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Nieuwsbrief

Vrienden, 

Wat zal het moeilijk zijn om op te groeien zonder 

vader. Het kan zijn dat je vader gestorven is of dat je 

ouders gescheiden zijn. Sommigen kinderen hebben 

hun vader nooit gekend of er is sprake van dat een 

vader zijn kind niet wil erkennen. Een veelvoud aan 

ervaringen van kinderen die zonder vader opgroeien. 

Het komt steeds vaker voor dat moeder er alleen voor 

staat om haar kinderen op te voeden.

Voor een kind is het vaak onbegrijpelijk als hun va-

der weggaat. Waar is mijn vader? Ze voelen zich in 

de steek gelaten door hun eigen vader. Leiding en 

voorbeelden hebben ze niet van hun vader. In plaats 

daarvan is er pijn, boosheid, verdriet en teleurstelling. 

Er zijn dan veel vragen; komt hij nog of komt hij nooit 

meer?  Als vader het gezin verlaat, als je nooit een va-

derfiguur in je leven gehad hebt, staat moeder er vanaf 

dat punt alleen voor.  En ‘s avonds lig je huilend in bed, 

omdat je niet begrijpt waarom hij er nooit is.

Ruth-Mila is op Curaçao opgegroeid zonder haar va-

der, ze heeft een lieve moeder die haar alleen moest 

opvoeden. De vader van Ruth-Mila was verslaafd aan 

alcohol. Een paar keer heeft ze haar vader gezien en 

toen ze 15 jaar was, is hij gestorven. 

Een vader en een moeder hebben is een goede basis, 

maar bij velen wordt dat gemist. Wat neem je mee? Hoe 

zal het verder gaan als je zelf kinderen krijgt? Ruth-Mila 

kreeg drie kinderen, maar ook haar man is bij haar weg-

gegaan en zorgt niet voor zijn kinderen. Ruth-Mila staat 

er alleen voor om haar kinderen op te voeden. Allerlei 

zorgen komen op haar af. Eerst heeft het verlaten van 

haar man haar boos gemaakt en had ze veel verdriet.

Maar de Heere heeft haar boosheid en verdriet weg-

genomen. Door het geloof in onze Heere Jezus Chris-

tus zijn haar zonden vergeven. Zij is gaan vertrouwen 

op God de Vader. De eeuwige Vader van onze Heere 

Jezus Christus. In plaats van verdriet heeft God haar 

blijdschap gegeven. Een blijmoedige vrouw die dat uit-

straalt naar anderen.

Ruth-Mila is pas in Nijmegen geopereerd aan een her-

sentumor. De Heere gaf haar rust en vrede.

Haar hele leven mocht ze aan de Heere toevertrou-

wen. Geen zorg ontvangen van haar vader, maar alle 

verzorging van de hemelse Vader.

Vrienden, de hemelse Vader laat zich nog vinden. Jezus 

zegt; “Ik ben de Weg, en de Waarheid, en het Leven. 

Niemand komt tot de Vader, dan door Mij”. In alle reli-

gies wordt  God de Vader gemist. Maar wij mogen met 

de apostel Paulus getuigen; “Gezegend zij de God en 

Vader van onzen Heere Jezus Christus.”                                          

Evangelist P. Pols

VAN DE EVANGELISATIEPOST

Opgroeien zonder vader



Paasviering

Op 20 april hebben we met de twee clubs samen 
Pasen gevierd in ‘De Nieuwe Pit’. Het was prachtig 
weer. Om 12.30 uur hebben we verzameld om 
alles klaar te zetten en om 13.00 kwamen alle 
tieners die graag mee wilden helpen met het 
vertellen van het verhaal. De tieners hielden 
een soort interview met de degenen die getui-
gen waren van de gebeurtenissen rondom het lijden, 
sterven en de opstanding van de Heere Jezus. 

Zo werd Malchus bevraagd wat er gebeurde tijdens de 
arrestatie van de Heere Jezus,  Pilatus over de veroorde-
ling van Jezus, Barabbas die vrijgelaten was omdat Jezus in 
zijn plaats aan het kruis ging, Maria die een leeg graf aan-
trof en zag dat Jezus leeft. En ook Thomas die het eerst 
niet geloofde, maar later wel toen Jezus hem opzocht. Na 
elk deel van het verhaal zongen we gezamenlijk een lied 
dat met het verhaalfragment te maken had.

De kinderen en enkele ouders hebben goed geluisterd. 
Er waren 30 kinderen deze middag. Na wat lekkers te 

hebben gegeten en gedronken heeft ieder kind een op-
standingsbroodje gemaakt. Croissantdeeg met 

een  marshmallow erin en bovenop ka-
neel en suiker. Dat gaat in de oven. De 
marshmallow smelt waardoor je een 
heerlijk zoet broodje hebt, maar het 
is wel leeg, de marshmallow is weg. 
Net als het lege graf van Jezus!

Daarna hebben de 9- kinderen spelletjes gedaan in het 
speeltuintje en de 9+ kinderen deden het Zweeds ren-
spel. Iedereen deed actief mee, de sfeer was goed.

Op het einde hebben we met z’n allen God gedankt en 
ook gezongen: Machtig is de naam van de Heere!

We mogen terugkijken op een gezegende middag met de 
beste boodschap die er bestaat: Jezus leeft!!

Sandra Preston

KINDERBIJBELCLUB UDEN



Autonomie, voor een velen in onze tijd heel belangrijk, 

een recht zelfs. Autonomie: het recht op zelfbeschikking, 

om zelf over je leven te beschikken. Onafhankelijk en 

zelf de regie over je eigen leven hebben. Herkent u of jij 

hier iets van in je eigen leven? Het is ieder geval wel een 

kenmerk van de tijd waarin we leven. Autonomie wordt 

door velen als een groot goed gezien.

In Psalm 142 komen wij een ander geluid tegen. Deze 

Psalm is door David geschreven in de tijd dat hij voor 

Saul op de vlucht was. David lucht zijn hart. Hij maakt zijn 

benauwdheid bekend bij God (vers 3). Hier doet David, 

waar hij zelf in Psalm 62:9 toe oproept: ‘…stort ulieder hart 

uit voor Zijn aangezicht…’ Het is een roep, een intense 

schreeuw. Nee, niet in het luchtledige. Het is gericht 

aan de levende God. Wat doen wij met onze nood? 

Petrus roept er in zijn eerste brief toe op: ‘Werp al uw 

bekommernis op Hem, want Hij zorgt voor u.’ (1 Pet. 5:7). 

We worden opgeroepen om onze noden en zorgen bij 

Hem te brengen, en het ook bij Hem in vertrouwen en 

geloof te laten, hoe moeilijk dat voor ons ook kan zijn. 

‘Weest in geen ding bezorgd; maar laat uw begeerten in 

alles, door bidden en smeken, met dankzegging bekend 

worden bij God;’ (Fil. 4.6).  De Heere Jezus roept ons 

er in de Bergrede toe op om niet bezorgd te zijn. 

God weet wat wij nodig hebben. ‘Maar zoekt eerst het 

Koninkrijk Gods en Zijn gerechtigheid, en al deze dingen 

zullen u toegeworpen worden. Zijt dan niet bezorgd tegen 

de morgen; want de morgen zal voor het zijne zorgen; elke 

dag heeft genoeg aan zijn zelfs kwaad.’ (Matth. 6.33-

34). Bezorgdheid is gericht op de omstandigheden. 

Het geloof leert ons juist om alles uit handen te geven. 

Willen wij zelf achter het stuur van ons leven zitten, wat 

in werkelijkheid helemaal niet kan, of geven wij het roer 

uit handen? Daarmee belijden we dat we zonder God 

niet kunnen en in alles op Hem zijn aangewezen. David 

is zich hier terdege van bewust. Waar gaan wij met onze 

nood naar toe? David neemt zijn toevlucht tot God. En 

daarmee belijdt hij zijn afhankelijkheid van God. Gaan wij 

zo ook onze weg; in afhankelijkheid van de HEERE?

David wel. Dit blijkt ook uit het tweede deel van de 

Psalm. Waar het eerste deel van de Psalm schijnbaar 

hopeloos afsluit – ‘…er was geen ontvlieden voor mij; 

niemand zorgde voor mijn ziel.’ (vers 5). -  daar begint 

vers 6 met een prachtige belijdenis. ‘Tot U riep ik, O 

HEERE; ik zeide: Gij zijt mijn Toevlucht.’ David toont 

hiermee zijn kwetsbaarheid en afhankelijkheid. Dit is een 

levenshouding die haaks staat op onze tijd. En het gaat 

tegen onze eigen natuur in. We willen alles in onze greep 

hebben, en als dat niet zo is proberen we alles zodat het 

wel zo is. We denken dat we alles in eigen hand hebben 

en dat we onze zaakjes goed voor elkaar hebben. Maar, 

er is een God die regeert, een God Die boven alles 

staat. Willen wij ons leven door Hem laten gezeggen? 

Dat betekent afhankelijkheid en dat is in de ogen van de 

wereld eerder een teken van zwakte dan van sterkte. 

Toch zoekt David zijn toevlucht bij de HEERE. Al is het 

dan voor de wereld een teken van kwetsbaarheid. De 

boodschap die voor ons hierin ligt is: Verwacht het niet 

van uzelf, dan komen we uiteindelijk bedrogen uit. Klamp 

u vast aan God als de enige hoop en houvast. De HEERE 

is een betere schuilplaats dan welke andere ook, beter 

nog dan de machtigste koningen (Ps. 118.8.9). Laat ons 

gebed met Psalm 71:2 (ber.) zijn: ‘Wees mij een rots om in 

te wonen, een schuilplaats, waar mijn hart steeds toevlucht 

vindt in smart. Uw hoog bevel zal blijkbaar tonen, dat Gij, 

o groot’ Ontfermer, mijn burg zijt en Beschermer.’ Ja, want 

Hij is krachtelijk bevonden een hulp in benauwdheden. 

In Christus is God Immanuël, God met ons! Tot in 

eeuwigheid.

A.N. Kleijn

Als wij iets bidden naar Zijn wil

Tot U riep ik, O HEERE; ik zeide: Gij zijt mijn Toevlucht, 
Psalm 142:6a

MEDITATIE
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We danken u voor uw giften tot nu toe. 

Zonder uw giften kan de evangelisatie geen voortgang 
hebben en vragen om uw blijvende steun voor het werk 
dat gedaan mag worden in Zijn Koninkrijk.

De Heere zegene u en uw gaven. 

Giften tm 19-8-2019   23.790,00

Indien u wenst gebruik te maken van digitale toezending van de nieuwsbrief, 
kunt u dit opgeven via secretariaat@kerkinuden.nl

BEGROOT 
€55.000

ONTVANGEN 
€23.790,00


