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Kopij voor zondagavond 24 juni 20.00 uur 2018 inleveren bij:
Mevr. W. Hoogenkamp-de Groot, De Nijverheid 56, 7681 ME Vroomshoop
tel.: 0546-644412.
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: ja.ant.58@gmail.com
- Ds. J.A. Droogendijk, Pr. Kennedystraat 6, 7681 EX; vrije dag: zaterdag
Tel.: 0546-625117; E-mail: j.a.droogendijk@kpnmail.nl
- Ds. F. Schipper, Hoofdstraat 36, 7681 DJ; vrije dag: maandag
Tel.: 0546-643139; E-mail: schipper.f@planet.nl
Scriba’s: - Mevr. T. Oosterveen-Tolman, tel.: 0546 - 644516.
E-mail: theaoosterveen@protestantsvroomshoop.nl
- Mevr. A.M. Timmer, tel.: 0546 – 642410.
E-mail: anitatimmer@protestantsvroomshoop.nl

OM OVER NA TE DENKEN

EEN PSALM
In het 'Liedboek – Zingen en bidden in huis en kerk' staan
honderdvijftig psalmen. Ze stonden ook al in het 'Liedboek voor de
kerken'; en eerder al in oudere liedboeken. Ooit zongen we uit het
'Psalmboek, met enige gezangen'. 'DE BERIJMDE PSALMEN' staat
op de eerste bladzijde van mijn eerste Psalmboek.
Psalmen komen uit de Bijbel. Het zijn de 'liederen' van Israël. Ze
vertellen van het leven met God; de God van Abraham, Izak, Jakob;
God, die met mensen mee gaat door de tijd. In de tijd zijn we op
weg; een levensweg waar je individueel en als volk, als kerk ook
van alles beleeft. Er is vreugde en verdriet, soms zit het mee en
soms zit het tegen, er zijn hoogtepunten en dieptepunten, dalen en
toppen, en gewoon, het leven op de vlakte, in de stad, het dorp het
platteland.
Psalmen zijn om te zingen; in koor, als gemeente, alleen. Het is een
schat die de kerk verbindt met de synagoge. Klaagzangen klinken,
lofprijzing krijgt stem, verwondering ontroert. Wellicht heeft u een
lievelingspsalm, een psalm die veelzeggend is in sommige
momenten van uw leven; een melodie waarin de Psalm klinkt en je
opbeurt, troost, bemoedigt, ontroert.
Het Psalmboek begint met een zaligspreking, een gelukwens; het
eindigt in lofprijzing, halleluja!
Daartussen leven we, van één tot en met honderdvijftig.
F. Schipper
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Zondag 17 juni 2018
Kleur Groen
09.30 uur: Ds. J.A. Antonides in Kerkelijk Centrum Het Anker
Gezinsdienst: Afscheid van zondagsschool en
kindernevendienst voor kinderen uit groep 8 en
welkom in jeugdgroepen
Thema: "Welke weg ga jij? Geloof, hoop, liefde!"
Kinderoppas: Anneke Kamphuis en Jannemiek Uitzetter
19.00 uur: Ds. W. den Braber, Vriezenveen, in Kerkelijk Centrum Het
Anker
Collecten: diaconie (bloemengroet); uitgang: kerkrentmeesters
(onderhoud gebouwen)
Afscheid kinderen zondagsschool en kindernevendienst
Op zondag 17 juni a.s. gaan we afscheid nemen van: Sander, Meike, Lisa,
Joris, Twan, Julia, Noa, Jenneke, Milou, Marcel, Bjorn, Imre, Rick, Maaike,
Robin, Angelina, Duncan en Linde uit groep 8 in een gezinsdienst die om
9.30 uur begint in K.C. Het Anker. Het thema in deze dienst is: “Welke
weg ga jij?: Geloof, hoop en liefde”. Voorganger in deze dienst is ds.
Antonides. De “nieuwe” tieners worden tijdens deze dienst alvast van
harte welkom geheten bij de tienerkerk, catechisatie en tienerclub.
Vanaf zondag 24 juni is er geen zondagsschool i.v.m. vakantie. Alle
kinderen zijn in de zomerperiode van harte welkom in de
kindernevendienst. De zondagsschool begint weer in september en
hiervoor krijgen de kinderen t.z.t. een uitnodiging.
Hartelijke groeten namens de voorbereidingscommissie.
Zondag 24 juni 2018
Kleur Groen
09.30 uur: Ds. J.A. Antonides in Kerkelijk Centrum Het Anker
Kindernevendienst: Marieke Breukelman en Marike de Boer
Kinderoppas: Dorinda Grondman
09.30 uur: Ds. J.A. Droogendijk in Kerkelijk Centrum Irene
Viering Heilig Avondmaal
Organist: Alice Oosterveen
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Kindernevendienst: Thea van ’t Oever en Lars Elzinga
Kinderoppas: Marloes Fokkert en Annelie van Dijk
11.15 uur: Ds. J.A. Droogendijk in Het Flierborgh
Viering Heilig Avondmaal
19.00 uur: Ds. L. Adema in Kerkelijk Centrum Irene
New Generation dienst
M.m.v. F.I.J.N
Collecten: diaconie; uitgang: kerkrentmeesters (onderhoud gebouwen)
Avondmaalscollecte: Kans voor een kind (zie stukje onder de diaconie)
New Generation
Wij als New Generation willen je handvatten geven, want Geloven is een
eitje, dat kun je best! Wij hoeven ook geen moeite te doen voor ons
geloof. Een keertje bidden bij het eten en klaar. Als het slecht gaat in ons
leven ligt er al een stappenplan klaar:
1. Richt je tot God
2. Vertel je probleem
3. Klaar!
Wij gaan je niet vertellen wat je moet doen en hoe je moet geloven. Maar
we geven je wel tips mee, om ook door de week heen bezig te zijn met je
geloof. Want is het echt zo gemakkelijk!?
Voor deze (alweer de 4e!!!) New Generation hebben we dominee Adema
uitgenodigd! Kent je hem nog? Vrij van geest, bevlogen, maar met
duidelijke taal. De muziek is in handen van F.I.J.N. (Friends In Jesus
Name).
Wij zien jullie graag op zondag 24 juni, om 19.00 uur in KC Irene!

Uit de wijken
De bloemen gaan als groet en ter bemoediging naar:
17 juni Mevr. A. Leemhuis-Kroese, Kosterskamp 4, K207 Den Ham
(Het Anker)
Fam. J. de Jong, Hoofdstraat 14G (Het Anker)
24 juni: Mevr. G.M. Nieuwlaar-Zandman, Oranjeplein 5,
app. 3 (Het Anker)
Mevr. R.de Groot- van Lenthe, Kosterskamp 4, K018 Den Ham
(Irene)
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In deze periode hopen 80 jaar of ouder te worden:
18-06: Mevr. G. Ekkel-van Laar, Hammerweg 6, 7681 EK, 82 jaar
19-06: Mevr. Z. Beldman-Meijerink, Oranjestraat 24, 7676 GA Westerhaar,
86 jaar
20-06: Mevr. G. Hekman-de Jong, Noorderweg 37, 7681 CD, 83 jaar
21-06: Mevr. G. Schutte-Schonewille, Stobbelaan 45, 7681 ZN, 88 jaar
23-06: Dhr. J. Gerrits, Roskamstraat 6, app. 102-3, 7602 JT Almelo,
84 jaar
27-06: Dhr. H. de Jong, Churchillstraat 42, 7681 XT, 82 jaar
27-06: Dhr. H. Dekker, Kosterskamp 4, k. 103, 7683 VV Den Ham, 85 jaar
28-06: Dhr. G. Melenberg, Nassaustraat 19, 7681 AE, 83 jaar
29-06: Dhr. A. de Groot, Hammerweg 61, 7681 EJ, 87 jaar
30-06: Dhr. J. van Ulst, Linderveld 2a, 7681 RA, 89 jaar
30-06: Dhr. J.P. Kassies, Johan Frisostraat 27, 7681 WX, 87 jaar
Onze zieken
ZGT Almelo, Zilvermeeuw 1, 7609 PP Almelo
Mevr. M. Klunder-Kleinjan, Dreef 9, 7681 CR
Dhr. Th. Hams, Stationslaan 3, 7681 DL
Mevr. D. Lucas-Timmerman, Hoofdstraat 14-B, 7681 DG, 5 N 14
Medisch Spectrum Twente, Postbus 50 000, 7500 KA Enschede1
Dhr. C.J. Webbink, Kortenaerplein 10, 7681 AT, afd. cardiologie
(vanaf 11 juni `18)
Thuisgenoten, Oranjeplein 21-23, 7681 AZ Vroomshoop
Dhr. W. Alberts, Pres. Kennedystraat 23, 7681 EV, app. 27
per 13 juni ZGT Almelo (cardiologie)
’t Haarhuus Verzorgingshuis, Oranjestraat 24, 7676 GA Westerhaar
Dhr. D. Hilberink, Stobbelaan 27, 7681 ZN
Clara Feyoena Heem, Rheezerweg 73, 7771 TD Hardenberg
Dhr. W. Stroomberg, Oranjeplein 39, Vroomshoop
Thuisgekomen uit ziekenhuis of verpleeginrichting:
Dhr. T. de Jong, Wollegras 10, 7681 CC
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Mevr. D. Hilberink-Dogger, Stobbelaan 27, 7681 ZN
Dhr. J. Schuldink, Irenestraat 18, 7681 AJ
Jeugdcollectanten Irene:
24-6:
1. Damian Kottier
2. Inka Westerink
3. Nienke Westerink

4. Rick Kaas
5. Janiek van der Veen
6. Nick Timmerman

Aan alle aanstaande papa's en mama's
Elke tweede zondag van de maand is er de mogelijkheid om jullie
pasgeboren baby te laten dopen.
Op 8 juli, de tweede zondag in de maand juli, is er weer een
Kerk.nu dienst met als thema: “Welkom!”
Mochten jullie het een mooi idee vinden om je baby of jezelf tijdens
deze dienst te laten dopen, geef dit dan aan bij de eigen
wijkpredikant.
Samen met jullie, gaan we dan op zoek naar een mooie inhoud voor
de doopdienst van jezelf of jullie kindje.
Vakantie
De predikanten zijn de komende maanden vanwege vakantie om
beurten afwezig.
ds. F. Schipper
1 t/m 30 juni en 3 t/m 6 augustus
ds. J.A. Antonides
26 juli t/m 22 augustus
ds. J.A. Droogendijk 12 augustus t/m 1 september
Tijdens de afwezigheid van de één nemen de andere (aanwezige)
collega's waar. (Ook enkele predikanten uit de werkgemeenschap
zijn aanwezig als het extra nodig zou zijn, zoals van 12 t/m 22
augustus)
Wijk NOORDWEST - Ds. F. Schipper
Mijn eerste Psalmboek
Mijn eerste Psalmboek heeft het formaat 9,5x6x1,5 centimeter. Alle
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berijmde Psalmen staan er in. De berijming van 1773. Veel Psalmen leerde
ik op zondagsschool en lagere school. Na de 150 Psalmen staan er in mijn
eerste Psalmboek nog 'Enige gezangen'; 29, om precies te zijn. En
daarachter de 'Catechismus'; 52 zondagen, 129 vragen en antwoorden. En
dan volgt nog de 'Belijdenis des geloofs', de 'Dordtse Leerregels', 'De
Twaalf Artikelen', de geloofsbelijdenis van Nicea, en die van Athanasius en
'De liturgie der Gereformeerde Kerken in Nederland'. Verder nog het 'Kort
begrip der christelijke religie'; dat was de leerstof voor de
belijdeniscatechisatie. Tenslotte volgt dan nog 'De ziekentroost' en enkele
teksten, spreuken tot troost om 'in doodsnoden' en voor 'de kranken in
hun uiterste' te bidden.
Dat er zoveel in zo'n klein boekje staat …
Gemakkelijk om in de vakantie mee te nemen.
29 mei 2018, F. Schipper

Wijk ZUIDWEST - Ds. J.A. Antonides
Geboorte.
Op 3 juni 2018 is DANIËL geboren, zoon van Marcel Marsman & Anne
Heuver en broertje van Femke en Julia.
Julianastraat 74, Vroomshoop. Op de voorkant van
de kaart is, samen met zijn naam en
geboortedatum, een foto van voetjes, en op de
achterkant een tekeningetje van twee voetzooltjes;
alsof ze een richting willen gaan zoeken, de
schepping in; en dat hopen we van harte; ouders en zussen zijn dankbaar
en gelukkig met de geboorte, zoals er in de kaart staat; en de naam
Daniël betekent vooral: God is mijn rechter. En we weten uit de Bijbel ook
van Daniël, in het boek Daniël. Een gedichtje staat er in de kaart: "Als
Zussen pakken wij je liefdevol bij je hand, samen met een ijzersterke
band. Samen lachen, samen delen, samen spelen. Wij zijn zo blij dat jij er
bent! Het gevoel en de gedachten van samen één is heel erg belangrijk,
samen ben je nooit alleen! Kusjes Femke en Julia". Vanuit onze kerkelijke
gemeente in deze Kerkbode: hartelijke gelukwensen en veel zegen voor
de toekomst!
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Groet.
Deze vrijdag 15 juni (17-19 uur) is er dankzij de bouwcommissie dus open
huis in K.C. Het Anker, zoals u weet uit de vorige en deze Kerkbode; zie
de berichten; en in de ochtend van aanstaande zondag 17 juni gaat het
om best een omvangrijk deel uit groep 8 zoals de commissies het
nazochten en daarna de kinderen uitnodigden; het thema: "Welke weg ga
jij? Geloof, hoop, liefde!". Ondertussen hopen we dat velen aan de
eindstreep van de middelbare scholen geslaagd zijn of dit alsnog vlot
mogen bereiken. Terwijl onze gedachten speciaal uitgaan naar onze
zieken: voor nu de hartelijke groeten aan u en jullie, ds. J.A. Antonides en
familie.
Vijftig jaren getrouwd.
Op 5 juli 2018 hopen Harm Otter & Antje Otter - Smit hun gouden
huwelijksjubileum te beleven, Johan Frisostraat 13, alhier te Vroomshoop;
en vervolgens: op 6 juli, de dag daarna, hopen ze het breder te vieren, en
de redactie van de Kerkbode ontving inzage in de uitnodiging; een kopie
ervan kan door de redactie tijdig meegegeven worden naar de prikborden
in onze kerkgebouwen; op die uitnodiging vindt u / vinden jullie tijd en
plaats en het mobiele nummer, zodat te bellen valt over uw/jullie
aanwezig of afwezig kunnen zijn; Harm en Antje willen wel heel graag
bericht voordat het 24 juni is. Op de valreep kon de hoofdzaak van dit
heuglijke jubileum nu nog net mee met de verzameling voor de kopij; we
feliciteren het gouden bruidspaar alvast van harte, en we bidden en
wensen hun veel zegen voor de verdere toekomst! En praktisch: loop
rondom uw/jullie kerkgang dus vooral ook even naar de prikborden,
opdat/zodat het bruidspaar op tijd bericht krijgt.

WIJK OOST - Ds. J.A. Droogendijk
Bij de kerkdiensten
Zondag 24 juni
’s Morgens vieren we het Avondmaal. In de preek wil ik iets zeggen over
Psalm 27, de psalm die wel vaker op deze zondag gezongen wordt. We
komen uitingen van vertrouwen tegen en de oproep om te wachten en uit
te zien naar God, die van zich zal laten merken. De woorden van deze
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psalm kunnen helpen om tot de juiste innerlijke houding te komen voor
het ontvangen van brood en wijn. Dat versterkt dan ons geloof.
Uit de gemeente
Dhr. T. de Jong, Wollegras 10, is thuisgekomen uit het ziekenhuis.
Dhr. Th. Hams, Stationslaan 3, is opgenomen in het ziekenhuis te Almelo
(3 Noord 2). Dit geldt ook voor mevr. M. Klunder-Kleinjan, Dreef 9 en voor
mevr. D. Lucas-Timmerman, Hoofdstraat 14B. We hopen dat alle
onderzoeken en behandelingen het resultaat opleveren dat wij graag
wensen.

Van de kerkrentmeesters

Giften:
Mevr. Lambers-Hamberg € 10,- (orgel)
Mevr. Hekman € 20,- (waar nodig)
Mevr. Hendriksen € 5,- (kerk)
Mevr. Moes € 5,- (bloemen)
Mevr. Hoekstra € 7,50 (kerk)
Dhr. A. Meijerink € 20,- (kerk)
Ds. Droogendijk 2 x € 10,- (kerk)
Collecteopbrengsten:
6 mei
€ 228,71
10 mei
€ 70,90 (Hemelvaart)
13 mei
€ 216,48
20 mei
€ 222,00
27 mei
€ 220,58

Van de diaconie
Collecteopbrengsten:
27 mei
jeugdwerk
€ 423,36
3 juni
diaconie
€ 287,24
Opbrengst boodschappenactie “GEEF” Stichting Manna 2018
Op zaterdag 2 juni en zondag 3 juni hebben wij als diaconieën van de
Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt en de Protestantse Gemeente te
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Vroomshoop, een boodschappenactie gehouden voor de Stichting MANNA.
De totale opbrengst bedroeg 30 gevulde kratten met boodschappen en €
850.00 aan giften van De Akker en € 158.00 van de Protestantse
Gemeente te Vroomshoop.
Op maandag 4 juni hebben we de boodschappen en de giften naar de
Stichting Manna gebracht.
Ze waren er weer heel blij mee!!!
Als gezamenlijke diaconieën kijken we dan ook in dankbaarheid terug op
deze actie en willen we u hartelijk bedanken voor U inzet en steun.
Wat doet Kans voor een Kind?
Ook in Twente zijn er veel kinderen die het door ziekte of een andere
oorzaak niet gemakkelijk hebben. Natuurlijk hebben ook deze kinderen
recht op geluk. Kans voor een Kind wil daaraan bijdragen door
hartenwensen te vervullen.
Sinds de oprichting in 2002 is Kans voor een Kind stevig gegroeid. Dat
geldt voor het aantal wensvervullingen, fundraise-activiteiten en
samenwerkingsverbanden met bijvoorbeeld scholen en ziekenhuizen.
Iedereen die een kind in zijn of haar omgeving kent die een opsteker heel
goed kan gebruiken en een diepgekoesterde wens heeft, kan dat melden
via info@kansvooreenkind.nl.
De diaconie wil graag samen met u van nog meer kinderen hun wens in
vervulling laten gaan en bevelen deze collecte dan ook van harte bij u
aan.

Het verleden is niet uit te wissen,
maar bij God
is altijd een nieuw begin mogelijk
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Mededelingen
Agenda
14-06-2018

20.00u.

15-06-2018

17.00u.

17-06-2018
20-06-2018
21-06-2018
22-06-2018
04-07-2018

09.30u.
19.30u.
19.30u.
18.45u.
19.30u.

vergadering alle diaconieën Twenterand in De
Rank te Den Ham
Open kerk Het Anker tot 19.00u. (bericht
bouwcommissie, herhaald in deze Kerkbode)
afscheid kinderen groep 8
grote kerkenraad in KCHA
moderamen in KCI
Gebedskring in KCHA
kleine kerkenraad in KCI

Groet uit Harderwijk
Alweer een jaar geleden nam ik afscheid… toen was het een avontuur, nu
is dat een mooie herinnering! ‘weet dat je altijd welkom bent’ klinkt nog
altijd in mijn hoofd, en in mijn werkkamer zijn de herinneringen aan een
kleine 7 jaar Vroomshoop nog zichtbaar. Maar de herinnering zit vooral in
mijn hart: de herinneringen aan alle lieve mensen en de warme sfeer die
de PG Vroomshoop en het dorp zo kenmerkt. Een jaar geleden betekent
ook een jaar een nieuw avontuur in Harderwijk. Heel anders is het hier,
maar ik heb er geen spijt van. Het is een goede volgende stap. Ook voor
Sonja, en Tirza is het goed, Tirza kon na een tijdje toch ook haar gemis
van Vroomshoop achter zich laten en geniet volop. De band met
Vroomshoop verdwijnt ook niet, en daarom vind ik het zo leuk dingen uit
Vroomshoop te horen. En ook dat Kerk.nu 1 juli naar Harderwijk komt!
Dan kunnen ze hier ook eens genieten van dit mooie Knaalse initiatief. Al
eerder kwamen Vroomshopers: vorige herfst al kwam een afvaardiging
van de kerkenraad met een prachtig foto album van mijn afscheid. Mooi
om weer in te kijken, bedankt daarvoor! ‘Weet dat je altijd welkom bent’,
zo voel ik dat. Maar ik voel het vooral van onze Heer, die ons altijd
welkom wil heten. En ik kom ook nog weer naar Vroomshoop om juist dat
samen te beleven, in oktober als ik weer voorga. Leuk om jou en u dan te
zien! Nu een hartelijke groet voor heel Vroomshoop,
David Kroeze, Veldkersmeen 116, 3844 RJ Harderwijk, 0616856392
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Open kerk Het Anker op vrijdag 15 juni van 17.00 tot 19.00 uur
Wat is er veel werk verzet! De toren van Het Anker is volledig
gerestaureerd en de grote zaal heeft een metamorfose ondergaan. Wat
fijn dat we dit mooie kerkgebouw voor de komende jaren hebben kunnen
behouden! Dit was nooit gelukt zonder de vele vrijwilligers onder u en uw
financiële bijdrage. Om dit heugelijke feit te vieren is er op vrijdag 15 juni
van 17.00 tot 19.00 uur een open kerk! Hiervoor nodigen we graag alle
vrijwilligers, sponsoren en alle andere belangstellenden uit om onder het
genot van een hapje en een drankje het prachtige resultaat te
bewonderen. Graag tot dan!
Namens de bouwcommissie,
Tony Kleinjan, Albert Wessels, Rein Ribberink, Gerrit Heuver, Dinand van
der Kolk, Wim Huijgen.
Enveloppenactie voor het Jeugdwerk!
Afgelopen jaren hebben we voor het jeugdwerk van beide kerken een
enveloppenactie gehouden.
Hiervoor waren er weinig vrijwilligers/collectanten te vinden dus willen we
het dit jaar op een andere manier gaan doen.
We willen u vragen of u een bedrag wilt overmaken naar
rekeningnummer NL14 RABO 0323 4827 75 t.n.v. het Jeugdwerk
PKN o.v.v. Enveloppenactie jeugdwerk.
Het is ook mogelijk om geld in de envelop te doen die de
afgelopen zondagen werd uitgedeeld in beide kerken. De envelop
kunt u in de bus deponeren die speciaal hiervoor in de hal staat bij
KC Irene en KC Het Anker.
Het geld wordt o.a. besteed aan materialen voor kindernevendienst,
zondagsschool, clubs, projecten, muziek etc.
Geef voor ons jeugdwerk! Alvast bedankt voor uw gift!
Hagenpreek 2018 bij de Mariakapel Geerdijk
Wij hebben de vierde dienst in de openlucht bij de Kapel in de vorm van
de oude Hagenpreek voorbereid en ditmaal is het thema: ‘SAMEN’.
Mensen wonen en werken samen in een samenleving. Moeten er samen
iets van maken, kunnen niet zonder elkaar. Samenkomen, verbinden,
leven in liefde maar uiteindelijk komen we allemaal bij dezelfde Heer.
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Het ene koninkrijk van God staat tegenover de vele koninkrijkjes van ons
mensen. Die koninkrijkjes van ons doen afbreuk aan het ene Koninkrijk.
Onder deze noemer nodigen wij iedereen uit dit samen te ervaren
op 1 juli 2018 --- om 19.00 uur --- bij Mariakapel Geerdijk
De samenkomst zal worden geleid door Pastor Legtenberg van de RK
Parochie in Hellendoorn. Muzikale medewerking wordt verleend door
“Providence” uit Vroomshoop (Baptistenkerk).
De opendeurdienstcommissie.

Overige berichten
Together Worship, een dienst om nooit te vergeten!
Op zondag 24 juni komt de bekende zanger Remco Hakkert met Vocals &
Band, spreken en spelen in Ommen. De dienst wordt georganiseerd door
CrossPoint, de jeugddienstcommissie van PKN-Ommen. De dienst begint
om 19.00 uur en wordt gehouden in de Gereformeerde Kerk, Bouwstraat
17 te Ommen. De toegang is gratis, wel is er een collectie voor de
onkosten. Iedereen (jong, maar ook oud) is van harte welkom!
Deel ‘Zomer in Twente’ uit aan toeristen
In de Oude Kerk van Borne vond op 29 mei jl. de presentatie plaats van
de eerste editie van ‘Zomer in Twente’, een prachtig full-colourmagazine
dat speciaal bedoeld is om de ruim drie miljoen toeristen te verwelkomen
die jaarlijks in onze regio vakantie vieren. Nathalie Baartman, cabaretière
en columnist uit Borne was aanwezig om het eerste nummer in ontvangst
te nemen. Naast interessante wetenswaardigheden, met extra aandacht
voor kerkelijke zomeractiviteiten en informatie over kerkdiensten, heeft
Zomer in Twente veel moois te bieden, zoals interviews met kunstenaar
Richard Steunenberg (uit Almelo), Gerhard Nijhoff, architect en
zompschipper (uit Nijverdal) en Yasmin Khalaf-Haidar, afkomstig uit
Damascus en actief in de opvang van vluchtelingen (uit Enschede).
Ook organiseert Zomer in Twente de vakantiedominee. De meeste
mensen kennen vast deze ervaring wel: je komt tot rust in de vakantie en
dan kan het zomaar gebeuren dat je dusdanig aan het denken slaat, dat
je een luisterend oor nodig hebt. Tijdens dit zomerseizoen zitten er dan
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ook van juni tot en met augustus mensen klaar die gebeld of gemaild
kunnen worden. Zomer in Twente wordt in de gehele regio verspreid via
campings, jachthavens, VVV-kantoren, bibliotheken, supermarkten en
wachtkamers, leestafels in winkels en horeca. Ook onze gemeente is
deelnemer aan het Zomer in Twente-project. Bij dezen roepen wij
gemeenteleden op deze zomer mee te helpen bij de verspreiding. Hoe
meer mensen zich aanmelden hoe beter, want vele handen maken licht
werk. Doet u mee? Een telefoontje of mailtje naar … [naam, tel.nr en
emailadres contactpersoon of iemand anders??] is voldoende.
Magazines bestellen? Dan kan nog via zomerintwente.nl (zolang de
voorraad strekt!) Zomer in Twente kost slechts 75 cent per exemplaar.
Daarmee zijn lang niet alle kosten gedekt. Om dit bijzondere missionaire
en pastorale project financieel te steunen kunt u een gift overmaken op
Ibannummer NL 80 RABO 0354 8024 02, ten name van Diaconie van de
Hervormde Gemeente Wierden, onder vermelding van: Zomer in Twente
2018.

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

17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

juni
juni
juni
juni
juni
juni
juni
juni
juni
juni
juni
juni
juni
juni

Psalm 55:13-24
Job 28:1-28
Job 29:1-20
Job 29:21 – 30-:19
Job 30:20-31
Job 31:1-15
Job 31:16-40
Job 38:1-15
Job 38:16-30
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Job 40:1-14
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