Jaargang 11 nummer 19 van vrijdag 11 nov. 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 u. maandagmorgen 21 nov. 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).
Kosters : Arie en Ria Bos. Tel. 06 40188102 (KC Irene).

Abonnementen en Ledenadministratie Herv. Gemeente:

G.J. Meijerink, Beukenhoek 4, tel.: 641530
Koster : Kees Gerrits. Tel. 0546 642592 (KC Het Anker).
kerkelijkbureau@hervormdvroomshoop.nl
Bez. Kerkbode: R. Geerligs, Johan Frisostraat 6, tel: 642270.
OM OVER NA TE DENKEN
LAATSTE ZONDAG KERKELIJK JAAR
Het kerkelijk jaar begint met de eerste zondag van Advent. Als er een eerste
zondag is, is er ook een laatste zondag. De kalender van de kerk begint met
de verwachting van de geboorte van haar Heer, Jezus Christus; en eindigt
met het noemen van de namen van hen die in het afgelopen jaar zijn
overleden. Dat is geen hopeloos gebeuren.
Natuurlijk, er is verdriet en rouw; het noemen van een naam roept emoties
op.
Tegelijkertijd is er ook dankbaarheid en herinnering.
Het gemis wordt niet ontkend en het verdriet wordt niet weggepoetst. Er is
ruimte voor. Er is ook ruimte voor troost en bemoediging.
We komen samen voor het aangezicht van de LEVENDE.
We zien uit naar zijn toekomst, wanneer de dood teniet gedaan is en alle
tranen gedroogd zijn.
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Lied 729

Zij ontmoeten de levende Here,
zien de Eeuwige, eindelijk thuis,
gaan in lichtlichaam op hem gelijken.
Vaste hoop was Hij,
nieuwe dag is Hij,
en zij zingen, zingen, ja zingen
een nieuw jubelgezang.
F. Schipper

Zondag 13 november. Kleur Groen.
09.30 uur: Ds. J.A. Antonides in Kerkelijk Centrum Het Anker.
Viering Heilig Avondmaal.
Na de dienst is er gelegenheid om koffie/thee te drinken.
Kindernevendienst: Henriëtte Kelder en Herrald Moes.
Zondagsschool: Rianne Hekman en Ineke Ningbers.
Kinderoppas: Gosien Antonides.
09.30 uur: Ds. D.J.D. Kroeze in Kerkelijk Centrum Irene.
Viering Heilig Avondmaal. Organist: Alice Oosterveen.
Tienerkerk en Krummeldienst.
Knd.: Erika Kempers en Lars Elzinga.
Kinderoppas: Joke Braakman en Antje Otter.
11.15 uur: Ds. J.A. Antonides in Het Flierborgh.
Viering Heilig Avondmaal.
19.00 uur: Ds. D.J.D. Kroeze in Kerkelijk Centrum Irene.
Viering Heilig Avondmaal en Dankzegging.
Organist: dhr. J. Visser.
Collecten: Diaconie: afdrachtscollecte (Het Rode Kruis),
uitgang: Kerkrentmeesters.
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Zondag 13 november is er weer Krummeldienst in de kelder van Kerkelijk
Centrum Irene. De Krummeldienst is een speciale kerkdienst voor kinderen
van de groepen 1 t/m 3 van de basisschool. De dienst begint om 9.30 uur.
Tijdens de dienst collecteren we voor stichting Manna. We vragen jou
daarom om iets te eten mee te nemen dat houdbaar is. Deze keer gaat het
over Ruth en Boaz. Ruth is arm, ze heeft geen eten en geen geld.
We zouden het erg fijn vinden, als jij er ook bij bent.

Zondag 20 november. Kleur Wit.
Laatste zondag van het kerkelijk jaar.

Herdenking van de gestorvenen

09.30 uur: Ds. J.A. Antonides en Ds. F. Schipper in Kerkelijk Centrum
Het Anker. M.m.v. de cantorij o.l.v. mw. J. Wolthuis-Elsinga.
Na de dienst is er gelegenheid om koffie/thee te drinken.
Kindernevendienst: Marike de Boer en Anja Kleinjan.
Zondagsschool: Marjan Rozemuller en Fenny Vos.
Kinderoppas: Janine de Jong en Carolien Veenhof.
09.30 uur: Ds. J.A. Droogendijk en ds. D.J.D. Kroeze in Kerkelijk
Centrum Irene.
Organist: dhr. R. Vos van Avezathe.
Knd.: Suzan de Lange en Henriëtte Sloof.
Kinderoppas: Gerda van Laar, Channah Sanderman en Esmee
Oelen.
19.00 uur: Ds. J.A. Droogendijk in Kerkelijk Centrum Het Anker.
Collecten: Diaconie (bloemengroet), uitgang: Kerkrentmeesters.
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MEDEDELINGEN
Kerkelijk Centrum Het Anker
Scriba: Anita Timmer, tel. 64 24 10
E-Mail: anitatimmer@protestantsvroomshoop.nl

Zij die ons voorgingen in het voorbije kerkelijk jaar 2015-2016
3 november 2015
22 november 2015
22 november 2015
24 november 2015
25 november 2015
26 november 2015
27 november 2015
21 december 2015
31 januari
2016
20 februari 2016
24 februari 2016
26 februari 2016
2 maart
2016
13 maart
2016
14 maart
2016
22 maart
2016
9 april
2016
12 april
2016
26 april
2016
28 april
2016
29 april
2016
30 april
2016
13 mei
2016
15 mei
2016
26 mei
2016
9 juni
2016
22 juni
2016
16 juli
2016

Hilligje Klaren-Kremer
Dick de Jong
Trijntje Zweers-Takken
Jantina Mollen
Wilhelmina Sloot-Kwakkel
Hendrikus Gielians
Johanna de Jonge - Poffers
Lena Kerkdijk-Kok
Gerda Elferink-Ranter
Johan Vos
Albert Jan Olthof
Hendrika Timmer-Post
Hanna Oelen-Schuurman
Jan Deuzeman
Gerrie Gielians-Pellewever
Janna Gerrits-ten Napel
Gerritdina Bloemhof-Meijer
Aly Wetering-Lubbers
Jan Pieters
Wilhelmina Becker
Johanna Kikkert-Klein Kromhof
Hendrik Wolter Klaren
Marjan Veldhuis-Brinkman
Henk Brink
Jantina Waijerink-Hansman
Hans Pol
Gerrit Jan Kottier
Gerrit Hendrik Slaat
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84
86
86
66
80
84
96
86
68
72
72
74
78
67
78
69
88
45
82
65
91
73
69
75
85
57
75
93

jaar
jaar
jaar
jaar
jaar
jaar
jaar
jaar
jaar
jaar
jaar
jaar
jaar
jaar
jaar
jaar
jaar
jaar
jaar
jaar
jaar
jaar
jaar
jaar
jaar
jaar
jaar
jaar

9 augustus 2016
18 augustus 2016
29 augustus 2016
3 september 2016
13 september 2016
19 september 2016
1 oktober 2016
12 oktober 2016
13 oktober 2016
17 oktober 2016
18 oktober 2016
22 oktober 2016

Gerbrand Timmerman
Weya Koster-Huisman
Hendrik Borger
Janny Lamberts-Brunsman
Hendrik Jan Boers
Johannes Bernardus Koops
Geertje Kuilder-Gerrits
Jacobus Slot
Hans Flierman
Riek Middag-Kottier
Derk Jan Tjonk
Gerrit Kosters

92
80
79
65
63
86
74
84
63
78
68
95

jaar
jaar
jaar
jaar
jaar
jaar
jaar
jaar
jaar
jaar
jaar
jaar

“Jezus zeide: Ik ben de opstanding en het leven; wie in Mij
gelooft zal leven, ook al is hij gestorven, en een ieder, die leeft en
in Mij gelooft, zal in eeuwigheid niet sterven".
Johannes 11: vers 25 en 26.

Onze zieken:
ZGT Almelo, Zilvermeeuw 1, 7609 PP Almelo
Dhr. T. de Jong, Wollegras 10, 7681 CC, 3 Z 51
Verpleeghuis ’t Haarhuus, Oranjestraat 24, 7676 GA Westerhaar
Mw. E. Bosch - van Harn, P.M. Hackstraat 77, 7676 BK Westerhaar
Onze jarigen:
In deze periode hopen 80 jaar of ouder te worden:
16 nov. Mevr. W.H. Heezen – Oldenhave, Pr.Kennedystraat 32, 7681EZ
(86)
19 nov. Mevr. G. Marsman - van Dijk, De Meulenbelt 24, 7681AA (84)
21 nov. Mevr. H. Braakman – Zagers, Churchillstraat 3, 7681XR (81)
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WIJK 1: Ds. F. Schipper, Hoofdstraat 36, 7681 DJ
Tel: 0546-643139
Vrije dag: maandag
e-mailadres: f.schipper@protestantsvroomshoop.nl
Overleden

Zijn handen hebben voor ons gewerkt.
Zijn hart heeft voor ons geklopt.
Zijn ogen hebben ons tot het laatst gezocht.

Zaterdagmorgen, 22 oktober 2016, is GERRIT KOSTERS overleden. Hij was
95 jaar. Samen met zijn vrouw woonde hij aan de Noorderweg 106a, naast
de boerderij van zijn dromen; geboren op 5 augustus 1921 in Heino,
gedoopt in Bruinehaar en enkele jaren later verder opgegroeid aan de
Polderweg. In de oorlogsjaren was hij actief in het verzet; een periode die
veel indruk op hem heeft achtergelaten. Zijn werk op de boerderij deed hij
met liefde en toewijding. Zachtmoedig ging hij zijn levensweg. Hij trouwde
in mei 1953 met Tinie Schipper; in de kerk werd toen uit Johannes 2
gelezen: En Jezus was ook genood tot de bruiloft. Een tweeling, zoon en
dochter, en later weer een zoon werden hen toevertrouwd, en vele
kleinkinderen en achterkleinkinderen. Zij allen bleven met liefde en zorg
hun (groot-)ouders omringen bij het ouder en hulpbehoevender worden.
Na een ziekenhuisopname kwam hij weer thuis en is op de sabbat tot rust
gekomen.
Donderdag 27 oktober hebben we in Kerkelijk Centrum Het Anker zijn leven
voor Gods aangezicht genoemd; Psalm 23 gebeden, Psalm 95 gelezen, het
Wilhelmus gezongen. Wonderlijk, dat Jezus zich liet kennen als de Goede
Herder, die zijn leven geeft voor zijn schapen; een leven dat niet meer door
schuld en dood verloren is.
We bidden Hem om troost en kracht, voor zijn vrouw, kinderen,
kleinkinderen, achterkleinkinderen, voor allen die hem zullen missen.
Gerrit Kosters is begraven op de algemene begraafplaats “Dennenhof”.
Bijbelkring
De Bijbelkring in Kerkelijk Centrum Het Anker komt op dinsdag 22
november weer samen, om 19.30 uur.
We lezen dan verder in het boek Prediker, hoofdstuk 11.
De keer daarna, 13 december, lezen we het laatste hoofdstuk uit Prediker.
Hartelijk welkom!
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Verhuisd
Familie H.J. van Tebberen is verhuisd van de Platanen naar Het Flierborgh,
Oranjeplein 5 / 23. We wensen hen beiden daar een vreugdevolle
gezegende tijd.
ÉÉN VOOR KINDEREN
Wie van muziek houdt en van artiesten en wie van kinderen houdt, heeft
misschien op vrijdagavond 4 november naar 'Maestro' gekeken; om precies
te zijn naar 'Maestro Eén voor Kinderen.
Wilt u verder kijken en meer geven, ga dan naar www.eenvoorkinderen.nl
Onbewust vormde dit een mooie opmaat voor de scholendienst van 6
november, met als thema 'Verzamelen en uitdelen'.
Wilt u verder kijken en meer geven, ga dan naar www.heifer.nl
F. Schipper
Laatste zondag kerkelijk jaar
Op zondag 20 november, de laatste zondag van het kerkelijk jaar, zijn in
Kerkelijk Centrum Het Anker de banken in het middenblok gereserveerd
voor familieleden van hen van wie de naam wordt genoemd.
Wanneer u in het middenblok uw vaste plaats hebt, wilt u deze keer dan
ergens anders in de kerk gaan zitten?
Na de dienst kunnen we in de grote zaal met elkaar koffie / thee drinken.

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
In memoriam.
Op 17 oktober 2016 is van ons heengegaan: RIEK MIDDAG – KOTTIER,
weduwe van dhr. B.J. Middag, Julianaplein 26, Vroomshoop, op de leeftijd
van 78 jaar. Ze is hier in de tijd gekend als lieve moeder en oma. Het
schuilen bij God blijft in tijd en eeuwigheid (Psalm 71:1) en die belijdende
en volle overtuiging van het geloof heeft haar zeer gesterkt om vol te
houden, en haar naasten hebben dat ervaren. -- In het gezin van haar
ouders groeide ze op als jongste van een zevental, aan de Julianastraat
(achter het spoor).Na de lagere school heeft ze overwegend tijd moeten
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besteden binnen de huishouding van haar ouders, want haar moeders
gezondheid was zwak, en op jonge leeftijd heeft zij haar beide ouders
moeten missen. Zo kwam het, dat ze vrij jong trouwde, op dezelfde dag als
haar zuster, en een speciale band bleef, en voor beide huwelijken (18 juli
1958) had geklonken: Psalm 71:1. In het ouderlijk huis achter het spoor
zijn drie kinderen geboren, de vierde werd geboren na een verhuizing naar
vóór het spoor. Ook Julianastraat dus. En ook andere familieleden woonden
in het huizenblok van drie. In veel avonden is Riek aan het werk geweest
binnen de speelgoedfabriek SIO hier ter plaatse, om de kantoorruimten
schoon te maken. Er kwam in 1995 een verhuizing naar de Noorderweg,
maar na in 1997 het overlijden van haar man wilde ze graag opnieuw
binnen de haar geliefde dorpskom wonen. Dat kwam zover, en ze woonde
met de derde uit het gezin in de Margrietstraat. Na zijn verhuizing door
huwelijk naar elders, kwam de tijd aan het Julianaplein 26. Terugkijkend
hebben vooral de genoemde eerdere adressen, aan de Julianastraat een
stempel gezet op haar levensweg. Haar man, kleindochter, dochter moest
ze hier missen, en ook veel andere familieleden. Dat greep haar aan. In de
hemel vertrouwde ze evenwel hen terug te zien. In het huis des Vaders een
weerzien, daar ginds, met de vele woningen (Joh.14). Jezus heeft dat
gezegd. Tegelijk had ze haar man beloofd om er hier en nu als een opdracht
zo goed mogelijk te willen zijn voor de overige kinderen en kleinkinderen,
en op die manier ging ze verder, met stille trouw. Ook D.V. de komst a.s.
van een achterkleinkind had ze al helemaal met zichzelf verweven, en het
in haar hart gesloten. Veel genoegen beleefde ze aan de bezoeken van alle
naasten, die hier nog rondom haar waren. Net zo goed de aangetrouwde
partners. Op de meeste zondagmiddagen, met koffie en iets erbij, en
Nieuwjaarsdag was traditiegetrouw de dag van stamppotten, zoals dit
immers gaat in ook het oosten van ons land. Riek, moeder en oma, straalde
als gelovige en vanuit de liefde veel uit van : hartelijkheid, meeleven; de
bloem voorop de rouwkaart zei eigenlijk ook iets in dit verband; en ze hield
niet van op de voorgrond treden, en ze was niet vervuld van veeleisendheid.
Navolging als evangelische opdracht werd zo tot voorbeeld voor haar gezin.
Ze was er, meegegaan in kampeervakanties, of op het eiland Texel.
Onvergetelijke tijden. Interesse in politiek op de radio, of in plaatselijke
sport ontbraken niet. In nogal snelle verzwakking van de gezondheid, zoals
het gedicht het aangaf op de kaart, en via zorginstellingen kwam het zover
dat ze heenging; het tijdstip in de avond was hetzelfde als dat van haar
man Jan destijds. Opmerkelijk. Zo moest het blijkbaar gaan. -- We lazen ter
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vertroosting uit Psalm 71 over schuilen bij God, en uit Joh.14, waaruit klinkt
dat er een andere woning is, hemels. Anders dan allerlei aardse woningen
waarin we ons hebben verplaatst. Anders ook dan de woning van een
verzwakt lichaam tijdens ouderdom. Dat Bijbels Woord blijft geldig in
levensfasen en tot in een eeuwige toekomst uitmondend. God blijft bij Riek
en bij ons en bij allen, als Verlosser, ondanks hier een levenspad met
zorgen. Hij is rots en schuilplaats. Zo laat Hij dat weten via de Psalmist.
Daarom: Welgemeende dank in een gebed mag naar Hem worden
opgezonden. In en vanuit volle geloofsovertuiging. De emoties en strijd in
de Psalm zijn ook de onze. De Psalmist heeft hier in de Bijbel ogenblikken
van krachten-verlies, nu hij ook ervaart, stap voor stap door de tijd, ouder
te zijn worden, en afgemat. Vechtend. Geplaagd en belaagd, zouden we
kunnen zeggen. Heel goed mogelijk is het, dat het hier kan gaan over
gevolgen van ziekte. En hij bidt persoonlijk tot God, om dichtbij Hem, onder
Zijn hoede, te mogen blijven. En Hij zal daarin betrouwbaar zijn. Hij, de
Heer onze God. Door veel kun je
overstelpt worden, maar op God mag je rekenen, ondanks allerlei vragen
die te hoog gegrepen zijn. Zoals de Psalmist mag je biddend en naderend
je wenden tot God. Je ziel zal worden bewaard; dankzij het werk van Jezus
Christus, verzoenend en op weg naar nieuw Paas-leven. Door kruisiging en
opstanding.
We mogen uit de aardse bedeling, met alvast tekenen van Gods Koninkrijk,
via een Exodus, ook weg uit zonde en dood, ver over de dood en het graf
heenkijken, bemoedigd over het mogen zijn in de toekomstige tuin van het
paradijs.
ds. Antonides.
Groet.
Van harte wensen we goede moed (Johannes 16:33 !) toe rondom de
herdenking op 20 november. In dit verband: Hoe we voor de toekomst met
aandacht en tijd elkaar duurzaam en pastoraal kunnen omringen, wordt
momenteel 'ns goed bekeken door een werkgroepje, en daar krijgen we in
de kerkenraad dan nog belichtingen over..
Hartelijke groeten aan u en jullie, ds J.A. Antonides en familie.
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Kniepertiesaktie 2016
Vanaf donderdag 10 november gaan zo’n 25 dames (vrijwilligers) beginnen
met knieperties bakken. Sinds 1997 worden deze knieperties volgens oud
Drents recept gebakken. Dit gebeurt voor de laatste keer onder leiding van
Martje Hilbrands en Dinie v/d Vegt. Zij hebben aangegeven dat ze er na
20 jaar mee willen stoppen. Wij zijn dus op zoek naar gemeenteleden die
het van Martje en Dinie over willen nemen. Denk je , dit lijkt mij leuk,
neem dan contact op met Martje of Dinie Lijkt het je leuk om te helpen
bakken en zo op een gezellige manier uw steentje bij te dragen aan het
Kerkenwerk, geef je dan op bij Martje Hilbrands, tel 642417. Ieders hulp
wordt erg op prijs gesteld! Er wordt elke donderdagmiddag vanaf 13.00 uur
gebakken. We staan met de knieperties op de Kerstmarkt op vrijdag 16
december 2016.
Maar het is ook mogelijk om eerder knieperties te bestellen. Bel hiervoor
naar Dinie v/d Vegt, tel 643306 of naar Martje Hilbrands, tel 642417. Je
mag ook onderstaand strookje inleven in KC Het Anker. Hiervoor staat een
bus in de hal. Ze worden dan zelfs bij u thuis bezorgd. U kunt ze ook op
donderdagmiddag vers afhalen in “Het Anker” tussen 13.00-16.00 uur.
De kosten van de knieperties zijn: 1 zakje van 10 stuks voor € 1,50.
Is er nog iemand die een kniepertiesijzer heeft en het nooit gebruikt, dan
houden wij ons aanbevolen! Wij hopen dat u allemaal onze knieperties gaat
bestellen, ze zijn erg lekker. De opbrengst wordt besteed voor het
onderhoud van de toren. Bestellijst vind u achter in deze kerkbode.
De dames van de knieperties en de activiteitencommissie.
Verantwoording van de giften
Ds. Antonides mocht € 10,- (waar nodig voor de kerk ), € 10,- (waar nodig
voor orgel of toren), € 20,- (naar eigen inzicht), € 10,- en € 90,-(beide voor
de kerk) ontvangen. Voor de toren ontving ouderling Kolkman € 10,-, voor
de kerk ontving ouderling Benus € 10,-.
Namens de contactpersonen werd in ontvangst genomen door mevr. Knol
€ 5,-(waar nodig), mevr. Ekkel € 10,-(orgel) en € 15,-(waar nodig), mevr.
van Orden € 10,-(orgel), mevr. Netters € 10,-(bloemen) € 20,- (toren) en
€ 3,- (zondagsschool) en mevr. Snijders € 10,-(toren). Hartelijk dank.
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Kerkrentmeesterlijke collectes van okt.
02 okt € 126,00
23 okt € 131,95
09 okt € 170,70
30 okt € 145,05
16 okt € 180,33
Collecteopbrengsten diaconie:
september 25
Diaconie
oktober
02
Kerk & Israël
09
Werelddiaconaat
16
Jeugdwerk
23
Jeugdwerk
30
Diaconie

€
€
€
€
€
€

135,80
147,40
318,-175,15
157,01
173,32

MEDEDELINGEN
Kerkelijk Centrum Irene
Scriba: mw. T. Oosterveen-Tolman, tel. 64 45 16
E-mail: theaoosterveen@protestantsvroomshoop.nl
Bloemengroet:
Zondag 13 november: Dhr. J. Dekker, Stobbelaan 53
Zondag 20 november: Mevr. C.A. de Groot-Bos, Boegstaete 3
Jeugdcollectanten:
13-11:
1. Mirthe Jansen
2. Milou Jansen
3. Tess Bokhove
4. Daan Ballast
5. Tim Berenst
6. Anouk Berenst

20-11:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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Hannah Wemekamp
Jenneke Wemekamp
Nick de Boer
Britt de Boer
Myrthe van Laar
Lionne van Laar

Verjaardagsfonds:
13-11 t/m 19-11
Hoofdcollectant:
Mevr. M. Meijer-Wermink
Collectrices:
Mevr. R.Veldhuis-Overweg
Mevr. R.J. Jurjens-de Lange
Mevr. M. Nieuwlaar-Visscher
Mevr. J. de Lange-Koopman

20-11 t/m 26-11
Hoofdcollectant:
Mevr. W. Westerink-Stegeman
Collectrices:
Mevr. J.A. Haandrikman-vd Voort
Mevr. A. de Vries-IJspeert
Mevr. J. Jansen-Overweg
Mevr. W. Nieboer-Vos
Mevr. J. Timmer-Pekkeriet

Kerkelijke stand:
Vertrokken
Dhr. G. Meijer, geb. 25-12-1937, en Mw. J.B.J. Meijer-Heijman, geb. 09-041945, van Plantsoen 32 naar Edelinckstraat 60, 7773 CZ Hardenberg.
Dhr. G.J. ten Brinke, geb. 20-11-1944, en Mw. H.J. ten Brinke-Letteboer,
geb. 05-05-1948, van Plantsoen 40 naar Mr. Zacharias Tijllaan 33, 7701 HS
Dedemsvaart.
Verhuisd
Dhr. R. van Goor, geb. 21-06-1945, en Mw. E.H. van Goor-Jaspers, geb.
23-06-1946, en hun zoon Dhr. H.M. van Goor, geb. 08-04-1973, van
Wittenbrink 10 naar Koningin Beatrixlaan 7, 7681 AG Vroomshoop.
Dhr. L. Schippers, geb. 26-11-1958, en Mw. H. Schippers-Meijerink, geb.
06-10-1958, van Wingerd 33 naar Tonnendijk 7A, 7681 BJ Vroomshoop.
Overleden
20-10-2016
Mw. A.B. Klunder-Stegeman,
Wilhelminastraat 4, 7681 AC Vroomshoop.

geb.

02-03-1925,

Onze jarigen:
In deze periode hopen 80 jaar of ouder te worden:
20-11: Dhr. G.W. van Laar, Zwolsekanaal 19, 7681 EB, 82 jaar
Opbrengst collecten:
Zondag 30 oktober: diaconie € 244,29, kerkrentmeesters € 157,28
Woensdag 2 en zondag 6 november: zending (St. Heiffer) € 759,47
kerkrentmeesters € 272,95
Dorcas voedselactie: € 33,50
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Heer, herinner U de namen van hen die gestorven zijn.
22 november is al weer de laatste zondag van het kerkelijk jaar.
In de eredienst worden de namen van de overledenen uit de gemeente
genoemd.
Er worden kaarsen ontstoken en een extra kaars voor allen, waar wij op dat
moment aan denken.
Het is goed en zinvol , omdat steeds meer gezocht wordt naar vaste
momenten om overledenen te blijven herdenken.
Het is ook zinvol , omdat het een bescheiden poging is om te laten zien wat
we willen zijn: een gemeenschap waarin ruimte is voor verdriet en rouw,
een gemeenschap waarin de rouwenden zich gesteund weten doordat velen
om hen heen staan.
Dat het ook in onze kerkgemeenschap zo mag zijn.
Hieronder volgen dan de namen.
06
10
20
28
07
12
28
01
06
07
31
05
28
20
26

november 2015
november 2015
november 2015
januari
2016
februari 2016
februari 2016
februari 2016
maart
2016
maart
2016
april
2016
mei
2016
juli
2016
augustus 2016
oktober
2016
oktober
2016

Grietje Rolleman- Vaartjes
Ida Dam- Hento
Gerritdina Schippers
Judithje Kok- Zandbergen
Jan Kassies
Wilhelmina Hendrika Wessels-Lucas
Sipke Bouma
Frederika Oldegberts- Hagedoorn
Jan Ekkel
Jan Willem Oldegberts
Tammo Knapper
Gerrit Marsman
Adentje Lambers- de Lange
Alberdina Bernarda Klunder- Stegeman
Maaike Veurink- Kraaijeveld
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87 jaar
92 jaar
53 jaar
83 jaar
69 jaar
68 jaar
80 jaar
85 jaar
69 jaar
82 jaar
72 jaar
65 jaar
84 jaar
91 jaar
85 jaar

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 20 november
In de morgendienst noemen we de namen van de gemeenteleden die
overleden zijn in de periode van 1 november 2015 tot en met 31 oktober
2016. Ds. Kroeze neemt de preek voor zijn rekening.
In de avonddienst ben ik van plan om het te hebben over het tweede
gebod: ‘Gij zult u geen gesneden beeld maken.’ In de weergave van de
Nieuwe Bijbelvertaling is dat: ‘Maak geen godenbeelden.’ Dat is een wat
nauwkeuriger invulling. Vaak heb ik de betekenis van het tweede gebod
ook verbonden met het beeld dat wij van de ene ware God hebben: we
mogen de HEER onze God niet vastleggen in een principe, omdat Hij de
Levende is, die zich altijd aan onze greep onttrekt. Toch ontkomen we er
niet aan om ons voorstellingen te maken van hoe God is en van hoe Hij
handelt. Een interessant thema.
Uit de gemeente
- Dhr. R. de Vries, Tweede Blokweg 32, is ruim twee weken in het
Universitair Medisch Centrum in Leiden opgenomen geweest. Waar hij nu
verder zal revalideren van zijn val, is op dit moment niet duidelijk. We hopen
dat er wat gevonden wordt en dat hij in alle rust kan werken aan zijn
herstel.
- Dhr. E. Alberts, Hoofdstraat 6H, is opgenomen in het ziekenhuis te
Hardenberg, onder andere vanwege een longontsteking. Hoe lang hij daar
blijven zal, kan niemand zeggen. Misschien mag hij spoedig weer naar huis.
Overleden
Op vrijdag 4 november is Frits de Boer overleden, echtgenoot van Alie de
Boer-Bove, Noorderweg 81. De uitvaart vindt op donderdag 10 november
plaats; de afscheidsdienst in Kerkelijk Centrum Irene begint om half elf. In
de volgende Kerkbode zal een in memoriam verschijnen.
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In memoriam Alberdina Bernarda Klunder-Stegeman
Op donderdag 20 oktober is Alberdina Bernarda Klunder-Stegeman
overleden, weduwe van Reinder Klunder. Dinie Stegeman is 91 jaar
geworden. Zij kwam in Vriezenveen ter wereld en groeide daar ook op. Op
jonge leeftijd moest zij haar moeder missen. Toen ze kennis kreeg aan
Reinder Klunder en met hem trouwde, verhuisde ze naar Vroomshoop. Na
verloop van tijd betrokken ze een woning aan de Wilhelminastraat. Daar,
op nummer 4, is ze altijd blijven wonen. Haar man was werkzaam in de
textiel en kwam in 1971 plotseling te overlijden. Dinie Klunder en de tien
kinderen moesten toen zonder hem verder. Het was moeilijk, maar het is
allemaal goed gekomen. Alle kinderen slaagden erin om een opleiding te
volgen en konden zich goed redden. Hier was zij dankbaar voor.
Op de voorkant van het overlijdensbericht is een foto afgedrukt, genomen
uit het raam van haar huis. Er is een gekleurde lucht te zien, het begin van
een nieuwe dag. Elke dag keek zij uit dat raam en zij verwonderde zich over
wat er te zien was: de lucht die kleurde, de wolken met hun verschillende
vormen, de strepen van de vliegtuigen, de vogels die voorbijvlogen, de
bomen met hun takken en bladeren. Geregeld ook keek Dinie Klunder naar
de tv en met belangstelling volgde zij documentaires en
actualiteitenprogramma’s. Ze dacht daarover na en kon daar ook over
praten.
Deze zomer kreeg ze last van een blaasontsteking. Na in het ziekenhuis
opgenomen te zijn, verbleef ze enkele weken in de Vriezenhof te
Vriezenveen om aan te sterken. Ze wilde graag naar huis en dat gebeurde.
Er deed zich opnieuw een tegenslag voor: de botten in haar bovenbenen
waren gebroken en zo moest ze voortdurend het bed houden. Met hulp van
de thuiszorg stonden haar kinderen dag en nacht voor haar klaar. Zo heeft
ze haar laatste weken doorgebracht, dankbaar en genietend van hen die
haar zo lief waren.
Op woensdag 26 oktober vond de uitvaart plaats. In de afscheidsdienst in
Kerkelijk Centrum Irene dachten we onder andere na over de woorden uit
1 Johannes 3 vers 18: ‘Laten wij liefhebben niet met het woord of met de
tong, maar met de daad en in waarheid.’ Hierna zijn we naar de Algemene
Begraafplaats Rustoord gegaan, waar we haar lichaam ter aarde hebben
besteld. Veel hebben we in deze vrouw ontvangen. Wij bidden om troost
en kracht voor haar kinderen, klein- en achterkleinkinderen en alle anderen
die haar zullen missen.
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.
13 november Avondmaal ochtend en avond
Water die wijn wordt: het feest mag niet afgelopen zijn. Dat wonder
gebeurde in Kana, maar het staat symbool voor het hemels bruiloftsfeest.
Het geldt namelijk voor ons: het feest van Gods genade voor ons mag niet
afgelopen zijn. Ook als het bij ons niet gaat zoals je wilt, zoals het hoort.
En ook als het slecht gaat: het feest moet doorgaan. Neem daarom het
brood dat leven geeft. Jezus heeft het gegeven, en geeft het nog: kracht
voor altijd. De bruiloft te Kana (Johannes 2) en de woorden van Jezus over
de wonderbare spijziging (Johannes 4) staan centraal in deze diensten.
Want we nemen brood en wijn: wij kunnen niet zonder hemels voedsel.
Gedachtenis op 20 november
Mozes kijkt over het beloofde land uit. Dat is het laatste moment van zijn
leven. Zijn hele leven deed hij zijn best om in dat land te komen. Een
prachtig uitzicht. En tegelijk wel wrang, want hij komt er zelf niet. Maar hij
weet: ik heb het voor anderen gedaan, hun droom komt uit. Misschien
mogen wij ook zo kijken als wij hen herdenken die afgelopen jaar overleden
zijn. Als mensen die hun hele leven hun best deden, en iets goeds
achterlieten voor anderen. Maar niet alleen achterlieten. Want wij hebben
iets gemeen met hen. We delen het uitzicht op een ander, nieuw, beloofd
land. We lezen uit Exodus 34.
Meeleven
- Dhr. T. Hams, Stationslaan 3, 7681DL, heeft een zware en lange operatie
ondergaan aan zijn hart, die gelukkig goed is verlopen. Het is nu herstellen
en hopen op goede genezing. Hij ligt momenteel in MST Enschede, maar
een boodschap kunt u thuis bij zijn vrouw goed kwijt.
- Dhr. K. Mulder, De Meulenbelt 2a, 7681AA, ligt nog in ziekenhuis
Hardenberg. Hij moet genezen van een zeldzame leverontsteking. We
wensen hem en de zijnen sterkte.
- Goed nieuws voor dhr. J. Post, Willem Alexanderplein 38 ,7681XB
Vroomshoop. Na een zwaar halfjaar met kuren en therapie kreeg hij het
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bericht dat de kanker verdwenen was. Natuurlijk is het herstel nog een
lange weg, maar grote blijdschap is te vinden bij iedereen in huis.
- Echtpaar A. en D. Bartels-Oelen aan De Nijverheid 62, 7681ME
Vroomshoop, zijn 19 november a.s. 45 jaar getrouwd. Dat is een felicitatie
waard -ook gezien wat er in de loop van de jaren gebeurd is- en we wensen
hen een fijne dag toe.
Belijdenis en huwelijk René Oosterveen en José Veneberg.
René en José hebben maandag 26 september belijdenis gedaan en op
donderdag 13 oktober zijn zij getrouwd. De belijdenisviering was in Het
Anker, waar ze ja zeiden op hun doop. Met de zegen kregen ze de volgende
teksten mee:
José: “Ik zal je niet alleen laten totdat ik gedaan heb wat ik je heb beloofd.”
Genesis 28:15
René: “Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad.”
Psalm 119:105
Ze trouwden in het witte kerkje in Geerdijk, en kregen Jeremia 29:11 als
tekst mee:

“Mijn plan met jullie staat vast – spreekt de HEER. Ik heb jullie geluk voor
ogen, niet jullie ongeluk: ik zal je een hoopvolle toekomst geven.”
Beide feestelijke vieringen waren op verzoek van het stel in besloten kring,
en de kerkenraad had hier begrip voor. In de eredienst is ervoor gedankt,
en we wensen het stel veel geluk toe samen.

In memoriam Maaike Veurink-Kraaijeveld.
Op 26 oktober is ze vrij onverwacht overleden op 85 jarige leeftijd. Geboren
in 1931 in Eerde en getrouwd in 1958 met Gerrit-Jan, heeft ze lang in
Vroomshoop gewoond met haar man en zoons. Begin zestiger jaren
verhuisden ze hiernaartoe, waar Gerrit-Jan een baan kon krijgen op de
toenmalige LTS, en waar ze dichter bij familie woonden. Ze woonden aan
de Marijkestraat en de President Kennedystraat.
Zeer zware tijden braken aan toen haar zoon Ad samen met zijn vriendin
Corine overleed ten gevolge van een ongeluk in 1989, en daarna haar man
overleed in 1990. Naast verdriet was er geluk: ze werd nog oma van vier
kleinkinderen. Ze heeft daarnaast ook samen met Evert Limbeek nog mooie
tijden beleefd. Op latere leeftijd werd ze lerares op de toenmalige
huishoudschool. Het echtpaar Veurink is altijd erg actief geweest in het
sociale leven hier, ze keken er altijd met erg veel voldoening op terug en
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waren verknocht aan de gemeenschap. Omdat zelfstandig wonen niet meer
ging, door haar ziekte Parkinson, verhuisde ze in 2014 naar Zwolle, dichtbij
haar zoon Bert. Vanwege haar band met Vroomshoop is ze begraven vanuit
Irene.
Zoon Bert schrijft: “De afscheidsdienst werd geleid door ds. Enno Kim uit
Deventer. De familie Kim maakte deel uit van de hechte vriendenkring van
mijn ouders. Zij waren toen ook woonachtig en werkzaam in Vroomshoop.
De dienst is erg mooi en goed verlopen en zeer velen uit uw gemeenschap
hebben hun warme medeleven aan ons laten blijken. Voor ons een zeer
welkome warme steun in de rug, om het verlies van haar een plekje te
kunnen geven.”
Ds. David Kroeze
Opbrengst piramide-/ enveloppenactie
De piramide/enveloppen actie heeft ook dit jaar weer een mooi bedrag
opgebracht €2.327,86. Daarvan gaat €1.967,86 naar babyhuis Abia in
Mozambique en €360,00 naar Julian ons adoptiekind. Alle gevers hartelijk
dank en natuurlijk ook alle contactpersonen voor de inzet! Vanwege de
vacatures voor contactpersonen zijn er wijken waarin de enveloppen niet
zijn rondgebracht. Mocht u niemand aan de deur gehad hebben maar wilt
u wel graag een gift geven, dan kunt u deze in een envelopje met
vermelding ‘Piramide actie’ in de collecte doen.
Uw diaconie
Test ringleiding Irenekerk
De ringleiding in de Irenekerk werkt niet op alle plaatsen optimaal. In een
groot deel van de kerk is de ontvangst prima maar op andere plaatsen is
de ontvangst een stuk minder.
De gebruikers van de ringleiding nodigen wij daarom uit op dinsdag 15
november a.s. om 11.00 uur in de kerk. Samen kunnen wij dan uittesten of
onze metingen kloppen en welke zitplaatsen in de kerk voor u de beste
ontvangst geven.
Wij hopen dat veel gebruikers van de ringleiding komen op 15 november
a.s. Als u geen vervoer hebt, bel dan onze koster de heer A. Bos, telefoon
06-40188102 of de heer D. Kaas, telefoon 0546-642000. Wij regelen dan
dat u wordt opgehaald en weer wordt thuisgebracht.
College van kerkrentmeesters.
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Gezamenlijke mededelingen
Agenda
11-11-2016
11-11-2016
14-11-2016
14-11-2016
14-11-2016
14-11-2016
16-11-2016

18.30u.
19.00u.
19.00u.
..........
20.00u.
19.45u.
19.30u.

16-11-2016
17-11-2016

19.30u.
09.00u.

17-11-2016
18-11-2016
18-11-2016
21-11-2016
21-11-2016
22-11-2016
22-11-2016
23-11-2016
23-11-2016
24-11-2016
25-11-2016
25-11-2016
25-11-2016
28-11-2016
28-11-2016

18.45u.
18.30u.
19.00u.
19.30u.
19.30u.
19.30u.
19.30u.
09.30u.
19.30u.
19.45u.
18.30u.
18.45u.
19.00u.
19.30u.
19.45u.

koorrepetitie cantorij in KCHA
koorrepetitie cantorij in KCI
redactievergadering, in KCI
verdere vergadering beide fusie-diensten 8.1
vervolg-vergadering t.b.v. 20 nov., in KCHA
lezing deel 1, over Hohe Messe, V & T in KCI
kleine kerkenraad, o.a. over pastoraat, in
KCHA
vergadering zondagsschool in KCHA
voorgangers-overleg, en preekvoorzieners
t.b.v. 1e kw.’17
vrouwencontactgroep in KCI
koorrepetitie cantorij in KCHA
koorrepetitie cantorij in KCI
diaconie in KCHA
diaconie in KCI
Bijbelkring, in KCHA
vergadering CKR SOW in KCI
Woensdag-ochtend-gespreksgroep V&T, in KCI
Hvg Ruth
classis te Ommen
koorrepetitie cantorij in KCHA
gebedskring KCHA
koorrepetitie cantorij in KCI
moderamen, in KCI
lezing deel 2, over Hohe Messe, V & T in KCI

Collecte Heilig Avondmaal op 13 november.
Deze collecte willen wij graag bestemmen voor de honderdduizenden zwaar
getroffen mensen in Haïti. Zoals u weet heeft de orkaan Matthew in één
klap alles verwoest wat weer was opgebouwd nadat Haïti 6 jaar geleden
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door een zware aardbeving was getroffen. Het Rode Kruis spreekt van een
immense schade en er is groot gebrek aan eerste levensbehoeften zoals
onderdak, voedsel, medische hulp en schoon drinkwater. Wij hopen dat u
de slachtoffers van deze ramp niet in de kou zult laten staan.

Jeugd en jongere gemeenteleden

Kinderkoor Stralende Sterren (laatste bericht)
Kinderkoor Stralende Sterren is gestopt. Het ledenaantal van 12 kinderen is
te weinig om nog stralende optredens te kunnen geven.
Met heel veel goede herinneringen denken we terug aan het koor, opgericht
door Pieter Ekkel. Hij heeft het koor tot een succes gemaakt.
Hilde Drees en Carlijn de Lange hebben de laatste 2 jaar hun eigen sterretje
bijgedragen en ook zij hebben zich met hart en ziel voor het koor ingezet.
Maar na de zomervakantie van 2016 viel het ledenaantal tegen. Er kwamen
geen nieuwe kinderen bij. Om een mooi optreden te kunnen geven moet er
een volledig koor staan. Die garantie kunnen we u als ons trouwe publiek
niet meer geven. Daarom hebben we op 28 oktober 2016 afscheid genomen
van de kinderen en de dirigente. Met chips en bloemen. En ook met
weemoed. Want het was altijd zo leuk.
Bedankt voor uw luisterend oor, voor uw bezoek aan onze optredens en
belangstelling. Stralende groeten!

Nieuws uit de kerkenraad.
In aansluiting op de dankdienst op woensdag 2 november jl. is de grote
kerkenraad in Kerkelijk Centrum Irene weer bij elkaar geweest. Het
belangrijkste onderwerp van deze avond was de besluitvorming om te
komen tot de vorming van één Protestantse Gemeente in Vroomshoop op
D.V. 1 januari 2017. Eerst werd door de voorzitter nog teruggekeken op
de gemeenteavond van 12 oktober jl. Tijdens die bijeenkomst, die door
meer dan 100 gemeenteleden werd bezocht, zijn nog enkele vragen over
het samengaan gesteld en beantwoord. Telefonisch zijn maar enkele
vervolgreacties gekomen. Ook werd nog ingegaan op het traject dat
gevolgd is vanaf de federatie in januari 2014. Hierna besloot de kerkenraad
unaniem in te stemmen met het besluit om per 1 januari 2017 over te gaan
tot de vorming van één Protestantse Gemeente te Vroomshoop. Een
historisch besluit, waarbij ook aangegeven werd dat de kerkenraad zich
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realiseert dat het voor diverse gemeenteleden een moeilijk besluit is. Toch
werd de wens uitgesproken dat ook gemeenteleden zich thuis zullen blijven
voelen in onze gemeente. Het is de bedoeling dat tijdens twee diensten op
D.V. 8 januari 2017 aandacht aan deze gebeurtenis besteed zal worden. U
zult hier ongetwijfeld meer over horen. Het tweede onderwerp van deze
vergadering was het vervolggesprek over de deelname van niet belijdende
leden aan het Heilig Avondmaal. Hier hebben we al twee bijeenkomsten
met gemeenteleden aan gewijd en daarnaast hebben ook diverse
gemeenteleden telefonisch en via de mail hun mening kenbaar gemaakt.
Helaas is er weinig reactie gekomen van een bepaalde doelgroep nl. de
ouders met jongere kinderen. Na een uitvoerig gesprek kwam de
kerkenraad tot de conclusie dat er nu nog geen besluit genomen moet
worden, maar dat er over dit onderwerp nog verder met de gemeente
gesproken zal moeten worden.
Deze belangrijke vergadering werd afgesloten door ds. Schipper met een
kort moment van bezinning.
Henk Nieboer, voorzitter kerkenraad
Woensdag-ochtend-gespreksgroep V&T.
Over herbronnen ging het op 26 oktober jl., aan de hand van het
hoofdstukje toen, uit het boekje “Met hart en ziel”. Deze week op 9 nov.
gaat het over “wel of niet het Licht / licht zien”; en dan op 23 november
over ”relatie met God”. Nog steeds vlechten we allerlei associatieve
opmerkingen door de ochtenden heen, als we met hoofdstukjes bezig zijn.
Te rijk, dankzij de groep, om hier nu allemaal naderhand te vermelden.
Ds. Antonides.
Johann Sebastian Bach: “HOHE MESSE”
Thema-avonden Vorming & Toerusting
Op maandag 14 en 28 november 2016, inloop vanaf 19.45, aanvang 20.00
uur. (NB: Inhoudelijk kunt u ook zonder probleem één van de avonden
bijwonen!) Spreker: Dhr. D. Huijser, cantor-organist te Hardenberg. Plaats:
Kerkelijk Centrum Irene.
Op twee avonden zullen we een inleiding krijgen over het laatste grote
koorwerk dat Johann Sebastian Bach gemaakt heeft: de “Hohe Messe”. Het
zijn avonden waarop vragen worden opgeworpen, die niet beantwoord
kunnen worden. Maar ook avonden die een dieper inzicht geven in het leven
en de werken van de grootste componist die de mensheid heeft
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voortgebracht. Op de eerste avond, 14 november 2016, hoort u een
inleiding over het leven van Johann Sebastian Bach, over de vraag “wat is
nu eigenlijk een mis?” en zullen we ingeleid worden in dit meesterwerk.
De tekst in het latijn met een vertaling ernaast wordt uitgereikt. Tevens
zullen enkele muziekvoorbeelden worden uitgedeeld. Dit alles natuurlijk
met een zo duidelijk mogelijke uitleg. Verder zullen de grote delen: KYRIE
en GLORIA worden ingeleid en natuurlijk te horen zijn.
Op de tweede avond, 28 november 2016, gaan we, na een kleine
samenvatting van de belangrijkste feiten van de vorige avond, verder met
onze speurtocht door de “HOHE MESSE” van Johann Sebastian Bach.
Deze avond komen de volgende misgedeelten aan de orde:
* CREDO
* SANCTUS
* OSANNA, BENEDICTUS, AGNUS DEI, DONA NOBIS PACEM
Ze lijken nu allemaal vreemde Latijnse namen, en dat zijn ze ook, maar ze
worden allemaal duidelijk uitgelegd en verklaard. Ook op deze avond zijn
er weer vertalingen beschikbaar, alsmede muziekvoorbeelden.
Veel fragmenten zullen worden uitgelegd om beter naar de muziek te
kunnen luisteren.
Natuurlijk, bij Bach is er altijd méér, altijd dieper, altijd ingewikkelder, maar
dat willen wij met deze inleiding juist voorkómen:
“Bach voor iedereen die van muziek houdt”!
Kerstkaarten bezorgactie
Als activiteitencommissies van Het Anker en Irene hebben wij besloten om
de gezamenlijke kerstkaarten bezorgactie voort te zetten. Wij gaan hierbij
ook samenwerken met Vriezenveen, Westerhaar en Den Ham. Het is de
bedoeling dat wij de kerstkaarten die u bij ons inlevert , samen gaan
bezorgen. Wij willen dit graag voor u doen in Vroomshoop, Geerdijk,
Vriezenveen, Aadorp, de Pollen, Westerhaar, Daarlerveen, Den Ham en
Daarle. Breng al uw kerstkaarten voor bovengenoemde plaatsen bij ons,
om deze actie tot een succes te maken. Het bezorgen kost € 0,50 per kaart.
Dit is € 0,15 goedkoper dan de kerstzegel! U kunt de kaarten inleveren in
KC Irene en KC Het Anker op maandag 12 en 19 december, dinsdag 13
december, woensdag 14 december en donderdag 15 december tussen
18.30-19.30 uur. En op zaterdag 17 december tussen 10.00-11.00
uur. Ook kunt u de kaarten inleveren bij De Oale Bakkerij , Noorderweg
89 te Geerdijk (tijdens openingstijden). Tevens kunt u de kaarten inleveren
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tijdens de Kerstmarkt op 16 december in KC Irene. De opbrengst van de
kerstkaarten bezorgactie is bestemd voor het orgel van KC Het Anker en KC
Irene. De bezorgactie start op maandag 12 december 2016 en eindigt op
donderdag 22 december 2016. Alle kerstkaarten worden voor de
kerstdagen bezorgd. Wij zijn op zoek naar vrijwilligers die ons willen helpen
met deze actie. Je kunt helpen met de inname van de kaarten en het
bezorgen van de kerstkaarten. Je kunt je bij onderstaande personen
opgeven! Voor vragen, de activiteitencommissies van Het Anker en Irene,
Henri Westerink, tel: 643333 of per e-mail henri@tuhenteverhuur.nl
of
Jannnette
Heideman,
tel:
641524
of
per
e-mail
jannetteheideman@gmail.com
Oranjevereniging Vroomshoop
Toneelavond in Het Punt met “Vorie Vana” op vrijdagavond 2 december.
Aanvang 20.00 uur. Blijspel “Plamuren is Plamuren”
Voorverkoop op donderdagavond 10 november om 19.00 uur in KC Irene.
Leden € 5,=, niet-leden € 8,=, incl. kop koffie/thee voor aanvang.
Dinie Gerrits 0546-645876

Door vol te houden
bereikte ook de slak
de ark
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Over Dorcas: In actie voor de allerarmsten
Dorcas komt in actie voor mensen in nood en diepe armoede, ongeacht hun
religie, ras, geslacht of politieke overtuiging. Geïnspireerd door Mattheüs
25:31-46 om te zorgen voor armen en verdrukten, werkt Dorcas al 35 jaar
aan hulp- en ontwikkelingsprojecten in Oost-Europa, het Midden-Oosten en
Afrika.
Wordt vrijwilliger!
Wij zijn nog op zoek naar enthousiaste vrijwilligers M/V voor onze nieuwe
Dorcas-winkel in Vroomshoop.
Draagt u Dorcas een warm hart toe en zou u best een paar uurtjes per
week mee willen werken in het gezellige Dorcas-team door te helpen met
bijvoorbeeld spullen sorteren, prijzen, de kassa bedienen, of helpen bij alle
voorkomende werkzaamheden ?
Bent u geïnteresseerd en lijkt het u/jou leuk om mee te werken in de nieuwe
Dorcas-winkel, dan horen we graag van u.
Voor meer informatie over de winkel kunt u bellen met de Dorcas winkel
in Westerhaar, tel : 0546-659079, of mailen naar:
roheschutte@hotmail.com .
Of loop even binnen in de nieuwe winkel, als we daar bezig zijn.
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Bestellijst Knieperties actie.
Naam…………………………………………………………………………………
Adres………………………………………………………………………………….
Tel. Nr. ……………………………………………………………………………….
Ik/wij wil(len) graag …………………………………zak(ken) knieperties bestellen.

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

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

november
november
november
november
november
november
november
november
november
november
november
november
november
november
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Lucas 20:27-40
Lucas 20:41 – 21: 4
Genesis 46:28 – 47:12
Genesis 47:13-27
Genesis 47:28 – 48: 7
Genesis 48: 8-22
Psalm 46
Lucas 21: 5-19
Lucas 21:20-28
Lucas 21:29-38
Genesis 49: 1-13
Genesis 49:14-28
Genesis 49:29 – 50:14
Genesis 50:15-26

