Jaargang 11 nummer 4 van vrijdag 19 februari 2016.
Redactie kerkbode:
Mevr. A. Uilhoorn-Kamp
Ds. J.A. Antonides
Mevr. W. Hoogenkamp- de Groot
Mevr. A. Pannen-Hamberg
Dhr. A. Rotman
Kopij voor 12.00 uur maandagmorgen 7 mrt. 2016 inleveren bij:
Winny Hoogenkamp, De Nijverheid 56, 644412 of Anita Pannen, Zicht 31,
7671 ND Vr’veen 645004. kerkbode@protestantsvroomshoop.nl
Deze kerkbode is voor 3 weken en de volgende is voor 2 weken.
Website : www.protestantsvroomshoop.nl
Abonnementen en Ledenadministratie Geref. Kerk: H. van ’t Ende,
De Kievit 2, tel: 644842, ledenadministratiegk@online.nl. Vragen over
incasso’s kerkbalans, solidariteitskas, kerkbode etc.: Henk Jan Schutte
telefoon: 604574,mail: schutte_henkjan@hotmail.com (alleen Geref leden)

Abonnementen en Ledenadministratie Herv. Gemeente:

G.J. Meijerink, Beukenhoek 4, tel 641530
kerkelijkbureau@hervormdvroomshoop.nl
Bez. kerkbode: R. Geerligs, Johan Frisostraat 6, tel: 642270.
Passie voor Pasen.
Passiespelen: ik persoonlijk vind het mooi dat het
Paasverhaal weer zo in de aandacht staat de laatste
jaren. The Passion op TV, de spelen te Hertme, en
natuurlijk The Passion Vroomshoop. Een paar jaar
geleden wist een op de drie Nederlanders nog waar
Pasen over ging, behalve over eieren en hazen: het
lijdensverhaal van Jezus. Nu weten vast veel meer mensen ervan.
Ik vind het altijd prachtig: die Joodse man die zo principieel vasthoudt aan
eerlijkheid en zuiverheid, omdat hij leeft vanuit zijn trouw aan zijn eerlijke
en zuivere Vader. En dan ontstaat die spannende dreiging van mensen die
hem als gevaar zien, en hem uit de weg willen ruimen. En dan de angst en
kracht van Jezus in zijn gebed in Gethsemane - ik liet het zondag nog in de
jeugddienst naar voren komen. Want als jij net als Jezus voor de keuze
stond om te kiezen voor je eigen leven of dat van anderen, wat zou jij dan
doen?
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Toch heb ik er ook altijd een dubbel gevoel bij als we elk jaar dat verhaal
opnieuw beleven: we maken van een bloederig moment een mooi en
spannend verhaal. We spelen lijden in een ‘passiespel’ – een rare term, want
lijden kun je toch niet spelen? Een paar prachtige gevoelige popnummers,
terwijl iemand wordt gemarteld. Leedvermaak? Elk jaar denk ik weer: wat
zijn we oppervlakkig bezig. Maar daarna denk ik ook: nee, deze liedjes
hebben ook diepgang. En in ons passiespel en in The Passion zit beleven.
We denken aan een onterechte dood, en we willen meeleven met al die
mensen die onterecht lijden. We horen niet alleen een verhaal, maar we
leven ons in. En dan kom je dichter bij die God, die bleef waar iedereen
wegging. Die God, die licht bracht in Jezus’ duisternis.
Van dat licht begrijp ik de diepte nog lang niet. Laat ik daarom nog maar
vaak dat verhaal lezen, bekijken, en erin meezingen: iedere keer schijnt het
licht iets sterker, krijg ik iets meer passie voor Pasen. En daarom nemen we
er in de kerk ook de tijd voor: 40 dagen leven we er naar toe, met diensten
en vieringen.
Ds. David Kroeze
Zondag 21 februari.
Tweede zondag van de veertigdagentijd.
Kleur Paars.
09.30 uur: Ds. F. Schipper in Kerkelijk Centrum Het Anker.
Kindernevendienst: Jacqueline Timmerman en Anja Kleinjan.
Kinderoppas: Grietje van Orden en Karin Kamphuis.
10.30 uur:Ds. D.J.D. Kroeze in Kerkelijk Centrum Irene.
Kerk.nu dienst. “You never walk alone…
M.m.v. de Kerk.nu band o.l.v. Joost Visser.
Knd.: Thea van ’t Oever, Roswitha van Goor en Lars Elzinga.
Kinderoppas: Simone Berenst en Bo Timmer.
19.00 uur: Ds. J.A. Antonides in Kerkelijk Centrum Irene.
Zangdienst. Liedboek 2013 meenemen.
Organist: dhr. J. Visser.
Collecten: Het Anker: diaconie (zending), uitg.: kerkrentmeesters.
Irene: zending, uitgang: kerkrentmeesters.
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Uitleg van de gezamenlijke werkgroepen liturgische schikkingen
Het thema van de schikkingen is: “Stap voor stap”.

De lezing : Lucas 9: 28-36, “De verheerlijking op de berg”.

Boven op de berg verschijnen Mozes en Elia. Jezus wordt door een stem uit
de hemel aangewezen: “Dit is mijn zoon”.

Uitleg van de schikking : “Groter dan jij”.

De kleur paars en de jute doek staan voor ingetogenheid.
Uit de berg stenen verschijnen 2 gelijke bloemen, welke staan voor Mozes
en Elia. Apart daarvan 1 lange witte bloem, die Jezus symboliseert.
De drie paarse hyacinten verwijzen naar de slapende discipelen.
Kerk.nu dienst 21 februari: You never walk alone…
Of je nou je eerste stapje zet, gaat trouwen, of beslist vandaag hutspot te
eten: elke stap is de moeite waard. Want je neemt je hele leven stappen,
die allemaal wat voor je betekenen. Maar betrekken we God daarbij? Hij wil
een hulp zijn, je raad geven, je ergens brengen. Het zal je verrassen! You

never walk alone…

Ds. David Kroeze denkt met ons na over dit alledaagse thema op
zondagochtend 21 februari om 10.30 uur in Kerkelijk Centrum Irene in
Vroomshoop. Vanaf 10.00 uur bent u al welkom en staat de koffie klaar. De
muzikale medewerking komt van de Kerk.nu band o.l.v. Joost Visser.
Kerk.nu is een kerkdienst in een nieuw jasje, met eigentijdse muziek uit
kerk en popwereld, met begrijpelijke taal en media. De eerste drie
diensten trokken veel bezoekers. We beginnen op uitslaaptijd, dus …………
Lied van de maand: het projectlied voor de 40 dagentijd: Lied 290,
“Licht van Pasen”.
Zondag 28 februari.
Derde zondag van de veertigdagentijd.
Kleur Paars.
09.30 uur: Ds. J.A. Antonides in Kerkelijk Centrum Het Anker.
Na de dienst is er gelegenheid om samen koffie te drinken.
Kindernevendienst: Marjan Kamphuis en Natasja Hekman.
Kinderoppas: Gosien Antonides en Judith Bosch.
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09.30 uur: Ds. J.A. Droogendijk in Kerkelijk Centrum Irene.
Organist: dhr. R. Vos van Avezathe. Tienerkerk.
Knd.: Miriam/Myrthe Strijker en Erna Vaartjes.
Kinderoppas: Marloes Fokkert en Anne Meijerink
19.00 uur: Ds. H de Haan (Den Ham) in Kerkelijk Centrum Het Anker.
Ruildienst.
Collecten: Het Anker: diaconie, uitgang: kerkrentmeesters.
Irene: diaconie, uitgang: kerkrentmeesters.

De lezing : Lucas 13: 1-9, “De vijgenboom”.

Jezus vertelt zijn toehoorders dat zij dichter bij God moeten komen, een
nieuw begin moeten maken. Het is nog niet te laat. God heeft geduld met
mensen en blijft hopen dat de vijgenboom tot bloei komt.

Uitleg van de schikking : “Een nieuwe kans”.

De kleur paars en de jute doek staan voor ingetogenheid.
De tak is een vijgentak. De paarse, groene en rode bloemen symboliseren
geloof, hoop en liefde, de vruchten van de Geest.

09.30 uur:

09.30 uur:

19.00 uur:
Collecten:

Zondag 6 maart.
Vierde zondag van de veertigdagentijd.
Kleur Paars.
Ds. F. Schipper in Kerkelijk Centrum Het Anker.
Tienerkerk.
Kindernevendienst: Marieke Breukelman en Janet Bouwmann.
Kinderoppas: Carla Hees en Dorinda Grondman.
Ds. J.A. Droogendijk in Kerkelijk Centrum Irene.
Organist: mevr. A. Oosterveen.
Krummeldienst: gr 1 t/m 3.
Knd. gr 4 t/m 8: Herma Jansen en Henrieke Wemekamp.
Kinderoppas: Joke Braakman en Antje Otter.
Ds. E. van Beesten (Ommen) in Kerkelijk Centrum Het Anker.
Streektaaldienst. Organist: dhr. R. Vos van Avezathe.
M.m.v. dhr. Johan Vos, trompet.
Het Anker: diaconie (bloemengroet), uitg.: kerkrentmeesters.
Irene: diaconie (jeugdwerk), uitgang: kerkrentmeesters.
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De lezing : Lucas 15: 11-32, “De verloren zoon”.

Een zoon trekt de wijde wereld in en durft niet terug te komen. Toch is er
toekomst, de vader omhelst hem en de zoon kan een nieuw begin maken.

Uitleg van de schikking : “Geloof in de toekomst”.

De kleur paars en de jute doek staan voor ingetogenheid. De kleur roze
symboliseert het licht dat doorbreekt.
De bladeren van de plant omhelzen als het ware de bloemen zoals de vader
de zoon omhelst.
Woensdag 9 maart. Biddag.
Kleur Paars.
19.30 uur: Ds. F. Schipper in Kerkelijk Centrum Het Anker.
Collecten: diaconie (afdrachtscollecte), uitgang: kerkrentmeesters.

MEDEDELINGEN
Kerkelijk Centrum Het Anker
Scriba: Anita Timmer, tel. 64 24 10
E-Mail: anitatimmer@protestantsvroomshoop.nl
Onze zieken:
Revalidatiecentrum Roessingh, Roessinghsbleekweg 33, 7522
AH Enschede:
Dhr. J.B.M. van den Poll, Julianaplein 22, 7681 AW, 3de et., k. 8
Dhr. J. Smit, Vriezenveenseweg 50-B, 7681 DT, 3de et., k. 5
Clara Feyoena Heem Zorgcentrum, Rheezerweg 73, 7771 TD
Hardenberg:
Mw. J.H. Hakkers-Bergsma, Vlasakkers 32, 7681 LN
Mw. E. Bosch-van Harn, P.M. Hackstraat 77, 7676 BK Westerhaar
Wooncentrum De Hofkamp, Canisiushof 1, 7607 ZC Almelo:
Dhr. H. Davenschot, De Nijverheid 15, 7681 MA, k. 117
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Verpleeghuis Het Meulenbelt, Vriezenveenseweg 176, 7602 PV
Almelo:
Mw. J. Endeman-van Tuinen, Linderveld 3, 7681 RA, afd. Singraven
Dhr. A. Tjonk, Tonnendijk 118, 7681 BR, afd. Everloo
Krönnenzommer, Sanatoriumlaan 20, 7447 PK Hellendoorn
Mw. J. van Staalduinen-Gerrits, De Platanen 5, 7681 HG, afd. De Schöppe,
kamer 4
Woon- en zorgcentrum De Vriezenhof, Jonkerlaan 5, 7671 GM
Vriezenveen:
Dhr. K. Mulder, De Nijverheid 6, 7681 MD k. 130
Thuisgekomen uit ziekenhuis of verpleeginrichting:
Dhr. B.J. Nijland, De Fazant 4, 7681 LJ
Mw. A. Karsten-de Groot, Julianaplein 52, 7681 AW
Mw. D. Stroomberg-Ekkel, Vierzonenweg 31, 7681 DZ
Onze jarigen:
In deze periode hopen 80 jaar of ouder te worden:
21 febr. Dhr. A. Drogt, Noorderweg 70, 7686 CG, Geerdijk (83)
28 febr. Mevr. A. Karsten - de Groot, Julianaplein 52, 7681 AW (82)
28 febr. Mevr. A. van Tebberen – Hekman, Koningsweg 24, 7672 GD
Vriezenveen (89)
03 mrt. Mevr. J. Rijnders – Veneman, Vriezenveenseweg 30, 7681 DS (81)
08 mrt. Mevr. B.H.T. Ekkel – Nijboer, In de Hoven 22, 7681 MH (82)

WIJK 1: Ds. F. Schipper, Hoofdstraat 36,
7681 DJ Vroomshoop, Tel: 0546-643139
Vrije dag: maandag
e-mailadres: f.schipper@protestantsvroomshoop.nl
Overleden

Stil ben je van ons heengegaan
je hebt altijd voor ons klaargestaan.
Geborgenheid en liefde heb je ons gegeven
zo was jij je hele leven.
Je was een schat voor allen
jou te moeten missen zal ons zwaar vallen.
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Zondag 31 januari is Gerda Elferink-Ranter overleden. Ze woonde aan de
President Kennedystraat en werd de laatste weken liefdevol verzorgd in het
hospice Noetsele te Hellendoorn. Ze was 68 jaar.
Gerda Ranter was op 1 juli 1947 geboren en kort daarna gedoopt. Ze groeide
op als jongste met haar vijf zussen in Radewijk; en ze sprak haar vertrouwen
in de HERE God uit toen ze belijdenis van haar geloof deed. Ze leefde van
geloof, hoop en liefde. Zonder al te veel woorden daar over, was dit de basis
van haar bestaan. Ze ontmoette Wim Elferink, met wie ze op 12 december
1969 trouwde. Een dochter en een zoon werden hen toevertrouwd,
schoonkinderen en kleinkinderen. Wonderwel herstelde ze een aantal jaren
geleden van haar ziekte. Later werd Wim ziek; hij overleed op 2 augustus
2014. Moedig ging Gerda verder, ook toen ze zelf opnieuw ziek werd. Ze
ging er voor, wilde leven en kon uiteindelijk sterven. Liefdevol werd ze de
laatste weken verzorgd in hospice Het Noetsele te Hellendoorn.
Op vrijdag 5 februari zijn we in de kerk samen geweest; hebben Psalm 23
gebeden en in het licht van Openbaring 21:1-5a haar leven overdacht.
Kleinkinderen brandden hun kaarsjes, kinderen vertolkten hun
herinneringen, gedachten en gedichten. Daarna volgde de crematie in het
crematorium “Twente” te Almelo. Voor hen die achter blijven – Maroeska &
Gertjan, met Indy en Morris, Dennis & Renate met Kay, Sil en Just, allen die
Gerda Elferink-Ranter zullen missen, bidden we God om troost.
F. Schipper
Licht van Pasen
“Stap voor stap” zijn we op weg gegaan om het Paasfeest te vieren.
We zingen onderweg lied 290 – Licht van Pasen; iedere zondag weer.
Het viel de eerste keer niet mee in Het Anker. We hoorden de melodie veelal
voor het eerst en we konden geen noot lezen. Gelukkig volgen er nog vijf
zondagen en dan … op Paaszondag: wat zal het mooi zijn!
Voor wie wat meer wil oefenen: kijk eens op www.kindopzondag.nl en ga
dan verder bij 'liederen' en nog verder bij 'liederen bij het Paasproject'; daar
staat het lied 'Licht van Pasen' te beluisteren.
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Bijbelkring
De Bijbelkring komt weer bijeen op dinsdag 23 februari, om 20.00 uur in
Kerkelijk Centrum Het Anker; en vervolgens op 8 en 29 maart.
We lezen verder in het boek Prediker; we zijn ondertussen bij hoofdstuk 4.
Van harte welkom.
Biddag
De tweede woensdag in maart is het Biddag voor gewas en arbeid.
's Avonds komen we in de kerk bijeen om God om zijn zegen te bidden.
Het weer
Het weer is verrassend.
De winter is nog niet voorbij, maar soms is het alsof we midden in de herfst
zitten. Of zijn het voorjaarsbuien? De zon laat zich zien, veelal van achter
min of meer donkere wolken. De temperatuur bereikt de ene dag een hoogte
tot boven de tien graden om vervolgens weer onder het vriespunt te dalen.
De sneeuwklokjes staan stil te pronken en laten zich toedekken door een
deken van sneeuw; krokussen doen er niet voor onder en narcissen laten
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een voorzichtig trompetgeschal zien. We denken wel eens dat de natuur in
de war is. Dat kan natuurlijk niet. Het weer is altijd goed, ook al zijn we er
niet altijd blij mee. Het is maar goed dat we het weer niet in de hand hebben.
Het wordt ons gegeven, iedere dag weer.
F. Schipper

WIJK 2: Ds. J.A. Antonides, Boshoek 45, 7681 GT
Tel/ Voicemail: 64 66 29 (Fax: 645801)
Goede telefonische trefkans : 12.45-13.15 uur.
Vrije dag : zaterdag.
E-mailadressen: mailto:j.a.antonides@protestantsvroomshoop.nl
johangosien@cs.com , ja.ant.58@gmail.com
Geboorte.
Op 6 februari 2016 is JULIA geboren. Ze is de dochter van Marcel Marsman
en Anne Heuver, en het zusje van Femke. Julianastraat 74, Vroomshoop. Er
kwam een kaartje met veel deftig beige binnen en de naam Julia staat ook
op de voorkant met haar geboortedatum, met ernaast een sierlijk
zilverkleurig groot woord "baby", terwijl dit woord enkele foto's eronder
overlapt, een drietal foto's met handjes en voetjes. Samen zijn ze dankbaar
en gelukkig met deze geboorte, en verwoorden binnenin het kaartje iets van
de kant van Femke: "Voorzichtig hou ik je vast, zo lief, zo klein, zo blij dat
jij er bent! Een zusje om mee te spelen, en geheimpjes mee te delen. Om
mee te lachen en mee te stoeien, zo blij dat wij samen mogen opgroeien!
Kusjes Femke". En wat de genoemde foto's betreft komt in ons op, hoe er
een vasthouden is door God, en ook door en van elkaar. De naam Julia, ook
in de binnenkant van het kaartje met een sierletter, heeft vele oorsprongen,
betekenissen, aanwendingen, en betekent o.a. jeugdige zoals we
vermoeden, en komt trouwens ook bij Paulus voor in bijbels verband in Rom.
16 vers 15,16. In vers 15 de naam, en vers 16 past als bron trouwens feilloos
bij `kusjes Femke`. En we schrijven hier graag ondertussen namens onze
gemeente: Van harte gefeliciteerd en veel zegen voor de toekomst!
ds. Antonides
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Groet.
Speciaal aanbevolen: de thema-avond van 22 februari i.v.m. Kerk & Israël.
Biddag, 9 maart, komt ook al dichterbij, volgens gewoonte voor gewas en
arbeid; maar in het interkerkelijk kanaalconvent pastores hoorden we ook
van elkaar over vervolgingen van christenen in de wereld, en onze aandacht
daartoe mag er best zijn. Een vrije week voor me en met/voor deze of gene
uit het gezin begint om en nabij met de schrikkeldag e.v., maar wel hoop ik
even de avond van de kleine kerkenraad bij te wonen, maar daar blijft het
dan ook bij. En voor al het overige: alvast dank voor de vervanging waar
nodig in en rond die week, door ouderlingen en/of collega's. Alle goeds voor
u en jullie en met hartelijke groeten,
ds. J.A. Antonides en familie.
Doopdienst 14 februari a.s.
In de dienst van zondag 14 februari is de Heilige Doop bediend aan:
Marten Guus Bakker, geboren op 19 november 2015. Hij is de zoon van
Mark Bakker en Carolien Bakker-Bossenbroek. Hun adres is Tonnendijk 134
in Vroomshoop.

'Keer u af van uw huidige leven en laat u dopen onder aanroeping van Jezus
Christus om vergeving te krijgen voor uw zonden. Dan zal de heilige Geest
u geschonken worden.' Hand.2:38
Floor Hendriksen, geboren op 17 november 2015. Zij is de dochter van

Robert Hendriksen en Joyce Wind. Hun adres is Hoefblad 8 in Vroomshoop.

“Moge hij vanuit zijn rijke luister uw innerlijke wezen kracht en sterkte
schenken door zijn Geest, zodat door uw geloof Christus kan gaan wonen in
uw hart, en u geworteld en gegrondvest blijft in de liefde.” Ef.3:16-17.
Volgende doopdienst:
De eerstvolgende doopdienst, waarin ds. Schipper hoopt voor te gaan zal
worden gehouden op zondag 10 april a.s. De doopzitting wordt gehouden
op woensdag 30 maart a.s. om 20.00 uur in Kerkelijk Centrum Het Anker.
Aangifte voor deze doopdienst kan bij Anita Timmer, Boegstaete 4, tel.
642410. Of via anitatimmer@protestantsvroomshoop.nl.
GOEDERENMARKT 2016
De activiteitencommissie van Het Anker, organiseert haar jaarlijkse
GOEDERENMARKT op zaterdag 7 mei 2016, op het KERKPLEIN achter de
Kerk, van 8.30 uur tot 12.00 uur.
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Wanneer u nog BRUIKBARE GOEDEREN heeft, die u kwijt wilt, kunt u dit
doorgeven aan onderstaand adres: Mans Hekman tel: 643519 of
0620407319. Graag doorbellen voor vrijdag van elke ophaaldag!!
De ophaaldagen zijn:
zaterdagmorgen, tussen 9.00 uur en 12.00 uur op 19 maart, 9 april en 23
april. In verband met personele bezetting, vragen wij u vriendelijk, indien
mogelijk uw goederen zelf te brengen. Dit kan op bovengenoemde data en
tijd! Vrijwilligers van de commissie nemen de goederen in ontvangst achter
de Kerk. Wilt u op een ander tijdstip van uw spullen af, bel dan met Mans
Hekman.(tel. nr. zie hierboven)
Opmerking:
De commissie vraagt aanbieders van goederen, onderstaande goederen niet
aan te bieden: BANKSTELLEN, KASTEN, BEDDEN, BLOEMPOTTEN,
TUINMEUBELEN, deze goederen zijn niet verkoopbaar, en worden derhalve
niet meegenomen. Oud ijzer mag wel bij ons worden ingeleverd.
Op de markt zal ook een veiling worden gehouden.
Tijdens de goederenmarkt zal het RAD VAN AVONTUUR worden gedraaid.
Gemeenteleden worden uitgenodigd “PRIJZEN” te leveren, in de vorm van
een eigengebakken taart, cake, of het leveren van boodschappen, of iets
dergelijks. Doet u deze keer ook mee!!
U kunt de PRIJZEN op zaterdagmorgen 23 april of vrijdagmiddag 6 mei
inleveren bij de vrijwilligers achter de Kerk. Bij voorbaat dank voor uw
medewerking.
Wij zijn voor deze rommelmarkt op zoek naar nog meer vrijwilligers. Lijkt
het u leuk om ook te helpen met de rommelmarkt, geef u dan op bij één
van de commissieleden.
Ook nieuwe/goede ideeën zij van harte welkom.
Ook Kerk in actie staat op de rommelmarkt met een kraam met
kinderkleding. (hierover later meer in de kerkbode)
De brei en haakkraam,
Evenals vorig jaar ie er ook dit jaar weer met een kraam van eigen gebreide
en gehaakte spullen op de goederenmarkt aanwezig te zijn.
De opbrengst van de verkoop gaat naar de kerk. Om dit mogelijk te maken
zijn we op zoek naar bollen en restanten brei/haakgaren. Brei/haaknaalden,
knoopjes enz. Ook poppen zijn eveneens van harte welkom.
Voor deze poppen haken en breien we ook kleertjes.
Hebt u nog iets van dit alles thuis liggen en wilt u het weggeven?
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* Wilt u het dan meegeven als men bij u komt, de spullen voor de
goederenmarkt halen? Wilt u de wol enz. even in een apart zakje of doosje
meegeven, zo houden we goed overzicht.
* Of,…u kunt het brengen op de zaterdagen die zijn aangegeven in het
stukje voor de goederenmarkt.
* u mag het ook bij thuis brengen bij Gea Kelder, Esdoornlaan 44,
Vroomshoop.
* Tevens zal er op tijdens de goederenmarkt een doos staan waar u
wol/garen brei/haalnaalden enz. in kunt leveren.
Als het u leuk vind om ook mee te breien, haken, te borduren, of te iets te
maken met smyrna , kunt u contact opnemen met Gea Kelder, tel: 0546644920.
De activiteitencommissie van Het Anker.
Verantwoording van de giften
Ds. Schipper mocht uit dankbaarheid € 10,- ontvangen, voor de toren
€ 25,- en voor waar het meest noodzakelijk € 20,-.
Namens de contactpersonen werd in ontvangst genomen door Mevr. Kok
€ 5,-(kerk), Mevr. Runhart € 10,-(kerk), Mevr. Hulshof € 10,-(toren), Mevr.
Ekkel € 10,-(orgel), Mevr. Gouma € 5,-(waar nodig) en Mevr. Flierman €
5,-(bloemen). Hartelijk dank.
Kerkrentmeesterlijke collectes van januari.
03 jan € 133,30
24 jan € 113,05
10 jan € 112,67
31 jan € 214,30
17 jan € 97,76
kerkradio € 131,83

MEDEDELINGEN
Kerkelijk Centrum Irene
Scriba: mw. T. Oosterveen-Tolman, tel. 64 45 16
E-mail: theaoosterveen@protestantsvroomshoop.nl

Bloemengroet:
Zondag 21 februari: Mevr. G.A. de Groot-Hogenhuis, Hoofdstraat 44
Zondag 28 februari: Mevr. J. van Dijk-Hofsink, Johan Frisostraat 5
Zondag 6 maart: Dhr. A.H. Bos, Julianastraat 91
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Jeugdcollectanten:
21-2:
1. Mick Meijerink
2. Twan Kamphuis
3. Jens Kamphuis
4. Lise Tieman
5. Marit Tieman
6. Femke Tieman
6-3:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

28-2:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Mirthe Jansen
Milou Jansen
Tess Bokhove
Daan Ballast
Tim Berenst
Anouk Berenst

Hannah Wemekamp
Jenneke Wemekamp
Nick de Boer
Britt de Boer
Mirthe van Laar
Lionne van Laar

Verjaardagsfonds:
21-2 t/m 27-2
Hoofdcollectant:
Mevr. W. Westerink-Stegeman
Collectrices:
Mevr. G. Jansen-Evers
Mevr. Klopstra-ten Brinke
Mevr. M. Lusseveld-Pierik
Mevr. R.J. Jurjens-de Lange
Mevr. A. de Vries-IJspeert

28-2 t/m 5-3:
Hoofdcollectant:
Mevr. W. Hoogenkamp-de Groot
Collectrices:
Mevr. H. Middag-van de Riet
Mevr. L. Kikkert-van Zwol
Mevr. M.C.J. van der WoudeJongsma

Kerkelijke stand:
Overleden
28-01-2016 Mw. J. Kok-Zandbergen, geb. 17-03-1932, Johan Frisostraat
11, 7681 WX Vroomshoop.
07-02-2016 Dhr. J. Kassies, geb. 17-12-1946 Oranjestraat 33, 7681 DN
Vroomshoop.
12-02-2016 Mw. W.H. Wessels-Lucas, geb. 28-09-1947, Leeuwerikhof 7,
7681 LB Vroomshoop.
13

In deze periode hopen 80 jaar of ouder te worden:
22-02: Mevr. J. Klinge-de Hoop, De Nijverheid 16, 7681 MD, 83 jaar
27-02: Mevr. A. Homans-Homans, De Meulenbelt 2, 7681 AA, 81 jaar
02-03: Mevr. A.B. Klunder-Stegeman, Wilhelminastraat 4, 7681 AC, 91 jaar
02-03: Mevr. J.L. Nieboer-Warringa, Julianastraat 57, 7681 AM, 91 jaar
03-03: Mevr. F. Oldegbers-Hagedoorn, Russenweg 12, 7681 RP Den Ham,
86 jaar
Opbrengst collecten:
Zondag 7 februari: werelddiaconaat € 110,95; kerkrentmeesters € 45,00
Zondag 14 februari: jeugdwerk € 333,72; kerkrentmeesters € 211,68
Gift: Via Ds. Droogendijk ontvangen € 5,-- voor de kerk.

WIJK A : Ds. J.A. Droogendijk, Pres Kennedystraat 6, 7681 EX
Telefoon: 0546-625117, E-mail: j.a.droogendijk@kpnmail.nl
Vrije dag: zaterdag
Bij de kerkdiensten
Zondag 28 februari
De derde zondag in de Veertigdagentijd. In Hebreeën 7 : 15 – 28 gaat het
over de wijze waarop Jezus priester is. In Lucas 13 : 1 – 9 lezen we over
een vijgenboom die maar geen vrucht draagt. Waarschijnlijk kan ik die twee
gedeelten met elkaar verbinden door aandacht te hebben voor het geduld.
Zondag 6 maart
De vierde zondag in de Veertigdagentijd. In Hebreeën 8 : 1 – 13 lezen we
over het nieuwe verbond. In Lucas 15 : 11 – 32 gaat het over de jongste
zoon die het huis van zijn vader verlaat en na verloop van tijd terugkeert.
Dat is te beschouwen als het begin van een nieuwe periode.
Uit de gemeente
Dhr. J. Hento, De Kamp 7, onderging in het ziekenhuis te Hardenberg een
darmoperatie. De kans is groot dat hij op het moment dat u dit leest weer
thuis is.
Dhr. T. Knapper, 1e Blokweg 2, onderging in het ziekenhuis te Almelo een
zware operatie aan zijn longen. Het herstel zal geruime tijd vergen. Wanneer
hij naar huis mag, is op dit moment nog niet bekend.
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Het verblijf van mevr. A. Leemhuis-Kroese, Hammerstraat 51, duurt langer
dan verwacht. Waarschijnlijk wordt zij opnieuw geopereerd aan haar arm
en daar volgt dan weer een periode van revalidatie op. Het komt aan op
geduld en doorzetten.
Overleden
Op vrijdag 12 februari is Mini Wessels-Lucas overleden, Leeuwerikhof 7,
weduwe van Henk Wessels. Op woensdag 17 februari vindt de uitvaart
plaats. In de volgende kerkbode zal een in memoriam verschijnen.
JAD

WIJK B: Ds. D.J.D. Kroeze, Frederik Hendrikstraat 19, 7681 GE
tel.: 785453, mobiel 06-168 563 92
e-mailadres: djd.kroeze@telfort.nl
Vaste vrije dag: Dinsdag.
Kerk.nu

You never walk alone, Elvis zong ‘m als gospel, wij zijn geen Elvis, maar

zingen hem wel mee. Een voor de hand liggend thema, dat God iedere stap
die je zet, en iedere stap die je neemt met je meegaat. Maar betrekken we
God dan ook wel bij onze stappen? Maken we Hem deelgenoot, vragen we
advies, zoals je met vrienden ook doet? God die met je meegaat: is dat
vanzelfsprekend? We hebben er weer zin in met elkaar te luisteren, kijken
en zingen met de Kerk.nu band.
Meeleven
Mevr. J. Klinge-de Hoop, Nijverheid 16, 7681MD is na twee maanden
ziekenhuis en revalidatie in het Meulenbelt Almelo, weer thuisgekomen. Het
is niet helemaal meer zoals het was, maar ze is op haar eigen plekje, en bij
haar eigen man, dat zal haar en haar herstel goed doen.
Dhr. J. Hulsegge, Churchillstraat 69, 7681XS, heeft na diverse onderzoeken
een verdrietig bericht gekregen, dat ingrijpt in het gezin, en meeleven en
een sterktewens is zeker op zijn plaats.
Dat geldt ook voor mevr. G. Van ’t Oever, Oranjestraat 42, 7681DP. Zij
heeft voor de kerst een erg verdrietige uitslag gekregen, en ondergaat
enkele behandelingen.
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Mevr. D. Bartels-Oelen, De Nijverheid 62, 7681 ME, heeft een dubbele breuk
opgelopen bij de knie en in de enkel. Aan een rolstoel vastzitten is een
opgave, we wensen haar sterkte toe bij het herstel.
Voor allen die ziek zijn, leg ik mijn gedachten voor de Heer, met de vraag,
of wat de toekomst brengen mag, uw hand mij zal leiden door troost en
kracht op momenten dat het nodig is.
In memoriam Jan Kassies
Jan is geboren, 17 dec. 1946, op de boerderij “Repos ailleurs”. Jan is de op
een na jongste uit een gezin van 6 kinderen. De boerderij en de
werkzaamheden die daarbij horen, hebben altijd veel voor Jan betekend.
Nadat z’n ouders naar de Oranjestraat verhuisden, Jan was toen 12 jaar,
was Jan vaak te vinden op de boerderij van de fam. Wittenberg. Jan kwam
via de verkoop van landbouwwerktuigen uiteindelijk in de autoverkoop
terecht. Jan ontmoette Janny op een volksdansavond van de Gereformeerde
Jongeren Vereniging in januari 1968. Ze trouwden in 1972. Ze begonnen in
Emmeloord, maar verhuisden, door verandering van werkgever, na 9
maanden al naar Meppel. Daar zijn hun twee kinderen geboren. Uit het
huwelijk van beide kinderen zijn 5 kleinkinderen geboren. Jan was gelukkig
met hen. In 1979 verhuisden ze naar Vroomshoop, Oranjestraat 33, het
ouderlijk huis van Jan en z’n broers en zussen. Het bleef een belangrijk
adresje voor de familie. Zij hebben hier heel veel gelukkige jaren gehad. Jan
was iemand, die gemakkelijk contact maakte. Zodoende kwam hij bij veel
mensen binnen. Jan was technisch heel vaardig. Hij heeft een model
gemaakt van een stro-pers en een dorsmachine. Dit staat nu in een
gerenommeerd museum in Brabant. Na de verkoop van de modellen heeft
Jan zich gestort op het restaureren van prachtige oldtimer-tractoren. Hij
heeft toen heel veel mede-hobbyisten leren kennen. Zijn Hanomag is
werkelijk een pronkstuk geworden en ieder prees hem om het feit dat zijn
trekker er zo op en top uitzag. Jan heeft zich al met al wel zo’n 20 jaar
ingezet voor de kerk. Meest als diaken, in Meppel en in Vroomshoop. Het
ophalen van spullen voor de Ketting en het rondbrengen van compost: Jan
deed het van harte. Jan was lid van het Vroomshoopse mannenkoor. Helaas
kreeg Jan, toen hij ruim 40 jaar was, MS. Dat bracht een grote ommekeer
in zijn arbeidzame leven. Jan stopte met de autoverkoop, maar wist steeds
andere werkzaamheden te vinden om zich nuttig te maken. Heel veel jaren
heeft hij inval-chauffeurswerk gedaan bij verschillende transportbedrijven.
Toen Jan 65 jaar werd, is hij hiermee gestopt. Zijn woonplek vroeg genoeg
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werk om de dagen goed te vullen: de tuin en de boomgaard, de grote schuur
en het onderhoud aan het huis. En dan tussendoor de bezigheden rondom
zijn grote hobby, de werkzaamheden rond het landbouwgebeuren. Jan was
een echt buitenmens. Des te triester dat daar zo plotseling een volkomen
ommekeer in kwam door zijn dramatische val. Hij overleefde het ongeluk,
maar hij was zijn leven kwijt. De laatste jaren waren zwaar. Voor Jan, voor
Janny, die hem met veel zorg omringde, en voor de kinderen. Veel te jong
heeft hij ons moeten verlaten. Gelukkig zijn er heel veel jaren, waarop in
dankbaarheid terug gekeken kan worden.
Op zaterdag 13 februari herdachten wij zijn leven in KC Irene, voordat de
begrafenis plaatsvond op Dennenhof. We herdachten hem met Psalm 139,
die werd gelezen op zijn sterfbed. De pastor van het Meulenbelt deed een
gebed waarbij hij bij elke zin “ja” zei, en toen las hij deze psalm. Jan luisterde
heel aandachtig en bij het einde zij hij ‘mooi’. Dit gold voor hem: “Heer die
mij ziet zoals ik ben, dieper dan ik mij zelf ooit ken”. David, die de psalm
maakte, hield van het leven en zingt: het is een wonder, zoals een mens is
ontstaan in de moederschoot. In alle dingen die gebeuren, en overal waar
ik naar toega, kent U mij. God is bekend met mensen, jou en mij. Dat God
ons zo kent, is veel te veel om te bevatten, groter dan we kunnen begrijpen.
We begrijpen God ook niet. Maar we begrijpen er iets van als, je dat voelt
als veilig en geborgen. Als er in je iets is van warmte, samenzijn, en
gedragen worden. En dat geldt ook op momenten dat het leven een kant op
gaat die moeilijk is. Zo had ook Jan een leven met vele dingen om van te
houden, en was hij gekend door de zijnen. En zo was hij gekend door God
die hij vertrouwde. Hij geloofde in de Heer die hem kende, in zijn hele leven,
en ook op het laatste moment, toen dit werd voorgelezen. Zo mogen we
hem nog steeds kennen in onze herinnering en in ons hart. En zo kent God
hem nog steeds, want Gods kennis van mensen blijft, ook na het afscheid.
Want nu is het eeuwige kennis geworden. Jan is gekend voor altijd. “Als ik
ontwaak, dan nog bent gij bij mij”, dicht David. Janny, Wiesje en Jaap, Roel
en Nan, kleinkinderen, sterkte gewenst.
Ds. David Kroeze
Krummeldienst
Zondag 6 maart is er weer een krummeldienst in Kerkelijk Centrum Irene.
We zouden het erg fijn vinden als jij er ook bij bent.
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Het thema van die ochtend is: Jezus zegt: “Laat de kinderen tot mij
komen”. Tijdens de krummeldienst collecteren we voor stichting Manna die
eten uitdeelt in Twenterand.
We vinden het leuk als je iets te eten meeneemt dat houdbaar is.
Potgrondactie
Op zaterdag 12 maart houdt de activiteitencommissie van de Gereformeerde
Kerk haar jaarlijkse huis-aan-huis potgrondactie. Vrijwilligers komen dan
weer langs met zakken potgrond van de bekende goede kwaliteit.
Voorgaande jaren hebben we vernomen dat er veel mensen zijn die wel
potgrond willen, maar de bewuste morgen niet thuis zijn. Daarom kunt u
uw bestelling doorgeven aan: Jan Luchies, tel. 643746, John de Vries, tel.
643785, Roel Smid, tel. 641988. Wij zorgen dan dat uw bestelling goed
afgeleverd wordt. De inhoud van de zakken potgrond is 45 liter.
De kosten zijn:
1 zak € 4,00, 2 tot 9 zakken € 3,50 per zak, 10 zakken of meer € 3,00 per
zak. Alle medewerkers kunnen zich om 9.00 uur melden bij fa. Hofman,
Schutsluis 6.
Activiteitencommissie Gereformeerde Kerk Vroomshoop

Gezamenlijke

mededelingen

Agenda.
catechisaties gaan door zoals bekend over tijdstippen en locaties.
17-02-2016
19.30u.
grote kerkenraad, in KCI
17-02-2016
19.30u.
Hvg "Ruth", in KCHA
18-02-2016
09.00u.
vervolg voorgangersoverleg, in KCI
18-02-2016
19.30u.
classis, elders
18-02-2016
19.45u.
vrouwencontactgroep in KCI
19-02-2016
18.00u !
gebedskring in KCHA
20-02-2016
13.00u.
in middag oefen-uren The Passion,
in KCI, tevens om 14.30u.
20-02-2016
..........
open dag Oranjeplein
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22-02-2016
22-02-2016
23-02-2016
24-02-2016
24-02-2016
24-02-2016
24-02-2016

19.00u
20.00u.
20.00u
09.00u.
09.30u.
15.00u.
20.00u.

25-02-2016
25-02-2016

09.00u.
20.00u.

25-02-2016
29-02-2016
01-03-2016

20.00u.
..........
19.00u.

02-03-2016
02-03-2016
03-03-2016

19.30u.
19.30u.
..........

04-03-2016
05-03-2016

18.45u.
13.00u.

08-03-2016

14.00u.

08-03-2016
09-03-2016
09-03-2016
10-03-2016
12-03-2016

20.00u.
09.30u
15.00u.
19.30u.
19.00u.

moderamen, in KCHA
thema-avond Kerk & Israël / V&T in KCI
Bijbelkring in KCHA.
werkgemeenschap predikanten, in KCI
woensdagochtend-gespreksgroep V&T, in KCI
een jaargesprek, in KCHA
voorbereiding Paasgezinsdienst KCHA bij
iemand thuis
vervolg voorgangersoverleg roosters, in KCI
voorbereidingsgroepje uit lit. cie. in KCI:
Paaswake
jeugdraad, (plek?)
schoolvakantieweek, even geen catechisaties
eten en gesprek: “Wie ben jij volgens God?”
in KCI
kleine kerkenraad, in KCHA
Hvg "Ruth", in KCHA
overleg weeksluitingen in zorginstellingen,
in ‘t Haarhuus
gebedskring
in de middag in KCI oefenuren The Passion,
tevens om 14.30u.
overleg kerken en burgerlijke gemeente,
in gemeentehuis
Bijbelkring, in KCHA
woensdagochtend-gespreksgroep V&T, in KCI
ontmoetingsmiddag V&T in De Lindenborgh
college kerkrentmeesters in KCHA
definitieve oefenuren The Passion, in KCI

Woensdagochtend-gespreksgroep V&T.
Een exemplaar van het boekje "Met hart en ziel" was er vorige keer op 10
februari jl. alvast, en ook een verder exemplaar al bij iemand anders. Nu
komt deze titel op wel meer boekjes voor. Maar dit bewuste boekje gaat
over tien gelovigen. We lieten het eerste hoofdstukje "Tijden veranderen,
dus je geloofsbeleving ook" tot ons doordringen, waarin trefwoorden zoals
"moeten, twijfel, blijdschap, geloof, ander mens" zeer zeker meededen.
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Graag tot de volgende keer, op 24 febr. 9.30 uur. We gaan dan een ander
hoofdstukje in.
Met hartelijke groeten, ds Antonides.

God geeft ons vrede,
het is aan ons
of wij die aannemen

Jeugd en jongere gemeenteleden
Dinsdag 1 maart: eten en gesprek “Wie ben jij volgens God”?
Elk jaar is er een heerlijke avond met eten en gesprek in de bar van Irene.
Ook dit jaar weer met stamppotten: met een goed gevulde maag kun je
lekker praten. Het gesprek gaat over wie je bent in Gods ogen. De Bijbel
zegt van alles over wie een mens voor God is. We halen onze inspiratie uit
het begin van Genesis: Hij is betrokken op jou; Hij heeft je geschapen. Dat
deed Hij volgens Zijn beeld: hoe Hij het goed vond. Daar valt genoeg over
te praten. Je kunt aanschuiven voor eten om 19.00 uur, en/of voor het
gesprek om 20.00 uur. Graag opgeven voor zaterdag 27 februari.
Joke
jokeeising@live.nl ,ds. David Kroeze 0616856392, Henri, Annet.
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“STAP VOOR STAP”
Project voor de Veertigdagentijd en Pasen voor de kindernevendienst.
In de Veertigdagentijd gaan we met de kinderen ‘stap voor stap’ op weg
naar Pasen.
Het is een weg die begint in de woestijn en eindigt in een tuin. Een reis over
hoge bergen en diepe dalen; onderweg wordt het donker maar we zien ook
lichtpuntjes die de weg naar Pasen wijzen.
Iedere zondag heeft een thema en een bijpassende projectposter. Ook gaan
we met veertig zichtbare voetstappen, stap voor stap richting Pasen.
Ons projectlied is Licht van Pasen, lied 290 uit het liedboek.
Thema zondag 14 feb.: “Wie roept je”.
Uit het Evangelie lezen we deze zondag het verhaal van de verzoeking in de
woestijn. Jezus wordt geroepen door de duivel maar luistert alleen naar de
stem van God. Wij gaan op weg naar Pasen. Daarbij vragen wij ons ook af:
wie roept ons? En hoe kunnen we die stem volgen?
Thema zondag 21 feb.: “Groter dan jij”.
Dat er altijd iets of iemand groter is dan jij, ontdekken de leerlingen die met
Jezus meegaan de berg op. Letterlijk en figuurlijk stijgen ze even boven het
alledaagse uit. Bovenop de berg verschijnen Mozes en Elia. Jezus wordt door
een stem uit de hemel aangewezen: ‘Dit is mijn Zoon.’
Thema zondag 28 feb.: “Een nieuwe kans”.
Jezus vertelt zijn toehoorders dat ze dichter bij God moeten komen, een
nieuw begin maken. Dat het nog niet te laat is, laat Jezus zien met het
verhaal van de vijgenboom, God heeft geduld met mensen: Hij blijft hopen
dat de vijgenboom tot bloei komt.
Thema zondag 6 mrt.: “Geloof in de toekomst”.
We maken kennis met een jongen die vertrouwen heeft in het leven: hij
trekt erop uit. Maar hij raakt steeds verder van huis en durft niet meer terug.
Toch is er toekomst. Als hij uiteindelijk thuis komt, staat zijn vader op de
uitkijk. De jongen maakt een nieuw begin.
Thema zondag 13mrt.: “Eind of begin?”
De onrechtvaardige pachters willen de opbrengst van de wijngaard niet
afstaan en besluiten de zoon te doden, zodat zij de erfenis krijgen. Maar dat
gaat niet door. Voor de eigenaar van de wijngaard is het nu niet afgelopen
met zijn wijngaard; hij maakt een nieuw begin met andere pachters.
Thema zondag 20mrt.: “Hier ben ik”.
We staan aan de rand van Jeruzalem, we zien de koning binnenrijden op
een ezel. “Hier ben ik”, zegt hij. En wij zijn er ook. De hoofdrolspelers van
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het Paasverhaal zijn op het toneel verschenen. De mens die een is met God
is in de stad. Maar ook de omstanders zijn er, juichend en schreeuwend.
Thema zondag 27mrt. Pasen: “Verder gaan”.
Pasen is het feest van het nieuwe begin. Stap voor stap gingen we daar naar
toe op weg, maar niet om tot stilstand te komen, Pasen laat juist zien dat
het altijd verder gaat. Pasen brengt mensen opnieuw in beweging.
Zo maken we een reis waarop we veel meemaken, waarop we onszelf en
elkaar tegenkomen , maar waarop we ook steeds opnieuw ervaren dat er
een God is die met mensen meegaat!
Namens de kindernevendienst, Herma Jansen
Van de kerkenraad
De kerkenraad heeft besloten om dit jaar geen nieuw jaarboekje uit te
geven. Aangezien er wel de nodige veranderingen hebben plaatsgevonden
is er een inlegvel gemaakt met de laatst bekende wijzigingen.
Dit inlegvel vindt u binnenin deze kerkbode. Als u de nietjes verwijderd kunt
u het er uithalen en bij uw jaarboekje voegen.
Mocht dit problemen opleveren en wilt u het inlegvel toch graag ontvangen
dan kunt u altijd contact opnemen met één van de scriba’s Anita Timmer of
Thea Oosterveen-Tolman. Zij kunnen u het inlegvel dan mailen. Zie voor
adresgegevens elders in deze kerkbode.
Namens de kerkenraad, Thea Oosterveen-Tolman
Thema-avond commissie Vorming en Toerusting
Op maandag 22 februari 2016 om 20.00 uur in Kerkelijk Centrum
Irene. Spreker: dhr. Bert Oude Engberink.
Beeld over God en Gods beeld over de mens in het Jodendom
Dhr. Bert Oude Engberink (Hengelo, 1960) is leraar in het basisonderwijs in
Enschede. Als voorzitter en voorganger leidt hij de diensten van de Liberaal
Joodse Gemeente Twente, die bijeenkomt in de sjoel van Haaksbergen.
Daarnaast gaat hij ook voor in de sjoel van Weesp, van
de conservatieve Masorti-gemeente Almere-Weesp. Enige jaren geleden
richtte hij een leerhuis op in Haaksbergen en is daar vaste docent. Mede
vanwege familiebanden met de geschiedenis van het kamp Mauthausen
maakt hij deel uit van het bestuur van de Nederlandse Vriendenkring
‘Mauthausen’ en leidt hij de jaarlijkse herdenking van de Mauthausen-razzia
in Twente. Dhr. Oude Engberink zal spreken over Godsbeeld in het
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Jodendom. Daaraan gekoppeld komen gedachten aan de orde over hoe er
mogelijk vanuit ‘de hemel’ wordt gekeken naar de mens (het zogenaamde
goddelijke mensbeeld).
PS: Dhr. Oude Engberink was op 21 januari 2015 ook onze gast, maar omdat
er toen nog zoveel onbesproken bleef en er over dit onderwerp nog veel
meer te zeggen valt, komt hij nu bij ons terug.
Actie “GEEF”
De diaconieën van de Protestantse gemeente in wording Vroomshoop en
de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt te Vroomshoop, organiseren wederom
voor de stichting Manna een boodschappenactie.
Stichting Manna is een interkerkelijke stichting met een Bijbelse identiteit.
In onze maatschappij worden we regelmatig geconfronteerd met mensen
die onder de sociale grens terecht komen. Door middel van onder andere
een boodschappenpakket wil de stichting Manna deze groep mensen in
Twenterand tijdelijk ondersteunen in de basisbehoeften.
Als diaconieën vragen wij u daarom in uw boodschappenkast te kijken of
wat extra mee te nemen van de winkel.
Op zaterdag 12 maart van 10.00 – 12.00 uur kunnen de boodschappen in
de kerken De Akker en KC. Irene worden afgegeven.
Ook op zondagmorgen 13 maart voor aanvang van de kerkdienst kunnen
de boodschappen nog worden afgegeven in de drie kerken:
De Akker, KC. Het Anker en KC. Irene.
Uiteraard is een donatie in de aanwezige collectebussen ook van harte
welkom.
Het zou fantastisch zijn als dit weer een geslaagd evenement wordt.
Breng wat u kunt missen!!!! Stichting Manna ontvangt het met open
armen!!! Meer informatie over de Stichting Manna is te vinden op
www.manna.nu
SIEN kerkdienst:
Zondag 6 maart 2016 is er een “Sien” kerkdienst in “De Regenboog”,
Grotestraat 127 in Nijverdal. Voorganger in deze dienst is ds. W. Kaljouw,
de dienst begint om 15.00 uur. 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.
De volgende “Sien” kerkdienst is zondag 17 april 2016 in Daarlerveen.
Tot ziens.
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Boodschappenlijst
Het project Manna heeft voor de
boodschappenpakketten de volgende wensen:













Koffie
Thee
Suiker
Koffiemelk
Filterzakjes
Houdbare (chocolade)
melk
Boter / margarine /
braadvet
Jam / hagelslag /
chocopasta
Beschuit / Ontbijtkoek
Pannenkoekenmix
Soep, verschillende
smaken














Aardappel puree
Blik / pot groente
Appelmoes
Ingeblikt vlees / vis
Rijst
 Macaroni
 Spaghetti
Bami
Mix voor
macaroni/spaghetti/nasi/ba
mi
Ragout (blik)
Zilveruitjes / augurken
Wasmiddel

Kinderkoor Stralende Sterren
Zondag, Valentijnsdag hebben we meegewerkt aan de kerkdienst in
Daarlerveen. Wat een gezellige kerkdienst was dat. De dominee had een
mooie preek over David en Goliath. De kern van het verhaal was lef hebben,
want dat had David ook. Hij durfde tegen Goliath te vechten. Hij had lef. En
natuurlijk Gods hulp.
Woensdag hebben we vrij. We oefenen weer op 24 februari. Daarna hebben
we weer vrij omdat het dan vakantie is. Inmiddels is ons rijtje met
‘optredens’ groter geworden. Zet maar vast in uw agenda, dan mist u niets!!
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woensdag 17 februari
woensdag 24 februari
woensdag 2 maart
zondag 27 maart, 1ste Paasdag

geen koorrepetitie
17.00 uur koorrepetitie, KC Het Anker
voorjaarsvakantie
meewerken aan 2e ochtenddienst in
KC Het Anker
zondag 10 april
optreden in Westerhaar.
zondag 22 mei
meewerken aan de Kleuterdienst, KC
Het Anker
zaterdag 8 oktober
optreden in Krönnenzommer,
Hellendoorn
zaterdag 29 oktober
optreden in KC Irene met andere
kinderkoren.
Wil je meedoen met Stralende Sterren en ben je 5 jaar of ouder en volg je
het basisonderwijs? Kom erbij. We oefenen op woensdag in KC Het Anker.
Van 17.00 tot 18.00 uur.
Groeten van Hilde Drees en alle kinderen van Stralende Sterren.
Tienduizenden bijbels verspreid in 2015

Het afgelopen jaar verspreidde het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG)
tienduizenden bijbels, onder meer op de Filipijnen, in Oekraïne en in de
Golfstaten.

Luisterbijbels voor de Filipijnen
Het NBG verspreidde in 2015 1.750 luisterbijbels op de Filipijnen, nadat de
tyfoon Haiyan over het land trok. Miljoenen mensen werden getroffen,
honderdduizenden raakten dakloos. Voor velen betekende het kunnen
luisteren naar de Bijbel een bron van vreugde en troost zijn.
Nora G. Lucero, directeur van het Filipijns Bijbelgenootschap, reageert:
‘Dankzij jullie kunnen we onze mensen weer hoop en leven brengen na de
tyfoon Haiyan, nu ze nog herstellen van de ellende en hun trauma. Dit
kunnen we alleen doen met jullie hulp. We zijn jullie daarvoor erg dankbaar.’
25.000 kinderbijbels voor Oekraïne
Het NBG hielp het Oekraïens Bijbelgenootschap 25.000 kinderbijbels te
verspreiden onder de honderdduizenden mensen die gevlucht zijn uit het
zuidoosten van het land.
Nastia (9), een vluchtelinge uit Donetsk vertelt dat ze heel blij is met haar
kinderbijbel. ‘Ik geloof dat Jezus ook voor ons een wonder kan verrichten –
zodat de oorlog over is en wij weer naar huis kunnen.’
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3.000 bijbels voor arbeiders in de Golfstaten
Arbeidsmigranten in de Golfstaten leven in moeilijke omstandigheden. Ze
maken lange dagen in de brandende woestijnzon voor een minimaal loon,
ver weg van hun familie. Ze verlangen ernaar de Bijbel te lezen in hun eigen
taal. Het NBG doneerde daarom 3.000 bijbels aan kerken in de Golfstaten,
om bijbels te verspreiden onder christelijke arbeidsmigranten.
Pastor Bhagyanandam van een kerk in Sharjah is blij met de bijbels: ‘Alle
bezoekers van onze gebedsbijeenkomst kregen een bijbel in hun
moedertaal. Het was een bijzondere verrassing voor hen. We waarderen het
zeer dat jullie ons de bijbels brengen die we zo nodig hebben. Elke week zie
ik levens veranderen.’ Meer informatie over het buitenlandwerk van het NBG
vindt u op www.bijbelgenootschap.nl
Bron: Nederlands Bijbelgenootschap, Haarlem - www.bijbelgenootschap.nl
Contactpersoon: Henk Schutte
Bijbelleesrooster
Zondag
21
Maandag
22
Dinsdag
23
Woensdag
24
Donderdag
25
Vrijdag
26
Zaterdag
27
Zondag
28
Maandag
29
Dinsdag
01
Woensdag
02
Donderdag
03
Vrijdag
04
Zaterdag
05
Zondag
06
Maandag
07
Dinsdag
08
Woensdag
09
Donderdag
10
Vrijdag
11
Zaterdag
12

februari
februari
februari
februari
februari
februari
februari
februari
februari
maart
maart
maart
maart
maart
maart
maart
maart
maart
maart
maart
maart

Lucas 6: 27 – 38
Lucas 6: 39 - 49
Exodus 8: 12 – 28
Exodus 9: 1 – 12
Exodus 9: 13 – 35
Exodus 10: 1 - 20
Exodus 10: 21 – 11: 10
Hebreeën 7: 1 – 10
Hebreeën 7: 11 – 28
Johannes 7: 1 – 13
Johannes 7: 14 – 24
Johannes 7: 25 – 36
Johannes 7: 37 – 53
Psalm 103
Johannes 8: 1 – 11
Johannes 8: 12 – 20
Johannes 8: 21 – 36
Johannes 8: 37 – 47
Johannes 8: 48 – 59
Hebreeën 8: 1 – 13
Hebreeën 9: 1 – 14
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