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Iedere zondag houden we samenkomst in het gebouw van Stichting de Overbrugging (vh Thomaskerk)
aan de Margrietstraat 2 te Oud-Beijerland. We doen dat weten met inachtneming van de coronaregels.
Hierbij inbegrepen, dat we beperkt zijn in het aantal personen en dat degenen die aanwezig zijn, ook
geregistreerd dienen te worden, voor het geval dat er achteraf iemand toch besmet blijkt te zijn.
In deze samenkomsten nemen we tijd om onze Heer en God te loven en te prijzen d.m.v. liederen (niet
hardop gezongen), voor het openen van Gods Woord en voor een tijd van aanbidding.
Ook vieren wij dan (iedere week dus) de “maaltijd des Heren”, waarin wij het sterven èn de overwinning
over de dood, door de Here Jezus Christus, dus zijn opstanding, gedenken.
Dit alles onder de leiding van Zijn Heilige Geest.
De samenkomst begint om 10:00 uur, waarna we (helaas) de deur moeten sluiten. U kunt nog wel aanbellen, en wij de deur
voor u zullen openen om u alsnog van harte welkom te heten.

Uitvoerenden in de diensten deze maand :
Zondag
Zondag
Zondag
Zondag
Zondag

1 November
8 November
15 November
22 November
29 November

Broeder van dienst

Spreker

Zangdienst

Jaap de Jongh
Bert Boers
Korstiaan (Bert)
Frans Kort
Erik Buurmans

Kees Smits
Kees Kruijf
Hans Huijzer
Wim Evers
Cees Terpstra

Peter Verheij
Like (Wia)
Korstiaan (Bert)
Tarita Melisse
Wia Boers

Wilt u persoonlijke voorbede dan is dat altijd mogelijk. Vraagt u het één van de oudsten of het pastoraat.
Wanneer u dit tijdens èn in de samenkomst zelf wilt, vraagt u het dan even aan de broeder van dienst.
Vanaf woensdag 7 oktober kunt u weer elke 2 weken een studie online vinden zijn van br. Hans Huijzer.
Voor de diverse bidstonden raadpleegt u de website van de Gemeente voor adressen en data.
www.egsaron.nl
Wilt u een verzoeklied opgeven, richt u zich dan tot degene die de zangdienst op die zondag leidt (zie hierboven)
Doet u dat dan uiterlijk 10 dagen voorafgaande aan de zondag dat u het lied wilt laten zingen.

Verjaardagen en Huwelijken
HUWELIJKEN:

10e Yvonne & Arjan Tuk

VERJAARDAGEN: 5e Inger Smit Roeters, 7e Kirsten Hanszen, 20e Frans Melisse,
en de 1e van december Korstiaan Hoogvliet

STUUR EEN KAARTJE, DAT DOET GOED !!!
Allen (alvast) van harte gefeliciteerd en Gods Zegen toegewenst voor het nieuwe levens- en/
of huwelijksjaar.
Contact met Evangeliegemeente Saron?
Internet: www.egsaron.nl
Emailalgemeen: info@egsaron.nl
Email pastoraat: pastoraalteam@egsaron.nl
Banknummer: NL72ABNA0588033731
(ANBI)
Kopij voor de volgende maandbrief vóór of op de laatste zondag van een hele week van deze maand: bert.boers@upcmail.nl.
Of gewoon even afgeven tijdens een samenkomst eveneens vóór of op diezelfde laatste zondag van deze maand.

OVERDENKING
Zere tenen
Een paar weken geleden stootte ik mijn kleine teen tegen de poot van de zware, eikenhouten
salontafel. En niet zo zachtjes ook! In een reflex trok ik mijn voet omhoog, greep die met mijn
beide handen vast en danste zo een rondje door de kamer terwijl ik het complete ‘Halleluja’
van Händel zong. Toen na een paar minuten de pijn iets begon af te nemen, ging ik zitten en
trok ik mijn sok uit om mijn voet te inspecteren. Mijn teen zat nog aan mijn voet. Dat was al
heel wat. Hij stond wel een tikje scheef, maar kleine tenen staan vaak scheef, dus dat was
het probleem ook niet. Toen ik er op drukte, deed het pijn. Dat was minder leuk. Ik probeerde
op mijn voeten te staan, maar ook dat deed pijn. Lopen ging al helemaal niet.
Mijn man stelde voor om naar de dokter te gaan, maar daar voelde ik niet veel voor. Ten
eerste had ik verjaardagsvisite, helemaal uit het hoge noorden. Daar wilde ik van genieten.
Ten tweede was het weekend, dus de dokter had geen dienst en dat zou betekenen dat ik naar de EHBO-post in
het ziekenhuis moest gaan. Mijn ervaring leerde me dat je daar, wanneer het niet zo heel ernstig is, gerust een
aantal uren kunt zitten voor je echt geholpen bent en weer naar huis kunt. En daar had ik al helemaal geen zin in.
Ik besloot het weekend af te wachten en als het dan nog zeer deed, zou ik wel naar mijn eigen dokter gaan.
Eenmaal maandag was mijn voet paars, deed hij nog zeer en kon ik er nog niet op lopen. Maar ik had nog niet veel
zin om naar de dokter te gaan. Waarschijnlijk was het gewoon gekneusd en dat gaat vanzelf wel over. Maar na
twee weken was het nog niet over.
Toen belde ik met de doktersassistent en zij adviseerde me om de teen met een tape te spalken. Zo zou die tot rust
kunnen komen. Maar ja, ik had geen tape in huis en als ik een tape om mijn tenen had, zou ik waarschijnlijk mijn
schoenen niet meer aan kunnen. En hoe moest ik dan boodschappen doen!
Geen tape om de voet, dus, en niet naar de dokter. Ik probeerde mijn teen wat te ontzien door meer op de
binnenkant van mijn voet te steunen. Maar dat gaf weer hele nieuwe klachten. Pijn aan de binnenkant van mijn
been en een zere enkel. Uiteindelijk kon ik er niet om heen. Als ik de rest van mijn been gezond wilde houden,
moest ik wel naar de dokter met die teen. De dokter dacht dat het vermoedelijk een gebroken middenvoetsbeentje
was. En daar moest ik toch echt wat mee doen.
God zegt in de Bijbel dat we allemaal leden zijn van hetzelfde lichaam. Veel mensen vinden van zichzelf dat ze
alleen maar de kleine teen zijn. Misschien is dat wel zo, maar die kleine teen heeft een hele belangrijke functie. Die
houdt het hele lichaam in evenwicht. Als die teen verwond is, heeft de rest van het lichaam een probleem. Het kan
dan gaan scheef lopen en benen kunnen dan overbelast worden.
Het is zo belangrijk dat wij als gemeente zorg dragen voor ons hele lichaam. Niet alleen voor degenen die in onze
ogen topprestaties leveren, onze ‘armen’ en ‘benen’, maar juist voor die personen die in onze ogen ‘slechts’ een
kleine teen zijn. Als wij niet goed zorgen voor de kleinste leden onder ons, gaan wij op den duur problemen krijgen
die zo groot zijn dat daardoor het hele lichaam, de hele gemeente, niet meer kan doen waar God het voor
geroepen heeft.
Ook innerlijke, emotionele wonden, onze eigen zere tenen, hoe klein ze ook lijken, hebben genezing nodig. Als we
er niks mee doen, reageren we vanuit onze verwonding, waar we andere mensen weer mee zullen belasten en
verwonden. God zegt: ‘Ik ben uw Genezer.’
Laten we naar Hem toe gaan met onze ‘zere tenen’. Dan zullen ze genezing ontvangen en kan ons lichaam weer
naar behoren functioneren.
Uit Uitdaging.nl

Rubrieken
Zending:
Haïti
De situatie in Haïti lijkt weinig veranderd.
Er is geen actueel nieuws uit dit land of over het kinderdorp.

Wilt u wel blijven bidden voor Haïti
De wereldwijde coronacrisis is ook op Haïti. Daar waar wij in Nederland alle luxe hebben van goede gezondheidszorg, is die er in Haïti niet.
- Bid dat de kinderen en medewerkers de quarantaine kunnen blijven volhouden.
- Bid voor de bescherming en veiligheid van alle kinderen en medewerkers.
- Bid voor de medewerkers die wel het dorp uit moeten, dat zij geen besmetting oplopen.
- Bid voor Johan en Wilcie die in quarantaine zijn op het dorp, in het bijzonder voor Johans kwetsbare gezondheid
- Bid dat het team de goede keuzes maakt in deze moeilijke omstandigheid.
- Dank God voor de vele giften voor voedselpakketten. Maar er is nog steeds veel nodig.
www.hartvoorhaiti.nl
www.facebook.com/hartvoorhaiti
Fondation Coeur pour Haïti
Johan Smoorenburg
B.P. isggg
Petion – Ville

IBAN: NL76 INGB 000 5361685 (BIC: INGB NL2A)
IBAN: NL24 DEUT 0501162194 (BIC: DEUT NL2N)
Giften t.n.v. Stichting Hart voor Haïti, Pijnakker.

Haïti

Zending:
Nederland/Brazilië
Fam.Jonker, Boskoop
Helaas is er geen nieuws binnen gekomen van de familie Jonker.
God’s zegen en een hartelijke groet, Ronald & Ruth/ Anna en Esther/ Ronald: 0638670449/ Ruth: 0638949713/
Reijerskoop 151/ 2771 BH Boskoop/ rhcjonker@gmail.com/ rsdfjonker@gmail.com




IBAN: NL32ABNA 0556542819 St. Ethnos360 Nederland
ovv "Project 39 – Onderwijs - Onderhoud- Brazilië rrj"
(ANBI, dus vermeld niet onze naam)
of direct:
BIC: INGBNL2A IBAN: NL90 INGB 0005319141 RHC Jonker (Persoonlijk)
Voor vragen over wonen, werken of financiën, zaakwaarneming Thuisfront Commissie

Cees Visser: 0629312688; Janneke Visser: 0714013950

Zending:
Australië
09-10-2020

We hebben de Seminar 'Doula en Geboortecoachingafgerond!
We hebben zoveel plezier gehad om te leren over zwangerschap en geboorte en
hoe je een vrouw tijdens haar bevalling kunt ondersteunen. Alyssa verdiept zich
op dit moment verder in deze studie om een certificaat te kunnen ontvangen als
doula/ geboortecoach via de 'Global BirthEducators Network'. Ze gaat lessen

bijwonen van de cursus 'Peaceful Birth Partnership’ om zich voor te bereiden op het werken als doula in het
Midden-Oosten.
Geniet hieronder van wat foto's en leuke feitjes over de geboorte!

Leren over de kracht van de placenta en het bekken!
‘Het uit laten kloppen van de navelstreng’ is ,dat de verloskundige na de geboorte een
paar minuten wacht met het afbinden van de navelstreng zodat het bloed nog van de
moeder naar de baby door blijft stromen. Een paar belangrijke voordelen voor de baby
zijn:
• het bloedvolume van de baby stijgt met zo'n 30%;
• de baby heeft gedurende de eerste paar dagen een hogere waarde van rode
bloedcellen;
• de baby heeft een verhoogde ijzerwaarde voor tot wel zes maanden, wat een boost
geeft aan de lichamelijke en geestelijke ontwikkeling;
• de baby krijgt extra bloed vol zuurstof uit de placenta, met veel belangrijke
gezondheidsvoordelen.

Leren over de fases van een bevalling.
Pijn tijdens de bevalling heeft een functie. Het activeert de
juiste hormonen die werken als een natuurlijke pijnstiller en
die bijdragen aan het leggen van een band tussen moeder
en baby. Pijn helpt de moeder in de juiste positie om de
baby uit te drijven, pijn helpt de moeder om te weten
wanneer ze moet persen en nog veel meer! Onnodige
interventie zoals pijnmedicatie kan het natuurlijke proces
van het lichaam in de weg staan en de ontwikkeling van de
baby en het leggen van een band na de geboorte in de weg
staan.
Dit acroniem helpt om te onthouden (Engels), pain (pijn) is:
Purposeful (het heeft een doel)
Anticipated (je weet dat het komt)
Intermittent (de pijn komt in golven)
Normal (het hoort erbij)

Alyssa geeft les in de vicieuze cirkel van angst-spanning-pijn.
wanneer een vrouw met angst aan een bevalling begint, zal dit spanning in
haar spieren opleveren. Wanneer haar spieren niet ontspannen zijn,
veroorzaakt dat meer pijn. En meer pijn kan weer meer angst veroorzaken.
Om deze cirkel te doorbreken, kunnen moeders en hun bevallingspartners
oefenen in bepaalde strategieën om zich comfortabeler te voelen. Signalen van
een goed gevoel reizen sneller door ons zenuwstelsel naar de hersenen dan
pijnsignalen. Een ritme van ontspanning kan helpen om pijn tijdens een
bevalling te dragen.

Les krijgen over zes gezonde geboortegewoontes
De zes gezonde geboortegewoontes zijn:
1. Laat de bevalling uit zichzelf op gang komen.
2. Wees actief en blijf in beweging.
3. Zorg voor een doula, nabij familielid of vriend(in) voor ondersteuning.
4. Vermijd ingrepen rond de geboorte die niet nodig zijn.
5. Probeer een bevalling liggend op je rug te voorkomen en pers als je
lichaam je vertelt dat je dat moet doen.
6. Houdt de baby bij je. Dat is het beste voor JOU en je BABY!

Leen geeft jonge mannen les over de menstruele cyclus.
Licht heeft invloed op ons lichaam en ons voortplantingssysteem. De
menstruele cyclus van een vrouw kan samenvallen met de stadia van de
maan. Bij de afwezigheid van kunstlicht kan maanlicht een effect hebben op
ons biologische systeem en de regelmaat van de cyclus en de hormoonbalans
verbeteren.

Leren over strategieën die je meer comfort geven in de verschillende
stadia van een bevalling
Weetje: strategieën voor meer comfort en ontspanning hebben onder andere
betrekking op:
• omgeving – gematigd licht, veilige plek, rust, aromatherapie, muziek, een zelfde
soort omgeving als bij voorspel;
• beweging – lopen, squatten, dansen, lunges doen, een geboortebal gebruiken;
• aanraking – massage, het strekken van de heupen, warm en koud water;
• afleiding – een bad, een film, gezonde snacks, bordspelletjes;
• meditatie – visualisatie, bevestiging en ademhalingsoefeningen.

Meer leren over het bekken en hoe verschillende geboortefases
ruimte maken voor de baby om naar buiten te komen.
net zoals er wat gewrik en wat heen-en-weer bewegen nodig is om je ring van je
vinger af te halen, zo helpt het om te bewegen en je bekken te stretchen om een
baby geboren te laten worden!

Hoe moet je geboorte coaching zien als onderdeel van Gods
koninkrijk?
Want zie, Ik schep een nieuwe hemel en een nieuwe aarde.
Aan de vorige dingen zal niet meer gedacht worden, ze zullen niet meer
opkomen in het hart.
Maar wees vrolijk en verheug u tot in eeuwigheid, in wat Ik schep, want zie, Ik
schep Jeruzalem een vreugde en zijn volk blijdschap.
En Ik zal Mij verheugen over Jeruzalem en vrolijk zijn over Mijn volk.
Geen stem van geween zal erin meer gehoord worden, of een stem van
geschreeuw.
Daar zal niet meer zijn een zuigeling die maar enkele dagen leeft of een oude
man die zijn dagen niet zal volmaken, want een jonge man zal sterven als een honderdjarige, maar een zondaar, al
is hij honderd jaar, zal vervloekt worden.
Jesaja 65:17-20
Het grondwoord waarin deze tekst over wordt gesproken is ‘shalom’, wat betekent heelheid, welbevinden, vrede,
gerechtigheid, uitredding, voorspoed, een visioen van hoe het zou moeten zijn. Het is een oproep om de
maatschappij te veranderen.
Het doet me denken aan een Zuidafrikaans concept ‘Umbuntu’, dat betekent: mijn welbevinden is verbonden met
jouw welbevinden, mijn genezing hangt samen met jouw genezing’.
Over heel de wereld sterven vrouwen en baby’s door complicaties tijdens hun zwangerschap en bevalling.
Complicaties die voorkomen hadden kunnen worden. De oorzaak hiervan is een gebrek aan gezondheidszorg,
onderwijs, transport, voeding, de waarde van de stem en de noden van de vrouw en ten slotte ongerechtigheid.
We zien in Jesaja 65 dat Gods dromen niet alleen spiritueel zijn, ze zijn ook fysiek. Het evangelie gaat over het
herstellen van de vier verschillende relaties die in de Hof van Eden kapot zijn gegaan: onze relatie met God, onze
relatie met anderen, onze relatie met onszelf en onze relatie met het land. God is een holistische God en we zijn
geroepen om Zijn Koninkrijk vandaag op deze aarde te brengen en een katalysator te zijn voor de verlossing van
ALLE DINGEN, inclusief het recht doen aan vrouwen en baby’s.
Dat is waarom Leen en ik steeds meer passie krijgen voor het geven van onderwijs en support aan vrouwen en
families in het Midden-Oosten, zodat ze zelf goed geïnformeerde keuzes kunnen maken. We willen hen een stem
geven!

Gebedspunten:
Alyssa heeft zo af en toe last van PTSS-symptomen na een traumatische gebeurtenis een aantal jaar geleden. Wil
je met ons bidden voor genezing en een gezonde verwerking hiervan?
We hebben de laatste maanden veel gesprekken gehad over racisme. Onze harten breken samen met dat van
God over het onrecht dat onze broers en zussen met een andere huidskleur meemaken. Bid met ons dat God
ons westerlingen laat zien waar wij (of we daar nu wel of geen weet van hebben) systemisch racisme
geaccepteerd hebben. Bid voor inleving zodat we dit kunnen veranderen.
Bid met ons dat God ons zijn goedheid en leiding laat zien nu we ervoor willen gaan om geboorte coaching in het
Midden-Oosten te gaan doen.
Niets van dit alles is mogelijk zonder jullie ondersteuning! Als je onze groeiende bediening wilt ondersteunen, stuur
dan een mailtje naar leenhokke91@hotmail.com
Als je nog steeds aan het lezen bent: dank je wel! Dit was nogal een lange update, haha!

We houden van jullie en bidden om Gods zegen!

Vergeet niet: we horen ook graag van jullie! Voel je vrij om ons te mailen of een berichtje te sturen over wat God doet in
je leven, of stuur ons welk gebedspunt je dan ook hebt toe! We wensen jullie Gods zegen! Leen en Alyssa

Leen & Alyssa's post adres is:
PO Box 132
2505 Port Kembla, NSW
Australia

Thuisfront Commissie Leen on a Mission
p/a Kerk met Passie, Pand 9
Van Heemstraweg West 9
Zaltbommel, Gelderland 5301WJ
The Netherlands

Vervolgde
Christenen
Als de bijbel zegt, gerechtigheid en recht zijn de grondslag van uw troon, wat kunnen we hier en met name onze
vervolgde broeders en zusters naar uit zien.
Dat er op een dag recht en gerechtigheid zal geschieden.
Wat er gebeurt is soms hartverscheurend, (zie de 2 voorbeelden) en dat we toch vooral onze broeders en zusters
in gebed brengen bij de troon van genade. Vanuit het mens zijn is het niet op te brengen waar zij soms doorheen
moeten gaan, maar God kan en wil, door De Kracht van Zijn Geest, Zijn Woord en ik geloof ook door de gebeden
van mede broeders en zusters, hun de kracht geven om net als Jezus, Zijn Zoon alles over te geven aan Hem die
rechtvaardig oordeelt.
Dat ze hun ogen gericht hebben op de vergelding die God op Zijn tijd zal geven.
De tweelingzussen Hassana en Hussaina Garba uit Nigeria zijn ontvoert uit hun ouderlijk huis.
Het huis staat naast de kerk waar hun vader Ibrahim ouderling is. Ibrahim werd in zijn buik geschoten waarna zijn
dochters werden meegenomen. De trend van Militante Fulaniherders om christelijke meisjes te ontvoeren, te
dwingen tot een bekering tot islam en dan uit te huwelijken of te houden als seksslaaf, bestaat al lang, maar het
aantal ontvoeringen lijkt toe te nemen.
Een omstander zegt: “het is hartverscheurend en wordt ondragelijk; Christelijke tweelingzussen zijn thuis
gekidnapt”. De vader ligt in het ziekenhuis.
Een ander voorbeeld:
Op internet wordt opgeroepen tot geweld tegen Bob Fu,
Bij zijn huis verzamelde zich ruim 50 demonstranten die achter de oproep staan. Het gezin wordt nu bewaakt. Bof
Fu is een voormalige leider van een ondergrondse kerk in China. In 1996 vluchtte hij met zijn vrouw naar Amerika
en sindsdien komt hij op voor mensen rechten en vrijheid van godsdienst in China.
“ik bid dat God deze dreiging gebruikt om te laten zien dat de Chinese communistische partij het christendom wil
vernietigen. Alle christenen moeten weten wat er werkelijk gebeurt in China en nu zelfs in Amerika.
Wij, die nog steeds vrijheid mogen hebben, zijn wij, bent u bereid om dagelijks voor mijn/onze broeders en zusters
te bidden?

Trijnie.

Contact met Evangeliegemeente Saron?
Internet: www.egsaron.nl
Emailalgemeen: info@egsaron.nl
Email pastoraat: pastoraalteam@egsaron.nl
Banknummer: NL72ABNA0588033731
(ANBI)
Kopij voor de volgende maandbrief vóór of op de laatste zondag van een hele week van deze maand: bert.boers@upcmail.nl.
Of gewoon even afgeven tijdens een samenkomst eveneens vóór of op diezelfde laatste zondag van deze maand.

