winter-
klaar maken voor Philadelphia. 
Een mooi voorbeeld van diaco-

naat, omzien naar de bewoners 
die kunnen genieten van deze 
belevingstuin. 

En heel Bijbels, want er moest 
flink worden gesnoeid om al-
les in de hand te houden in het 
voorjaar. En daarna gemeen-

schappelijk een heerlijke lunch 
gekregen. Voor degene die het 
hebben gemist, volgend jaar is 
er weer een kans.
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HEt jpt

Het Jeugd Pastoraal Team is 
er voor alle jongeren vanaf 12 
jaar, in onze kerkelijke gemeen-

te. Vanuit het voorbeeld wat Je-

zus geeft over de goede Herder, 
vinden we het belangrijk om 

naar elkaar om te zien en een 

luisterend oor voor elkaar te 

hebben. Je hoort als gemeente-

lid bij Zijn kudde en daarom wil-
len wij er voor jou zijn. We zijn 
er voor je als je gewoon eens bij 

wilt praten, maar ook als je vra-

gen hebt.

We vinden het belangrijk om 
te horen wat jou bezighoudt en 

hoe het met jou gaat. We willen 
dit op een ontspannen en gezel-
lige manier doen. Daarom ko-

men we graag in contact met de 

jongeren. Sommige JPT-ers zijn 
aan een club of jeugdvereniging 
gekoppeld. Er zijn ook JPT-ers 
die los van de clubs contact 

zoeken met jongeren.

Het jeugd  
pastoraal team 

Wat zijn JPT-ers?
-JPT-er staat voor een lid van 
het Jeugd Pastoraal Team. 
-Een JPT-er is een gemeentelid 
met hart voor jongeren.

-De JPT-ers willen investeren in 
relaties met jongeren.

Samenstelling:

Contactpersoon wijk Noord: 

Mark Meuleman l 06-49 49 78 89

Contactpersoon wijk Zuid: 

Harold Prins l 06-38 56 49 31
Marjanne van der Beek, 
(038) 447 93 86
Dianne Bredenhoff l 06-53 68 42 92
Arnoud van Guilik l 06-27 28 42 49
Carolien Prins l(038)200 02 86

Gert Tromp l 06-42 01 23 84
Sanne Volkers l 06-57 93 70 49

E-mail: jeugdpastoraat@
hervormdwapenveld.nl

vanuit de club 
de Kandelaar
Hoi allemaal,
Hierbij 2 foto’s van de ‘aftrap’ van ons clubseizoen. Potje boeren-

golf over land en water! 

Ondertussen al 4 fijne avonden gehad. Waardevolle onderwerpen 
besproken zoals: Bidden en Geloof.
Bedankt tieners! 
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We zijn alweer zowat halver-
wege het seizoen 2018/2019. 
Ook dit seizoen hebben we 
weer een erg leuke, dynami-
sche groep van 20 jongeren. 
Voor het eerst sinds jaren 
hebben we meer jonge man-
nen dan jonge vrouwen in de 
clan: 13 jongens tegenover 7 
meiden. 
Dit seizoen staat bij ons in het 
teken van het jaarthema van 
de HGJB: Met hart en ziel. 
Geloven met hart en ziel is al-
les wat je hebt over durven te 
geven aan God. Dat gebeurt 
op verschillende manieren: in 
je gebed, in de liedjes die je 
zingt, in de kerkdienst. Maar 
niet alleen op zondag. Dage-
lijks, als je aan het werk bent 
in de supermarkt, je huiswerk 
maakt of op social media zit. 

Geloven is dan ook kiezen 
voor een bewuste levensstijl. 
Geloven is samen leven: sa-
men met God leven en dan ga 
je ook op zoek naar anderen 
die met jou dat leven leiden. 
Het is fijn als je jouw levens-
keuze kunt delen. Je mag dan 
samen met anderen God lief-
hebben met heel je hart, heel 
je ziel en al je krachten!

De HGJB staat binnen het 
jaarthema stil bij de volgende 
aspecten: aanbidding, deug-
den en rituelen. Wij hebben 
het seizoen daarom ook op-
gedeeld in drie ‘blokjes’. In 
oktober en november hebben 
we stilgestaan bij aanbidding, 
in december en januari staan 
we stil bij deugden en in fe-
bruari en maart zullen we ons 

vanuit de club 
Eben Haezer 

richten op rituelen. We kijken 
terug op een geslaagde eer-
ste helft van het seizoen. Na-
tuurlijk hebben we ook voor 
de tweede helft allerlei leuke 
dingen op de planning staan. 
In het nieuwe jaar zullen we 
starten met onze vaste tradi-
tie, namelijk met een quiz over 
het voorgaande jaar en een 
nieuwjaarsborrel. Op 1 maart 
willen we graag samen naar 
de TOV avond in Zwolle. Er 
zal een avond komen samen 
met JV El Hanan en we zullen 
het voortouw nemen in de or-
ganisatie voor de Paasavond! 

We willen via deze weg toch 
ook nog even een oproepje 
doen aan alle jongeren van 
14, 15 of 16 jaar die onze JV 
nog niet bezoeken. We willen 
je graag uitnodigen om eens 
een kijkje te nemen. Kom ge-
zellig een avond naar onze 
JV! We komen één keer per 
twee weken op zondagavond 
in de kerk samen van 19.00 
uur tot 20.30 uur. 

Onze eerste avond 
in 2019 zal zijn op 
zondag 6 januari

TOT DAN!Meer info?
Kijk op de Facebook pagina  
‘JV Eben Haëzer Hervormd Wapenveld’. 
 en/of de JV pagina van hervormdwapenveld.nl
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Vanuit de club 
Immanuel 

Wat een gezellig clubje tieners hebben we dit seizoen weer! On-

danks dat we maar met weinig zijn, hebben we al een paar goede 
avonden gehad. We lezen samen uit de Bijbel en leren daar heel 
veel van! Ook doen we elke clubavond een leuk spel of gaan we 
iets creatiefs doen. Lijkt het jou leuk om ook te komen? Kijk dan op 
de website wanneer we bij elkaar komen. 

Je bent van harte welkom!

Erik – Sarai – Dianne 

Tienerclub

10-11 jaar

Ps: Het zou wel heel 

gezellig zijn als er ook wat 

jongens aanschuiven, want 
nu is het soms wel een 

beetje een kippenhok… 
Arme Erik en Lucas!

Groeiplan
Jeugdwerk

Oefenen in 

verlangen

In het voorjaar van 2017 heeft 
de jeugdraad aan de HGJB 

gevraagd om een APK uit te 

voeren voor het jeugdwerk. 

Hierdoor krijgen we inzicht in 

wat er goed gaat in het jeugd-

werk (dankpunten) en wat aan-

dachtspunten zijn. Tijdens de 
najaarsgemeenteavond van 

2017 zijn de uitkomsten van 
deze APK gedeeld met de ge-

meente. 

Door de APK hebben we een 
scherper zicht op het jeugd-

werk gekregen en kan er be-

leid worden geformuleerd. We-

ten wat jongeren bezig houdt 

en wat zij nodig hebben om de 

Heere Jezus Christus te leren 

kennen, liefhebben en navol-
gen, is onmisbaar voor goed 
jeugdwerk. En wie wil bouwen 
aan duurzaam jeugdwerk, doet 
dat met visie voor een langere 

termijn. 

Als vervolg op de APK heeft de 
HGJB in mei een onderzoek 

gedaan onder jongeren, ou-

ders en jeugdleiders om een 

goed beeld te krijgen bij het 

jeugdwerk. De uitkomst van dit 
onderzoek is dat er heel veel is 

waar we dankbaar voor mogen 

zijn. Allereerst voor het sterke 

verlangen dat de Heere Jezus 

Christus gekend en gediend 

mag worden en dat er voor jon-

geren veel verschillende groei-

plekken in de gemeente zijn. 
En er is nog veel meer te noe-

men.
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Een belangrijke aanbeveling 
van de HGJB is om de verschil-

lende groeiplekken beter op el-
kaar aan te laten sluiten en om 

met de jeugdleiders een duide-

lijk hoofddoel te formuleren. Op 
deze manier ontstaat er een 

duidelijke richting en integraal 

groeiplan. Met alle jeugdleiders 
is er tijdens een cursusavond 

nagedacht over het hoofddoel 
en daar is het volgende uitge-

komen:

‘Jongeren in ontmoeting bren-

gen met Jezus door het Woord.’

De komende maanden gaan de 
leidinggevenden van de clubs, 
JV’s en catechese hiermee aan 
de slag en nadenken over sub-

doelen. Een belangrijke vraag 
is: wat willen wij jongeren leren 

op onze club over bijv. bidden 
en Bijbellezen? Totaal zijn er 
zeven groeitermen die ingevuld 

gaan worden in het groeiplan: 
bidden, Bijbellezen, geloofsleer, 
dienen en zorgen, getuigen, 
verantwoordelijkheid nemen en 

geloofsgemeenschap. Op deze 
manier ontstaat er een inte-

graal groeiplan met verschillen-

de groeiplekken die op elkaar 
aansluiten. In april hopen we 
het groeiplan af te hebben en 
te gebruiken als basis voor alle 

jeugdwerkactiviteiten. 

Wilt u/wil jij het jeugdwerk en 
de jongeren gedenken in uw 

gebed? In psalm 127 staat ver-
woord dat we in alles afhanke-

lijk zijn van Hem: Als de HEERE 
het huis niet bouwt, tevergeefs 
zwoegen zijn bouwers eraan. 

We hopen en bidden dat onze 
gemeente vanuit dit fundament 
voor kinderen en jongeren een 

belangrijke oefenplaats van 
verlangen mag zijn. 

De jeugdraad en APK-werkgroep 

Jongeren in 

ontmoeting

brengen met Jezus

 door het Woord



Colofon

Uitgave    Contact personen:
4x per winterseizoen   Mark Meuleman
door Hervormd Wapenveld  mark_meuleman@msn.com
     06 49 49 76 89
Aanleveren stukjes   
Janneke van Guilik   Harold Prins  

jannekeboerdam@hotmail.com mail@haroldprins.nl
     06 38 56 49 31
Grafisch ontwerp
Sanne Steenbergen


