INFORMATIEBOEKJE

Informatieboekje uitgave 2020
Evangelie gemeente “De Reddingsark”
Locatie Baarn
De Reddingsark
Adelheidlaan 8
3743 DH Baarn
Tel: 035 541 3691
bettynierkens@live.nl
Locatie Bunschoten
De Reddingsark
Aula “Oostwende college” Plecht 1
3751 WB Bunschoten-Spakenburg
Tel: 063 632 7287 (alleen op zondag)
Tel: 033 299 6988 (sleutelbeheer)
bert.matthijssen@dereddingsark.nl
Diensten elke zondag aanvang 9.45 uur
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Welkom

Welkom in Evangelie-gemeente De Reddingsark Baarn of Bunschoten.
Al meer dan 60 jaar vormen wij een gemeente die gelooft in Jezus Christus,
de Heer van ons leven.
Ons doel is God te eren, Jezus te volgen en elkaar op te bouwen
in het allerheiligst geloof.
Daarbij willen we elkaar een hand en een voet zijn.
We hopen ook dat u zich ‘thuis’ en ‘welkom’ voelt in ons huis.
Met dit informatieboekje willen we u een beeld geven hoe de gemeente
functioneert, maar ook wat haar grondslag is.
Het is belangrijk om te weten waar u aan toe bent.
De gemeente heeft een voorgeschiedenis.
In Bijbelstudie nummer 1000 kunt u daar uitgebreid over lezen.
Het is de moeite waard. Deze studie is nog verkrijgbaar bij een van de oudsten.
De inhoud van dit magazine zal ook op onze site verschijnen en regelmatig
aangepast worden.
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Grondslag

De gemeente aanvaardt uitsluitend de Bijbel als grondslag, te weten alle
canonieke boeken, als het geïnspireerde, gezaghebbende en enige onfeilbare
Woord van God.
Heel de Schrift is door God ingegeven en is nuttig om daarmee te onderwijzen te
weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de rechtvaardigheid. 2 Timoteus
3:16 (H St)

Daarmee stellen wij ons op de volgende beginselverklaring:
“De eenheid van God, van eeuwigheid, bestaande uit drie personen:
Vader, Zoon en Heilige Geest: Schepper van hemel en aarde en van alle zienlijke
en onzienlijke dingen;
“De Goddelijke inspiratie van de Bijbel en de daaruit voortvloeiende
betrouwbaarheid en hoogste gezag in alle zaken van geloof en leven;
“De universele en algehele zondigheid en schuld van de gevallen mens
die daardoor onderworpen is aan Gods toorn en veroordeling;
“De Here Jezus Christus, God in het vlees geopenbaard, geboren uit een maagd;
Zijn zondeloos leven, Zijn plaatsvervangend en verzoenend sterven op het kruis
van Golgotha, waar Hij Zijn bloed en leven gaf; Zijn lichamelijke opstanding en
hemelvaart. Zijn werk als Middelaar tussen God en mensen. Dat Hij op grond van
Zijn volbrachte werk aan het kruis en de met name aan Israël gegeven, maar nog
niet vervulde beloften, in macht en majesteit zichtbaar zal terugkeren op de
Olijfberg om Zijn volk uit de grote verdrukking te verlossen, hetgeen mede tot
zegen zal zijn voor de volkeren;
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“Dat de door God aan de aartsvaders gedane beloften m.b.t. de plaats en de
toekomstige taak van Israël, in deze wereld van eminent belang zijn voor heel de
wereld en vervuld en gerealiseerd zullen worden door de komst van Hun Messias,
waarbij Hij hen het land zal teruggeven waarvan de grenzen door God zijn
vastgesteld met Jeruzalem als hoofdstad.
“De verlossing van de zondige mens door het volbrachte werk op Golgotha´s
Kruis; Zijn rechtvaardigmaking door genade, niet uit werken, maar door een
waarachtige bekering en wedergeboorte op persoonlijk geloof;
“De lichamelijke opstanding van de doden: van de gelovigen tot het eeuwige leven
en van diegenen die verloren gaan ten oordeel;
“Het werk van God door de Heilige Geest, die de wereld overtuigt van zonde,
gerechtigheid en oordeel. De Geest der waarheid, die de weg wijst tot de volle
waarheid. De Heilige Geest die in de gelovige blijvend woont vanaf zijn
wedergeboorte en deze in staat stelt een heilig leven te leiden en om vruchten
voort te brengen, waarin de Vader verheerlijkt wordt;
“Het priesterschap van alle gelovigen, die samen de universele gemeente, vanaf
de uitstorting van de Heilige Geest zoals in Handelingen 2 beschreven staat,
vormen; het Lichaam van Christus, waarvan Hij het Hoofd is en dat volgens Zijn
bevel eraan gehouden is het evangelie te verkondigen;
“Dat we samen met alle weder-geborenen, in volle verwachting en achtgevend op
het profetisch Woord, uitzien naar de spoedige wederkomst van Christus voor Zijn
gemeente.

DOELSTELLINGEN voor de gemeente
“Het verlossende evangelie van Jezus Christus verkondigen;
“Ongelovigen oproepen zich te bekeren tot God en zich daarna op grond van hun
geloof in Christus te laten dopen en zo als deel opgenomen te worden in het
lichaam van Christus, Zijn gemeente en God te eren en te verheerlijken in de
wereld;
“Het maken van discipelen van de Here Jezus, dat wil zeggen mensen die Hem in
daad en woord dagelijks willen volgen en gehoorzamen in de praktijk van het
leven:
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Identiteit en visie

Ons uitgangspunt is dat de Here Jezus en Zijn Woord in alles centraal staan. Dat
wil zeggen in de prediking, liederen, bijbelstudies etc, maar ook in alle andere
activiteiten, jongerengroepen, zondagsschool, opvoedgroepen,
introductiecursussen, thema-avonden etc.

Interne gerichtheid
De zondagmorgendienst is in de eerste plaats voor de gelovigen en hun kinderen
en is er op gericht God te zoeken in geest en in waarheid. Zodat Hij tot ons kan
spreken en ons zodoende kan voeden en verlichten. Gelovigen kunnen Hem
aanbidden, danken en voorbede doen. God spreekt door Zijn Woord en Heilige
Geest tot Zijn kinderen.
1 Petrus 2:5 “Laat u ook zelf als levende stenen gebruiken voor de bouw van een
geestelijk huis, om een heilig priesterschap te vormen, tot het brengen van
geestelijke offers, die God welgevallig zijn door Jezus Christus.
In deze dienst ligt het accent niet op evangelisatie, hoewel een voorganger, als hij
dat op zijn hart heeft, ook een oproep tot bekering kan doen, maar veel meer op
geestelijke groei en verdieping. Periodiek vindt de viering van het avondmaal
plaats.
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In het algemeen zullen kinderen tijdens de Woordverkondiging niet aanwezig zijn
in de dienst. Als de jeugd wel aanwezig is, wordt aan de voorganger gevraagd ook
aandacht aan deze groep te besteden.
Gedurende een deel van de zangdienst voorafgaand aan de Woordverkondiging is
de jeugd wel aanwezig. Om hen meer bij de dienst te betrekken zal een aantal
liederen worden gezongen die aansluiten bij de leef- en denkwereld van de
jongeren.
Er is in deze diensten een evenwichtige Bijbelse prediking met betrekking tot
Bijbelse (basis)waarheden, het profetische woord, wandel van gelovigen, zending,
doop, avondmaal etc.

Interne gerichtheid; de dienst aan gelovigen
Na de dienst aan God volgt de dienst aan elkaar. Deze activiteiten zijn bestemd
voor iedereen die behoort tot de gemeente. In deze activiteiten staat Christus
eveneens centraal. Het betreft alle geestelijke activiteiten met uitzondering van
de dienst op de zondagochtend. Hier vallen dus bijvoorbeeld Bijbelstudies,
Bidstonden, Jeugd-of andersoortige diensten, Kringen, Pastoraat en Diaconie
onder.
De gemeente is bij uitstek een plaats waar liefde (Liefde) is, waar men dienstbaar
is (elkaar de voeten wast en niet de oren). Kortom waar gemeenschap is met God
en met elkaar, in geestelijke en praktische zaken. In de gemeente moet de
veelkleurige wijsheid van God in alle terreinen van het gemeenteleven openbaar
worden. De dienst aan gelovigen moet er altijd op gericht worden, om uit te gaan
in hun eigen woon- en werkomgeving of om elders getuige te zijn van hun Heiland
en Heer.

Externe gerichtheid; de dienst aan ongelovigen
Het doel van deze activiteiten is, het bereiken van ongelovige mensen. In deze
activiteiten staat Christus al eveneens centraal, het gaat immers om de boodschap
van het kruis. De activiteiten worden uitgevoerd door gelovigen en zijn gericht op
ongelovigen. Het gaat met name om activiteiten als zending, evangelisatie,
jeugddiensten, basiscursussen, evangelisatie, alpha-cursussen.
Hoewel de dienst aan ongelovigen als laatste wordt genoemd, is het een zeer
belangrijke opdracht aan de gelovigen om in woord en daad vrucht te dragen voor
de Landman en het evangelie te verkondigen.
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De gemeente

Broederraad
Naast het feit dat de Stichting “De Reddingsark” onder een apart bestuur valt,
berust de leiding van de gemeente bij de broederraad. De beide locaties Baarn en
Bunschoten hebben elk hun eigen oudsten. Oudsten zijn volgens de Bijbel
beheerders van het huis Gods, de gemeente ter plaatse (Titus 1:7)
Oudsten hebben de verantwoordelijkheid de gemeente te leiden, te dienen en te
vermanen uit liefde en toe te zien op een bijbels gefundeerde prediking, wat de
Bijbel de gezonde leer noemt. (1 Timoteus 5:17-22 en 2 Timoteus 4:2-5)
Zij draagt ook de verantwoordelijkheid voor de dagelijkse gang van zaken binnen
de gemeente. Verder zijn er diakenen aangesteld die o.a. zorg dragen voor het
bezoeken van de gemeente-leden thuis.
Lidmaatschap
De gemeente kent geen lidmaatschap in de letterlijke zin van het woord. Degene
echter die zich bij ons thuis weten en zich aansluiten, kunnen zich aan de
gemeente voorstellen. Dat kan op verschillende manieren gebeuren. Daarover kan
overleg plaats vinden met één van de oudsten. Ook stellen wij het op prijs
wanneer u de gaven die de Heer aan Zijn kinderen geeft, ook daadwerkelijk wilt
inzetten. Voor bekendmaking daarvan kunt u dit doen op het invulformulier. U
kunt zich hiervoor ook rechtstreeks tot één van de oudsten wenden.
Adressenbestand
Ondanks het feit dat wij geen lidmaatschap kennen, willen wij graag uw relevante
persoonlijke gegevens weten. Daarvoor is een formulier beschikbaar; dat u in het
contactblad aantreft. De adressen worden slechts voor intern gebruik aangewend.
Het email bestand wordt in geval van calamiteiten gebruikt om zoveel mogelijk
gemeenteleden te informeren.
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Avondmaal

Het avondmaal is ingesteld door de Here Jezus (Lucas 22:14-20)
Het is een gedachtenismaal, waarbij wij het lijden en sterven van de Heer
gedenken. Door de tekenen van brood en wijn beleven wij Zijn verbondenheid
met ons. Daarbij zien wij vooruit naar het: TOTDAT Hij komt...!
Het brood dat de gelovigen delen, bepaalt hen erbij dat zij als gemeente één
Lichaam zijn. Bij het avondmaal beleven zij ook de verbondenheid met elkaar als
Lichaam van Christus. Het is tevens een maaltijd van dankzegging.
Het avondmaal staat open voor hen die in de Here Jezus Christus geloven, Hem als
hun Verlosser hebben aangenomen en die in gehoorzaamheid aan Zijn Woord in
deze wereld willen leven (1Cor 10:16,17)
Het vieren van het avondmaal vindt één keer per maand plaats, dit is over het
algemeen de laatste zondag van de maand.
Onze kinderen nemen geen deel aan het Avondmaal. Hoewel we weten dat jonge
kinderen ook reeds de Here kunnen hebben aangenomen, stellen wij deelname
uit totdat zij de leeftijd van onderscheid bereikt hebben.
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Doop

De doop verwijst naar het afleggen van de oude mens d.w.z. met Christus
gekruisigd, gestorven en begraven zijn en in nieuwheid des levens opstaan.
Het is een uiterlijk bewijs van een innerlijk genomen beslissing, de wedergeboorte
en ook van een goed geweten tot God. Romeinen 6 en 1 Petrus 3:21
Daarom laat onderdompeling in het water op de meest duidelijke wijze de
betekenis van de doop zien. Romeinen 6:1-14. De doop wordt voltrokken aan hen
die persoonlijk geloven, dat de Here Jezus Christus zijn of haar Redder en Heer is.
De gelovige belijdt het eigendom van de Here te Zijn en erkent het verzoenend
Bloed en het Kruis van Golgotha. In de doop drukt de gelovige uit, dat hij in Hem
gekruisigd, begraven en opgewekt is.
Het is niet de “volwassendoop” zoals wel eens ten onrechte wordt gezegd, maar
de doop op geloof. Eerst geloven en daarna dopen volgens Marcus 16:16. Het is
de erkenning van “ik kan niets goed doen in Uw ogen Heer, neemt U alle
zeggenschap over mijn leven in Uw hand, ik wil U volgen waarheen U mij ook
leidt”. Het is een stap van gehoorzaamheid aan God en Zijn Woord.
De ervaring heeft ons geleerd om jongeren vanaf 16 jaar te dopen. De draagwijdte
van de doop wordt dan over het algemeen beter onderscheiden. Wanneer u
gedoopt wilt worden, kunt u contact opnemen met een van de oudsten. Zij zullen
dan een afspraak maken voor een doopgesprek. Jaarlijks worden er enkele
doopdiensten georganiseerd, naast ook enkele studie-avonden over de doop.
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Gemeente op zondag

DIENST Deze wordt iedere zondagmorgen zowel in Baarn als
Bunschoten gehouden. De samenkomst begint om 9.45 uur
met zang. De dienst staat in het teken van aanbidding,
lofprijzing, voorbede, dankzegging en niet als laatste van
´onderwijzing´. Daarbij moet de Here Jezus altijd in het
Middelpunt staan. De leiding van de dienst berust bij de
oudste die de mededelingen doorgeeft. Ook de zangleider en
de spreker hebben een belangrijk aandeel. De gemeente
wordt in de gelegenheid gesteld om voor dan wel na de prediking zich in een vrij
en persoonlijk gebed tot de Heer te richten. Daarnaast komen we samen om
elkaar te ontmoeten, te bemoedigen en met elkaar mee te leven in alle
omstandigheden van het leven. Tijdens de diensten wordt er meestal gezongen
uit de bundels Opwekking en Johannes de Heer.
ZENDINGSDIENST Enkele malen per jaar verzorgt de
zendingscommissie in samenwerking met oudsten en TFT
(thuisfrontcommissies) een dienst op zondagochtend.

JEUGDDIENST Een aantal keer per jaar wordt er een
jeugddienst gehouden in Bunschoten.
Doelstelling/Missie: De Here Jezus Christus verkondigen
aan de mensen (in het bijzonder de jeugd) van onze
gemeente en daarbuiten (Matth.28 en Handelingen 2-38)
Doel: Het is een jeugddienst met een evangelieboodschap,
bedoeld voor met name jeugd van 12-25 jaar uit de
evangelie-gemeente de Reddingsark en daarbuiten. Gelukkig zijn er nog jongeren
bij wie verhalen en personen uit de Bijbel vertrouwd zijn. Begrippen als bekering
en wedergeboorte, wandelen met God, heiliging, het houden van stille tijd enz.
zijn echter onbekend. Wij willen deze jongeren voorhouden hoe essentieel een
persoonlijke relatie met de Heer Jezus is.
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ZONDAGSSCHOOL `Laat de kinderen tot Mij komen en
verhindert ze niet, want voor zodanigen is het koninkrijk
Gods.` (Lucas 18:16). Wij leven in een tijd waarin normen
en waarden sterk onder druk staan. Door de grote
hoeveelheid informatie, waarmee de kinderen dagelijks
worden geconfronteerd, worden Gods principes steeds
meer weggedrukt. WANT: wat is waar, wat is waarheid
en waar ligt hun houvast? Wij hebben echter de duidelijke opdracht gekregen om
ook de ons toevertrouwde kinderen met de Here Jezus te confronteren en hen te
leren wie Hij voor hen is, kan en wil zijn en dat de waarden en normen voor het
dagelijks leven te vinden zijn in Gods Woord, de Bijbel. De leiding van de
zondagsschool gaat daarbij dan ook uit van duidelijke doelstellingen, hetgeen ook
schriftelijk is vastgelegd, primair als een leidraad voor de leiding. De
groepsindeling naar leeftijd treft u in het Contactblad aan. Voor de allerkleinsten
is er een crèche.
MUZIEK Zoals in elke gemeente zingen wij onder
begeleiding van een of soms meerdere instrumenten.
Naast diegenen die bij het begin van de dienst de
zangleiding verzorgen is er een aantal getalenteerde
muzikanten, die hun gave op deze manier ten dienste van
de Heer en Zijn gemeente in zetten. Mocht u een
instrument bespelen en in dit kader graag mee willen
werken dan bestaat daartoe, in overleg met de coördinator muziek de
mogelijkheid. Stop uw talent(en) niet in de grond maar gebruik deze tot lof en eer
van Zijn Naam.
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Gemeente door de week

BIDSTONDEN Deze worden om de 14 dagen in Baarn en
Bunschoten gehouden. Voor data en plaats: zie het
Contactblad. Ook is er een aparte bidstond specifiek gericht
op zending, deze wordt gehouden in Amersfoort.

BIJBELSTUDIES Zowel in Baarn als in Bunschoten (voor 18+)
zijn er met vaste regelmaat Bijbelstudies. Dag, tijd en plaats
vindt u in het Contactblad. Op zondagmorgen wordt hier
melding van gemaakt tijdens de mededelingen. Ook zijn er
een aantal schriftelijke Bijbelstudies verkrijgbaar. Daarvan
bestaat een lijst met onderwerpen. U kunt deze lijst
verkrijgen in Baarn.
HUISBEZOEK Iedereen wordt in de gelegenheid gesteld om
huisbezoek te ontvangen. Als u prijs stelt op huisbezoek kan dit
worden aangevraagd door u rechtstreeks tot één van de
oudsten te wenden.
KRINGEN Deze zijn in de loop van de tijd op verschillende
plaatsen binnen de gemeente ontstaan. In Baarn en
Bunschoten zijn ook kringen voor jong volwassenen.
Plaats, dag en tijd van bijeenkomen worden in het
Contactblad vermeld.
JEUGDGROEPEN Er bestaan jeugdgroepen voor 12 tot 25
jarigen. Voor info zie het contactblad.
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PASTORAAT
Wanneer u door
omstandigheden in
geestelijke nood terecht
bent gekomen of een
gesprek wilt, kunt u altijd
een beroep doen op een
van de oudsten of op één
van de pastorale medewerkers. Zij willen u helpen om met u tot een Bijbelse
oplossing te komen. Indien nodig of gewenst kunnen zij u ook door verwijzen naar
verdere (professionele) pastorale hulp. De pastorale medewerkers hebben zich de
afgelopen jaren op verschillende manieren toegerust in het pastoraal begeleiden
van broeders en /of zusters. Naast het `gewone´ pastoraat hebben sommigen zich
verdiept in het bevrijdingspastoraat. Dit betreft bevrijding van (occulte) bindingen
of verslavingen. Voor de kinderen en/of jongeren met moeilijkheden of
problemen zijn er pastorale kind- of jongerenwerkers.
EVANGELISATIE EN ZENDING
Maandelijks op zaterdag wordt er in Baarn geëvangeliseerd.
Via het contactblad wordt u op de hoogte gehouden.
ZENDING Dit is een belangrijk aspect binnen onze gemeente,
omdat het een Bijbelse opdracht is.
De zendelingen zijn:
Hanneke van Boven - Nederland, Tera van Twillert - Taiwan, Robert en Priscilla China , Lucas en Esther van Twillert - Curaçao. En verder reizen er jaarlijks groepen
naar Roemenië en Albanië.
Er bestaat een zendingshandreiking. Mensen die overwegen om de zending in te
gaan, kunnen daarin meer informatie vinden. Deze kunt u vragen bij een van de
oudsten.
ALPHA 1 à 2 keer jaarlijks vindt in Bunschoten de Alpha
cursus plaats. Door middel van de basale bijbelse thema´s
wordt in tien avonden geprobeerd de cursisten te
confronteren met de liefde van Jezus Christus. Ook wordt er
een weekend gehouden waarbij met name gesproken wordt
over de Heilige Geest. (rb@solcon.nl)
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TERA VAN TWILLERT
Tera werd in 1988 via de
Overseas Missionary Fellowship
(OMF Internationaal)
uitgezonden naar Taiwan

Na haar eerste termijn onder studenten gewerkt te hebben, was ze gedurende
veertien jaar betrokken bij evangelisatie en gemeente stichtend werk onder
daklozen in de Bron (Taipei). De leiding van de Bron werd in 2005 overgedragen
en is sindsdien in handen van een Taiwanees echtpaar. De-Lie en Shoe-Hwa.
Kerst 2005 werd een begin gemaakt met een nieuw evangelisatie werk in dezelfde
wijk, nu onder vrouwen die als straatprostituees werken of in de vele Theehuizen
(een gelegenheid waar mannen betalen voor vrouwelijk gezelschap).
Dit werk groeide door Gods zorg en voorziening uit tot vrouwencentrum
De Pareltuin. Met een team van 3 zendelingen, 2 lokale medewerkers en
vrijwilligers, gaat Tera wekelijks de straat op om vrouwen (in de leeftijdsgroep van
30 tot 70) te ontmoeten als ze op klanten staan te wachten.
In samenwerking met maatschappelijk
werk en kerken wordt gekeken naar
mogelijkheden om de vrouwen te helpen.
Elke week is er op donderdag een
maaltijd en een dienst in De Pareltuin.
Verder is er een handwerkprogramma om
inkomen te creëren, een Engelse klas,
gratis massage en worden er andere
activiteiten ontwikkeld zoals twee keer
per jaar een dagje uit voor de vrouwen.
Zondags gaan sommige van de vrouwen
mee naar de kerk.
Het werk heeft zich in 2012 uitgebreid
naar een andere stad. Daar werkt Tera
samen met twee lokale kerken .Wat zou het geweldig zijn als in heel Taiwan
Christenen oog krijgen voor deze verborgen groep in de maatschappij en hen met
Gods liefde tegemoet treden en welkom heten in hun midden.
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HANNEKE VAN BOVEN
Sinds januari 2007 werk ik op het Nederlandse kantoor
van de internationale zendingsorganisatie OMF
(Overseas Missionary Fellowship).
Wij zenden mensen uit naar Oost-Azië om aan onbereikte bevolkingsgroepen het
evangelie van de Here Jezus te verkondigen, door woord en daad. Daarnaast
richten we ons op de Aziaten die (tijdelijk) elders in de wereld wonen, ook in
Nederland.
Mijn werkgebied op het kantoor is breed: naast mijn rol als Office Manager, ben ik
betrokken bij de screening en begeleiding van nieuwe zendingskandidaten.
Ook ben ik deel van het team dat Thuisfront-Teams van zendingswerkers adviseert
en heb ik diverse taken binnen het gebedswerk.
Als jong meisje wilde ik graag de zending in, als onderwijzeres – met het doel
mensen de Bijbel te leren lezen. Het leven liep anders, maar God heeft het
verlangen in mijn hart altijd gezien en voor Zijn doel bewaard. Hij gaf me een plek
die ik zelf nooit had kunnen bedenken: te mogen meewerken in het uitzenden van
arbeiders in Zijn oogst. Daar ben ik Hem enorm dankbaar voor!
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Lucas en Esther
van Twillert
Op 20 juli 2016 zijn wij, Esther & Lucas, Sem, Noa en
Zoë door de Reddingsark uitgezonden naar Curaçao,
een eiland 65 km voor de kust van Venezuela.
Curaçao heeft rond de 150.000 inwoners en is een autonoom land binnen het
Koninkrijk der Nederlanden. De problematiek op Curaçao is erg ingewikkeld.
Er zijn hele grote verschillen tussen arm en rijk en mede door het slavenverleden
is er een cultuur gevormd die totaal anders is dan die van Nederland.
De algemene geloofsovertuiging was katholiek, maar omdat op Curaçao veel
mensen uit andere landen wonen loopt dit tegenwoordig erg uiteen.
We wonen en werken op het jeugdcentrum van een lokale kerk, Iglesia Bida Nobo.
Als jeugdpastors hebben we de verantwoordelijkheid over de jeugd van deze kerk.
Lucas spreekt om de week bij de zondagse tienerdienst en daarnaast verzorgen
we de tieneravonden, huiswerkbegeleiding en bijles.
Het verlangen om naar dit Caribische eiland te worden uitgezonden kwam na een
werkbezoek aan Aruba eind 2014. Hier hebben we een ander zendingsgezin
ontmoet. Vervolgens hebben we God de vraag voorgelegd of Hij wilde dat we de
stap ‘uit de boot’ moesten maken en daar hebben we beiden afzonderlijk
bevestiging op gekregen.
Onze persoonlijke getuigenissen, updates,
foto’s en verhalen zijn te vinden op onze
website : www.uitdeboot.nl
Daarnaast doen wij ons best om iedereen zo
goed mogelijk op de hoogte te houden via ons
blog, de nieuwsbrief (ieder kwartaal) en onze
Vrienden App (wekelijkse updates).
Heb je vragen of wil je met ons in contact
komen dan kan dat via
estherenlucas@uitdeboot.nl
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ROEMENIE
EEN KLEIN GEBAAR VAN MEDELEVEN VANUIT ONZE RIJKDOM

Allereerst een stukje voorgeschiedenis en motivatie. Het is in het jaar 1974, dat ik
voor het eerst Roemenië bezoek met bijbels en andere christelijke lectuur.
Dit alles op een niet alledaagse manier zo u zult begrijpen. Een geweldig boeiende
tijd met de nodige risico's en … niet in de laatste plaats met de zegen en
bescherming van de Here. Daarna nog enkele andere Oostbloklanden bezocht op
dezelfde manier. Ook zijn er veel reizen gemaakt naar dit land voor Dorkas.
De liefde voor God's kinderen in dit land is gebleven. Nu inmiddels al zoveel jaren
na de val van de Muur, is nog steeds het verlangen om met name in Roemenië
kleinschalige hulp te verlenen, in samenwerking met een christenechtpaar aldaar.
Zij kennen meer dan 100 families, die onder de meest erbarmelijke toestanden
leven.
Ook willen we steeds meer aandacht vestigen op de jongeren om hen te
ondersteunen in het jeugdwerk op diverse fronten. Veel gezinnen zijn vertrokken
naar het Westen om daar een nieuw leven op te bouwen. Juist hen, die blijven,
willen we helpen waar we kunnen. Voorop staat dat we de liefde van Christus in
woord en daad willen uitdragen. Graag voorbede voor onze contactpersonen, die
vrijwel wekelijks bezoeken afleggen om de arme mensen te helpen.
Voor meer informatie: Cees van Stralen cees.van.stralen@filternet.nl
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ALBANIE
Sinds 2000 worden er door een aantal mensen uit
Bunschoten-Spakenburg activiteiten ontplooid in het arme
Albanië. Het werk begon met het meedoen aan
ondersteuningsreizen via de Oost-Europa Zending. Later
werden er zelf reizen georganiseerd onder de juridische paraplu van de
Reddingsark. Het bestuur van De Reddingsark heeft om praktische redenen het
werk in Albanië afgezonderd en heeft ondersteund in de oprichting van een
aparte rechtspersoon. Sinds 2015 zijn wij een zelfstandige Stichting onder de
naam ‘Hart voor Albanië’. (Zie onze site).
We bieden vooral hulp aan arme christenen; praktisch en op kleine schaal.
Maar ook mensen met een andere achtergrond hebben onze aandacht zoals
moslims en zigeuners. We richten ons vooral op de plaatsen Korçë en Shkodër en
omstreken. We zien het als onze eerste opdracht om in opdracht van Christus het
Evangelie uit te dragen in woord en daad, zonder onderscheid des persoon.
Dat kan betekenen dat we financieel helpen als er een operatie moet plaatsvinden
of dat we voor medicijnen zorgen. We regelen het vervoer van medische en
andere hulpgoederen. We steunen enige tientallen gezinnen met
voedselpakketten. De pakketten gaan vooral naar de allerarmsten van Korçë.
In Korçë is een klussenteam. Dit team knapt huizen op van de allerarmsten. Dit
alles wordt gefinancierd met behulp van microkredieten. We brengen ook een
bezoek aan de gevangenis in Korçë. Kortom gelovigen willen we bemoedigen en
helpen en niet-gelovigen wordt bovenal het evangelie uitgelegd.
www.hartvooralbanie.nl

21

FINANCIEN

COLLECTE
Iedere zondag wordt een collecte voor de gemeente
gehouden ter bestrijding van alle voorkomende kosten.
Daarnaast wordt maandelijks een zendingscollecte
gehouden. Giften of schenkingen zijn voor de belasting
aftrekbaar. Vragen hieromtrent kunnen aan de hiervoor
verantwoordelijke oudste worden gesteld.

GIFTEN
Banknummer voor giften t.n.v. De Reddingsark
Locatie Baarn
p/a Faas Eliaslaan 33
3742 AS Baarn
Rabo Bank:
NL77 RABO 0379 9298 21
ING
NL60 INGB 0000 0826 51
Locatie Bunschoten p/a Faas Eliaslaan 33
Rabo Bank:
NL77 RABO 0379 9298 21
ING
NL60 INGB 0000 0826 51

DIACONIE
In incidentele gevallen willen wij als gemeente financiële
ondersteuning verlenen zo men in een moeilijk situatie is
terecht gekomen. Uw nood moet u dan bekend maken bij
de broederraad. Alles wordt vertrouwelijk behandeld.
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CONTACTBLAD

Het contactblad verschijnt 10 keer per jaar en wel op iedere eerste zondag van de
maand m.u.v. de maand december, dan komt het blad de 2 e zondag uit.
In januari en augustus verschijnt er geen contactblad.
Kopij is altijd welkom, minimaal 1 ½ week voor het verschijnen van een volgend
nummer insturen.
We verwachten persoonlijke stukjes, dus geen artikelen van derden. De exacte
datum van inlevering wordt vermeld in het blad. In het contactblad treft u een
aantal vaste rubrieken aan i.v.m. de gang van zaken binnen de gemeente, daarom
wordt er in deze ´info` ook steeds naar verwezen. Het is een zeer essentieel
onderdeel in de gemeente.
We ontvangen ook graag een kaartje, evt. digitaal, bij geboorte, huwelijk,
verloving of overlijden wanneer u op prijs stelt dat dit vermeld wordt in het
contactblad. Kopij of agenda punten kunt u sturen naar respectievelijk
contactblad@dereddinsgark.nl en agenda@dereddingsark.nl
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Wat te doen bij...

GEBOORTE Stuur vooral een berichtje naar het postadres van de gemeente, zodat
de geboorte van uw kind bekend kan worden gemaakt en er namens de gemeente
een bezoekje kan worden gebracht.
OPDRAGEN Het is mogelijk om uw kind of kinderen te midden van de gemeente
op te dragen, wat op geen enkele wijze moet worden beschouwd als een
vervanging van de kinderdoop, die overeenkomstig onze beginselverklaring naar
onze overtuiging geen Bijbelse grond heeft. We willen God danken en Hem vragen
Zijn onmisbare zegen aan kind en ouder(s)/verzorger(s) te schenken.
TROUWEN Het is aan te bevelen om ruim tevoren je trouwplannen bekend te
maken aan de broederraad. De desbetreffende voorganger kan dan tijdig een
afspraak maken voor een aantal voorbereidende gesprekken waarbij geestelijke
en praktische zaken aan de orde komen. (zie bijlage)
ZIEKEN Bij ziekte en dan vooral bij ernstige en ook vaak langdurige aard kunt u
zich tot een van de oudsten wenden voor bezoek. Ook worden we graag
geïnformeerd in geval van een ziekenhuisopname, zowel voor gebed als het
brengen van een bezoek. Denkt u er aan te laten weten wanneer u het ziekenhuis
weer verlaten heeft? Ook is het toepassen van Jacobus 5 (zalving) binnen onze
gemeente bekend.
OVERLIJDEN Wanneer u daarmee wordt geconfronteerd en het was de wens van
de overledene, dat de afscheidsdienst in het kader van onze gemeente plaats zou
vinden, kunt u zich als familie met een van de broeders van de broederraad
hierover in verbinding stellen. Wij zullen u dan, zoveel als in ons vermogen ligt, u
daarbij met raad en daad terzijde staan.
VERHUIZEN OF VERLATEN VAN DE GEMEENTE
Door vertrekkenden kan ´afscheid´ van de gemeente worden genomen door het
geven van een getuigenis dan wel d.m.v. een artikel in het Contactblad. Mocht u
om welke reden dan ook in `stilte´ de gemeente verlaten, verzoeken wij u in ieder
geval het secretariaat daarvan op de hoogte te stellen.
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Gemeente-organisatie
Broederraad Baarn
Coen de Radder
coen.deradder@dereddingsark.nl
Samenkomsten, Zondagsschool

Auke Stoelinga
auke.stoelinga@dereddingsark.nl

Henk van Twillert
henk.vantwillert@dereddingsark.nl
Evangelisatie en Onderwijs, Zending

Ties Verbeek
tiesverbeek@dereddingsark.nl

Arjan Wiggelinkhuizen
arjan.wiggelinkhuizen@dereddingsark.nl

Broederraad Bunschoten
Eric Andrieu
eric.andrieu@dereddingsark.nl
Pastoraat

Henk Geurts
henk.geurts@dereddingsark.nl
Opbouw

Herman Heimensen
herman.heimensen@dereddingsark.nl
Onderhoud gebouwen

Bert Matthijssen
bert.matthijssen@dereddingsark.nl
Zondagsschool

Jeroen Sloof
jeroen.sloof@dereddingsark.nl
Jeugd
Diakenen
Johan van Veldhuijzen
Rutger Beukers
Sebastiaan Jansen

033 455 01 17
06 14 53 68 70
06 27 33 50 24

Bezoeken
Evangelisatie
Zondagsschool
Pastoraat

Johan & Margreeth v. Veldhuijzen
Rutger en Lieske Beukers
Sebastiaan en Bertina Jansen
Eric en Amber Andrieu
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033 455 01 17
06 14 53 68 70
06 27 33 50 24
06 37 60 78 25

BESTUUR
Algemeen bestuurslid
J. Van Hall
hans.vanhall@dereddingsark.nl

Voorzitter
H.C. Lups
chris.lups@dereddingsark.nl

Algemeen bestuurslid
H. Heimensen
herman.heimensen@dereddingsark.nl

Penningmeester
J.D. Braaksma
joost.braaksma@dereddingsark.nl

Secretaris
H. Geurts
henk.geurts@dereddingsark.nl

WEBSITE
www.dereddingsark.nl
Een mailtje sturen naar de website beheerder kan er voor zorgen dat u een
wachtwoord ontvangt voor de beschermde pagina`s van de site.
site@dereddingsark.nl

SECRETARIAAT
Baarn
Chris Lups

Evangelie gemeente “De Reddingsark”
Faas Eliaslaan 33
3742 AS Baarn

Bunschoten
Bert Matthijssen

Evangelie gemeente “De Reddingsark”
Bachlaan 2
3752 HH Bunschoten-Spakenburg
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Bijlage 1

Het Profetisch Woord in grote lijnen
2 Petr. 1:19 “En wij achten het profetische woord daarom des te vaster, en
gij doet wel er acht op te geven als op een lamp, die schijnt in een duistere
plaats, totdat de dag aanbreekt en de Morgenster opgaat in uw harten”.
Het profetisch woord heeft een zeer belangrijke en ruime plaats in de Bijbel.
Stel dat u alle profetieën uit Gods Woord zou verwijderen, dan zou u nog
slechts een klein en dun Bijbeltje overhouden.
De Bijbel onderscheidt drie groep van mensen: Joden, Grieken en heidenen
(d.w.z. ongelovige mensen): 1 Cor. 10:32 “Geeft noch aan Joden, noch aan
Grieken (heidenen), noch aan de gemeente Gods aanstoot”. Met elk van
deze drie groepen heeft God een plan.
Het OT bevat voornamelijk de geschiedenis van God en Zijn volk Israël. We
lezen over de aartsvaders Abraham, Izaäk en Jakob en hun nazaten. Bij het
doorbladeren van het OT valt telkens weer de trouw van God aan Zijn
verbondsvolk Israël op. Israël is echter telkens weer ontrouw jegens hun
trouwe God. Hun ontrouw vindt een climax als ze de Messias kruisigen op
een heuvel buiten Jeruzalem, overigens waren hierbij ook de heidenen (de
Romeinen) aanwezig! Na deze daad volgt het oordeel van God, Zijn volk
wordt verstrooid (de diaspora). Gods bemoeienis van God met Israël wordt
tijdelijk onderbroken.
Tóch, ondanks het ongeloof van (een groot deel van) Israël, gaat God Zijn
plannen met Israël uitvoeren. Er zal een tijd komen dat Hij de vervallen hut
van David weer zal opbouwen (Hand. 15:16 en Amos 9:11). Tal van
profetieën uit het oude testament, waar God spreekt over Israël, zullen nog
worden vervuld als de Here Jezus vanuit Jeruzalem over Israël en de hele
wereld zal regeren.
Daarnaast heeft God een plan met de gemeente, de kerk. De gemeente is
ontstaan ten tijde van de uitstorting van de Heilige Geest op de Pinksterdag
zoals in Handelingen 2 beschreven. De gemeente bestaat uit alle mensen
die geloven dat Jezus Christus hun Verlosser en Heiland is, dus gelovigen
uit de Joden én de heidenen.
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De periode van de gemeente heeft een duidelijk begin (1e Pinksterdag) en
een duidelijk einde, de opname van de gemeente
(Joh. 14:1-3, 1 Thess.4:13 e.v., 1 Kor. 15).
Na de opname van de gemeente zal God de draad met Zijn volk Israël, zoals
begonnen in het OT weer oppakken. Er zal een zeer zware tijd komen voor Israël
en we zien in onze tijd dat deze tijd nabij is. Israël komt steeds verder alleen te
staan, de druk wordt al steeds groter en zal eindigen in de periode die in Gods
Woord de grote verdrukking wordt genoemd. (Matth. 24:21). Deze periode wordt
in het OT vaak aangeduid als de Dag des Heren, daarbij lezen we heel vaak
woorden als “geducht, duisternis, verwoest, brandende toorn” etc. Dit duidt aan
hoe deze dag zal zijn, uit de context kunnen we opmaken dat een dergelijke dag
nog nooit heeft plaatsgevonden.
Aan het einde van deze periode van benauwdheid zal de Here Jezus terugkomen
op de Olijfberg, Hij zal het gelovige deel van Zijn volk verlossen en daarna zal Hij
1.000 jaar regeren vanuit Jeruzalem. Dan zal er ware gerechtigheid heersen op
aarde, dus onder Zijn bewind. In die tijd zullen alle volken jaarlijks optrekken naar
Jeruzalem om het Loofhuttenfeest te vieren. Het zal een tijd zijn van ongekende
vrede op aarde. Satan zal gedurende deze periode zijn gebonden. Na deze 1.000
jaren zal satan worden vrijgelaten en zullen vele mensen zich onder leiding van
satan en ondanks hun recente ervaringen van vrede en gerechtigheid ten tijde van
de regering van de Here Jezus keren tégen de Here Jezus. Dan zal plaatsvinden
wat geschreven staat in Openbaring 20:7 e.v. de Here Jezus zal ingrijpen en het
laatste oordeel vellen. De satan wordt geworpen in de poel van vuur en zwavel.
Daarna zal er een nieuwe hemel en een nieuwe aarde komen waarop
gerechtigheid zal wonen, omdat God alles en in alles is dankzij het werk van Zijn
Zoon, onze Here Jezus Christus.
Aan het begin is ook geschreven over de drie groepen mensen (joden, heidenen
en de gemeente). We hebben zeer in het kort de grote lijn vermeld van Israël en
de gemeente, dus rest ons nog de categorie heidenen.
Tot de heidenen worden gerekend al de mensen die hun vertrouwen niet op de
Here Jezus hebben gesteld. Hen wacht een vreselijk oordeel, de eeuwige scheiding
van God, de eeuwige duisternis, want “er is ook onder de hemel geen andere
naam (=Jezus Christus) aan de mensen gegeven, waardoor wij moeten behouden
worden”.
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Hoe zit het dan met al die mensen die nog nooit van Hem hebben gehoord? We
weten dat God rechtvaardig is en rechtvaardig handelt. Hij kan worden gekend uit
de natuur (Ps. 19:2 “de hemelen vertellen Gods eer en het uitspansel verkondigt
het werk Zijner handen”). Dat is een prediking zonder woorden, die toch uitgaat
over de hele wereld (Ps. 19:4/5). Bovendien heeft ieder mens een geweten, Rom.
2:15 “….immers, zij (de heidenen) tonen, dat het werk der wet in hun harten
geschreven is”. Ieder mens kan Hem dus kennen uit de natuur en/of door hun
geweten en Hem als gevolg daarvan in zijn/haar leven eren. Dus in hun doen en
laten rekening houden met de Schepper die zij niet persoonlijk kennen, omdat Hij
niet door het Woord aan hen is geopenbaard, dan zal God hen oordelen naar hun
werken, Rom. 1:5 “ . .. het rechtvaardig oordeel Gods, die een ieder
vergelden zal naar zijn werken”.
Wij, die mogen behoren tot de gemeente van Jezus Christus, mogen in onze
levenswijze aan anderen laten zien wie Jezus is. Zo kan ieder die Hem niet kent
een verlangen krijgen om Christus te leren kennen. Door te getuigen van Zijn
grote Liefde bidden we dat de buitenstaanders Hem aannemen als Verlosser en
Heer. Zij gaan dan over van de duisternis naar Het Licht.
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Bijlage 2

Huwen of ongehuwd samenwonen
Heel veel jonge mensen gaan tegenwoordig samenwonen. Zij zien dit veelal als
een (voorlopig) beter alternatief dan in het huwelijk te treden. Ook onder
christelijke jongeren is het samenwonen niet vreemd meer. Het trouwen wordt
vaak als lastig ervaren en de vraag naar dit ´boterbriefje` neemt steeds meer af. Is
samenwonen een gelijkwaardig alternatief voor het traditionele burgerlijke
huwelijk? Kunnen we elkaar niet beter partners noemen dan ouderwets man en
vrouw? De wet ziet samenwoning als gelijkwaardig aan het huwelijk. Het is
daarom terecht dat jongeren zich afvragen wat de zin van het burgerlijk huwelijk
is, want zij hebben de wet aan hun zijde. Als de overheid het huwelijk uitholt en
leeftijdgenoten gewoon gaan samenwonen, gaan ook christenjongeren zich het
een en ander afvragen.
We zien ook steeds meer christenen tot echtscheiding overgaan. Is het dan niet
begrijpelijk dat velen het geloof in het burgerlijk huwelijk hebben verloren? Staat
er in de Bijbel dat je op het stadhuis moet trouwen? Je kunt elkaar toch ook
gewoon trouw beloven tegenover de Heer? Die belofte is toch ook geldig? Wat
heeft een overheid die niet met God rekent nu met mijn relatie te maken? Het is
toch een zaak tussen ons beiden en God (drievoudig snoer). Vaak komen wij wat
de overheid betreft niet verder dan Rom. 13:1-2 en daar doen we het dan mee af.
We moeten de overheden gehoorzamen, want ze zijn boven ons gesteld. Maar
hoe zit het dan met een overheid die geen rekening houdt met Gods Woord?
We zullen eerst onderscheid moeten maken:
tussen de instelling van het huwelijk en de handeling (de ceremonie).
De instelling, is de essentie van het huwelijk zoals God in Zijn Woord
ingesteld heeft: verlaten, aanhangen en tot één vlees worden. Deze
instelling is vastgelegd, en staat boven de cultuur van welk land en overheid
dan ook. Het is de scheppingsorde en geldt voor iedereen.
De handeling, ceremonie is wel cultureel bepaald. In het oude Israël
huwden een jongen en een meisje op zeer jonge leeftijd. Vaak kwam deze
beslissing tot stand via de ouders zonder de tussenkomst van het
aanstaand echtpaar. Verder was de bruidegom verplicht om aan de vader
van de bruid een bruidsprijs te betalen.
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Bovendien werden er als dank nog eens extra geschenken gegeven aan het meisje
en de familie. Het bruiloftsfeest kon wel 7 dagen duren. Tot de eerste
huwelijksnacht was de bruid gesluierd. Als bewijs van de maagdelijkheid van de
bruid werden de met bloed besmeurde lakens van het bruidsbed door de ouders
van het meisje bewaard om die, als het nodig mocht blijken, als bewijs aan de
oudsten van de stad voor te leggen. God werd in het huwelijkscontract voorop
gesteld, maar we vinden geen godsdienstige handelingen tijdens de ceremonie.
Het bruiloftsfeest was een feest van de hele gemeenschap. Men kon zo weten dat
deze twee zich voor het leven aan elkaar verbonden wisten. Vaak werden de
contracten ook schriftelijk vastgelegd.
In eerste instantie was het huwelijk een juridische en sociale zaak. Zie maar hoe
Boaz Ruth pas tot vrouw neemt als hij eerst de 10 oudsten van de stad geroepen
heeft en daar de burgerlijke en juridische zaken officieel afhandelt inzake zijn
losserschap. Bovendien wendde men zich eerder tot de burgerlijke dan tot de
geestelijke instanties als er huwelijkse geschillen waren. Het huwelijk werd dus
gedragen door een contract dat voor de burgerlijke overheid gesloten werd.
Kortom…geen godsdienstige ceremonie maar een burgerlijk huwelijk.
Verlaten, aanhangen en tot een vlees worden is inderdaad een contract met
drie partijen. De bruidegom, de bruid en God verbinden zich in een contract dat
gesloten wordt met de hele gemeenschap als getuige. Het is een publieke zaak
waar iedereen in de gemeenschap bij betrokken hoort te worden.
Ook vandaag is een burgerlijk contract de enige manier waarop aan een dergelijke
inhoud ceremonieel vorm gegeven kan worden. Een contract met getuigen die
optreden als vertegenwoordiger van de gemeenschap is de enige wettige manier
die openbare geldigheid aan de gesloten huwelijksovereenkomst verleent.
Onze wetgever holt de inhoud van het huwelijk steeds meer uit. De inhoud van
trouwbeloften wordt steeds meer afgezwakt. Echtscheiding wordt steeds
gemakkelijker gemaakt. Toch zijn de trouwbeloften die een jong paar voor de
ambtenaar aflegt, bindend. Een burgerlijk contract met getuigen is immers in onze
maatschappij nog steeds de enig aangewezen manier om de gemeenschap in
kennis te stellen van een overeenkomst die ook hen aangaat. Het `ja` op het
stadhuis is dus meer dan een boterbriefje.
Het is een publieke belofte van trouw voor het leven.
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Het kerkelijke huwelijk is geen huwelijk in de strikte zin van het woord, want het
bruidspaar is al getrouwd. En je trouwt niet nog een keer. Toch is het alleszins
begrijpelijk dat christenen zoveel waarde toekennen aan de inzegening in de
kerkelijke gemeente, zeker nu de Nederlandse overheid het huwelijk zo heeft
uitgehold.
Echter zolang de Nederlandse wetgeving het huwelijk niet opgegeven heeft, vindt
de huwelijkssluiting dus plaats in het gemeentehuis. Maar als het wettelijk
karakter opgeheven wordt, dan blijft in ieder geval het publiekelijk karakter van
het huwelijk gehandhaafd.
De kerkelijke inzegening waar voor veel christenen het publiekelijk karakter het
best ervaren wordt, speelt in deze een grote rol. En voor de toekomst zie ik daarin
een steeds grotere rol weggelegd voor de christelijke gemeente.
Nu kunnen in de gemeente een aantal beloften worden toegevoegd aan de
minimale beloften op het stadhuis. Daar beloofden ze elkaar tot man en vrouw te
nemen, maar in de gemeente beloven ze ook elkaar lief te hebben zoals het een
christen betaamt en dat ze eventuele kinderen in de vreze des Heren zullen
opvoeden. Het zal duidelijk zijn dat een christelijk huwelijk dan een dimensie meer
heeft dan alleen het burgerlijk huwelijk. Alleen een christen die de Here Jezus kent
als zijn Heer en Heiland kan de ander trouw blijven volgens het Woord van God.
En dat slechts met hulp van de Heilige Geest die hij/zij ontvangen heeft toen hij/zij
Hem als verlosser aanvaardde. Bovendien wordt de gemeente genodigd toe te
zien op de naleving van die beloften. Ze mogen hen erop aan spreken en
geestelijke hulp bieden als dat nodig is.
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Bijlage 3

Trouwen in De Reddingsark
Wij vinden het als gemeente geweldig als mensen in deze tijd het voornemen
hebben om te trouwen en vooral als ze dat samen met God willen doen! Als je
overweegt om te trouwen binnen De Reddingsark dan is het goed om met een
aantal zaken rekening te houden.
Binnen De Reddingsark geloven we in een zorgvuldige voorbereidingstijd. Een tijd
waarin we elkaar beter kunnen leren kennen, waarin we met elkaar in gesprek
kunnen zijn over de Bijbelse visie op het huwelijk en waar zaken in alle rust
kunnen worden voorbereid. Als een stel het voornemen heeft om hun huwelijk
binnen De Reddingsark in te laten zegenen kunnen ze daarvoor een
aanmeldingsformulier invullen. Het ingevulde formulier kan verstuurd worden
naar één van de oudsten of worden afgegeven aan één van de oudsten. Om
daadwerkelijk zorgvuldig de tijd te kunnen nemen voor de voorbereiding is het de
bedoeling dat het aanmeldingsformulier ruim op tijd voor de geplande
trouwdatum wordt ingeleverd! De betreffende oudste zal dan verder afspraken
met jullie maken.
Bij de voorbereiding op een huwelijk wordt binnen De Reddingsark gebruik
gemaakt van een huwelijkscursus.(pre-marriage) De volledige cursus bestaat uit
vijf avonden en wij moedigen ieder aanstaand echtpaar aan om alle vijf de
avonden van de cursus te volgen.
De eerste avond maakt onderdeel uit van de voorbereiding op de huwelijksinzegening. Dit is het ‘Fundament van het christelijk huwelijk’. Als je het huwelijk
voorstelt als een huis, dan zorgt het fundament ervoor dat het ‘huwelijkshuis’ de
stormen van het leven kan doorstaan. De Bijbelse basis voor dit fundament draait
om het verbond dat je door het huwelijk met elkaar sluit. Het verbond heeft de
kracht om de partners bij elkaar te houden. Dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld
samenwonen of voorhuwelijkse betrekkingen. Daarom is het goed te onderzoeken
waar dit fundament precies uit bestaat en hoe je dit fundament kunt leggen. Wat
is er voor nodig, of wat staat daarvoor juist in de weg? Na aanmelding en het
volgen van de cursus, volgt er een gesprek. Tijdens dat gesprek, komen alle
stappen ter sprake die nodig zijn om te komen tot een onvergetelijk hoogtepunt
op de trouwdag: de huwelijksinzegening.
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Door het invullen en opsturen van het onderstaande formulier geven jullie te
kennen, dat jullie het voornemen hebben om t.z.t te willen trouwen, waarbij jullie
de inzegening van dit huwelijk willen laten plaatsvinden onder verantwoording
van Evangelie Gemeente “De Reddingsark”.
Met dit formulier doe je een verzoek om een datum en tijdstip te reserveren
in de agenda van De Reddingsark en kan je je voorkeur aangeven wie voor
gaat in de dienst en de inzegening doet.
Vul alle gegevens hieronder zo volledig mogelijk in en mail/geef dit formulier
aan een oudste in de gemeente. Nadat deze jullie formulier heeft ontvangen
zal hij een afspraak met jullie maken.
Wij willen nadrukkelijk aangeven dat het vastleggen van een trouwdatum,
onder voorbehoud wordt afgesproken. Namelijk onder voorbehoud van het
hebben gevolgd van de pre-marriage-course en de daarbij behorende
gesprekken met de cursusleiders. Lever daarom het formulier op tijd in

34

Invulformulier voor a.s. bruidsparen
Dd:
Gegevens m an
Naam :
Adres:
Postcode en W oonplaats:
Telefoon:
Mobiel:
Em ail:
Gegevens vrouw
Naam :
Adres:
Postcode en W oonplaats:
Telefoon:
Mobiel:
Em ail:
Gewenste trouwdatum :
Tijdstip:
Voorkeur voorganger:
Overige bijzonderheden:
Toekom stig adres (wanneer bekend):
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