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lees snel verder!

contact

Elimkerk
Waterdaal 1
3817 GV Amersfoort

(033) 461 64 38
evangelisatie-elimkerk@kliksafe.nl
www.prekenelimkerk.nl

agenda

welkom in de elimkerk!

Kerkdiensten
Iedere zondag  zondag   9.30 uur en 16.30 uur 

Goede Vrijdag  vrijdag 29 maart  19.30 uur
Eerste Paasdag  zondag  31 maart  9.30 uur en 16.30 uur
Tweede Paasdag  maandag 1 april  9.30 uur
 
Overige activiteiten
Kinderbijbelclub  iedere zaterdag  10.30 uur

Voor alle genoemde data geldt: Deo Volente, zo de Heere wil.

Op Goede Vrijdag herdenken wij het lijden en het sterven van de Heere Jezus aan het 
kruis. De kruisdood is een smartelijke dood. Met Zijn dood heeft Jezus betaald voor de 
straf op de zonde.

Met Pasen herdenken wij de opstanding van de Heere Jezus uit de dood. Zijn opstanding 
getuigt van het leven. Pasen is het belangrijkste christelijke feest. 
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Wilt u meer weten over de Bijbel? Geef dan 
hieronder uw wens(en) aan door één of meer-
dere hokjes aan te kruisen.

  een gratis Bijbel
  een gratis schriftelijke Bijbelcursus
  een gratis Bijbelcursus op cd-om
  een gratis Bijbelcursus via e-mail
  een persoonlijk gesprek

U kunt uw wens ook doorgeven via het          
e-mailadres op de achterzijde van deze folder.

Naam:
_______________________________________

Adres:
_______________________________________

Woonplaats:
_______________________________________

Graag deze bon sturen naar:
Folder Elimkerk
Hoevelakenseweg 90
3784 WJ Terschuur

het Leven interview met koster Lagerwerf

Leven is belangrijk. Leven betekent relatie 
en contact. Wat is het mooi als het leven op-
bloeit, bijvoorbeeld dat van een klein kind. 
Maar we worden ook ouder. En we moeten 
sterven. Het geeft veel verdriet als iemand 
sterft. Dan worden banden verbroken. 
Sterven hoort niet bij het leven, dat voelen 
we misschien wel aan. De dood heeft een 
ernstig karakter. We kunnen erover inzitten. 

De dood heeft een oorsprong. De dood is 
niet natuurlijk, het hoort niet bij de schep-
ping. Het is ook geen noodlot, nee, de 
dood is door zonde in de wereld gekomen. 
Mensen hebben zich losgemaakt van 
hun Schepper, God. Daardoor kwam de 
dood. Mensen zonder God zijn ten dode 
opgeschreven. Dat is een boodschap 
die de Bijbel leert. Wat is dat ernstig. 

De Bijbel heeft echter ook een antwoord 
op de dood. Jezus is naar de aarde ge-
komen. Jezus is de Zoon van God. Hij 
is God. Hij werd mens. Jezus is God en 
mens tegelijk. Een groot wonder. Jezus 

Wat doet een koster allemaal?
Dat is heel divers. Als koster ben ik de beheerder van het kerkgebouw en het terrein. Ik doe 
de kleine onderhoudsklussen en de dagelijkse schoonmaak. Maar ook het voorraadbeheer 
van Bijbels tot koffiebekers en roerstaafjes toe. Tegelijk ben ik ook de gastheer, om gasten 
welkom te heten en indien gewenst een zitplaats te geven.

Hoe bereidt u het kerkgebouw voor op de diensten van zondag?
Op vrijdag ontvang ik van de dominee het Bijbelgedeelte en de psalmen voor de zondagse 
diensten. Deze geef ik door aan de organisten die die zondag dienst hebben. De Bijbels op 
de kansel en de lessenaar leg ik vast klaar bij het Bijbelgedeelte voor de morgendienst. De 
psalmen en het Bijbelgedeelte voor de morgendienst vermeld ik op de borden aan weers-
zijden van de kansel. Zaterdagavond en zondagmorgen doe ik nog korte inspectierondes 
rondom en in de kerk. Ten slotte test ik de geluidsinstallatie en zet een glas water op de 
kansel voor de dominee. Daarna open ik de deuren en ontvang ik de kerkgangers.

Wat doet u de andere dagen?
In de periode vanaf september tot Pasen zijn er eigenlijk ook iedere doordeweekse avond 
wel activiteiten in de kerk. En ook regelmatig overdag. Ik heb dus genoeg te doen en mijn 
vrouw helpt veel mee. Mijn vrouw en ik zijn eigenlijk samen een kostersechtpaar. In een 
kerkelijke gemeente met circa 1.500 gemeenteleden red je het niet alleen.

Wat vindt u zo mooi aan het werk als koster?
Het is mooi om dienend bezig te zijn in Gods huis. Daarnaast geniet ik van het contact met 
allerlei mensen en vooral met de jongeren van de gemeente, vanwege hun spontaniteit en 
eerlijkheid.

Zijn belangstellenden ook welkom als de deur van de kerk dicht is? 
Ik sta altijd open voor een praatje of om iets van de kerk te laten zien. Bezoekers mogen 
gewoon even aanbellen of op de deur kloppen. De deur is dicht om insluipingen te voorko-
men: ik heb namelijk niet altijd zicht op de deur. 

is ook gestorven. Hij stierf voor de zon-
den, nu ongeveer 2000 jaar geleden aan 
het kruis. Door Pilatus, een Romeinse 
stadhouder, werd Jezus veroordeeld. 
Door Zijn sterven heeft Hij Zijn taak vol-
bracht. Hij heeft geboet voor de zonde.

Jezus is weer opgestaan uit de dood. Ook 
dat is een groot wonder. God de Vader wek-
te Zijn Zoon op. Jezus leeft. Pasen is het 
feest van het leven. Jezus heeft het ware 
leven. Nooit kan en zal Hij meer sterven. 
De dood heeft geen greep meer op Hem. 
Ieder die in Hem gelooft, ontvangt ook het 
leven. Jezus is de Levende. Hij is het Leven. 
Hij zegt het Zelf: “Ik ben de Opstanding en 
het Leven; die in Mij gelooft zal leven, al 
ware hij ook gestorven.” (Johannes 11:25)
               
  Ds. W. Visscher
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