
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

   

Johannes Fontanuscollege, Barneveld 
 Zaterdag 11 maart 2017, 10.30 - 14.30 uur

 

Johannes Fontanuscollege, Barneveld 
 Zaterdag 24 maart 2018, 10.30 - 14.30 uur



Zendingsontmoetingsdag  
 
 
van de classis Amersfoort  
van de Christelijke Gereformeerde Kerken  
 
 
zaterdag 24 maart 2018 
 
Johannes Fontanus College,  
Wethouder Rebellaan 135,  Barneveld  
 
Aanvang: 10.30 uur  
Telefoon: 0342-491469  
(alleen in zeer dringende gevallen)  
 
 



Ben je er klaar voor? 

 
De Heere Jezus komt spoedig terug! Dat heeft Hij ons 

in Zijn Woord beloofd. In Mattheus 24 worden de 

tekenen beschreven die het einde van de wereld 

aankondigen. Allerlei dingen die moeten gebeuren, 

worden daar genoemd, dingen zoals oorlogen, 

aardbevingen en besmettelijke ziekten. Deze tekenen horen bij het begin 

van het einde. In Mattheus 24: 14 zegt Jezus dat het Evangelie van het 

Koninkrijk in heel de wereld gepredikt zal worden tot een getuigenis voor 

alle volken; en dan zal het einde komen. De komst van de Heere Jezus en 

de prediking van het Evangelie aan alle volken is nauw met elkaar 

verbonden. Ds. De Bruijne uit Ermelo hoopt ons in een kort appelwoord 

hierbij te bepalen. 

Ben je er klaar voor? Het is een persoonlijke vraag of we klaar zijn voor de 

komst Jezus Christus, het is ook oproep om de Blijde Boodschap te delen 

met de wereld. 

We hebben een aantal mensen bereid gevonden om in enkele workshops 

daarvan iets te laten zien. Ds. Hilbers verzorgt een workshop met de titel: 

nog niet klaar? De workshop van ds. P.L.D. Visser gaat over evangelisatie 

en heeft als titel: Stil maar wacht maar? Namens Wycliffe vertelt Patrick 

Rietveld hoe een Bijbelvertaler te werk gaat. Woord en Daad verzorgt een 

boeiende workshop voor de kinderen. Er is voor hen ook een creatieve 

workshop en voor de allerkleinsten is oppas aanwezig. Iedereen van harte 

welkom op onze zendingsontmoetingsdag!  

De ontmoeting met elkaar is een centraal element op deze 

zendingsontmoetingsdag: samen bidden, samen zingen, samen 

bemoedigd worden en onze steun geven aan dit belangrijke werk in Gods 

Koninkrijk. Moge de Heere ons een zegenrijke dag geven. We hopen u en 

jullie te ontmoeten!  

Namens de classicale zendingscommissie, ds. Tj. Wijnsma, Putten.  



Programma overzicht  
 
10.30 - 11.15   Gemeenschappelijke opening                  Aula 
 
Daarna volgen onderstaande keuzeprogramma’s 
 

De workshops worden 3x  gehouden op de volgende tijden: 
11.30 – 12.10 uur 12.55 – 13.35 uur 13.50 – 14.30 uur 
U kunt zelf bepalen wanneer u de programma’s wilt volgen. 
De weg naar de lokalen wordt aangegeven. Zie ook de plattegrond.  

 
 
1 Nog niet klaar? 

Ds. Arjan Hilbers – workshop zending         Aula 
 
2  Woord en Daad 
 Workshop voor de kinderen           Lokaal 046 
 
3  Wycliffe       
 Patrick Rietveld – workshop bijbelvertaler          Lokaal 192 
 
4 Stil maar, wacht maar?  

Ds. Visser – workshop evangelisatie         Nieuwe Aula 
 
5 Kinderprogramma creatief  (voorbij lok.  062, zie wegwijzers) 
 door leden van de CGK Bennekom      
 
 
De hele dag is een ZENDINGSMARKT in de HAL 
 
 
Crèche voor kinderen 0-4 jr. : in de lokalen 041 en 043, 
wordt verzorgd door CGK Ermelo 

  



Programma gemeenschappelijke opening 
 
Opening door ds. Tj. Wijnsma, voorz. classicale zendingscommissie 
 
Mededelingen 
 
Zingen: Samen in de naam van Jezus 
Samen in  de naam van Jezus 
heffen wij een loflied aan, 
want de Geest spreekt alle talen 
en doet ons elkaar verstaan. 
Samen bidden, samen zoeken 
naar het plan van onze Heer. 
Samen zingen en getuigen, 
samen leven tot Zijn eer. 
 
Heel de wereld moet het weten 
dat God niet veranderd is. 
En Zijn liefde als een lichtstraal 
doordringt in de duisternis. 
't Werk van God is niet te keren 
omdat Hij erover waakt, 
en de Geest doorbreekt de grenzen 
die door mensen zijn gemaakt. 
 
Prijs de Heer, de weg is open 
naar de Vader, naar elkaar. 
Jezus Christus, Triomfator, 
mijn Verlosser, Middelaar. 
Vader, met geheven handen 
breng ik U mijn dank en eer. 
't Is uw Geest die mij doet zeggen: 
Jezus Christus is de Heer! 
 
Gebed 
 



Bijbellezing: Mattheus 24: 1-14 
 
Zingen: 108: 1 en 2 
Vers 1 
Mijn hart, o Hemelmajesteit, 
Is tot Uw dienst en lof bereid. 
'k Zal zingen voor den Opperheer; 
'k Zal psalmen zingen tot Zijn eer. 
Gij, zachte harp, gij schelle luit, 
Waakt op; dat niets uw klanken stuit'; 
'k Zal in den dageraad ontwaken, 
En met gezang mijn God genaken. 
 
Vers 2 
Ik zal, o HEER, Uw wonderdaân, 
Uw roem den volken doen verstaan; 
Want Uwe goedertierenheid 
Is tot de heem'len uitgebreid; 
Uw waarheid heeft noch paal noch perk, 
Maar streeft tot aan het hoogste zwerk. 
Verhef U boven 's hemels kringen, 
En leer al d' aard' Uw grootheid zingen. 
 
Appèlwoord door ds. H. de Bruijne Ermelo 
 
Zingen: Psalm 98: 1, 2 en 4 
Vers 1 
Zingt, zingt een nieuw gezang den HEERE, 
Dien groten God, die wond'ren deed; 
Zijn rechterhand, vol sterkt' en ere, 
Zijn heilig' arm wrocht heil na leed. 
Dat heil heeft God nu doen verkonden; 
Nu heeft Hij Zijn gerechtigheid, 
Zo vlekkeloos en ongeschonden, 
Voor 't heidendom ten toon gespreid. 
 



Vers 2 
Hij heeft gedacht aan Zijn genade, 
Zijn trouw aan Isrel nooit gekrenkt; 
Dit slaan al 's aardrijks einden gade, 
Nu onze God Zijn heil ons schenkt. 
Juich dan den HEER met blijde galmen, 
Gij ganse wereld, juich van vreugd; 
Zing vrolijk in verheven psalmen 
Het heil, dat d' aard' in 't rond verheugt. 
 
Vers 4 
Laat al de stromen vrolijk zingen, 
De handen klappen naar omhoog; 
't Gebergte vol van vreugde springen 
En hupp'len voor des HEEREN oog: 
Hij komt, Hij komt, om d' aard' te richten, 
De wereld in gerechtigheid; 
Al 't volk, daar 't wreed geweld moet zwichten, 
Wordt in rechtmatigheid geleid. 
 
 
Collecte 
 
 
Muzikale bijdrage door de fam. Mateman uit Ede 
 
Lied: 
Heer, wil mij op Uw vleugels nemen, 
zoals een arend met haar jongen doet. 
Totdat de stormwind is verdwenen, 
dekt Gij mij met Uw vleugels toe. 
 
Heer, wil mij op Uw vleugels dragen, 
zoals een arend met haar jongen doet. 
Als ik vermoeid door zorg en vragen, 
soms niet meer weet, hoe ik vliegen moet. 



 
Want ik roep, Heer van dood en leven, 
vang mij op, voordat ik val. 
Blijf met Uw liefde om mij zweven, 
zodat ik nimmer vallen zal. 
 
Heer, wil mij op Uw vleugels leiden, 
zoals een arend met haar jongen doet. 
Onder mij steeds Uw vleugels spreiden, 
in voor-, maar ook in tegenspoed. 
 
Want ik roep, Heer van dood en leven, 
vang mij op, voordat ik val. 
Blijf met Uw liefde om mij zweven, 
zodat ik nimmer vallen zal. 
 
Al zijn mijn vleugels lam geslagen 
en vind ik vliegend niet de weg terug. 
Ik voel Uw vleugels die mij dragen, 
mij vergezellen in mijn vlucht, 
mij vergezellen in mijn vlucht. 
 
Want ik roep, Heer van dood en leven, 
vang mij op, voordat ik val. 
Blijf met Uw liefde om mij zweven, 
zodat ik nimmer vallen zal. 
 
Blijf met Uw liefde om mij zweven, 
zodat ik nimmer vallen zal, 
zodat ik nimmer vallen zal, 
zodat ik nimmer vallen zal. 
 
 
Gebed voor de maaltijd door ds. H. de Bruijne 
 
 



Zingen: Redder en rechter: 1, 2 en 3 (naar HC Zondag 19) 
Vers 1 
Lof zij Christus, die zijn werk 
voortzet als het Hoofd der kerk. 
In de hemel zit de Zoon 
rechts van Vader op de troon, 
namens God mag Hij regeren. 
Alles heeft Hij in zijn hand, 
hemel, aarde zee en land 
moeten Koning Jezus eren. 
 
Vers 2 
’t Voordeel van zijn heerlijkheid 
wordt alom ten toon gespreid. 
Gaven groot en gaven goed 
giet Hij uit in overvloed, 
deelt zijn Heilge Geest ons mede. 
En zijn macht beschermt, bewaart, 
als een vijand onrust baart, 
tegen ons zijn plan gaat smeden. 
 
Vers 3  
Blij verwacht ik Hem, mijn Heer. 
Komt Hij op de wolken weer 
en spreekt Hij dan tot besluit 
als een Rechter ’t oordeel uit, 
dan hoef ik Hem niet te vrezen. 
Rechter die mijn Redder was, 
door zijn striemen mij genas, 
eeuwig zal ik bij Hem wezen. 
 
(Tekst: Dr. H. van ’t Veld. Melodie Ps. 150) 
 
 
 
 



‘En dit Evangelie van het Koninkrijk 

zal in heel de wereld gepredikt worden 

tot een getuigenis voor alle volken; 

en dan zal het einde komen.’ 

(Mattheus 24: 14) 

Hoe ver is de kerk van de Here Jezus 

met het gehoorzamen aan deze 

opdracht?  Hoe ver zijn onze 

kerken? 

Kan wat óns betreft het einde 

komen? 

Zijn we daar klaar voor? 

 

Workshops 

Workshop 1            Aula 
Workshop over de zending. Ds. Arjan Hilbers 

 
  



Hoi jongens en meisjes, 
 
Ben je nieuwsgierig en creatief? Lees dan vooral verder! 
  
Ik hoop dat je even blijft lezen, want ik wil je vertellen dat je vandaag iets heel moois 
kunt horen, zien én maken. 
 
Mijn naam is juf Ineke en ik werk als scholenvoorlichter bij Woord en Daad. Ik geef vaak 
presentaties op basisscholen over ons werk onder allerarmste leeftijdsgenoten van jou in 
verre landen. Tussen jouw leven en dat van hen zijn héél veel verschillen, maar ook veel 
overeenkomsten. Kom naar je de kinderworkshop om daarover na te denken! 
  
Het thema is: ‘Ben je er klaar voor?’ We bedoelen dan… klaar om Jezus te ontmoeten! 
  
Ik neem je mee ‘op reis’ naar Haïti. We ontmoeten kinderen in Haïti die, door rampen in 
hun land, regelmatig gedwongen worden om over die vraag na te denken! 
 
Ook wil ik heel graag met jullie voor hen écht iets gaan betekenen. En jawel, in het 
Creools… Hoe?? 
 
Kom naar de workshop en ontdek het! 
 
Groetjes, juf Ineke 
 
Stichting Woord en Daad 
 

Workshop 2                  Lokaal 46 
Workshop kids: Woord&Daad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Workshop 3                             lokaal 192 
Wycliffe 
Workshop bijbelvertalers 

  
‘Het Evangelie van het Koninkrijk zal in heel de wereld gepredikt 
worden.’ Dit is een geweldige belofte, maar ook een enorme opdracht. 
Wij willen graag ons steentje bijdragen door de Bijbel te vertalen. Op die 
manier krijgen mensen toegang tot Gods woord in hun eigen taal, zodat 
ze ook echt weten wat dat Evangelie van het Koninkrijk inhoudt. Aan de 
hand van dit Bijbelgedeelte laat ik u graag zien hoe een Bijbelvertaler te 
werk gaat. 
  
Patrick & Brenda Rietveld en hun 3 kinderen zijn uitgezonden in 
samenwerking met Wycliffe Bijbelvertalers. Zij zijn onder andere 
betrokken bij een aantal vertaalprojecten in de Mara regio in Tanzania. Ze 
hebben bijna vijf jaar in Oeganda en Tanzania gewoond en wonen nu in 
Nederland. Op afstand blijven ze betrokken bij deze projecten. Patrick 
reist als vertaalconsulent elk jaar een aantal weken naar Afrika. Daarnaast 
werkt hij op het JFC als docent klassieke talen. 
  
Welkom! 
Patrick Rietveld  
 
  

Workshop 4           Nieuwe aula 
Workshop evangelisatie: stil maar wacht maar? 

 
Deze keer is het thema ‘Ben je er klaar voor?’ leidend voor de 
zendingsontmoetingsdag van de classis Amersfoort. Het gaat dan om het 
verband tussen de zending en de wederkomst van Christus, zoals 
Mattheüs 14:14 dat legt. Maar wat betekent dat voor ons? Maakt het ons 
passief (‘stil maar, wacht maar, alles wordt nieuw’)? Of zet het ons juist in 
beweging? (‘Go, tell it on the mountains!’). Dezelfde Mattheüs geeft in 
hoofdstuk 25 de gelijkenis van de talenten aan ons door. In deze 
workshop gaan we na wat dit ons te zeggen heeft.’ 
Ds. Visser 



Plattegrond Fontanus-college 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aula  :  Ds. Hilbers - Zending 
Nieuwe Aula :  Ds. Visser - Evangelisatie 
Lokaal 192 :  Wycliffe - Bijbelvertalers 
Lokaal 046 :  Woord en Daad - Kids 
Voorbij lok. 062 :  Kinderworkshop creatief  
Lokaal 041/043 :  Crèche 
 
 
 
 
 
 

  



Zendingsmarkt                           in de hal 

 

De plaatselijke zendingscommissies hebben zich ingezet voor een gezellige 
markt met aantrekkelijke producten en activiteiten. Een overzicht: 
 
Amersfoort     • levensmiddelen 
Baarn       • speelgoed, sjoelen, darten 
Bennekom/Oosterbeek  • krentenbrood, eieren 
Bunschoten      • catering   
Ede       • snoep, worsten, warme broodjes worst 
Eemdijk      • catering, vis  
Ermelo       • door gemeenteleden gemaakte artikelen  
Harderwijk      • cd’s, boeken,  geitenwollensokken kippenspel 
Nijkerk      • koek 
Putten       • ansichtkaarten en zelfgemaakte artikelen 
Soest       • creatief 
Veenendaal      • planten, wijn, Veens kaatje 
 
Catering (Bunschoten en Eemdijk) 
Verkrijgbaar zijn o.a. koffie met koek of cake, soep, frisdrank, belegde 
broodjes, krentenbollen. Bij de kraam van Eemdijk is ook vis te koop. 
 
Parkeren 
Parkeren kan In de omgeving van de school. Bij voorkeur niet langs de 
Wethouder Rebellaan! Medewerkers mogen parkeren achter de school. 
 
Naamspeldje 
De leden van classicale zendingscommissie van de classis Amersfoort zijn 
te herkennen aan een naamspeldje. Voor vragen kunt u bij hen terecht. 
 
BHV-er 
De conciërge van het Fontanus College is de hele dag aanwezig. Hij is 
tegelijk BHV-er. De overige BHV’ers zijn te herkennen aan hun badge.  

 
 
 



Route naar het Johannes Fontanuscollege,  
Wethouder Rebellaan 135, Barneveld: 

 
Giften 
Voor wie verhinderd is de Zendingsontmoetingsdag te bezoeken en toch 
graag een gift wil geven: dat kan! 
Het  IBAN-nr. is: NL68 INGB 0007 86 86 00 t.n.v Zendingscie Classis 
Amersfoort Chr. Geref. Kerken, Soest. Wilt u daarbij vermelden tot welke 
gemeente u behoort? 

 
  

A 30 

Afrit 5 



SPONSORS VAN DEZE ZENDINGSFAMILIEDAG: 
 
 

 
De Gijt Bouwadviseurs te Bennekom 

Bovenweg 29, 6721 HV  Bennekom 
tel. 0318 - 493666 

www.degijt.nl  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 

Het beste adres in Soest en op de markt 
voor al uw groenteplanten, kruidenplanten, 

tuinplanten en tuinzaden. 
  

 
Nieuweweg 40  |  3765 GE SOEST  |  035-6012242 www.westenengplanten.nl 

  

http://www.westenengplanten.nl/


 
 
Westeneng tweewielers 
Ambachtsweg 1a  
1271 AL Huizen 
www.westengtweewielers.nl 

 

  

http://www.westengtweewielers.nl/


 
  



 


