
 
Stil mijn ziel wees stil 

en wees niet bang 

voor de onzekerheid 

van morgen 

God omgeeft je steeds 

Hij is er bij 

in je beproevingen en 

zorgen 

God u bent mijn God 

en ik vertrouw op u 

en zal niet wankelen 

Vredevorst  

vernieuw een vaste 

Geest in mij 

die rust in u alleen 

 

Stil mijn ziel wees stil 

en dwaal niet af 

Dwars door het dal zal 

hij je leiden 

Stil, vertrouw op hem 

En hef je schild tegen 

de pijlen van verleiding 

God u bent mijn god 

Stil mijn ziel wees stil 

en laat nooit los 

De waarheid die je 

steeds omarmd heeft 

Wacht wacht 

op de Heer 

De zwartste nacht 

verdwijnt wanneer het 

daglicht doorbreekt 

 

God u bent mijn god 

ik rust in u alleen 

         --------------- 

Opwekking 717 
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2015 -  Een heftige tijd 
In deze tijd waarin er zoveel via de social-media onze gezinnen en levens 

binnenkomt. Is het bijna onmogelijk alles te volgen en dan met een open 

en bewogen hart te luisteren naar…. ja wat horen wij en wat  doen we er 

mee. Is het in deze wereld met zoveel lawaai  en ook de positief  drukke 

bezigheden nog mogelijk om werkelijk te luisteren? Ja het is mogelijk, in  

Mattheüs 11:15 zegt Jezus – Wie oren heeft om te horen, laat hij horen. 

Horen/ Luisteren/ Zien  in de stilte Gods stem verstaan ondanks en zelfs 

midden in het dagelijkse lawaai?  Dat kan alleen als we afstemmen op 

Hem die spreekt door Zijn woord, de Heilige Geest, die spreekt door de 

natuur  (zie Psalm 19  De ene dag spreekt overvloedig tot de andere, de 

ene nacht geeft kennis door aan de andere. Geen spreken is er, geen 

woorden zijn er, hun stem wordt niet gehoord.) En of we nu zingen: Het 

ruime  hemelrond vertelt met blijde mond; daar ruist langs de wolken; 

Heer onze Heer hoe heerlijk is Uw naam die U ons noemt door sterren 

zon en maan…  het doet er niet toe. God openbaart zich in alle opzichten, 

ook wil hij onze oren,  harten en ogen openen om te luisteren naar die 

goede boodschap aller tijden, die in de stilte is te verstaan, dat Gods plan 

met de mensen en de wereld uiteindelijk fantastisch wordt. Goed is het 

om de keuze te maken tijd en stilte te zoeken om tot Hem te naderen dan 

zal Hij ons nabij zijn (Jacobus 4: 8). 

Dankbaar zijn Gerrit en ik met de geboorte van ons 4e achterkleinkind. 

Haar naam is ”Hosea” dit betekent “verlossing”. Elke roep van haar 

naam mag ons herinneren aan de genade en verlossing in Jezus die zelf 

de verlossing is en deze tot stand heeft gebracht. En in Hem alleen is het 

dat het werk van de Stichting  Ad Fontes er is en kan zijn. Tot lof en ere 

van Hem die zich laat vinden “in de stilte van het zachte suizen van de 

wind en in de geboorte van een kind”.               

Met vriendelijke groet van Gerrie. 

             

Wilt u met ons danken  en bidden voor……. 
- De mogelijkheden die er zijn om mensen te bemoedigen te 

helpen Gods weg en plan van het leven te leren volgen.  

- Danken voor de vele jongeren in Nederland die God willen 

volgen Hem dienen en eren. 

- Voor het bijzondere van onderwijs, beschikking hebben over 

boeken en muziek. 

- De ondersteuning en de mogelijkheden die het CPC ons bied.  

- De ondersteuning van vrijwilligers en 

donateurs en, en, en……… 
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    ………..… 

- Bidt u met ons mee dat wij wijsheid en het inzicht mogen 

hebben om dicht bij Gods Woord mogen blijven.  

- Voor bescherming in de geestelijke strijd. 

- Kracht en moed om positief door te kunnen gaan. 

- Wijsheid voor de bestuursleden en vrijwilligers. 

 

Hartelijk dank en Gods zegen gewenst van 

  Gerrit en Gerrie  

 

 

Van de bestuurstafel  

24 April jl. was een stralende dag, de dag waarop Gerrie en Gerrit 

Berkhof, door hun zoon onder voorwendsel meegenomen naar het 

Gemeentehuis in Vriezenveen, tot op het aller- allerlaatste moment 

onkundig van de feestelijke gebeurtenis, dat zij beiden werden 

benoemd tot “lid der Orde van Oranje-Nassau”! 

Deze welverdiende maatschappelijke erkenning voor hun beider 

roeping/werkzaamheden – geïnitieerd  door dominee Nico Mels – 

vervult het betuur van “Ad Fontes” natuurlijk ook met de nodige 

trots en voldoening. Twee teksten mochten wij hen geven:  

 

 Psalm 36:11:  

 Strek Uw goedertierenheid uit   

 over degenen, die U kennen 

 en Uw gerechtigheid over de oprechten van hart. 

 

 Psalm 146:5 

 ’t Is de Heer’, die ’t recht der armen, 

 Der verdrukten gelden doet; 

 Die, uit liefderijk erbarmen, 

 Hongerigen mildlijk voedt; 

 Die gevangenen vrijheid schenkt, 

 En aan hun ellende denkt. 

 -----

Wij hopen en verwachten dat Gerrie en Gerrit 

gestimuleerd door deze onderscheiding nog  

vele jaren hun werkzaamheden mogen  

voortzetten in Gods’ Koninkrijk. 

 

Namens het bestuur, 

Theo Prijs. 

            

 

 “ HEM KOMT TOE  

  ALLE LOF EN EER”                                                                                                          
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