Jaargang 11 nummer 10 van vrijdag 27 mei 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 6 juni. 2016 inleveren bij:
Winny Hoogenkamp, De Nijverheid 56, tel.: 644412 of Anita Pannen, Zicht
31, 7671 ND Vr’veen, tel.: 645004, kerkbode@protestantsvroomshoop.nl
Deze Kerkbode is voor 2 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, tel.:
604574, 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.
Overdenking
Deze maanden zijn we als gemeente in gesprek over de vraag of nietbelijdende leden deel kunnen nemen aan de viering van het Avondmaal. Er
wordt verschillend over gedacht.
‘Ja, die ruimte moet er zijn’, vinden sommigen. Het meest gehoorde
argument is dat we mensen niet uit mogen sluiten: bij God is er voor
iedereen plaats, Jezus wijst nooit mensen af. Nou, dat laat zich horen.
Eigenlijk ben ik het daar wel mee eens, en als ik eerlijk naar mijn eigen
preken kijk, zit deze boodschap er vaak in.
‘Nee, we kunnen dat beter niet doen’, zeggen anderen. Ze zijn bang dat het
er dan niet meer van komt om belijdenis te doen. En een
geloofsgemeenschap moet wel staan voor haar zaak. Het gaat om een
bewust ja zeggen op Gods liefde. Als het allemaal vaag wordt, zou er op den
duur weleens niets van de kerk over kunnen blijven. Eigenlijk ben ik het
daar ook wel mee eens en als ik weer naar mijn eigen preken kijk, zit dat
geluid, die intentie, er ook in. Niet zo uitgesproken als bij collega’s uit meer
evangelisch getinte geloofsgemeenschappen, maar toch: helemaal afwezig
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is die oproep om het voor onszelf helder te hebben en een keuze te maken
niet.
Ik sta er dus wat tussenin. Helpt de Bijbel ons verder? Nou, misschien wel.
Bij die eerste opvatting moet ik sterk denken aan wat we lezen in Marcus 9
vers 40: ‘Wie niet tegen ons is, is voor ons.’ Jezus zegt dit als antwoord op
een vraag van zijn leerlingen. Die hebben een ander gezien die in Jezus’
naam demonen uitdreef en ze hebben geprobeerd om hem dat te beletten,
want hij wilde zich niet bij hen aansluiten. Anders gezegd: hij maakte geen
deel uit van de groep en deed niet alles precies zoals die leerlingen gewend
waren. Ze trokken dus een grens: die ander moet eerst voldoen aan wat wíj
hebben afgesproken. Daar is Jezus het dus niet mee eens: ‘Belet het hem

niet. Want iemand die een wonder verricht in mijn naam kan onmogelijk het
volgende moment kwaad van mij spreken. Wie niet tegen ons is, is voor
ons.’

Bij die tweede opvatting moet ik denken aan een andere uitspraak van
Jezus. Die vinden we in Matteüs 12 vers 30: ‘Wie niet met mij is, is tegen
mij, en wie niet met mij samenbrengt, drijft uiteen.’ De achtergrond is een
andere: Jezus verdedigt zich tegen een aantal Farizeeën en Schriftgeleerden
die Hem verwijten dat Hij genezingen verricht en demonen uitdrijft dankzij
Beëlzebul, de vorst der demonen. Hij legt er dan de nadruk op dat het nodig
is om in Hem het goede van God en God zelf aan het werk te zien. En dat
is niet minder dan een keuze, een belijdenis. Zo scherp is het dan toch ook
maar weer. Als we niet vóór Hem zijn, als we geen ja zeggen tegen Hem (in
eerste instantie in ons hart), dan zeggen we nee en zijn we tegen Hem. Dus
is het van belang om kleur te bekennen.
U merkt het: onze Heer Jezus Christus zegt zowel het een als het ander. Het
valt niet mee om dit samen te brengen in een systeem of een eenduidig
antwoord. Want het heeft allemaal te maken met de situatie en met wie Hij
voor zich heeft. Toch betekent dit niet dat Hij onduidelijk is. Het moet dus
niet al te strikt, maar ook weer niet vrijblijvend.
Zal het ons lukken om met elkaar een dergelijke weg te vinden en te gaan?
Ik hoop daarop.
JAD
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Vrijdag 27 mei. Kleur Wit.
15.30 uur: Ds. D.J.D. Kroeze in Kerkelijk Centrum Irene.
Kerkelijke bevestiging en inzegening van het huwelijk van
Iwan Zandbergen en Kim Jansen.
Met muzikale medewerking van Erik Zweers en Joost Visser.
Zondag 29 mei. Kleur Groen.
09.30 uur: Ds. J.A. Antonides in Kerkelijk Centrum Het Anker.
Na de dienst is er gelegenheid om koffie te drinken.
Kindernevendienst: Natasja Hekman en Marike de Boer.
Kinderoppas: Annet Hekman en Karin Kamphuis.
09.30 uur: Ds. D.J.D. Kroeze in Kerkelijk Centrum Irene.
Organist: mw. Alice Oosterveen.
Knd.: Erna Vaartjes en Lars Elzinga.
Kinderoppas: Jennine Weug en Hermien Heuver.
19.00 uur: Ds. R. van Putten, ’t Harde, in Kerkelijk Centrum Irene.
Organist: dhr. J. Visser.
Collecten: Het Anker: diaconie, uitgang: kerkrentmeesters.
Irene: diaconie , uitgang: kerkrentmeesters.
Zondag 5 juni. Kleur Groen.
09.30 uur: Ds. J.A. Antonides in Kerkelijk Centrum Het Anker.

Tienerkerk.

Kindernevendienst: Harrald Moes en Marieke Breukelman.
Kinderoppas: Bernadette Meijer en Lisan Plaggenmarsch.
09.30 uur: Ds. J.A. Droogendijk in Kerkelijk Centrum Irene.
Organist: dhr. D. Kaas.
Krummeldienst: gr 1 t/m 3.
Knd.: Erika Kempers en Helsa de Jonge.
Kinderoppas: Ruth Bokhove en Annelie van Dijk.
19.00 uur: Ds. L. Kramer, Hardinxveld, in Kerkelijk Centrum Het Anker.
Ruildienst.
Collecten: Het Anker: diaconie (bloemengroet) , uitg.: kerkrentmeesters.
Irene: diaconie (bloemengroet), uitgang: kerkrentmeesters.
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Krummeldienst
Zondag 5 juni is er weer een krummeldienst in de kelder van Kerkelijk
Centrum Irene, we beginnen om 09.30 uur. Het is alweer de laatste
Krummeldienst van dit kerkelijk jaar en schooljaar.
Het gaat over Goliath, velen kennen dit mooie verhaal vast al.
Wil jij weten tegen wie Goliath vocht? En hoe hij werd verslagen?
Tijdens de dienst collecteren we voor stichting Manna die eten uitdeelt in
Twenterand. We vinden het leuk als je iets te eten meeneemt dat houdbaar
is.
OPROEP:
Helen heeft aangegeven te stoppen met de krummelkerk omdat zij een
kindje heeft gekregen. Heel begrijpelijk natuurlijk maar ook jammer voor
ons.
Dit houdt nl. automatisch in dat alleen Anjelien de krummelkerk leidt.
Het zou voor Anjelien fijn zijn als zij deze taak met tenminste 1 maar het
liefst met 2 anderen kan delen. Is er iemand die wel “voor de groep” wil en
durft? Als je graag een keer meekijkt dan kan dat best op 5 juni.

MEDEDELINGEN
Kerkelijk Centrum Het Anker
Scriba: Anita Timmer, tel. 64 24 10
E-Mail: anitatimmer@protestantsvroomshoop.nl
Onze zieken:
ZGT Almelo, Zilvermeeuw 1, 7609 PP Almelo
Mw. H. Dooyeweerd-Boes, Kon. Beatrixlaan 2
Röpcke-Zweers Ziekenhuis, J Weitkamplaan 4a,
Hardenberg
Mw. J. Plaggenmarsch-Huisken, De Wulp 9, 7681 LV
Isala Klinieken, Postbus 10400, 8000 GK Zwolle
Dhr. H. Rozemuller, Stationslaan 5, 7681 DL
ZGT Hengelo, Geerdinksweg 141, 7555 DL Hengelo
Dhr. H. Vos, Bijvank 29, 7681 ZA
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SE,

Verpleeghuis ‘t Haarhuus , Oranjestraat 24, 7676 GA Westerhaar
Mw. E. Bosch-van Harn, P.M. Hackstraat 77, 7676 BK Westerhaar
Verpleeghuis Het Meulenbelt, Vriezenveenseweg 176, 7602 PV
Almelo
Mw. G. Schuurman-Boshove, J.Frisostraat 33, 7681WX, afd. Weleveld, k. 1
Krönnenzommer, Sanatoriumlaan 20, 7447 PK Hellendoorn
Mw. J. van Staalduinen-Gerrits, De Platanen 5,7681HG, afd.De Schöppe,K4
Zorgcentrum ’t Welgelegen, Voorstraat 2, 7783 AM Gramsbergen
Mw. D. Stroomberg-Ekkel, Vierzonenweg 31, 7681 DZ
afd.
Anerweerd k.113
Mw. G.J. Wind-Hamberg, Irenestraat 25, 7681 AH, afd. de schans k 104
Thuisgekomen uit ziekenhuis of verpleeginrichting:
Dhr. J.B.M. van den Poll, Julianaplein 22, 7681 AW
Mw. J. Waijerink-Hansman, Kosterskamp 4, 7683 VV Den Ham
Onze jarigen:
In deze periode hopen 80 jaar of ouder te worden:
29 mei. Dhr. J.H. Prenger, Julianaplein 44, 7681AW (85
29 mei. Mevr. F. Bokhorst – Gerrits, Oranjeplein 5/05, 7681AZ (86)
03 juni. Mevr. G. Horstink – Poortier, De Kamp 2, 7681CP (81)
03 juni. Dhr. A. ten Brinke, Prinsenkamp 71, 7681BC (80)
03 juni. Mevr. J. Jager – Huisman, Prinsenkamp 67, 7681BC (82)
06 juni. Dhr. H.J. van Tebberen, De Platanen 1, 7681HG (82)
06 juni. Mevr. J. Slomp – Fokkert, Sanatoriumlaan 20, 7447PK,
Hellendoorn (84)
07 juni. Mevr. A.D. Vos – Eggengoor, Oranjeplein 5/18, 7681AZ (89)
08 juni. Dhr. G. Kok, Julianastraat 13, 7681AL ()83)
10 juni. Mevr. H. Snel – Bos, Hammerstraat 49, 7681DB (80)
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WIJK 1: Ds. F. Schipper, Hoofdstraat 36,
7681 DJ Vroomshoop, Tel: 0546-643139
Vrije dag: maandag
e-mailadres: f.schipper@protestantsvroomshoop.nl
Overleden

Dan zweef ik op de wind
gedragen door Uw Geest
en de kracht van Uw liefde.

Heel rustig is ingeslapen Marjan Veldhuis-Brinkman. Marjan Brinkman
was op 19 december 1946 geboren en werd enkele maanden daarna
gedoopt. Haar leven werd zo gedragen – zwevend op de wind van Gods
Geest en de kracht van zijn liefde. Liefde en trouw deelde ze met Hans
Veldhuis. In de kerk klonk Psalm 127 – Als de HERE het huis niet bouwt,
tevergeefs zwoegen de bouwlieden daaraan. Ze woonden aan de
Noorderweg 26. Twee dochters werden hen toevertrouwd, een schoonzoon
en een kleinzoon. Dikwijls was Marjan ziek; desondanks zette ze zich in voor
anderen, dienstbaar en vol liefde; hoopvol. Ondertussen verzamelde ze tal
van liederen; Nederland zingt en Marjan zong mee. Bij haar begrafenis wilde
ze dat er veel gezongen zou worden en er een korte overdenking zou zijn.
Ze had daar over nagedacht, het opgeschreven; ze wist hoe zwaar de laatste
operatie zou zijn en dat, ondanks haar vertrouwen, het de vraag was of en
hoe ze er door heen zou komen. Ze is de stad met de paarlen poorten binnen
gegaan; daar heeft ze haar Heer en Heiland ontmoet; vrijdag 13 mei 2016.
Zo zijn we de woensdag na Pinksteren opnieuw in de kerk bijeen gekomen
en hebben in het licht van dat visioen en de werkelijkheid van het huis door
de HERE gebouwd haar naam genoemd; gebeden en gedankt dat zij door de
Geest gedragen werd, om bij God thuis te zijn.
Om troost bidden we voor Hans, Ingrid en Gert en Mike, Carola, en voor
allen die Marjan missen, om de kracht van Gods liefde.
F. Schipper
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Het Flierborgh
Aanstaande vrijdag, 27 mei, is er weer een maandsluiting in Het Flierborgh.
Samen lezen we uit de Bijbel, zingen onze liederen en bidden tot onze God.
Welkom, om 19.00 uur.
Kleuters en andere kinderen bevolkten afgelopen zondag Kerkelijk
Centrum Het Anker. Ze zagen er feestelijk uit en maakten prachtige muziek;
fluit en piano, en … gitaar. Niet alleen Hilde en Jorinde, ook Ghisan liet van
zich horen. Naast Stralende Sterren was er een grote groep kinderen, die
nauwelijks stil werden, enthousiast vanwege wat er allemaal gebeurde. En
dat, terwijl het wachten was, met lichtgevende lampjes; één groot feest in
het uitzien naar de komst van de bruidegom, Jezus Christus. Kunt u nagaan
hoe het feest dán zal zijn. Terwijl voor enkelen langzamerhand de vakantie
begint, gaan anderen al dan niet vrolijk hun alledaagse gang. Goede
zomertijd gewenst!
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
Groet.
Het volgende gedicht kan elk van ons meenemen,
nu, na de zondag van de Drie-Eenheid / Triniteit:
Drie-Eenheid.

Wij loven Vader, Zoon en Geest,
Uw vol en groots verlangen
dat met Uw trouw omvangen
ons leven zinvol is geweest.
Wij hebben allen feest gevierd,
Uw grote Naam geprezen.
7

U wilde voor ons wezen
de Brui’gom die ons daag’lijks siert.
Wij bidden U: blijf ons nabij,
voor altijd het betrouwen
dat w’ op Uw goedheid bouwen.
Op Uw genade hopen wij
dat in ons leven verder
U ons bent tot de Herder.

(F. den Harder).

In het bijzonder denken wij aan de zieken onder ons, als er in bovenstaand
gedicht de bede jegens God staat: “blijf ons nabij”. Ook nog iets heel anders:
we hopen dat vele jongeren hun examens hebben mogen behalen met goed
gevolg, of dat dit voor anderen alsnog zeer binnenkort mag lukken. Alle
goeds en hartelijke groeten aan u en jullie,
ds. J.A. Antonides en familie.
Rommelmarkt 7 mei 2016
De rommelmarkt van 7 mei 2016 heeft het mooie bedrag van € 2859,09
opgeleverd. Veel vrijwilligers, zo’n 65 in totaal, waren vrijdag en zaterdag in
de weer. Het weer was goed, dus werd de markt goed bezocht. Dankzij de
vele sponsoren, o.a. de Haan transport, de Oale Bakkerij, Expert Berkhof,
Plentyparts, autobedrijf Webbink, Bekmann electra, bakkerij Slomp, ‘de
Blommerije”, tankstation Oosterveen, Gerrits tuinmeubelen, Henk v/d Vegt
en gemeenteleden die prijzen hebben gebracht, werd de rommelmarkt een
groot succes. Wij als activiteitencommissie willen allen die hiertoe hebben
bijgedragen hartelijk bedanken. De opbrengst is bestemd voor het
onderhoud van de toren van Kerkelijk Centrum Het Anker.
De activiteitencommissie
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Thuisviering Heilig Avondmaal
Wanneer u om ernstige gezondheidsredenen of vanwege een lichamelijke
beperking niet aan het Heilig Avondmaal in de kerk, of de verkorte viering
in Het Flierborgh kunt deelnemen, is er de mogelijkheid van een thuisviering.
De eerstvolgende Heilig Avondmaalsviering zal zijn op zondag 19 juni 2016.
De thuisviering zal in de week daaraan voorafgaand plaatsvinden.
U kunt zich hiervoor aanmelden tot en met woensdag 8 juni 2016 bij Jenny
Petter, telefoonnummer 0546-643758.
Er wordt dan vervolgens met u een afspraak gemaakt.
Verantwoording van de giften
Ds. Antonides mocht 2 x € 20,- (waar nodig) ontvangen.
Via mw. F. K-B.: € 5,- (toren) en nog eens € 4,-.
Namens de contactpersonen werd in ontvangst genomen door mevr.
Ekkel € 10,-(waar nodig), mevr. de Boer € 20,-(toren), mevr. Stegehuis
€ 10,-(kerk) en mevr. Dooyeweerd € 10,-(toren), € 5,- (toren), € 10,(bloemen) en € 1,23 (toren). Hartelijk dank.
Enveloppenactie dinsdag 14 juni van 18.00 tot 20.00 uur
Dinsdag 14 juni a.s. houden wij de jaarlijkse enveloppenactie. We komen
dan tussen 18.00 en 20.00 uur bij u aan de deur met een enveloppe met de
vraag om daar een bijdrage in te doen voor het jeugdwerk van onze beide
kerken. Bij Irene een bekend begrip, maar voor Het Anker iets nieuws! …
Maar ook weer niet helemaal … want de gemeenteleden van Het Anker
kennen de lijstcollecte aan het einde van het jaar; ook bedoeld voor het
jeugdwerk. Omdat we op alle fronten bezig zijn om onze gemeenten “samen
op weg” te laten gaan, lijkt het ons goed om deze beide inzamelingen samen
te voegen. Dat betekent voor de leden van Het Anker dat de lijstcollecte
vervalt.
Om bij zoveel mogelijk adressen aan te kunnen bellen, hebben we natuurlijk
mensen nodig (jong én oud) die ons willen helpen. Na afloop zorgt Arie in
Irene voor een lekker bord patat en iets te drinken. We zien je graag op
dinsdag 14 juni vanaf 18.00 uur in Irene.
Hetty Westerink, tel. 64 33 33, henrihettywesterink@kpnplanet.nl
Fenny Vos, tel. 64 31 37, fennyvos@live.nl
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MEDEDELINGEN
Kerkelijk Centrum Irene
Scriba: mw. T. Oosterveen-Tolman, tel. 64 45 16
E-mail: theaoosterveen@protestantsvroomshoop.nl

Bloemengroet:
29 mei 2016: mevr. B. Vaartjes-Mondeel, Vierzonenweg 8
05 juni 2016: mevr. H. van Veldhuizen-Smit, ’t Liefferdinck, Den Ham
Jeugdcollectanten:
29-5:
1. Marit Westerink
2. Inka Westerink
3. Nienke Westerink
4. Mathijs van der Veen
5. Janiek van der Veen
6. Nick Timmerman

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

Verjaardagsfonds:
29-5 t/m 4-6
Hoofdcollectant:
Mevr. M. Meijer-Wermink
Collectrices:
Mevr. J. Haandrikman-van de Voort
Mevr. H. Gielians-Ligtenberg
Mevr. J.J.A. Hankamp-de Boer
Mevr. H.H. Ekkel-Otter
Mevr. D. Hendriksen-Bakhuis
5-6 t/m 11-6
Hoofdcollectant:
Mevr. W.J. Hoogenkamp-de Groot
Collectrices:
Mevr. R.J. Jurjens-de Lange
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Mick Meijerink
Twan Kamphuis
Jens Kamphuis
Lise Tieman
Marit Tieman
Femke Tieman

Mevr. K. van Tolij-Bouwhuis
Mevr. A. de Vries-IJspeert
Mevr. M. Nieuwlaar-Visscher
Kerkelijke stand:
Gedoopt
22-05-2016 Noud Dubbink geb. 26-01-2016 Wigboldinck 61, 7683 WX
Den Ham
Onze jarigen:
In deze periode zijn er geen 80-jarigen.
Opbrengst collecten:
Zondag 15 mei: zending € 437,58; kerkrentmeesters € 198,00
Zondag 22 mei: diaconie (jeugd) € 177,58; kerkrentmeesters € 148,37
Gift:
Via mevrouw Hekman is een gift ontvangen van € 55,--.
Solidariteitskas
Op 25 mei zal bij de gemeenteleden die een automatische incasso hebben
voor de solidariteitskas, per belijdend lid € 10,- geïncasseerd worden, voor
een gezin met 2 belijdende leden is dit € 20,-.
Aan de belijdende leden die in het verleden geen automatische incasso
hebben afgegeven voor de solidariteitskas het verzoek om per belijdend lid
€ 10,- over te maken op rekeningnummer 36.66.05.313, o.v.v.:
Solidariteitskas 2016.
Het IBAN-nummer: NL45RABO0366605313
Wilt u voor volgend jaar dat uw bijdrage aan de solidariteitskas wel
automatisch wordt geïncasseerd, neem dan contact op met Henkjan
Schutte, emailadres: schutte_henkjan@hotmail.com
Bij voorbaat dank.
Kerkrentmeesters Protestantse gemeente in wording Vroomshoop “Irene”
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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 5 juni
In juni lezen we een aantal keren uit het boek Numeri, een redelijk onbekend
Bijbelboek. Het lijkt me een uitdaging om te zien wat daarin staat en te
ontdekken wat daarvan het belang zou kunnen zijn voor ons. In hoofdstuk
12 gaat het over Mirjam en Aäron die aanmerkingen maken op Mozes. Dat
loopt niet goed af voor hen. Moet ik een verbinding leggen met ons die vaak
kritiek hebben op de mensen met een leidende positie en op elkaar? Of is
het beter om een lijn te trekken naar al die mensen die moeite hebben met
de bijzondere positie van Jezus Christus? Ik heb nog even tijd om erover na
te denken.
Uit de gemeente
- Dhr. T. Knapper, 1e Blokweg 4, is nog steeds opgenomen in het ziekenhuis;
meestal in Almelo, maar af en toe ook in het UMC te Utrecht. Hij zou eigenlijk
nog een keer geopereerd moeten worden om daarna door te kunnen gaan
met chemokuren, maar hij kan dat niet meer aan. Een trieste constatering.
Wij wensen hem, zijn vrouw en kinderen en allen dicht om hem heen veel
sterkte in deze moeilijke periode.
- Dhr. E. Alberts, Hoofdstraat 6H, verblijft voor revalidatie nog steeds in
Clara Feyoena te Hardenberg.
Huwelijk
Op vrijdag 10 juni hopen Henkjan Schutte en José Veneberg, Hoefblad 9, in
het huwelijk te treden. Nadat hun huwelijk voltrokken is, is er in Kerkelijk
Centrum Irene een huwelijksdienst. Daarin brengen zij en wij onze
dankbaarheid tot uiting en vragen we ook om een zegen. De dienst begint
om 15.00 uur en ik mag daarin voorgaan. We wensen Henkjan en José met
allen om hen heen een prachtige dag toe, waaraan ze nog lang met plezier
en dankbaarheid terug zullen denken.
JAD
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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.
Ochtend 29 mei
In de mist zie je dingen vaak half of vaag, niet scherp. Daarom is de wolk
in de Bijbel symbool voor hoe God op ons overkomt: aanwezig en verborgen
tegelijk. God is er en we mogen vertrouwen, dat Hij het goed met ons voor
heeft, betekenisvol is in ons leven, en ons leidt. Maar dat wil niet zeggen,
dat mensen soms het tegendeel ervaren: waar is Hij als je Hem nodig hebt?
Waarom merk ik niets van God? In Numeri 9:15-23 leidt God Israël door de
woestijn: ze volgen de wolk die de weg wijst. Met de wind mee, een weg
van gevaren, van wachten en verlangen. En als ze het onderweg niet
vertrouwen, blijft God toch de weg wijzen, tot ze Hem weer vinden. Zo gaat
het ook bij ons.
Huwelijk Iwan Zandbergen en Kim Jansen.
Op vrijdag 27 mei trouwen ze, 15.30 uur in K.C. Irene. Ja tegen elkaar
zeggen, is de bevestiging van wat ze al jaren voelen en weten, dat ze bij
elkaar horen. Zo blij – dat ik en jij – dat wij, staat voorop hun trouwkaart,
en dat zegt alles. Wat is er mooier dan daarover de zegen te vragen, die
Gods leven gevende liefde wil aangeven. Voor hen is dit het belangrijkste
moment, omdat je werkelijk viert dat je als mens aan elkaar gegeven bent
en voor elkaar mag leven. Ze trouwen dan ook met de tekst uit 1 Johannes
4, die zegt dat God liefde is. Voor hen en al hun geliefden, een gezegende
en fijne dag gewenst. De Kamperfoelie 23, 7681JH Vroomshoop.
Ds. David Kroeze
Vakantie
Mijn zomervakantie is dit jaar vroeg, van 6-26 juni. U kunt terecht bij
collega’s. Wie weet komt u in die tijd nog ‘oude’ bekenden tegen, die logeren
in ons huis.
Meeleven
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Ik weet van enkele stellen die hun huwelijksjubileum vieren of gevierd
hebben, maar hier liever niet met naam genoemd willen worden… toch vind
ik het dank waard, ook in gebed. Gefeliciteerd!
Ds. David Kroeze

Gezamenlijke

Mededelingen

Enveloppenactie dinsdag 14 juni van 18.00 tot 20.00 uur
Dinsdag 14 juni a.s. houden wij de jaarlijkse enveloppenactie. We komen
dan tussen 18.00 en 20.00 uur bij u aan de deur met een enveloppe met de
vraag om daar een bijdrage in te doen voor het jeugdwerk van onze beide
kerken. Bij Irene een bekend begrip, maar voor Het Anker iets nieuws! …
Maar ook weer niet helemaal … want de gemeenteleden van Het Anker
kennen de lijstcollecte aan het einde van het jaar; ook bedoeld voor het
jeugdwerk. Omdat we op alle fronten bezig zijn om onze gemeenten “samen
op weg” te laten gaan, lijkt het ons goed om deze beide inzamelingen samen
te voegen. Dat betekent voor de leden van Het Anker dat de lijstcollecte
vervalt.
Om bij zoveel mogelijk adressen aan te kunnen bellen, hebben we natuurlijk
mensen nodig (jong én oud) die ons willen helpen. Na afloop zorgt Arie in
Irene voor een lekker bord patat en iets te drinken. We zien je graag op
dinsdag 14 juni vanaf 18.00 uur in Irene.
Hetty Westerink, tel. 64 33 33, henrihettywesterink@kpnplanet.nl
Fenny Vos, tel. 64 31 37, fennyvos@live.nl
Agenda:
26-05-2016
27-05-2016
27-05-2016
27-05-2016

09.00u.
18.30u.
18.45u.
19.00u.

voorgangersoverleg, in KCI
cantorij KCHA
gebedskring KCHA
maandsluiting in Het Flierborgh
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30-05-2016
01-06-2016
03-06-2016
04-06-2016
07-06-2016
08-06-2016
10-06-2016
10-06-2016

19.30u.
19.30u.
18.30u.
..........
20.00u.
19.30u.
18.30u.
18.45u.

redactie-vergadering, in KCI
kleine kerkenraad, in KCI
cantorij KCHA
jongerendag Arnhem
jeugdraad, in …
college kerkrentmeesters in KCHA
cantorij KCHA
gebedskring.

VAKANTIE 2016
De predikanten van de Protestantse gemeente in wording te Vroomshoop
hebben de komende tijd als volgt vakantie:
J.A. Antonides
28 juli – 24 augustus
J.A. Droogendijk
27 juni – 17 juli; 15 – 19 augustus
D. Kroeze
06 – 26 juni
F. Schipper
01 – 30 juni
Bij afwezigheid nemen zij voor elkaar waar.

Wat de vraag
ook is
LIEFDE
is het antwoord.
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Jeugd en jongere gemeenteleden
Kinderkoor Stralende Sterren
Wat een feest was het zondag in de kerk. Er waren
vlaggetjes, ballonnen en heel veel gasten. Een koor en een
ceremoniemeester. En natuurlijk het bruidspaar. Ze zaten
goed in hun rol. Stralende Sterren heeft een mooie bijdrage
geleverd aan de feestvreugde. Met als boodschap: zorg dat
je lichtje brandt. Met het mooie lied:
”Laat het feest zijn in de huizen” was de dienst afgelopen. We gingen vrolijk
naar huis.
Nog 2 weken, dan hebben we vakantie. Maar er staat nog iets moois te
gebeuren in Het Punt, op 4 juni. Daarna zetten we een punt achter dit
seizoen.
vrijdag 27 mei
15.15 uur, koorrepetitie in KC Het Anker
vrijdag 3 juni
15.30 uur, generale repetitie in Het Punt
zaterdag 4 juni, 14.30 uur optreden in Het Punt (ouders: meer info via
de app)
zaterdag 8 oktober
optreden in Krönnenzommer, Hellendoorn
zaterdag 29 oktober
optreden in KC Irene.
zondag 13 november
optreden in Sionskerk, Marienberg.
Groeten van Hilde Drees en alle kinderen van Stralende Sterren.
Buitenlandreis voor jongeren
Wie wil er met ons OP WEG GAAN, MENSEN LEREN KENNEN en met
hen SAMENWERKEN om bouwprojecten te realiseren in een
ontwikkelingsland? We denken aan scholen, klinieken, huizen en
schoonwatervoorzieningen. Wij doen dit vanuit onze geloofsovertuiging en
we willen onze levens –en geloofservaring verrijken door de wereld en jezelf
op een andere manier te leren kennen. Wij zien deze werkvakantie als een
onderneming die laat zien dat armoede, onrecht of verdriet van de ander
geen tweederangs mens maakt.
De reis is voor jongeren tussen 16 en 25. Met Pinksteren heeft Lars in de
kerkdienst verteld over onze voornemens. Doe je mee? Voor informatie kun
je terecht bij Ds. David Kroeze, 0616856392, René Elzinga 644939, Lars
Elzinga of Madelon Kottier.
Zie ook facebook/Jongeren PKN Vroomshoop
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SYNODE APRIL 2016.
Het zou een spectaculaire Synodevergadering worden sinds jaren, werd
vooraf aangekondigd. En dat werd het ook! Er moesten belangrijke
beslissingen worden genomen, maar ook minder leuke!
- Nieuwe Scriba.
Allereerst werd dr. René de Reuver benoemd als synode-scriba als opvolger
voor dr. A.J. Plaisier.
De nieuwe scriba is nu nog predikant van de protestantse gemeente Den
Haag. Eerder stond hij in Sebaldeburen ('87-'91) en Boskoop ('91-2008).
Tot voor kort was hij ook voorzitter van de Generale Raad van Advies (GRA)
in de PKN, het belangrijkste advies-orgaan van de Synode. Voor de
synodeleden is hij dus geen onbekende.
- "Kerk 2025, een stap verder"
De rest van de dag, tot 23.15u. (!), gaat het over dit rapport.
Het gaat om veranderingen binnen de kerk. Over het functioneren van alle
lagen binnen de PKN, van (wijk)gemeenten, Classes en Synode. Er bestaat
zorg dat de kerk een bestuurskerk wordt.
- Gemeente.
De gemeente krijgt, binnen versoepelde kerkordelijke regels, meer vrijheid
in structuur.
- Classis of Regio.
Nu zijn er nog 74 Classes, dat wordt teruggebracht naar 11. Voor Overijssel
zijn dat er nu 7 (met zo'n 200 ambtsdragers) en dat wordt er dus 1 en zal
bestaan uit 20 ambtsdragers. 5 predikanten, 5 ouderlingen, 5 ouderlingkerkrentmeesters en 5 diakenen. In 2018 zal dit z'n beslag gaan krijgen.
- Voorzitter.
Over de naam van de voorzitter van die nieuwe Classis is nogal wat te doen
geweest. Verschillende namen werden de beoogde voorzitter toegedicht.
Van regiovoorzitter tot bisschop. De meerderheid van de Synode (47) kiest
de optie van Classis-predikant of Regio-predikant, afhankelijk van hoe de
nieuwe Classicale Regionale Vergadering zal gaan heten. Dit wordt later
besloten. De naam bisschop kreeg trouwens maar 16 stemmen.
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- Synode.
Het aantal synodeleden wordt teruggebracht van 74 naar 55 leden, gekozen
uit die 11 Classes. Aangevuld met drie leden van de Lutherse Synode.
- Mobiliteit van predikanten.
Hier gaat het erom hoe lang een predikant in een (wijk)gemeente mag
staan. Nu is het zo dat een dominee zelf mag weten wanneer hij of zij van
standplaats wil veranderen. Maar straks zal het waarschijnlijk gekoppeld
worden aan de ambtstermijn van ouderlingen en diakenen, namelijk 12 jaar.
Het zou kunnen gaan inhouden, dat een gemeente, na 12 jaar, kan
aangeven dat een dominee beter naar een andere gemeente kan uitzien.
Maar de dominee kan zelf ook gaan werken aan zijn/haar mobiliteit.
De scriba, Arjan Plaisier, zegt in een reactie op opmerkingen van
synodeleden: " Wij vinden dat twaalf jaar een redelijke termijn is. Dan heeft
een gemeente ook spreekrecht om over en met de predikant te praten. Dat
kan het moment zijn dat er gezegd wordt; nu is het goed geweest."
Echter deze problematiek is nog niet rijp voor besluitvorming.
In de najaarsvergadering van de Synode komt dit weer ter sprake.
- Besluitvorming over "Kerk 2025".
Met enkele aanpassingen gaat de synode akkoord met het besluitvoorstel
over het geheel van dit rapport. Er worden eerst prioriteiten gesteld, want
"alles is nog niet dichtgetimmerd". Dit houdt in dat de plannen verder
worden uitgewerkt en in de novembervergadering weer ter tafel komen.
- Gemeenteadviseurs.
Dit punt, van het beleidsplan van de Dienstenorganisatie, raakt ons als
gemeenten en ambtsdragers allemaal!
Omdat er minder geld binnenkomt moet de Dienstenorganisatie fors
bezuinigen op de dienstverlening. Als er niets gedaan zou worden, dan is er
volgend jaar een tekort van tegen de 3 miljoen euro. En dit kan in 2020
oplopen tot tegen de 5 miljoen.
"Met pijn in het hart" wordt juist op de gemeenteadviseurs bezuinigd. Alom
is bekend dat deze werkers in het veld zeer gewaardeerd worden door de
lokale gemeenten.
Ook alle andere afdelingen van het Landelijk Diensten Centrum in Utrecht
krijgen met krimp te maken. Ook daar zullen fte's vervallen.
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Het sociaal plan voor de vertrekkende gemeente-adviseurs is overigens
"bovengemiddeld goed".
Per 1 januari 2017 komt er een nieuwe opzet om de gemeenten te
ondersteunen en van advies te dienen. Er zal dan een 'loket' komen voor
gemeenten voor korte vragen/antwoorden. Voor grotere kwesties zal er een
'Kennisplein' worden ingesteld. Hierover wordt u later geïnformeerd.
- "Vijf-kerken-overleg".
De PKN werkt al een tijdje samen met Christelijk Gereformeerde Kerken, de
Gereformeerde Kerken Vrijgemaakt, de Nederlands Gereformeerde Kerken
en de Voortgezet Gereformeerde Kerken. De Synode stemt ermee in om
elkaars leden te aanvaarden, ook elkaars leden als gastlid te aanvaarden.
Met inachtneming van de eigen kerkorde, worden ook elkaars kansels open
gesteld. Het besluit wordt unaniem goedgekeurd en hierdoor hoopt men ook
dat dit van invloed zal zijn op de synodes van de diverse gereformeerde
kerken.
- Permanente Educatie.
Vroeger gingen dominees enkele maanden op studieverlof. Nu bestaat de
Permanente Educatie (PE). Het hele jaar door worden er één of meerdaagse
cursussen gegeven, met telkens een onderwerp. De synode wordt door
Henk Hogendoorn, hoofd PCTE, bijgepraat over de vorderingen van de
predikanten. 60 Procent heeft al aan zijn verplichtingen voldaan.
- Vastgoed.
De PKN heeft momenteel een kantorencomplex in Utrecht en een landgoed
in Doorn. In Utrecht is het Landelijk Diensten Centrum gevestigd. Dit wordt
voor de helft zelf gebruikt en de andere helft wordt verhuurd. Het kantoor
is dus te groot voor de krimpende Dienstenorganisatie.
Op het landgoed in Doorn staat het F.D.Roosevelthuis, dat binnenkort
afgebroken wordt, omdat er al nieuw gebouwd is: het 'Nieuw Hydepark', dit
is het vakantiehotel van de PKN voor mensen met een beperking en hun
mantelzorgers. Op dit terrein staan nog enkele gebouwen. Hiervan zou de
boerderij wellicht mogelijkheden kunnen bieden om hier het kantoor van
de PKN te huisvesten. De synode stemt ermee in om de ingeslagen weg van
de Dienstenorganisatie te ondersteunen. Zij komt dus in een later stadium
met een nieuw huisvestingsplan.
19

Doordat enkele agendapunten sneller verliepen, was het niet nodig om ook
de zaterdagochtend nog te vergaderen. Dus kon men, na twee dagen, op
vrijdagavond al naar huis.
Alex Schuurman, diaken Classis Ommen.

Dedemsvaart- Op zondag 19 juni 2016 is er tijdens de avonddienst in De
Antenne, aan de Wilhelminastraat 3 in Dedemsvaart, een gebedsviering in
de stijl en de sfeer van Taizé. De viering is een meditatieve dienst waarin
liederen, gebed en stilte centraal staan. Het thema van deze dienst is: ‘Wie
mij wil volgen, moet niet alleen aan zichzelf denken…’
De kerk is open vanaf 18.30 uur en de viering begint om 19.00 uur. Wees
welkom!
Wil(t) jij/ u meer informatie over Taizé in Frankrijk of Taizé in Dedemsvaart?
Mail of bel dan naar het secretariaat van de werkgroep Taizé; Marthilde
Visscher, 0523-616815, taizededemsvaart@gmail.com
BOTERKOEKENACTIE 2016
De Commissie Kerk in Actie Vroomshoop gaat dit jaar weer echte gevulde
Duitse boterkoeken verkopen, vers van de bakkerij. De koeken kunt u in
8 mooie stukken snijden.
De opbrengst is bestemd voor het babyhuis Ruwana in Mozambique,
waarvan Regina de Ruiter uit Vroomshoop contactpersoon is.
Eén koek kost € 4,50 en voor € 8,50 krijgt u er twee. En vindt u de koeken
zelf niet lekker, dan is het misschien een idee om er één (of twee) te kopen
en aan de voedselbank te schenken!
Via onderstaand formulier kunt u de koeken bestellen en t/m zondag 5 juni
inleveren in de dozen die in beide kerken staan. Of inleveren bij:
Dineke Hendriksen, De Nijverheid 66 of Jennie Minkjan, De Eikelaars 16.
Per e-mail bestellen kan ook: minkjan1@caiway.nl
Uw bestelling kunt u ophalen op vrijdag 17 juni (vrijdag voor vaderdag)

tussen 16.00 en 18.00 in Kerkelijk Centrum Het Anker).

Hier staan de commissieleden klaar om de boterkoeken uit te delen. Het zou
fijn zijn als u dan kunt zorgen voor contante betaling.
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U DOET TOCH OOK WEER MEE?

Naam

:

Adres

:

Telefoonnummer

:

Ik bestel ……

x boterkoeken

Totaal bedrag

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

29 mei
30 mei
31 mei
01 juni
02 juni
03 juni
04 juni
05 juni
06 juni
07 juni
08 juni
09 juni
10 juni
11 juni

Lucas 7: 11-17
Numeri 11: 1-15
Numeri 11: 16-23
Numeri 11: 24-35
Numeri 12: 1-16
Numeri 13: 1-24
Numeri 13: 25-33
Numeri 14: 1-25
Numeri 14: 26-45
Lucas 7: 18-28
Lucas 7: 29-35
Lucas 7: 36 – 8: 3
Lucas 8: 4-18
Numeri 15: 1-16
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