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Zo verblijdend om 
beweging te zien
Soms kwamen nieuwe bezoekers 
op uitnodiging van de gemeenteleden.

Op zoek naar 
versterking kinderclub
Gezocht: enkele personen die eenmaal 
per 6 weken naar Hoorn willen komen.
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Ds. M. van Kooten

Deze woorden zijn geschreven door Johannes: ‘God is 
liefde’. Johannes was een visser uit Noord-Israël. En 
geen man van gisteren. Hij had als bijnaam ‘zoon van de 
donder’. Hij was dus bepaald geen watje. Hij wordt ech-
ter ook ‘apostel van de liefde’ genoemd. Van hem zijn 
dan ook de woorden: God is liefde. Tweemaal schrijft hij 
dat in een brief als leerling van Christus.

God is liefde? Heel veel mensen hebben daar hun 
vraagtekens bij. Als er een God is, waarom is er dan 
zoveel ellende in de wereld?
De schuld van alle narigheid ligt bij onszelf. Wij hebben 
liefde tot onszelf en tot mensen die ons goed gezind 
zijn. God, Die de wereld schiep en elke dag voor ons 
zorgt kunnen we missen. Soms noemen we Zijn naam 
als een verwensing, een vloek.
Dat neemt God niet. Dat straft Hij. Echter niet zomaar. 
Hij heeft een liefdevol plan gemaakt. Zondaren kunnen 
gered worden van de eeuwige straf. Zijn Zoon heeft 
het op Zich genomen om die straf te dragen. Wie zijn 
vertrouwen op Hem stelt, is gered. 
Die liefdevolle boodschap is in de wereld gebracht. 
Door middel van Zijn Woord, de Bijbel. Hij gebruikt daar 
ook mensen voor, die door die liefde gedrongen ande-
ren van die onmetelijke liefde willen vertellen.

God is liefde
Lezen: 1 Johannes 4:7-19

Wie zijn vertrouwen 
op Hem stelt, is gered.

Wanneer we iemand lief hebben, betekent dat niet dat 
we alles tolereren. Een ouder zal het kind van tijd tot 
tijd moeten corrigeren. Tegenspreken. Straffen zelfs. 
Maar dat is uit pure liefde. Zo doet de Heere God ook. 
Dat is niet om mensen te plagen, maar om ze dicht bij 
Hem te houden. 

Ooit was er iemand boos op God, omdat zijn vrouw 
stierf op jonge leeftijd. Het was een jonge predikant. 
Op een winterdag toen het sneeuwde liep hij naar de 
begraafplaats achter de kerk en schreef op haar zerk, 
in de sneeuw: ‘God is…’ Verder kwam hij niet. Hij wilde 
schrijven ‘God is dood’, maar het buurmeisje dat achter 
hem aan huppelde merkte op: ‘ik weet wel wat u wil 
schrijven. ‘God is liefde, dat heeft uw vrouw mij ge-
leerd’.

We moeten goed bedenken dat ons leven niet beperkt 
is tot het ‘gewone leven’ alleen. Mensen moeten ster-
ven. Ons aardse leven is eindig. Maar daarmee is niet 
alles gezegd. Er is een leven na dit leven. Eeuwig leven 
heet dat in de Bijbel. Wanneer wij ons alleen maar uitle-
ven op deze aarde en niet op God gericht zijn, dan moet 
Hij optreden. En dat doet Hij ook. Om ons stil te zetten. 
Bedenk wel: Hij wil onze eeuwige ondergang niet, maar 
ons behoud. Daarom gaan de boodschappers van God 
uit om mensen uit te nodigen tot het heil. Een van die 
boodschappers in de Bijbel zegt het zo: ‘Want de liefde 
van Christus dringt ons!’ En wie door Gods liefde is 
aangeraakt, ontvangt het eeuwige leven.

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.
(H. Westerbroek, 06-53714378)

2 Contactblad Stichting Predik het Woord



De oogst is voorbij,
de zomer ten einde

Door Albert van Bragt

Startzondag
Op 5 september werd in Het Licht-
baken de zogenaamde ‘startzondag’ 
gehouden, het begin van het nieu-
we seizoen. Centraal in de dienst 
stond de roeping van de gelovigen 
om een licht te zijn (Mattheüs 5). ‘U 
bent het licht van de wereld’, sprak 
Jezus. Dát wordt van gelovigen 
verwacht, ook in een nieuw seizoen, 
lichtdragers zijn van het Koninkrijk 
van God. Jezus zegt niet: zorg ervoor 
dat je een licht wordt! Ook niet: 
zorg dat je het licht bij je draagt en 
het vasthoudt. Nee! Jij bent het! In 
een wereld waar het duister is. Ik… 
licht? Hoe dan? Door Hem. Híj is de 
Lichtbron, wij lichtdrágers. Als een 
spiegel, Zijn licht verspreiden. ‘Uw 

vrucht wordt uit Mij gevonden.’ Als 
kaarsjes brandend in de nacht. 

Beweging
Als gemeente hebben we in de 
achterliggende anderhalf jaar 
steeds geprobeerd alle ruimte, die 
ons werd gelaten ten tijde van de 
coronamaatregelen, optimaal te 
benutten. Wanneer het mogelijk 
was, kwamen we samen. Dat heeft 
positieve reacties opgeleverd. 
Soms kwamen nieuwe bezoekers 
op uitnodiging van de gemeente-
leden. Anderen gingen zelf op zoek 
en kwamen spontaan, nadat ze iets 
over Het Lichtbaken hadden ge-
hoord of gelezen. Het is zo verblij-
dend om deze beweging te zien. Op 
zaterdag 11 september werd voor 
de kinderclub een speldag georga-

niseerd als openingsactiviteit. Daar 
was de opkomst overweldigend. Het 
is ons gebed dat alle kinderen blij-
ven komen en het Evangelie horen.

Bijbelgesprekskring
Eén keer per twee weken wordt op 
woensdagavond een Bijbelavond 
gehouden. Op de eerste avond, 
woensdag 8 september, hebben we 
een begin gemaakt met een nieuwe 
serie over het leven van David. Het 
uitgangspunt was Hebreeën 11, 
waarin ook de naam van David voor-
komt. In elke bijeenkomst stellen 
wij een hoogte- of dieptepunt uit 
zijn leven aan de orde. Tijdens zo’n 
Bijbelavond wordt er behoorlijk wat 
aan onderwerpen en gespreksstof 
ingebracht en dat gaat best diep. 
Er kunnen dan allerlei persoonlijke 

Tijdens de zomermaanden stonden enkele activiteiten op een laag pitje. Het Wekelijkse Gebedsuur 

ging in deze periode onafgebroken door. Iedere woensdag werd er gebeden voor specifieke 

situaties, voor persoonlijke noden, voor de stad Hoorn en vooral om de zegen van God over Zijn 

Woord. Nu de zomer ten einde is, zijn alle activiteiten weer volop aan de gang.
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vragen en ervaringen aan de orde 
komen. Het gesprek gaat alle kanten 
uit en geeft mooie, leerzame en 
soms ook hartroerende momenten.

Gesprekskring Beginners
Samen met degenen die graag meer 
willen weten over de basiselemen-
ten van het christelijk geloof, zijn 
we bezig met een soort lessenserie. 
Per keer wordt een belangrijk thema 
behandeld, zoals de Bijbel, over God, 
de mens, zonde, Christus, wederge-
boorte, enz. Het is mooi om als klei-
ne groep door onderwijs en gesprek 
bezig te zijn met deze onderwerpen. 
Het voelt bijna als een soort ont-
dekkingsreis, met soms verassende 
uitzichten. Een tocht waarbij steeds 
nieuwe dingen worden ontdekt of 
verbanden zichtbaar worden.

Musici gezocht
Vóór coronatijd werd er in onze 
gemeente veel gezongen en ge-
musiceerd. Eigen gemeenteleden 
begeleidden de zang op accordeon 
en gitaar. Vanwege de maatregelen 
kwam daar verandering in. Sinds 
mei vorig jaar worden de liederen 
via de geluidsinstallatie afgespeeld. 
Een filmpje met de tekst wordt op 
een groot scherm geprojecteerd. 
Daarvoor gebruiken we eigen 
video-opnames en muziek van het 
internet. Gelukkig zijn we intussen 
zover, dat we weer heerlijk kunnen 
meezingen. Dat doen we nog steeds 
aan de hand van de ondertiteling op 
het scherm. 
Toch verlangen we er als gemeente 
erg naar om weer helemaal zelf-
standig te gaan zingen met begelei-
ding door eigen gemeenteleden. De 
dame die gitaar speelde, kan echter 
om gezondheidsredenen niet meer 

Bid- en dankpunten:
• Danken voor nieuwe 

bezoekers
• Bidden om een zegenrijk 

nieuw seizoen
• Danken voor zoveel vrijheid 

om het Evangelie te 
verspreiden

• Bid dat er nieuwe musici 
worden gevonden

• Gebed om zegen over de 
nieuwe editie van Allicht 
Hoorn

• Danken voor een trouwe 
achterban

meedoen. Daarom zijn we dringend 
op zoek naar anderen, vrijwilligers 
die een bijdrage kunnen leveren 
aan de begeleiding van het zingen. 
Misschien iemand uit de (wijde) om-
geving van Hoorn? Misschien kent 
u iemand die zou kunnen helpen? 
Voor ideeën houden we ons aanbe-
volen.

Onderlinge band
Het voordeel van een kleine 
gemeente is dat de onderlinge 
contacten intensief zijn. Na iedere 
samenkomst op zondag drinken we 
gezellig met elkaar koffie. Al weken-
lang kunnen we dat in de openlucht 
doen op het pleintje achter ons 
gebouw. Ook bij de andere activitei-
ten is er aandacht voor ontmoeting 
en gesprek. Dat is in deze tijd zo 
belangrijk. 
Ook voor het pastoraat leveren deze 
korte lijnen een belangrijk voordeel 
op. Het wordt snel duidelijk wie 
graag in aanmerking komt voor een 
gesprek of een bezoekje. Zo trekken 
we samen op als kleine gemeente in 
een grote stad.

Allicht Hoorn
De voorbereidingen voor de nieuwe 
editie van het evangelisatieblad 
Allicht Hoorn zijn alweer gestart. 
Opnieuw wordt een fris en toe-
gankelijk tijdschrift samengesteld, 
waarin het Evangelie in diverse 
toonaarden klinkt. Kort voor Kerst 
zal deze zesde editie worden 
verspreid. Als u ideeën hebt voor 

de inhoud, een geschikt artikel of 
een aansprekend verhaal bijvoor-
beeld, geef dat door, alstublieft. 
Wilt u graag een  financiële bijdrage 
geven om de verspreiding van het 
Evangelie op deze manier mogelijk 
te maken, dan stellen we dat erg op 
prijs. Ieder jaar is met deze uitgave 
een flink bedrag gemoeid. Daarte-
genover staat, dat het een manier is 
om minstens één keer per jaar een 
groot deel van de stad te bereiken 
met een boodschap van hoop, gena-
de en vergeving. Doet u mee?

Verzuchting
De profeet Jeremia maakte een 
moeilijke tijd door. In hoofdstuk 8 
horen we hem klagen en hij ver-
zucht: ‘De oogst is voorbij, de zomer 
is ten einde, en nog zijn wij niet 
verlost’.
Heel anders dan de profeet ont-
vangen wij vrede, welvaart en nog 
zoveel zegeningen meer. En toch 
verzuchten ook wij: De zomer is ten 
einde. Verlos HEERE, red! De oogst 
is nog aan de gang. Er is nog redding 
mogelijk! Nog is het tijd! De oogst 
is wel groot, maar er zijn weinig 
arbeiders. Daarom bidden wij tot de 
Heere van de oogst, dat Hij er arbei-
ders op uitstuurt. Bidt u mee?

'Dringend
op zoek

naar musici’
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First things f irst
Een vrouw kocht eens een kleine papegaai. De dag nadat ze hem gekocht had 

was ze terug bij de dierenwinkel. Bezorgd zei ze: ‘De vogel ziet er niet gezond uit.  

Hij zit in elkaar gedoken in een hoekje van z’n kooi’.

 
‘Geeft u de papegaai aandacht? 
Het zijn heel sociale dieren, die ge-
zelschap nodig hebben,’ antwoord-
de de verkoper. 
‘Ja, ik heb regelmatig tegen de 
vogel gepraat. Maar ik ben niet de 
hele dag thuis.’ 
‘Koop een spiegel, dan heeft hij 
gezelschap voor z’n idee…!’
Blij ging de vrouw naar huis.

Maar na twee dagen stond ze weer 
aan de balie. ‘Meneer, het gaat echt 
niet goed met m’n vogel. Af en toe 
geeft hij een schreeuw, maar hij zit 
zo teruggetrokken in een hoekje…’ 
Dit keer verliet de vrouw de winkel 

met een speeltje met een belletje 
eraan.
In lichte paniek stond de dame een 
dag later weer in de winkel. ‘Hij 
verliest nu ook veren en laat z’n 
kop vrijwel de hele dag hangen.’ De 
verkoper adviseerde een laddertje 
om de papegaai uit te dagen.

Het duurde echter niet lang voor-
dat de vrouw opnieuw de winkel 
binnenging, de kooi in haar armen. 
Het spiegeltje en de ladder wieg-
den heen en weer. Zacht rinkelde 
het belletje. Maar in de kooi lag een 
dode papegaai. 
Ontzet keek de verkoper in het ver-

blijf. ‘Er is geen voer…’ stamelde hij.

Zo kunnen wij druk zijn in ons 
leven, maar vergeten om onze ziel 
te voeden…

Wat baat het
een mens, als hij
heel de wereld

wint en aan zijn
ziel schade lijdt?

Mattheüs 16:26
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‘We hebben een uitdaging voor jou! Er staat ergens 
een schatkist met een super kostbare inhoud. Maar 
de schat zit dicht met een cijferslot. Niemand weet 
de code om het slot open te maken. Er is van alles 
geprobeerd, maar helaas, de schatkist zit nog steeds 
dicht. Wie kan ons helpen?’ Dat stond op de uitno-
diging die huis aan huis in de wijk werd verspreid.

Al vroeg waren we die ochtend bezig met alle voor-
bereidingen. Het weer was toen nog wat wisselval-
lig, maar verder bleef het die morgen vrijwel droog. 
De activiteit werd op ons vertrouwde plekje gehou-
den, in het Venenlaankwartier rond het wijkgebouw 
Praethuys ’t Slot.  

De opdracht voor de kinderen was: Zoek jij mee 
naar de schat? Als ‘piraten’ gingen zij op pad, alle-
maal uitgerust met een ooglapje. In groepjes kon-
den ze spellen doen om vlaggen te verdienen. De 
woorden op die vlaggen vormden een vraag: Hoe 
lang is de lijn van het piratenschip? Op die manier 
konden zij de code ontdekken waarmee het slot van 
de schat open ging. 

Dertig kinderen deden mee en wat deden ze hun 
best! Ze waren zo benieuwd wat er in de schatkist 
zou zitten. Er werd druk op los gefantaseerd. De één 
dacht dat er een mobiel in zat, een ander misschien 
wel duizend euro. Regelmatig klonk het: Júf, wat zit 

er nou in de schatkist? Na een spannende zoektocht 
was de schatkist open! En wat zat erin? Snoepschat-
kistjes met een bonnetje. Dat leverden ze in en daar-
voor kregen alle piraten een tasje met een knutsel-
werkje, wat leuke dingetjes en een uitnodiging voor 
de volgende kinderclub. 

Voor veel kinderen was het een kennismaking met 
de kinderclub. Ook waren er gesprekjes met ouders 
om uit te leggen wat de kinderclub voorstelt en hoe 
de andere clubochtenden eruit zien. We zijn dank-
baar dat diverse vrijwilligers ons deze dag hebben 
geholpen! 

Nelleke Keppel

Dankt u mee voor:
•  de mooie openluchtclub 
•  ontmoetingen met kinderen en ouders
Bidt u mee voor:
•  dat de kinderen allemaal blijven komen
•  nieuwe medewerkers voor het kinderclubteam 

Na de zomervakantie start de kinderclub altijd met een leuke actie of een speldag. 

Na de zomervakantie start de kinderclub altijd met een leuke actie of een speldag. 

Op 11 september, toen de kinderen al twee weken op school bezig waren, 

Op 11 september, toen de kinderen al twee weken op school bezig waren, 

werd de opening gehouden. En dat was een succes!

werd de opening gehouden. En dat was een succes!

KINDERCLUB HOUDT EEN ‘SCHAT-ZOEK-ACTIE’ 



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, Valburg (voorz.)
Dhr. J.P.M. Breugem, Woudenberg (secr.)
Dhr. H. Westerbroek, Elspeet (penn.)
Ds. J. Geene, Katwijk
Dhr. J.G. Macdaniël, Nieuw-Lekkerland

Raad van Advies
Ds. K.H. Bogerd, Wouterswoude
Ds. M. van Kooten, Elspeet
Ds. B.L.P. Tramper, Waarder
Ds. A.A.F. van de Weg, Apeldoorn
Dhr. L. van Dieren, Genemuiden
Dhr. E. Mulder, Elspeet
Dhr. A. Riezebos, Genemuiden

Secretariaat
Dhr. J.P.M. Breugem
Heinelaan 31
3931 WZ Woudenberg
T: 06-57336287
E: secretaris@predikhetwoord.nl

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

Co
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Leidinggevenden gevraagd voor 
Kinderclub Voltreffer in Hoorn
Evangelisatiepost Het Lichtbaken is al jaren ‘een baken’ 
in de Noord-Hollandse stad Hoorn. Eén van de activiteiten 
van de post is ook het verzorgen van kinderactiviteiten, 
onder meer in de vorm van een Kinderclub.
De Evangelisatiepost is heel dankbaar dat heel wat 
kinderen uit Hoorn deze Kinderclub bezoeken, en 
daardoor in aanraking komen met de Bijbel. 

Deze Kinderclub is voor kinderen van 4-12 jaar, waarvan de meeste 
kinderen tussen de 6 en 9 jaar zijn. Met ingang van het nieuwe seizoen 
2021-2022 (september jl.) zijn we dringend op zoek naar nieuwe lei-
dinggevenden voor deze Kinderclub. We zoeken enkele personen die 
bereid zijn om eenmaal per 6 weken naar Hoorn te willen komen.
Is dit iets voor u of jou?

Wellicht wilt u/jij nog wat informatie hebben. Neem dan contact op 
met Elise de Koning, 06-41280755 of elisedekoning@live.nl. 
Uw/jouw aanmelding kunt u/jij dan ook aan Elise doorgeven.
We vertrouwen erop dat een aantal gemeenteleden vanuit de steu-
nende gemeenten zich bereid zullen verklaren om mee te werken aan 
dit stukje evangelisatiewerk in Hoorn.

Marius-Jan Breugem, secretaris
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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. Doet u mee? Laat u zich inschakelen?

Hartelijk dank.
Albert van Bragt, evangelist

GEZOCHT: draagvlak!

Draagvlak gezocht. 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

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

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

• Een collecte 
 Stel voor in uw gemeente een collecte te  

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

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’. 
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