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OVERDENKING 

 

BIDDEN …..VRAGEN 

 

“Daarom houden ook wij sedert de dag, dat wij dit gehoord hebben, niet 

op voor u te bidden en te vragen, dat gij met de rechte kennis van zijn wil 

vervuld moogt worden, in alle wijsheid en geestelijk inzicht, om de Here 

waardig te wandelen, Hem in alles te behagen, in alle goed werk vrucht te 

dragen en op te wassen in de rechte kennis van God.”  

Colossenzen 1 vs. 9 en 10 

 

De afgelopen 3 zondagen hebben we gehoord dat de groei van ons geloof 

zo belangrijk is. Dat deed mij denken aan bovengenoemde tekst, want 

opwassen is toch groeien. Tot een levend geloof komen is de eerste stap. 

Het groeien moet dan gaan gebeuren. 

Geboren en opgevoed in een christelijk gezin, hebben mijn vrouw en ik die 

stap pas op latere leeftijd mogen doen: respectievelijk op 51- en 54- jarige 

leeftijd. Vanaf die tijd hebben wij er een gewoonte van gemaakt om samen 

dagelijks ons groeiende gezin in gebed te brengen bij de Heer, indachtig 

wat de Here Jezus in Johannes 15 vs 7 zegt namelijk:   ”Indien gij in Mij 

blijft en mijn woorden in u blijven, vraagt wat gij maar wilt, en het zal u 

geworden.”  

Op een gegeven moment begon tijdens zo’n gebed mijn vrouw de tekst 

uit Colossenzen aangepast te bidden: de woorden “gij” en “mogen” 

werden “ik” en “mag”. Ze zei dat we moeten bidden naar Zijn wil, en 

daaraan voldoet deze tekst. Sinds die tijd heeft zij dat dagelijks gebeden in 

haar leven. 

 

We weten uit Gods woord dat de Here Jezus zelf het voorbeeld gaf door 

steeds alles in gebed bij Zijn Vader brengen. En tenslotte spoort Hij ons in 

bovengenoemde tekst in Johannes 15 vs 7 aan om wat je maar wil aan de 

Vader te vragen. Hij hoort en verhoort ons gebed als het gevraagde 

overeenkomt met Zijn wil. Naar die wil mogen wij speuren en zelfs om 

vragen zoals in Colossenzen 1 staat. 
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Dikwijls vergeten wij om voor wijsheid en geestelijk inzicht te bidden en zo 

te groeien in de rechte kennis van God. In mijn leven heeft het dikwijls 

gestormd en dan is het gezegde “nood leert bidden" echt de praktijk van 

het leven. 

 

Zo denk ik terug aan de tweede wereldoorlog met al zijn verschrikkingen 

van bombardementen, razzia’s en onderduiken. In die tijd werden de 

kerkdiensten druk bezocht. De nood, de angst van de mensen was de 

drijfveer. Zelfs de bevrijding ging voor mij gepaard met  Duitse 

artilleriebeschietingen. Daarna als militair een 2-jarig verblijf op het eiland 

Java in het destijdse Nederlands Indië, wat ook geen vakantietijd was. En 

toen waren er veel momenten dat je voor je leven vreesde en dat je niets 

anders kon dan bidden en vragen om uitredding. 

 

Maar zodra alles weer goed gaat en studie en werk al je aandacht opvraagt 

komt dat vragen en bidden in de verdrukking.  

 

Daarom is het goed om de wapenrusting van God aan te trekken en de 

bovengenoemde verzen in Colossenzen uit je hoofd te leren en zodoende  

weerstand te bieden aan de vijandige krachten. 

 

Ton Verschoor 

 

 

 

 

Startzondag!  

 

Om het nieuwe kerkenwerkseizoen in te luiden willen we op zondag  

23 september ’s avonds met elkaar in de kerk eten. Inloop vanaf 17.00 uur.  

Verdere informatie volgt t.z.t. tijdens de mededelingen in de dienst. 

Allemaal van harte welkom! 
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MEDEDELINGEN VAN DE KERKENRAAD 

 

Nu de zomer weer voorbij is, willen we het koffiedrinken na de dienst weer 

wijzigen naar 2 keer per maand. We nodigen u uit op 9 en 23 september,  

14 en 28 oktober. 

 

Op zondag 7 oktober willen we met elkaar een bidstond houden. Indien u 

hieraan wilt deelnemen, kunt u na de dienst terugkeren in de kerkzaal. 

 

Maandagavond 17 september om 19.30 uur willen wij als gemeente onze 

ledenvergadering houden over het kalenderjaar 2017. Alle leden 

ontvangen hiervoor ook persoonlijk bericht en zijn van harte uitgenodigd 

op deze vergadering. 

 

De kerkenraad doet hierbij een oproep aan alle gemeenteleden tot het 

afdragen van de tweede vrijwillige bijdrage in oktober 2018. De daartoe 

bestemde enveloppen zullen in de weken voorafgaand aan de inzameling 

bij de leden worden bezorgd.  De datum van inzameling zal worden 

vermeld in de mededelingen op zondagmorgen. 

 

KERKDIENSTEN 

 

SEPTEMBER  

 2 9.30 uur Br. L.H.F. Lok  Viering Avondmaal Vlissingen   

 9 9.30 uur Br. W. Poppe    Kapelle 

16 9.30 uur Br. J. Cappon jr.   Kapelle 

23 9.30 uur Ds. P. Melse    Vrouwenpolder 

30 9.30 uur Br. L.H.F. Lok    Vlissingen 

 

OKTOBER 

 7 9.30 uur  Br. S. de Visser   Middelburg 

14 9.30 uur Br. L.H.F. Lok    Vlissingen 

21 9.30 uur Br. G. van Dijke   Gorinchem 

28 9.30 uur Br. L.H.F. Lok    Vlissingen 
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DIENST VAN VOORBEDE  

 

We noemen de namen van de gemeenteleden die uw gebed en aandacht 

nodig hebben of stuur eens een kaartje! 

 

 

Mevr. Jopie Jakobsen   Mevr. N. Lievense  

Koestraat 38     Dreefje 2 

4361 BH Westkapelle   4361 CM Westkapelle                   

 

 

Fam.  Huibregtse    Mevr. M. Huibregtse-Brasser  

Papestraat 9     Molenwal 12 

4361 BR Westkapelle   4361 CE Westkapelle  

 

 

(JONGEREN-)BIJBELSTUDIE  

o.l.v. br. Leo Lok 

 

JONGEREN BIJBELSTUDIE 

Jongste groep: leeftijd t/m 15 jaar. 

Oudste groep: leeftijd vanaf 16 jaar. 

 

BIJBELSTUDIE is voor een ieder die zijn/haar Bijbelkennis wil vergroten. 

Ook worden er actuele onderwerpen besproken en antwoorden gezocht 

op vragen vanuit de bijbelstudiegroep. 

 

Zondag    30 september  

Zondag    14  en 28 oktober  

 

Aanvangstijden: 

Jongste groep 18.30 uur 

Oudste groep 19.15 uur 

Bijbelstudie  20.00 uur 
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Van de boekentafel 

Er ligt een stripboek op de boekenplank  “ Tel Israël “. 

 

Tel Israël is het verhaal van een land, gezien door de ogen van een groep 

middelbare scholieren. Julia, Noa, Aron en Frank hebben met hun 

schoolproject een geweldige prijs gewonnen: ze mogen een midweek naar 

Israël! Daar ontmoeten zij hun gids: professor David Horowitz, een 

gepensioneerde archeoloog. Hij neemt hen mee op een bijzondere reis. 

Een tocht door het land en door de tijd. 

Zo maken ze kennis met koningen als David en Hizkia. Ze ontmoeten 

politieke leiders als Theodor Herzl en David Ben-Goerion. Maar vooral 

leren ze het verhaal van het Joodse volk kennen, van de gewone mannen 

en vrouwen die de nazi-kampen overleefden, die de kibboetsen stichtten 

en die bouwden aan de wedergeboorte van het land wat hun verre 

voorouders kwijt raakten.  

De reis wordt een speurtocht naar verhalen over heden en verleden van 

het land en het volk van Israël.  

 

Met het oog op de reis naar Israël, die vanuit de gemeente georganiseerd 

wordt, een interessant stripverhaal! 

 

Groeten, 

Nelie en Ellen 
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KOFFIEROOSTER     

             

September 

09 Matty Peene en Christina Francke 

23 Marianne Verhulst en Manon Gabriëlse 

 

Oktober 

14 Jolanda Lok en Ella den Dekker 

28 Corrie Westerbeke en Monica Gabriëlse 

 

Mocht het voorkomen dat je bent ingeroosterd voor het koffieschenken en 

je bent verhinderd, wil je dan zelf onderling ruilen.  
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VERVOERSROOSTER  

 

Het is mogelijk om opgehaald te worden om de dienst te kunnen 

bezoeken. Hieronder staan de namen en telefoonnummers van de 

betreffende chauffeurs. Het verzoek is om tijdig (ongeveer 45 minuten van 

te voren) contact op te nemen. U wordt dan ongeveer  

15 minuten voor aanvang van de dienst opgehaald.  

  

September    Chauffeur    Telefoonnummer 

 

02   Arnold Gabriëlse  06 - 51408302 

09   Adri Peene   0118 - 571875  

16   Ferdinand Jobse  0118 - 570712 

23   Wibo Huibregtse  06 - 24345340 

30   Henk Remijn   0118 - 581473 

 

 

Oktober  Chauffeur   Telefoonnummer  

 

07   Arnold Gabriëlse  06 - 51408302 

14   Adri Peene    0118 - 571875   

21   Ferdinand Jobse  0118 - 570712 

28   Wibo Huibregtse  06 - 24345340  

     

   

Als er doordeweeks een bijeenkomst is in ons kerkgebouw, dan is het de 

bedoeling dat degene die zondags heeft gereden ook die keer rijdt. 

Eventueel zelf onderling ruilen!!! 
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VERJAARDAGEN 

 

 

SEPTEMBER 

 2 Sarmin Lok    St. Eustatiuslaan 14  4383 AG Vlissingen  

 4 Janny Huibregtse-van Belzen  Papestraat 9   4361 BR Westkapelle  

 8 Jolanda  Lok-Verschoor  St. Eustatiuslaan 14  4383 AG Vlissingen  

 9 Willy Remijn-van Peene  Poolsterstraat 14  4356 BT Oostkapelle 

 9 Jacco Kloosterman   Westkapelseweg 50a 4374 ND Zoutelande 

13 Aarnoud van Sighem   A. Virulystraat 26  4361 GA Westkapelle  

15 Christina Francke   Wilgenhoekweg 5 4353 EA Serooskerke 

 

OKTOBER 

14 Nelie de Visser   Hammarskjoldlaan 18  4334 EN Middelburg 

23 Arnold Gabriëlse   Weverijstraat 1   4361 BC Westkapelle 

23 Bram Verhulst    Zuidstraat 15   4361 AA Westkapelle 

26 Marianne Verhulst-Jasperse  Zuidstraat 15   4361 AA Westkapelle 

 

 

Kroonjaar 

  9 september Willy Remijn     60 jaar 

  9 september `Jacco Kloosterman    50 jaar 

13 september Aarnoud van Sighem   55 jaar 

15 september Christina Francke    30 jaar 

 

Huwelijksjubileum 

24 september  Bram en Marianne  Verhulst   25 jaar getrouwd 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


