
   

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 

Psalm 23

 

Een psalm van David. 
De HEERE is mijn Herder, 

mij ontbreekt niets. 
Hij doet mij neerliggen in 

grazige weiden, 
Hij leidt mij zachtjes naar 

stille wateren. 
Hij verkwikt mijn ziel, 

Hij leidt mij in het spoor van 
de gerechtigheid, 

omwille van Zijn Naam.  

Al ging ik ook door een dal 
vol schaduw van de dood, 
ik zou geen kwaad vrezen, 

want U bent met mij; 
Uw stok en Uw staf, 
die vertroosten mij.  

U maakt voor mij de tafel 
gereed 

voor de ogen van mijn 
tegenstanders; 

U zalft mijn hoofd met olie, 
mijn beker vloeit over.  

Ja, goedheid en 
goedertierenheid zullen mij 

volgen 
al de dagen van mijn leven. 

Ik zal in het huis van de 
HEERE blijven 

tot in lengte van dagen.    

  
Nieuwsbrief voorjaar 
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Na de donkere dagen 

 
een getuigenis   

De stap naar Ad Fontes in 2010 is niet een gemakkelijke stap 
geweest. Willen praten over je diep gewortelde verdriet was niet 
iets om naar uit te zien. Maar ik was zo moe van d ie steeds 
terugkerende donkere dagen. Elk jaar opnieuw kwam er een 
periode dat ik weg zakte in de emoties van het gemis. Mijn lichaam 
was helemaal in vuur en vlam geweest van de kind jes d ie ik 
verwachtte, maar d ie niet in deze wereld geboren konden worden. 
Maar in de vele gesprekken d ie ik daar met Gerrie over heb gehad , 
heb ik geleerd daar over te praten en begrip te krijgen. We hebben 
nu een gedenkplekje thuis. Het heeft geholpen om er meer over te 
praten en het een plek te geven. Dat wij vertellen mogen dat ook wij 
kindjes hebben, niet hier maar bij onze hemelse Vader. 
Door d it alles heen ben ik geestelijk gegroeid . Ook in de periodes 
dat ik het niet voelde, weet ik dat God er bij was. Nu ben ik in een 
periode gekomen dat ik dankbaar kan zijn, ik weet dat Hij ook nu 
bij ons is. En ons leert verder te leven met dit verdriet, maar met een 
hoopvolle toekomst van weerzien. Wij zijn dankbaar voor de open 
deur die Gerrit en Gerrie bieden.

  

Heel troostrijk zijn de woorden uit Jesaja 40:10-11:  

Zie, de Heere Heere!  Met kracht zal Hij komen, 
en Zijn arm zal heersen. 
Zie,  Zijn loon heeft Hij bij Zich, 
Zijn arbeidsloon gaat voor Hem uit. 
Als een herder zal Hij  Zijn kudde weiden: 
Hij zal de lammetjes in Zijn armen bijeenbrengen 
en in Zijn schoot dragen; 
de zogenden zal Hij  zachtjes leiden. 

Wilt u met ons danken en bidden voor

   

We zijn dankbaar dat we het pastorale werk nog steeds kunnen 
doen. Er gebeuren kleine en grote d ingen in de levens van de 
mensen d ie we mogen ondersteunen. Dank ook met ons mee voor 
de vrijwilligers d ie ons werk mogelijk maken. Dankbaar zijn we 
voor Gods Woord en de leid ing van de Heilige Geest. Wilt u ook 
voor ons bidden? Dat we elke keer opnieuw de wijsheid en het 
inzicht mogen hebben en d icht bij Gods Woord mogen blijven? Bid 
u met ons mee voor bescherming in de geestelijke strijd?  
Gerrit en Gerrie   
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Van de penningmeester  
Het gaat goed met Stichting Ad Fontes, het pastorale werk is in volle 

gang. Om ook de financiën goed en gezond te houden, hebben wij als 

bestuur de vrijheid genomen om bij deze nieuwsbrief een 

machtigingskaart voor giften toe te voegen. Dit om u te motiveren na 

te denken om een gift over te maken en het pastorale werk op deze 

manier te ondersteunen. Van Gerrie kwam het idee om een voorstel 

te doen om meer donateurs te krijgen d ie bereid zijn om ons werk 

voor een klein bedrag (bijv. 5 euro per maand) te sponsoren. 

Uiteraard is het via internet bankieren ook mogelijk om uw 

maandelijkse gift automatisch over te maken. Wilt u zo vriendelijk 

zijn bij de overschrijving uw naam en postcode te vermelden. 

Omdat financiële ondersteuning noodzakelijk is om het werk van Ad 

Fontes door te kunnen laten gaan, vragen wij u om ook in uw 

omgeving mensen aan te moedigen ons werk met een klein bedrag te 

ondersteunen. Vele kleintjes maken een grote, zegt een bekend 

gezegde. En zo is het ook. Als we met vele kleine bijd ragen het werk 

van Gerrit en Gerrie ondersteunen, maken we het mogelijk om 

d ingen te doen d ie groot zijn in het koninkrijk van God. Dingen d ie 

voor de wereld onzichtbaar zijn, maar d ie zo kostbaar zijn in Gods 

ogen. Bent u al donateur? Via deze weg wil ik u graag bedanken voor 

uw ondersteuning en trouw! We zijn hier superdankbaar voor!  

Met vriendelijke groet,  
Jurrie Vazel - Penningmeester 

Van de bestuurstafel  
Er zijn in de afgelopen periode d iverse veranderingen binnen het 
bestuur geweest. We brengen u hierbij op de hoogte. In de eerste 
plaats is Lita Bramer gestopt met haar bestuursfunctie. Ook mede in 
verband met haar gezondheid en de noodzakelijke rust en herstel 
heeft ze d it besluit genomen. Via deze weg willen we haar hartelijk danken voor haar ondersteunende 
rol en inzet. Daarnaast wensen we haar een volledig herstel na deze zware periode.   

We hebben Ria Goosselink gevraagd om het bestuur te komen versterken. Na een periode van rijp 
beraad heeft ze besloten om deze taak op te pakken. We zijn daar als bestuur blij en dankbaar mee. In 
de volgende nieuwsbrief zal Ria zichzelf aan u voorstellen.  
Onze secretaris Miriam van der Schaaf heeft haar bestuursfunctie ook neergelegd . Andere 
werkzaamheden en de drukte van haar actieve gezin hebben haar tot deze stap doen besluiten. We zijn 
dankbaar voor haar inzet de afgelopen jaren en zijn heel blij met het feit dat haar man, Jan-Pieter, met 
inzet zorg draagt voor onze website: www.ad-fontes.nl. Zo blijven we toch verbonden. Als bestuur 
gaan we op zoek naar een nieuwe secretaris en tot die tijd zal ik deze taak op mij nemen.  
Veel veranderingen, maar we hebben het vertrouwen dat het werk van Stichting Ad Fontes met d.v 
dezelfde rust en stabiliteit door mag gaan.  
Ook namens de andere bestuursleden wil ik u hartelijk groeten en een goede zomer van 2014 
toewensen.  
Theo Prijs - Voorzitter 

http://www.ad-fontes.nl

