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Dhr. A. Rotman
Mevr. A. Uilhoorn- Kamp
Ds. J.A. Antonides
Kopij voor 12.00 u. maandagmorgen 10 april. 2017 inleveren bij:
Mevr. W. Hoogenkamp-de Groot, De Nijverheid 56, 7681 ME Vroomshoop
tel.:0546-644412 of Mevr. A. Pannen-Hamberg, Zicht 31, 7671 ND
Vriezenveen, tel.: 0546-645004.
E-mail: kerkbode@protestantsvroomshoop.nl
Bezorging: Dhr. R. Geerligs, Joh. Frisostraat 6, tel.: 0546-642270.
Deze Kerkbode is voor 2 weken en de volgende is voor 3 weken.
Abonnementen en ledenadministratie:
Kerkelijk Bureau Protestantse gemeente te Vroomshoop, Hoofdstraat 35,
7681 DJ Vroomshoop.
Tel.: 0546-433088 (maandagavond: 19.00 tot 20.00 uur).
E-mail: kerkelijkbureau@protestantsvroomshoop.nl
Gebouwen: - KC Het Anker, Hoofdstraat 35, 7681 DJ, Vroomshoop
Koster: Dhr. Gerrits, tel.: 0546-642592
- KC Irene, Julianastraat 27, 7681 AL, Vroomshoop
Kosters: Dhr. en Mevr. Bos, tel.: 06-40188102
Voorgangers:
- Ds. J.A. Antonides, Boshoek 45, 7681 GT; vrije dag: zaterdag
Tel.: 0546- 646629; E-mail: j.a.antonides@protestantsvroomshoop.nl
- Ds. J.A. Droogendijk, Pr. Kennedystraat 6, 7681 EX; vrije dag: zaterdag
Tel.: 0546-625117; E-mail: j.a.droogendijk@kpnmail.nl
- Ds. D.J.D. Kroeze, Fred. Hendrikstraat 19, 7681 GE; vrije dag: dinsdag
Tel.: 0546-785453, mob.: 06 16856392; E-mail: djd.kroeze@telfort.nl
- Ds. F. Schipper, Hoofdstraat 36, 7681 DJ; vrije dag: maandag
Tel.: 0546-643139; E-mail: f.schipper@protestantsvroomshoop.nl
Scriba’s: - Mevr. T. Oosterveen-Tolman, tel.: 0546 – 64 45 16.
E-mail: theaoosterveen@protestantsvroomshoop.nl
- Mevr. A.M. Timmer, tel.: 0546 – 64 24 10.
E-mail: anitatimmer@protestantsvroomshoop.nl
Website: www.protestantsvroomshoop.nl
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Overdenking
Enkele jaren geleden leidde ik een serie groepsgesprekken over het
geloven. Ik had een stapel met zeventig kaartjes met daarop woorden die
je al dan niet verbinden kon met het geloven. De deelnemers moesten vier
kaartjes verzamelen met daarop woorden die hen aanspraken. Die kaartjes
vormden dan de aanzet tot het gesprek, want ze werden uitgenodigd om
te vertellen waarom ze nu voor die kaartjes gekozen hadden. Interessant
was welke kaartjes nu niet of nauwelijks werden gekozen en welke kaartjes
juist wel. De mensen hadden niet zoveel met ‘revolutie’ en met ‘vasten’. Ze
hadden wel wat met ‘gebed’ en met ‘vertrouwen’.
Deze laatste twee komen we ook tegen wanneer we lezen over Jezus in
Getsemané (Matteüs 26 : 36 – 46). Hij heeft het moeilijk. Jezus gaat een
weg die uitloopt op een grote verlatenheid, op een diep en onvergelijkbaar
lijden, op de bittere dood. Aan de ene kant voelt Hij weerstand en verzet,
Hij wil niet. Aan de andere kant kiest Hij ervoor om gehoorzaam te zijn.
Jezus trekt zich dan terug om te bidden. Hij gaat het gevecht aan met
zichzelf en met God de Vader. Durft Hij het aan om deze weg te gaan, de
diepte in? Hoewel het er niet met zoveel woorden bij staat, denk ik dat Hij
het vertrouwen gevonden heeft. Op zeker moment, na driemaal intensief
gebeden te hebben, staat Hij op en zegt Hij tegen zijn leerlingen dat ze
verder moeten gaan. Degene die Hem over zal leveren, is nabij. Innerlijk is
Jezus er klaar voor, Hij kan de moeilijke weg die voor Hem ligt aan. In het
gaan van die weg kunnen wij met stille verwondering en niet-begrijpende
dankbaarheid rusten: Jezus heeft dit voor ons gedaan. Hiernaast worden
wij door wat Jezus doet gestimuleerd. Wij hebben soms ook een moeilijke
weg te gaan. Misschien kunnen we in het gebed kracht vinden en komen
tot vertrouwen; evenals Hij. Natuurlijk, wat ons overkomt valt niet te
vergelijken met wat onze Heer Jezus Christus mee moet maken. Maar toch:
Jezus is voor ons ook een voorbeeld. Iets van wat Hij doet en van wat Hem
kenmerkt, mag bij ons terug te vinden zijn. Dat hoort ook bij het leven in
zijn navolging.
JAD
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Zondag 2 april 2017.
Vijfde zondag van de veertigdagentijd.
Kleur Paars.
09.30 uur: Ds. J.A. Antonides in Kerkelijk Centrum Irene.
Organist: mw. Tea Joor.
Tienerkerk (12+) en Tienerkerk JONG! (gr. 7 en 8).
Kindernevendienst (gr 4 t/m 6): Henriëtte Sloof en Marike de
Boer.
Krummeldienst (gr. 1 t/m 3).
Kinderoppas: Angelique Bosch en Anne Meijerink.
Na de dienst is er gelegenheid om koffie te drinken.
19.00 uur: Ds. A.van der Spek, Holten, in Kerkelijk Centrum Irene.
Opendeur dienst: “Der Weg” kerkdienst.
M.m.v. de ‘Elvisband’.
Collecten: Diaconie (bloemengroet), uitgang: Kerkrentmeesters.
Uitleg van de werkgroep liturgische schikkingen

Het thema van de schikkingen is: “Geloof in het leven”.
Voor elke schikking geldt, dat de houtschijven met de jaarringen staan
voor groei en leven. De kleur paars en de jute staan voor boete en
ingetogenheid.

De lezing: Johannes 8: 46-59, “Sterker dan de dood”.
Tegen de dood kan niemand op. En toch ….Jezus gelooft dat er iets is dat
sterker is dan de dood. Het woord van God blijft bestaan. “Wie mijn
woord bewaart, zal de dood nooit zien”. De mensen die het horen, kunnen
zich er niets bij voorstellen.

Uitleg van de schikking:
De mens moet het woord van God in zijn hart bewaren en dan is er leven
na de dood. Hierop wijzen de bemoste takken.
Krummeldienst 2 april
Jezus heeft veel gelijkenissen verteld, dit zijn verhalen om iets uit te leggen.
Misschien heb je al eens gehoord over de barmhartige Samaritaan.
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Een man ging op reis van Jeruzalem naar Jericho, hij werd door rovers
overvallen en had hulp nodig. Er kwamen verschillende mensen langs, zou
iedereen helpen?
De krummeldienst is speciaal voor kinderen van groep 1 t/m 3 van de
basisschool. Wij collecteren voor stichting Manna die eten uitdeelt aan
mensen die dit nodig hebben. Wij zouden het fijn vinden als jij er ook bent.
Opendeur dienst 2 april
“Der WEG” kerkdienst met medewerking van de
‘Elvisband’ en ds. Van der Spek.
Het is alweer enkele jaren geleden dat deze band
in Vroomshoop een kerkdienst verzorgde in de stijl
van Elvis Gospel. Er is nu een nieuwe dienst.
Wat een paar jaar gelden begon als
motorkerkdienst in Holten heeft een vervolg
gekregen in een dienst n.a.v. het lied van Herbert
Grönemeyer.
Naast een paar Elvisliederen krijgen veel seculiere
liederen, waarin de pure en de rauwe
levensvragen worden bezongen, een plek in deze
dienst. Liederen over de pijn van de eenzaamheid, als je zonder een vriend
op weg bent door het leven (Joe Cocker).
Ds. Van der Spek vertelt: ”In heel veel popsongs beluisteren we een intens
en diep verlangen naar geborgenheid; een hunkering naar Iemand; “Ik kan
het niet alleen” van ‘De Dijk', of het lied 'ONE' van U2 over de
verscheurdheid als er ruis op de lijn van de liefde komt. Of het diepe verdriet
waar Ilse de Lange over zingt n.a.v. het verlies van haar vader.
En we stellen de vraag: Blijft het Evangelie wel overeind of wordt het
weggeblazen door deze vragen?
Het is onze overtuiging dat het Evangelie van Jezus niet het antwoord is op
alle lastige vragen, maar het geeft wel een helder licht en een diep
vertrouwen, dat er een weg doorheen loopt”.
"Kom achter Mij aan", zegt Jezus. Dus er is alle reden om te blijven
vertrouwen: ‘Hoe groot zijt GIJ’.

Een dienst waar iedereen zich welkom mag weten met zijn/haar eigen
verhaal en vragen. Dus neem gerust je vriend/buur/kennis mee!!
Tot ziens op zondag 2 april in Kerkelijk Centrum Irene, Julianastraat 27
Vroomshoop.
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09.30 uur:

17.00 uur:
19.00 uur:
Collecten:

Zondag 9 april 2017. Palmzondag.
Zesde zondag van de veertigdagentijd.
Kleur Paars.
Ds. J.A. Droogendijk in Kerkelijk Centrum Het Anker.
Zondagsschool: Marjan Rozemuller en Rianne Hekman.
Kindernevendienst: Anja Kleinjan en Erika Kempers.
Kinderoppas: Dorinde Grondman en Karin Kamphuis.
Jeugddienst. “The Passion” in Kerkelijk Centrum Irene.
Jeugddienst. “The Passion” in Kerkelijk Centrum Irene.
Diaconie, uitgang: Kerkrentmeesters.

De lezing: Johannes 22: 12-24, “Kom tevoorschijn!”
Veel mensen gaan Jezus tegemoet als hij op een ezel Jeruzalem
binnenrijdt. Omdat ze gehoord hebben dat hij woorden spreekt die sterker
zijn dan de dood. Ze roepen hem toe: “Hosanna!”

Uitleg van de schikking:
De veelheid van bloemen en kleuren verwijst naar de verwachtingen, die
leven onder de mensen, die staan te juichen langs de weg. De zachte
krachten, uitgebeeld door de bollen mos, zullen het uiteindelijk winnen
van de dood.
THE PASSION 2017!!! 9 april
Ook in 2017 is Vroomshoop het decor van een eeuwenoud verhaal over
lijden, vriendschap, opoffering en hoop. Waarom hier? Is Vroomshoop niet
een plek, waar we horen over het lot van anderen? En, over hoe we ons dit
moeten aantrekken?! Want uit de angst van vandaag, komt ook liefde,
vernieuwing en overwinning! Daarom betekent dit verhaal nog net zoveel
als 2000 jaar geleden, en misschien zelfs wel meer. Het verhaal wordt
verteld, in een snelle en moderne versie met hedendaagse muziek.
Om iedereen de mogelijkheid te geven om te komen kijken en genieten,
zal THE PASSION dit jaar 2x worden uitgevoerd. U bent welkom om:
17.00 uur - 1ste uitvoering, en om
19.00 uur – 2de uitvoering.
Dus kom op 9 april naar Kerkelijk Centrum Irene en laat u verrassen.
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Diensten met avondgebed in de Stille Week:
Uitleg van de schikking:

De gekrulde stelen van amaryllissen staat voor het in zichzelf gekeerd zijn
van de leerlingen. Er ligt een touw als voorbode van het verraad van Judas.
De broodschaal en de beker verwijzen naar het komende avondmaal.
Maandag 10 april. Kleur Paars.
19.00 uur: Ds. F. Schipper in Kerkelijk Centrum Het Anker.
Dinsdag 11 april. Kleur Paars.
19.00 uur: Ds. D.J.D. Kroeze in Kerkelijk Centrum Het Anker.
Woensdag 12 april. Kleur Paars.
19.00 uur: Ds. J.A. Droogendijk in Kerkelijk Centrum Irene.
Donderdag 13 april. Witte Donderdag.
Kleur Paars.
19.00 uur: Ds. J.A. Antonides in Kerkelijk Centrum Irene.

09.30 uur:
16.15 uur:
19.30 uur:

Collecten:

Vrijdag 14 april. Goede Vrijdag.
Kleur Paars.
Ds. F. Schipper in Kerkelijk Centrum Het Anker.
Viering Heilig Avondmaal.
Ds. F. Schipper in Het Flierborgh.
Viering Heilig Avondmaal.
Ds. J.A. Antonides in Kerkelijk Centrum Irene.
Viering Heilig Avondmaal en Dankzegging.
Organist: dhr. J. Visser.
M.m.v. de cantorij o.l.v. mw. J. Wolthuis-Elsinga.
Diaconie (St. “Naar School in Haïti”, zie hieronder).

Uitleg van de schikking: Wij gedenken het lijden en sterven van Jezus.

Aan de voet van het kruis mos en een rode roos, symbool van het bloed
van Christus.
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Collecte Heilig Avondmaal op Goede Vrijdag 14 april
De opbrengst van deze collecte zal zijn voor de “Stichting Naar School in
Haïti”. Elk kind heeft recht op onderwijs. In Haïti wordt dit werkelijkheid
voor veel kinderen dankzij de “Stichting Naar School in Haïti”. Het volgen
van onderwijs is vaak het begin van het eind van armoede. De stichting
biedt heel veel kinderen onderwijs, een warme maaltijd en medische zorg.
Onze plaatsgenoot, Simone Runhart die een sterke band heeft met Haïti,
zal in de ochtenddienst van 9 april in het kort hier iets over vertellen.
PAASWAKE Stille Zaterdag
In deze dienst worden de schriftlezingen afgewisseld met zang,
instrumentale muziek, gebed en doopgedachtenis.
Voorganger is ds. J.A. Droogendijk, m.m.v. Albert Wessels, zang, Rein Vos
van Avezathe, orgel, Esther van der Schee-Roest, viool en een aantal leden
van de liturgiecommissie. We hopen weer op een mooie en fijne dienst en
nodigen u en jou van harte uit deze dienst ter voorbereiding op Pasen mee
te vieren. U/ jij bent van harte welkom!
Met vriendelijke groet, de liturgiecommissie

UIT DE WIJKEN.
De bloemen gaan als groet en ter bemoediging naar:
2 april: Fam. Van der Velde, Nieuwstraat 31 (KCHA),
Mw. G. Ekkel-van Laar, Hammerweg 6 (KCI).
9 april: Fam. Van Tebberen, Oranjeplein 5, kamer 23 (KCHA),
Mw. Z. Beldman-Meijerink, ’t Haarhuus, Westerhaar (KCI).
Onze jarigen:
In deze periode hopen 80 jaar of ouder te worden:
4 apr. Mw. J. Entjes – Kok, Julianaplein 34, 7681AW (82)
7 apr. Mw. A. Hofman - Nederhoed, Boshoek 16, 7681GS (84)
8 apr. Mw. H. Veltman – Mannessen, Lindenlaan 19, 7681RC (89)
8 apr. Mw. W.H.R. de Groot – Teusink, Hammerweg 61, 7681EJ (86)
10 apr. Dhr. H. Middag, Linderflier 48, 7681ZM (81)
11 apr. Mw. M. van der Veen – Pierik, Oranjeplein 5,03, 7681AZ (86)
11 apr. Mw. G.J. Schutte–Kuiper, Kosterskamp 4, k113, 7683VV Den Ham
(91)
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12
13
14
14

apr.
apr.
apr.
apr.

Mw. B. Hankamp – Pekkeriet, Lindenlaan 40, 7681RG (87)
Dhr. R.G. Kuilder, Dreef 1, 7681CR (81)
Mw. T. Kamphuis – Poelarends, Stobbelaan 29, 7681ZN (86)
Dhr. J.L. Broekhuis, Stobbelaan 7, 7681ZN (88)

Onze zieken:
Thuisgenoten, Oranjeplein 21-23, 7681 AZ
Mw. A. Petter-Veldhuis Tonnendijk 89, 7681 BL
Thuis gekomen uit ziekenhuis of verpleeginrichting:
Dhr. H. Bosch, Bremlaan 1, 7681 JL
Mw. H. Tebberman, Plantsoen 49, 7681 XL
Verhuisd:
Mw. J. Klinge-de Hoop van De Nijverheid 16, 7681 MD Vroomshoop naar
Oranjeplein 21-23, K41, 7681 AZ Vroomshoop.

BEDANKJE
Een mooi afscheid,
na een tijd met veel dankbare herinneringen.
Een periode die verbindt en verdiept.
Veel mensen om je heen
en steun van alle kanten.
Henk, Pa, Opa zullen we missen,
maar gelukkig hebben we elkaar.
Door ontmoetingen, hulp, aandacht
of een simpel gebaar.
We danken u voor het meeleven
dat u ons hebt gegeven
voor, tijdens en na het overlijden van
HENK REILING
Fam Reiling-van Hoegee
Hardenberg, maart 2017
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Jeugdcollectanten Irene:
2-4
1. Myrthe van Laar
2. Lionne van Laar
3. Julian van Laar

4. Naomi Ekkel
5. Sander van Haarst
6. Marleen van Haarst

Wijk 1 KCHA - Ds. F. Schipper.
Het Flierborgh
Aanstaande vrijdag, 31 maart, is er weer een maandsluiting in Het
Flierborgh; een moment van bezinning en gebed, van lied en ontmoeting
aan het eind van de maand.
We beginnen om 19.00 uur.
Avondgebeden
In de week voorafgaand aan het Paasfeest zijn er weer avondgebeden;
op maandag en dinsdag in Het Anker, op woensdag en donderdag in Irene,
steeds om 19.00 uur.
Goede Vrijdag is er 's morgens een avondmaalsviering in Het Anker, 's
middags in Het Flierborgh en 's avonds in Irene.
In het donker van de late Stille Zaterdag zien we het licht van Pasen.
Bijbelkring
Tijdens de Bijbelkring in Kerkelijk Centrum Het Anker lezen we gelijkenissen
van Jezus. De laatste keer voor de zomer is op dinsdag 11 april om 20.45
uur. Hartelijk welkom!
Altijd is Kortjakje ziek,
midden in de week, maar 's zondags niet.
's Zondags gaat Kortjakje naar de kerk.
Velen zijn dat niet meer gewoon. De drukte en de hectiek van 'midden in
de week' maken de zondag tot een rustdag; een dag om bij te komen, een
dag voor gezin en familie en vrienden. Voor sommigen is de zondag ook
een dag waarin het tot rust komen zich uit in even verkouden zijn, hoofdpijn
en allerlei andere lichamelijke ongemakken.
Mooi dat er een rustdag is; en, welkom, om met Kortjakje de zondag meer
inhoud te geven.
F. Schipper
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Wijk 2 KCHA - Ds. J.A. Antonides.
Groet.
Enkele Schriftlezingen uit een parallel zondags-leesrooster (Luther-jaar),
dat we momenteel volgen per het begin van de lijdenstijd /
veertigdagentijd, maken ons ook betrokken op de risico's vanwege de boze
en vanwege andere, negatieve geesten; zo kwamen Matt. 4:1-11, Matt.
15:21-28, en Luc. 11:14-28 al aan de orde; eromheen sluit dit wel aan bij
wat gezegd is in de woensdagochtend-gespreksgroep V&T: de risico's van
zulke machten van het kwaad moeten zo nu en dan ook onder de aandacht
worden gebracht; dit gebeurde: uit Matt. 4 hoorden we, hoe Jezus zich niet
liet verzoeken; en op latere zondagen hoe wij in geloof erop gespitst
moeten blijven om Jezus en de Geest van God toe te laten en te volgen,
niet de boze of andere geesten, want dan zouden we persoonlijk belanden
in, - om het maar zo te zeggen vanuit Paulus -, werken van het vlees, niet
uit de Geest. Ook de Lezing voor aanstaande zondag en uit genoemd
alternatief leesrooster, Joh. 8:46-59, staat niet los van het spanningsveld
tussen Jezus en bezetenheid aan Hem proberen toe te schrijven.
Over roosters gesproken, maar dan praktisch, en dat hebben we wel 'ns
eerder genoemd: in een Kerkbode zien we als lezers maar een heel klein
stukje met enkele zondagen van een enorm dienstenrooster van een heel
kalenderjaar. Zo'n heel jaar is, terwijl we in een aflevering maar twee of
drie zondagen zien, over vele, ja vele kanten gewetensvol in evenwicht
gebracht qua invulling; daar kunt u op vertrouwen; daar wordt bijzonder
hard aan gewerkt, en steeds opnieuw naar gekeken, zelfs extra nog 'ns per
kwartaal. Onevenwichtigheid concluderen uit een enkele Kerkbode ligt dus
niet in de rede.
En dan sluit ik er maar bij aan met het volgende: nu we ds. Kroeze van
harte feliciteren met zijn beroep en het aannemen ervan, wordt er daardoor
opnieuw bijzonder hard gewerkt aan vasthouden van evenwicht in zondagsroosters, voor het komende half jaar en, in voorlopigheid natuurlijk, voor
het jaar daarna.
Een goede verdere lijdenstijd/veertigdagentijd wensen we elkaar toe,
met bezinning; extra moed voor wie in moeite verkeren, dus in welke
verdrukking dan ook; ook deze wereld gaat gebukt onder schaduwmachten
tot aan de wederkomst; er is alle hoop uit Pasen en beloften toen t.t.v. de
hemelvaart; hartelijke groeten aan u en jullie, ds. J.A. Antonides en
familie.
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Wijk A KCI - Ds. J.A. Droogendijk.
Bij de kerkdiensten
Zondag 9 april
De zesde zondag in de Veertigdagentijd. Het is Palmpasen, de intocht van
Jezus in Jeruzalem. We lezen deze keer uit Johannes. Het project is
gemaakt bij het leesrooster van het (oude) Evangelisch-Luthers Dienstboek
en geeft Johannes 12 : 12 – 24 aan. Mogelijk leg ik de nadruk op vers 24,
waar Jezus zegt: ‘Waarachtig, ik verzeker u: als een graankorrel niet in de

aarde valt en sterft, blijft het één graankorrel, maar wanneer hij sterft
draagt hij veel vrucht.’

Woensdag 12 april
Bij de avondgebeden in de Goede Week lezen we gedeelten uit Johannes
13. Op woensdag zijn de verzen 21 tot en met 30 aan de orde. Daarin gaat
het over Judas, die besluit om Jezus over te leveren. In mijn ogen is
‘overleveren’ een betere weergave van wat er bedoeld wordt dan ‘verraden’.
Daar zou ik graag met u over na willen denken.
JAD
Wijk B KCI - Ds. D.J.D. Kroeze
Beroep
Nu ik het beroep naar Harderwijk heb aangenomen, begint een bijzondere
tijd. Alles gaat voor (bijna) het laatst. Ik heb een lijst van mensen van wie
ik afscheid wil nemen, die best wel lang is. Daarom hoop ik zoveel
mogelijk te bezoeken, maar er zal ook een afscheidsmoment zijn, waar ik
ieder die dat fijn vindt hoop te zien en te spreken. Wanneer dat precies
zal zijn weet ik nog niet zeker. De afscheidsdienst zal in de maand juni
zijn. Wat mij betreft: wilt u en wil je mij nog iets zeggen, vragen of wat
persoonlijker spreken, aarzel niet te
bellen/emailen/appen/chatten/aanspreken/brieven schrijven, want daar
reageer ik graag op. Op 2 juli zal ik intrede doen in Harderwijk. Een huis is
gevonden, de eerste uitnodigingen voor ‘vriendschap’ op facebook komen
binnen. Ik ben blij dat er toch een kleine drie maand is om deze stap te
nemen.

11

Meeleven
- Mevr. P. Kamermans, Johan Frisostraat 13, verblijft in zorgcentrum Friso,
Rustweg 1, 7608 RM Almelo. Daar heeft ze de nodige mensen die haar
kunnen begeleiden.
Kerk.nu
Mijn laatste was het: Geef – Deel – Leef, afgelopen zondag. Ik was er trots
op wat we samen hebben neergezet: de commissie, de band en
voorganger, en de gemeente. Ik ben heel blij dat ik dit heb opgezet. Zoals
ik in de dienst zei, heb ik iets proberen te geven aan jullie als
gemeenteleden, zoals jullie je geloof kunnen beleven en geïnspireerd
worden. En dat mag gerust een feestje zijn – maar dan wel een feestje om
God. Hij geeft ons zijn liefde in het vieren, hij deelt zijn kracht door Jezus,
zodat wij leven – ook als wij kwetsbaar en niet perfect zijn. En dat geldt
voor nu, voor Kerk.nu.
Kampdienst zondag 2 april
U en jij bent welkom op de kampdienst, om 10.00 uur op kampeerboerderij
Emsland, Emslandweg 17, 7731 RP Ommen. Ik vind het leuk dat Hanna
Wemekamp ons begeleidt op de gitaar. We hebben het over kattenkwaad.
Dat wordt op kamp zeker uitgehaald. Vorig jaar werden een aantal kinderen
wakker in een andere slaapzak in een ander bed… Delila haalde ook
kattenkwaad uit, bij Simson. Zij knipte zijn haar, zodat hij zijn kracht
verloor. Dat was meer dan kattenkwaad, dat was een gemene streek.
Mensen maken het elkaar wel moeilijk, en dat is jammer. Maar gelukkig
kreeg Simson zijn kracht ook weer terug…
Ds. David Kroeze

Jeugd en jongere gemeenteleden
World Servants Vroomshoop
Bedankt voor uw bijdrage.
We krijgen wel eens de vraag: hoe veel geld heeft een actie voor World
Servants opgebracht? Dat verschilt heel erg per actie. Dankbaar zijn we
voor de vele sponsoring door gemeenteleden na de dienst van 5 februari:
zo’n €1800 hebt u gegeven! Het autowassen levert telkens zo’n €500-€600
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op, een mooi bedrag. De Nieuwjaarsduik heeft maar een paar tientjes
opgebracht, maar wel veel publiciteit. De huis-aan-huis-collecte, die van 27
februari tot 4 maart is gehouden, heeft weer €2385,76 opgebracht. Gaan
we het bedrag van €50.000 redden? De teller staat nu over de €30.000, dat
is al heel veel, we hebben hoop…. De volgende acties staan op touw, dus
doe lekker mee:
Autowassen

een toekomst.

De volgende World Servants autowas is op 8 april.
Dan staan de jongeren van World Servants van
9.00-15.00 uur achter KC Het Anker en voor de
ingang van KC Irene. Voor €5 voor een auto, €10
voor een bus, €5 voor de binnenkant, is uw auto
weer helemaal spic en span. Uw geld is dubbel
besteed: kinderen in Bolivia en Guatemala krijgen

World Servants Jam. Zaterdag 15 april 20.00 uur
Ongeveer 40 Vroomshoopse muzikanten komen op 15
april in Het Punt bij elkaar en zorgen in diverse
samenstellingen voor een avondvullend programma!
Tijdens deze avond zullen de muzikanten diverse
muziekstijlen ten gehore gaan brengen waaronder classic,
rock en blues. De muzikanten weten wel welke nummers
ze gaan spelen maar nog niet met wie ze die gaan spelen.
Dit zal allicht voor unieke situaties gaan zorgen. Entree
voor deze unieke en bijzondere avond bedraagt € 7,50 per
persoon en kaarten zijn aan de kassa verkrijgbaar.
Paaswandeling 17 april
World Servants Vroomshoop organiseert op Tweede Paasdag 17 april een
paaswandeling. Deze wandeling start op de Bosrand, Flierdijk 5 te
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Vroomshoop tussen 11.00 en 13.00 uur.
Men kan een rondje van 3 of 6 kilometer
lopen. Voor de kinderen worden er
spelletjes georganiseerd en de wandeling
zal muzikaal omlijst worden. Aan het eind
kan er een kop koffie/thee of ranja gedronken worden met iets lekkers.
Deelnemen aan deze wandeling kan door een donatie in de collectebus te
doen. De opbrengst komt geheel ten goede aan de projecten in Bolivia en
Guatemala, waar een groep jongeren uit Vroomshoop deze zomer de
handen uit de mouwen gaat steken. Zij gaan helpen bij het bouwen van
klaslokalen voor kansarme kinderen.
Koningsmarkt 27 april
Dit jaar staat ook World Servants op 27 april op de Koningsmarkt in
Vroomshoop.
U kunt bij de kraam van World Servants terecht voor;
- lekkere eigen gemaakte jam
- leuke moederdagcadeautjes
- tweedehands kleding/ spullen
- mooie prijsjes bij de verloting
- heerlijke suikerspinnen
Komt u ook een kijkje nemen?

Helpt u World Servants bakken voor Guatemala en Bolivia?
Op Koningsdag zouden wij graag cake & koek willen verkopen bij de
kraam van World Servants. Nu is de vraag: Zijn er gemeenteleden
die een cake of koek willen bakken voor het goede doel? Als u dat
wilt, kunt u de cake/koek op woensdag 26 april a.s. tussen 16.0017.30 uur afgeven in Het Anker. Of u kunt bellen met één van de
onderstaande nummers en we halen het bij u thuis op.
Hartelijke groeten,
Marjan Meijer - 06-38016504
Ria Gerrits - 06-20597474
Jolanda Elzinga - 0546-644939
Facebook
14

Bekijk ook eens de facebook-pagina World Servants Vroomshoop of de
website www.worldservants.nl/actieplatform.

VAN DE DIACONIE.

Liefde voor elkaar is
een groot goed,
houd dat steeds in gedachten.

Collecteopbrengsten diaconie:
8 + 12 maart Zending
€778,99
19 maart Diaconie
€411,59
Actie “GEEF”
De diaconieën van de Protestantse gemeente te Vroomshoop en de
Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt te Vroomshoop, organiseren wederom
voor de stichting Manna een boodschappenactie.
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Stichting Manna is een interkerkelijke stichting met een Bijbelse
identiteit.
In onze maatschappij worden we regelmatig geconfronteerd met mensen
die onder sociale grens terecht komen. Door middel van onder andere een
boodschappenpakket wil de stichting Manna deze groep mensen in
Twenterand tijdelijks 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 1 april van 10.00 – 12.00 uur kunnen de boodschappen in de
kerken De Akker en KC.Irene worden afgegeven.
Ook op zondagmorgen 2 april voor aanvang van de kerkdienst kunnen de
boodschappen nog worden afgegeven in de twee kerken:
De Akker 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
Boodschappenlijst
Het project Manna heeft voor de boodschappenpakketten de volgende
wensen:
 Koffie
 Aardappel puree
 Thee
 Blik / pot groente
 Suiker
 Appelmoes
 Koffiemelk
 Ingeblikt vlees / vis
 Filterzakjes
 Rijst
 Houdbare (chocolade)
  Macaroni
melk
  Spaghetti
 Boter / margarine /
 Bami
braadvet
 Mix voor
 Jam / hagelslag /
macaroni/spaghetti/nasi/b
chocopasta
ami
 Beschuit / Ontbijtkoek
 Ragout (blik)
 Pannenkoekenmix
 Zilveruitjes / augurken
 Soep, verschillende
 Wasmiddel
smaken
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VAN DE KERKRENTMEESTERS
Kerkrentmeesterlijke collectes van maart:
05 maart:
€239,33 (Irene)
12 maart: €132,92 (KCHA)
€303,60 (Irene)
19 maart: €181,66 (KCHA)
€137,36 (Irene)
26 maart: €104,00 (KCHA)
€171,36 (Irene)
Verantwoording van de giften.
Ds. F. Schipper ontving € 10,- voor de kerk. Ds. Antonides ontving
€ 5,- voor de toren. Ds. D. Kroeze ontving een gift van €20,= voor de
bloemen. Namens de contactpersonen van Het Anker werd in ontvangst
genomen door mw. Bosch € 5,-(toren), mw. Hendriksen € 10,-(toren),
en mw. de Jonge-Westerik € 10,-(kerk). Hartelijk dank.
Collectemunten en - bonnen.
In het kader van het samenbrengen van de administraties van vroegere
Gereformeerde kerk en de Hervormde gemeente is besloten dat vanaf
heden de collectemunten en -bonnen alleen nog te verkrijgen zijn via het
kerkelijk bureau. Voorlopig zullen zowel de munten als ook de bonnen te
koop zijn. Ook wordt vanaf nu nog één bankrekening gebruikt.
Dit is bankrekening NL60FVLB0635807165.
Hoewel de collectemunten tot dusver meestal werden gebracht is het de
bedoeling dat deze nu worden opgehaald op het kerkelijk bureau,
Hoofdstraat 35. Het kerkelijk bureau is op maandagavond geopend van
19.00 - 20.00 uur. In uitzonderingssituaties kunnen de munten en/of
bonnen ook worden gebracht.
Mevrouw Kremer was tot dusver belast met de verkoop van de munten. In
goed overleg met haar zijn deze werkzaamheden overgedragen aan het
kerkelijk bureau. We bedanken mevrouw Kremer voor haar jarenlange
inzet.
College van kerkrentmeesters.
Restauratie Kerkgebouw Het Anker
Op maandag 3 april start de firma Wildvank met de restauratie van de
toren. Ze beginnen met het opbouwen van een steiger om de toren.
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Zoals we nu kunnen inschatten hebben we nog € 30.000 nodig om al onze
wensen uit te voeren. Elke gift is dus nog van harte welkom; ook volgen er
nog enkele acties.
Binnenkort starten we bijvoorbeeld met de verkoop van dakleien. In de
volgende kerkbode leest u hierover en over de verbouwing meer.
Wilt u hand- en spandiensten verrichten en heeft u ervaring met
(ver)bouwen, dan kunt u dit doorgeven aan Wim Huijgen (wim@huijgen.nu
of 0546-645321).
Voor de restauratie is een aparte bankrekening geopend : NL26 FVLB 0227
0039 93 t.n.v. Het Anker.
U kunt de voortgang volgen op facebook en op de website van onze
Protestantse gemeente.

Mededelingen
Emeritaat:
Bij deze brengen we uit onze gemeente zegenwensen over aan ds. J.
Dijkstra en zijn vrouw en familie, voormalig predikant hier, nu hij in
Radewijk na negen-en-een-half jaar daar per 2 april met emeritaat gaat.
Agenda.
zie ook uw vorige Kerkbode v.a. 29 maart;
30-03-2017
31-03-2017
31-03-2017
03-04-2017
04-04-2017
05-04-2017
06-04-2017
07-04-2017
08-04-2017
10-04-2017

09.00u.
18.30u.
19.00u.
19.45u
20.00u.

voorgangers-overleg, in KCI
koorrepetitie cantorij in KCHA
koorrepetitie cantorij in KCI
classis te Ommen
overleg stichting Manna met div. voorzitters,
Vriezenveen.
19.30u. kleine kerkenraad, in KCI, eerste helft GKR (zie
hieronder)
……….. vrouwencontactgroep paasmaaltijd in KCI
18.30u. koorrepetitie cantorij in KCHA
.......... generale repetitie voor uitvoeringen The Passion,
in KCI
.......... stille week met vespers
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10-04-2017
11-04-2017
12-04-2017
13-04-2017
15-04-2017
18-04-2017
18-04-2017
19-04-2017
19-04-2017
20-04-2017
22-04-2017

20.00u.
20.45u.
........u.
20.30u.
14.00u.
19.30u.
19.30u.
09.30u.
19.30u.
09.00u.
12.45u.

commissie V&T, in KCHA
Bijbelkring in KCHA
Hvg Ruth Paasviering, in KCHA
Passiestonde, in KCHA
rondbrengen paasstukjes in KCI
avond contactpersonen en ouderlingen
college kerkrentmeesters in KCI
woensdagochtend-gespreksgroep V&T, in KCI
gemeenteavond in KCHA
voorgangers-overleg, in KCI
V&T uitje vanaf KCI, naar Hasselt

Verandering in de agenda:
5 april 19.30 uur in K.C. Irene, eerste helft van de avond GKR en daarna
vergadering van de KKR.
Bij de vergadering van de GKR zullen de jaarcijfers van 2017 besproken
worden.
Bericht van de kerkenraad
Op 12 maart 2017 is Betty Boiten-de Vries na een kort ziekzijn overleden.
Ze was de geliefde en geestrijke vrouw van ds. R. Boiten., die van 1970
tot en met 1977 predikant was van de Gereformeerde kerk te
Vroomshoop. Ook daarna waren ds. en mevr. Boiten nog regelmatig in
Vroomshoop aanwezig. Ons medeleven gaat uit naar ds. Boiten, zijn
kinderen en kleinkinderen. Wij wensen hen Gods troost en nabijheid toe in
deze moeilijke tijd.
Het correspondentieadres is: R.H. Boiten, Diderna 30, 6951 CW Dieren.
Henk Nieboer, voorzitter kerkenraad.
Ouderling
De kerkenraad is verheugd u mee te kunnen delen dat dhr. D. Oude
Geerdink, Vriezenveenseweg 11, bereid is gevonden de taak van ouderling
pastoraat op zich te willen nemen.
Mocht u bezwaren hebben tegen zijn bevestiging als ouderling pastoraat,
dan kunt u dat vóór 17 april 2017 schriftelijk of via de mail kenbaar maken
aan één van de scriba’s.
anitatimmer@protestantsvroomshoop.nl
of
theaoosterveen@protestantsvroomshoop.nl
Thea Oosterveen-Tolman
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Hulp gevraagd bij het rondbrengen van de Paasstukjes!
Ook dit jaar zal er namens de jeugd een Paasattentie worden
aangeboden aan de gemeenteleden van 77 jaar en ouder.
Deze Paasbakjes willen wij zaterdag 15 maart a.s. graag bezorgen.
Maar!!!
Daar hebben wij uw hulp wel bij nodig.
Wie kan en wil ons zaterdag 15 maart a.s. helpen?
De Paasstukjes kunnen tussen 14:00 en 15:00 uur opgehaald
worden in de kelder van Kerkelijk Centrum Irene
Julianastraat 27 Vroomshoop
Voor eventuele vragen en om u op te geven kunt u ons,
mailen op projectcommissie2017@gmail.com
of
telefonisch bereiken op 06-57327022 (Marie-Louise Klaren)
Tot ziens op 15 maart!
De Projectcommissie
GOEDERENMARKT 2017
Op zaterdag 13 mei 2017 organiseren wij de jaarlijkse GOEDERENMARKT,
op het KERKPLEIN achter de Kerk, van 8.30 uur tot 12.00 uur. 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 8 april, 22 april en 6 mei
2017..
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.
Opmerking:
De commissie vraagt aanbieders van goederen, onderstaande goederen
niet aan te bieden:
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BANKSTELLEN, KASTEN, BEDDEN, BLOEMPOTTEN, TUINMEUBELEN, deze
goederen zijn niet verkoopbaar, en worden derhalve niet meegenomen.
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 6 mei of vrijdagmiddag 12 mei
inleveren bij de vrijwilligers achter de Kerk. Bij voorbaat dank voor uw
medewerking.
Evenals vorig jaar hopen we ook dit jaar weer met een kraam van eigen
gebreide en gehaakte spullen op de goederenmarkt aanwezig te zijn.
De opbrengst van de verkoop hiervan gaat naar de kerk. Om dit mogelijk
te maken zijn we op zoek naar restanten of restjes brei-/haakgaren, brei/haaknaalden, knoopjes zijn eveneens van harte welkom.
Heb u van dit alles nog ergens wat thuis liggen en wilt u het wel weg
geven? * Wilt u het dan meegeven als men bij u komt om de spullen voor
de goederenmarkt te halen. * Of,…u kunt het brengen op de zaterdagen
die zijn aangegeven in het stukje voor de goederenmarkt. Graag wil ik u
vragen om de brei/haakbenodigdheden even apart in een zakje of doosje
aan te bieden, zodat het gelijk gescheiden blijft van de rest en zo op de
goede plaats terecht komt.
Meerdere mogelijkheden: * U mag het ook bij mij thuis komen brengen.
(Esdoornlaan 44, Vroomshoop.) * Tevens zal er op 12 mei een doos staan
waar u wol/garen brei-/haaknaalden enz. in kunt leveren. Als het u leuk
vindt om ook mee te breien of te haken, kunt u contact opnemen met Gea
Kelder, 0546-644920.
Heb je zin om te helpen als vrijwilliger op de goederenmarkt, geef je dan
op bij één van de commissieleden! Wij kunnen jullie hulp goed gebruiken.
Mans Hekman, tel: 643519 of 0620407319, Jannette Heideman, 641524
Potgrondactie zaterdag 18 maart
Dit jaar redelijk vroeg, nog niet volop lente, maar wel veel mensen afwezig.
De verkoop is echter behoorlijk meegevallen, zodat de netto opbrengst zo’n
€250 meer is geworden dan vorig jaar, en wel €2750 netto. Alle
medewerkers bedankt voor de spontane hulp en de firma “Hofman” (Ter
Braak) bedankt voor het beschikbaar stellen van de kantine en de nodige
opslagruimte.
Nogmaals bedankt, namens de activiteitencommissie, Roel Smid
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Woensdagochtend-gespreksgroep V&T.
Vorige keer 15 maart en deze week op 29 maart laten we ons steeds
aansturen door uitlegsleutels tussen Bijbel en actualiteit; een verdere
soortgelijke inhoud is gepland op 19 april, 9.30 uur; dus in de stille week
(week 15) maar even niet, wegens na te streven stilte;
met hartelijke groeten ds. Antonides.
Bijbelleesrooster
Zondag
2 april
Maandag
3 april
Dinsdag
4 april
Woensdag
5 april
Donderdag
6 april
Vrijdag
7 april
Zaterdag
8 april
Zondag
9 april
Maandag
10 april
Dinsdag
11 april
Woensdag
12 april
Donderdag 13 april
Vrijdag
14 april
Zaterdag
15 april

Johannes 11:28-54
Johannes 11:55 – 12:11
Psalm 129
Romeinen 5: 1-11
Romeinen 5:12-21
Romeinen 6: 1-14
Psalm 73
Johannes 12:12-19
Johannes 12:20-36
Johannes 12:37-50
Psalm 140
Johannes 13: 1-38
Johannes 18 – 19
Jesaja 12: 1-6
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