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Gods geduld met ons
“Of veracht u de rijkdom van Zijn goedertierenheid, verdraagzaamheid
en geduld, zonder te weten dat de goedertierenheid van God u tot bekering leidt?” (Rom.2:4)
Gods geduld met onbekeerde kerkleden
Wij mogen God roemen om Zijn grote goedheid en trouw – twee gedachten die in dat ene woord goedertierenheid samenkomen -, Zijn verdraagzaamheid en Zijn geduld. Dit wordt gezegd tegen de achtergrond
van – aan de ene kant – onze zondigheid en schuld tegenover God, en –
aan de andere kant – van de verzoening van de zonde door Christus’
werk in Zijn lijden, te beginnen met Zijn geboorte in Bethlehem, tot en
met Zijn sterven aan het kruis.
Hoe vaak hebben we dat evangelie al gehoord? Jaar na jaar? En hebben
we nog steeds niet God in Zijn genade gezocht? Hebben we ons nog
steeds niet tot bekering laten leiden? Zo ver moet het wel komen. Haast
u dan. Gods geduld is nóg niet ten einde.
Gods geduld met Zijn kinderen
Als het in beginsel anders geworden is in ons leven – hoeveel geduld
moet de Heere dan even goed niet hebben met ons? Van welke concrete
zonden moeten wij ons bekeren? Hoe lang heeft God in dat opzicht geduld met ons gehad? Moet Hij ons tuchtigen om ons van bepaalde zonden los te laten komen? Zelfs zulke kastijdingen zijn een bewijs van Zijn
goedertierenheid en Zijn geduld met ons, ook al zien wij dat op het moment zelf niet altijd meteen. Het is bedoeld om ons tot bekering te brengen – maar dan vooral in de zin van: verdere, voortgaande bekering.
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Gods geduld is niet eindeloos voor wie zich niet bekeren
Als Gods goedertierenheid en geduld nu eens niet zo groot geweest waren, dan waren wij al lang voor eeuwig verloren. Maar de Heere zij geloofd en geprezen om Zijn grote geduld!
Alleen: laten we ons niet inbeelden dat het zo blijft, want de bijbel
spreekt er duidelijk over, dat er een einde komt aan de tijd van Gods
geduld. In ieder geval wanneer wij sterven en wanneer Jezus wederkomt. Bid God dan om genade! Pleit op Zijn belofte dat wie Hem zoekt,
Hem zal vinden. Omdat Christus leed en stierf in de plaats van zondaren,
is die genade bij God te krijgen. En wie tot Christus komt, zal niet door
Hem teruggestuurd worden: “die zal Ik beslist niet uitwerpen” (Johannes
6:37 b).
Voor Zijn kinderen is Gods goedertierenheid tot in eeuwigheid
Hoe Gods kinderen zich ook oefenen in de strijd tegen de zonde – vanuit
de gemeenschap met Christus, in wie ook onze heiliging te vinden is –
toch zullen er tot het einde van ons leven toe zonden en zwakheden zijn,
die nog tegen onze wil in ons overgebleven zijn (een bekende uitdrukking uit het avondmaalsformulier). Tot de dag van onze dood toe heeft
God daarmee geduld en verdraagt Hij ze. Ze kunnen niet verhinderen,
dat Gods kinderen voor eeuwig behouden zijn. De volle zekerheid daarvan leeft niet altijd even sterk bij Gods kinderen, en die kan zelfs helemaal weg zijn. Bid de Heilige Geest om Zijn verdere doorwerking, om
meer zekerheid. Maar van Gods kant blijft het ten opzichte van Zijn kinderen waar, dat Zijn geduld ten opzichte van hen nooit ophoudt; voor
hen duurt Gods goedertierenheid tot in eeuwigheid. Want Hij laat het
werk van Zijn handen nooit los.
W.W. Nijdam
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beste varenden
We hebben in ons leven vaak zo heel verschillende zaken meegemaakt.
Ons leven kent zulke verschillende bladzijden: bladzijden van vreugde en
voorspoed, maar ook bladzijden van moeite en van verdriet. Bladzijden
van zorg en van innerlijke strijd. De Heere weet alle dingen. Hij wil ook
zijn met schippers wier leven niet makkelijk is. Met hen wier leven soms
zo getroffen kan worden door allerlei moeite en door allerlei zorgen. Met
broeders en zusters die een moeilijke weg gaan.
We denken ook aan hen die rouw dragen. De Heere is de God van alle
vertroosting. Hij ondersteunt nog; Hij sterkt en troost. Anders zou het
niet gaan.
Met Hem kunnen we verder.
In juni en juli zakte het water steeds. Dat deed de vrachtenmarkt goed.
Er waren nauwelijks schepen genoeg. De vrachtprijzen verbeterden.
Door de zeer lage waterstand voeren op de Elbe in juli en augustus helemaal geen vrachtschepen. In de Donau stroomde slechts weinig water;
de vaart was daar problematisch. Op de Rijn moesten schippers bijzonder goed uitkijken om niet vast te varen. Het was een lange, droge zomer in Noordwest-Europa. De vaargeulen werden alsmaar ondieper en
alsmaar smaller. Inmiddels stroomt er meer water door de rivieren.
De binnenvaart moderniseert. Er zijn meer rederijen die zeven dagen per
week werken. Een deel van de schepen vaart bijna 365 dagen per jaar
door. De charme gaat er vanaf. Het sociale leven van de schipper, het
kerkelijke leven en het geestelijke leven lijden eronder.
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Schippers zijn altijd onderweg.
Zij hoeven op zondag niet te werken. Dan mogen we bij elkaar komen in
Gods huis, om samen Zijn Woord te horen. Maar dat niet alleen. We mogen ook onze gebeden bij Hem brengen en de psalmen zingen, om daarin uit te zeggen alles wat er in het hart leeft. Dat is een groot voorrecht,
dat we daartoe nog de vrijheid hebben en de rust.
We mogen de Heere wel vragen dat Hij ons ook de innerlijke rust geeft,
om echt naar Zijn Woord te luisteren en daarmee bezig te zijn, opdat Hij
door Zijn genade ook in ons hart en leven wil werken. En in het hart en
leven van hen die ons zo lief zijn.
Wat is het een wonder, dat de Heere vanuit de hemel met Zijn Geest en
Woord naar de aarde komt - in de Hafenkirche en in de kerken in de steden en dorpen in de lage landen aan de zee.
Hij heeft een boodschap voor u en jou. Ja, Hij wil iets zeggen dat van
eeuwigheidswaarde is. Het is Gods Woord.
We gaan naar onze zieken. Zr H. van Haren-Leeuwestein heeft moeite
met lopen. Ze heeft slechts één nier. In de toekomst is nier-spoeling nodig. We wensen haar van harte de nodige sterkte toe.
Het adres van familie Van Haren sr. is: Hugo de Grootplein 29, 3314 EG
Dordrecht.
Waldemar van Turenhout is (zoals u weet) geboren op 7 mei 2018. Hij is
een zoontje van Wouter en Willemieke. Er zijn een beetje zorgen omtrent zijn gezondheid. Zijn stofwisseling is goed. Daar mogen we dankbaar voor zijn. Er wordt nog een scan gemaakt. We mogen hopen en
bidden dat het meevalt. De nabijheid van de Heere toegewenst.
Wouter en Willemieke varen op ms Vios.
Na ruim vijf jaar van hoop en vrees kwam op zaterdag 28 juli het levenseinde van Phéline Theunisse, het zorgenkind van Arjan en Erika
Theunisse. Phéline mocht zeven jaar worden. Veel is er gebeden. Tot
tweemaal toe leek de leukemie die zich op tweejarige leeftijd bij haar
openbaarde, onder controle. Kort voor de zomer van dit jaar kwam de
ziekte in hevige mate terug en is Phéline in het Sophia kinderziekenhuis
overleden.
Het is aangrijpend. De Heere gedenke haar ouders, zusje, grootouders
en verdere familie in dit grote verlies. Hij is een Toevlucht.
Hij belooft: Die Mij vroeg zoeken, zullen Mij vinden.
Br. en zr. Peggeman moesten hun geliefde (schoon)vader verliezen: Jan
Jongeneel. Hij is 80 jaar geworden. Op 12 juli is hij overleden - in de hope des eeuwigen levens.
Onze hartelijke deelneming in dit verlies.
De Heere kan en wil de roepstemmen heiligen aan de harten.
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Het adres van familie Peggeman is: Poolsterhof 46, 3318 RM Dordrecht.
In Mannheim en in Duisburg heb ik gepreekt. De opkomst was beide
zondagen heel goed. De sfeer ook. Over de preek is doorgesproken aan
de koffietafel. Schippers zijn positief. Ook lief en leed delen we. Fijn dat
er ook veel jeugd komt in de diensten. Kerkdiensten blijven belangrijke,
waardevolle contactmomenten.
Voor schippers en vakantiegangers - de diensten te Mannheim vindt u
achter in dit blad, plus degenen die er voorgaan.
Diensten te Antwerpen en Gent vermeld ik hier ook - voor mensen die
daar belangstelling voor hebben.
Gent
aanvang: 10.00 uur en 18.00 uur
adres:
Evangelisch Centrum Rehoboth,
Bij Sint Jozef 5,
B-9000 Gent
Antwerpen
aanvang: 10.00 uur en 17.00 uur
adres:
Evangelisch Centrum,
Boterlaarbaan 19 - 23,
B-2100 Antwerpen
Laten wij toch trouw de diensten bezoeken. Er wordt gesproken over
zonde en genade. Verstaan we die zaken? U wordt gevoed en gesterkt.
Dat kunt u toch niet missen?
Het is heel goed als u een seintje geeft als u midden in het land bent, of
in de buurt van Rotterdam, Dordrecht of Moerdijk. Ik kom graag aan
boord. Er is allicht een mogelijkheid. Goede dagen toegewenst. Goede
vaart.
H. van der Ham
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troost
Welke troost in dood en leven, is u van uw God gegeven?
Dat ik in mijn smart en nood,

dat - zo heeft Hij mij beloofd -

in mijn leven, in mijn dood,

zelfs geen haar mij van het hoofd

met mijn lichaam dat verderft,

vallen kan, als ’t in Gods raad

met mijn ziel die nimmer sterft,

aldus niet geschreven staat.

niet mij zelven toebehoor,

Ja, Die al wat mij ontmoet

maar - hoe dank ik God daarvoor

meê ten goede werken doet.

- eigendom van Christus ben,

Waarom Hij Zijn Geest mij gaf.

Dien ik als mijn Heer’ erken;

Die verzekert, dat na ’t graf,

Die eens met Zijn dierbaar bloed

mij een eeuw’ge zaligheid

voor mijn schulden heeft geboet,

bij Mijn Heiland is bereid,

Die de satan heeft geveld;

en mijn trots onwillig hart

mij verlost van zijn geweld;

in des bozen strik verward,

Die zolang ik leef op aard’

zó vernieuwt en zó regeert,

mij zo trouw en teer bewaart

dat ik doe wat Hij begeert.

Heidelbergse Catechismus zondag 1
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bijdrage voor 2018
Naarden, 15 september 2018
Aan: alle schippers, zeevarenden, hun families, lezers van “Kompas”
Van: penningmeester deputaten varenden.
Betreft: jaarlijkse bijdrage 2018
Vorig jaar meldde ik u namens het deputaatschap het volgende:
De generale synode handhaafde het besluit van 2013 om na de
emeritering van Ds. H. van der Ham geen nieuwe schipperspredikant te benoemen.
Wel gaf de synode ons de volgende opdrachten:
1. In contact te treden met deputaten evangelisatie, zending en
diaconaat om op termijn een weg te zoeken naar mogelijkheden om het werk onder de varenden bij deze deputaatschappen onder te brengen
2. Te onderzoeken op welke manier er intensiever interkerkelijk
samengewerkt zou kunnen worden, en daarbij te onderzoeken
hoe het missionaire werk doorgang zal kunnen hebben na de
emeritering van ds. H. van der Ham
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3. Te onderzoeken hoe het kerkelijke werk op termijn kan worden overgedragen aan die gemeenten waarvan de varenden
lid zijn.
Ook besloot de synode om de omslag per (doop)lid met Euro 0,20
Euro te verhogen tot Euro 1,35
Wij voelen ons geruggesteund door deze verhoging. En de opdracht
om het werk onder de varenden op de één of andere wijze te continueren.
Inmiddels hebben de gesprekken, zoals hierboven onder 1 en 2 vermeld,
bijna allemaal plaatsgevonden. Binnenkort vindt er nog een laatste gesprek plaats. Daarna zullen we ons beraden.
De eigen bijdrage van de varenden (en van anderen die dit werk een
warm hart toedragen) is van groot belang. Is ook een signaal naar de
generale synode/onze kerken!
Helaas loopt deze bijdrage al enkele jaren terug. In 2015 bedroeg die
bijdrage € 2.775, in 2016 € 1.650 en in 2017€ 665.
Daarom doe ik een beroep op u allen voor een jaarlijkse bijdrage. Draagt
u ook bij?
IBAN:
T.n.v.:
O.v.v.:

NL52 INGB 0000 5353 00
Landelijk Kerkelijke Bureau CGK te Veenendaal
Bijdrage aan deputaatschap varenden.

Hartelijke groet,
Jaap Mauritz
Cort van der Lindenlaan 11
1412 BW NAARDEN
Tel.nr. +316 524 96 126
email: jaap.mauritz@gmail.com
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Maarten Luther
In het gezin van Hans Luther en Margaretha Lindemann werd in 1483
een zoon geboren: Maarten. Zijn vader was aanvankelijk mijnwerker.
Maarten kon goed leren en bezocht de latijnse school te Eisenach. Met
medeleerlingen trok hij zingend langs de huizen; bij de familie Cotta
werd hij gastvrij onthaald.
Maarten zou aan de universiteit van Erfurt rechten gaan studeren; zijn
vader had hem een goede positie als rechtsgeleerde toegedacht. Vier jaren voorbereidende studie zijn achter de rug.
Maarten Luther kreeg te maken met een ingrijpende innerlijke onzekerheid. ‘Hoe krijg ik een genadig God?’ Deze vraag hield hem intensief bezig en hij besloot in een klooster te gaan - in het grote Augustijnerklooster te Erfurt.
Zijn vader was boos over het afbreken van de veelbelovende studie.
Maar Luther werd gedreven door een innerlijke onrust en zocht naar
vrede voor zijn gekwelde ziel.
Als er één geweest is, die geprobeerd heeft om de zaligheid te verdienen, dan is hij het geweest. Als er één geweest is, die geprobeerd heeft
om op zijn knieën zalig te worden, door te kruipen op de Pilatustrap,
daar in Rome… Als er één geweest is, die geprobeerd heeft om zichzelf
te kastijden, opdat God hem maar zou aanvaarden, door steentjes in zijn
schoenen te doen… Als er één geweest is, die geprobeerd heeft om zich
voor God acceptabel te maken doordat hij gezegd heeft: ‘Ik zal nooit
meer dit doen. Ik zal nooit meer dat doen. Ik zal mij inspannen; ik zal
proberen goede werken te doen. Ik zal vasten; ik zal bidden.’
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De monniken keken soms door het luikje van zijn cel, om te kijken of Luther nog niet gestorven was, of dat hij nog niet in coma gevallen was.
Als er één geweest is, die geprobeerd heeft, om zich voor God acceptabel te maken, dan is dat Luther geweest. Hij heeft dat geprobeerd, omdat hij de gerechtigheid van God had leren kennen - de gerechtigheid
van God - niet maar de gerechtigheid die geldt bij een mens.
Doordat hij de gerechtigheid van God in zijn eigen leven had leren kennen, was Maarten Luther ook aan zichzelf ontdekt. Hij wist dat hij zo niet
voor God kon bestaan.
Als er één geweest is, die alle middelen geprobeerd heeft, dan is dat Luther geweest. Hij heeft duidelijk geleerd dat de goede werken niet de gerechtigheid voor God kunnen zijn, of ook maar een stukje daarvan.
Hoe heeft hij dat geleerd? Doordat hij er achter kwam, dat de gerechtigheid die voor Gods gericht kan bestaan, helemaal volkomen moet zijn
- volledig in overeenstemming met Gods heilige wet.
En onze beste werken (in dit leven) zijn onvolkomen en met zonde bevlekt.
Luther kreeg te maken met het gericht van God - hier en nu.
Hij kreeg met God te doen en moest zeggen: Uw wet klaagt ons aan. De
geboden klagen ons aan. En zelfs ons eigen geweten klaagt ons aan, dat
wij voor Uw gericht die geboden niet hebben gehouden. Dat wij ook nog
steeds geneigd zijn om daar tegenin te gaan. Daarom kunnen wij voor U
niet bestaan.
Wij kunnen niet zeggen: Heere, ik heb dat gedaan.
Neem bijvoorbeeld één van die werken, waarvan wij kunnen zeggen:
‘Dat zijn goede werken.’ Neem het gebed dat door Gods kind wordt opgezonden tot de Heere. Ons gebed is hopeloos tekort. Onze gedachten
zwerven af. Wij weten niet wat wij bidden zullen, gelijk het behoort.
Onze allerbeste werken zijn onvolkomen en met zonden bevlekt.
Wij hebben juist voor ons gebed de voorbede nodig van de Heere Jezus
Christus Die voor de Vader intreedt.
In een preek uit 1537 zegt Luther: ‘Ik ben twintig jaar lang een monnik
geweest en ik heb mezelf gemarteld met bidden, vasten, waken en kou
lijden, zodat ik alleen al vanwege de kou had kunnen sterven… Wat
zocht ik daarmee anders dan God? Die zou in gunst moeten aanzien hoe
braaf ik leefde naar de regel van mijn orde, welk een streng leven ik
leidde. Intussen leefde ik in bedrog en afgoderij. Ik geloofde niet in
Christus, maar hield Hem voor niet anders dan een strenge en wrede
Rechter.’
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Hoe streng Luther ook als monnik leefde, zijn zonden benauwden hem.
Hij voelde de toorn van God.
Waar hij ook van Gods gerechtigheid las in de Bijbel, daar werd hij verschrikt.
Luther kon zijn hart niet recht krijgen voor God. Zelf kon hij geen gerechtigheid bereiken.
Hij schreef: ‘Eindelijk, na dagen en nachten van peinzen, richtte ik door
Gods ontferming mijn aandacht op de innerlijke samenhang van de
woorden, en toen begon ik de ‘gerechtigheid Gods’ te leren kennen als
die gerechtigheid, waaruit de rechtvaardige door Gods genade leeft, dat
wil zeggen door het geloof… ik gevoelde mij een geheel nieuw mens, en
alsof ik door open deuren het paradijs was binnengetreden. Heel de
Schrift kreeg voor mij een ander gezicht.’
Niet door zijn eigen werken, maar door het geloof in het werk van Christus was Luther rechtvaardig voor God.
Reeds in het jaar 1516 (dus nog een jaar voor het aanslaan van zijn 95
stellingen aan de deur van de slotkapel te Wittenberg) schreef Luther
een treffende brief aan een andere monnik Georg Spenlein. Enkele zinnen neem ik hier over.
Luther schreef: ‘Overigens zou ik graag weten, hoe het eigenlijk vanbinnen met je gesteld is, of je eindelijk genoeg hebt van je eigen gerechtigheid en leert om op Christus’ gerechtigheid een nieuw leven te bouwen…
Mijn beste broeder, leer Christus kennen, en wel de Gekruisigde. Leer
Hem lofzingen en aan jezelf vertwijfelen. Zeg tot Hem: Gij, Heere Jezus,
zijt mijn gerechtigheid en ik ben uw zonde. Gij hebt het mijne aangenomen en mij het Uwe gegeven.’
Luther heeft geleerd, dat God Zijn gerechtigheid schenkt om niet - de
gerechtigheid die Christus verworven heeft (die Christus verdiend heeft).
Dat is gerechtigheid als een geschenk.
Luther kwam erachter, dat hij uit pure genade door God in Christus werd
aanvaard. Omdat aan Luther werd toegerekend wat Christus gedaan
heeft.
Wij besluiten dat de mens alleen door het geloof gerechtvaardigd wordt.
En die woorden kent u natuurlijk. Als ik het in het Latijn zeg, dan verstaat u opeens Latijn, wat dat betekent ‘Sola gratia’ - alleen door genade. En “Sola fide” betekent: alleen door het geloof. Wij worden alleen
door het geloof behouden. Vervolgens komen de vruchten der dankbaarheid.
H. van der Ham
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een zelfingenomen dominee
Eens, in zijn tuin zittend, informeerde Luther bij Anton Lauterbach, hoe
het hem ging in zijn predikdienst.
Toen deze nu over zijn bestrijding en zwakheid klaagde, sprak Luther:
Beste vriend, zo is het mij ook gegaan; als er één bang geweest is voor
de preekstoel, dan ben ik het wel, maar ik moest wel.
Tegenwoordig wil men spoedig een ster zijn en uitmunten boven anderen, die ook in het preken geoefend zijn; men zoekt eer en vandaar de
bestrijding. Maar u hebt alleen de Heere God te preken en niet te vragen
naar het oordeel van de mensen.
Die het beter kan, doe het dan maar, maar u hebt slechts Christus te
preken en de leer van de Catechismus. Die wijsheid zal u verheffen boven het oordeel van de mensen, want het is Gods Woord en dat is wijzer
dan de mensen. Daarom zal Hij u wel geven, wat u zeggen moet. Daarom niet gevraagd naar het oordeel, het zij lof, hetzij smaad van de mensen. Van mij moet u geen lof verwachten, want ik zou niet gaarne maken, dat u trots werd.
U bent geroepen, om Christus te verheerlijken. Of men u daarvoor prijst
of laakt, gaat u niets aan. Verontschuldigingen betekenen ook niets.
Persoonlijk had ik wel vijftien redenen, om aan dr Staupitz mijn beroeping tot het predikambt te weigeren, maar het hielp niet. Tenslotte wierp
ik tegen: ‘Dr Staupitz, het zal mijn dood nog worden, want als ik aanneem, zal ik geen drie maanden meer te leven hebben.’ En weet u, wat
hij antwoordde? Dit antwoordde hij: ‘Nu goed! God de Heere houdt er
een uitgebreide firma op na; hij zal u eventueel ook boven wel iets te
doen geven.’
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Luther over wet en evangelie
Men wete, dat de gehele inhoud van de heilige Schrift in twee woorden
kan verdeeld worden:
-de geboden of wetten van God
-de beloften of toezeggingen van God.
Wat de geboden aangaat: die leren ons, wat goede werken zijn en
schrijven ons daar allerlei van voor, maar hiermee zijn zij nog niet volbracht! Zij geven een richting aan, maar helpen doen zij niet. Zij onderwijzen ons wat er te doen is, doch verlenen er niet de nodige kracht toe.
En zij zijn er dan ook alleen, om de mens zijn onvermogen tot het goede
te doen beseffen en hem te leren aan zichzelf te vertwijfelen. Daarom
heten zij: Oude Testament, en behoren alleen in het Oude Testament
thuis.
Bijvoorbeeld: het gebod ‘gij zult niet begeren’ bewijst, dat wij allen zondaren zijn, en dat er geen mens bestaat, die niet met boze begeerten
behept is, hij moge doen wat hij wil! Op die wijze leert men aan zichzelf
te vertwijfelen en de hulp van elders te wachten, opdat men bevrijd
worde van de boze begeerten en opdat het gebed, hetwelk men in eigen
kracht niet kan volbrengen, door een ander volbracht worde.
Om dezelfde redenen is het ons onmogelijk, ook de andere geboden na
te komen.
Heeft nu de mens uit de geboden zijn onvermogen geleerd en is hij dat
zelf gaan ondervinden, zodat de angst hoe hij ooit het gebod volbrengen
kan hem bekruipt, dan is hij echt deemoedig en in eigen ogen niets geworden. En dan vindt hij ook niets in zichzelf, waardoor hij ooit vroom
zou kunnen worden.
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Maar dan komt het tweede Godswoord: de goddelijke belofte en toezegging, en zij spreekt: wilt u alle geboden vervullen en van uw slechte begeerten en zonden verlost worden, waartoe de geboden met hun eisen u
dwingen… zie, geloof dan aan Christus, in Wie ik u alle genade, gerechtigheid, vrede en vrijheid toezeg. Gelooft u, dan hebt u. Gelooft u niet,
dan hebt u niet.
Wat u met alle werken der wet onmogelijk is, hoevele deze ook zijn en
waarvan toch geen enkele u nut - het geloof doet het u gemakkelijk en
spoedig volbrengen. Want ik heb in het geloof alles samengetrokken, zodat wie het geloof heeft, alle dingen hebben zal en zalig zal worden; wie
het geloof niet bezit, die zal ook niets hebben.
Zo komt het, dat de beloften van God schenken wat de geboden eisen;
dat zij volbrengen wat de geboden bevelen, opdat alles van God zij: gebod en vervulling! Hij alleen is het, Die gebiedt; Hij alleen is het, Die
vervult.
Daarom zijn de beloften van God ook woorden van het Nieuwe Testament en zijn zij dáár op hun plaats.
M. Luther
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kerkdiensten in Mannheim
Elke zondag worden in de Hafenkirche diensten gehouden. Het adres is:
Kirchenstrasse 13 te Mannheim. (Deze straat loopt parallel aan de Jungbuschstrasse.)
De kerk is heel goed bereikbaar vanuit de havens. U bent van harte welkom. De diensten beginnen om 11.30 uur. In de komende tijd zijn de
voorgangers:
7 okt.
14 okt.
21 okt.
28 okt.
4 nov.
11 nov.
18 nov.
25 nov.
2 dec.
9 dec.
16 dec.
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H. van der Ham
T. Koelewijn
L. Krüger
J. de Rooij
D. Meijvogel
H. van der Ham
A.W.J. Theunisse
C.E. Lavooij
F.A. Slothouber
D. Meijvogel
L. Krüger
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contactpersonen
Amsterdam Nieuw-West:

F. van der Feen
Marchanthof 126
1067 MK Amsterdam
Tel.: 020-613 17 63

Delfzijl:

P.D. Ubbens
Tweehuizerweg 19
9909 TL Spijk
Tel.: 0596-59 12 92

’s-Gravendeel:

L. Stoter
Schevenstraat 4
3295 VK ’s-Gravendeel
Tel.: 078-673 21 79

Kampen:

J. van Veen
Koggesingel 74
8262 GG Kampen
Tel.: 038-331 62 50

Maassluis:

J. Beijl
Prinses Beatrixlaan 15
3155 TH Maasland
Tel.: 010-592 22 25

Meppel:

Zr. W. Kikkert-Harder
Jozef Israëlstraat 16
7944 BX Meppel
Tel.: 0522-25 56 28
T. Klompien
Vledderland 12
7941 NA Meppel
Tel.: 06-53 29 01 34

Nieuwegein:

H. de Weerd
Souverijnburg 11-r
3437 AL Nieuwegein
Tel.: 030-606 24 10

Papendrecht:

P. Alblas
Westeind 205
3351 AN Papendrecht
Tel.: 078-615 84 35

Utrecht-West:

A.P. Kornet
Dominee Van Haaftenlaan 33
3984 NP Odijk
Tel.: 030-606 19 71
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Kompas is verzorgd door:
Dienstenbureau CGK
Postbus 334
3900 AH Veenendaal

Telefoon: 0318-582350
E-mail:
info@cgk.nl
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