
E VA N G E L I S AT I E W E R K  I N  H O O R N

Zondagse dienst is 
een ontmoetingsplek
We ontmoeten niet alleen elkaar, 
maar vooral ook God in Zijn Woord

Geconfronteerd met 
vertrek evangelist
Wij bidden dat het werk in Hoorn 
zijn voortgang zal hebben.
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50-15
Roep Mij aan in de dag van benauwdheid;

Ik zal u eruit helpen en u zult Mij eren.
Psalm 50:15 

God is zo anders dan wij. Hij helpt ons, omdat Hij 
genadig is. Hij vergeeft om Jezus’ wil. Redding is mo-
gelijk omdat de Heere Jezus Zijn leven heeft gegeven, 
door te sterven aan het kruis. Dát is de reden waarom 
God ons hoort en redt. 

Het derde zinnetje zou je ook kunnen lezen als een 
bevel. Maar het is vooral ook een belofte: U zult Mij 
eren. Het is een logisch gevolg van het voorgaande. 
Het is iets wat vanzelf gebeurt als we tot God hebben 
geroepen en Hij ons heeft geholpen. Dan geven we 
Hem de eer.

Hoe doe je dat, God eren? Je doet dat door te bidden, 
te danken en door te leven zoals Hij dat wil. Je eert 
Hem ook door te zingen en door aan anderen te ver-
tellen hoe goed God voor je is. Hij heeft je ‘op de dag 
van de benauwdheid’ immers geholpen?

In Het Lichtbaken zingen we óver God en ook vóór 
Hem. In een van de liederen, ook een psalm, staan 
de volgende regels: ‘Ik zal met mijn hele hart Uw eer 
vermelden, HEER’,
U dank bewijzen… en Uw grote Naam eerbiedig loven 
(uit Psalm 138:1).

‘Voor mij is ‘50-15’
de samenvatting van

heel de Bijbel’

Prop. J.G. Macdaniel

Pas sprak ik een jongen die mij vertelde dat hij de 
Bijbel zo moeilijk vond om te lezen. ‘Maar’, zei hij, 
‘voor mij is ‘50-15’ de samenvatting van heel de in-
houd van de Bijbel.’ Een beetje verbaasd vroeg ik wat 
hij daarmee bedoelde. ‘Nou,’ zei hij, ‘ik bedoel Psalm 
50, tekstvers 15. Want daar staat: Roep Mij aan in de 
dag van benauwdheid; Ik zal u eruit helpen en u zult 
Mij eren.’ Hij had gelijk. Die tekst zou je inderdaad de 
Bijbel in een notendop kunnen noemen.

God spreekt in de Bijbel. Dat blijkt ook duidelijk in dit 
tekstvers: ‘Ik’ verwijst naar God. Hij is Degene Die deze 
woorden uitspreekt. Dat is op zich al heel bijzonder: 
wij kunnen zomaar lezen wat God zegt!

Als je goed naar het tekstvers kijkt, zie je dat het uit 
drie zinnetjes bestaat. Het eerste zinnetje is een be-
vel. Roep Mij aan in de dag van benauwdheid. 
Gehoorzaam dat bevel. Roep God aan in dagen van 
zorgen, van lijden, van twijfel. In dagen van benauwd-
heid. Zo’n ‘dag van benauwdheid’ kan ook het moment 
zijn dat je ontdekt dat je echt een zondaar bent. Als 
je erachter komt dat alles in je leven ten diepste om 
jezelf draait en dat je God het liefst buiten de deur 
houdt. Ook op zo’n dag klinkt dat vriendelijke bevel: 
Roep Mij aan. Het mag echt, want God zegt het Zelf. 
Vertel Hem al je slechte gedachten en daden. En vraag 
om vergeving, om een nieuw leven.

Het tweede zinnetje van dit tekstvers is een belofte: Ik 
zal u eruit helpen. God belooft niet alleen dat Hij naar 
je zal luisteren, Hij belooft ook hulp: Ik zal je bevrijden 
van je benauwdheid, Ik zal je helpen om je ziekte te 
dragen, Ik zal je verlossen van zonde, Ik zal je verge-
ven.
Dit tweede zinnetje is zo’n groot wonder dat we het 
bijna niet kunnen geloven. Want waarom zou God mij 
helpen, terwijl ik dat helemaal niet verdien? 

   Voorpagina:  
Lourdeskapel in Zwaag (Hoorn), in 1882 gebouwd. In 1883 werd 
vanuit deze kapel de eerste goedgekeurde Nederlandse bedevaart 
naar Lourdes gehouden.
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Door Albert van Bragt

Samen op zondag
Wat is er mooier dan op zondag als 
gemeente samen te komen? Wat 
is er heerlijker dan met elkaar de 
week te beginnen door te drinken 
uit de Bron? Dan kun je de week 
toch weer in? Gelukkig is daar nu 
weer volop gelegenheid voor.  
Telkens opnieuw wordt duidelijk 
hoe belangrijk de zondagse dienst 
is voor christelijke gemeente Het 
Lichtbaken. Het is echt een ont-
moetingsplek. We ontmoeten niet 
alleen elkaar, maar vooral ook God, 
Die ons vanuit Zijn Woord en door 
de Heilige Geest wil ontmoeten. De 
Hoge, de Heilige komt zó dichtbij… 
onvoorstelbaar!  
Juist het samen luisteren naar het 
Woord, bidden en zingen is wat ons 

verbindt. Voor een stad als Hoorn 
met weinig christenen is dat zo 
waardevol. Daarnaast is het ook 
goed om andere gemeenteleden te 
spreken, op elkaar betrokken te zijn 
en ervaringen te delen. De ont-
moeting na de dienst bij een kop 
koffie of thee is daar een uitgelezen 
moment voor. De zondag vormt zo 
niet alleen een startpunt, maar ook 
een ankerpunt voor het geheel van 
alle gemeenteactiviteiten en het 
gemeente-zijn. Daarom rust op ons 
de verantwoordelijkheid om het 
samenkomen op de zondag zo goed 
mogelijk te organiseren, mensen er 
actief bij te betrekken en er alles 
aan te doen om mensen te prikke-
len om te komen. De dienst moet 
vooral uitnodigend zijn. Bij dat alles 
geldt het Woord van God als basis 
en uitgangspunt. 

Via het internet
Onze diensten op de zondagen 
worden uitgezonden via Youtube. 
Precies twee jaar geleden werd 
daarmee een start gemaakt. Door 
de situatie toen werd er inten-
sief meegekeken. Tegenwoordig 
wordt elke uitzending maximaal 
zo’n zeventig keer bekeken, een 
uitzondering daargelaten. Dat zijn 
geen hoge kijkcijfers. Maar, hoewel 
het uitzenden van de diensten 
een behoorlijke inspanning vraagt 
-technisch moet het in orde zijn en 
het moet er ook goed uitzien, an-
ders haken mensen direct af- blij-
ven we het toch doen. We krijgen 
namelijk nog wel eens signalen dat 
er vooral in Hoorn wordt meegeke-
ken, zonder dat wij daarvan weten. 
Zo vertelde een van onze contac-
ten tijdens een bezoekje onlangs 

In de wereld gaat het heel anders toe dan in het Koninkrijk van God. Werken, je inspannen, 

presteren... Je moet er veel voor doen om iets te bereiken in je leven. Maar in het Evangelie 

horen wij iets anders: juist verliezers worden winnaars. Zo is er hoop voor iedereen. 

Dat was de kern van de boodschap op zondag 2 oktober. Het ging over Lukas 17:33 ‘Wie zijn leven 

zal proberen te behouden, zal het verliezen. En wie het zal verliezen, zal het behouden.’ 
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nog dat hij op zondagmorgen altijd 
als eerste klaar zit om te luiste-
ren. Wat mooi! In die zin bieden 
deze uitzendingen via YouTube 
een prachtige mogelijkheid om 
anoniem kennis te maken met Het 
Lichtbaken. Het is alleen daarom al 
de moeite waard om ermee door 
te gaan.

Bijbelgesprekskring
Om de veertien dagen op woens-
dagavond komt de gesprekskring 
bij elkaar. Sinds de zomervakantie 
hebben we drie avonden gehad. 
De belangstelling voor deze 
avonden is opvallend groot, en dat 
stemt dankbaar. We zijn begonnen 
met een nieuwe serie. Het boekje 
‘Op weg naar het doel’ van W.T. 
Kuniholm is daarbij onze leidraad. 
Het boekje bevat honderd essen-
tiële Bijbelgedeelten, die de rode 
draad door de hele Bijbel zichtbaar 
maken; vijftig uit het Oude Tes-
tament en vijftig uit het Nieuwe 
Testament. Hierdoor komt alles 
aan de orde en ontstaat een mooie 
variatie aan onderwerpen. We 
hebben deze drie keer met elkaar 
uitvoerig gesproken over de schep-

ping, de zondeval en de zondvloed. 
De eerstvolgende keer gaat het 
over Gods belofte aan Noach. 
Het is heel boeiend om als een 
gespreksgroep met veel onderlin-
ge verschillen zulke grote onder-
werpen te bespreken. Mooi is het 
om te ontdekken hoe in de groep 
door deze gesprekken de kennis 
van deze bijbelse geschiedenissen 

Gebed gevraagd:
Om het werk in Hoorn uit te 
kunnen voeren is uw finan-
ciële steun ook dit jaar hard 
nodig - het is een jaar met veel 
onzekerheid. Voor verdieping 
en groei zijn wij echter volle-
dig afhankelijk van onze God. 
Bidt en dankt u mee?
•  Dank voor de voortdurende 

belangstelling die er is voor 
de diverse activiteiten;

•  Bid om een krachtig werk van 
de Heilige Geest in Hoorn;

•  Dank voor de variatie aan mo-
gelijkheden om het Evangelie 
te laten klinken;

•  Bid dat het werk in Hoorn 
ondanks alle veranderingen 
door zal gaan (zie pag.7);

•  Dank dat er in de loop van de 
tijd een betrokken groep is 
ontstaan. 

verdiept en hoe onze verwonde-
ring over Gods wijsheid, almacht 
en liefde groeit. ‘O, diepte van 
rijkdom…’ (Romeinen 11:33).

Wekelijks Gebedsuur
Elke week op woensdagmorgen 
wordt er een gebedsuur gehou-
den. Drie keer per maand doen 
we dat als gemeenteleden thuis, 
ieder voor zich, en één keer per 
maand komen we daarvoor bij 
elkaar in Het Lichtbaken. We zijn 
ervan doordrongen dat God ons 
gebed niet nodig heeft. Maar we 
weten ook dat Hij onze gebeden 
in Zijn plannen heeft opgenomen. 
Dat de HEERE ons zelfs aanmoe-
digt om tot Hem te komen met al 
onze vragen en noden: ‘Wees in 
geen ding bezorgd, maar laat uw 
verlangens in alles, door bidden en 
smeken, met dankzegging bekend 
worden bij God’ (Filippenzen 4:6). 
Daarom zijn wij gemotiveerd om 
te bidden en om te blijven bidden. 
Elke dinsdag kunnen de gemeente-
leden gebedsonderwerpen instu-
ren. Op woensdagmorgen om 9 uur 
worden die per email verspreid en 

van 10 tot 11 uur kan er gebeden 
worden. En telkens is er een lijst 
van twee A-viertjes met allerlei 
onderwerpen. Het gaat daarbij om 
vier rubrieken: algemene onder-
werpen, dingen die de gemeente 
en de stad Hoorn aangaan, per-
soonlijke vragen en noden, en de 
nood wereldwijd. Die ene keer per 
maand dat we samenkomen met 
een trouwe groep bidders, openen 
we ook de Bijbel en zijn er twee 
korte overdenkingen. Het is ons 
gebed dat de Heere God onze klei-
ne gemeente vasthoudt en leidt in 
de grazige weiden van het Woord. 
Dat Hij groei geeft, in de diepte en 
in de breedte. Dat het aantal van 
hen die meeleven zal toenemen. 
Dat bidden we voor Het Licht-
baken, maar evengoed voor de 
andere gemeenten in Hoorn. Zodat 
Hoorn een stad zal zijn waar het 
Evangelie meer en meer gehoord 
wordt. Tot redding van mensen en 
tot heerlijkheid van onze God.

‘Onze gebeden
zijn in

Zijn plannen
opgenomen’
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Kies heden wie u zult dienen
Jozua 24:15

Nu
Een jongen uit Indonesië luisterde graag naar de woorden van een zendeling. Steeds wees de 

zendeling hem erop hoe nodig het is om de Heere Jezus te leren kennen en Hem te dienen. 
Regelmatig vroeg de zendeling aan de jongen: ‘Heb je een Redder?’ De jongen antwoordde 

dan: ‘Ik denk er nog over na. Later misschien…’

Toen werd de jongen ziek. Zo erg 
ziek dat hij misschien wel zou 
sterven. Hij stuurde iemand naar 
de zendeling met de vraag:
‘Heeft u een medicijn voor mij?’
Ja, dat had de zendeling.
Hij gaf een flesje mee. Op het 
etiket  stond: ‘Twee eetlepels, over 
een jaar innemen.’
 

‘Wat?’ riep de jongen uit. ‘Maar 
over een jaar leef ik misschien niet 
eens meer.’ De zendeling plakte 
een nieuw etiket op het flesje. 
Dit keer schreef hij erop: ‘Twee 
eetlepels innemen, vanaf morgen.’
‘Vanaf morgen?’ vroeg de zieke 
jongen. ‘Leef ik morgen dan nog 
wel?’

Toen schreef de zendeling 
opnieuw een etiket: ‘Driemaal 
daags twee eetlepels.’ Hij bracht 
het zelf naar de ernstig zieke 
jongen. Samen spraken zij over de 
ziekte en het medicijn. Nu begreep 
de jongen dat hij het niet mocht 
uitstellen om zijn redding bij Jezus 
te zoeken en te vinden. 

Vrij naar Handboek voor 
de catecheet, D.J. Vogelaar
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We zijn het nieuwe seizoen van kinder-
club Voltreffer begonnen met een mooie 
opening waarbij we veel kinderen konden 
begroeten. Dit seizoen staan we stil bij het 
thema ‘Bouwen’. We kijken ernaar uit om 
de kinderen, aan de hand van praktische 
voorwerpen en een heus Duplo-huis, nieu-
we lessen uit de Bijbel mee te geven.

Terugblik Open Lucht Club
Het leek wel feest! Er hingen ballonnen en slingers, 
er stonden tafels buiten en er liepen veel juffen 
en een meester. Het was ook wel een beetje feest. 
Want we hebben op zaterdag 3 september een erg 
leuk safarispel gedaan.
Van tevoren stonden er nieuwsberichten in de 
krant, werden er folders uitgedeeld en posters  
opgehangen op scholen. Het was wel een beetje 
spannend hoeveel kinderen er zouden komen. We 
hadden 40 tasjes klaargemaakt om aan de kinde-
ren mee te geven. Tien tasjes meer dan vorig jaar, 
en maar goed ook! Er kwamen wel 37 kinderen het 
safarispel doen. 
Bij het safarispel moesten allerlei opdrachten 
gedaan worden waarmee je geld kon verdienen. En 
met dat geld konden safaridieren gekocht worden 
om een mooi safaripark mee te maken. De kinderen 
knutselden hoeden, tekenden dieren met stoepkrijt, 
vertelden sprookjes over dieren, beeldden dieren 
uit en er waren nog veel meer opdrachten. Ze deden 
leuk mee en we waren erg blij dat er zoveel extra 
hulp was deze dag. 
Een oma 

van een van de kinderen warmde intussen 500 
poffertjes op en na de prijsuitreiking hebben we 
allemaal staan smullen. Ook alle ouders die hun kind 
kwamen ophalen, konden poffertjes krijgen, en daar-
door hebben we gezellig nog een tijdje met elkaar 
staan praten.
 
Oproep nieuwe kinderwerkers
Met een groeiende opkomst van kinderen voelen 
we ons erg gezegend. Het huidige team is klein en 
daarom zoeken we nieuwe vrijwilligers! Hebben het 
kind en het Evangelie jouw hart, ervaar dan zelf hoe 
heerlijk dit werk is! De ervaring komt mettertijd. 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met 
Elise de Koning (elise.dekoning@live.nl). 

Elise de Koning 

Wilt u met ons danken voor:
•  De geweldige Open Lucht Club met veel nieuwe 

kindergezichten; 
•  De rust en ruimte in de wijk om de club te 

kunnen geven.
Wilt u met ons bidden voor: 
•  Nieuwe vrijwilligers die helpen het mooie werk 

voort te zetten; 
•  Zegen over het nieuwe seizoen en over het 

Woord dat de kinderen nog gaan horen. 

NIEUW
SEIZOEN
KINDERCLUB



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
lo

fo
n

Naderend vertrek evangelist

Kort voordat deze najaarseditie van ons Con-
tactblad uitkwam, werden we als bestuur opeens geconfron-
teerd met een onverwachte ontwikkeling. 

Nadat Albert van Bragt zeven jaar tot volle tevredenheid van het 
bestuur werkzaam is geweest voor Het Lichtbaken in Hoorn, heeft 
hij besloten om per 1 december een deeltijdfunctie te aanvaarden 
bij het Leger des Heils.

In het besef dat wij voor het werk in Hoorn niet afhankelijk zijn 
van personen, maar alleen van de HEERE God, betreuren wij het 
dat we Albert gaan missen. 

Vanuit het bestuur

In onze vergadering hebben we uitvoerig besproken hoe we verder 
gaan. Er wordt een opvolger gezocht. Onderdeel van de bespreking 
van het bestuur is dat er van een overbruggingsperiode sprake 
kan zijn, doordat Albert op parttimebasis nog enige tijd bij Hoorn 
betrokken blijft.

Als bestuur wensen wij hem Gods rijke zegen toe in zijn nieuwe 
werkomgeving Venlo en bidden dat ook het werk in Hoorn zijn 
voortgang zal hebben. Bidt u mee?
 

Met vriendelijke groet, 
Harm Westerbroek, penningmeester 
Marius-Jan Breugem, secretaris
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GEZOCHT:
draagvlak!

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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Wilt u eenvoudig
een een gift
overmaken?
Scan met uw telefoon de QR-code hiernaast

of ga naar de website:

hetlichtbakenhoorn.nl en klik op doneren

Alvast hartelijk dank voor uw bijdrage!

Scan de QR-code om te betalen voor Gift

Hoorn okt 2022.

Gebruik de Camera App op je telefoon.

De QR-code is geldig tot 3 oktober 2024.

https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=DRmEjB

MaRcWNNin57nIZQQ
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