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De Nerflanders waren klei-
nemensen van hout en 
waren gemaakt door Eli, 
een houtsnijder. Eli’s werk-
plaats lag bovenop een 
heuvel, zodat hij het hele 
dorp goed kon zien. Elke 
Nerflander zag er anders 
uit. De een had een grote 
neus, de ander grote ogen.
De een was lang, de ande-
re kort. De een droeg een 
hoed, een ander een jas.
Maar ze waren allemaal 
gemaakt door dezelfde 

houtsnijder en ze woonden 
allemaal in hetzelfde dorp.

De Nerflanders deden elke 
dag hetzelfde: ze gaven el-
kaar stickers. Iedereen had 
twee dozen met stickers: 
één met gouden sterren en 
één met grijze stippen.
Waar je ook keek, in alle 
straten en steegjes, overal 
waren ze bezig bijelkaar 
sterren of stippen te plak-
ken. De Nerflanders die er 
mooi uit zagen, met glad 

hout en glanzende verf, 
kregen altijd sterren.
Of die iets heel bijzon-
ders konden, bijvoorbeeld 
prachtig zingen of moeilij-
ke woorden konden zeg-
gen, kregen ook sterren.
Maar de Nerflanders van 
wie het hout ruw was, of 
de verf afgebladderd, of 
die niets bijzonder konden, 
kregen stippen.

Wout bijvoorbeeld.
Hij probeerde heel erg 
goed zijn best te doen om 
net zo bijzonder te zijn als 
de anderen, maar het mis-
lukte steeds. Dan viel hij 
weer, of zijn hout bescha-
digde, of hij zei iets geks.
En de anderen kwamen 
naar hem toe en gaven 
hem grijze stippen. Na een 
possje hadden de andere 
mensen zoveel stippen op 
hem geplakt, dat Wout niet 
meer naar buiten durfde.
Hij was bang dat hij weer 
iets doms zou doen, zoals 
zijn hoed vergeten, of in 
het water vallen. Dan zou-
den de anderen hem nog 
veel meer stippen geven.

En omdat Wout zoveel grij-
ze stippen had, kwamen de 
mensen soms zomaar naar 
hem toe om hem een stip 
te geven, zonder dat hij 
iets verkeerds had gedaan.
“Hij verdient het om zo-

veel grijze stippen te krij-
gen,”zeiden de Nerflanders 
tegen elkaar.“Hij is geen 
goede houten jongen.”
Het duurde niet lang of 
Wout ging dit zelf ook ge-
loven. “Ik ben geen goede 
Nerflander.”dacht hij.
De weinige keren, dat hij 
nog naar buiten ging, trok 
hij op met andere Nerf-
landers die ook veel grijze 
stippen hadden.
Bij hen voelde hij zich iets 
beter. 

Op een dag ontmoette 
Wout een Nerflander, die 
anders was dan alle ande-
re Nerflanders die hij ooit 
ontmoet had. Ze was van 
puur hout, zonder sterren 
of stippen. Ze heette Lucia.
De mensen probeerden 

haar wel stickers te geven, 
maar de stickers bleven 
gewoon niet plakken.

Sommige mensen hadden 
bewondering voor Lucia, 
omdat zij helemaal geen 
stippen had, dus ze wilden 
haar een ster geven.
Maar de sterren vielen zo-
maar van haar af. Anderen 
keken op haar neer omdat 
ze helemaal geen sterren 
had, dus wilden ze haar 
een grijze stip geven. Maar 
de stippen bleven ook niet 
plakken. Wout dacht:”Ik 
zou zo graag als Lucia 
willen zijn. Ik wil niet dat 
andere mensen stickers op 
mij plakken.” En hij vroeg 
aan Lucia:”Hoe zorg jij er 
nou voor dat die stickers 
niet plakken?”

“Eigenlijk is dat heel ge-
makkelijk,”zei Lucia,”Ik ga 
elke dag naar Eli.”
“Eli?” “Ja, Eli de houtsnijder. 
Elke dag ben ik bij hem in 
de werkplaats.” “Waarom?”
“Dat kun je beter zelf 
ontdekken. Loop de heu-
vel maar op. Hij is in zijn 
werkplaats.” Toen draaide 
Lucia zich om en huppel-
de weg. ’s Avonds toen hij 
ging slapen, dacht Wout na 
over wat Lucia tegen hem 
gezegd had. “Zou Eli wel 
willen dat ik kom?”vroeg hij 
zich af. Maar toen hij dacht 
aan de mensen en dat zij 
elkaar stickers gaven,stond 
zijn besluit vast: Hij ging 
naar Eli.

De volgende morgen ging 
Wout op pad. Hij volgde het 
smalle paadje naar boven, 
de heuvel op en hij stapte 
de enorme werkplaats bin-
nen. Verbaasd keek Wout 
om zich heen. Wat was al-
les groot!De kruk bijvoor-
beeld was net zo groot als 
hijzelf en hij moest op zijn 
tenen gaan staan om op de 
werkbank te kunnen kijken.
Er lag een hamer die net zo 
lang was als zijn hele arm.
Wout slikte. “Ik ga hier 
maar snel weer weg,”-
dacht Wout een beetje 
bang en hij draaide zich 
al om.Toen hoorde hij 
zijn naam.“Wout?”De stem 
klonk diep en vriendelijk.
Wout bleef staan.“Wout wat 
fijn dat je bent gekomen. 
Kom eens dichterbij, dan 
kan ik je goed zien.”
Wout draaide zich lang-
zaam weer om en keek 
naar de houtsnijder.

Niemand zoals jij 
– Max Lucado



6 7

“Weet u wie ik ben? vroeg 
hij verbaasd.“Natuurlijk 
weet ik wie je bent. Ik heb 
je zelf gemaakt.” Eli kwam 
van zijn stoel af, tilde 
Wout op en zette hem op 
zijn werkbank. “Hmmm,” 
mompelde Eli, de maker, 
toen hij alle grijze stippen 
zag.”Ik zie dat de mensen 
jou geen goede Nerflander 
vinden.”“Het spijt me, Eli. Ik 
heb echt mijn best gedaan 
om net zo goed als alle an-
dere Nerflanders te zijn.”

“Oh, maar dat hoef je tegen 
mij niet te zeggen, zoon. 
Het geeft niets. Ik trek me 
niets aan van wat ande-
re mensen denken.” “Oh, 
nee?” vroeg Wout verbaasd.
“Nee, en eigenlijk zou jij 
dat ook niet erg moeten 
vinden. Zij delen sterren en 
stippen uit, maar alle Nerf-
landers zijn net als jij. Het 
maakt niets uit wat zij van 

je vinden. Het gaat erom 
wat ik van jou vindt. En ik 
vind jou heel bijzonder.”
Wout moest lachen.

“Ik, bijzonder? Waarom? Ik 
kan niet hardlopen. Ik kan 
niet hoog springen. Mijn 
verf is afgebladderd. Waar-
om vindt u mij bijzonder?”
Eli keek hem aan. Legde 
zijn handen op de kleine 
houten schoudertjes en zei 
met nadruk:”Omdat je bij 
mij hoort. Daarom vind ik 
jou zo bijzonder. Ik houd 
van jou.” Wout had nog 
nooit meegemaakt dat ie-
mand zo naar hem keek.
En dit was niet zomaar 
iemand, nee, dit was zijn 
maker.Hij wist niet wat hij 
moest zeggen.

“Elke dag hoopte ik dat je 
bij me zou komen”, ver-
telde Eli. “Ik ben gekomen 
omdat ik iemand heb ont-

moet, die niet was beplakt 
met sterren of stippen”, 
legde Wout uit.“Lucia. Ja, ik 
weet het. Ze heeft me over 
jou verteld.” “Hoe komt het 
dat de stickers bij haar niet 
blijven plakken?”De ma-
ker sprak rustig:”Omdat zij 
heeft besloten dat wat ik 
van haar vindt belangrijker 
is dan wat mensen van haar 
vinden. De stickers blijven 
alleen plakken als je dat 
zelf wilt.”“Oh ja?” “De stic-
kers plakken alleen als je 
ze belangrijk vindt. 

Hoe meer je op mijn liefde 
vertrouwt, hoe minder be-
langrijk je de stickers van 
andere mensen vindt.”
“Ik weet niet zeker of ik 
helemaal begrijp wat u 
zegt.”zei Wout. Eli glim-
lachte. “Wacht maar, je zult 
het wel gaan begrijpen. Je 
hebt nu heel veel stickers. 
Kom elke dag maar bij 
me, zodat ik je kan laten 
merken hoeveel ik van je 
houd.”

Eli tilde Wout van de werk-
bank af en zette hem op de 
grond. “Vergeet het niet,”-
zei Eli toen Wout de deur 
uitliep,”jij bent bijzonder, 
omdat ik je heb gemaakt.” 
Toen Wout de werkplaats 
uitliep, dacht hij: volgens 
mij meent Eli het echt. En 
terwijl hij dat dacht, viel er 
een grijze stip op de grond.

Dag Jolanda, ik heb je al een beetje voorgesteld, kun je 
dat nog aanvullen? Wat zijn je karakter eigenschappen? 
Heb je hobby’s? 

Moeilijke vraag. Ik denk accuraat, verantwoordelijkheidsge-
voel en niet zo veel geduld hebben. 
Mijn hobby’s zijn: tuinieren, handwerken en lezen. 

De vakantie is voorbij.. Ben je nog weg van huis ge-
weest? En hoe was het daar? Klaar voor een nieuw sei-
zoen kerkenwerk? 

We zijn met ons gezin naar de Bodensee in Zuid-Duitsland 
geweest. Mooie natuur. 
Een dagje naar de watervallen van Schaffhausen in Zwit-
serland geweest. Dat was spectaculair. Dan zie je hoe mooi 
God de schepping heeft gemaakt. 
Een weekje op vakantie is zo weer om, maar binnenkort 
beginnen we met nieuwe energie aan het clubwerk. 

Je geeft al geruime tijd leiding aan Tienerclub de ‘Kan-
delaar’. Weet je precies hoelang? Ik denk dat jij wel de 
titel ‘langstzittende clubleidster ooit mag dragen. 

Ja, ik ben vanaf dat ik 22 jaar was leiding gaan geven aan 
Tienerclub De Kandelaar. Altijd bij dezelfde club gebleven. 
Mag je zelf uitrekenen hoelang. Noem eens een paar mo-
menten uit al die clubjaren. Iets wat mooi of bijzonder was. 

Interview
Jolanda Wittingen-vd Vrugt; woonachtig in Heerde, getrouwd, 
moeder, handig met cijfertjes en de langstzittende clubleidster 
ooit!!! Tijd om haar eens een aantal vragen voor te leggen. 
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Iets wat ik altijd mooi vind, en ook over verwonder, dat 
je de clubleden ook buiten club om, op straat tegenkom, 
begroet. Toen ik aan de Merelweg in Wapenveld woonde 
kwamen ze zelfs op bezoek.  

Bijzonder vind ik dat ze getrouw zijn in het clubbezoek. 
Wat moet een clubavond volgens jou bevatten om dit een 
geslaagde avond te laten zijn. 
Dat je iets mag meegeven van Gods liefde, dat God om je 
geeft, wie je ook bent. Vooral voor een tiener die verandert 
van kind naar volwassenheid is dat heel belangrijk.

Het jeugdwerk krijgt de laatste jaren extra aandacht. 
Welke veranderingen kunnen de tieners opmerken? 

Van de tieners wordt iets meer verwacht. We proberen als 
leiding dat ze ook meedoen, meedenken over de invulling 
van een clubavond, en ze ook eigen verantwoordelijkheid 
geven. 

Je maakt ook onderdeel uit van de jeugdraad. Wat doet 
de jeugdraad? 

De Jeugdraad is eigenlijk de paraplu van alle clubs, vereni-
gingen. Van iedere club of vereniging is er iemand in de 
jeugdraad vertegenwoordigd. Zo kun je met elkaar dingen 
overleggen, ervaringen delen en elkaar helpen als het no-
dig is. 

Leuk dat je de moeite hebt genomen om deze vragen 
te beantwoorden. We hopen nog lang gebruik te mogen 
maken van jouw talenten in het jeugdwerk.

Wij allen nu, die (…) de heerlijkheid van de Heere 
als in een spiegel aanschouwen. (2 Kor. 3: 18)

NA- 
DENKER  
SELFIE



10 11

WIST JE DAT?

Wist je dat Jolanda 
Wittingen al ruim 25 
jaar actief is in het 

jeugdwerk?

Wist je dat je de Bijbel 
in 3300 talen kunt le-
zen? Dat is ongeveer 
de helft van alle talen 

die er zijn. 

Wist je dat slechts 
16% van de Neder-
landers nog altijd 
in de Bijbel leest? 

Wist je dat het kortste 
hoofdstuk van de  

Bijbel precies in het  
midden zit? Dat is 
psalm 117. In het 

Nederlands telt dit 
hoofdstuk maar 23 

woorden. 

Wist je dat het heel 
bijzonder is dat 
onze gemeente 

zoveel jeugd heeft? 
Wist je dat bij-

na een kwart van 
de Nederlanders 
de Bijbel relevant 

vindt? 

Wist je dat meer 
dan driekwart 
van de bijbel-
lezers vrolijk 

wordt van wat ze 
in de Bijbel  

lezen? 

ist je dat 50% van 
de Nederlanders 
één of meerde-
re Bijbels in huis 

heeft? 

Wist je dat  
protestanten de 

Bijbel meestal in de 
woonkamer bewa-
ren en katholieken 
in de slaapkamer?
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CLUB 
GIDEON

Ben jij 7, 8 of 9 jaar? Dan 
willen we je heel graag 
uitnodigen voor club Gi-
deon!

We horen verhalen uit de 
Bijbel, zingen samen, doen  
leuke spelletjes en gaan 
samen knutselen. Samen 
leren we God, de Vader, 
en Jezus kennen en heb-
ben we gezellige midda-
gen. Neem je vriendjes, 
vriendinnetjes, neefjes en 
nichtjes mee. Iedereen is 
welkom! 

De startmiddag zal  
gehouden worden op  
D. V. woensdagmiddag 25 
september van 12:30 tot 
15:00. Wij zorgen deze 
middag voor eten en drin-
ken! De reguliere middagen 
zijn van 14:00 tot 15:30 
(Hervormde Kerk,  
Kerkstraat 2a, Wapenveld).

25 september  
9 & 30 oktober 

DATA 2019
13 & 27 november 
11 & 18 december

IMMANUEL

Ben jij 10 of 11 jaar? Dan zijn we op zoek naar jou!
Wij, van club Immanuel, zouden het supertof vinden 
om jou in het komende clubseizoen te ontmoeten!

Op onze club hebben we plezier, zijn we creatief of 
sportief bezig. We zijn ook samen bezig met de Bijbel 
en God, door bijvoorbeeld een Bijbelverhaal te lezen of 
vragen te beantwoorden.
Het komende clubseizoen dagen we jou daarom uit om 
bij ons op de club te laten zien hoe sportief, creatief, ge-
zellig en slim jij bent!

In tegenstelling tot andere jaren, is de club dit seizoen 
op maandagavond in plaats van dinsdagavond. De club 
begint om 18:30 uur en duurt tot 20:00 uur. 

We hopen jou te ontmoeten!

Groetjes,
Erik Versprille, Sarai Veltkamp en Dianne Bredenhoff

De dagen waarop we  
bij elkaar komen, zijn:

30 september 2019
14 oktober 2019
28 oktober 2019
11 november 2019
25 november 2019
9 december 2019
6 januari 2020
20 januari 2020
3 februari 2020
17 februari 2020
2 maart 2020
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KANDE-
LAAR

Hey jij daar… 
Het nieuwe club seizoen gaat beginnen en wij ( de leiding van 
tienerclub “de Kandelaar”) hebben er weer super veel zin in. 

Ben jij rond de 12 of 13 jaar, of val je net buiten deze leeftijd en wil 
je heel graag met ons een gezellige avond beleven en meer leren 
over God? 

We komen om de week op zondag avond om 19:00 bij elkaar op de 
Treffer. We trappen de avond af met een fanatieke starter gevolgd 
door een duik in de bijbel om meer van God te leren. Halverwege 
de avond nemen we even een break om wat fris te drinken en bij te 
kletsen met vrienden. Daarna is er tijd voor iets ontspannends; Een 
balletje trappen, iets creatiefs maken of met z’n allen een spel doen. 

Lijkt je zo’n avondje nou leuk kom dan een kijken. De data waarop 
we bij elkaar komen zijn de vinden op www.hervormdwapenveld.nl 

We zien je snel!!! 
Jolanda, Jan, Christa en Mark

EBEN- 
HAËZER

Eben-Haëzer, hartstikke 
leuk natuurlijk maar... wie 
zijn wij eigenlijk? Eben-Ha-
ezer is een fijne groep jon-
geren die in is voor leuke 
activiteiten. We zijn een JV 
waarbij we gezelligheid en 
samenzijn heel belangrijk 
vinden. Daarnaast vinden 
we het belangrijk dat je 
mag zijn wie je bent. Dat je 
je bij ons thuis voelt. Qua 
indeling is er geen één JV 
avond hetzelfde. Wel is er 
altijd ruimte voor de nodi-
ge ontspanning en hebben 
we elke avond een deel be-
zinning. Want… ben jij heel 
zeker over je geloof? Of 
heb je misschien juist wel 
veel vragen? Ken jij onze 

God alleen met je verstand 
of ken je Hem ook met je 
hart? Allemaal vragen die 
wij samen met jou en el-
kaar willen bespreken. 
Eben-Haëzer is er vóór 
jongeren, maar ook dóór 
de jongeren want er wordt 
het één en ander georgani-
seerd tijdens de avonden. 
Iedereen draagt zijn of haar 
steentje bij om er een leuk 
seizoen van te maken. Wat 
daar zeker fijn aan is, is 
dat je dus zelf ook je eigen 
inbreng kunt geven aan 
hoe een JV avond naar jou 
idee er uit moet zien. Zo 
wordt je ook gestimuleerd 
om zelf op een creatieve 
manier met de bijbel en 

met elkaar om te gaan. Hoe 
leuk is dat! 
Zien we jou ook het ko-
mende seizoen bij ons 
op de JV? Onze eerste 
clubavond zal (onder 
voorbehoud) zijn op D.V. 
zondagavond 13 oktober 
2019. Neem gerust een 
vriend of vriendin mee als 
hij of zij 14, 15 of 16 jaar 
is! 
Ps: houdt onze facebook-
pagina ook in de gaten!! 
Tot dan! 
Met vriendelijke groet, 
Edwin van der Beek, Willard 
Palm, Linda Gijssendorffer, 
Ineke Arnoldink

Ben jij 14, 15 of 16 jaar? 
Dat is geweldig, want dan zijn we op zoek naar…. jou! Wij willen je hierbij van 
harte uitnodigen voor de jeugdvereniging Eben-Haëzer! We zijn een jeugdver-
eniging die één keer per twee weken op zondagavond van 19.00 – 20.30 uur bij 
elkaar komt in de kerk. 
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CLUB 16+
ELHANAN

Het seizoen begint nu ongeveer, maar op het moment 
van schrijven van dit stukje is het nog augustus. El-
hanan is de JV vanaf 16 jaar (t/m 25 jaar), heb je de 
uitnodiging nog niet gekregen dan bij deze. Zie de 
website voor alle data’s. 

We zijn een gezellige JV die om de week in de Treffer bij 
elkaar komt. Samen gaan we dan in gesprek over ons 
geloof aan de hand van een thema. We maken afspraken 
welke thema’s we dit jaar gaan behandelen. De avond 
bestaat dan uit een bijbelstudie die bij het thema aan-
sluit, het bespreken van het thema zelf met vragen of op 
een andere manier en natuurlijk een creatieve of gezelli-
ge afsluiting. Van harte welkom om mee te doen om met 
elkaar verder te ontdekken wie de Heere is. 

Onze eerste avond is waarschijnlijk 13 oktober, kijk op 
de website voor de definitieve planning. 

Groetjes namens de voortrekkers, 
Alicia, Daniel en Harold

Tieneravond
Donderdag 29 augustus was er de tieneravond. Het was een ge-
zellige avond met enthousiaste tieners!

Op 17 oktober is er in het kerkelijk centrum een Groeiavond. 
Alle leidinggevenden en mentoren worden om half 8 verwacht.
Mocht je niet aanwezig kunnen zijn graag afmelden bij Gerdien 
Visser.

Groeiavond
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Kijk daar, een metselaar
Hij bouwt een huis van steen

Alle stenen netjes naast elkaar
Een huis voor iedereen

Eén voor één, steen voor steen
Muren, deuren en ramen

Eén voor één, steen voor steen
Niet alleen, maar Samen vormen zij een huis

Samen, muren, deuren en ramen
Samen vormen zij een huis

Samen

De Heer bouwt ook Zijn huis
Daar zijn wij de stenen van

ieder heeft z’n plekje in dat huis
Dat God er wonen kan

Eén voor één, steen voor steen
Muren, deuren en ramen

Eén voor één, steen voor steen
Niet alleen, maar Samen zijn wij het huis van de Heer

Samen, zoveel verschillende namen
Samen zijn wij het huis van de Heer

Samen
Samen zijn wij het huis van de Heer
Samen, zoveel verschillende namen
Samen zijn wij het huis van de Heer

Samen, Amen
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VAKANTIE
BIJBELWEEK 
2019

De VBW van 2019 was weer een groot succes. Vele kinderen hebben 
mogen ontdekken dat je met Jezus echt SchatRijk bent. We willen alle 
medewerkers heel erg bedanken voor de hulp!
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Kleur de stukken, maar let wel op: welke stukken horen bij elkaar? Knip daarna de stukken uit en maak 
de puzzel. Kun jij al zien welk Bijbelverhaal het is?

Herbouw de muren van Jeruzalem

- Kleur de gewenste onderdelen in, en knip de delen van blad 2 uit. - knip 
over de rode lijn zodat nu alle delen omgevouwen kunnen worden. -Vouw de 
zijkanten van de muur en de lijmstroken naar achteren. -Doe lijm op de lijm-
stroken aan het muurdeel (of op de aangegeven plekken op het basisblad) en 
lijm nu de muur op z’n plaats, druk de zijkanten goed op hun plek zodat die 
recht zijn. -De smalle strook met daarop een rij stenen kan eventueel nog over 
de bovenzijde van de muur over het gat dat overblijft geplaatst worden, maar 
dit hoeft niet omdat de muur herbouwd wordt, het kan evengoed open blijven 
zodat de mannen dat nog zouden moeten afmaken. -Op blad 2 zijn ook twee 
kleine stenen meegeleverd, die kunnen gevouwen worden tot bakstenen. Op 
de gestreepte vlakjes komt dan de lijm en de andere vlakken worden er over-
heen geplakt, nu heb je een baksteen die je op de stenen van de mannen plakt
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Colofon

Uitgave     Contact personen:
4x per winterseizoen   Mark Meuleman
door Hervormd Wapenveld  mark_meuleman@msn.com
      06 49497689
Aanleveren stukjes     
Janneke van Guilik   Harold prins  
jannekeboerdam@hotmail.com mail@haroldprins.nl
      06 38564931 
Vormgeving
Sanne Steenbergen      


