Jaargang 13 nummer 18 van vrijdag 2 november 2018
Redactie Kerkbode:
Mevr. W. Hoogenkamp-de Groot
Mevr. M.W. Rotman-Mollenhorst

Dhr. A. Rotman
Ds. J.A. Antonides

Kopij voor zondagavond 11 nov. 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 2 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
Jeugdwerker E.G.J. Haselhorst, Roggestraat 4c, 7683 AH Den Ham
Tel.: 06-46590455, E-mail: jeugdwerker@protestantsvroomshoop.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

Vooraf.
Onlangs in onze erediensten noemden we kruis dragen, door Jezus
en in navolging door ons.
Omdat de laatste zondag van het kerkelijk jaar toch al dichterbij
komt, 25 november 2018, mogen we uit geloofsvertrouwen weten
van: uitzicht, een hart onder de riem!
De verrijzenis van Jezus is van het hoogste belang voor ons
christelijk geloof,
want (Matt.28:1-10, 1-Cor.15:1-11):
De verrijzenis van Jezus is de grondslag van ons gehele christelijk
geloof.
De verrijzenis van Jezus is de beslissende kern van ons gehele
christelijk geloof,
zodat (1-Cor.15:12-28):
Onze verrijzenis zowel lichaam als ziel aangaat.
Verrijzenis voor ons is vanwege de verrijzenis van Jezus een zekere
belofte, binnen ons christelijk geloofsvertrouwen.
En zó is onze verrijzenis onze enige hoop voor eeuwig leven ginds,
terwijl (1-Cor.15:35-58):
Ons verrezen lichaam zal een nieuwe gedaante, gestalte ontvangen
hebben.
Ons verrezen lichaam zal er eeuwig mogen zijn.
Ons verrezen lichaam zal anders mogen zijn dan ons lichaam heden
ten dage.
Ons verrezen lichaam zal dan niet meer de tegenwoordige
beperkingen aan ons laten voelen.
Hartelijke groeten en goede moed in deze herfst, ds. Antonides.
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Zondag 4 november 2018
Kleur Groen
09.30 uur: Ds. F. Schipper in Kerkelijk Centrum Irene
Organist: Alice Oosterveen
M.m.v. de Cantorij o.l.v. Alice Oosterveen
Na de dienst is er koffie en thee.
Tienerkerk (12+) Tienerkerk JONG! (gr. 7 + 8)
Kindernevendienst: Erna Vaartjes en Marike de Boer
Krummeldienst (gr. 1 t/m 3)
Kinderoppas: Ruth Bokhove en Judith Bosch
19.00 uur: Ds. A.W. v.d. Griend, Kloosterhaar, in Kerkelijk Centrum Het
Anker
Collecten: diaconie (zending); uitgang: kerkrentmeesters (jeugdwerk)

Krummeldienst
Ben jij wel eens jaloers?
Op je zusjes of je broers?
Op je vriendjes of vriendinnen?
Jaloers zijn dat doet pijn van binnen.
Ook Jozef krijgt te maken met jaloerse broers.
Weet jij wat de broers met Jozef doen?
Kom op zondag 4 november 2018 naar de
Krummeldienst in Kerkelijk Centrum Irene en jij hoort hoe het afloopt met
Jozef.
Tijdens de Krummeldienst collecteren wij voor Stichting Manna die eten
uitdeelt in Twenterand. Zou jij iets te eten mee willen nemen, dat
houdbaar is?
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Woensdag 7 november 2018. Dankdag.
Kleur Groen
19.30 uur: Ds. J.A. Droogendijk in Kerkelijk Centrum Irene
Organist: Jan Visser
Collecten: St. Waypoint (zie stukje onder de diaconie); uitgang:
kerkrentmeesters (jeugdwerk)
Zondag 11 november 2018
Kleur Groen
09.30 uur: Ds. J.A. Antonides in Kerkelijk Centrum Irene
Organist: Alice Oosterveen
Kindernevendienst: Erika Kempers en Natasja Hekman
Zondagsschool: Jannie Pierik en Petra Hansman
Kinderoppas: Marloes Fokkert, Janique van der Vinne en Karin
Kamphuis
19.00 uur: Ds. J.A. Droogendijk in Kerkelijk Centrum Het Anker
Vesper
Collecten: diaconie; uitgang: kerkrentmeesters (jeugdwerk)

Uit de wijken
De bloemen gaan als groet en ter bemoediging naar:
4 november: Mevr. H. Vos-Meijerink, De Meulenbelt 32 (Irene)
Mevr. R. Dommerholt-Kerkdijk, Kosterkamp 4, k. 111
(Het Anker)
11 november: Dhr. A.H. Bos, Julianastraat 91 (Irene)
Fam. B. Pierik-Bijlstra, Stobbelaan 15 (Het Anker)
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In deze periode hopen 80 jaar of ouder te worden:
04-11: Dhr. S. Koster, Plantsoen 55, 7681 XL, 83 jaar
05-11: Mevr. H. Bijlstra-van Munster, Russenweg 2, 7683 RP Den Ham,
99 jaar
09-11: Mevr. W. Bos-Broere, Frederik Hendrikstraat 12a, 7681 GG, 80 jaar
12-11: Mevr. H.J. Nijenhuis-Bonte, Kalkwijk 2, 7687 AX Daarlerveen,
80 jaar
16-11: Mevr. W.H. Heezen-Oldenhave, Oranjeplein 57, 7681 AZ, 88 jaar
Onze zieken
Radboud UMC, Postbus 9101, 6500 HB Nijmegen
Mevr. G. Kuilder-Ekkel, Geerdijk 74, 7686 AB Geerdijk, afd. 752, k. 19
Krönnenzommer (Het Noetsele), Sanatoriumlaan 20, 447 PK Hellendoorn
Mevr. J. Veldhuis-Petter, Tonnendijk 79, 7681 BL
De Weemelanden, Koningsweg 24-26, 7672 GD Vriezenveen
Mevr. P.T. Kips-Leenstra, Tonnendijk 22, 7681 BN, afd. Leemansmolen
Het Meulenbelt, Vriezenveenseweg 176, 7602 PV Almelo
Mevr. M. Klunder-Kleinjan, Dreef 9, 7681 CR, afd. Everloo
Clara Feyoenaheem, Rheezerweg 73, 7771 TD Hardenberg
Dhr. B.J. (Jan) Gerrits, De Kamp 19, 7681 CV, Unit 4 kamer 6
Thuisgekomen uit ziekenhuis of verpleeginrichting:
Mevr. G. Schutte-Schonewille, Stobbelaan 45, 7681 ZN
Dhr. A. Lamberts, Van Stolberglaan 4, 7681 GC
Jeugdcollectanten Irene:
4-11:
1. Damian Kottier
2. Diaken
3. Diaken
4. Rick Kaas
5. Janiek van der Veen
6. Nick Timmerman

11-11:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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Mirthe van Laar
Lionne van Laar
Julian van Laar
Stan Grootoonk
Anouk Berenst
Tim Berenst

Wijk NOORDWEST - Ds. F. Schipper
OVERLEDEN
Zondagmorgen 28 oktober is de heer Piet Jans overleden.
Hij was 73 jaar. Samen met zijn vrouw woonde hij tijdelijk aan de
Boerweg 36; eerder vele jaren aan de Nieuwstraat nummer 27.
De uitvaart zal aanstaande vrijdagmiddag zijn, 2 november, om 14.00 uur
vanuit Kerkelijk Centrum Het Anker.
We bidden God om troost en bemoediging.
In de volgende Kerkbode volgt een ‘In memoriam’.
Bij de diensten
Zondagmorgen 4 november zingen we samen met de Cantorij.
Uit de Bijbel lezen we Marcus 12:18-27 en Openbaring 4.

Catechese PLUS
WAT
WAAR
WIE

Catechese PLUS is ontmoeting / catechese /
bijbelclub / viering.
Catechese PLUS zal vanaf november
maandelijks in Het Anker gevierd worden
Catechese PLUS waar jongeren met een
beperking zich thuis voelen.

De eerste keer dat we bij elkaar komen is op maandagavond 19
november, om 19.00 uur in Kerkelijk Centrum Het Anker.
Van harte welkom!

Jessica – Jolanda – Marjolein

Bijbelkring
De Bijbelkring gaat verder op dinsdagavond 30 oktober en vervolgens op
20 november.
Om 20.45 uur bent u van harte welkom in Het Anker.
We lezen in het boek Handelingen – hoofdstuk 19 en volgen Paulus op z’n
derde zendingsreis.
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Bij de tijd
Het is weer wintertijd; ‘s morgens even een uurtje eerder licht, ‘s avonds
in ieder geval een uur eerder donker. Steeds is het weer een heel gedoe
om bij de tijd te zijn. Waarom doen we zo moeilijk? Waarom verzetten we
de klok niet eenmalig een half uur in plaats van een heel uur; een half uur
eens en voor altijd. Nou ja, tot je uit de tijd bent.
F. Schipper

Wijk ZUIDWEST - Ds. J.A. Antonides
Groet.

God zij geloofd in elk seizoen.
Hij maakt het aardse leven groen,
Hij maakt het aardse leven groen.
Hij bindt ons door een recht geloof
tot zijn gemeente, schoof aan schoof.
Tot zijn gemeente, schoof aan schoof.
Hij heeft ons in de herfst bereid
de vrucht der volle zaligheid.
De vrucht der volle zaligheid.
(Gezang 282, uit Liedboek voor de Kerken 1973)
Hierin klinken verwijzingen over onze levenspaden, -- als mens in
christelijke gemeente samen; vanuit schepping --, naar eeuwige en
volmaakte toekomst, in geloofsvertrouwen en zoals beloofd in vele
Schriftlezingen. Verwijzingen die passen bij het "vooraf", in deze
Kerkbode-aflevering. Hartelijke groeten voor u en jullie, ds. J.A.
Antonides en familie.
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WIJK OOST - Ds. J.A. Droogendijk
Bij de kerkdiensten
Woensdag 7 november
Op dankdag voor gewas en arbeid gaan we vanzelfsprekend danken. Maar
we bezinnen ons ook. Ik ben van plan om 1 Timoteüs 6 aan de orde te
stellen. Daarin gaat het over de ware rijkdom. Met name vers 6 boeit mij:
‘Maar voor wie tevreden is met wat hij heeft, is het geloof grote winst.’
Zondag 11 november
’s Avonds een vesper en dat betekent een korte dienst met een meditatie
in plaats van een preek. Eerlijkheidshalve moet ik zeggen dat de grenzen
tussen die twee voor mij wel vloeiend zijn. Ik wil stilstaan bij wat nu
eigenlijk wijsheid (levenswijsheid) is. Spreuken 9 helpt hierbij.
Uit de gemeente
Op 15 november is het 50 jaar geleden dat Dieks en Willie Ekkel,
Daarleseweg 42B in Den Ham, in het huwelijk traden. Zij hopen dat in die
dagen met familie en vrienden te vieren. Wij wensen hen geluk met deze
gouden bruiloft en hopen op een mooi feest en op nog vele goede en
gezonde jaren.
Gerrie Kuilder-Ekkel, Geerdijk 74, moest in Nijmegen een operatie
ondergaan (Radboud UMC, Geert Grooteplein-Zuid 10, 6525 GA Nijmegen,
Afdeling 752, kamer 19). Zoals het zich nu laat aanzien, is de ingreep
geslaagd en dat stemt tot dankbaarheid. Het herstel zal nog wel enige tijd
vergen en we wensen haar en haar man veel geduld en sterkte.
Mevr. J. Petter-Veldhuis, Tonnendijk 89, is opgenomen in Krönnenzommer
te Hellendoorn (Het Noetsele). Een moeilijke tijd, voor haar, haar man,
haar kinderen en kleinkinderen. We hopen en bidden om kracht.
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Van de kerkenraad
Gemeenteavond 28 november 2018.
Om alvast in uw agenda te noteren: 28 november gemeenteavond in
Kerkelijk Centrum Irene.
Tijdens deze avond worden de begrotingen van de kerk en de diaconie
besproken.
Maar dat niet alleen, ook zal de voorzitter met u doornemen wat er het
laatste half jaar in de kerkenraad behandeld is.
Vanzelfsprekend kunnen er vragen gesteld worden over alle onderwerpen
die met onze gemeente te maken hebben.
De kerkenraad hoopt dat er heel veel gemeenteleden op deze avond
aanwezig zijn.
Dit stukje is in de u-vorm geschreven, maar dat betekent niet dat jullie,
jongeren, niet van harte welkom zijn.
Integendeel, de kerkenraad is heel nieuwsgierig naar de mening van de
alle gemeenteleden.
Heel graag tot 28 november!
Namens de kerkenraad, Thea Oosterveen

Van de kerkrentmeesters
Giften:
Mevr. Dooyeweerd €10,- (waar nodig)
Mevr. Van Orden. €20,- (bloemengroet)
Parkeren Irene.
Het nieuwe plan van de gemeente Twenterand rondom Irene begint
steeds meer vorm te krijgen. De parkeerplaats is anders ingericht, maar
het is nog steeds mogelijk om de auto achter de kerk te parkeren. Veel
mensen weten deze weg inmiddels te vinden, maar we willen u en jullie er
toch op attenderen. De parkeerplaats is te bereiken door de weg richting
het Punt te gaan en na de kerk meteen rechtsaf te slaan. Mochten er nog
onduidelijkheden zijn, dan kunnen deze vragen gesteld worden aan Arie
Bos of aan een van de leden van het College van Kerkrentmeesters.
College van Kerkrentmeesters
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Nieuwe bankrekeningnummers.
Onze kerkelijke gemeente heeft een belangrijk deel van het
betalingsverkeer ondergebracht bij de Stichting Kerkelijk Geldbeheer
(SKG). Hiervoor maakt de SKG gebruik van de systemen van Van Lanschot
Bankiers. Deze stopt echter met deze dienstverlening met ingang van 1
november 2018. Vanaf die datum wordt gebruik gemaakt van de
systemen van de Rabobank. Vandaar dat een aantal
bankrekeningnummers wordt gewijzigd.
Graag vragen wij uw aandacht voor de volgende zaken:

• Heeft u ons gemachtigd om een bedrag van uw rekening te incasseren?
U ziet dan vanaf 1 november a.s. een andere tegenrekening op uw
rekeningafschrift. U hoeft zelf geen verdere actie te ondernemen.

Heeft u een periodieke overboeking in internetbankieren naar één van
de rekeningen van onze gemeente?

Dan ziet u bij de overboeking na 1 november a.s. dat deze overboeking
is doorgestuurd naar de nieuwe rekening van onze gemeente via de
“Overstapservice”. U moet dan het rekeningnummer in
internetbankieren wijzigen.

• Maakt u zelf een bedrag over naar één van onderstaande rekeningen
van onze gemeente?

U wordt verzocht dan in het vervolg de nieuwe rekeningnummers te
gebruiken en in internetbankieren dit te wijzigen in uw adresboek.
NL37FVLB0635808161 wijzigen in NL57RABO0373731493 : dit is de
rekening die wordt gebruikt voor de actie Kerkbalans.
NL60FVLB0635807165 wijzigen in NL60RABO0373731485 : dit is de
rekening voor o.a. de collectemunten, Kerkbode, Paas- en
Eindejaarscollecte.

• Heeft u nog acceptgiro’s van onze gemeente liggen met ons oude
rekeningnummer?

Via internetbankieren kunt u deze gewoon blijven gebruiken. Indien u
echter deze papieren acceptgiro’s afgeeft of inzendt aan uw bank na 1
november a.s., dan worden deze niet uitgevoerd.
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Als u nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met:
G.J. Meijerink 0546-641530,
B.J. Snijders 0546-643086
of met het kerkelijk bureau op maandag van 19.00-20.00 uur, telefoon
0546-433088.

Van de diaconie
Collecteopbrengsten:
14 oktober
Hulp Sulawesi
21 oktober
Jeugdwerk

€ 1.206,77
€ 275,35

Uit deze opgave blijkt, dat de opbrengst voor de
hulp aan Sulawesi, inclusief de ontvangen
bijdragen via
acceptgirokaarten is geweest € 1.206,77.
De diaconie is erg blij met deze mooie opbrengst en heeft
de bijdrage voor de genoemde hulp afgerond naar € 1.550,—.
Uiteraard is de diaconie ook dankbaar voor de andere,
kleine(re) collecteopbrengsten.
Uw diaconie

DANKDAG COLLECTE
Deze collecte is bestemd voor Stichting Waypoint Twenterand.
Waypoint Twenterand is er voor jongeren die door drugs en/of alcohol in
problemen raken.
Waypoint gelooft in de kracht van een preventieve aanpak door middel
van voorlichting, straatwerk en het bieden van dagbesteding.
Wanneer nodig helpt Waypoint bij het vinden van geschikte hulp en
opvang en blijft zij de jongeren ondersteunen.
Stichting Waypoint Twenterand heeft als doel om samen met de lokale
gemeenschap het ontstaan, de instandhouding en het terugkeren van
verslaving te voorkomen.
Hiervoor is geld hard nodig!
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De diaconie wil haar steentje hieraan bijdragen en beveeelt deze collecte
van harte bij u aan.
Ook kunt u uw bijdrage overmaken naar de diaconie.
Rek.nr.NL97RABO0366600885 t.n.v. diaconie Prot. Gemeente
Vroomshoop, onder vermelding van WAYPOINT TWENTERAND.
Piramideactie
Begin oktober 2018 zijn de enveloppen voor de piramideactie bezorgd.
Een groot aantal gemeenteleden heeft inmiddels een bijdrage
overgemaakt. Mocht u dit nog niet gedaan hebben, dan kan dat nog
steeds, want de actie loopt nog. We hopen op een mooie opbrengst.
We willen al wel alle gevers bedanken voor hun gift en natuurlijk
bedanken we de contactpersonen voor hun inzet.

God houdt niet minder van ons
als we de plank misslaan
en niet méér
als we succesvol zijn
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Mededelingen
Agenda
catechisaties gingen per 30 okt. weer verder, ook op alle dinsdagen tot
december.
02-11-2018
02-11-2018
03-11-2018
04-11-2018
05-11-2018
07-11-2018
08-11-2018
10-11-2018
12-11-2018
14-11-2018

18.45u.
19.00u.
10.00u.
............
19.30u.
20.30u.
............
............
............
09.30u.

14-11-2018
14-11-2018
15-11-2018

19.30u.
19.30u.
09.00u.

15-11-2018
15-11-2018
16-11-2018
16-11-2018

19.30u.
19.45u.
18.45u.
19.00u.

koorrepetitie cantorij, KCI
gebedskring, KCHA
boekenverkoop, KCHA
strookjes mantelzorg, laatste zondag
wijk zuidwest bijeenkomst, KCHA
kleine kerkenraad, KCHA
start knieperties bakken…
mantelzorgdag; landelijke diaconale dag.
vergadering V&T commissie, KCHA
woensdagochtend-gespreksgroep V&T,
vervolg uit pastorale handreiking, KCI
grote kerkenraad, KCI
vrouwengroep "Ruth", KCHA
preekvoorzieners over 2019/voorgangersoverleg, KCI
jeugdraad, ?
vrouwencontactgroep, KCI
repetitie Kerstprojectkoor, KCI
gebedskring, KCHA

Ontmoetingsavonden V&T seizoen 2018-2019
Zoals al in ons programmaboekje werd aangekondigd, volgt hier de
oproep om deel te nemen aan een van de ontmoetingsavonden in dit
winterseizoen. In januari en februari 2019 hopen we weer op voldoende
deelname om, in groepjes van ca. 8 personen, onder leiding van een
gespreksleid(st)er met elkaar van gedachten te wisselen over het thema:
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“Omzien naar elkaar”. De gespreksleid(st)er zal, na een inleiding, de
bijeenkomst begeleiden. Natuurlijk is er weer volop gelegenheid voor de
deelnemers om samen het onderwerp te bespreken. De meesten van u
kennen deze vorm vast nog wel uit voorgaande jaren.
Als commissie denken wij dat deze ontmoetingen toch een héél goede
gelegenheid bieden om mensen met elkaar in contact te brengen en om
verschillende meningen en standpunten met elkaar te delen.
Achterin deze Kerkbode treft u het aanmeldingsformulier aan. U kunt de
ingevulde formulieren, vanaf zondag 21 oktober, in de beide kerken in de
daarvoor bestemde verzameldoos inleveren. Aanmelden per mail kan ook:
bij Gerrit Westerink (gerritwillywesterink@telfort.nl) of Gosien Antonides
(g.antonides@yahoo.nl)
Wij nodigen u van harte uit om mee te doen en hopen op een grote
betrokkenheid en opkomst, de commissie V&T

Beste hulpverleners, begeleiders en alle andere betrokkenen
Via dit bericht willen wij u op de hoogte brengen van de komende
kerstactie 2018 van Stichting Manna. Net als voorgaande jaren krijgen
cliënten die bij ons een reguliere ondersteuning met een voedselpakket
ontvangen ook dit jaar weer wat extra’s met kerst. Voor deze mensen
hoeft geen aparte aanvraag ingediend te worden.
Ook dit jaar is er ruimte om andere inwoners van de gemeente
Twenterand bij ons aan te melden voor een pakket met kerst. Het gaat
dan om mensen die normaal net buiten de criteria vallen voor een regulier
pakket van onze stichting. Er zijn bij u vast wel gezinnen of personen
bekend die op (minder dan) bijstandsniveau moeten leven en het om die
reden niet makkelijk hebben. U kunt deze mensen bij ons aanmelden via
het speciale pakket-met-Kerst aanvraagformulier. Dit formulier kunt u
vinden en downloaden via onze website onder downloads via
https://www.manna.nu/downloads
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(Particulieren kunnen niet voor particulieren aanvragen!!)
Het ingevulde formulier kunt u sturen naar aanvraag@manna.nu . Mocht
het downloaden niet lukken neem dan even contact met ons op. De
aangemelde mensen kunnen het pakket ophalen op donderdag 20
december in het pand van Manna Family Care achter Bedrijfsweg 24
Vriezenveen volgens onderstaand tijdsschema:
Vroomshoop, Geerdijk, Den Ham: 18.30 – 19.15 uur
Westerhaar, Vriezenveen en overige: 19.15 – 20.00 uur
Kijk voor de exacte locatie op onze website:
http://www.manna.nu/de-stichting/manna-family-care.html
LET OP: OPGEVEN = OPHALEN!!
Aanmelden kan t/m woensdag 28 november.
Aangemelde personen ontvangen een brief thuis dat ze voor een pakket
aangemeld zijn. Op vertoon van deze brief kan het pakket afgehaald
worden.
Zoals al gezegd, hoeft u gezinnen die van ons al een tweewekelijks pakket
ontvangen niet apart weer aan te melden voor een pakket met Kerst, dit
gaat automatisch. Zou u deze brief binnen uw organisatie, kerk of
instelling breed willen verspreiden zodat zoveel mogelijk mensen op de
hoogte worden gebracht van deze actie?
Gerard Hulsegge, Coördinator Stichting Manna Family Care
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BOEKENVERKOOP

.

WANNEER? Elke 1ste zaterdag van de maand.
WAAR? In de benedenzaal van K.C. Het Anker.
TIJD? Van 10.00-12.30 uur.
EXTRA INFORMATIE: Ingang achterkant kerk.
Er is ook gelegenheid om koffie of thee te drinken.
Ook zijn er mooie Bijbelse Dagboekjes.
Tot ziens op 3 november 2018

Irene
Een feestje in koffiekamer of grote zaal?
Arie regelt het allemaal
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Overige berichten

Kerstmarkt vrijdag 14 december 2018
Op vrijdag 14 december zal onze Protestantse gemeente een
aantal activiteiten organiseren tijdens de kerstmarkt.
In KC Irene en buiten op kraam zal van alles te koop worden
aangeboden, zoals knieperties, kerststukjes, graftakken en tal van
eigengemaakte spullen door gemeenteleden. Ook zal er binnen
gedraaid worden met het rad van avontuur en zijn er enkele
spelletjes.
Haak/breikraam
Gea Kelder is ook dit jaar aanwezig met een kraam van zelf
gebreide en gehaakte spullen. Zij verkoopt deze spullen voor de
kerk.
Om dit mogelijk te maken zijn we op zoek naar restanten of restjes
brei/-haakgaren, brei/-haaknaalden, knoopjes zijn eveneens van
harte welkom.
Heb u van dit alles nog ergens wat thuis liggen en wilt u het wel weg
geven.:
* U mag het bij haar thuis komen brengen (Esdoornlaan 44,
Vroomshoop).
* Tevens zal er op 14 december een doos staan waar u wol/garen
brei/-haaknaalden enz. in kunt leveren.
Als het u leuk vindt om ook mee te breien of te haken, kunt u
contact opnemen met Gea Kelder, 0546-644920.
Knieperties bakken
Vanaf donderdag 8 november gaan we weer beginnen met
knieperties bakken. Sinds 1997 worden deze knieperties volgens
oud Drents recept gebakken.
Op woensdagmiddag gaan we het beslag mixen, hiervoor kunnen
we uw/jullie hulp ook goed gebruiken!
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Lijkt het u/je leuk om te helpen bakken of mixen en zo op een
gezellige manier uw/jouw steentje bij te dragen aan het
Kerkenwerk, geef u/je dan op bij Jannette Heideman, tel:
0546641524 of bij Louise Dubbink tel : 0546643247. Ieders hulp
wordt erg op prijs gesteld!
Er wordt elke donderdagmiddag vanaf 13.00 uur gebakken in KC
Het Anker.
Ook willen we graag wat jongeren en diegenen die overdag werken
uitnodigen om ons te komen helpen, hiervoor gaan we enkele
avonden inplannen.
Is er nog iemand die een kniepertiesijzer heeft en het nooit gebruikt
(of om te lenen), dan houden wij ons aanbevolen!
Wij hopen op veel hulp bij het knieperties bakken, vele handen
maken licht werk!
Kerststukken, kerstbakjes, graftakken etc.
Ook dit jaar gaan we weer kerststukken, kerstbakjes en graftakken
maken. We gaan deze maken en verkopen op 11, 12 en 13
december in Het Anker en 14 december op de Kerstmarkt.
Zijn er nog mensen die mooi groen voor ons hebben, laat het ons
dan even weten!
Aanleveren prijzen: Misschien hebt u nog wat aan te bieden als
prijzen voor de Kerstmarkt, bijv. zelfgebakken cake, taart of andere
zelfgemaakte dingen, of boodschappen (om pakketjes van te
maken) daarvoor kunt u ook naar onderstaande adressen bellen.
Voor eventuele bestellingen leest u meer in de komende
Kerkbodes!
Namens de Kerstmarktcommissie,
Jannette Heideman , tel: 0546641524
Louise Dubbink, 0546643247
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17 november Inspiratie dag in Den Ham:
Ruimte voor de Geest
Ruimte voor de Geest, in de
traditionele kerken, in jou en in de
ander
waarom is de Geest zo belangrijk
voor de plaatselijke kerk?
wat zijn belemmeringen voor de
Geest in kerkstructuur en denken, en welke
uitdagingen zijn er op dit gebied
hoe kunnen we de Geest meer ruimte
geven in ons eigen leven,
hoe kunnen we anderen stimuleren
om meer uit de Geest te leven
Het is een combi van onderricht en groepsgesprekken.
Er is die dag tevens ruimte om voor je te laten bidden.
De dag wordt geleid door:
ds. Jelle de Kok, predikant toeruster in de PKN via het EW. Hij heeft een
boek geschreven over dit onderwerp.
Praktische gegevens
Datum:
zaterdag 17 november 2018.
Waar:
Gereformeerde Kerk PKN, Ommerweg 27, 7683 AV Den
Ham.
Tijdstip: Inloop vanaf 9:00uur, aanvang 9:30uur, afsluiting
15:30uur.
Lunch:
Graag zelf uw lunchpakket meenemen.
Kosten: € 10,- p.p. (= inclusief het cursusboekje).
Collecte: De collecte is voor het werk van het Evangelisch
Werkverband
Opgave: Opgave graag voor 10 november via email:
famhemstede@gmail.com
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Lezing met Marianne Glashouwer in Rijssen over
“Leven in de eindtijd, met Israël als teken van hoop”
Op donderdag 29 november is er in Rijssen een lezing met Marianne
Glashouwer, werkzaam bij stichting Christenen voor Israël. Het onderwerp
waarover zij spreekt is: “Leven in de eindtijd, met Israël als teken van
hoop”. De bijeenkomst vindt plaats in Gebouw Jeruël, Holterstraatweg
125. De aanvang is om 20.00 uur en de toegang is gratis.
Leven in de eindtijd, met Israël als teken van hoop
Volgens de profeten zal God Zijn volk weer terugbrengen naar Israël. We
zien dat gebeuren in onze tijd. We zien ook dat God trouw is en die trouw
bewijst aan zijn volk. God is trouw aan Zijn oogappel Israël en daarom
kunnen wij er ook op vertrouwen dat Hij zijn beloften aan ons waarmaakt.
God is trouw, Zijn plannen falen niet. Hij heeft de geschiedenis in Zijn
hand, de geschiedenis van de wereld, van Israël en ook van ons
persoonlijk!
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Achtergrond spreekster
Marianne Glashouwer was werkzaam bij de Evangelische Omroep. Ze is
getrouwd met ds. Willem Glashouwer, internationaal voorzitter van
Christenen voor Israël. Evenals haar man is ze al vele jaren betrokken bij
het werk van Christenen voor Israël om solidariteit met het Joodse volk te
betuigen. Ze spreekt regelmatig in binnen- en buitenland. Ook organiseert
ze excursies naar het Corrie ten Boomhuis in Haarlem en naar synagogen
in heel Nederland, evenals vrouwenreizen naar Antwerpen, Berlijn en
Israël.
Bijbelleesrooster
Zondag
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag
Zondag
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag

4 november
5 november
6 november
7 november
8 november
9 november
10 november
11 november
12 november
13 november
14 november
15 november
16 november
17 november

Openbaring 4:1-11
Psalm 21
Marcus 11:27-33
Marcus 12:1-12
Marcus 12:13-17
Marcus 12:18-27
Marcus 12:28-34
Openbaring 5:1-14
Openbaring 6:1-8
Openbaring 6:9-17
Openbaring 7:1-17
Rechters 17:1-13
Rechters 18:1-10
Rechters 18:11-31
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AANMELDING ONTMOETINGSAVOND V&T “OMZIEN NAAR
ELKAAR….”

Naam:

………………………………………………………………..

Aantal deelnemers:
Adres:

………….

………………………………………………………………

Telefoonnummer: …………………………………………………………..
Geeft / geven zich hierbij op voor de ontmoetingsavond "Omzien naar
elkaar”.
Kan de ontmoetingsavond eventueel ook bij u thuis plaatsvinden?
nee

ja

/

Heeft u een avond in de week dat u beslist niet
kunt? ………………………………..

U kunt de ingevulde formulieren vanaf zondag 21 oktober in beide kerken
in de daarvoor bestemde verzameldoos inleveren.

U ontvangt bericht waar, op welk tijdstip en de datum waarop u
wordt verwacht!

