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Biddag voor gewas en arbeid  
Elke tweede woensdag in maart is het biddag. Biddag is een gedenkdag. Wij geven hiermee aan dat wij afhankelijk 

zijn van God. Wij verwachten dat wij alles, zoals ons dagelijks werk en onze arbeid van Hem verwachten. Bij “werk” 

denken wij niet alleen aan een betaalde baan, maar ook aan al het vrijwilligerswerk wat wij doen, onze huiselijke 

bezigheden, kortom alles wat wij ten goede laten komen van onze medemens en de maatschappij waarin wij leven. 

Vraag elke dag aan God of Hij je leven wil inrichten en dank God voor je leven ondanks dat wij niet bij machte zijn 

om zijn grootheid te begrijpen. Het leven dat wij leven is onderhevig aan ups en downs. Maar wij mogen weten en 

erop vertrouwen dat God weet waar Hij mee bezig is. De profeet Zacharias verwoorde het eeuwen geleden zo: 

“Voor een gelovige is het een voortdurende oefening om het leven in al zijn facetten te beleven voor Gods 

aangezicht”. Wij mogen hier leven maar God roept ons op om te bouwen aan zijn koninkrijk en wil ons helpen om 

dat niet te verliezen in onze prestatiedrang, onze eerzucht of een wereldse levenswijze. Het leven zoals God dat 

heeft bedoeld is niet vanzelf sprekend. Wij denken dat wij heel goed kunnen leven zonder God. Als je niet bidt om 

deze afhankelijkheid dan merken wij dat het gewas wel groeit en de arbeid die wij doen loont. Velen voelen zich 

thuis in een wereld waarvoor geen plaats is voor onze God. Al eeuwenlang heeft onze westelijke cultuur de neiging 

om een leven te leven zonder God. Iedereen is er aan gewend om de beslissingen te nemen zonder eerst hierover 

God te raadplegen. Pas als wij problemen ervaren komt onze God in beeld. Dan blijkt ook onze afhankelijkheid van 

onze God. Wij merken dat in ziekenhuizen en thuis bij problemen zoals ziekte, heel veel wordt gebeden. Maar als wij 

sterk zijn en het goed hebben dan is het goed om ook dan te bidden tot onze hemelse Vader. In alle sectoren van 

de samenleving is het belangrijk om te bidden en dat Gods naam geheiligd wordt. Vergeet niet dat wij afhankelijk 

zijn van onze Vader in de hemel en dat alles wat er gebeurt naar zijn wil is. Wij kunnen het daar verschrikkelijk 

moeilijk mee hebben. Toch is het belangrijk dat wij elke dag God aanbidden en al onze moeilijkheden bij Hem 

neerleggen. De uitkomst die God geeft is door ons niet altijd te begrijpen omdat onze God zover boven ons staat. 

God is wat dat betreft onnavolgbaar. Maar Hij doet niets zonder redenen. Daarop mag iedereen die gelooft rustig 

op vertrouwen.  Bidt u ook elke dag? 

     

Uitnodiging bij de kerkdiensten  
De coronamaatregelen zijn weer verledentijd. Dat betekent dat iedereen weer welkom is in onze diensten.  
Echter moeten wij wel goed denken aan de kwetsbare personen in ons midden. Ook gasten zijn welkom bij 
onze diensten. U kunt rustig komen zonder u aan te melden. 

 
Kerkdiensten 
De kerkdiensten zijn live te volgen via onze kerkomroep en ons YouTube kanaal HGK 033. 
Op onze site: www.hgk-bs.nl  staat een link naar de kerkomroep en YouTube om gehouden diensten terug te 
kijken. 

 
Giften en bijdragen 
Regelmatig zijn er broeders en zusters die d.m.v. een gift onze jonge kerk financieel willen steunen.   
Wij willen alle gevers hiervoor hartelijk dank zeggen. 
Wilt u a.u.b. ook uw adres vermelden bij het geven van de giften, het geven van een bijdrage of de VVB? 
Het is namelijk voor de penningmeester moeilijk om bij dezelfde namen de juiste personen te zetten. 

http://www.hgk-bs.nl/
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Collecten en rekeningnummer  
In elke dienst zijn bij het uitgaan de collecten. Voor alle collecten en giften zijn wij onze Schepper bijzonder 
dankbaar. Op de Beamer worden de collecten warm aanbevolen en ook ons rekeningnummer komt er op.  
Dit is NL42RABO0349984514  t.n.v. Hersteld Gereformeerde kerk Bunschoten – Spakenburg. 
 

Paas – Bijbel actie. 

 

Biddagcollecte: Noodhulp Oekraïne 
We kennen allemaal de beelden van wat er nu gaande is in Oekraïne. Het Russische leger is heftige oorlog begonnen tegen het 

Oekraïense volk. We kijken er met ontzetting naar. En ook met machteloosheid. Wat kunnen we doen? Natuurlijk, in de eerste 

plaats bidden. Dat het volk mag standhouden, dat er een spoedig eind komt aan de strijd. En dat ook de kerk daar de rust mag 

krijgen en de moed en de middelen om een baken van hoop te zijn. 

Maar we kunnen meer doen. Sinds enkele jaren wordt door een kleine organisatie vanuit DGK Opeinde steun verleend 

aan Evangéliumi Református Egyház (ERE), de Evangelisch Gereformeerde Kerken in Subcarpatia, zuidwest Oekraïne. Deze 

organisatie, Charitas Evangéliumi Református Egyház (CERE), onderhoudt met de broeders en zusters daar intensieve 

contacten en wordt voortdurend op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen. 

Op dit moment (2 maart) is de situatie in de streek van ERE vergelijkbaar met vele plaatsen in het land. Weliswaar is er (nog) 

geen sprake van bombardementen in de directe omgeving maar wel is een grote vluchtelingenstroom opgang gekomen naar 

buurland Hongarije. Ook verschillende leden van de kerken zijn gevlucht waaronder een predikantsgezin. Van het gezin van ds. 

Tóth zijn de kinderen nu ook in Hongarije. De predikant zelf is thuis. Zodra zaken geregeld zijn zullen echtgenote en het 

jongste kind weer terugkeren naar huis. Mevr. Tóth kan (nog) heen en weer reizen tussen haar woonplaats en de plaats waar de 

oudste kinderen verblijven. 

Er is dringend financiële hulp nodig: voor de kerken, voor hulpbehoevenden en ontheemden. We hebben daartoe de afgelopen 

dagen een 'financieel kanaal' tot stand kunnen brengen via Hongarije. Want rechtstreeks overmaken van giften naar Oekraïne is 

niet meer veilig en loopt kans vroeg of laat in verkeerde handen te vallen. Daarom maken we gebruik van een Hongaarse 

bankrekening van het eerder genoemde gevluchte predikantsgezin. Van daaruit worden donaties in onderling overleg verdeeld 

binnen het kerkverband en waar verder nodig. Dat is op dit moment de veiligste en meest efficiënte manier om (financiële) hulp 

te verlenen. We weten niet precies hoeveel er nodig is. Maar ieder kan inschatten veel, gezien de enorme omvang van de ramp 

die zich daar voltrekt.  

De kerkenraad heeft afgelopen maandag besloten de biddagcollecte voor Noodhulp Oekraïne te bestemmen. We willen in de 

tweede collecte geld bijeenhalen voor de organisatie Charitas  Evangéliumi Református Egyház (CERE). Onze diakenen zullen 

de ingezamelde gaven overmaken op de diaconale rekening van DGK Opeinde, met het kenmerk Oekraïne. Deze worden door 

CERE rechtstreeks en volledig aangewend voor hulp in Oekraïne. U kunt uw gaven geven tijdens de biddagdienst of 

overmaken op het bankrekeningnummer van de kerk NL42 RABO 0349984514 t.n.v. Hersteld Gereformeerde kerk Bunschoten 

– Spakenburg, onder vermelding van Oekraïne. Als u liever rechtstreeks een gift overmaakt kan dat via de rekening van 

CERE: NL88RBRB0827785585 t.n.v. De Gereformeerde Kerk Opeinde. Vergeet niet te vermelden Oekraine. 

Al twee jaar ging deze actie niet door vanwege de Corona. Daarom willen wij u nu vragen een bijdrage voor 
de Bijbels en de portokosten over te maken aan de stichting Friendenstimme, NL23 RABO 0322 4325 88, 
onder vermelding van: Paasgroet Bunschoten. 
Zij versturen dan de Bijbelpakketjes voor u.  De actie duurt tot vrijdag 1 april. 
Geef hen juist in deze moeilijke tijd deze schat van grote waarde !  
U / jij doet toch ook mee ? Stort uw /jouw bijdrage 
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Kindercrèche in de Vaartkerk 
Elke week is er een kindercrèche tijdens de vroege dienst. U hoeft zich hiervoor niet aan te melden. De 
kinderen kunnen gewoon gebracht worden als men de kerkdienst bezoekt. 

  
Haal- en brengservice 
Als men mensen meeneemt, anderen dan die bij het gezin horen,  wordt geadviseerd een mondkapje te 
dragen in de auto. Als men vervoer nodig heeft dan kunt u contact opnemen met Wouter Huygen, 
 telefoon: 06-53637475. 
  

Steun 

Vindt u het belangrijk dat onze gemeente er is en wilt u ons steunen, dan vragen we allereerst om uw gebed. 
Ook stellen we het zeer op prijs wanneer u ons financieel wilt steunen. 
U kunt uw bijdrage overmaken op bankrekeningnummer: NL42 RABO 0349 9845 14 t.n.v. Hersteld 
Gereformeerde kerk Bunschoten-Spakenburg graag onder vermelding van uw adres. 

 
Lid worden 

Als u graag lid wil worden van onze gemeente dan staat op onze site in het menu onder “aanmelden” een 
formulier wat u online kunt invullen. Als u op verzenden klikt komen alle gegevens op de juiste plek.  


