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OM OVER NA TE DENKEN

BEPERKING
Wij mensen leven met beperkingen.
Wanneer we geen beperkingen zouden hebben, zouden we God zijn;
en dat zijn we niet.
En de aarde is de hemel niet.
Beperkingen geven ons ruimte.
We leven op de aarde, een beperkte ruimte,
met vogels in de lucht en vissen in het water.
Israël is de Thora gegeven.
Dat gaf nogal wat beperkingen, maar juist daarmee gaf de Thora
leefruimte.
De Wet geeft ons de ruimte om te leven,
een spoor om te gaan.
De laatste decennia hebben wij aan steeds meer beperkingen namen
gegeven.
Ze helpen ons om goed samen te leven met mensen die een andere
beperking hebben.
Wat is de leefruimte van de ander?
En hoe kunnen we er voor de ander, ieder in de eigen leefruimte, zijn?
Al bij de schepping van de mens blijkt hij beperkt te zijn en een helper te
ontvangen die bij hem past.
Onze beperkingen doen ons beseffen dat we God niet zijn.
Maar, iedere eredienst beginnen we met de belijdenis uit Psalm 124:

Onze hulp is in de naam van de HERE,
die hemel en aarde gemaakt heeft.
Tot ziens bij SIEN!
F. Schipper
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Zondag 28 januari 2017
Kleur Groen
09.30 uur: Ds. J.A. Antonides in Kerkelijk Centrum Het Anker
Kindernevendienst: Herrald Moes
Zondagsschool: Jannet Westera en Pia Lantink
Kinderoppas: Rianne Hekman en Yvette Pannen
10.30 uur: Ds. J.A. Droogendijk in Kerkelijk Centrum Irene
Jeugddienst; bevestiging ambtsdrager (Mevr. J. ElzingaLambers). De Kleur van deze dienst is Rood.
Kindernevendienst: Helsa de Jonge, Natasja Hekman en Lars
Elzinga
Kinderoppas: Marloes Fokkert en Bo Timmer
15.00 uur: Ds. F. Schipper in Kerkelijk Centrum Het Anker
Sien-dienst. M.m.v. Gospelkoor El Shaddai.
Organist: Alice Oosterveen
Collecten: diaconie (jeugdwerk), uitgang: kerkrentmeesters (algemeen
kerkenwerk)

Zondag 4 februari 2017
Kleur Groen
09.30 uur: Ds. F. Schipper in Kerkelijk Centrum Het Anker
ZWO-dienst. De Kleur van deze dienst is Rood.
Na de dienst is er koffie en thee.
Tienerkerk (12+) Tienerkerk JONG! (gr. 7+8)
Kindernevendienst: Marieke Breukelman, Henrike Wemekamp
Zondagsschool: Petra Hansman en Patricia Lamberts
Krummeldienst (gr. 1 t/m 3)
Kinderoppas: Grietje van Orden en Annelie van Dijk
19.00 uur: Ds. J.A. Droogendijk in Kerkelijk Centrum Het Anker
Viering Heilig Avondmaal
Collecten: diaconie (werelddiaconaat) , uitgang: kerkrentmeesters
(jeugdwerk)
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SIEN kerkdienst
Zondag 28 januari 2018 is er een “Sien” kerkdienst in “Het Anker”,
Hoofdstraat 35 in Vroomshoop.
Voorganger in deze dienst is ds. F. Schipper, de dienst begint om 15.00
uur.
Muzikale medewerking wordt verleend door gospelkoor “El Shaddai” uit
Den Ham.
Deze dienst is bestemd voor iedereen, dus allemaal hartelijk welkom.
Na de dienst is er gelegenheid om samen nog even na te praten onder
het genot van koffie, thee of frisdrank.
Uitnodiging krummeldienst
Op zondag 4 februari is er weer Krummeldienst. We houden de dienst in
kerkelijk centrum Het Anker. Deze dienst wordt gehouden voor de
kinderen van groep 1 t/m 3 van de basisschool en begint om 9.30 uur.
Deze keer gaat het over Jezus die zijn
discipelen roept. Jezus vindt het belangrijk
dat iedereen zijn Vader in de hemel kent.
Iedereen moet dat horen en dat is
natuurlijk en hele klus. Jezus kan dat niet
in zijn eentje. Hij heeft daar hulp bij nodig
en daarom roept Jezus twaalf mannen om
hem te helpen. We zouden het leuk
vinden als jij er ook bij bent!
Tijdens de dienst collecteren wij voor
stichting “Manna”. Wil je wat eten
meenemen dat lang goed blijft?

Uit de wijken
De bloemen gaan als groet en ter bemoediging naar:
28 jan. Fam. W.G. Raadgever, Boshoek 49 (Het Anker)
Mevr. G.H. Pieters-Poortier, Prinsenkamp 96 (Irene)
4 Febr. Mevr. R. Gerrits-Weijers, Oranjeplein 5, app. 27 (Het Anker)
Dhr. S.A. Dekker, Stobbelaan 41 (Het Anker)
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In deze periode hopen 80 jaar of ouder te worden:
31-01: Mevr. J. Kosters-Schipper, Noorderweg 106a, 7686 CJ Geerdijk,
95 jaar
05-02: Mevr. G. Becker-de Jonge, Stobbelaan 47, 7681 ZN, 88 jaar
05-02: Dhr.T. Wuite, Hoofdstraat 14f, 7681 DG, 83 jaar
06-02: Mevr. B. Veneman-van Munster, Noorderweg 64a, 7686 CG
Geerdijk, 84 jaar
06-02: Mevr. G. Dogger-Davenschot, 2de Blokweg 22, 7681 GR, 86 jaar
06-02: Mevr. J.H. Meijerink-Jurjens, Julianastraat 21, 7681 AL, 82 jaar
07-02: Mevr. F. de Lange-Schiphof, Aan ’t Spoor 4, 7681 MK, 81 jaar
08-02: Mevr. R. Veld-Bennink, Frederik Hendrikstraat 10, 7681 GG,
92 jaar
10-02: Dhr. J. de Olde, Oranjestraat 38, 7681 DP, 81 jaar
Onze zieken
Medisch Spectrum Twente, Postbus 50 000, 7500 KA Enschede
Mevr. G.H. Mudde-Klerk , Koninginneweg 13, 7681 GH, E4 089
Krönnenzommer, Sanatoriumlaan 20, 7447 PK Hellendoorn
Mevr. J. van Dijk-van Nijen, Linderflier 39a, 7681 ZK
Het Liefferdinck, Kosterskamp 4, 7683 VV Den Ham
Mevr. J. Petter-Veldhuis, Tonnendijk 89, 7681 BL
Dimence, Grasdorpstraat 6, 8012 EN Zwolle
Dhr. H.F. Vos, Bijvank 29, 7681 ZA
Revalidatiecentrum Roessingh, Roessinghsbleekweg 33, 7522
AH Enschede
Dhr. C. Stuut, Hoekweg 8, 7681 EM
Mevr. F. Abbink-ten Hartog, Koninginneweg 4, 7681 GH
Het Meulenbelt, Vriezenveenseweg 176, 7602 PV Almelo
Mevr. H. Janssen-Altena, De Meulenbelt 30, 7681 AA, afd. Everloo
Thuisgenoten, Oranjeplein 21-23, 7681 AZ Vroomshoop
Mevr. W.H. Heezen-Oldenhave , Pres. Kennedystraat 32, 7681 EZ
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Dhr. D.W. Heezen, Pres. Kennedystraat 32, 7681 EZ
Het Flierborgh, Oranjeplein 5, 7681 AZ Vroomhoop
Mevr. E. Bouwman-Kriekjes, Prinsenkamp 104, 7681 BH, app. 4
Thuisgekomen uit ziekenhuis of verpleeginstelling:
Mevr. L. Kikkert-van Zwol, De Vogelkers 20, 7681 JJ
Mevr. A. Koster, Hoofdstraat 62, 7681 DK
Dhr. H. Kampherbeek, Linderflier 38, 7681 ZM
Dhr. J. Petter, Tonnendijk 89, 7681 BL
Jeugdcollectanten Irene:
28-1
1. Mirthe Jansen
2. Milou Jansen
3. Diaken

4. Stan Grootoonk
5. Anouk Berenst
6. Tim Berenst

Doop
Iedere maand staat er een doopdienst in het rooster van erediensten.
De eerstvolgende doopdiensten zijn:
11 februari in Irene door ds. J.A. Droogendijk
11 maart in Het Anker door ds. J.A. Antonides
8 april in Irene door ds. J.A. Antonides
13 mei in Het Anker door ds. F. Schipper
10 juni in Irene door ds. J.A. Antonides
U kunt hiervoor tijdig contact opnemen met de betreffende voorganger.
Beste mensen,
Veel dank voor de kaarten en attenties die wij van u ontvingen. In de
periode dat Loes in het ziekenhuis lag, hebben wij dit als grote steun
ervaren.
Fijn om je dan onderdeel te mogen voelen van een gemeente.
We houden goede moed en vertrouwen, ondanks de lichamelijke klachten
die gepaard gaan met de ouderdom.
Hartelijke groeten, Piety en Loes Kips
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Wijk NOORDWEST - Ds. F. Schipper
Bij de diensten
Zondag 28 januari is er 's middags, om 15.00 uur, in Het Anker een SIENdienst; een dienst voor mensen met een beperking, en dat zijn we
allemaal.
Thema is: Maak je geen zorgen.
Alice Oosterveen zal ons zingen begeleiden op orgel en piano;
verdere muzikale medewerking is er van El Shaddai.
Bent u / ben jij er ook?
In memoriam Claudia Paulina Lusseveld – Melo Rodriguez

De Heer is mijn Herder

In de vroege morgen van woensdag 17 januari 2018 is CLAUDIA PAULINA
LUSSEVELD – MELO RODRIGUEZ overleden. Ze was 46 jaar.
Claudia was op 7 juni 1971 geboren in Santo Domingo, in de
Dominicaanse Republiek. In deze miljoenenstad groeide ze op met haar
broers en zussen onder de goede zorg van haar moeder en vader. Ze
ontmoette Juan Evangelista Moreta Martinez en trouwde met hem. Twee
zonen werden hen toevertrouwd – Juan Starling en Anderson. De jongens
waren nog klein toen hun vader overleed. Claudia zocht haar levensweg
verder te gaan en vond geluk en vrede in Nederland. Ze ontmoette Albert
Lusseveld uit Vroomshoop. In juli 2007 trouwden ze in de Dominicaanse
Republiek. Woonruimte vonden ze aan de Esdoornlaan in Vroomshoop.
Opnieuw werden twee zonen geboren – Gerrit en Sander. Het waren
mooie jaren waarin ze zich de Nederlandse taal en cultuur steeds meer
eigen maakten. Maar er kwamen ook zorgen en ziekte. Na een eerste
periode van ziekte ging het weer beter. Enkele maanden geleden bleken
kwaadaardige cellen opnieuw hun vernietigende werk te doen. Claudia
wilde leven en vatte moed; naast doorzettingsvermogen ontstond er ook
berusting. In het ziekenhuis is ze na enkele dagen overleden.
Voorafgaand aan de begrafenis op de algemene begraafplaats 'Dennenhof'
zijn we in Hervormd Centrum 'de Rank' te Den Ham bijeengeweest om
Claudia Lusseveld te gedenken. Gedoopt in de naam van God – Vader,
Zoon en Heilige Geest – is zij het leven op aarde doorgegaan. We hebben
Psalm 23 gelezen en in het licht van deze belijdenis haar leven verwoord.
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We hebben gezongen en gebeden. We hebben haar leven aan God
toevertrouwd en haar lichaam in de schoot van de aarde te ruste gelegd.
We bidden God om troost en ontferming, bijzonder voor haar man Albert,
voor haar kinderen Juan Starling, Anderson, Gerrit en Sander.
Jubileum

Ken Hem in al uw wegen,
dan zal Hij uw paden recht maken.

GERRIT MEIJERINK en JANNIE MEIJERINK-SCHUTMAAT zijn op vrijdag 26

januari 2018 vijftig jaar getrouwd.
Op die vrijdag in 1968 kwamen ze samen in de kerk in Den Ham. Ds. I.J.
Wisse preekte en gaf hen vanuit het bedehuis als trouwtekst Spreuken 3
vers 6 mee.
Zo zijn zij gezegend.
Van harte wensen we hen geluk en vreugde in goede jaren van liefde en
trouw.
Familie Meijerink woont aan de Beukenhoek 4.
Bijbelkring
Dinsdag 30 januari komen we bijeen, 's avonds van 20.15 tot 21.30 uur in
Kerkelijk Centrum Het Anker; en vervolgens op 20 februari en 13 maart.
We lezen verder in Handelingen, hoofdstuk 14, en gaan met Paulus en
Barnabas terug naar Antiochië in Syrië.
Hartelijk welkom!
Tot het einde toe levend
Vorming & Toerusting zorgt voor gesprekskringen / kringgesprekken.
Het tweede kringgesprek rond het thema 'Tot het einde toe levend' wordt
op 6 februari gehouden, om 20.00 uur in Kerkelijk Centrum Het Anker.
Peter Frans Bouter
U kent hem waarschijnlijk niet, maar toch hoort hij bij ons. Vandaag,
zaterdag 20 januari 2018, is hij begraven. Peter was predikant in onze
kerk. Zes keer verhuisde hij, de zevende keer is hij door de Heere Thuis
gehaald. Samen studeerden we; samen reisden we van Utrecht naar
Papendrecht; we zaten daar in dezelfde kerkbanken en stonden op
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dezelfde preekstoel. We gingen ieder onze weg in de kerk, geroepen en
gezonden door de Heer. In Hem zijn we met elkaar verbonden.
Zijn vrouw, hun kinderen en kleinkinderen, zijn ouders – wij gaan
vooralsnog op aarde verder om als een nieuw begin hemelbewoner te
zijn.
F. Schipper

Wijk ZUIDWEST - Ds. J.A. Antonides
Alvast een bericht van overlijden.
Van ons is heengegaan op 10 januari 2018: GERDA SCHUURMANBOSHOVE, Joh. Frisostraat 33, Vroomshoop, in de leeftijd van 93 jaar. De
dankdienst voor haar leven vond plaats op dinsdag 16 januari jl. om 10.30
uur in K.C. Het Anker. Nu we dit schrijven, wensen we de familie heel veel
goede moed toe, en we komen erop terug in een volgende Kerkbode, ds.
Antonides.
Groet.
Ondanks het blijkbaar instellen van de zgn. blue monday, -- althans zoals
men zegt de meest depressieve januaridag van het jaar en die is nu weer
voorbij --, kunnen we ons héél anders opstellen: daarom herhaal ik, om
en nabij, wat ik in begin 2017 'ns ergens meegaf, aan u en jullie:
"Gestoeld op de Bijbelse bron als fundament voor ons als Christenen, zijn
we Protestantse gemeente te Vroomshoop en we zoeken passende wegen
in de tijd die komt; overigens mogen we ook veel breder interkerkelijk
rondom PKN blijven denken, en zo de dialogen vasthouden; ook dat is van
belang. Samen uit de Bron leven!" En voor nu voeg ik eraan toe: het
interkerkelijke kwam op Kerstavond uit de verf in lofzangen door een
flinke menigte; en het passende wegen zoeken, is per 1.1.2018 jl.
opnieuw vol uitdagingen, zoals mensen dit uitdrukten in decemberwensen
naar ons toe; of laten we ook met zorg openstaan voor wat er allemaal
gebeurt in de wereld; aan de catechisanten kon ik overigens in het
algemeen geen blue-monday-stemming ontdekken; gelukkig maar! En het
Evangelie als bron mogen we blijven zoeken (= centripetaal), en ons
ervan niet afwenden (=centrifugaal). Hartelijke groeten aan ieder, ds. J.A.
Antonides en familie.
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WIJK OOST - Ds. J.A. Droogendijk
Bij de kerkdiensten
Zondag 28 januari
De jeugddienstcommissie is het nieuwe jaar begonnen met nieuwe
plannen. De commissie noemt zichzelf ook anders: The New Generation.
Elders leest u hier waarschijnlijk meer over. De diensten vinden dit jaar op
wisselende tijden plaats en kennen een eigen, strakke opbouw met daarin
bekende en minder bekende elementen. Ik mag als eerste in zo’n nieuwe
dienst voorgaan. We beginnen om halfelf en het thema luidt: ‘Op je eigen
wijze geloven’. Ik krijg tien minuten om daar wat over te zeggen, en ik
knoop aan bij een gedeelte van Paulus. In Romeinen 14 schrijft hij dat we
niet over elkaar moeten oordelen, omdat we allemaal van Christus zijn. Er
vindt nog wel iets bijzonders plaats in deze dienst. Helaas kon Jolanda
Elzinga-Lambers op 7 januari niet bevestigd worden tot jeugdouderling.
Dat gebeurt daarom nu, in deze dienst van The New Generation. We
hopen dat het allemaal doorgaat.
Zondag 4 februari
Een avonddienst met daarin de viering van het Avondmaal. Elders kunt u
lezen waarom dit jaar de morgendiensten met Avondmaal en de
avonddiensten met Avondmaal niet meer op dezelfde zondag zijn. We
lezen Psalm 84 en concentreren ons op vers 6 tot en met 8: ‘Gelukkig wie

bij u hun toevlucht zoeken, met in hun hart de wegen naar u. Trekken zij
door een dal van dorheid, het verandert voor hen in een oase; rijke zegen
daalt als regen neer. Steeds krachtiger gaan zij voort om in Sion voor God
te verschijnen.’

Uit de gemeente
- Nanda Lubbertsen, Steenbokstraat 50 in Hengelo, heeft in december een
nieuwe nier gekregen. Deze ingrijpende operatie vond plaats in het
Universitair Medisch Centrum te Utrecht. Ze is inmiddels weer thuis en het
gaat goed. Wel blijft ze onder controle staan en moet ze geregeld naar
Utrecht toe. Langzaam zal ze herstellen en we wensen haar en Harald
hierbij alle geduld en volharding toe.
- Mevr. G.H. Mudde-Klerk, Koninginneweg 13, werd in het ziekenhuis te
Enschede geopereerd aan haar alvleesklier en haar milt. Het was een
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behoorlijke ingreep en wat weggenomen is wordt nu onderzocht. Het is
spannend en we hopen met haar en haar man op een gunstige uitslag.
- Mevr. L. Kikkert-van Zwol, Vogelkers 20, is thuisgekomen uit het
ziekenhuis. Het herstel zal nog geruime tijd vergen, maar ze is nu weer in
haar eigen omgeving.
- In de afgelopen week werden we opgeschrikt door het plotselinge
overlijden van Henri Overweg uit Wierden. Woorden schieten tekort. En
toch voelen we aan dat er op een gegeven moment iéts gezegd moet
worden. Het geloof biedt aan de ene kant troost en houvast: er is er Eén
die ons opvangt en die ons helpt om overeind te blijven. Aan de andere
kant zijn er juist vanwege het geloof grote vragen: hoe is dit nu mogelijk?
En dat maakt het erg moeilijk. We leven mee met Henri’s vrouw en
kinderen, met zijn moeder, schoonouders en andere familie en vrienden.
Overleden
Op zaterdag 20 januari is in het ziekenhuis te Almelo Gerrit Jan Gerrits
overleden. Hij woonde samen met zijn vrouw, Roelofje Gerrits-Weijers, in
Het Flierborgh. De uitvaart is op vrijdag 26 januari, de afscheidsdienst in
Kerkelijk Centrum Irene begint om 10.30 uur. In de volgende Kerkbode
zal een in memoriam verschijnen.
Overleden
Op zaterdag 20 januari is in het ziekenhuis te Almelo Geert Jan Bakker
overleden. Hij woonde samen met zijn vrouw, Sinie Bakker-Keuken, aan
de Tonnendijk, op nummer 134a. De uitvaart is op donderdag 25 januari,
de afscheidsdienst in Kerkelijk Centrum Het Anker begint om 10.30 uur. In
de volgende Kerkbode zal een in memoriam verschijnen.
In dankbare herinnering Sien Stellinga- Wevers

Iemand waar wij vertrouwd mee waren
iemand waar we veel mee hebben gedeeld ,
is verstild tot een herinnering
en laat een leegte achter .
In 1935 in Hellendoorn geboren, opgegroeid met een broer.
Getrouwd met Dik Zandbergen, verhuisd naar Vroomshoop.
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Na het overlijden van Dik, in 1982, pakte Sien de draad van het leven
goed op, ze werd een zeer zelfstandige vrouw.
Eind jaren ’80, toen ze Rieks Stellinga leerde kennen, ging voor haar de
zon weer schijnen. In 2002 zijn ze getrouwd.
Rieks had 3 kinderen, dat was over en weer wennen aan elkaar.
Na het overlijden van één van de kinderen was Sien een grote steun voor
Rieks. Samen hadden ze het goed , deelden lief en leed en hun liefde
voor de natuur. Ze mochten ook graag tuinieren. De tuin aan de van
Stolberglaan getuigde daarvan. Sien mocht ook graag handwerken.
Samen hebben ze hele mooie en goede jaren gehad.
Na het overlijden van Rieks in 2010 werd het qua gezondheid een stuk
minder voor Sien. COPD maakte haar vaak benauwd. Het lopen ging ook
steeds moeizamer. Toch kon ze zich nog lange tijd goed redden.
Ze luisterde graag naar Radio Oost, een puzzelboekje was altijd onder
handbereik, ook de krant.
Steeds meer gezondheid en mobiliteit moest Sien inleveren.
Het viel haar zwaar. Ook het afhankelijk worden van anderen.
Sien was een zelfstandige vrouw met een sterk karakter en een even
sterke wil.
In 2016 verhuisde ze naar het Oranjeplein bij Thuisgenoten.
’t Was even wennen, ze had 50 jaar aan de Stolberglaan gewoond.
Geleidelijk ging ze overal aan deelnemen, ze werd een frequent
bezoekster van het Proathuus en andere activiteiten. Ze genoot van de
gezelligheid, van een praatje en van bezoek.
Kort voor de jaarwisseling werd de gezondheid van Sien snel slechter.
Opname in het ziekenhuis bracht aan het licht dat ze erg verzwakt was en
er geen behandelingen meer mogelijk waren.
Thuis is Sien, op 5 januari 2018, moegestreden, rustig ingeslapen.

“ De dood is een nacht zonder morgen in ’t verschiet op aarde “ .

Blijvend zijn de vele herinneringen aan Sien Stellinga- Wevers.
Ineke Land (vervangend)
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In memoriam Hendrika van Veldhuizen-Smit
Op woensdag 10 januari is in het Liefferdinck te Den Ham RIE VAN
VELDHUIZEN-SMIT overleden, weduwe van Gerrit van Veldhuizen. Zij is
93 jaar geworden. Rie Smit groeide op in Nijverdal. De jaren voor de
oorlog en de jaren van de oorlog waren moeilijk. Ook in de jaren vijftig
ging niet alles vanzelf. Ze had graag door willen leren, maar dat zat er
niet in. Ze ging een huwelijk aan met Gerrit van Veldhuizen en kwam in
Vroomshoop terecht. Samen kregen ze vier kinderen. Die werden goed
opgevoed en gingen zelfstandig verder. In 1994 overleed haar man,
waarna ze alleen kwam te staan. In 2014 overleed haar oudste zoon Gijs
en dat was een groot verdriet. De kinderen herinneren zich haar als een
vrouw met een duidelijke regelmaat, een grote trouw en een rotsvaste
overtuiging. Tegelijkertijd stelde zij zich altijd bescheiden op. Wel had ze
zo haar eigen opvattingen. Zelf heb ik haar pas vorig jaar, na het vertrek
van ds. Kroeze, leren kennen. Een paar keer heb ik haar opgezocht. Dat
was in Het Liefferdinck. In 2014 had ze een beroerte gekregen en kon ze
niet langer thuis blijven. Mij viel op dat ze tot het laatst helder was; voor
iemand met haar leeftijd spreekt dat immers niet vanzelf. Ze wist dat haar
levenseinde naderde en de dag voor sterven hebben we nog over het een
en ander gesproken. Het geloof was altijd belangrijk geweest voor haar en
dat kwam ook uit bij haar begrafenis.
Op dinsdag 16 januari vond het afscheid plaats. In de dankdienst voor
haar leven in Kerkelijk Centrum Irene stonden we onder andere stil bij
woorden uit Psalm 39: ‘Wat heb ik dan te verwachten, Heer? Mijn hoop is
alleen op u gevestigd.’ Hierna volgde de teraardebestelling op de
Algemene Begraafplaats ‘Dennenhof’. Wij bidden om kracht en troost voor
wie achterblijven, in het bijzonder voor haar kinderen en kleinkinderen.
Avondmaalsvieringen
Meer dan eens wordt er over de viering van het Avondmaal gesproken.
Dat kan op verschillende manieren. We kunnen het hebben over wie er
meedoen met de viering van het Avondmaal: alleen belijdende leden of
ook niet-belijdende leden. We kunnen het hebben over de wijze van
vieren: zittend in de banken, aan tafels, lopend, staande in een grote
kring. We kunnen het hebben over hoe vaak het Avondmaal gevierd
wordt: enkele malen per jaar, elke maand, elke week. De eeuwen door
hebben mensen aangedrongen op een regelmatige viering van het
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Avondmaal, op z’n minst eenmaal per maand. Ook de laatste jaren
worden we door mensen met verstand van zaken hiertoe opgeroepen.
In Vroomshoop waren er tot nu toe per jaar vier Avondmaalszondagen
plus avondmaalsvieringen op Goede Vrijdag. Op die Avondmaalszondagen
waren er alleen maar Avondmaalsdiensten: ’s morgens (voor het grootste
deel van de gemeente) en ’s avonds (voor de mensen die ’s morgens niet
in de gelegenheid waren om mee te doen). Als predikanten hoorden we
hierover verschillende geluiden. Sommigen waren hieraan gehecht: het
was altijd zo en het maakte van die zondagen speciale zondagen. Anderen
waren hier niet zo gelukkig mee: de avonddiensten waren een herhaling
van wat ’s morgens gebeurde en bij het eerste gedeelte van de
avonddienst zaten ze er wat verloren bij, omdat het niet voor hen was; ze
waren ’s morgens al aan bod gekomen.
Kan het ook anders? Misschien wel. We hebben aan de kerkenraad
voorgesteld om de Avondmaalsdiensten wat meer te spreiden door
morgendiensten met een viering van Avondmaal en de avonddiensten met
een viering van het Avondmaal van elkaar los te koppelen. Op die manier
is er een dienst zowel voor wie wel Avondmaal wil vieren als voor wie dat
niet wil. Er is eveneens geen belemmering meer om ’s avonds naar de
kerk te gaan en dan wat anders mee te maken dan de Avondmaalsviering
van de morgendienst. Ook kan wie behoefte heeft aan vaker het
Avondmaal vieren aan zijn of haar trekken komen. De kerkenraad is met
dit voorstel akkoord gegaan.
Het is een kleine verandering: het aantal Avondmaalsvieringen blijft gelijk:
er zijn ongeveer evenveel morgendiensten met Avondmaal en evenveel
avonddiensten met Avondmaal als voorheen. Het enige verschil is dat die
niet meer op een en dezelfde zondag vallen.
Het is een proef, we gaan het een jaar proberen. Als het bevalt, zal het
blijven. Als we merken dat het niet aanslaat, zullen we wel zoeken naar
iets anders.
JAD
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Jeugd en jongere gemeenteleden
‘We are a new voice, for a NEW GENERATION’
We are a new voice, for a New Generation! Met deze zin stellen wij
onszelf graag aan u voor. Wij zijn New Generation. Een kerkdienst voor
mensen die, net als wij, positief en vol goede moed in het leven staan.
Mensen die houden van afwisseling, traditiedoorbrekend zijn en meegaan
met de tijd van nu. Wij zijn de stem voor de Christenen die, naast de
bekende christelijke liederen, ook in nummers van Marco Borsato,
Imagine Dragons, Katy Perry de boodschap van God horen.
Wij zijn de stem voor die mensen die met vragen zitten. Mag ik
samenwonen voor het huwelijk? Moet ik belijdenis doen? Is alles wat in de
Bijbel staat de waarheid? Kort en bondig wordt elke dienst een feestje.
Wij zijn ook de stem van de gemeente, van de mensen die elke week
komen! Wie zijn zij en wat beweegt hen om naar de kerk te gaan, of juist
niet. Waarom geloven zij en waarin laten ze dit zien?!
Jouw mening telt bij ons, jouw vragen zijn onze vragen! Wij zijn er niet
om je te vertellen wat wel en niet mag, kan en moet. Nee, wij willen je
laten nadenken. Wij geven je handvatten om zelf je geloof te belijden.
Want wij kunnen nog zo’n nieuwe generatie zijn, Gods liefde is niet nieuw.
Die is er altijd al geweest!
New Generation is de nieuwe naam voor onze jeugddiensten en in een
nieuwe samenstelling willen wij als jeugddienstcommissie graag een
goede start maken in 2018, samen met jullie! We gaan variëren in tijdstip,
maar willen verder vooral herkenbaar zijn met vaste items in elke dienst
waarbij ook de interactie met de gemeente gezocht wordt. Graag nodigen
wij iedereen uit op zondag 28 januari om 10:30uur, voor de allereerste
New Generation Dienst in Kerkelijk Centrum Irene in Vroomshoop! Laat je
verrassen (en vergeet niet je mobiel mee te nemen).
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Van de kerkrentmeesters
Giften
Mevr. Rozemuller € 5,Ds. Antonides € 10,- en € 20,- (beide waar meest nodig)
Ds. Schipper € 10,- ( waar meest nodig)
Kerk balans 2018
Inmiddels heeft u allen een verzoek om een bijdrage voor 2018
ontvangen, betreffende kerkbalans.
Doordat het dit jaar voor het eerst een gezamenlijke inspanning werd, had
dit nogal wat voeten in de aarde en heeft dit veel tijd gekost voor wat
betreft de voorbereiding en wijze van benaderen.
Dat niet alles 100 % juist is verlopen en gecommuniceerd is wel duidelijk,
maar door de medewerking van alle vrijwilligers en het Kerkelijk Bureau
en de flexibiliteit die van hun is gevraagd, is het toch gelukt om dit met
uw gezamenlijke inspanning te verwezenlijken, onze dank daarvoor is
groot!
Als wij nu als Protestantse gemeente hier ook nog een goed financieel
vervolg aan kunnen geven, dan is al die inspanning niet tevergeefs
geweest en kunnen wij als Protestantse gemeente van Vroomshoop de
toekomst met vertrouwen tegemoet zien. Ook gezien het feit, dat wij voor
komend winterseizoen op zoek zijn naar een jeugdwerker, om deels de
vacature van ds. David Kroeze in te vullen.
Wij rekenen op u!
Namens het CVK, Mans Hekman

.
Verjaardagfonds
De ledigingsavond op 8 januari heeft het mooie bedrag van € 406,65
opgeleverd.
Iedereen bedankt voor de gaven en de inzet.
Het geld dat via het verjaardagfonds binnenkomt wordt gebruikt om extra
dingen te bekostigen waar op dat moment wel behoefte aan is, maar niet
in de begroting zit. Dit kan dan ook alleen gerealiseerd worden doordat U
als gemeentelid het verjaardagfonds een warm hart toedraagt.
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Een deel van de opbrengst van 2017 is besteed aan de aanschaf van
zonneschermen /screens voor in de kerk.
Wij als verjaardagfonds-organisatie zijn dan ook blij met al de gaven die
dankzij de inzet van onze collectanten bij ons binnenkomen.
Wij zijn nu een aantal maanden op weg met de samenwerking van beide
kerken binnen het verjaardagfonds en zijn meer dan tevreden over deze
samenwerking. In een heel groot deel van de straten hebben we een
collectant lopen, maar nog niet alle straten zijn voorzien.
Voor de volgende straten zoeken we nog collectanten:
Kolkmanweg , De Sluis
Eerste Blokweg
Bevert
Linderflier
Braamhoek
Wingerd
Julianastraat ( oneven nummers)
Tweede Blokweg
Noorderweg
Polderweg
Hammerdijk
Constantijnstraat
Churchillstraat
Prins Clausstraat
Mocht u een klein beetje tijd over hebben om 1 van deze straten op u te
nemen dan kunt u contact opnemen met :
Winny Hoogenkamp 644412/06 18087440
Liza Staarman 643897/06 30419382
Roelie Jansen 642991/06 34432527
0f mailen naar r.vogelzang35@gmail.com
De volgende ledigingsavond is op 9 april vanaf 19.30 u. in Het Anker.
Groet, Winny, Liza en Roelie
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Van de diaconie
Collecteopbrengsten:
8 januari
Bloemengroet
15 januari
Diaconie

€ 322,19
€ 306,01

Ga je het schip in met Jezus
of mis je de boot?

17

Mededelingen
Agenda
catechisaties volgens de bekende schema's.
21-01-2018 ........... week van gebed voor de eenheid van de
Christenen
23-01-2018 20.00u. kringgesprek V&T, "Tot het einde toe levend",
in KCHA
24-01-2018 09.30u. woensdagochtend-gespreksgroep V&T, vervolg,
in KCI
24-01-2018 19.30u. consistorie/ouderlingenberaad in
24-01-2018 19.45u. thema-avond Kerk&Israël / V&T in KCHA
26-01-2018 19.00u. koorrepetitie cantorij in KCI
26-01-2018 19.15u. “Bidden langs het kanaal”
i.h.k.v. de landelijke Week van Gebed in KCHA
29-01-2018 19.30u. moderamen in KCHA, wordt voortaan donderdag
in KCI
29-01-2018 19.30u. vergadering V&T commissie in KCI
30-01-2018 20.15u. Bijbelkring in KCHA
31-01-2018 ........... Kerkbalans-inzameling
31-01-2018 19.30u. Hvg Ruth in KCHA
01-02-2018 09.00u. voorgangers-overleg in KCI
01-02-2018 19.45u. vrouwencontactgroep in KCI
02-02-2018 19.00u. koorrepetitie cantorij in KCI
06-02-2018 20.00u. kringgesprek V&T, "Tot het einde toe levend",
in KCHA
07-02-2018 09.30u. woensdagochtend-gespreksgroep V&T in KCI
07-02-2018 19.30u. kleine kerkenraad in KCHA
09-02-2018 19.00u. koorrepetitie cantorij in KCI
Woensdagochtend-gespreksgroep V&T.
Terwijl afgelopen tijd onderwerpen wat dooreen maar wel mooi helder
door ons werden besproken, komen we weer bij elkaar op woensdag 7
februari; ook Matteüs 18 wordt vastgehouden, misschien met het oog op:
per die 7e; met hartelijke groeten, ds. Antonides.
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COMMISSIE KERKINACTIE VROOMSHOOP
Zondag 4 februari 2018, Collecte Werelddiaconaat
Visserijslaven in Ghana naar huis
Onder dwang werken duizenden kinderen in Ghana in de visserij op het
Voltameer. Deze kindslaven, vooral jongens, worden vastgehouden op
kleine eilandjes. Ze komen voornamelijk uit kwetsbare en arme gezinnen
uit andere delen van het land. Het Voltameer is een enorm stuwmeer, dat
vier keer zo groot is als Nederland. De kinderen kunnen niet ontsnappen
aan de grillen van hun slavenmeesters.
Partnerorganisatie Challenging Heights bevrijdt kindslaven en vangt hen
tijdelijk op. Voordat ze naar huis gaan, krijgen ze intensieve
psychologische hulp en onderwijs. Ook krijgt hun familie hulp om een
beter bestaan op te bouwen.
Helpt u ook mee? Dit kan ook op NL 89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in
Actie o.v.v. Werelddiaconaat februari.

Helpt u mee om deze collecte tot een succes te maken?
Hartelijk dank!

BOEKENVERKOOP
WANNEER? Elke 1ste zaterdag van de maand.
WAAR? In de benedenzaal van K.C. Het Anker,
TIJD? Van 10.00 - 12.30 uur
EXTRA INFORMATIE: Ingang achterkant kerk.
Er is ook gelegenheid om koffie of thee te drinken.
Ook zijn er mooie Bijbelse Dagboekjes.
Tot ziens op 3 februari 2018
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Overige berichten
Oranjevereniging Vroomshoop
Toneelavond in Het Punt met ‘Altied Wille’ Op Vrijdag en Zaterdag 23 en
24 febr.
Aanvang 20.00 uur
Klucht “Niets is wat het lijkt”
Voorverkoop op donderdagavond 1 febr.om 19.00 uur in Het Punt.
Leden € 7,50, niet Leden € 10,= incl. kop koffie/ thee voor aanvang.
Of bij Dinie Gerrits, tel.645876 en Lute Gombert, tel. 646420

Bijbelleesrooster
Zondag
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag
Zondag
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag

28 januari
29 januari
30 januari
31 januari
1 februari
2 februari
3 februari
4 februari
5 februari
6 februari
7 februari
8 februari
9 februari
10 februari

Marcus 1:16-31
Marcus 1:32-45
Spreuken 19:1-12
Spreuken 19:13-29
Spreuken 20:1-9
Spreuken 20:10-21
Spreuken 20:22-30
Psalm 142
Jesaja 55:1-13
Jesaja 56:1-8
Spreuken 21:1-12
Spreuken 21:13-21
Spreuken 21:22-31
Joël 1:1-14
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