
   

Heer, onze Heer, 
hoe machtig is uw naam 
op heel de aarde   

U die aan de hemel uw 
luister toont- 
met stemmen van 
kinderen en zuigelingen 
bouwt u een macht op 
tegen uw vijanden 
om hun wraak en verzet 
te breken   

Zie ik de hemel, het werk 
van uw vingers, 
de maan en de sterren 
door u daar bevestigd, 
wat is dan de sterveling 
dat u aan hem denkt, 
het mensenkind dat u 
naar hem omziet?   

U hebt hem bijna een 
god gemaakt, 
hem gekroond met glans 
en glorie, 
hem toevertrouwd het 
werk van uw handen 
en alles aan zijn voeten 
gelegd:   

schapen, geiten, al het 
vee, 
en ook de dieren van het 
veld, 
de vogels aan de hemel, 
de vissen in de zee 
en alles wat trekt over de 

Johannes 8: 31-32   

Jezus dan 
zei tegen de 

Joden 
die in Hem 
geloofden: 

Als u in 
Mijn woord 
blijft, bent u 

werkelijk 
Mijn 

discipelen, 
en u zult de 
waarheid 

kennen,  en 
de waarheid 

zal u 
vrijmaken.     

           

  
Nieuwsbrief December 2013   

De Waarheid maakt vrij 
In Mijn Woord blijven en de Waarheid kennen - dat is de genade van Kerst. 
Johannes 1 spreekt over het Woord dat mens werd. De waarheid van Kerst en 
Kerst brengt ons door de Waarheid bij Goede Vrijdag het sterven van Jezus, 
maar ook daarna het Paasfeest de opstanding en Hemelvaartsdag gevolgd door 
Pinksteren. Deze waarheid, Het levende Woord maakt ons vrij, verlost ons van 
zonde en het van Godverlaten zijn. Hij brengt bevrijding van satan en 
verzoening met God.  

Het prachtige lied In de hemel is de Heer

 

van Andre Zyl verwoordt het :   

In de hemel is de Heer   Er is macht in Zijn woord

 

en Zijn glans is als kristal  als de wateren bruist Zijn stem 
Hij is de Heilige van God  als de zon op de zee zo blauw 
en Hij heerst over het heelal  zo is de rijkdom van Zijn trouw   

Er is macht in Zijn woord

  

En aan U alle macht 
als de wateren bruist Zijn stem  alle heerlijkheid en kracht 
als de zon op de zee zo blauw   en aan U is de eer 
zo is de rijkdom van Zijn trouw  en de lof want U regeert!  

En aan U alle macht   U regeert in onze harten 
alle heerlijkheid en kracht  U regeert over het heelal 
en aan U is de eer   U regeert in onze harten 
en de lof want U regeert!  U regeert overal!  

U regeert!  

Miljoenen in gereedheid 
staan de engelen om Zijn troon 
verbijsterend Zijn sieraad 
en de schoonheid van Zijn kroon. 

De Waarheid maakt vrij

 

Dat is voor ons in pastoraat het uitgangspunt en daar waar het omgaat, wanneer 
wij hulp en ondersteuning bieden is ons verlangen dat deze bevrijding en 
vernieuwing plaats vind tot lof en ere van Hem. Dat is werkelijke overwinning 
met eeuwigheidswaarde, ook in 2014.

Wilt u met ons danken en bidden voor

  

De mogelijkheid om het pastorale werk te kunnen blijven doen. 

 

De inzet van de vrijwilligers. 

 

Het Woord en de leiding van de Heilige Geest. 

 

Wijsheid en inzicht om bij Gods Woord te blijven. 

 

Voor de zwangerschap van Melissa(zie achterzijde fam.perikelen) 

 

Bescherming in de geestelijke strijd : dat Jezus als enige Here en 
Verlosser zal worden (h)erkent.   



   
Van de Penningmeester
Omdat de stichting ANBI
de site aangebracht worden en hier zijn we al druk mee bezig.
crisis zijn ook in 
minder. 
bankrekening van de Stichting zien we dat de vaste inkomsten teruglopen. 
Daarom wil ik u het werk van Gerrit en Gerrie van harte aanbevelen. Ondersteun 
Stichting Ad Fontes, zodat het pastorale hulp 
ook in de toekomst d

Namens het bestuur wil ik iedereen die de Stichting in het afgelopen jaar heeft 
ondersteund hartelijk bedanken. Mocht u vragen hebben over het geven van 
giften, aarzel dan niet om contact met mij op te nemen. U vindt mijn gegevens in 
de colof

Met vriendelijke groet!

Jurrie Vazel

Familie
Er is veel gebeurd sinds de laatste nieuwsbrief uitkwam. Ons eerste 
achterkleinkind is geboren! Ze heet Mette is de dochter van Joël en Jill Berkhof.  
Een prachtige en gezonde goedlachse baby. In a
Jasper geboren in het gezin van Jaap en Joanne. Jasper is het broertje van Benjamin 
en Hanne. We mogen ook vooruitkijken: in januari verwachten we ons tweede 
achterkleinkind in het gezin van Gijs en Melissa, onze kleindochter en
Melissa moest de afgelopen weken vanwege een te hoge bloeddruk extra rust 
nemen. 
Heel dankbaar zijn 
generaties. 
zie

 

Op 1 november 2013 is Marjan Tieberink getrouwd met Johan Harberink. Marjan 
heeft 
periode van rouw en verdriet, mocht herstellen. Het is heel bijzonder om haar nu 
zo gelukkig en gezond samen met Johan te zien. 
De huwelijksdag 
zowel persoonlijk als hen d ie
Karibu
toekomst voor hen samen toewensen.

 

Ook mede namens het bestuur willen wij u allen gezeg
en een 
       
Hartelijke groet! 
Gerrit & Gerrie Berkhof

  
Van de Penningmeester
Omdat de stichting ANBI
de site aangebracht worden en hier zijn we al druk mee bezig.
crisis zijn ook in 
minder. 

 
Bijzonder dat Gerrit en Gerrie klaar sta

bankrekening van de Stichting zien we dat de vaste inkomsten teruglopen. 
Daarom wil ik u het werk van Gerrit en Gerrie van harte aanbevelen. Ondersteun 
Stichting Ad Fontes, zodat het pastorale hulp 
ook in de toekomst d

Namens het bestuur wil ik iedereen die de Stichting in het afgelopen jaar heeft 
ondersteund hartelijk bedanken. Mocht u vragen hebben over het geven van 
giften, aarzel dan niet om contact met mij op te nemen. U vindt mijn gegevens in 
de colofon.  

Met vriendelijke groet!

Jurrie Vazel

 

Familieperikelen
Er is veel gebeurd sinds de laatste nieuwsbrief uitkwam. Ons eerste 
achterkleinkind is geboren! Ze heet Mette is de dochter van Joël en Jill Berkhof.  
Een prachtige en gezonde goedlachse baby. In a
Jasper geboren in het gezin van Jaap en Joanne. Jasper is het broertje van Benjamin 
en Hanne. We mogen ook vooruitkijken: in januari verwachten we ons tweede 
achterkleinkind in het gezin van Gijs en Melissa, onze kleindochter en
Melissa moest de afgelopen weken vanwege een te hoge bloeddruk extra rust 
nemen. Gelukkig zijn de laatste berichten goed.
Heel dankbaar zijn 
generaties. En ook daarbij 
zie: Psalm 78:1

Op 1 november 2013 is Marjan Tieberink getrouwd met Johan Harberink. Marjan 
heeft bijna vier jaar bij ons gewoond e
periode van rouw en verdriet, mocht herstellen. Het is heel bijzonder om haar nu 
zo gelukkig en gezond samen met Johan te zien. 
De huwelijksdag 
zowel persoonlijk als hen die
Karibu. Langs deze weg willen

ekomst voor hen samen toewensen.

Ook mede namens het bestuur willen wij u allen gezeg
en een voorspoedig
                                                                                         
Hartelijke groet! 
Gerrit & Gerrie Berkhof

Van de Penningmeester
Omdat de stichting ANBI

 
geregistreerd is

de site aangebracht worden en hier zijn we al druk mee bezig.
crisis zijn ook in het pastorale werk merkbaar en de hulpvraag wordt in aantal niet 

Bijzonder dat Gerrit en Gerrie klaar sta
bankrekening van de Stichting zien we dat de vaste inkomsten teruglopen. 
Daarom wil ik u het werk van Gerrit en Gerrie van harte aanbevelen. Ondersteun 
Stichting Ad Fontes, zodat het pastorale hulp 
ook in de toekomst door kan gaan.

Namens het bestuur wil ik iedereen die de Stichting in het afgelopen jaar heeft 
ondersteund hartelijk bedanken. Mocht u vragen hebben over het geven van 
giften, aarzel dan niet om contact met mij op te nemen. U vindt mijn gegevens in 

Met vriendelijke groet!

 

perikelen

 

Er is veel gebeurd sinds de laatste nieuwsbrief uitkwam. Ons eerste 
achterkleinkind is geboren! Ze heet Mette is de dochter van Joël en Jill Berkhof.  
Een prachtige en gezonde goedlachse baby. In a
Jasper geboren in het gezin van Jaap en Joanne. Jasper is het broertje van Benjamin 
en Hanne. We mogen ook vooruitkijken: in januari verwachten we ons tweede 
achterkleinkind in het gezin van Gijs en Melissa, onze kleindochter en
Melissa moest de afgelopen weken vanwege een te hoge bloeddruk extra rust 

Gelukkig zijn de laatste berichten goed.
Heel dankbaar zijn we met zo n rijke zegen, dat 

En ook daarbij 
Psalm 78:1-7.  

Op 1 november 2013 is Marjan Tieberink getrouwd met Johan Harberink. Marjan 
vier jaar bij ons gewoond e

periode van rouw en verdriet, mocht herstellen. Het is heel bijzonder om haar nu 
zo gelukkig en gezond samen met Johan te zien. 
De huwelijksdag was bijzonder mooi en goed met zo
zowel persoonlijk als hen d ie

Langs deze weg willen
ekomst voor hen samen toewensen.

Ook mede namens het bestuur willen wij u allen gezeg
voorspoedig

  

2014
                                                                                  

Hartelijke groet! 

 

Gerrit & Gerrie Berkhof

 
Van de Penningmeester

 
geregistreerd is

de site aangebracht worden en hier zijn we al druk mee bezig.
het pastorale werk merkbaar en de hulpvraag wordt in aantal niet 

Bijzonder dat Gerrit en Gerrie klaar sta
bankrekening van de Stichting zien we dat de vaste inkomsten teruglopen. 
Daarom wil ik u het werk van Gerrit en Gerrie van harte aanbevelen. Ondersteun 
Stichting Ad Fontes, zodat het pastorale hulp 

oor kan gaan.

 

Namens het bestuur wil ik iedereen die de Stichting in het afgelopen jaar heeft 
ondersteund hartelijk bedanken. Mocht u vragen hebben over het geven van 
giften, aarzel dan niet om contact met mij op te nemen. U vindt mijn gegevens in 

 

Er is veel gebeurd sinds de laatste nieuwsbrief uitkwam. Ons eerste 
achterkleinkind is geboren! Ze heet Mette is de dochter van Joël en Jill Berkhof.  
Een prachtige en gezonde goedlachse baby. In a
Jasper geboren in het gezin van Jaap en Joanne. Jasper is het broertje van Benjamin 
en Hanne. We mogen ook vooruitkijken: in januari verwachten we ons tweede 
achterkleinkind in het gezin van Gijs en Melissa, onze kleindochter en
Melissa moest de afgelopen weken vanwege een te hoge bloeddruk extra rust 

Gelukkig zijn de laatste berichten goed.
met zo n rijke zegen, dat 

En ook daarbij willen wij ons ve

Op 1 november 2013 is Marjan Tieberink getrouwd met Johan Harberink. Marjan 
vier jaar bij ons gewoond e

periode van rouw en verdriet, mocht herstellen. Het is heel bijzonder om haar nu 
zo gelukkig en gezond samen met Johan te zien. 

was bijzonder mooi en goed met zo
zowel persoonlijk als hen d ie

 

dezelfde 
Langs deze weg willen

 

wij Marjan
ekomst voor hen samen toewensen.                         

Ook mede namens het bestuur willen wij u allen gezeg
2014

 

toewensen
                                                                                  

 
geregistreerd is, moeten er

de site aangebracht worden en hier zijn we al druk mee bezig.
het pastorale werk merkbaar en de hulpvraag wordt in aantal niet 

Bijzonder dat Gerrit en Gerrie klaar staan voor mensen in nood. O
bankrekening van de Stichting zien we dat de vaste inkomsten teruglopen. 
Daarom wil ik u het werk van Gerrit en Gerrie van harte aanbevelen. Ondersteun 
Stichting Ad Fontes, zodat het pastorale hulp 

 

en alles wat daar bij komt kijken 

Namens het bestuur wil ik iedereen die de Stichting in het afgelopen jaar heeft 
ondersteund hartelijk bedanken. Mocht u vragen hebben over het geven van 
giften, aarzel dan niet om contact met mij op te nemen. U vindt mijn gegevens in 

Er is veel gebeurd sinds de laatste nieuwsbrief uitkwam. Ons eerste 
achterkleinkind is geboren! Ze heet Mette is de dochter van Joël en Jill Berkhof.  
Een prachtige en gezonde goedlachse baby. In a
Jasper geboren in het gezin van Jaap en Joanne. Jasper is het broertje van Benjamin 
en Hanne. We mogen ook vooruitkijken: in januari verwachten we ons tweede 
achterkleinkind in het gezin van Gijs en Melissa, onze kleindochter en
Melissa moest de afgelopen weken vanwege een te hoge bloeddruk extra rust 

Gelukkig zijn de laatste berichten goed.

 

met zo n rijke zegen, dat we
willen wij ons vertrouwen stellen op de Here onze God, 

Op 1 november 2013 is Marjan Tieberink getrouwd met Johan Harberink. Marjan 
vier jaar bij ons gewoond en we zijn God dankbaar dat zij

periode van rouw en verdriet, mocht herstellen. Het is heel bijzonder om haar nu 
zo gelukkig en gezond samen met Johan te zien. 

 

was bijzonder mooi en goed met zo
dezelfde liefde en zorg hebben 

Marjan

 

en Johan Gods zegen en een goede 
                         

Ook mede namens het bestuur willen wij u allen gezeg
toewensen! 

                                                                                  

  
moeten er

 
voor 2014

de site aangebracht worden en hier zijn we al druk mee bezig.

 
De 

het pastorale werk merkbaar en de hulpvraag wordt in aantal niet 
an voor mensen in nood. O

bankrekening van de Stichting zien we dat de vaste inkomsten teruglopen. 
Daarom wil ik u het werk van Gerrit en Gerrie van harte aanbevelen. Ondersteun 

en alles wat daar bij komt kijken 

Namens het bestuur wil ik iedereen die de Stichting in het afgelopen jaar heeft 
ondersteund hartelijk bedanken. Mocht u vragen hebben over het geven van 
giften, aarzel dan niet om contact met mij op te nemen. U vindt mijn gegevens in 

Er is veel gebeurd sinds de laatste nieuwsbrief uitkwam. Ons eerste 
achterkleinkind is geboren! Ze heet Mette is de dochter van Joël en Jill Berkhof.  
Een prachtige en gezonde goedlachse baby. In augustus werd onze kleinzoon 
Jasper geboren in het gezin van Jaap en Joanne. Jasper is het broertje van Benjamin 
en Hanne. We mogen ook vooruitkijken: in januari verwachten we ons tweede 
achterkleinkind in het gezin van Gijs en Melissa, onze kleindochter en
Melissa moest de afgelopen weken vanwege een te hoge bloeddruk extra rust 

we

 

mogen genieten van volgende 
en stellen op de Here onze God, 

Op 1 november 2013 is Marjan Tieberink getrouwd met Johan Harberink. Marjan 
n we zijn God dankbaar dat zij

periode van rouw en verdriet, mocht herstellen. Het is heel bijzonder om haar nu 

was bijzonder mooi en goed met zo

 

velen die om hen heen staan, 
liefde en zorg hebben 

Johan Gods zegen en een goede 
                         

 

Ook mede namens het bestuur willen wij u allen gezegende kerstdagen 

 
voor 2014

 
veranderingen op 

De gevolgen van de 
het pastorale werk merkbaar en de hulpvraag wordt in aantal niet 

an voor mensen in nood. Op de 
bankrekening van de Stichting zien we dat de vaste inkomsten teruglopen. 
Daarom wil ik u het werk van Gerrit en Gerrie van harte aanbevelen. Ondersteun 

en alles wat daar bij komt kijken 

Namens het bestuur wil ik iedereen die de Stichting in het afgelopen jaar heeft 
ondersteund hartelijk bedanken. Mocht u vragen hebben over het geven van 
giften, aarzel dan niet om contact met mij op te nemen. U vindt mijn gegevens in 

Er is veel gebeurd sinds de laatste nieuwsbrief uitkwam. Ons eerste 
achterkleinkind is geboren! Ze heet Mette is de dochter van Joël en Jill Berkhof.  

ugustus werd onze kleinzoon 
Jasper geboren in het gezin van Jaap en Joanne. Jasper is het broertje van Benjamin 
en Hanne. We mogen ook vooruitkijken: in januari verwachten we ons tweede 
achterkleinkind in het gezin van Gijs en Melissa, onze kleindochter en

 

haar man. 
Melissa moest de afgelopen weken vanwege een te hoge bloeddruk extra rust 

mogen genieten van volgende 
en stellen op de Here onze God, 

Op 1 november 2013 is Marjan Tieberink getrouwd met Johan Harberink. Marjan 
n we zijn God dankbaar dat zij, na een 

periode van rouw en verdriet, mocht herstellen. Het is heel bijzonder om haar nu 

velen die om hen heen staan, 
liefde en zorg hebben voor de stichting 

Johan Gods zegen en een goede 

ende kerstdagen 

 
                         

 
    

 

      

      

veranderingen op 
gevolgen van de 

het pastorale werk merkbaar en de hulpvraag wordt in aantal niet 
p de 

bankrekening van de Stichting zien we dat de vaste inkomsten teruglopen. 
Daarom wil ik u het werk van Gerrit en Gerrie van harte aanbevelen. Ondersteun 

en alles wat daar bij komt kijken 

 

Namens het bestuur wil ik iedereen die de Stichting in het afgelopen jaar heeft 
ondersteund hartelijk bedanken. Mocht u vragen hebben over het geven van 
giften, aarzel dan niet om contact met mij op te nemen. U vindt mijn gegevens in 

Er is veel gebeurd sinds de laatste nieuwsbrief uitkwam. Ons eerste 
achterkleinkind is geboren! Ze heet Mette is de dochter van Joël en Jill Berkhof.  

ugustus werd onze kleinzoon 
Jasper geboren in het gezin van Jaap en Joanne. Jasper is het broertje van Benjamin 
en Hanne. We mogen ook vooruitkijken: in januari verwachten we ons tweede 

haar man. 
Melissa moest de afgelopen weken vanwege een te hoge bloeddruk extra rust 

mogen genieten van volgende 
en stellen op de Here onze God, 

Op 1 november 2013 is Marjan Tieberink getrouwd met Johan Harberink. Marjan 
, na een 

periode van rouw en verdriet, mocht herstellen. Het is heel bijzonder om haar nu 

velen die om hen heen staan, 
voor de stichting 

Johan Gods zegen en een goede 

ende kerstdagen 
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