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CLub gideon
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Wat hebben we samen weer leuke club-
middagen gehad de afgelopen weken! 
Veel geknutseld, zoals een slinger voor de 
vogels en een stressbal. We hebben Bingo 
gespeeld, waarbij gave prijzen konden 
worden gewonnen! We hebben peper-
noten gebakken, waarbij de jongens een 
wedstrijdje deden wie de grootste peper-
noot kon bakken. We hebben het kerst-
feest gevieren met de ouderen en van 
een heerlijk diner genoten… (zie foto’s). 
We vinden het super tof dat jullie er elke 
keer weer zijn. Helaas zit het clubseizoen 
er alweer bijna op. De laatste clubmiddag 
8 april hopen we iets heel leuks te gaan 
doen. Wat dat is... dat blijft nog even een 
verrassing!

Groetjes Ard, Alida, Alin, Ina & Nienke

Waarom de veertigdagentijd, geen veer-

tig dagen zijn;

De zondag: een feestdag!

In deze periode zullen jullie vast wel 

eens horen over “de veertig dagen tijd” 

of vastentijd”. Voor met namen de zuide-

lijke provincies is deze periode een vaste 

en zichtbare traditie met vooraf gaand 

hieraan het bekende carnaval. Dit duurt 

officieel tot dinsdag 24:00. Waarna de 

aswoensdag begint, vanaf deze dag, tot 

en met stille zaterdag (de dag zonder 

Jezus; tussen gestorven aan het kruis en 

de wederopstanding van Jezus) wordt 

er volgens oud (met name katholiek) 

gebruik gevast. Behalve op de zondag 

want dit is de feestdag, de dag waarin 

het geloof centraal staat. Vandaar dat 

deze periode van 46 dagen maar 40 vas-

tendag heeft. 

Al vele jaren wordt vooral het carnaval 

gevierd en vele malen minder het  daar-

op volgende vasten. Hoe jammer is dat! 

De laatste jaren is ook binnen de pro-

testante kerken meer en meer aandacht 

gekomen voor de periode vooraf gaande 

aan Pasen. Zo kan de veertig dagen tijd 

wel eens het nieuwe advent worden!

De vraag is wat ons betreft bij dit vasten: 

wat is reden om te vasten? Wil je gewoon 

eens kijken hoeveel discipline je hebt? 

Dan zou ik zeggen pak de zondagen dan 

door! 

Maar uiteraard is het juist de bedoeling 

om bewust bezig te zijn met het lijden 

van Jezus Christus. Wat een beproeving 

die Jezus voor ons heeft doorstaan!En het 

wonder wat het hart is van ons evangelie: 

de opstanding van Jezus Christus.  

Dus kies voor het vasten  niet iets uit om 

mee te pronken maar juist iets wat moei-

lijk is uit te leggen en wat echt moeite 

kost. 

Ben benieuwd wat het gaat worden en 

tijdens de 40 dagen alsnog instappen kan 

altijd.

40 dagen onderweg naar Pasen!
NADENKER

Club middagen
12 februrari
4 & 18 maart

8 april
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Bingo

Pepernoten bakken

Vogelslinger maken
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wist je 
dat?

Veel spreekwoorden 
en gezegden uit de bij-
bel komen? (jonassen, 
in zak en as zitten, wie 

een kuil graaft  
voor een ander, valt  

er zelf in)
Ina al 6 jaar club 

geeft en ze dit nog 
altijd met plezier 

doet?!

In de top 10 van favoriete babynamen de Bijbelse 
namen favoriet zijn? Zo staan in de top 10 meisjes na-
men als Saar, Anna, Julia en Eva en de top 10 jongens 
Lucas/Luuk, Noah, Sem, Daan (Daniel), Thomas, Bram, 

Jesse en Levi.

Het kortste hoofdstuk 
in de bijbel precies in 
het midden zit? Het 
gaat om psalm 117. 

In het nederlands telt 
het hoofdstuk maar 23 

woorden.

Alida heel creatief is 
en de whatsapp groep 
vol spammt met leuke 
knutsel ideeën voor 
jullie?

Nienke zich vorig jaar 
heeft verkleed als vis-
ser om zich nog beter 
in het bijbelverhaal in 

te leven? Je de bijbel in 3300 
talen kunt lezen? Dat is 
ongeveer de helft van 
alle talen die er zijn Alin hele lekkere 

broodjes en mooie 
taarten kan  

bakken?

Wij het heel fijn en ge-
zellig hebben met jullie 
en het super tof vinden 
dat jullie elke keer weer 

met zoveel kinderen 
komen?! 

Ard geleerd 
heeft voor mees-
ter en heel goed 

verhalen kan 
vertellen?
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club Immanuel

Hee allemaal,
Wat is het clubseizoen snel gegaan tot nu 

toe… Dat komt natuurlijk door de gezellige 
en super enthousiaste tieners die wij op club 

Immanuel hebben!
Elke clubavond bestaat uit twee delen, het 

eerste deel is het “serieuze” gedeelte. In dit 
gedeelte bespreken we een Bijbelverhaal, 

we proberen het verhaal van toen ook naar 
het nu te trekken. Wat betekent het verhaal 

uit de Bijbel voor ons in het nu. 
Het tweede deel is juist vaak spannend en 
ontspannend tegelijk! Ontspannend is het 

omdat we vaak een spel doen, spannend 
omdat alle tieners super graag willen win-

nen! Zo hebben we de afgelopen avonden 
onder andere levend bingo gedaan of een 

quiz waarbij de tieners hebben laten zien 
hoe goed het geheugen van ze is!

Hieronder een aantal foto’s van een van de 
clubavonden en een ludieke groepsfoto van 

de tieners!
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club kandelaar
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Heey meiden!
Volgen jullie de 
blogs op Huis-
vanbelle.nl al? 
Neem eens een 
kijkje

Ook tijdens het clubseizoen van tienerclub de kandelaar werd het seizoen 
onderbroken door de Nieuwjaars wisseling. Wat is dan mooier dan de 
eerste club avond van het jaar elkaar het beste te wensen voor het aanko-
mende jaar en een glas (kinder) champagne hoort daar eigenlijk wel een 
beetje bij!
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Lees je Bijbel bid elke dag 
Lees je bijbel, 

bid elke dag (3*)
 Lees je bijbel, bid elke dag, 

dat je groeien mag (3*) 
Lees je bijbel, bid elke dag, dat je groeien 

mag.
Read your bible, 

pray every day (3*) 
Read your bible, pray every day

 if you want to grow (3*) 
Read your bible, pray every day, if you want 

to grow (3*)

Shine and Testify Petrusproject Volg (je) 

Hem?!

Gospelkoor Shine & Testify is momen-

teel druk aan het oefenen voor het Pe-

trus-project “Volg (je) Hem?! Het project, 

geschreven door Harrie Stijf, staat in het 

teken van het leven van Petrus en hoe hij 

heeft geleerd om Jezus te volgen in zijn 

leven, ook op de momenten als het even 

niet gaat zoals gedacht. En wij? Volgen 

wij Jezus? 

Het koor zal het concert gaan uitvoeren 

samen met Christelijk koor Jedid-Jah uit 

Putten. D.V. 9 mei in Putten en 16 mei in 

Wapenveld. Beide avonden beginnen 

om 19:30 uur. 

Zie voor meer informatie de website 

www.shineandtestify.nl en houd onze 

Facebook pagina in de gaten. 

SHINE AND TESTIFY

9 MEI IN 
PUTTEN
19.30U.16MEI IN 

WAPENVELD
19.30U.

CONCERT
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club Elhanan

De afgelopen clubavonden hebben we 
diverse thema’s behandeld! Zo hebben 
we een avond het over het thema: ‘Geluk 
en tegeltjeswijsheid’ gehad. De uitdaging 
was om je creatief te uiten over geluk en 
is er nagedacht over de vraag of geloof 
invloed heeft op geluk? Het Bijbelgedeelte 
wat hierin centraal stond was Prediker 6. 
In groepjes werden de vraag besproken 
wat geluk wel en niet is volgens Prediker? 
Maar ook, wat vind jezelf! Vervolgens werd 
iedereen aan het werk gezet om een teken 
van een eigen gedachte over geluk op een 
canvasdoek te zetten.

Dit seizoen kijken we terug op mooie en 
moeilijke momenten die we met elkaar 
hebben gehad. We zijn echter de Heere 
dankbaar om deze geweldige groep jon-
geren

club eben  Haëzer

We hebben een goed seizoen gehad met 
(helaas) een kleine opkomst. Voor het 
komende seizoen hopen we weer met 
een grote groep te zijn. We ontmoeten 
elkaar (ook jongeren die je minder goed 
kent), hebben gezellige avonden en delen 
samen ons geloof. Heel belangrijk, want 
geloven kan je niet alleen. Ons geloof de-
len kunnen we niet vaak genoeg doen, dus 
die 10 keer jv in het seizoen is een goede 
start voor de gesprekken op alle andere 
zondagavonden! 

Groetjes, 

Alicia, Daniel en Harold

BESTE 16+ ER,

Lezen: Psalm 31 - Mijn tijden zijn in 
Uw hand (vers 16).

Beste jongere,In dit seizoen zijn wij (jeugdouderlin-gen) bezig met de vraag hoe we jullie 
actief krijgen in de kerk. Dat je mee-doet met activiteiten, de catechisatie en de club/jv. Veel van jullie staan positief in het geloof. Wij zijn daar blij 

mee. Daar mogen we de HEERE dan ook voor danken. Uit de vragenlijst die 
jullie vorig jaar hebben ingevuld blijkt 
dat ook. Natuurlijk hebben jullie je vra-
gen en twijfels. Leren geloven gaat he-
laas niet altijd makkelijk en vanzelf. En 
jullie vinden dat het soms anders kan 
en moet in de kerk. Gelukkig maar, het 
geeft aan dat jullie betrokken zijn. Aan de andere kant viel ons één ding 

op. Veel van jullie gaven aan dat als je 
tijd moet maken in de week je eerder 
kiest voor werk, hobby en sport dan voor catechisatie of club/jv. Dat geeft 

ons best wel eens zorgen. In psalm 31 
vers 5 wordt gesproken over een val 

die stiekem wordt gespannen om ons 
te laten vallen. Is het niet zo dat de tegenstander van God niets anders wil 

dan dat wij de HEERE zo min mogelijk 
ontmoeten?
 Tijd nemen om samen als gemeente 
en jongeren de HEERE te ontmoeten 
is van levensbelang. En echt dat is veel belangrijker dan werk, sport en school. In psalm 31 zingt David dat er 

maar één plek is waar je echt veilig kan schuilen en dat is bij de HEERE. Laten wij (ook jullie ouders) er maar niet om heen draaien. Wij vinden zoveel andere dingen veel leuker om te gaan doen en we denken vaak 
dat een toets op school belangrijker is dan jeugdvereniging. En voor de oudere jeugd, heb je er weleens over 

nagedacht of je niet een avond min-der moet werken om daarmee tijd te 
maken om de HEERE te ontmoeten? Wij hebben gemerkt dat jullie hart betrokken is bij de HEERE, zoals ik laatst een ouderling hoorde zeggen ‘het begint bij het hart’. Laat het daar niet bij blijven, de HEERE roept ons op om ons echt helemaal aan hem te 

geven. Daar hoort onze tijd en hoe we 
die besteden bij.De jeugdouderlingen

BIJPRATEN
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Stel je even voor: een vlog over hoogte-
punten van jouw zomervakantie in 2019. 
Beelden van een volleybaltoernooi, een 
te gekke kinderclub, een zonnige vos-
senjacht; flarden van een gezellige bin-
go-avond, een gesprek op de late avond 
bij het kampvuur en een ontmoeting met 
een jongen die je heeft gevraagd met hem 
uit de Bijbel te lezen.
Zo zou het kunnen zijn, als je je aanmeldt 
als vrijwilliger van Dabar. Je woont en 
werkt dan samen met 6-8 teamleden op 
een camping in Nederland. Samen organi-
seer je een afwisselend recreatieprogram-
ma en je deelt je geloof met kids, jongeren 
en ouderen. Want dat is typisch Dabar: 
midden in het dagelijkse leven op de cam-
ping in woorden en daden getuige zijn van 
Gods liefde voor mensen die Hem (nog) 
niet kennen.
Het belangrijkste motief voor Dabar voert 
terug op de opdracht die Jezus aan Zijn 
leerlingen geeft om het evangelie bekend 
te maken in de wereld (Matteüs 28:19-20). 
Wanneer we ontdekken hoe groot Zijn lief-
de voor ons is, dan verlangen we er naar 
om Zijn liefde ook aan anderen bekend te 
maken. Gelukkig doen we dit niet alleen. 
Gods Geest helpt ons daarbij.
Daarnaast biedt Dabar jou ook de moge-
lijkheid om te ‘oefenen’ in getuige zijn. Je 
ontdekt hoe belangrijk het is om in afhan-

DABAR 

Kijk voor meer 
informatie op 

www.izb.nl/dabar

kelijkheid van God te leven bij het delen 
van je geloof. En je kunt jouw talenten ont-
dekken en vaardigheden uitbreiden. Ieder 
jaar zendt Dabar meer dan 400 jongeren 
uit naar meer dan 20 campings in Neder-
land.

Dat klinkt je misschien gek in de oren. 
Maar het is precies zoals één van de vrij-
willigers zei: ‘Je moet het doen, om het 
te ervaren!’. Uit de verhalen waarmee de 
vrijwilligers thuiskomen, hoor je vaak deze 
zinnen: ‘Het zijn intensieve weken, je gééft 
veel, maar je krijgt er minstens zo veel 
voor terug. Om twee weken op zo’n spe-
ciale manier ingeschakeld te zijn in dienst 
van het evangelie, geeft een boost aan je 
geloof.’

“ In dienst zijn van het evangelie, 
het geeft je een 

boost aan je geloof’
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Vertel eens wie u bent.
Ik ben Jan Regterschot, geboren 16 augus-
tus 1955 in Wapenveld en getrouwd met 
Gerrie Regterschot op 9 september 1977. 
We hebben 4 jongens 
ontvangen, die allemaal 
getrouwd zijn. Onder-
tussen hebben we 9 
kleinkinderen.

Wat doet u in het da-
gelijks leven en wat 
doet u voor de ge-
meente?
Ik ben met werken 
begonnen op 1 septem-
ber 1973 bij de (toen 
nog) Amro Bank in 
Zwolle. Daarna vanaf 1 
januari 1987 tot 1 maart 
1987 bij de gemeente 
Hattem gewerkt en 
vanaf 1 maart 1987 bij 
de gemeente Heerde 
werkzaam.

Daar heb ik in de loop der jaren van alles 
gedaan. Op dit moment ben ik nog (door 
ziekte die ik heb gehad, en nog steeds last 
van heb) 24 uur aan het werk. Ik ben amb-
tenaar sportzaken, accommodatiebeleid 
en onderwijshuisvesting. Een afwisselende 
baan dus. 

Voor onze kerkelijke gemeente ben ik 
op dit moment mentor bij de catechese. 
Groep 16-17 jaar. Een leuke en fijne groep 
jongeren. Het mentor zijn bij deze groep 

doe ik samen met Gert 
Tromp.
In het verleden ben ik 
diaken en ouderling 
geweest.

U bent dit jaar mentor 
geworden bij de ca-
techisaties, wat houdt 
dat in?
We werken aan de hand 
van de methode Follow 
me Next van de HGJB. 
Een catechese les duurt 
60 minuten. Het thema 
van dit jaar is discipel-

schap. We zijn bezig 
met te ontdekken 
wat dat voor ons als 
christenen inhoudt. 
Zowel voor jong als 
voor oud. Daar komen 

diverse onderwerpen aan de orde, zoals 
bv. zelfverloochening, genade, macht van 
het geld etc.

JAN REGTERSCHOT VERTELT
INTERVIEW

Het eerste gedeelte van de les doet de 
catecheet. In de meeste gevallen is dat 
een van de predikanten. Als de predikant 
afwezig is pakt een van de mentoren een 
les op.
Voor het tweede gedeelte wordt de groep 
in 2-en gesplitst en worden de vragen, die 
over het onderwerp dat wordt behandeld 
en in het lesboek staan besproken met de 
jongeren. 

De bedoeling is dat de jongeren met el-
kaar in gesprek gaan hoe ze erover den-
ken en dat je daar als mentor in meedenkt 
en meestuurt.
Ook kun je vanuit je levenservaring zaken 
met hen delen en met hen bespreken.

Wat vindt u het belangrijkste wat jonge-
ren moet horen op catechisatie?
Omdat we dit jaar uitgaan van het thema 
discipelschap probeer je vanuit de Bijbel 
aan te geven wat wordt gevraagd van ons 
met betrekking tot het onderwerp dat 
wordt behandeld en dat concreet met hen 
in te vullen richting de dagelijkse praktijk 
van het leven.
Daarnaast vind ik het belangrijk dat je wijst 
op datgene dat de Heere Jezus voor ons 

heeft gedaan, zoals verzoening van onze 
zonden, dat we mogen leven uit genade, 
de betekenis van de doop, belang van 

“ IK BEN OP DIT MOMENT 
MENTOR BIJ DE CATECHESE”

gebed en daar tijd voor nemen, belang 
van stille tijd etc. En dat we die dingen niet 
moeten doen om er wat mee te verdienen 
of wat mee te worden, maar uit dankbaar-
heid naar de Heere toe.

Heeft u wel eens een lastige vraag ge-
had van een jongere?
Wat is een lastige vraag? Ik vind dat de 
jongeren mij als mentor die vragen mogen 
stellen, die ze willen stellen over het on-
derwerp dat je op een avond behandelt. 
En misschien heb je dan niet gelijk een 
antwoord maar dat moet je dan ook aan-
geven en zeggen dat je erop terugkomt. 

Wat is het mooiste wat u dit seizoen 
heeft gemerkt/meegemaakt tijdens de 
catechisatie?
Ik kan daar niet een specifiek antwoord op 
geven, maar ik vind het mooiste van ca-
techisatie de eerlijkheid van de jongeren, 
dat ze vragen stellen die ze hebben en 
dat je als mentor hen de weg mag wijzen 
vanuit de Bijbel en dat we mogen leven uit 
de genade van God, die verdient is door 
de Heere Jezus Christus.

“ IK VIND HET MOOISTE VAN 
CATECHISATIE DE EERLIJKHEID 

VAN JONGEREN”
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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      
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