
Uit de pastorie – week 12 
 
Afscheid 
Komende woensdag beëindigt br. Neervoort zijn werk in onze gemeente. Ruim twee jaar heeft hij als 
bijstand in het pastoraat zorg gedragen voor het pastoraat in enkele secties, catechese en kringwerk. 
Een aantal keren ging hij voor in ere- en rouwdiensten. Zo deed hij in Elburg zijn eerste ervaringen op 
met het werk in de gemeente van Christus. Ook hij heeft gemerkt: je komt in de gemeente van alles 
tegen, zoals Jacobs kudde bij Laban ook uit allerlei soorten schapen bestond: gevlekte, gespikkelde, 
witte en zwarte schapen. Niemand is hetzelfde. Maar je probeert iedereen te leiden vanuit hetzelfde 
heilzame Godswoord. We hebben br. Neervoort daar erg in zien groeien. Nu bidden we hem toe dat 
hij over niet al te lange tijd zijn studie mag afronden om dienaar van het Woord te worden. We willen 
hem heel hartelijk danken voor zijn inzet, zijn enthousiasme, voor de gesprekken waarin we ons aan 
elkaar schuurden, en bidden om Gods zegen over het gedane werk. We hopen later in een dienst 
waarin br. Neervoort voorgaat, bij zijn afscheid stil te staan. Het ga je goed, broeder, op de weg die de 
Heere je wijst! ‘Als iemand verlangen heeft naar het ambt van opziener, begeert hij een voortreffelijk 
werk’ (1 Tim.3:1). ‘Dat is een betrouwbaar woord,’ voegt Paulus eraan toe. Je kunt er van op aan!  
 
Ten slotte 
Komende zondag zal opnieuw in drie diensten het heilig Avondmaal bediend worden. Wij belijden een 
Koning Die Zijns gelijke niet kent. Zijn Koninkrijk is immers niet van deze wereld. Zijn Koninkrijk is de 
omgekeerde wereld van wat wij na de zondeval normaal zijn gaan vinden. Zijn wieg was een kribbe, 
Zijn troon werd een kruis. Het is de dwaasheid gekroond, zegt de wereld. Ja, belijdt Christus’ gemeente: 
de dwaasheid gekróónd, verhoogd tot Gods wijsheid. Daar léven wij van! Opnieuw rijke diensten 
toegewenst waarin de Heere Zich verheerlijkt. 
In de stille week zullen er van maandag tot en met donderdag Passiestonden vanuit de Grote Kerk 
worden uitgezonden. De predikanten en pastoraal werkers van beide wijken zullen die verzorgen. Het 
is een week om stil te naderen tot het geheimenis van Jezus’ kruisiging en opstanding. Gaat u met 
Paulus meejubelen: ‘Maar ik zal mij volstrekt niet beroemen op iets anders dan het kruis van onze 
Heere Jezus Christus, door Wie de wereld voor mij gekruisigd is en ik voor de wereld.’ (Gal.6:14)?  
Aan u en jullie allen een hartelijke groet uit de pastorie, mede namens mijn vrouw en onze pastorale 
werkers. 
Uw A.J.M. 

 


