
5 mei  Single zijn = eenzaam zijn?! 

Jacco de Jonge is psycholoog bij de Reformatorische 
Psychologenpraktijk Nederland gevestigd in Alblasserdam. 
Hij hoopt deze avond bovenstaand onderwerp toe te 
lichten. Niet iedereen ervaart eenzaamheid in het ‘single-
zijn’. Voor anderen is dit wel een dagelijkse worsteling. 
Hopelijk leer je jezelf en anderen beter begrijpen, als je  

   deze lezing hebt gehoord… 

 
19 mei       Bijzondere natuurmomenten in Kroondomein Het Loo               

Deze avond komt Frederik Bunt met 
een prachtige diapresentatie over wat 
hij allemaal ziet en beleeft tijdens zijn 
werk als jachtopzichter in 's konings 
achtertuin. Op spectaculaire wijze 
weet hij bijzondere momenten vast te 

leggen. Deze adembenemende beelden worden verfraaid met prachtige bijpassende 
coupletten uit het psalmboek. Zangers en natuurliefhebbers komen deze avond aan hun 
trekken. Geniet van een prachtig stukje Nederland! 
 

2 juni  De Hugenoten in de Cevennen – een onbekende periode belicht 
De presentatie laat iets zien over de geschiedenis van de 
Hugenoten, een geschiedenis met veel lijden en strijd. De 
Reformatie heeft aanvankelijk ook in Frankrijk diep wortel 
geschoten. Dat leidde tot burgeroorlogen en vervolging. 
Tallozen ontvluchtten Frankrijk, o.a. naar ons land. Tot de dag 
van vandaag zijn de herinneringen aan deze periode in de 

Cevennen nog te vinden. Ook voor ons leerzame geschiedenis met indrukwekkende 
blijken van geloofsmoed, waar dr. J.T. van den Berg ons deze avond over vertelt. 

15/16 juni  Heerlijk even weg!                   

30 juni   Oud-rechercheur Paalman: ‘Had ik me maar stil gehouden over 
vuurwerkramp’ 

Jan Paalman was één van de rechercheurs die onderzoek deed 
naar de oorzaak van de vuurwerkramp in Enschede in 2000. Hij 
werd het korps uitgewerkt, omdat hij en zijn collega De Roy 
volhielden dat André de V., die de brand gesticht zou hebben, 
niets met de ramp te maken had. Het hele verhaal hoor je op 
deze boeiende avond.  

Voor alle data geldt Deo Volente 
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Van harte welkom!          
Entree € 7,00 
[a] Apeldoornseweg 60 in Wekerom; locatie: Sportzaal ’s Heeren Loo Midden-Nederland 

[e] info@bosrand.nu [i] www.bosrand.nu 
[f] www.facebook.com/Bosrandjongerenorganisatie  

[t] 06-20429167 (Linda) of 06-12813006 (Corien) 
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13 januari Actieve start van het nieuwe jaar! 
We hopen in 2018 te 
starten met een 
gezellige 
bowlingavond!  
Terwijl spelers 
proberen alle kegels 
om te werpen, is er 
gelegenheid om elkaar alle goeds toe te wensen, 

contacten te leggen en te verstevigen. Welkom om 19.45 uur in de Veluwehal in 
Barneveld en laat zien wat je kunt!  

 

27 januari Malawi.. daar hebben ze jouw gebed, gift, inzet nodig…  

Ze is in Malawi geweest.. en 
Marijke de Wit, voorlichtster, 
heeft daar de nood gezien, 
maar ook de kansen om 
training, hulpverlening en 
onderwijs te geven op grond van Gods Woord en in aansluiting 

bij de Reformed Presbyterian Church. Wim Akster en Bep Klok zijn uitgezonden naar 
Malawi en deze zomer hopen een aantal vrijwilligers hen bij te staan bij een klusproject 
en vakantieBijbelweek. Vergeet je portemonnee niet vanavond! 

 

10 februari  Een belangrijk moment voor burgers en politici:  
Gemeenteraadsverkiezingen! Kom naar het debat!  

Binnenkort gemeenteraadsverkiezingen…! Deze verkiezingen 
worden één keer per 4 jaar gehouden, de laatste was op 19 
maart 2014. Je kiest dan leden van de gemeenteraad. Maar waar 
kies je eigenlijk voor? Wat doet een gemeenteraad? En waarom 
is het zo belangrijk om te stemmen? Vier partijen gaan in debat 
voor jullie stem. Wie kies jij en waarom? Het debat zal geleid 
worden door Riekelt Pasterkamp. 
  

24 februari De Westminster Catechismus; wat kunnen wij ervan leren? 

 Op deze avond hoopt ds. J.B. Huisman uit Ermelo iets te vertellen 

over het ontstaan van de Westminster Catechismus. De 
Westminster Catechismus bestaat uit een grote en een kleine 
catechismus. Beiden zijn niet los te zien van de Westminster 
Confessie (belijdenis). Om een helder zicht te krijgen op de 
Westminster Catechismus is het van belang ook kort de 

Westminster Confessie aan de orde te stellen. Daarna zal de inhoud van de grote/kleine 
catechismus in hoofdlijnen aan bod komen. Samen zullen we ook kijken wat de 
overeenstemming/verschillen zijn met de Heidelberger Catechismus. En... wat is de 
waarde ervan, ook voor ons?! 

 
10 maart  Kunstmatige of artificiële intelligentie?  

Wat een moeilijke woorden! Maar het bestaat! Deze avond is 
Gert-Jan van Heugten onze gast. Hij werkt mee aan Weet 
Magazine, studeerde aan de TU van Eindhoven en heeft het 
bedrijf Waarom Schepping? Kunstmatige of artificiële 
intelligenties zijn apparaten die reageren op data of impulsen 
uit hun omgeving. Op basis daarvan nemen ze zelfstandig 
beslissingen. Het gaat dus niet om de rekenkracht, maar om de mogelijkheid zelfstandig 
te leren en beslissingen te nemen. Wat voor invloed gaat dit krijgen in onze 
maatschappij en ons persoonlijke leven? Hoe kijken wij hier als christen naar? 

 
24 maart Huisbezoek     

Naast de prediking is huisbezoek een middel, waardoor de Heere 
Zijn Kerk onderwijst, bouwt en wil uitbreiden, vroeger en nu. Is 
dat ook onze ervaring? Zien we uit naar het volgende huisbezoek, 
of zien we er juist tegenop? Of….? 
Ouderling E. van Veldhuizen van de Gereformeerde Gemeente 

van Ede behandelt dit thema met ons aan de hand van de volgende punten:  

 Bijbelse lijnen ten aanzien van huisbezoek 

 Historische lijnen binnen de kerkgeschiedenis 

 Praktische zaken rond huisbezoek  

7 april     Burgeroorlog in Syrië: daar vecht iedereen tegen iedereen. 
Sjiieten tegen Soennieten, radicalen tegen gematigden, Koerden tegen de 
rest. Hoe steekt dat wespennest in elkaar? En wat hebben wij daar mee te 
maken? Amerika, Turkije, Iran en Rusland houden zich er uitgebreid mee 
bezig. En wij? Kunnen we vanaf een afstandje toekijken terwijl christenen 
en anderen klem zitten? En dan is er nog de vluchtelingenproblematiek, 
waar heel Europa mee worstelt. Dhr. B. Florijn, geschiedenisdocent aan 

de Jacobus Fruytier s.g. hoopt ons een overzicht te geven voor wat meer inzicht. 

21 april   Dagje uit! De invulling is nog een …  
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