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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: f.schipper@protestantsvroomshoop.nl
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- Mevr. A.M. Timmer, tel.: 0546 – 64 24 10.
E-mail: anitatimmer@protestantsvroomshoop.nl
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ZOMER.
Heel langzaam komt een roodgouden gloed
uit het oosten opzetten tegen de nog donkere lucht.
Even later verschijnt een lichtende bol
stralend boven de bomen.
Zilveren randen om de wolken en
gouden penseelstrepen daar tussendoor.
Wordt wakker! Kijk !.
Licht dat de duisternis opheft en
mensen vrolijk de dag laat ingaan.
Licht dat zijn stralen weerkaatst in de dauwdruppels
en er diamanten van maakt,
er talloze kleurfacetten in tovert.
Alles komt tot leven.
In zijn weldadige warmte gaat de mens aan het werk.
Koeien beginnen te grazen
Vogels heffen hun loflied aan,
pauzerend op het heetst van de dag
om later door te gaan tot de zon ondergaat.
Het wordt weer nacht.
De mensen overdenken de afgelopen dag.
Heeft God de zon niet geschapen als lichtend
voorbeeld van Hemzelf?
Zei Hij niet: Ïk ben het Licht van de wereld?"
Deze wereld gaat voorbij samen met de zon.
Dan vervult God Zijn belofte:
Ikzelf zal de mens verlichten.
Wat een stralende dag zal dat zijn!
Aster Zondervan
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Zondag 9 juli 2017.
Kleur Groen.
09.30 uur: Ds. F. Schipper in Kerkelijk Centrum Het Anker.
Kindernevendienst: Helsa de Jonge en Marieke Breukelman.
Zondagsschool:
Kinderoppas: Dorinda Grondman en Karin Kamphuis.
19.00 uur: Pastor Jeanette Koopman bij/in de Mariakapel te Geerdijk.
Oecumenische dienst. Thema: “Dromen van vrede”.
Muzikale medewerking: fam. Nijmeijer uit Bergentheim.
Na deze “Hagenpreek” is er koffie en fris.
Collecten: diaconie (Bloemengroet), uitgang: kerkrentmeesters.
HAGENPREEK 9 JULI 2017 BIJ DE MARIAKAPEL TE GEERDIJK
Het wordt al een traditie. Een oecumenische dienst bij de MARIAKAPEL.
Dit jaar hebben we als thema: DROMEN VAN VREDE.
Actueler kan bijna niet. Dromen doen we allemaal. Kunnen we die dromen
waarm aken? De hagenpreek begint om 19.00 uur aan de Schoolstraat
bij de Mariakapel naast de RK Kerk. Iedereen is van harte uitgenodigd. Na
de dienst is er koffie en fris. Bij slecht weer zal er een tent geplaatst
worden. Zitbanken zijn aanwezig. Deze hagenpreek zal worden geleid
door Pastor Jeanette Koopman van de RK parochie. De zang en
begeleiding wordt verzorgd door de fam. Nijmeijer uit Bergentheim. Alle
gezinsleden doen mee in dit orkest met zowel zang als muziek.
De opendeurdienstcommissie.
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Zondag 16 juli 2017.
Kleur Groen.
09.30 uur: Ds. H. de Haan, Den Ham, in Kerkelijk Centrum Het Anker.
Kindernevendienst: Henriëtte Kelder en Marjon Joor.
Zondagsschool:
Kinderoppas: Gosien Antonides en Bernadette Meijer.
10.30 uur: Ds. F. Schipper in Kerkelijk Centrum Irene. Kerk.nu dienst.
Thema: “Vriendschap”. M.m.v. de Kerk.nu band.
Vanaf 10.00 uur is er koffie/thee.
Kindernevendienst: Thea van ’t Oever en Anja Kleinjan.
Kinderoppas: Jennine Weug en Bo Timmer.
19.00 uur: Ds. J.A. Antonides in Kerkelijk Centrum Irene.
Organist: dhr. R. Vos van Avezathe.
Collecten: diaconie (Jeugdwerk) , uitgang: kerkrentmeesters.
Kerk.nu 16 juli – You ‘ve got a friend!
Vriend
Je hebt iemand nodig,
eerlijk en oprecht.
Die, als het er op aan komt
voor je bidt en voor je vecht.
Pas als je iemand hebt
die met je lacht en met je grient,
Dan pas kan je zeggen...
Ik heb een vriend.
Toon Hermans

Heb je veel vrienden? Of een handjevol? Misschien maar één echte
vriend? Wat betekent vriendschap voor jou? Op zondagmorgen 16 juli
wordt er weer een kerk.nu dienst gevierd. Deze dienst begint om 10.30
uur in Kerkelijk Centrum Irene en, zoals dat bij vrienden gaat, vooraf staat
de koffie klaar. Het thema is: VRIENDSCHAP.
Vriendschap opent deuren; er is weer veel muziek; samen zingen we,
begeleid door de kerk.nu band.
Iedereen is hartelijk welkom!
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Bij het afscheid van groep 8, uit zondagsschool en
kindernevendienst, naar de tienerkerk; op 2 juli jl.
Gedicht:

In een land van licht en donker
opent zich een weg voor jou
zal er zon zijn en soms wolken
en een ander schoolgebouw
in een land van zon en regen
op je eigen benen staan
eigen keuzes, eigen wegen
en wij zullen met je gaan
in het land van nu en later
doen wij nu een stapje terug
maar wij zijn er wel, ook morgen
als een steuntje in de rug
naar een land van toekomstdromen
reizen wij, elkaar nabij
onderweg en in het donker,
draagt Gods zegen jou en mij.
Het ging om jullie, dus alfabetisch de volgende kinderen, die een deur
verdergingen:
Daan Ballast
Nick de Boer
Carmen Breukelman
Suze Ekkel
Wouter Huijgen
Anniek Kamerling
Jens Kamphuis

Jolien Kamphuis
Daniël Kleinjan
Pien Melenberg
Maud Visser
Hannah Wemekamp
Manon Zijlstra
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Uit de wijken
De bloemen gaan als groet en ter bemoediging naar:
9 juli: Dhr. G. Kok, Julianastraat 13 (KCHA)
Fam. H. Gerrits, Stobbelaan 23 (KCI)
16 juli: Dhr. G. Paas, De Iepen 4. (KCHA)
Dhr. L. Entjes, Oranjeplein 5-15 (KCI)
Onze jarigen:
In deze periode hopen 80 jaar of ouder te worden:
10 juli: Mevr. F.J. Hansman-Schonewille, Canisiushof 1, k 219, 7607 ZC
Almelo, 88 jaar
12 juli: Mevr. A. Uilhoorn-Kamp, Pr. Beatrixlaan 11, 7681 AG, 82 jaar
17 juli: Mevr. A. de Vries-Nanninga, Van Stolberglaan 51, 7681 GB,
86 jaar
18 juli: Mevr. A. Hierink-Zweers, Vierzonenweg 6, 7681 DX, 83 jaar
19 juli: Mevr. T. Flierman-Zandbergen, Kosterskamp 4, 7683 VV Den Ham,
80 jaar
20 juli: Mevr. R.G. Coster-Janmaat, Hammerdijk 8, 7681 SJ, 94 jaar
21 juli: Mevr. G. Peters-Meijerink, Frederik Hendrikstraat 16, 7681 GG,
86 jaar
21 juli: Mevr. J. Schuurman, Irenestraat 12, 7681 AJ, 88 jaar
21 juli: Mevr. J. Kop-Bakker, Koningin Beatrixlaan 7, 7681 AG, 84 jaar
Onze zieken:
Meulenbelt, afd. Brecklenkamp, Sportlaan 15, 7651 LD Tubbergen
Mevr. J. Jager – Huisman Prinsenkamp 67, 7681 BC
Thuisgenoten, Oranjeplein 21-23, 7681 AZ

Mevr. Ravenhorst-Bulder, De Meulenbelt 9, 7681 AA , kamer 57
Thuisgekomen uit ziekenhuis of verpleeginrichting:
Mevr. D. Hilberink-Dogger, Zwolsekanaal 16, 7681 ED
Dhr. D. Hilberink, Zwolsekanaal 16, 7681 ED
Mevr. B.J. Postma-Sepers, Stationslaan 1, 7681 DL
Mevr. K. Wessels, De Grutto 19, 7681 LT
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Jeugdcollectanten Irene:
16 juli:
Myrthe van Laar
Lionne van Laar
Julian van Laar
Naomi Ekkel
Sander van Haarst
Marleen van Haarst
Vakantie
Het is juli, de vakantieperiode is begonnen.
Ook de predikanten zijn om beurten enkele weken vrij:
Ds. J.A. Droogendijk: 26 juni t/m 23 juli,
Ds. J.A. Antonides: 3 t/m 30 augustus.
Verhuisd:
Mevr. J.S. Kassies-Reidinga van Oranjestraat 33 naar De Kamp 5, 7681 CV
Bedankt:
Nu ik me geïnstalleerd heb op mijn nieuwe woonplek, wil ik nog eenmaal
iedereen, die de laatste 4 jaren met me heeft meegeleefd, heel hartelijk
danken. Dozen vol kaarten heb ik meegenomen van Oranjestraat 33 naar
De Kamp 5. Niet in geld uit te drukken, hoe waardevol. Het is fijn om bij
zo’n geloofsgemeenschap te horen. Op allerlei wijze kregen we steun en
aandacht, Jan en ik.
Het leven gaat voor mij nu verder, de tijd gaat verder. Nu begin ik echt
met een nieuwe levensfase.
Een hartelijke groet van Janny Kassies
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Wijk 1 KCHA - Ds. F. Schipper
Geboren
Vol vreugde verwacht
Met liefde ontvangen
Ons kindje klein
Waar we God dankbaar voor zijn
Op donderdag 8 juni 2017 is Nina Jenny geboren,
dochter van Jeroen en Annemarie Bolks.
Nina woont samen met haar ouders aan de Vlasakkers
36. Van harte feliciteren we dit gezin, wensen hen veel
vreugde, bidden voor hen om Gods zegen.

Overleden
Zaterdagavond, 1 juli, is de heer Henk Hekman overleden. Hij was 74 jaar.
Samen met zijn vrouw woonde hij aan de Hammerweg 11.
Donderdag 6 juli is er om 19.30 uur gelegenheid om in de aula aan het
Vredesplein de familie te condoleren.
De crematie zal in besloten kring plaatsvinden.
In de volgende Kerkbode zal een 'In memoriam' geplaatst worden.
We bidden God om troost en nabijheid, bijzonder voor mw. Hekman, hun
kinderen en kleinkinderen.
Waar woont God

Zou God werkelijk op aarde kunnen wonen?

Deze vraag werd zondagavond in Kerkelijk Centrum Het Anker gehoord.
Ooit stond er in Jeruzalem een tempel als een huis van God. Ondertussen
zijn er wereldwijd synagogen en kerken. Tijdens onze vakantie waren we
verrast door de vele mooie, grote, indrukwekkende gebouwen in de
dikwijls hele kleine Franse dorpjes. Meer nog waren we verwonderd toen
in zo'n klein dorpje, Sarry, de grote kerk te klein was om alle kerkgangers
een zitplaats te geven. Kinderen, tieners deden hun eerste communie en
samen vierden we de dankbaarheid / eucharistie.
God is goed!
F. Schipper
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Wijk 2 KCHA - Ds. J.A. Antonides
Groet.
Vorige keer schreef ik over m’n – tijdelijke – zomervervanging in de
andere wijk 1 naast de mijne. Vorige week wachtte ik af in het kader van
– tijdelijke – zomervervanging, wat er zou kunnen zijn in ook de drie
andere wijken, 1 en A en B, naast m’n wijk 2. En dat is, -- afgezien van
de vele kanten die zondermeer al op u als gemeenteleden blijven afkomen
als persoonlijke ervaringen van licht en schaduw binnen onze gehele
gemeente --, eigenlijk wel in beperkte mate duidelijk geworden: in wijk 1
opnieuw (zoals in vorige Kerkbode over 10 mei) een geboorte-bericht d.d.
8 juni, in wijk 2 de me bekende lopende gebeurtenissen, in wijk A een
overlijden d.d. 27 juni (zie daar een korte vermelding), en in wijk B
nadrukkelijker het feit van veranderde hele situatie, want: om
middernacht van de 1e naar de 2e juli is dat formeel-kerkordelijk zo
geworden. Zo gaan we verder, door de zomer heen, en dan met
vertrouwen naar een nieuw winterseizoen toe. De volgende zomer-kopij
op 17 juli is dus voor langere tijd, zoals ik hier even noem vanuit de
redactie. Alle goeds en zegen voor u en jullie en de hartelijke groeten, ds.
J.A. Antonides en familie.

WIJK A KCI - Ds. J.A. Droogendijk
Ingekomen overlijdensbericht, nu alvast kort vermeld.
Op 27 juni 2017 is Jakob Keizer, Jaap, overleden, in de leeftijd van 84
jaar, echtgenoot van Geertje Reinink, eerder weduwnaar van Alida
Abee; Hammerstraat 45, Vroomshoop. Het afscheid was op 1 juli om
14.30 uur in crematorium De Lariks te Hardenberg, met een spreekster
van Declamo. We wensen zijn vrouw en gehele familie "goede moed",
ds. Antonides (vervangend).
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WIJK B KCI
Jeugd en jongere gemeenteleden
SONRISE 2017.
Een prachtige kans om kinderen en tieners in aanraking te brengen met
het Evangelie.
VOOR WIE ? Voor alle kinderen en tieners die van sporten en dansen
houden.
HOE ? Door middel van voetbal, volleybal en dans, dus op een leuke ontspannen en gezellige manier met elkaar bezig zijn.
WAT ? De sporters vertellen over het christelijk geloof d.m.v.
toneelstukjes en een kort kringgesprek.
WANNEER ? 24 t/m 28 juli.
WAAR ? Op het grasveld naast Kerkelijk Centrum Irene.
HOE LAAT ? ’s Middags kinderen van 6 tot 12 jaar.
’s Avonds van 19.00 tot 21.00 uur voor de tieners.
WELKE LEEFTIJD ? ’s Middags kinderen van 6 tot 12 jaar.
’s Avonds vanaf 13 jaar (en ouder).
Voor de kinderen onder de 6 jaar is er de hele week ’s middags
een apart programma.
WAAROM ? Om alle kinderen te vertellen over Gods oneindige LIEFDE.
WOENSDAGAVOND ? Een speciale vrouwenavond vanaf 19.30 uur.
NAMENS WIE ? De Protestantse gemeente, de Baptisten gemeente,
de Pinkstergemeente en de Gereformeerd Vrijgemaakte
kerk uit Vroomshoop en Athletes in Action (onderdeel van
Agapé).
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AFSLUITING ? Op de vrijdagmiddag, met Matthijs Vlaardingerbroek (?)
of een verrassing en BBQ.
Iedereen is WELKOM, kom kijken allemaal, de toegang is gratis evenals de
koffie,
thee
en
limonade.

Hé, ga je mee naar
Sonrise ? Ook JIJ
hoort hier te zijn!!!
Tot ziens bij Sonrise!

Van de kerkenraad
Nieuws uit de kerkenraad.
Op woensdag 21 juni 2017 kwam de grote kerkenraad weer bijeen. Een
belangrijk onderwerp van deze vergadering was de invulling van de
vacature na het vertrek van ds. David Kroeze. Een kleine commissie heeft
gekeken naar de mogelijkheden voor onze gemeente. Het belangrijkste
daarbij was of het mogelijk is voor een langere periode een nieuwe
predikant voor 70% te beroepen. Daarbij is gekeken naar de financiële
stand van zaken van de kerk nu en in de komende jaren, maar ook met
name naar de taken die ds. Kroeze richting het jeugd- en
jongerenpastoraat had. Bovendien wordt de wijkindeling onder de loep
genomen. Uit de begroting 2017 is echter al duidelijk geworden dat we dit
jaar waarschijnlijk met een tekort zullen moeten afsluiten. Daarnaast geeft
ook een eerste inschatting van de begroting 2018 en de
meerjarenbegroting geen al te rooskleurig beeld aan. Dit betekent ook dat
wij van de landelijke PKN geen toestemming zullen krijgen om een nieuwe
predikant te gaan beroepen. Ds. Kroeze besteedde 30% van zijn tijd aan
het jeugd- en jongerenpastoraat en daar zijn mooie initiatieven uit voort
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gekomen. Diverse commissies hebben aangegeven door te willen gaan
met dat werk, maar daarbij wel ondersteuning nodig te hebben.
Na een open en uitvoerige discussie, waarin duidelijk werd dat ingrijpende
maar ook noodzakelijke stappen genomen moeten worden, heeft de
kerkenraad unaniem de volgende drie besluiten genomen:
1. De vacature ontstaan door het vertrek van ds. David Kroeze wordt per 3
juli 2017 niet meer ingevuld en als Protestantse gemeente te Vroomshoop
gaan we verder met drie fulltime predikanten.
2. Direct na de vakantie wordt bekeken hoe de werkzaamheden richting
jeugd- en jongerenpastoraat financieel ingevuld kunnen worden.
3. Vervolgens wordt zo snel mogelijk bekeken of het mogelijk is iemand
speciaal voor het jeugd- en jongerenpastoraat aan te trekken. In de
tussentijd zijn de drie predikanten bereid en beschikbaar om te
ondersteunen waar mogelijk is.
Daarnaast heeft de kerkenraad ook gesproken over de aanwezigheid van
ambtsdragers tijdens uitvaartdiensten. Dit wordt moeilijker omdat er veel
vacatures zijn. Afgesproken is dat er altijd een ambtsdrager aanwezig zal
zijn tijdens de dienst en op de begraafplaats of in het crematorium. In
principe zal de ambtsdrager vervolgens niet meer mee gaan naar de
koffie- of broodtafel.
Na een welverdiende periode van (vergader)rust zullen de vergaderingen
eind augustus weer opgestart worden.
Henk Nieboer, voorzitter kerkenraad

Van de kerkrentmeesters
Verantwoording van de giften:
Via de contactpersonen:
Mevr. Hekman €20,- (toren)
Mevr. Sieders €10,- (bloemen)
Mevr. Petter €10,- (orgel)
Mevr. Pol €10,- (waar nodig)
Mevr. Jans €5,- (toren)
Mevr. v.d. Linden €5,Mevr. Snijders €10,- (toren)
Mevr. Eggens €10,- (toren)
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Via de predikanten: Ds. Antonides €10,- (ouderling-kerkrentmeesters)
Ds. Droogendijk €10,- (kerk)
Collecteopbrengsten:
Deze zijn vanaf heden van beide gebouwen samen.
04 juni € 304,80
11 juni € 228,25
18 juni € 152,11
25 juni € 244,12
Opbrengst collectebusjes kerkradio.
In de periode van november 2016 t/m mei 2017 werd in totaal € 295,20
opgehaald. Hiervan haalde mevr. Ekkel €240,20 en mevr. Nieuwlaar €55,op.
Voortgang restauratie.
Zoals u vast heeft gezien staat de toren niet meer in de steigers. Echter
de haan staat er nog niet op. Deze plaatst de firma Koenders
waarschijnlijk nog voor de zomervakantie met behulp van een kraan. We
gaan na de vakantie verder met de restauratie aan de binnenkant van de
toren en de kerk. Op dit moment ligt er een voorstel bij de Kerkenraad
voor het aanpassen van de grote zaal. Via Facebook en de kerkbode kunt
u de restauratie volgen. Om de gehele restauratie te kunnen bekostigen,
zijn we uw steun nog steeds hard nodig. In de kerk ligt de inschrijflijst en
staat een voorbeeld daklei. U kunt ook het geld overmaken op
bankrekening : NL26 FVLB 0227 0039 93 t.n.v. Het Anker onder
vermelding “daklei actie + uw adres”. U ontvangt dan zo spoedig mogelijk
uw unieke daklei.
De bouwcommissie

Van de diaconie
Collecteopbrengsten:
juni 11
Jeugdwerk
18
Stichting Kinderhulp Rusland (H.A.)
Stichting Kinderhulp Rusland (H.A.Flierborgh)
Diaconie (H.A.)
25
Jeugdwerk
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€423,13
€374,47
€ 58,95
€177,22
€320,96

Opbrengst collecte Heilig Avondmaal:
De collecte van zondag 18 juni voor de Stichting Kinderhulp Rusland heeft
€ 433,42 opgebracht, dit was incl. € 58,95 van Het Flierborg.
Allemaal hartelijk dank!

Gevouwen handen
zijn beter dan
gebalde vuisten

Mededelingen
Agenda
05-07-2017

19.30u. Kleine kerkenraad, in KCHA
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Verjaardagfonds
Met ingang van 1 juli is de nieuwe indeling van het verjaardagfonds
ingegaan. We zijn ontzettend blij met alle collectanten die ons hierbij
helpen. We hebben echter een tekort aan collectebusjes. Als u thuis nog
een (zendings)busje of een spaarbusje van de Rabobank heeft staan en u
kunt deze missen, wilt u dan contact met ons opnemen: Roelie Jansen tel.
642991, Winny Hoogenkamp tel. 644412 of Liza Staarman tel. 643897.
Ook hebben we nog collectanten nodig voor de volgende straten: Bosweg,
Hammerweg, Linderflier, Bevert, Julianastraat even nummers,
Noorderweg, Polderweg, Hammerdijk, Eerste Blokweg, Tweede Blokweg,
Vlasakkers, Korhoensingel, Constantijnstraat, Churchillstraat en Prins
Clausstraat. Als u in een straat wilt collecteren, kunt u ook met ons
contact opnemen.
Namens het verjaardagfonds, Roelie Jansen, Winny Hoogenkamp en Liza
Staarman.
PROTESTANTS VROOMSHOOP LOOPT VOOR HOOP,
Het waren dagen met veel bijzondere momenten. Vrijdag 23 juni om
16.00 uur begon de 24 uurs estafetteloop. Om elf uur ’s avonds was er de
kaarsenceremonie, het hele parcours stond vol met vaak mooi versierde
kaarsenzakken, wie er bij was zal beamen dat dit onvergetelijk is. Na een
minuut stilte werd de route in stilte gelopen, stel je voor ruim duizend
mensen, ieder met hun eigen gedachten en zonder woorden.
Er waren momenten waarin wij emoties beleefden die kankerpatiënten,
ex-patiënten en hun naasten beleefden. Het samen zijn geeft ook een
gevoel van meeleven. Meeleven is het gevoel geven dat niemand er
alleen voor staat. Ook mochten en mogen wij het leven vieren, dit alles
hebben wij samen gedaan.
Een loop met een lach en een traan en die ons samenbindt.
Het doel was natuurlijk ook dat er aan het eind een mooi bedrag op de
teller stond en dat is gelukt. Ook hier hebben wij een bijdrage aan
geleverd €1.124,35
Incl. €200,= van de diaconie en €200,= van de fruitzakken actie van Eet
Idee Sanderman, GEWELDIG!!!!!
Bij de inschrijving heeft iedere deelnemer (31 personen) €15,- betaald,
samen €465,-, hiermee komt het eindbedrag van ons team op €1590,35.
Iedereen die op welke wijze dan ook meegeholpen heeft, hartelijk dank!
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OPROEP:
Wij als projectcommissie zijn dringend op zoek naar mensen.
Wat doen wij zoal:
Oud/jong feest, Paasbakjes maken en bezorgen bij de oudere
gemeenteleden, pepermuntactie. Graag zouden we dit nog uitbreiden met
een startactiviteit in het nieuwe seizoen en iets leuks voor de kinderen in
de herfstvakantie/voorjaarsvakantie. Maar helaas is dit momenteel niet
mogelijk, de commissie is namelijk zo klein, dat bovenstaande activiteiten
al niet meer uitgevoerd kunnen worden!
Dus lijkt het je leuk om af en toe iets te doen…
Meld je dan aan om ons team te versterken!
Hartelijke groet, de projectcommissie
projectcommisie2017@gmail.com
Mijn verjaardag
Beste gemeenteleden!
Zoals velen van u ondertussen wel zullen weten, ben ik op vrijdag 30 juni
jarig geweest en 24 jaar geworden. Voor de eerste keer in mijn eigen
huis, dat was best wel een beetje vreemd, want ik werd niet direct wakker
met een verjaardaggevoel, omdat er toen niemand bij mij was. Maar
gelukkig maakte de rest van de dag dat weer goed. En dat komt mede
door velen van u! Wat ben ik goed verwend, op de dag dat ik jarig was,
maar ik heb ook veel mail en post gekregen van heel wat gemeenteleden.
Ik zou het liefst iedereen persoonlijk bedanken, maar met alle post die ik
heb gekregen, gaat dat niet lukken. Daarom doe ik het maar via dit
kerkblad en als ik u of jou toch nog spreek, kan het best zijn dat ik u nog
ga bedanken, maar in elk geval via dit kerkblad: Ik wil een ieder, die door
het sturen van een kaart of mail of op bezoek is geweest, heel hartelijk
bedanken! Ik waardeer dit enorm en geniet er echt van. Door al die
aandacht voelde ik mij echt jarig. Dus nogmaals: Heel veel dank daarvoor!
Ook de Here God in de hemel bedank ik voor de 24 jaren dat Hij voor mij
gezorgd heeft.
Heel veel groeten, Hesli Schipper
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Vakantiebijbelgids 2017
Heerlijk, even op vakantie. Met elkaar op reis of gewoon thuis genieten
van rust. De vernieuwde Vakantiebijbelgids van Ark Mission helpt je om
even op adem te komen met drie weken aan overdenkingen. Dit jaar
nemen we het Bijbelboek Psalmen als leidraad. Verlangen naar God,
vertrouwen op God en genieten van God zijn de thema’s die in deze gids
aan bod komen. De vertrouwde puzzel is ook weer opgenomen, met kans
op mooie prijzen.
Het magazine is een initiatief van Ark Mission, dat zich al meer dan 100
jaar inzet om Het Verhaal van de Bijbel in binnen- en buitenland te
verspreiden. Kijk voor meer informatie op www.arkmission.nl.
Dit jaar geen papieren versies. Wel kunt u via de website van Arkmission
de vakantiebijbel gratis downloaden. Zie hiervoor:
https://www.arkmission.nl/projecten/vakantiebijbelgids/
Bijbelleesrooster
Zondag
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag
Zondag
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag

9 juli
10 juli
11 juli
12 juli
13 juli
14 juli
15 juli
16 juli
17 juli
18 juli
19 juli
20 juli
21 juli
22 juli

Jeremia 11: 18 – 12: 6
Jeremia 12: 7-17
Jeremia 13: 1-14
Jeremia 13: 15-27
Jeremia 14: 1-10
Jeremia 14: 11-22
Jeremia 15: 1- 9
Jeremia 15: 10-21
Matteüs 12: 1- 8
Matteüs 12: 9-21
Matteüs 12: 22-32
Matteüs 12: 33-42
Matteüs 12: 43-50
Matteüs 13: 1-15
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Het volgende nummer
van de kerkbode is het
vakantienummer dus
voor 7 weken!
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