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MEDITATIE

ISRAEL HEEFT (DE) TOEKOMST
“…Maar u, Israël, Mijn dienaar, u, Jakob, die Ik heb verkozen, het nageslacht van
Abraham, die Mij liefhad, u, die Ik gegrepen heb van de einden der aarde, geroepen
uit haar uithoeken, en tegen wie Ik zei: U bent Mijn dienaar, Ik heb u verkozen, Ik heb
u niet verworpen. Wees niet bevreesd, want Ik ben met u, wees niet verschrikt, want
Ik ben uw God. Ik sterk u, ook help Ik u, ook ondersteun Ik u met Mijn rechterhand,
die gerechtigheid werkt.
Zie, zij zullen beschaamd en te schande worden, allen die in woede tegen u
ontstoken zijn. Zij zullen worden als niets, zij zullen omkomen, de mannen die u
aanklagen. U zult hen zoeken, maar u zult hen niet kunnen vinden, de mannen die
zich tegen u keren.
Zij zullen worden als niets, als volstrekt niets, de mannen die strijd tegen u voeren.
Want Ik ben de HEERE, uw God, Die uw rechterhand vastgrijpt en tegen u zegt:
Wees niet bevreesd, Ik help u. Wees niet bevreesd, wormpje Jakob, volkje Israël, Ík
help u, spreekt de HEERE, uw Verlosser is de Heilige van Israël…” (Jesaja 41:8-14)
Soms kan de schrik je om het hart slaan. Als je dagelijks die eindeloze reeks van
berichten leest in de krant. Of via de binnenlandse en buitenlandse media. Ook als je
via websites en sociale media volgt, wat een negatieve berichten over Israël en het
Joodse volk overal ter wereld. Je zou er moedeloos van kunnen worden. Er lijkt haast
geen einde aan te komen. Halve waarheden en hele leugens. Nep-nieuws en echt
nieuws, dat in een schier eindeloze brei van berichten op je afkomt. Die berichten
staan vaak in het kader van de nimmer aflatende stroom van leugens. Onder invloed
van de wereldwijde islamitische jihad, die op ons losgelaten wordt. Waar moet Israël
het zoeken? Is er nog wel een toekomst voor het Joodse volk in dat kleine landje aan
de oever van de Middellandse Zee?
Totdat je in de Bijbel gaat lezen. Waarin al die geweldige beloften staan, die de
Eeuwige, de Almachtige, de Schepper van hemel en aarde en van Israël gegeven
heeft. Dan besef je: wat er ook gebeurt, het loopt Hem niet uit de hand. Israël heeft
de garantie van de Allerhoogste voor zijn voortbestaan. Ooit zullen de vijandige
volkeren het onderspit moeten delven.
Zolang hemel en aarde bestaan. Zolang de ‘natuurwetten’ functioneren.
Zolang het ritme van dag en nacht, van zon, maan en sterren er zijn.
Zolang het universum bestaat. Zolang zal Israël bestaan, zegt Hij.
Ik garandeer dat, zegt de Allerhoogste. (Jeremia 31:35-37)
En de vijandige volkeren? Lees Jesaja 63:1-6 en Openbaring 19:11-16.
Ds. Willem J. J. Glashouwer

VAN DE BESTUURSTAFEL
CONCERTEN DE KOMENDE TIJD
• 1 april 2017: Oosterkerk in Hoogeveen. Medewerking aan feestelijke Jeruzalemdag
van CvI . Het concert start aansluitend aan de repetitie om 13.00 uur.
• 22 april 2017: Latere repetitie met aansluitend een concert in (waarschijnlijk) de
Gereformeerde kerk van Axel i.p.v. Goes. Aanvang concert: 17.00 uur.
• 10 juni 2017: Hervormde kerk Kapelle-Biezelinge
• 17 juni 2017: Grote kerk Steenwijk
• 24 juni 2017: Grote kerk Gorinchem
Deze laatste drie concerten worden in samenwerking met Christenen voor Israël
georganiseerd. Aanvang concerten om 17.00 uur.
Nadere informatie van al deze concerten volgt.
ROYAL ALBERT HALL 7 NOVEMBER 2017
Bij het ‘ter perse’ gaan van deze nieuwsbrief was de definitieve beslissing van de Royal
Albert Hall nog niet binnen, dus de inschrijving moet even uitgesteld worden. Heel veel leden
hebben aangegeven deze unieke kans te willen meemaken, dus daar zijn wij en de
organisatie vanuit Londen heel blij mee. Nog even geduld dus!
TWEE NIEUWE GEZICHTEN BINNEN HET BESTUUR
Vanaf heden zult u twee nieuwe namen regelmatig tegenkomen bij activiteiten van het koor.
Dat zijn Jorina Cretier en Gertjan van Straten. Jorina zal deels de taken van Aad Zoetemeijer
op zich gaan nemen m.b.t. de werkgroepen van Hoogeveen en Goes. Gertjan zal de
organisatie van de concerten van ons koor voor zijn rekening nemen.
In de volgende nieuwsbrief zullen zij zichzelf aan u voorstellen.
REIS ISRAEL 2018
Er wordt gedacht aan drie verschillende reizen en een verschillend aantal reisdagen. We
hopen, zeker voor de leden die al vaak in Israël zijn geweest, verrassende elementen te
kunnen toevoegen. We zien uit naar een mooie koorreis met een gevarieerd programma en
muzikale hoogtepunten.
REPETITIESCHEMA EERSTE HELFT 2017
Voorthuizen
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UIT DE LEDENKRING
• Lenie Amersfoort, Middelmonde 154, 3434 KT Nieuwegein. Het gaat goed met Lenie,
maar volgens de arts wil ze te veel. Ze moet een stapje terug doen.
• Martha Braker, Zorgcentrum “Oldekinholt”, Kamer 216, Kemperstraat 2, 7901 CB
Hoogeveen. In de vorige Nieuwsbrief stond dat het beter ging met Martha, maar
begin deze maand is Martha getroffen door een beroerte. Ze is eenzijdig verlamd en
zit in een rolstoel. Martha moet opnieuw leren lopen.
• Koos Bijl heeft in het ziekenhuis gelegen. Koos is daarna overgebracht naar
Zorgcentrum “De Hooge-Werf”, ’t Wiel 2, 3171 BJ Poortugaal.
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Ursula van Dongen-Dekkers, Anemoonflat 27, 4702 BV Roosendaal. Ursula gaat
soms twee stappen vooruit en dan weer een stap achteruit, maar ze merkt toch dat
ze sterker wordt.
Els van Egmond, Malagiet 26, 3641 XP Mijdrecht. De arts heeft meegedeeld dat er
niets meer voor haar gedaan kan worden. De rugwervels zijn zo gezakt dat er
zenuwen beklemd zitten. Hierdoor kan ze haar handen bijna niet meer gebruiken en
nauwelijks lopen.
Cees Ensing, Oudeweg 37, 9608 PJ Westerbroek. De kuren zijn helaas onvoldoende
aangeslagen. Er is besloten om op een andere medicatie over te gaan.
Nel Hage Tholensestraat 63, 2583 NP Den Haag.
Anke Hordijk, Burg. A. van Walsumlaan 439, 3135 WN Vlaardingen had graag een
repetitie bij willen wonen, maar voelt zich daar toch niet toe in staat.
Henk de Leeuw, Van Thielenhof 7, 5328 CN Rossum. Henk probeert zich zo rustig
mogelijk te houden. Dan voelt hij voelt zich het best. Hij heeft nu wat meer tijd voor
zijn hobby: kaarten van kerken verzamelen.
Willy Nieuwenhuis, Granaathorst 383, 2592 TA Den Haag.
Leny Pronk, Bezembinder 88, 2401 HN Alphen aan de Rijn.
Pie Quak, Pr. Hendriklaan 23, 3214 CS Zuidland. In de vorige Nieuwsbrief stond Pie
niet meer op de ziekenlijst en bedankte ze voor al het meeleven. Pie staat helaas
weer op de ziekenlijst, want Pia heeft een tia gekregen. Gelukkig knapt ze weer wat
op en is er geen blijvende uitval.
Riek Seinen van der Vlierd, Utrechtseweg 36, 1381 GP Weesp.
Hilda Spakman, Dikkersstraat 1-206, 7731 DH Ommen. Tot verrassing van de arts
hebben de stembanden zich hersteld. Hilda mag nu proberen weer een uurtje te gaan
zingen.
Bep van Wagensveld, Lampeland 5, 6644 BW Ewijk.
Aad Zoetemeijer-Manintveld, Willem Barentszstraat 91, 3902 DJ Veenendaal. Er is
een injectiebehandeling gestart om de doorbloeding van de hersenvaten te
verbeteren. Aad hoopt en bidt dat het resultaat mag hebben.

BEDANKT VOOR MEELEVEN:
Tinie Bijl is blij dat ze weer kan gaan zingen. Hartelijk dank voor de belangstelling. Fijn al dat
meeleven.
HUWELIJK
Hendrik van der Plank en Ineke Brussé geven u met blijdschap kennis van hun
voorgenomen huwelijk, waarvan de voltrekking zal plaatsvinden op dinsdag 4 april 2017 om
11.00 uur in de Catharinakapel, Klooster 1 in Harderwijk. De kerkelijke bevestiging zal
plaatsvinden om 14.00 uur in de Kapel Staverden, Staverdenseweg 299, Staverden (Ermelo)
door de weleerwaarde heer ds. W.J.Westland.
Na afloop van de huwelijksdienst is er gelegenheid om ons te feliciteren .
Het adres van het bruidspaar is: Punter 12-53, 8242DA Lelystad.
DECORATIE
Onlangs heeft Kees v/d Gruiter uit handen van de Burgemeester van Middelburg een
Koninklijke onderscheiding mogen ontvangen. Hij kreeg deze decoratie vanwege zijn vele
vrijwilligerswerk in Kerk en maatschappij. Vanaf deze plaats feliciteren wij hem van harte met
zijn benoeming tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.
De volgende Nieuwsbrief verschijnt DV 1 april 2017.
Kopij kan tot uiterlijk één week voor de verschijndatum worden ingeleverd bij de redactie.
Redactie: Jetze Baas, Wilma Kaper en Peter Knook.
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