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LICHT IN LIJDEN

MEDITATIE

Jezus’ lijden in het licht van
Zijn hemelvaart
“Het geschiedde, toen de dagen van Zijn opneming vervuld werden, dat Hij Zijn
aangezicht naar Jeruzalem keerde om daarheen te reizen”
(Lukas 9:51)
Wij zijn meestal niet gewend om een
direct verband te leggen tussen Jezus’
lijden en Zijn hemelvaart. Toch gebeurt
dat wel in onze tekst.
Lukas spreekt over “de dagen van Zijn
opneming”, dus de tijd dat Hij weer zou
worden opgenomen in de hemel; ook in
Handelingen 1 gebruikt Lukas diezelfde
uitdrukking “opgenomen worden” voor
de hemelvaart van de Heere Jezus.
Standvastig in het lijden
De tekst zegt heel nadrukkelijk dat Hij
Zijn aangezicht naar Jeruzalem keerde
om daarheen te reizen. Maar dat had
Jezus toch veel vaker gedaan: naar
Jeruzalem reizen? In ieder geval ter
gelegenheid van de grote feestdagen.
Dan ging hij daarheen, vanuit Galilea in
het noorden van het land, waar Hij een
groot deel van de tijd van Zijn openbare optreden doorbracht.
Wat was dan het bijzondere hier? Wel,
dit is het begin van Zijn láátste reis
van Galilea naar Jeruzalem; hij keert,
vóór Zijn opstanding uit de dood, niet
meer naar Galilea terug. Hij gaat nú
naar Jeruzalem om daar te lijden en te
sterven.
Overigens: Hij gaat er niet rechtstreeks
heen; het wordt een reis van een aantal maanden, waarbij Hij de tijd neemt

om in allerlei steden en dorpen
het evangelie te verkondigen
en wonderen te doen; Hij
trekt van de ene plaats naar
de andere in het grensgebied
van Galilea en Samaria, en
dan door Perea (een deel van
het Overjordaanse). Langzaam
maar zeker gaat Hij zo in de
richting van Judea en naar Jeruzalem
toe.
Maar al duurt het nog een tijd voordat
Hij daar zal zijn: Hij keert Zijn aangezicht van nu af naar Jeruzalem. Die
uitdrukking geeft aan, hoe standvastig
Hij is in Zijn besluit om in Jeruzalem
het lijden tot verzoening van de zonden op Zich te nemen.
Als Hij niet zo standvastig was
geweest, dan zou de hele mensheid
voor eeuwig verloren zijn geweest.
Maar – de drieënige God zij eeuwig
dank en eer – Hij nam het lijden
standvastig op Zich.
Ook al onderweg
Niet voor niets belijden wij in zondag
15 van de Heidelbergse Catechismus,
dat Christus tijdens héél Zijn leven op
aarde Gods toorn tegen de zonde
gedragen heeft, al was dat in het
bijzónder zo aan het einde van Zijn
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We beleven de weken van de lijdenstijd. Dat geeft altijd veel overdenking
van de weg die de Heere Jezus moest
afleggen om voor voldoening te zorgen
door Zijn kruisoffer. Bij verschillende
lijdensmomenten voegt de evangelist
toe: opdat de Schrift vervuld zou worden. Jezus’ lijden was niet toevallig.
Het zijn niet de mensen zoals Kajafas,
Pilatus en Herodes die Hem het lijden
hebben aangedaan. God Zelf heeft
bepaald het waarom, hoe en wat van
het lijden van Zijn Zoon. Het moest
alles gebeuren volgens de raad van
God! Is dat niet iets om diep over na
te denken?
Persoonlijk hadden wij blijde gedenkdagen. We mochten 40 jaar getrouwd
zijn en het is 40 jaar geleden dat ik in
het ambt van predikant werd bevestigd. De Heere gaf veel zegen en daar
zijn we dankbaar voor. De HEERE is
groot van goedertierenheid.
Trouwe lezers zullen de rubriek Draagt
Elkanders Lasten hebben gemist. Onze
vaste medewerkster Willeke Breederveld
is helaas definitief gestopt met het
verzorgen van haar bijdragen. Zij heeft
dat een lange tijd mogen doen en
haar werk werd zeer gewaardeerd. We
vinden het erg jammer dat zij niet langer kan meewerken. We bedanken
haar hartelijk voor alle bijdragen die ze
een lange tijd heeft geleverd. Willeke is
druk bezig met studeren, en we wensen haar daarbij Gods zegen toe.
We zijn nog op zoek naar een vervanger. Mocht iemand een geschikt persoon
weten, dan horen we dat graag!
We zijn dankbaar dat ds. J. van Amstel
ondanks een periode van ziekte toch
weer zijn bijdragen heeft geleverd. Ieder
Gods zegen gewenst bij het lezen van
dit nummer!
H.I. Ambacht
ds. J.P. Boiten

leven. Ook onderweg naar Jeruzalem
behoorde het bijvoorbeeld bij Zijn lijden dat men in een dorp Hem niet wilde ontvangen. En daarbij leed Hij ook
onder het onbegrip van de kant van
Zijn eigen discipelen. Want in de verzen die op onze tekst volgen, lezen we
dat Hij niet welkom was in een dorp
waar Samaritanen woonden. En
Jakobus en Johannes stellen dan voor
om dat dorp door de bliksem te laten
vernietigen. De discipelen leefden nog
teveel met de gedachte van een
Messias die Zich al binnenkort als
Koning zou openbaren; het bleek maar
heel langzaam tot hen door te dringen
dat Hij eerst moest lijden en sterven.
Jezus wijst hen dan ook terecht; in
vers 56 zegt Hij dat Hij niet gekomen
is om te verderven, maar om te behouden. Ook de Samaritanen konden en
mochten, ondanks hun afwijzing van
Jezus op dat moment, nog tot bekering
komen. Het heden van de genade was
toen – en is nu – nog niet voorbij! En
later zou blijken dat inderdaad een
aantal Samaritanen tot geloof in Jezus
kwamen. Ook Johannes zou – inmiddels
zachtmoedig gemaakt! – daarbij een
rol spelen (Handelingen 8)!
Zo weerstond Jezus de verzoeking die
van de kant van twee van Zijn eigen
discipelen op Hem af kwam En Hij verdroeg de afwijzing van Hem door de
bewoners van dat dorp. Zo blééf Hij
standvastig het plaatsvervangende lijden op Zich nemen. Anders had geen
enkele zondaar behouden kunnen worden. Maar nu kan het voor u en mij,
ook als wij Hem, net als die
Samaritanen, eerst afgewezen hebben.
In het licht van Zijn hemelvaart……
en van Zijn wederkomst
In onze tekst legt Lukas, geïnspireerd
door de Heilige Geest, een direct verband tussen lijden en hemelvaart. Het
doet ons denken aan wat later

2   Kracht naar Kruis no. 6 • Maart 2020

4829526 KNK 6.indd 2

24-03-20 11:14

Hebreeën 12 gezegd zal worden. Daar
lezen we dat Jezus vanwege de vreugde die Hem in het vooruitzicht was
gesteld, het kruis op Zich genomen
heeft en de schande niet geacht heeft.
Bij die vreugde hoorde zeker ook Zijn
hemelvaart, de terugkeer in de heerlijkheid van de Vader, waar Hij vóór
Zijn menswording van eeuwigheid af
geweest was. Maar dat niet alleen. Die
vreugde hield ook in dat degenen voor
wie Hij zou sterven, daar bij Hem zouden komen, al diegenen die door de
Vader aan Hem gegeven zijn (zie Joh.
17: 24).
Gelooft u echt in Hem? Zoekt u vergeving van zonde en vrede met God
doordat Jezus de plaats van zondaars
ingenomen heeft? Het is nu nog de tijd
van de genade, nu is het nog niet te

laat. U mag nog de toevlucht nemen
tot Zijn verzoenend lijden en sterven.
Laat u dan ook door Hem met God verzoenen!
Wie Hem zo leert kennen, die zal aan
het einde van zijn of haar leven zelf
ook in de hemel worden opgenomen,
wat onze ziel betreft. En daarna, vanaf
Zijn wederkomst, wordt het nog rijker:
dan zal zelfs het lichaam van Gods kinderen in heerlijkheid opgewekt worden,
hoe lang en hoe erg dat lichaam soms
ook ziek geweest kan zijn. Dan is er
een eeuwig leven met ziel en lichaam
in gemeenschap met Hem, op de nieuwe aarde, waar niemand meer zal zeggen: ik ben ziek.
Alblasserdam
Ds. W.W. Nijdam

Hoop en troost
‘Laat Israël hopen op de Heere, want bij
de Heere is goedertierenheid en bij Hem
is veel verlossing.’ Psalm 130:7, lezen
Psalm 130.
Dit lied is een boetepsalm en het
behoort bij de pelgrimsliederen. De
psalmdichter klaagt over het onrecht
dat het volk moet ondergaan, het moet
lijden en er is sprake van schuldbelijdenis. De dichter vergelijkt zich in de nood
met zijn volk, zoals momenteel bij ons.
Dan roept elke moeilijke levenssituatie
zonden in gedachten, maar ook dat er
vergeving en genade bij God is, zodat
Hij gevreesd wordt. Soms is de verlossing nog toekomst muziek, maar zal
zeker komen.

hoopt op het Woord van de Heere en
Israël aanspoort om het van de Heere
te verwachten, worden wij in onze
moeilijke levenssituaties aangespoord
om verlossing van de Heere te verwachten. De Heere is onze Verbondsgod en
Hij is trouw aan zijn belofte! Bij Hem
ligt onze hoop en troost! Zeker wanneer
we zien op het lijden van Jezus
Christus, dat een basis is voor ons lijden. Hij redt zijn volk. Een christen
staat in het lijden niet alleen!
ds. C. Bos,
Benschop

Onze hoop in deze moeilijke tijd en het
vertrouwen op de Heere veranderen het
hart van de bidder. Zoals de dichter
Maart 2020 • Kracht naar Kruis no. 6   3

4829526 KNK 6.indd 3

24-03-20 11:14

Gebed voor “kranke mensen” (1)
U weet het vast wel. Dat er
gebeden achter in uw bijbeltje staan. Onder het kopje
“christelijke gebeden” staan
er gebeden afgedrukt die “in
de vergadering der gelovigen” worden gebruikt. Zo
treffen we er een gebed aan
om te bidden voordat zondags de
preek wordt gehouden. En een gebed
voor alle nood van de christenheid
zondags na “de predikatie”. Verder zijn
er gebeden voor de handelingen van
de kerkenraad. Ook vinden we gebeden die voor en na het eten kunnen
worden gebruikt.
Deze gebeden zijn daarin opgenomen
om de gelovigen te helpen de verschillende zaken in hun gebedsleven onder
woorden te brengen. Maar ik denk dat
ze tegenwoordig haast niet (meer)
worden gebruikt. En dat sommigen
misschien nauwelijks kennis hebben
genomen van de inhoud van die gebeden. Toch is het nuttig om ze te lezen
en de inhoud op ons te laten inwerken. Onder die liturgische gebeden is
ook een “gebed voor kranke en aangevochten mensen” opgenomen. Als u
dit nagaat, blijken het er twee formuliergebeden te zijn. Ze vertonen overeenkomsten maar ook verschillen.
In een aantal artikelen willen we deze
gebeden doornemen en overdenken.
We kunnen er uit leren hoe het
geloofsleven in de tijd van het maken
van deze gebeden functioneerde. De
gebeden zijn vol van Bijbelse gedachten, zodat het ook in dat opzicht leerzaam voor ons kan zijn.
Deze formuliergebeden voor de zieken
zijn al opgenomen in het eerste
Psalmboek van Petrus Datheen. Deze

predikant leefde van 1531 tot 1588 en
was een grote reformator in de kerkhistorie van ons vaderland. Hij was
o.a. predikant in de Nederlandse
vluchtelingengemeente in Frankenthal,
Duitsland. Daar heeft hij in 1566 een
compleet kerkboek in de Nederlandse
taal laten verschijnen. Dat boek is in
feite een vertaling en berijming van
het Geneefse psalmboek in het
Nederlands. Aan dat kerkboek lagen
vormen van liturgie ten grondslag van
gemeenten uit Londen en de Paltz. In
de eerst genoemde gemeente kende
men als een liturgische handeling “het
ziekenbezoek”. In de orde van Paltz
stonden “gebeden bij zieken en stervenden”. In het kerkboek van Datheen
is dat geworden tot “gebeden voor
zieke en aangevochten mensen”. Deze
gegevens zeggen ons dat de invloed
van Calvijn in alles merkbaar aanwezig
is. Het dienstboek van Datheen voor
de Nederlandse vluchtelingengemeente
in Frankenthal is in wezen hetzelfde
als het Dienstboek van Geneve, het
dienstboek van Calvijn. Calvijn en
Beza hebben het zgn Geneefse Psalter
samen gesteld. Dat was een gezangboek met psalmberijmingen. Het is de
grote verdienste van Datheen dat hij
deze psalter in het Nederlands heeft
vertaald.
In 1563 gaf Datheen voor het eerst
zijn kerkboek uit. Later heeft hij dit
aangevuld, zodat de bundel die in
1566 werd gedrukt een volledige liturgie bevat. Dat wil zeggen : formulieren voor doop- en avondmaalsbediening. Algemene kerk- en
huisbegebeden, een korte onderzoeking van het geloof, een huwelijksformulier en dus ook de gebeden voor
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zieke en aangevochten mensen.
Dit dienstboek van Datheen werd door
de provinciale synode van Dordrecht in
1574 aangewezen als het kerkboek
voor de Nederlandse Hervormde kerk.
Dus het werk van Datheen vormt
(mede) de achtergrond van het verloop van onze kerkdiensten. En die
reformatorische arbeid ligt ook mede
achter de gebeden die in ons psalmboek een plaats hebben gekregen.
Deze psalmberijming van Datheen
kreeg goede ingang onder de calvinistische gelovigen. Van 1566 tot 1773
was zijn psalmberijming de leidende
liedbundel in de Nederlandse
Hervormde Kerk. De reformatorische
kerk heeft nooit ergens voorgeschreven dat men de gebeden in die bundel
verplicht moest gebruiken. Het zijn
zgn. formuliergebeden waarin Bijbelse
leiding wordt gegeven om als hulpmid-

Lijdenstijd
Weer mogen wij beschroomd,
verwonderd,
des Heeren lijden gadeslaan
En in de geest, ontschoeid de voeten,
de Via Dolorosa gaan.
Wie kan Gethsemané begrijpen?
Wie peilt het Goddelijk geduld
bij hoon en spot? Wie peilt de liefde
die hier des Heilands hart vervuld?
O, Geest van God, wil dit ons leren!
Wij hebben Hem dit aangedaan.
Wil, uit genade, aan het kruishout
het handschrift onzer zonden slaan.

del te dienen voor het bidden. Als het
over het bidden gaat zijn er altijd vragen die boven komen. Kan ik als zondig mens tot de heilige God bidden?
Hoe moet ik bidden? Wat mag ik in
mijn gebed naar voren brengen? En
als het gaat over ziekte is het de
vraag: mag ik dan bidden om genezing? Of moet ik vragen om berusting
en onderwerping aan de moeite die ik
mee maak?
En als ik nog niet bekeerd ben of niet
zeker weet of ik een kind van God
ben, moet ik dan afzien van het bidden? Zijn die formuliergebeden goed
om na te spreken in mijn gebed, zodat
het niet uit maakt of ik een ware gelovige ben of niet?
Deze vragen zijn met andere aan te
vullen. Met deze en dergelijke vragen
hebben gelovigen ook in de tijd van
de Reformatie geworsteld. Vanuit de
kerk is geprobeerd om hierin leiding te
geven. In dat kader moeten we
de formuliergebeden zien.
H.I. Ambacht
ds. J. P. Boiten

Uit: Wachten op de morgen,
door F. van der Schoot-van Dam
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Werkt de satan onder ons? (1)
De boze is aan het werk in de
wereld om ons heen. En naarmate de Heere Jezus terugkomt intensiveert hij zijn
kwade praktijken. Omdat hij
terdege weet dat zijn periode om zoveel verschrikkelijke
dingen te verrichten beperkt is
en wordt. Want er is er slechts
één Die regeert en Die als
Overwinnaar te voorschijn zal komen.
Op klompen
Het is een oude uitdrukking dat je de
duivel aan kunt horen komen, als hij
op klompen komt. Maar als hij op
‘sokken’ komt, wat merk je van hem
en van zijn duistere bezigheden? Vaak
gaat hij zo te werk dat wij het niet
doorhebben dat hij aan de gang is.
Om slechts één voorbeeld te noemen:
als in een gesprek onderling worden
leugens verteld. Niet met opzet, maar
van het één komt het ander. Je tuint
er als het ware in, wanneer wat
gezegd wordt niet op waarheid berust.
Dan heeft de duivel schik. Het Woord
van God onderwijst ons (en in de
belijdenis van de kerk spreken we dit
na), dat liegen en bedriegen eigen
werken van de duivel zijn.
Er is dan steeds onderscheidingsvermogen voor nodig om het verborgen
werk van de boze te doorzien. Hij is
zo gemeen dat hij op visites en bij
bezoeken zomaar aanwezig is.
Openbaar
Het is volstrekt duidelijk wanneer hij
zijn echte gezicht laat zien en we
merken dat we met hem en zijn rijk te
maken hebben. Alleen al de namen,
waaronder hij zich presenteert, illustreren met wie wij te maken hebben

en dat hij er achter zit.
Om maar meteen duidelijk te maken
met wie wij van doen hebben, laat hij
zien dat satanisme bij hem vandaan
komt en dat de satanskerk zijn eigen
terrein is.
Allerlei occulte zaken hebben meer van
doen met het rijk van de duisternis
dan met het rijk van het licht.
Zwarte magie spreekt voor zich en
duivelsaanbidding is evenzeer een
duistere zaak.
Ouweneel heeft in zijn boek “Het
domein van de slang” heel wat aan
het licht gebracht en aangetoond waar
hij aan de gang is, ook al denken
velen dat het slechts een grijs gebied
is, waar de gevaren miniem of helemaal niet te ontdekken en te vinden
zijn.
Moord en doodslag horen volstrekt bij
het rijk van de boze, evenals liegen en
bedriegen.
Moet ik bij prostitutie nog aantonen op
welk terrein een mens zich begeeft?
Zo zou er meer van het openbare werk
van de satan te noemen zijn. De vijand van het evangelie zoekt overal
terreinwinst, als we het maar doorhebben.
We mogen vanuit het Woord van God
weten dat Jezus in de wereld is gekomen om de werken van de duivel te
verbreken.
Verborgen
Moeilijker wordt het als de duivel verschijnt als een engel van het licht.
Vooral als je zelf niet geheel in het
licht wandelt en het Woord van God
teveel en te vaak dicht blijft. Dan heb
je geen licht op je pad! En kun je
zomaar verdwalen en in duistere toestanden terecht komen. Want het valt
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niet altijd mee om de boze aan het
werk te zien en zijn werk te onderscheiden..
Een paar dingen kunnen ons helpen
om op onze hoede te zijn.
Het is al een aantal jaren geleden dat
en paar boeken verschenen met onthutsende en indringende informatie,
die ons laten zien hoe de satan werkzaam is.
Nicky Crusz, die uit deze zwarte
wereld kwam en allerlei vormen van
occultisme van huis uit meegemaakt
had, schreef na zijn bekering een boek
onder de veelzeggende titel ‘De slim-

Beproeving
werkt vreugde
‘En dat niet alleen, maar wij roemen
ook in de verdrukkingen, omdat wij
weten dat de verdrukkingen volharding
teweegbrengt.’ Romeinen 5 vers 3.
‘Onze beproevingen zijn net als gewichten en hebben als doel ons in het stof
te doen neerbuigen. Er bestaat echter
een middel om gewichten door katrollen
en takels zo te gebruiken, dat ze ons
zelfs optillen.
Genade heeft door zijn onvergelijkbare
werking dikwijls onze zwaarste beproevingen omgezet in een reden tot hemelse vreugde. Wij roemen ook in verdrukkingen. Wij verzamelen honing uit de
steenrots en olie uit de keisteen.’ Uit:
Vreugde in beproeving, door C.H.
Spurgeon, De Banier 2012.

me verleider’. Jaren ervoor verscheen
van de hand van ds. G. Toornvliet ‘De
duivel onder ons’. Daarin neemt hij
ons mee naar vergaderingen van de
duivel en zij demonen, om ons te
laten zien welke plannen zij maken en
ten uitvoer brengen om het rijk van de
Vijand, zoals zij God noemen, schade
aan te brengen en zelfs af te breken.
Daarover moeten we en volgende keer
verder nadenken.
Ede
ds. J. Van Amstel

Het kruis
(Gal.2:20, Rom.6:23)
Gewoon van hout,
gezaagd
uit een plank
glad geschuurd
neergezet,
als stil gebed.
Gewoon twee balken,
willekeurig
gekozen
om straf en dood
verdragend,
vrijheid vragend.
Zo op het oog
niet bijzonder,
maar toch
het mooiste
ooit gegeven:
Eeuwig Leven.
Gedicht van
Marieke Suur.
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,,Het vaste fundament”
Geloof, hoop en liefde laat dat er steeds weer zijn,
Als we onze tocht mogen volbrengen groot en klein,
Want niemand weet het uur van zijn heengaan,
Ook niet de dag of het jaar van ons aardse bestaan.
Maar daarom is het nodig om de Heere te zoeken,
Het vaste fundament, met kerst, gewikkeld in doeken,
Die ons gekocht heeft niet voor zilver of goud,
Maar met zijn bloed omdat Hij van ons houdt.
Wanneer we dat fundament gaan aanvaarden,
Dan krijgt het leven heel veel nieuwe waarden,
En kunnen we in het nieuwe jaar gerust door gaan,
Omdat het vaste fundament zorgt voor ons bestaan.
Het vaste fundament is rijk aan goedertierenheid,
Geen leugen geen bedrog maar altijd goedheid,
Geen strijdvragen die twist zullen voortbrengen,
Maar zachtmoedigheid die de liefde zal verlengen.
Op drijfzand kun je ten allen tijde verloren gaan,
Op het vaste fundament is een eeuwig bestaan,
Het drijfzand wil dit fundament overspoelen,
Door duivelse propaganda, met verkeerde doelen.
Mensen voelen zich onzeker in deze wereld,
Omdat er weinig meer vaststaat dat verheerlijkt,
Men zoekt een nieuwe maatschappij die leeft,
Maar zonder een fundament dat vastheid geeft.
Een maatschappij van een andere samenleving,
Het was blijkbaar niet goed zoals het ging,
Maar nu is bij velen het vaste fundament uit zicht,
Donkere wolken drijven en ontnemen het Licht.
Het Licht van het vaste fundament zal niet uitgaan,
Wandelen met God heeft een eeuwig bestaan.
Met een vriendelijke groet:
G.J.Gijlers Coevorden.
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Veilig met financiën:
Helaas kunnen we met enige regelmaat
in een dagblad of op internet lezen dat
een oudere bestolen is. De pinpas is
afgenomen of er is geld van de rekening gehaald. Daarom nodigt men op
een ouderenmiddag ook weleens
iemand van de politie of een bank uit
om informatie te geven. Maar om
iedereen hierover te informeren leek
het me goed om u enkele tips door te
geven.
Want met geld hebben we allen te
maken en waarschijnlijk hebben we ook
een pinpas.
Het is van belang om nooit uw eigen
pinpas en pincode aan iemand mee te
geven. Het komt helaas voor dat zelfs
familie misbruik maakt van de situatie.
Het begint vaak met een kleine bedragen die extra gepind worden of geld
dat uit uw portemonnee wordt gestolen. Vertrouw niet iedereen. Wees alert
op mensen die ‘ineens bevriend’ met u
willen worden, Zij winnen uw vertrouwen en vervolgens gaat diegene uw
financiën doen en maakt zodoende misbruik van uw geld. Aan de andere
kant: hoe moet u dan aan geld komen
bij ziekte of een andere omstandigheid
waardoor u niet in staat bent om zelf
te pinnen.
Er zijn enkele goede tips.

* Laat iemand van zijn eigen
rekening geld voor u pinnen,
maar geen grote bedragen.
U maakt vervolgens het
bedrag over op zijn of
haar rekening.
* Leg vast, bijvoorbeeld in
een levenstestament, wie uw
financiën mag beheren als u
het niet meer kunt doet. U kunt dit
via de notaris laten regelen.
* Benoem ook iemand die de controle
doet als iemand anders uw financiën
beheert. Ook dit kunt u laten vastleggen in uw levenstestament.
* Heeft u geen familielid of vriend die
uw financiën kan regelen, dan kunt u
een professionele bewindvoerder
inhuren. Deze persoon regelt uw
geldzaken en moet daar verantwoording over afleggen.
* Kunt u zelf niet meer pinnen, vraag
dan bij uw bank naar andere mogelijkheden.
* Laat u vroegtijdig voorlichten door
uw bank welke mogelijkheden en
tips zij voor u hebben.

* Zorg dat er niet teveel geld op uw
betaalrekening staat. Boek het extra
geld over naar uw spaarrekening.
* Open een aparte rekening waar bijvoorbeeld vijftig euro per week automatisch op gestort wordt en blokkeer
de mogelijkheid om rood te staan.
De pinpas en de pincode van deze
rekening kunnen dan gebruikt worden door diegene die uw boodschappen doet.

Daarom zijn de volgende punten van
belang:
* Accepteer geen hulp bij het pinnen.
* Laat u niet afleiden.
* Kijk om u heen of er niemand te
dicht bij u staat. Vraag anders om
afstand en dus ook om privacy.
* Pin zo mogelijk binnen uw geld, in
veel supermarkten staat een pinautomaat. Maar let daar ook op dat
niemand met u mee kan kijken.

Soms kan het met het pinnen van geld
ook mis gaan. Deze verhalen kennen
we vast allen ook wel. Het gaat soms
zo ongemerkt....
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* Ga dicht op de pinautomaat staan.
* Scherm bij het invoeren van uw pincode met uw hand of portemonnee
de pincode af.
* Stop eerst uw pinpas en geld weg
voordat u wegloopt.
* Berg uw portemonnee en pinpas
goed op, bij voorkeur niet bij elkaar.
* Bewaar geen grote geldbedragen in
huis.
* Ook hiervoor geldt dat het handig is
om een dagopname limiet te regelen
bij uw bank, bijvoorbeeld tweehonderd euro per dag. En meldt dan ook
dat u niet in het rood wil staan.
* Geeft nooit uw pinpas en of pincode
aan iemand.

Dagelijks bestuur van de stichting:
Ds. C. Bos, voorzitter, PKN (hervormd)
Benschop
Ds. J.A.H. Jongkind, secretaris, PKN
(hervormd) Langerak
Dhr. M.C. Paul, penningmeester, PKN
(hervormd) Dirksland
Ds. J.P. Boiten, eindredacteur, Christ.
Geref., H.I. Ambacht
Eindredacteur:
Ds. J.P. Boiten, Antoniuslaan 53, 3341
GA Hendrik Ido Ambacht,
Tel. 078 2000 512
Tevens adres voor kopij.
e-mail: j.p.boiten@filternet.nl
Medewerkers:
Ds. J. van Amstel, Christ Geref., Ede
Rev. W. de Jong, Chr. Reformed
Church, Straffordville, Ontario, Canada
Mevrouw M.A. Tanis, Christ. Geref.,
Goedereede
Ds. J. Willemsen, PKN (hervormd)
Dirksland

Ik hoop dat u nooit met een vervelende situatie te maken krijgt of iets niet
vertrouwt. Maar als het zo is, vraag
dan advies aan een betrouwbaar
iemand. Ook kunt u natuurlijk uw bank
benaderen.
Met een vriendelijke groet,
Marianne Tanis.

Abonnementen:
Dit blad verschijnt in de eerste week
van elke maand (10 maanden van het
jaar);
Alle chronisch zieken kunnen dit blad
gratis ontvangen; de abonnementsprijs is € 10 per jaar; het banknummer is: NL40 INGB 0000 9389 39 ten
name van Stichting Kracht naar Kruis
te Den Haag; mailadres voor algemene berichten info@krachtnaarkruis.net;
opgave nieuwe abonnees en adreswijzigingen aan: abonnee@krachtnaarkruis.net of Ledenadministratie Kracht
naar Kruis, Philipshoofjesweg 15,
3247 XR te Dirksland.
Alle informatie over KNK kunt u
vinden in www.krachtnaarktuis.net
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