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MEDITATIE
100% Goedheid
De vraag is: kun je je geloof uitdrukken in procenten? Zo van: ik geloof
voor 50%? Of voor 70%? Een beetje onnozel klinkt dat wel, deze vraag.
Maar ik heb wel een antwoord op deze vraag. Allereerst, als ik mijn
vertrouwen in God moet uitdrukken in procenten, vind ik 70% geen slechte
score. 30% twijfel of ongeloof klinkt me heel menselijk in de oren. Let wel:
God gelooft voor 100% in mij als zijn kind. Als dat geen Goedheid is! En in
die 100% liefde van God mag ik werken als dominee, ook al werk ik voor
70%. Want dominee zijn voor 70% lukt alleen vanuit 100% overgave aan
die goedheid.
Deze gedachte schreef ik ook al op in een meditatie uit 2011. Alleen, nu is
dit mijn laatste meditatie in deze Kerkbode, dat is voor 100% zeker. En als
ik straks afscheid neem, neem ik voor 100% afscheid van een 70% baan
met alle taken en alle mensen. Maar volledig ‘afscheid nemen bestaat niet’
klonk al in de Passion. Ik neem de herinneringen mee en alles wat ik geleerd
heb. Voor de volle 100%. Het heeft me gevormd als dominee, en me verrijkt
als mens. Ik heb er een meer doorleefd en rijker geloof door gekregen. Ik
beleefde ook moeilijke en verdrietige momenten, die me op de proef
stelden. Soms kwam ik daar dan weer sterker uit, ook in mijn geloof. Soms
werd mijn geloof zwakker, maar ik heb wel geleerd mij ook hierin meer naar
God te keren.
Zou Jezus dit gewild hebben toen hij afscheid nam van zijn vrienden? Zou
hij bedoeld hebben dat zij en wij zouden (proberen te) groeien in geloof,
terwijl hij weg is? Zijn vrienden waren onthutst toen hij zei: “Ik ga weg!”
Maar Jezus voegde toe: ”Ik laat jullie niet alleen, maar ik kom terug om
jullie die nieuwe helper te geven”. (Joh. 14:18 BGT). Ik wil daarom naar
God kijken, ook als ik straks afscheid neem. In het vertrouwen dat Hij met
jullie verder gaat, en hier iets goeds gebeurt. En dat Hij met mij verder gaat
op een andere plaats. Want de Helper komt, de Geest, zoals Jezus beloofde.
Met Pinksteren, waar we nu naartoe leven. En misschien kunnen we dat
niet voor 100% vertrouwen, of maar voor 50% geloven. Maar ja, Gods
kinderen blijven we toch voor 100%. Als dat geen Goedheid is!
Ds. David Kroeze
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Zondag 7 mei 2017.
Kleur Wit.
09.30 uur: Ds. D.J.D. Kroeze in Kerkelijk Centrum Irene.
Organist: Alice Oosterveen.
M.m.v. Henk Ekkel en Ben Prins, trompet, Mirjam Ekkel,
altsaxofoon, Suze Ekkel, sopraansaxofoon, Senne Ekkel,
bariton en Pieter Ekkel, trombone.
Tienerkerk (12+) en Tienerkerk JONG! (gr. 7 en 8).
Kindernevendienst: Lars Elzinga en Janet Bouwman.
Krummeldienst gr. 1 t/m 3.
Kinderoppas: Hermien Heuver en Anne Meijerink.
Na de dienst is er gelegenheid om koffie/thee te drinken.
19.00 uur: Ds. J.A. Droogendijk in Kerkelijk Centrum Het Anker.
Collecten: diaconie, uitgang: kerkrentmeesters.
Krummeldienst
Op zondag 7 mei is er weer een krummeldienst in Kerkelijk Centrum Irene.
Dit keer gaat het over Gideon, een dappere held die de strijd met de
Midjanieten aangaat. De Midjanieten zijn met velen en stelen elk jaar de
rijpe oogst van het volk. Met slechts een klein leger zal Gideon de
Midjanieten in de nacht aanvallen. Ben je benieuwd hoe dit verhaal verder
gaat, kom dan naar de krummeldienst. We beginnen om 9.30 uur in de
kelder en collecteren voor de stichting Manna.
Wil je iets meenemen dat lang houdbaar is?
We vinden het fijn als je erbij kunt zijn.
Zondag 14 mei 2017.
Kleur Wit.
09.30 uur: Ds. F. Schipper in Kerkelijk Centrum Het Anker.
Kindernevendienst: Marieke Breukelman en Henrike
Wemekamp.
Zondagsschool: Jannet Westera en Ineke Ningbers.
Kinderoppas: Jeanine de Jong en Carolien Veenhof.
09.30 uur: Ds. J.A. Droogendijk in Kerkelijk Centrum Irene.
M.m.v. de cantorij o.l.v. Alice Oosterveen.
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Organist: Alice Oosterveen.
Kindernevendienst: Thea van ’t Oever en Henriëtte Sloof.
Kinderoppas: Jannemiek Uitzetter en Ineke Kleinlugtenbelt.
19.00 uur: Jeugdsamenkomst in Kerkelijk Centrum Irene.
M.m.v. de gospelband Root7. Thema:“The Sound of Freedom”.
Collecten: diaconie (jeugdwerk), uitgang: kerkrentmeesters.
Jeugdsamenkomst: #ROOT7PLAYSJESUSCULTURE
Op 14 mei 2017 zal de gospelband Root7 (met muzikanten uit Den Ham en
Rijssen) een Jesus Culture samenkomst verzorgen in Kerkelijk Centrum
Irene. Het thema van deze samenkomst is: “THE SOUND OF FREEDOM”.
Speciaal voor de Jesus Culture samenkomsten is de band uitgebreid van 4
naar 6 muzikanten. De samenkomst bestaat uit muziek van de Amerikaanse
worshipband Jesus Culture, afgewisseld met video’s waarin een aantal
personen getuigen over de moeiten van het leven, maar ook de kracht die
zij door Jezus ervaren. Vrijheid is een thema dat in alle tijden actueel is,
maar nu toch actueler lijkt dan ooit. Denk aan de 60 miljoen mensen die
wereldwijd op de vlucht zijn, of aan de sterk toenemende vervolging van
Christenen. Ook in onze westerse samenleving zijn veel mensen niet vrij.
Mensen gaan belast onder werkdruk, sociale druk of stress. Root7 wil met
de reeks conceptdiensten mensen die belast zijn de boodschap meegeven
dat er maar één plek is waar je werkelijk vrij bent – en dat is bij Jezus!
#Root7playsJesusCulture Wij beginnen om 19.00 uur.

Uit de wijken
De bloemen gaan als groet en ter bemoediging naar:
7 mei: Fam. Flierman, Hammerstraat 31 (KCHA)
Fam. G. Melenberg, Nassaustraat 19 (KCI)
14 mei: Dhr. G. Gort, Puntkolk 16 (KCHA)
Fam. A. de Groot, Hammerweg 61 (KCI)
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Onze jarigen:
In deze periode hopen 80 jaar of ouder te worden:
07 mei: Mw. H. Timmer-de Groot, Oranjestraat 9, 7681 DM, 87 jaar
10 mei: Mw. A. Rotman-Brink, Prinsenkamp 68, 7681 BG, 92 jaar
10 mei: Dhr. L. Kerkdijk, Oranjelein 5, app 09, 7681 AZ, 93 jaar
12 mei: Mw. H. Vos-Meijerink, De Meulenbelt 32, 7681 AA, 84 jaar
14 mei: Dhr. H. de Groot, Hammerstraat 13, 7681 DB, 93 jaar
14 mei: Dhr. H.J. Kolkman, Linderveld 1, 7681 RA, 83 jaar
16 mei: Dhr. P. Dekker, Hammerweg 45a, 7681 EJ, 80 jaar
16 mei: Mw. T. Bulder-van Dalen, Kosterskamp 4, k 205, 7683 VV Den
Ham, 84 jaar
17 mei: Mw. J. Ekkel-Prenger, De Meulenbelt 54, 7681 AA, 89 jaar
17 mei: Mw. G.A. de Groot-Hogenhuis, Hoofdstraat 44, 7681 DK, 85 jaar
19 mei: Dhr. R. Veldhuizen, Oranjeplein 5, k 29, 7681 AZ, 90 jaar
20 mei: Dhr. H. v.d. Velde, Nieuwstraat 31, 7681 ER, 83 jaar
20 mei: Mw. R. Dommerholt-Kerkdijk, Kosterskamp 4, k 111, 7683 VV
Den Ham, 81 jaar
20 mei: Dhr. A.H. Bos, Julianastraat 91, 7681 AN, 88 jaar
Onze zieken:
Röpcke Zweers Ziekenhuis, Jan Weitkamplaan 4a, 7772 SE Hardenberg:
Dhr. B. Luisman, Aan ’t Spoor 5, k 32
Jeugdcollectanten Irene:
7-5:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

14-5:
Mirthe van Laar
Lionne van Laar
Julian van Laar
Naomi Ekkel
Sander van Haarst
Marleen van Haarst

1.
2.
3.
4.
5.
6.
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Damian Kottier
Inka Westerink
Nienke Westerink
Rick Kaas
Janiek van der Veen
Nick Timmerman

Wijk 1 KCHA - Ds. F. Schipper
Overleden

Ik zal er tegen vechten zolang ik kan,
en als ik niet meer kan, zal ik er in berusten.
Op Stille Zaterdag, 15 april 2017 is Henk overleden; HENDRIK BOSCH. Hij was
geboren op 2 december 1958, gedoopt op 8 februari 1959. Zo ging hij het
leven door; groeide op met z'n jongere zus en broer; ging naar school en
aan het werk, woonde aan de Kolenmieten en enkele jaren later in Den
Ham. Hij ontmoette Willemien Kruger, met wie hij zijn leven in liefde en
trouw deelde; op 22 januari 1981 trouwden ze. In de kerk 'Het hofje van
Buisman' werd Psalm 115 gelezen en klonken de woorden: Gezegend zijt
gij door de HERE, die hemel en aarde gemaakt heeft. Een zoon en een
dochter werden hen toevertrouwd, een schoondochter en een schoonzoon,
en vijf kleinkinderen. Hij zag hen graag groot worden. Samen vormden zij
een hechte eenheid, compleet. Zorgzaam was Henk, trots op allen die hem
lief zijn. Zorgvuldig en met grote plichtsbetrachting deed hij zijn werk,
aanvankelijk in de bouw, vele jaren lang bij Bakkerij Holland. Samen met
Willemien woonde hij aan de Bremlaan. In de laatste maanden van 2016
bleek hij ziek te zijn. Kerstfeest werd gevierd, een nieuw jaar begonnen.
Het Paasfeest was anders; 'vanaf nu nooit meer compleet'.
In het licht van de opstanding van Jezus Christus zijn we op 21 april in
Partycentrum de Zandstuve bijeen geweest. Hier werden de
huwelijksjubilea gevierd; hier hebben we opnieuw Psalm 115 gelezen; van
hier uit hebben we Henk Bosch begraven op de Algemene Begraafplaats
'Dennenhof'.
We bidden God om troost en zijn nabijheid, bijzonder voor Willemien, hun
kinderen en kleinkinderen, zus en broer; voor allen die Henk missen.
Overleden
Aan het eind van de sabbat, zaterdag 15 april 2017, is JACOBA VAN
STAALDUINEN-GERRITS overleden. Coba, zo werd ze geroepen, geboren uit
een moeder met joodse wortels en een vader van hervormde huize. Ze
woonden aan de Tweede Blokweg, waar Coba als een van de jongsten
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opgroeide met twee broers en zes zussen. Ze ging naar school aan de
Geerdijk, en aan het werk in de huishouding en op Krönnenzommer in
Hellendoorn. Behalve schoonmaken leerde ze hier ook patiënten te prikken.
Ze zou een leven lang goede herinneringen aan deze periode bewaren. De
oorlogsjaren waren, doordat haar moeder jodin was, zorgelijk. Haar moeder
dook onder, en Coba wist haar op te sporen. Het geheim wist ze te bewaren
en met elkaar zijn ze goed de oorlog door gekomen. Ze ontmoette Leen van
Staalduinen en trouwde met hem op 31 januari 1947. Twee zonen en twee
dochters werden hen toevertrouwd. De oudste is overleden, de drie
anderen hebben tot het allerlaatste bijzonder goed voor hun moeder
gezorgd. De laatste jaren werd mevrouw Van Staalduinen nogal eens in het
ziekenhuis opgenomen en was daarna voor revalidatie langere tijd in
Krönnenzommer. Steeds weer keerde ze terug naar De Platanen, waar ze
met goede buren een mooi verblijf had. Nog geen jaar geleden ging dat
niet meer en vond ze woonruimte en zorg in Het Liefferdinck te Den Ham.
Hier was het ook goed. Hier is ze op Stille Zaterdag overleden – 'door de
Heer tot Zich genomen'.
Bij haar crematie op vrijdag 21 april in crematorium De Lariks hebben we
Jacoba van Staalduinen-Gerrits in het licht van het Evangelie herdacht. We
hoorden “Morgenstimmung” en lazen het begin van de bijbel en het begin
van het Evangelie van Johannes; over het licht. Het licht schijnt in de

duisternis en de duisternis heeft het niet in haar macht gekregen.

We danken God en bidden om troost en bemoediging voor haar kinderen,
kleinkinderen en achterkleinkinderen, voor allen die Coba zullen missen.
Baard
Het is bijna zover: de baard gaat eraf; tenminste, wanneer u voldoende
doneert ten bate van de World Servants. Kom dat zien!
Zaterdag 20 mei bij kapper Smelt aan het Julianaplein.
Mannen met baarden en/of snorren worden glad geschoren, wanneer u de
jongeren die als World Servants naar Guatemala en Bolivia gaan helpt hun
reis te bekostigen. Er is nogal wat geld nodig om hen te laten gaan, zodat
zij daar mee kunnen bouwen aan een school. Graag helpen we hen daarbij,
wensen hen succes, en bidden hen Gods zegen toe.
F. Schipper
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Wijk 2 KCHA - Ds. J.A. Antonides
In memoriam.
Op 3 april 2017 is van ons heengegaan: HENDRIKA VELTMAN –
MANNESSEN, weduwe van dhr. H. Veltman, De Heemsteresch, Den Ham,
in de leeftijd van 88 jaar. Op de dag van het afscheid, 8 april, zou ze anders
een verdere verjaardag hebben gehad, deze lieve moeder, grootmoeder en
overgrootmoeder. Maar nu was ze overleden, na liefdevolle verzorging op
de afdeling Hammerflier. Om haar heen persoonlijk was er bedroefdheid en
dankbaarheid. Met hoop en vertrouwen op Jezus Christus deden we
uitgeleide aan haar in de tijd vlak voor het veelzeggende Pasen, nu ze naar
God was weggeroepen. Ook haalden we, in zalencentrum de Zandstuve, de
tekst aan, die bovenaan de kaart stond: Psalm 39:8, en dit zo samen met
Joh. 5:24,25. Op andere wijze in eind 2010 hadden we eruit geput tijdens
het uitgeleide voor haar man. En we keken terug op haar aardse leven. -Ze was afkomstig van de Kooiweg, uit Den Ham, en was daar de middelste
in een vijftal kinderen in het ouderlijk huis. Ze werkte er op het land, ja
vanuit die boerderij. Er zijn tijden geweest, dat ze werkte in de textiel en
ook moest ze de oorlogsjaren meemaken; op 25 januari 1952, volgens het
oude mooie trouwboekje, trad ze in het huwelijk met Herman, haar man,
uit Vroomshoop. Toen ving ook voor hun samen het wonen aan op de
3e Blokweg. In 1953 werd Jan geboren, en later, in 1966, Gerrit. Er was
destijds inmiddels een ander huis, daar heel vlakbij aan de 3e Blokweg,
betrokken. Het staat nog in een oude-ansichten-boekje, zagen we. Jan en
Gerrit sloegen hun levenspaden op den duur in. Schaduwen zijn er in het
begin van het huwelijk van Hendrika en Herman ook geweest, als het ging
om kinderen te mogen ontvangen; verdere nog andere schaduwen uit
latere, recente tijd zagen we overigens nu ook, zelfs in tweevoud op de
rouwkaart, als het actueler de paden van de jongere geslachten betreft.
Verlies en gemis. Toen ongeveer deze 21e eeuw was begonnen, werd voor
Hendrika en Herman het wonen aan de Joh. Frisostraat een feit, dus in een
beknopter adres en geriefelijk. Zo’n twee maanden voordat het huwelijk 59
jaren zou hebben geduurd, overleed Herman, in nov. 2010. Ze had hem
goed verzorgd, maar hij was inmiddels zo’n anderhalf jaar in Eugeria in
Almelo geweest. De herinneringen zijn er, hoe ze samen eerder veel fietsten
of een dagje uit gingen, geen lange periodes echter. Lichamelijk zijn er voor
Hendrika ook kanten opgetreden van, op een gegeven moment, acuut
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zwakker worden en dat zou zo blijven; ook een geestelijke achteruitgang
had zich aangediend. Op 10 oktober 2012 ging ze naar Den Ham, naar de
zorginstelling. Haar allernaasten hebben Hendrika in gedachtenis als
zorgzaam, lief, streng maar: rechtvaardig, helder, goed voor de kinderen;
ze heeft vroeger soms wat tijd in liefhebberijen kunnen steken: wekpotten
vullen, bezig met groente uit eigen tuin, en ook beetje eigen slacht; haken,
breien, meedoen met een quiz, puzzelen met woordzoekers. Nu ze
weggeroepen was, door die deur naar God, dankzij Jezus, zochten we troost
in Psalm 39:8, maar ook in Joh.5:24,25, over overgaan in het leven; ginds.
Daaruit, uit de Psalm, mogen we gelovig weten over troost, verwachting,
hoop, vertrouwen, hulp. De biddende psalmist bevindt zich in een
worsteling, maar ziet uit naar het beloofde, eeuwige leven bij onze grote
God, met Zijn liefde en trouw. Eeuwig leven na de aardse ademtocht. Alleen
God is het nog, van wie we alles mogen verwachten. Het andere vervalt.
Na een weg van aangetast raken, ziekte, aftakeling. De psalmist, David, is
daarin niet hopeloos, niet wanhopig. Achter het voorhangsel (Hebr.
6:19.20) krijgt de hoop haar gestalte, als een anker van de ziel. Je gooit je
anker als het ware naar boven, en raakt vastgehaakt aan en in de hemel.
Voorgoed. Door de kracht van Gods Geest worden we in staat gesteld zo
het geloof in God en Jezus te behouden; gezang 446 (1973) zingt ervan.
En wij, daarin meegaand, ook, ds. Antonides.
In memoriam.
Op 5 april 2017 is van ons heengegaan: JANNES HERMANNUS POTGIETER,
Jans, weduwnaar van mevr. J. Potgieter-Prins, De Lindenborgh, Stobbelaan
19, Vroomshoop, in de leeftijd van 80 jaar. In een dankdienst in de kerk
waren we bij elkaar, zowel om Jans als vader en opa te herdenken en ook
om geloofsvertrouwen te horen uit de Bijbel. De gevouwen handen op de
kaart gaven in deze ook het nodige aan. En vele liederen had hij zelf ter
keuze tevoren opgeschreven, en een deel ervan kwam met Paasklank in de
orde van dienst. Na ruim tachtig jaren, waarin nog een recent lijden en
moeitevol loslaten, was Jans overleden. Naar God, maar ook naar Jenny,
die hij hier in 2012 zo plotseling en ongelukkig had moeten missen. In z’n
laatste aardse dagen, in Noetsele, zag hij haar geestelijk al in de verte, in
die hogere dimensie. Achter die hemelse poort, waar de poort van
Palmpasen al naar verwijst, in Jezus zelf. Veel rijke talenten uit de Geest
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van God droeg Jans mee: hij was eenvoudig, tevreden, tot het laatst
positief, lief, trots, ongelooflijk blij. Dit alles straalde hij uit. Zijn allernaasten
hier en nu waren diep bedroefd, trots op hem, dankbaar, pijnlijk getroffen,
en vrede-vol hem loslatend. Een mengeling, waarin ze zich net zo gedragen
kunnen weten door God. Net zoals in het positieve geloofsvertrouwen uit
gezang 100 (1938) vertaald door E.J. Potgieter. En Jans stond daar ook zo
in, terwijl dit hier vanaf de kansel, die hij met trots maakte, verkondigd
bleef worden. – We keken terug naar zijn levensloop: Achter de mölle te
Brucht, Ambt Hardenberg, kwam hij ter wereld in 1937 als negende van
een tiental en groeide op in de oorlog. Toen hij vijf was, verloor hij zijn
vader, maar ook toen bleef er met moeder en in het gezin veel liefde,
zorgzaamheid, humor, plezier, eenvoud, en een met weinig tevreden zijn.
Een spelen achter de mölle of op een boerderij.
Jans ging, direct na de ambachtsschool, in 1953 al jong timmeren bij de
Groot in Vroomshoop. Hij is daar blijven werken tot aan het moment dat hij
dit echt niet meer kon en hij arbeidsongeschikt werd. Tussentijds had hij
ook nog een periode militaire dienst (geneeskundige troepen). Jans was in
zijn timmerwerk maar ook daarbuiten altijd erg precies en netjes. In april
1956 bij de uitvoering van de mondharmonicaclub heeft hij zijn grote liefde,
Jenny Prins, ontmoet. Zij trouwden op 10 februari 1960. In 1961 werd Koos
geboren, in 1964 gevolgd door Harjan en als laatste Jacqueline in 1965. Ze
sloegen later verdere zelfstandige wegen in, immers met partners en
gezinnen. In al die jaren van meer dan een halve eeuw is Jenny tot aan
haar plotselinge overlijden, vijf jaar geleden, Jans’ grote steun en toeverlaat
geweest, tot op 30 juni 2012. Zwaar getroffen werd er knap mee
omgegaan, daar aan de Prinsenkamp. Ondanks vele ziekenhuisopnames en
operaties bleef Jans tot het einde toe positief en verloor zijn humor niet. Nu
is het thuis in de Lindenborgh verwisseld voor Thuis hierboven. Jans is
ervaren als een reuze vader en opa, en gaf ook veel aandacht aan mensen
verderop, bijvoorbeeld met kaarten sturen. In het hospice, Noetsele, te
Hellendoorn is hij uiteindelijk overleden. Afscheid genomen hebbend van
zijn naasten hier, en met kracht uit zijn geloof. We gaven hem tevoren daar
al woorden mee uit 2-Cor.5:1, over het eeuwige gebouw. Tijdens het
voorbereiden van de dankdienst bleek, dat Ps.138:8b en 2-Cor.5:17 gelezen
waren toen zijn huwelijk met Jenny begon, en ook toen al gesproken was
over Gods goedertierenheid tot in eeuwigheid, en over een nieuw
geschapen mogen worden dankzij Jezus zelf. God zal de nederige niet in de
steek laten; het sterven hier is er, maar dit is niet een eeuwig sterven. Je
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stijgt uit boven zichtbare hemel en aarde, of boven verstandelijk
waarneembare kennis. Veeleer mogen we meegaan in een bemoedigend
perspectief uit de Geest van God: eeuwigheid dus, ds. Antonides.
Groet
Zo vanuit eind april tot in begin mei wordt jaarlijks onze aandacht bij wijze
van goede gewoonte gevestigd op ons koningshuis, maar ook op ontelbare
smartelijke oorlogsslachtoffers en de zo moeizaam bereikte kostbare
bevrijding/vrede. Zal de huidige en opnieuw verscherpte mensheid nu
preventief ervan geleerd hebben? Hoe de uitkomst ook zal worden, we
blijven volgens de beloften bewaard in Gods hand. Hartelijke groeten aan
u en jullie, ds. J.A. Antonides en familie.

WIJK A KCI - Ds. J.A. Droogendijk
Bij de kerkdiensten
Zondag 7 mei
In de avonddienst gaat het over het derde gebod: ‘Gij zult de naam van de
HERE, uw God, niet ijdel gebruiken.’ Tegenwoordig heet het dat we de
naam van de HEER, onze God, niet mogen misbruiken. Wat zou dit vandaag
de dag kunnen betekenen? Waarschijnlijk lezen we 1 Samuël 4, het
gedeelte waarin verhaald wordt dat de Israëlieten de ark van het verbond
meenemen in hun strijd tegen de Filistijnen. Dat is een voorbeeld van hoe
het niet moet.
Zondag 14 mei
Op het rooster staat Johannes 16 vers 5 tot en met 15. Jezus spreekt over
de Geest die komen zal (de Pleitbezorger, de Trooster). Wat doet de Geest?
Wel, de Geest maakt de wereld duidelijk wat zonde, gerechtigheid en
oordeel is. Die blijken alles met de betekenis van Jezus zelf te maken te
hebben. We zullen zien wat dit ons te zeggen heeft. Het is de bedoeling dat
de cantorij aan deze dienst medewerking verleent.
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In memoriam Dinie Wuite-Bakhuis
Op zaterdag 8 april is DINIE WUITE-BAKHUIS overleden, echtgenote van
Harm Wuite. Ze is 64 jaar geworden. Samen woonden ze in de
Margrietstraat, op nummer 36. Dinie heeft al haar levensjaren in deze
streek doorgebracht. Ze kwam in 1952 ter wereld en groeide op in een
kinderrijk gezin aan de Bakkersweg. Na de lagere school in Den Ham volgde
ze een vakopleiding tot naaister in Vroomshoop. In die sector is ze ook
enkele jaren werkzaam geweest. Dat hield op toen ze in het huwelijk trad
met Harm Wuite. Er was nu een eigen huishouding en er kwamen ook twee
kinderen om voor te zorgen. De langste tijd van haar leven heeft Dinie in
de Margrietstraat gewoond; dat werd echt haar eigen thuis. Toch was ze
ook dikwijls elders te vinden. Ze stond klaar, als er ergens bijgesprongen
moest worden. Ze was lief en zorgzaam, niet veeleisend en wilde graag dat
anderen het goed hadden.
Vorige zomer ging ze met reumatische klachten naar het ziekenhuis. Het
bleek dat ze
longkanker had en dat de woekering ook al was
doorgedrongen in andere organen. Besloten werd tot chemokuren, later
volgden nog enkele bestralingen. Aanvankelijk leek alles aan te slaan; zij
en wij allen waren optimistisch. Maar aan het begin van dit kalenderjaar
bleek het toch allemaal tegen te vallen. Er kwam een bed in de kamer en
het ontbrak haar aan de kracht om nog een behandeling aan te kunnen.
Dinie was dus veel zieker dan iedereen in de gaten had. Op het laatst ging
ze snel achteruit en in de morgen van zaterdag 8 april is ze vredig
gestorven.
In de uitvaartdienst op donderdag 13 april in Kerkelijk Centrum Irene
stonden we stil bij het eerste gedeelte van Psalm 116. Een regel uit de
berijming van deze psalm stond bovenaan in het officiële overlijdensbericht:
‘Rust nu, mijn ziel, de Heer heeft u bevrijd.’ Hierna zijn we naar de
Algemene Begraafplaats ‘Dennenhof’ gegaan voor de teraardebestelling.
Wij bidden om troost en kracht voor wie achterblijven: voor Harm Wuite,
haar man, voor haar kinderen en kleinkinderen, voor moeder Bakhuis, haar
broers, zusters, schoonzusters en zwagers en voor alle anderen.
JAD
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WIJK B KCI - Ds. D.J.D. Kroeze
Ochtenddienst 7 mei
Soms maak ik me veel te veel druk om kleine dingen. Om wat voor reden
dan ook. Maar dan verlies ik wel de belangrijke dingen uit oog. Dat is niet
altijd verstandig. Jezus wil de leerlingen beschermen tegen een kortetermijn-blik. Want ze krijgen slecht nieuws: Jezus gaat weg; hij zal sterven.
Logisch dat ze dan onrustig worden. Begrijpelijk dat ze helemaal opgaan in
dat bange moment. Daarom bereidt Jezus ze voor. En hij wil niet dat de
wanhoop hen te pakken zal krijgen. Hij zegt: ‘Nog een korte tijd en jullie
zien me niet meer, en weer een korte tijd en jullie zullen me weer zien’.
Drie keer zegt Jezus dat in Johannes 16: 16-23. Drie keer, met grote nadruk
dus. Ze moeten vooruit blijven kijken en vertrouwen op wat er daarna weer
komt. Lukt het ons goed om vooruit te kijken? Ik ben vaak te veel bezig
met kleine dingen. Als ik kijk naar vluchtelingen en het klimaatprobleem,
denk ik: ook ik kijk te veel naar wat ik op dit moment graag wil. Ja, Jezus
praat ook tegen ons.
Doop Marie-Louise Klaren-Van der Lans
Op maandag 24 april is zij gedoopt in Het Anker. Ze heeft het geloof leren
kennen vooral in Vroomshoop, door haar schoonfamilie, als leiding bij
jeugdclub de Stekkies, via een vriendin waarmee ze samen een
‘bekeringsmoment’ beleefde, en in de kerk.nu commissie. Al jarenlang was
haar geloof groeiende, en sinds vorige zomer werd haar duidelijk: ze wilde
gedoopt worden in de Protestantse Gemeente. Het zou samen gebeuren
met Noria Snijders, op 11 maart, met wie ze ook doopcatechese heeft
gevolgd. Alleen door ziekte in de familie moest dit worden uitgesteld. Nu
was het gelukkig zover. Net als met Noria, stemde de kerkenraad van harte
met de doop in. Ze had begrip voor de wens om het in beslotenheid te
doen, maar vond het wel jammer dat de gemeente er niet bij zou zijn.
Marie-Louise zag er naar uit. Ze werd gedoopt met Psalm 139: 14Ik loof u

voor het ontzaglijke wonder van mijn bestaan, wonderbaarlijk is wat u
gemaakt hebt. Ik weet het, tot in het diepst van mijn ziel. 23Doorgrond mij,
God, en ken mijn hart, peil mij, weet wat mij kwelt, 24zie of ik geen
verkeerde weg ga, en leid mij over de weg die eeuwig is. U mag haar en
de haren gerust feliciteren, ze woont In de Hoven 25, 7681MJ Vroomshoop.
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Overlijden Ben Regeling.
We nemen afscheid van hem, op vrijdag 5 mei om 10.30 uur in KC Irene.
Geheel onverwacht overleed hij op zondag 30 april. Thuis werd hij
gevonden, de oorzaak was een hartstilstand. Het is niet te begrijpen, vlak
na zijn vrouw en schoonmoeder, nu ook hij. Hij was aan het herstellen van
een operatie aan de rug. Niets wees hierop. We hopen dat het gezin kracht
aan elkaar ontleent, en bidden voor wijsheid, leiding en vertrouwen dat we
zelfs nu een weg kunnen vinden. In de volgende Kerkbode zal een in
memoriam verschijnen.
Geboren Stef Gerrits

Een mensje, Zo klein en zacht, pas net geboren, maar vol liefde verwacht.

Dat is ongetwijfeld het geval, bij dit gezin. Het wordt zo een gezin vol met
mannen. Stef is de zoon van Alice en Robert Gerrits-Reinink, en het broertje
van Hylke en Coen. Ze wonen de Vierzonenweg 2, 7681DX Vroomshoop.
We wensen hen toe dat Gods zegen en liefde bij hen mag zijn.
Geboren Zev van den Brink
‘Hoera een broertje’, staat op de kaart, met veel autootjes. Het is ook heel
bijzonder dat ze dit kindje mogen ontvangen! En er staat: ‘You’re beautifull,
it’s true’. Op 19 april is geboren: Zev, zoon van Peter en Annemiek van den
Brink, broertje van Finn. Dit gezin woont Plantsoen 46, 7681XP
Vroomshoop, en ook hen wensen we Gods liefde en goedheid toe.
Meeleven
Dhr. B. Luisman, Aan ’t Spoor 5, 7681ML, is opgenomen in ’t Ropcke Zweers
Ziekenhuis, Jan Weitkamplaan 4a, 7772 SE Hardenberg, kamer 32. Hij had
de laatste maanden al steeds minder adem en kracht. Hij heeft jaren
geleden een hersenbeschadiging opgelopen, en nu speelt dat steeds meer
op; zijn toestand komt nu ongrijpbaar over. We bidden om kracht voor hem
en de zijnen.
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Dorcas container
We hebben in de tuin een kledingcontainer staan van Dorcas. Iedereen kan
daar kleding in doen. Die gaat via de zending naar minderbedeelden in
Oost-Europa. Verhuizen betekent opruimen, en helaas is bij ons nieuwe huis
hiervoor geen plek. Zou iemand hem willen overnemen? Hij is ongeveer 80
x 150 cm, en om te laten legen is een telefoontje voldoende.
Ds. David Kroeze

Jeugd en jongere gemeenteleden

World Servants – na oproepjes – nu een bedankje!
De afgelopen weken waren er allerlei acties op touw gezet om het beoogde
bedrag van €50.000,- bij elkaar te krijgen voor de bouwprojecten in Bolivia
en Guatemala. De Kerkbode stond er bol van. Deze acties waren weer een
groot succes. We hebben de opbrengst van de laatste 3 acties voor u op
een rij gezet.
Jamsessie: € 1.935,-. Paaswandeling: € 466,-. Koningsmarkt: € 891,45.
De teller staat nu op ruim €40.000,-. We willen iedereen die hier een
bijdrage aan heeft geleverd, in welke vorm dan ook, heel hartelijk
bedanken!!! Zonder u/jou was ons dit niet gelukt.
Het is bijzonder om te ervaren dat dit World Servants project zo door de
gemeente wordt gedragen.
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Laatste acties
Nu is het wat rustiger qua acties, maar vergis u niet: zo komt er 20 mei nog
een leuke baardactie! Er is nog een maand om het geldbedrag te halen, en
met een beetje doorwerken lijkt het minimum te worden gehaald. Hebt u
nog een leuke klus? De jongeren steken graag de handen uit de mouwen.

Autowassen
Zaterdag 13 mei van 9.00-15.00 uur kunt u uw auto weer laten wassen. De
jongeren van World Servants staan weer klaar achter KC Het Anker. En bij
Silentium aan het Vredesplein - dus niet bij Irene vanwege de
wegopbreking. €5,- voor een auto, €10,- voor een bus, €5,- voor de
binnenkant.

Van de kerkenraad
Felicitatie!
Op woensdag 26 april 2017 is dhr. Gerrit Visser benoemd tot Lid in de Orde
van Oranje Nassau. In zijn toespraak memoreerde burgemeester Visser van
de gemeente Twenterand ook zijn inzet voor onze kerk. Gerrit Visser was
van 1997 tot 2003 voorzitter van de commissie van beheer. Vervolgens was
hij van 2005 tot 2009 voorzitter van de jeugdraad en tenslotte van 2013 tot
2015 ook nog voorzitter van de kerkenraad van de Gereformeerde Kerk. De
Protestantse gemeente te Vroomshoop wil Gerrit Visser dan ook langs deze
weg feliciteren met deze koninklijke onderscheiding. Op vrijdag 28 april jl.
is deze felicitatie onderstreept met een boeket bloemen.
Henk Nieboer, voorzitter kerkenraad
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Gemeenteavond 20 april 2017
In kerkelijk centrum Het Anker woonden op 20 april ongeveer 60
gemeenteleden de gemeenteavond bij.
Ds. F. Schipper opende de vergadering met het lezen van een gedeelte uit
de brieven van Paulus aan de Corinthiërs en ging voor in gebed.
Het belangrijkste onderwerp deze avond waren de jaarrekeningen van
2016.
Omdat we pas in 2017 gefuseerd zijn waren de cijfers van 2016 nog
afzonderlijk opgesteld voor de Geref. kerk en de Herv. gemeente.
De jaarcijfers van de diaconieën werden toegelicht door de
penningmeesters. Voor de Herv. Gemeente was dat dhr. J. Kleinjan en voor
de Geref. Kerk dhr. V.J. Nieuwlaar.
De uiteindelijke resultaten weken weinig af van de begrotingen. Het verschil
dat er was kwam hoofdzakelijk voort uit giften aan World Servants en de
St. Tyler. Mede dankzij de laatste bijdrage vanuit beide diaconieën kon een
gezin een rolstoelbus aanschaffen voor hun gehandicapte zoon.
Vervolgens werden de cijfers van beide kerken gepresenteerd. Dhr. M.
Hekman kwam met een klein positief resultaat voor de Hervormde
gemeente. Dit is te danken aan onder andere enkele giften.
Waren deze meevallers er niet geweest was het saldo ruim in de rode cijfers
beland.
Dhr. F. Dubbink gaf een toelichting bij de jaarrekening van de Geref. kerk.
Daar was een klein negatief saldo te zien onder de eindstreep. Ook het
meevallende resultaat aan deze kant was mede te danken aan enkele
eenmalige meevallers.
De kascontrolecommissies van beide kerken waren positief over de
gepresenteerde cijfers en over de toelichtingen die erbij gegeven werden
door de penningmeesters.
Besloten wordt dan ook dat aan alle penningmeesters decharge verleend
wordt.
Na alle cijfers en een kop koffie werd het verslag van de vorige vergadering
besproken. Dit werd zonder al teveel vragen en of opmerkingen onder
dankzegging goedgekeurd.
Vervolgens stonden de mededelingen van de kerkenraad op de agenda. De
voorzitter gaf een overzicht van enkele belangrijke aandachtspunten binnen
de kerkenraad.
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Ten eerste de erediensten. Een daarvoor in het leven geroepen
commissie heeft voorstellen gedaan om meer variatie in de erediensten aan
te brengen. Deze voorstellen zijn besproken in de kerkenraad en het
resultaat van dit alles is meegenomen bij het maken van het concept
preekrooster 2018.
Het betreft variatie in aanvangstijden, muziek en diensten. Waarbij Gods
Woord voorop blijft staan.
Ten tweede het pastoraat. Bekend is het tekort aan ouderlingen
pastoraat en contactpersonen.
Te weinig mensen om het pastoraat in de huidige vorm draaiende te
houden. Binnen de kerkenraad wordt daarom gesproken over pastoraat op
maat. Een vorm van omzien naar elkaar, door iedereen. Constateert een
gemeentelid dat er op een bepaald adres meer behoefte is aan contact
vanuit de kerk dan kan dat doorgegeven worden aan een contactpersoon,
ouderling pastoraat of predikant.
De voorzitter, dhr. H. Nieboer, belooft de gemeente via de kerkbode op de
hoogte te houden van belangrijke zaken binnen de kerkenraad. Zoals ook
al gebeurt.
Vertrek ds. Kroeze. Zoals bekend neemt ds. Kroeze op 11 juni afscheid
van onze gemeente.
De kerkenraad is nu aan het bekijken hoe we hier mee om moeten gaan.
De huidige predikanten nemen eerst zijn taken over waar mogelijk. Voor
de langere termijn moeten we kijken wat er mogelijk is ook financieel
gezien. Dat er een nieuwe predikant voor hem in de plaats komt is zeker
geen vanzelfsprekendheid. Maar er zijn meer mogelijkheden, bijvoorbeeld
een kerkelijk werker, gespecialiseerd in het jeugdwerk.
Enkele opmerkingen bij de rondvraag:De diensten worden niet altijd meer
vermeld in de streekkranten en als ze er al in staan dan onder Hervormde
gemeente en Geref. Kerk. Hierover wordt contact opgenomen met de
preekvoorzieners.
Het coördineren van het verjaardagfonds wordt overgenomen door mevr.
L. Staarman-Bolhuis.
In het vervolg wordt er ook van de Irenekant gecollecteerd met bussen
i.p.v. zakjes.
Ds. Kroeze sluit de avond af met een gebed.
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De voorzitter bedankt iedereen hartelijk voor zijn/ haar komst en alle
vrijwilligers voor hun inzet.
Het was een geslaagde avond, waarbij helaas wel de jeugdleden van onze
gemeente gemist werden
Afscheid ds. D.J.D. Kroeze
In de morgendienst van 11 juni neemt ds. Kroeze afscheid van onze
gemeente wegens vertrek naar wijkgemeente De Regenboog in Harderwijk.
Bij zo’n afscheid hoort natuurlijk een cadeau. Om iedereen de gelegenheid
te geven een bijdrage aan dit cadeau te leveren staan er twee bussen in
beide kerkgebouwen. Hierin kunt u geld, al dan niet in een envelop,
deponeren.
Bent u hiertoe niet in de gelegenheid, dan is het ook mogelijk om een
bijdrage over te maken op rekening NL60FVLB0635807165 t.n.v. CvK
Protestantse gemeente te Vroomshoop. Wel graag vermelden dat het
bestemd is voor het cadeau voor ds. Kroeze.
Elk bedrag is van harte welkom.
Namens de afscheidsdienstcommissie, Thea Oosterveen-Tolman

Van de diaconie
Collecteopbrengsten:
Maart 26
April
2
9
14
16
23

Honger Afrika (Giro555)
Bloemengroet
Diaconie
“Scholen in Haiti” H.A. Goede Vrijdag
Diaconie
Dorcas

Van de kerkrentmeesters

Verantwoording van de giften:
Via de contactpersonen zijn de volgende giften ontvangen:
Dhr. Kroek €60,- (toren)
Mw. Netters €10,- (toren)
Mw. Petter €10,- (toren)
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€956,11
€641,78
€523,46
€538,51
€775,51
€331,53

Mw. Ekkel-KleinJan €10,- (toren)
Mw. Meijerink-Schutmaat €27,05 (toren)
via ds. Antonides: €10,- (toren), €10,- (waar nodig)
via ds. Schipper: €20,- (voor de kerk); €20,- en €10,- (voor de toren)
Collecteopbrengsten:
Irene:
Zondag 2 april: €350,73
Zondag 9 april: €336,93
Zondag 16 april: €332,23

Zondag 23 april: €140,10
Zondag 30 april: €109,19

Zing, leef, lach en
verwonder
Vandaag is de dag
Die de Heer jou geeft!!

Mededelingen
Agenda
05-05-2017
10-05-2017
10-05-2017
10-05-2017
11-05-2017

19.00u.
19.30u.
19.30u.
20.00u.
...........

koorrepetitie cantorij in KCI
ouderlingenberaad/consistorie, in KCHA
Hvg Ruth, in KCHA
werkgroep liturgie, in KCI
afscheid burgemeester, gemeentehuis
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11-05-2017

18.45u.

12-05-2017

...........

12-05-2017
13-05-2017
15-05-2017
15-05-2017
16-05-2017
17-05-2017

1900u.
...........
14.30u.
19.30u.
19.30u.
09.00u.

17-05-2017
18-05-2017

..........
09.00u.

18-05-2017

20.00u.

liturgie-geleding uit K-i-A commissie in KCI,
t.b.v. Pinksterdienst
spullen al verder sorteren voor rommelmarkt,
KCHA
koorrepetitie cantorij in KCI
rommelmarkt ochtend, KCHA
ouderenmiddag (ds. Antonides en ds. Kroeze)
diaconie in KCHA
jeugdraad
werkgemeenschap predikanten, in De Rank,
Den Ham
reisje Hvg Ruth, naar Heerde enz.
voorgangers-overleg en preekroostervoorzieners
in KCI
liturgiecommissie in KCI

Woensdagochtend-gespreksgroep V&T.
Deze week, op 3 mei als afronding, gaat het nog een keer over een andere
uitlegsleutel, en we waren het van harte erover eens, dat we samen graag
komend winterseizoen ook weer ingaan, het zoveelste inmiddels, ergens in
sept./okt., althans volgens ons menselijk voornemen; een datum komt dan
t.z.t. wel in de Kerkbode; heel graag zal ik weer ondersteunend, aansturend
ertussen zitten t.b.v. allerlei thema’s; nieuwe groepsleden blijven welkom,
terwijl er al steeds een flink aantal jarenlang bleef en komt; hartelijke
groeten, ds. Antonides.

Doop
Op onderstaande zondagen is er weer gelegenheid tot dopen:
zondag 14 mei in Het Anker door ds. F. Schipper
zondag 25 juni in Irene door ds. J.A. Droogendijk
U kunt hiervoor tijdig contact opnemen met de betreffende voorganger.
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COMMISSIE KERKINACTIE VROOMSHOOP

De zendingsbussen in Kerkelijk Centrum Het Anker en Kerkelijk Centrum
Irene leverden in het 1e kwartaal 2017 de volgende opbrengsten op:
Januari
Februari
Maart

€ 669,68
€ 409,22
€ 539,16

Met deze opbrengsten van de zendingsbussen zijn wij zeer content. Heel
hartelijk dank!
Heeft u ons geen machtiging gegeven om uw vrijwillige bijdrage
automatisch te innen, dan kunt u zelf uw bijdrage overmaken op ons
IBANnummer NL23FVLB 0225429543, o.v.v. “Vrijwillige bijdrage”.
ENVELOPPENACTIE!!
In de week van 29 mei t/m 2 juni 2017 wordt de enveloppenactie gehouden
voor het Jeugdwerk.
Wij vragen u om een bijdrage in de enveloppe te doen bestemd voor het
jeugdwerk van onze kerk.
Om bij zoveel mogelijk adressen aan te kunnen bellen, hebben we natuurlijk
veel mensen nodig (jong én oud) die ons willen helpen.
Dit jaar is de actie niet meer op 1 avond maar nu hebben we 1 week de
tijd om bij de adressen langs te gaan. Maandagavond 29 mei 2017 kunnen
de enveloppen opgehaald worden in K.C. “Irene” tussen 19.00 uur en 20.00
uur en deze kunnen weer ingeleverd worden, ook in K.C. “Irene” op dinsdag
6 juni 2017 tussen 19.00 uur en 20.00 uur.
Wie mee wil helpen kan zich opgeven bij: Hetty Westerink, tel. 64 33 33,
henrihettywesterink@kpnplanet.nl
of Fenny Vos, tel. 64 31 37,
fennyvos@live.nl
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Protestantse Gemeente te Vroomshoop Loopt voor Hoop.
Er heeft al meerdere keren wat in de Kerkbode gestaan. Wij zullen tot
voorbij de Samenloop nog regelmatig u/jullie op de hoogte houden.
Er hebben zich inmiddels 17 personen opgegeven en er zijn nog
verschillende mensen die toegezegd hebben om mee te doen. GEEF JIJ JE
OOK OP? Zodat het in vele opzichten een geslaagde LOOP kan worden.
Wij rekenen ook op jou. Geef je op via de site:
www.samenloopvoorhoop.nl/twenterand, dan aanmelden bij Team 20:
“Protestants Vroomshoop loopt voor Hoop” Het inschrijfbedrag is €15,- dit
kunt u bij het opgeven betalen.
Voor vragen kun(t) u/jij terecht bij Liza Staarman 643897 of Truus Zomer
643378
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Bijbelleesrooster
Zondag
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag
Zondag
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag

07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

mei
mei
mei
mei
mei
mei
mei
mei
mei
mei
mei
mei
mei
mei

Johannes 10: 1-10
Johannes 10:11-21
Spreuken 14: 1-18
Spreuken 14:19-35
Psalm 114
1 Petrus 3:13-22
1 Petrus 4: 1-11
1 Petrus 4:12-19
1 Petrus 5: 1-14
Judas: 1-13
Judas: 14-25
Johannes 15: 1-17
Johannes 15:18-27
Johannes 16: 1-16
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