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‘En Jezus zei tegen hem: U zult de Heere, uw
God, liefhebben met heel uw hart, met heel
uw ziel en met heel uw verstand.’
Mattheüs 22:37
Het jaarthema voor komend seizoen is: 'met hart en
ziel'. Als wij deze woorden wel eens gebruiken, dan
bedoelen we dat meestal in de zin van 'met alles wat
je in je hebt, helemaal'. Je gaat ervoor, je bent er erg
enthousiast over. Je kunt je met hart en ziel op een
hobby storten, met hart en ziel overtuigd zijn van
iets.
‘Met hart en ziel’ zijn woorden die de Heere Jezus
zelf ook gebruikt. En Hij gebruikt ze als Hij spreekt
over hoe de mens zijn God moet dienen. Jezus zelf
spreekt over ‘liefhebben’. Het liefhebben van God is
een zaak van hart, van ziel en van verstand.
Komend jaar hopen we vooral op de eerste twee
woorden te focussen. Hart en ziel. Dat heeft iets van
‘helemaal’. Het woord ‘verstand’ gaat een beetje naar
de achtergrond. Wij leggen nogal eens de nadruk op
kennis en het verstand. Maar God kennen doe je
niet alleen met je verstand, maar ook met je wil, met
je verlangens, met je gevoelens. God kennen doe je
door met Hem te leven.
Een nieuw seizoen staat op punt van beginnen. Als
u de jaarplanning bekijkt, is er veel te doen komend
jaar, voor jong en oud. Heel veel. En daar zijn we
dankbaar voor. Het laat zien dat we een gemeente
zijn die actief is. Dat zijn we met elkaar: samen vormen we een actieve gemeente.
En toch zijn we niet alleen maar een ‘activiteitencommissie’. Dat gevoel kan je namelijk ook bekruipen als we de jaarplanning zien. Al die activiteiten…
Daarom is het mooi om komend jaar te beginnen

met het jaarthema: met hart en ziel. Dan zien we
niet alleen maar activiteiten, maar zien we ook de
grote lijn: de oorzaak en het doel van al die activiteiten.
Het leren liefhebben van God, het samen leven met
God. Daar mogen we onszelf in oefenen. Leven afhankelijk van Hem.
Er zijn veel ‘oefenplaatsen’ in de gemeente. Elke
zondag oefenen we samen in het liefhebben van
God, als we samenkomen in de dienst tot eer van
Hem. Doordeweeks oefenen we in kleine groepen
verder. Op de kringen, de catechese, de ontmoetingsmiddag, de It’s Friday: voor jong en oud zijn er
speciale plaatsen om ons te oefenen om onze liefde
op God te richten.

God vraagt niet alleen wat we van Hem
weten, maar Hij vraagt bovenal of we Hem
liefhebben. Hij vraagt onze liefde voor
Hem.
Samen helpen we elkaar om die liefde te voeden en
richting te geven. En dat doen we niet alleen: we
mogen geloven dat God zelf Zijn liefde eerst in ons
hart legt door zijn Heilige Geest! Dat geeft ontspanning en tegelijk verantwoordelijkheid: God geeft
het, maar het is aan ons hoe we er mee omgaan.
Komend seizoen bent u op veel plekken en tijdstippen van harte welkom om Jezus’ woorden uit Mattheüs 22 te doen: God liefhebben. Met hart en ziel!
Dat wens ik u van harte toe! Een hartelijke groet,

Ds. Brendeke

Wijzigingen in de gemeente

Contactgegevens scriba

Iedere twee jaar wordt er een nieuwe gemeentegids
verspreidt, maar in de tussentijd zijn bepaalde
dingen veranderd. Via deze weg willen wij u hier
kort over informeren.

Per september 2018 is diaken A. de Jong scriba.
De scriba is onder andere verantwoordelijk voor
alle in- en uitgaande post.

Wijkindeling
In het afgelopen seizoen zijn de ouderlingen
samengekomen met alle vrijwilligers die
betrokken zijn bij bezoekwerk, zoals de HVD,
verjaardagsfonds en de evangelisatiecommissie.
Gezamelijk is afgesproken dat we meer vanuit
teams en wijken gaan werken. Hiermee hopen we te
bereiken dat u vaker een eenzelfde aanspreekpunt
heeft. Ieder team bestaat uit een aantal wijken
waarvoor een ouderling is aangewezen.

Diaken - scriba
Dhr. A. de Jong
Gasperdenstraat 18 - 4124 AP Hagestein
06-23100471
scriba@hervormdhagestein-hoefenhaag.nl

Straatnaam
Vogelenzangseweg, Maatgraaf
Het Laantje
Vianen west (grens kanaal) + buitenwijk (Everdingen)
Gasperdenstraat, Stuwstraat, Vosstraat
Dorpsstraat
Vianen oost (grens kanaal)
Lekdijk 9-33, 2-48
Lekdijk 50-112, hoevenweg, Rijersteinseweg, Mafit
Tienhovenseweg, Autenasekade
Nijensteinseweg
Kerkeland, Bongerd, Veldoven
Hoef en Haag
Achterweg 41-63, 2-40, de Poort
Biezenweg
Achterweg 1-39, Breede Sticht, Langedreef, Engweg

Alle actuele informatie vind u ook op de website:
www.hervormdhagestein-hoefenhaag.nl
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Ouderling
Van Os
0347-351479

Van Dieren
0347-351514

Den Oudsten / vacature
06-23100471
Reijersen van Buuren
0347-321220

