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Het samenkomen 
van de gemeente
Waar gelovigen samenkomen, daar is 
de Heere Jezus Zelf aanwezig

Verhaal 
Bij U schuil ik
Het vuur, aangewakkerd door de wind, 
komt snel dichterbij
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J.G. Macdaniel

Op een dag is de Heere Jezus in Kapernaüm. En dat 
nieuws gaat als een lopend vuurtje door de stad. Voor 
de deur van het huis waar Jezus is, ontstaat zelfs een 
heel gedrang, een grote oploop. Ja, dan móet daar toch 
wel iets héél aantrekkelijks aan de hand zijn, als er 
zoveel mensen samenkomen.

Wat is dat aantrekkelijke dan? We lezen in Lukas 5 dat 
Jezus onderwijs gaf. De mensen komen massaal naar 
Hem toe om Zijn woorden te horen!
Je hoopt en bidt dat zoiets ook in 
Hoorn gebeurt!

Nu zijn er ook vier mannen in 
Kapernaüm die hun gehandicapte 
vriend bij de Heere Jezus willen 
brengen. Zelf kan de verlamde man 
daar niet komen, maar gelukkig zijn 
er vrienden die helpen. Hij ligt op 
een bed, een soort matras, en zijn 
vrienden dragen hem.
Maar als die mannen bij dat huis 
komen, is er nog wel een probleem. 
Het is daar zo druk, dat ze geen kans 
krijgen om door de mensenmassa heen te komen. De 
Heere Jezus is voor hen op die manier onbereikbaar!

Maar denk niet dat ze dan maar weer naar huis gaan. 
Nee, in plaats daarvan besluiten ze om het via het dak 
te proberen. Ze zijn echt vindingrijk en volhardend. 
Want daarboven halen ze gewoon een deel van het 
dak weg, boven de plaats waar Jezus is. En door die  

 
 
opening laten ze de gehandicapte man op het bed 
naar beneden zakken, net voor de voeten van de 
Heere Jezus. Deze mannen houden dus vol, ze houden 
gelovig vol. Want volhouden, volharden, aanhouden 
is een eigenschap van het geloof. Een eigenschap die 
ook in Hoorn nodig is!

Het valt op: er zijn drie evangelisten die deze 
geschiedenis hebben opgeschreven. En alle drie 

schrijven ze eenstemmig dat Jezus 
hun gelóóf zag. Deze mannen zijn 
dus gelovig naar Jezus toegekomen 
met de sterke verwachting dat Hij 
zal helpen. En dan wordt hun hoop 
niet beschaamd, want dan staat er 
ook dat Hij tegen de man zegt: uw 
zonden zijn u vergeven.

Dat gebeurt als eerste en bovendien 
ongevraagd… En dan wordt die man 
ook nog genezen én loopt het uit op 
de verheerlijking van God.

God wordt verheerlijkt, niet alleen 
door die genezen man, maar ook door de menigte. 
Vanzelfsprékend is dat niet, want er zijn er daar ook 
die morren. Die hebben zo hun bedenkingen bij wat er 
gebeurt… En die morrende mensen behoren nota bene 
tot de groepering van de schriftgeleerden. 

En u en jij? Wat is aan jou te zien, van u te horen?

Gered én genezen

En Hij ziende hun geloof, zeide tot hem: Mens, uw zonden zijn u vergeven.

Lucas 5:20

Volhouden, 
volharden, 

aanhouden is 
een eigenschap 
van het geloof
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Door Albert van Bragt

Uitzendingen
Vanwege de lockdown konden er 
van half maart tot eind mei geen 
samenkomsten worden gehouden. 
Halverwege de maand april werd 
een begin gemaakt met het op 
zondag uitzenden van een bood-
schap die vooraf opgenomen was. 
Daarbij ging het om een Evange-
lieboodschap gecombineerd met 
enkele opgenomen geestelijke 
liederen en een Psalm. De muziek 
en zang werden eerder in de week 
met een eigen groepje vrijwilligers 
opgenomen. Deze video-opnames 
werden gemonteerd en van onder-
titeling voorzien. Op deze manier 
ontstonden er bij het uitzenden 
via het internet geen problemen 
met de copyrights, die op liedtek-
sten en muziek rusten. Degenen 
die meededen met het muziek- en 
zanggroepje waren betrokkenen bij 

onze gemeente. De vele uren die 
we bezig zijn geweest met de opna-
me van muziek en zang waren erg 
fijn. Heerlijk om zo samen bezig te 
zijn terwijl alle andere activiteiten 
stil lagen. Deze manier van werken 
voldeed prima in de periode dat er 
niet méér mogelijk was en voorzag 
in een grote behoefte. Behalve 
eigen gemeenteleden keken en 
luisterden ook tientallen anderen 
elke zondag naar de uitzendingen.

Werkplaats van de Heilige 
Geest
Maar toen het per 1 juni weer 
mogelijk werd om samen te komen, 
zijn wij daar als gemeente ook 
direct mee begonnen. Ten opzich-
te van het thuis meeluisteren en 
-kijken heeft het samenkomen als 
gemeente grote meerwaarde. Want 
daarvoor geldt namelijk de beken-
de maar ook geweldige belofte, die 
de Heiland aan de gelovigen heeft 

gegeven: ‘Waar twee of drie in Mijn 
Naam bijeengekomen zijn, daar ben 
Ik in hun midden’. Waar gelovigen 
samenkomen en waar de gemeente 
samenkomt in Zijn Naam, daar is de 
Heere Jezus Zelf aanwezig. Daarom 
gaat er niets boven het samenko-
men van de gemeente. Dat maakt 
het zo bijzonder en onvervangbaar. 
Wat is het rijk dat je als gelovige 
plaats kunt nemen in de werkplaats 
van de Heilige Geest; dat je samen-
komt met de gemeente op de ‘af-
gesproken plaats’, waar God jou wil 
ontmoeten. Dat betekent niet dat 
de boodschap die wordt uitgezon-
den en die thuis beluisterd wordt, 
niet gezegend kan worden. Zeker 
wel! Maar de beste plek is toch dáár 
waar de gemeente samenkomt.

Weer samenkomen
Het was heel verblijdend om te 
zien dat na het herstarten van de 
diensten de gemeenteleden trouw 

Er gaat niets boven het 
samenkomen van de gemeente

Met de nodige voorzichtigheid zijn per september de activiteiten die horen bij het winterseizoen in 

veel gemeenten weer opgestart. Ook in de evangelisatiegemeente ‘Het Lichtbaken’ te Hoorn. Het 

was in de achterliggende maanden zoeken naar manieren om het Woord te delen en hoe wij als 

gemeente op elkaar betrokken konden blijven.
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Bid- en dankpunten:
-  Bid dat het Woord van God 

veel harten zal raken;
-   Dank voor de trouw van de 

gemeenteleden;
-   Bid om wijsheid en Gods 

leiding voor de gemeente;
-   Dank dat via de uitzendingen 

ook zij worden bereikt, die 
niet bij de gemeente horen;

-   Bid dat Hoorn een stad van 
God zal zijn.

weer naar Het Lichtbaken kwamen 
en hun plekje weer innamen. Je ziet 
dan dat degenen die zich -in een 
stad als Hoorn- aansluiten bij een 
gemeente, dat heel bewust doen. 
Dat is een serieuze keuze. Voor hen 
is het geen vraag of zij weer terug 
zullen komen; dat spreekt vanzelf.
Natuurlijk zijn er, die vanwege hun 
kwetsbare gezondheid voorlopig 
nog beter thuis kunnen blijven, 
maar de meesten waren er weer. Er 
kwamen ook enkele nieuwe be-
zoekers, die kort voor of tijdens de 
lockdown belangstelling hadden 
gekregen voor de gemeente.
Omdat ons gebouw aan de kleine 
kant is en een laag plafond heeft 
kiezen we ervoor om nog steeds 
niet te zingen. Dus ook nu nog 
wordt de muziek en zang in de week 
opgenomen en via een beamer en 
geluidsinstallatie gepresenteerd. 
Hoewel er niets gaat boven voluit-
meezingen, biedt deze aanpak toch 
een goed alternatief. Met gesloten 
mond mee neuriën is het meeste 
haalbare in de huidige situatie.

Social media
Het gemeente-zijn heeft in crisis-
tijd flink te lijden onder de be-
perkende maatregelen. Gelukkig 

kunnen we in deze periode dank-
baar gebruik maken van de sociale 
media, om daarmee het contact 
met de gemeenteleden en ande-
re betrokkenen te onderhouden. 
Vooral Whatsapp is een fantastisch 
hulpmiddel voor het aankondigen 
van activiteiten en biedt goede 
mogelijkheden om zich aan- of af te 
melden.

Wekelijks Gebedsuur
Vooral voor het gebedsuur, dat elke 
woensdag wordt gehouden, wordt 
Whatsapp intensief gebruikt. Op 
dinsdagmorgen om 9 uur ontvangt 
iedereen een berichtje dat de 
gebedsonderwerpen die dag inge-
diend kunnen worden. Elke dins-
dagavond omstreeks 19 uur wordt 
een herinnering verstuurd. Alle 
gebedspunten bij elkaar, ongeveer 
2 tot 3 A-viertjes, worden dinsdag-
avond gerubriceerd en op woens-
dag per email rondgestuurd. Aan de 
hand van die gebedslijst wordt aan 
iedereen gevraagd om thuis van 
10 tot 11 uur mee te bidden. Eén 
keer per maand komen we daarvoor 
samen in Het Lichtbaken en wordt 
er een gebedskring gehouden, 
die wordt ingeleid met een korte 
overdenking.

Bijbelgesprekskring
Eéns per veertien dagen houden 
we ook weer een Bijbelavond. In 
onze gemeenschapsruimte zetten 
we stoelen in een wijde kring. 
Voor dit doel hebben we een 
partij gebruikte tafels gekocht. Die 
worden zo opgesteld dat we de 
onderlinge afstand goed kunnen 
bewaken. Omdat deze tijd nog veel 

onzekerheid heerst, hebben we 
niet de draad opgepakt van de 

vervolgstof waarmee we in 
maart bezig waren, maar 
hebben we de brief van 
Jakobus uitgekozen om 
daar deze laatste maan-
den van het jaar mee aan 
de slag te gaan. 

Open koffieochtend
Op de derde donderdag van au-
gustus werd, zoals we dat gewend 
waren, ook weer de maandelijkse 
koffieochtend gehouden. Vanwege 
de beperkte ruimte in ons gebouw 
durfden we er in de pers nog geen 
bekendheid aan te geven. Eerst maar 
eens wat voorzichtig beginnen. Toch 
waren er die eerste keer maar liefst 
zestien bezoekers. En wat was het 
fijn om zo weer samen te komen, 
elkaar te spreken, naar een mooi 
lied te luisteren en het Evangelie te 
delen. Het ging deze morgen over 
het hemelleven, dat ons voorstel-
lingsvermogen ver zal overtreffen. 
Over dat wat God bereid heeft, voor 
hen die Hem liefhebben.

Voorzichtigheid geboden
Wij hebben als evangelisatiege-
meente nog niet al onze activitei-
ten weer opgestart. Wel de meest 
fundamentele en ook die staan 
nog op een laag pitje. Als gemeen-
te willen we voorzichtig zijn en 
zorgvuldig met de regels omgaan. 
Niet in de eerste plaats voor ons-
zelf, maar omdat wij ons verant-
woordelijk weten voor anderen. 
En vanwege het signaal dat er van 
ons uitgaat naar de omgeving. We 
weten niet welke tijd ons wacht. 
We blijven alert en voorzichtig 
en doen wat onze hand vindt om 
te doen. Moedig slaan wij dus de 
ogen, naar het onbekende land.
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Al maandenlang is er geen regen gevallen. De Zuid-
Afrikaanse grasvlakte is kurk- en kurkdroog geworden. 
Er is bijna geen groen grassprietje meer te ontdekken. 
Ook vandaag is de lucht strakblauw en er waait een 
stevige bries.

Ergens op de uitgestrekte vlakte, tussen de begroeiing, 
scharrelt een hen rond, op zoek naar voedsel. Zij is 
omgeven door haar kuikens, acht beweeglijke bolletjes 
wol.

Plotseling betrekt de lucht. Flarden rook waaien over. 
Er is brand!
Het vuur, aangewakkerd door de wind, komt snel 
dichterbij, alles verslindend wat op haar weg komt.

Niets kan aan de oprukkende vuurzee ontsnappen. Ook 
de hen en haar kuikens niet.
In paniek rennen ze rond. Het vuur komt steeds 
dichterbij. Nog even…!

Maar juist voordat de vlammen er zijn… rennen 
de kuikens vliegensvlug naar de hen en alle acht 
verdwijnen ze onder de moedervleugels.

Dan is het vuur er en raast over de hen heen…
Een zwart smeulend veld blijft over.
De hen overleeft het niet. Dood ligt ze op de zwarte 
grond.

Maar opeens is er beweging.
Vanonder de vleugels komen één, twee, drie, vier… 
acht kuikens tevoorschijn. Zíj hebben de verzengende 
vuurzee overleefd… door de hen die haar leven gaf.

De Heere Jezus gaf Zijn leven… om ons te redden.

Hoe vaak heb Ik uw kinderen bijeen willen brengen, 
zoals een hen haar kuikens bijeenbrengt… onder haar 
vleugels, maar… 
Lukas 13:34

Wilt u…wil jij komen?

Kom tot uw Heiland, wacht langer niet
kom nu tot Hem, Die redding u biedt
Die ook voor u de hemel verliet
hoor naar Zijn roepstem, kom!

Bij U schuil ik

5Het Lichtbaken



Na de zomerperiode mogen de kinderen weer 
‘gewoon’ naar school. In Hoorn begon het 
schooljaar al vroeg en daarom de club ook. 
Afgelopen maanden hebben we ons voorbereid op 
een nieuwe locatie in Hoorn met het verlangen om 
ook andere kinderen te bereiken met het Evangelie. 

Wij werden bijzonder gastvrij onthaald in 
‘Praethuys ’t Slot’, een buurthuis middenin het 
Venenlaankwartier. Uit een enquête, die eerder in 
de wijk was gehouden, bleek er behoefte te zijn 
aan activiteiten voor kinderen. Laten wij daar nou 
met onze kinderclub wat in kunnen betekenen! Hoe 
mooi worden de dingen samengebracht door de 
hand van onze goede God!

Een verhuizing naar een andere wijk vraagt ook om 
een nieuwe aanpak. Belangrijkste vragen daarbij 
zijn hoe we de drempel zo laag kunnen maken, dat 
kinderen die weinig tot niets van de Bijbel weten, 
zich toch thuis voelen op de club. Maar ook hoe we 
een goede balans vinden in wat echt belangrijk is 
om te delen van de Bijbelse boodschap en wat later 
of anders ingevuld kan worden. We hebben een 
mooi programma samengesteld met een thema voor 
elke clubmorgen en een interactieve verwerking 
voor de kinderen. 

Inmiddels is er al twee keer club gehouden. Daar 
kijken we met veel dankbaarheid op terug! De eerste 
ochtend troffen we niet alleen onze kinderen, die 
al op de club zaten -zij zijn net zo belangrijk- maar 
ook nieuwe kinderen en de keer erna weer een paar 
nieuwe gezichten. Om extra bekendheid aan de 
activiteiten van de club te geven en kennis te maken 
met de wijk organiseren we binnenkort rond het 
Praethuys een SpellenFeest. Daar mag de hele buurt 
van meegenieten. 

Stap voor stap werken aan bekendheid en 
betrokkenheid in de wijk om zo ons plekje te vinden. 
Fijn is, dat we ook steeds meer hulp krijgen van 
ouders en uit de gemeente Het Lichtbaken. Een 
mooie ontwikkeling omdat de club zo plaatselijk 
meer draagvlak krijgt. 

Ook u als lezer zijn we dankbaar voor uw steun en 
gebed. En die blijft hard nodig. Wij kunnen plannen 
maken, wij mogen zaaien, maar het is God, die zorgt 
voor de oogst! 

Elise de Koning

Een nieuw seizoen is van start gegaan, compleet met 

Een nieuw seizoen is van start gegaan, compleet met 

een verhuizing naar een nieuwe locatie. Na een lange 

een verhuizing naar een nieuwe locatie. Na een lange 

zoektocht en zorgvuldige voorbereidingen is het 

zoektocht en zorgvuldige voorbereidingen is het 

moment eindelijk aangebroken. De deuren van de 

moment eindelijk aangebroken. De deuren van de 

kinderclub gaan open in het Venenlaankwartier! De 

kinderclub gaan open in het Venenlaankwartier! De 

grote vraag is: bereiken we nu meer kinderen?

grote vraag is: bereiken we nu meer kinderen?

Wilt u/jij danken voor:
-  De prachtige nieuwe locatie en gastvrije ontvangst;
- De nieuwe kinderen die al kwamen.

Wilt u/jij bidden om:
-  Vastere grond onder de voeten in de wijk;
-  Bewaring voor pijlen van de boze, zodat het werk 

verder zal groeien;
-  Trouw en kracht voor het team. Het aantal 

schouders waarop het werk rust, is nog steeds klein.

nieuwnieuw

KINDERCLUBKINDERCLUB  
  NAAR NAAR                         LOCATIELOCATIENIEUWENIEUWE  

nieuwnieuw



Het Contactblad is een uitgave van de 
interkerkelijke stichting Predik het 
Woord en verschijnt 4 keer per jaar.

Wilt u het Contactblad ontvangen of 
een adreswijziging doorgeven:
Sandra van den Brink, Hindelaan 83, 
6741 RD Lunteren, tel. 0318-484044,
e-mail: contactblad@predikhetwoord.nl

Uw giften zijn welkom via:
IBAN: NL44 RABO 0367 0874 21 
ten name van Stg. Predik het Woord

Stichting Predik het Woord is een ANBI
RSIN: 800921550,  KvK: 41182232

Missie:  Het verspreiden van het 
Evangelie in Nederland. 

Werkterrein:  De activiteiten vinden 
onder andere plaats in Hoorn, in en 
vanuit Christelijke gemeente Het 
Lichtbaken, Maelsonstraat 6.

Voor informatie: 

predikhetwoord.nl 
hetlichtbakenhoorn.nl

Bestuur
Ds. A. Simons, Montfoort (voorz.)
Dhr. L. van Dieren, Genemuiden (secr.)
Dhr. H. Westerbroek, Elspeet (penn.)
Ds. J.N. Zuijderduijn, Oosterwolde
Dhr. J.G. Macdaniel, Nieuw-Lekkerland

Raad van Advies
Ds. K.H. Bogerd, Wouterswoude
Kand. G.A. van Ginkel, Maartensdijk
Ds. M. van Kooten, Elspeet
Ds. B.L.P. Tramper, Oud-Beijerland
Ds. A.A.F. van de Weg, Apeldoorn
Dhr. E. Mulder, Elspeet
Dhr. A. Riezebos, Genemuiden

Secretariaat
Dhr. L. van Dieren
Kamperzeedijk 31
8281 PA Genemuiden
T: 06-48163640
E: lvandieren@solcon.nl

Evangelist
Albert van Bragt
p/a Maelsonstraat 6
1624 NP Hoorn
M: 06-22818520
E: info@hetlichtbakenhoorn.nl
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Nieuws voor 
sponsors Allicht Hoorn

Net als in voorgaande jaren is het de bedoeling om ook dit jaar in 
december weer het evangelisatietijdschrift Allicht Hoorn in heel 
de stad te verspreiden. Deze vijfde editie van het evangelisatietijd-
schrift zal net als de vorige edities vlak voor Kerst op de mat vallen.

Tot nu toe bevatte ieder tijdschrift ongeveer zeven pagina’s 
met advertenties. De opbrengsten daarvan waren samen met 
de andere giften die speciaal voor dit doel werden gegeven 
voldoende, om daarmee het drukken en verspreiden van Allicht 
Hoorn te bekostigen.

Dit concept gaat veranderen. Bij de nieuwe editie komen 
de advertentiepagina’s te vervallen. Daarmee besparen we 
niet alleen kosten bij de realisatie van het blad, maar ook de 
belasting voor het milieu neemt af. De belangrijkste reden is 
echter, dat het gewicht van het magazine wordt gehalveerd. Dat 
maakt het voor de bezorgers veel gemakkelijker om deze editie 
huis aan huis op 30.000 adressen te bezorgen.

Binnenkort worden de sponsors benaderd voor deze nieuwe 
uitgave. Wij hopen dat u zich kunt vinden in deze nieuwe koers. 
Dat niet alleen. Wij hebben ook goede hoop dat u bereid bent om 
evenals vorige jaren uw royale bijdrage te geven. Om het opnieuw 
mogelijk te maken om heel Hoorn te bereiken met een Kerstbood-
schap. Kunnen wij weer op u rekenen? Alvast hartelijk dank!

Het bestuur

Legaat of Erfstelling
Misschien hebt u wel eens overwogen om stichting Predik het 
Woord op te nemen in uw testament? Dat kan eenvoudig via 
een notaris geregeld worden door een legaat of erfstelling. De 
penningmeester is graag bereid om u daarover te informeren en 
behulpzaam te zijn.
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Op veel plaatsen in ons land klinkt het Evangelie. Ook in Hoorn. 

Zondag aan zondag en door de week.  Is dat belangrijk? Ja, levensbelangrijk!  

Want ‘het Evangelie is een kracht van God tot zaligheid’. 

Als mensen naar deze Boodschap luisteren en die 
in hun hart sluiten, ontvangen zij vergeving en 
eeuwig leven. Niet voor te stellen! Maar horen zij het 
Evangelie niet, …nooit, dan zijn zij te beklagen.

Daarom gaan we door met het werk in Hoorn. En 
is het ons verlangen het uit te breiden. Dat we er 
meer tijd aan kunnen besteden, meer activiteiten 

ontplooien, meer mensen bereiken.  Daar is draagvlak 
voor nodig, geestelijk en ook financieel draagvlak. 
Want alleen als de inkomsten toenemen, is uitbreiding 
mogelijk. Doet u mee? Laat u zich inschakelen?

Hartelijk dank.
Albert van Bragt, evangelist

Wat kunt u doen?

• Wees betrokken! 
 Vraag het gratis Contactblad aan, 
 telefonisch of per e-mail, voor uzelf of 
 voor een familielid of kennis.
• Bid voor het werk! 
 Dat er nieuwe contacten worden gelegd en het 

Woord van God kracht doet in mensenlevens. 
• Ondersteun met een gift!
 Uw bijdrage, groot of klein, maakt verschil.
 IBAN: NL44 RABO 0367 0874 21 
 ten name van Stichting Predik het Woord

Voor uw gemeente/kerkenraad

• Extra Contactbladen
 Vraag ze aan om in uw kerk/gemeente neer te 

leggen, of uit te delen. Het gewenste aantal 
wordt gratis thuisgestuurd.

• Een presentatie
 Laat een presentatie verzorgen in uw  

gemeente over missionair gemeente zijn.
• Een collecte 
 Stel voor in uw gemeente een collecte te  

houden voor het evangelisatiewerk, of om  
het op het collecterooster te (laten) zetten.

W I LT  U  R E A G E R E N ?  Z I E  V O O R  C O N TA C T G E G E V E N S  P A G I N A  7

GEZOCHT: draagvlak!
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