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OM OVER NA TE DENKEN
LAATSTE ZONDAG KERKELIJK JAAR
De laatste zondag dit jaar in november is de '10e van de herfst'. Na de 13
zondagen van de zomer begonnen op 24 september de zondagen van de
herfst. In het kerkelijk jaar tellen de zondagen van de zomer en de herfst;
zondagen van winter en lente worden zo niet geteld; ze hebben andere
namen.
Deze laatste zondag in november wordt ook de '3e van de voleinding'
genoemd. Het zijn zondagen waarop in de kerk doorgaans wordt stil
gestaan bij de voleinding van de tijd; eindtijd. En die derde zondag wordt
dan ook wel de laatste zondag van het kerkelijk jaar genoemd. We zijn
gewoon geworden om op deze zondag de namen te noemen van hen die
in het afgelopen kerkelijke jaar zijn … Tja, ook daar kun je weer allerlei
uitdrukkingen voor noemen: … zijn overleden, gestorven, ontslapen, door
de dood ons voorgegaan ten leven. Dat is mooi: het eindigt niet bij de
dood en het eindigt niet met een laatste zondag. Er is leven en er begint
een nieuw kerkelijk jaar, met de aankondiging van leven; advent.
'Eeuwigheidszondag' – zo wordt deze zondag ook wel genoemd. We
worden geboren in de tijd en we worden geboren in de eeuwigheid. De
eeuwigheid is in de tijd begonnen en daar maakt de tijd geen einde aan.
En dan, last but not least, nog een naam voor deze zondag: 'Christus
Koning'. Niet aardse heersers, geen aardse machten en ook de dood niet
zijn koning; Christus is Koning en zijn heerschappij heeft geen einde.
God, onze Vader,
van U zijn de eeuwen en de tijden,
de dagen en de nachten.
Laat niet toe dat wij leven
alsof wij niet meer te verwachten hebben.
Wek in ons hart de heilzame onrust
omwille van het uur waarop uw Zoon zal wederkomen,
Jezus Christus, onze Heer.
Liedboek – zingen en bidden in huis en kerk
F. Schipper
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Zondag 19 november 2017
Kleur Groen
09.30 uur: Ds. J.A. Antonides in Kerkelijk Centrum Het Anker.
Doopdienst. Kleur Wit.
De Heilige Doop wordt bediend aan Amy Bosch
Kindernevendienst: Marike de Boer en Natasja Hekman
Zondagsschool: Marjan Rozemuller en Ineke Ningbers
Kinderoppas: Marjan Kamphuis en Anneke Kamphuis
09.30 uur: Ds. J.A. Droogendijk in Kerkelijk Centrum Irene.
Organist: dhr. R. Vos van Avezathe
Kindernevendienst: Helsa de Jonge en Erika Kempers
Kinderoppas: Noria Snijders en Esmee Oelen
19.00 uur: Ds. Yorick Breemes in Kerkelijk Centrum Irene.
Jeugddienst. M.m.v. de band “FIJN “ uit Vroomshoop
Collecten: diaconie (jeugdwerk), uitgang: kerkrentmeesters (jeugdwerk)
Jeugddienst 19 november: “GO(L)DDIGGER”
Wat is een golddigger?
Misschien heb je de term “golddigger” wel eens voorbij horen komen. Met
een “golddigger” wordt meestal iemand aangeduid die een relatie heeft
met een miljonair. Maar is geld nu alles in het leven? Er zullen mensen
zijn die zeggen dat het leven er leuker op wordt. Je hoeft namelijk
nergens op te letten en je kunt je alles permitteren. Het nadeel is wel dat
je hebberig wordt en niet wilt delen. Maar is het niet veel belangrijker dat
er in goede en moeilijke tijden iemand is waarmee je geluk en problemen
kunt delen? Bij God kan dat. Hij luistert naar je geluk en helpt je bij je
problemen. Dus wordt jij in plaats van een “golddigger” een GODDIGGER?
Dominee Yorick Breemes zal in deze jeugddienst voorgaan en ons meer
vertellen over de term Go(l)ddigger. De band “FIJN” uit Vroomshoop zal
ons muzikaal begeleiden.
De dienst is op 19 november om 19.00 uur in Kerkelijk Centrum Irene.

2

Zondag 26 november 2017. Kleur Wit.
Laatste zondag van het kerkelijk jaar.
09.30 uur: Ds. J.A. Antonides en ds. F. Schipper in Kerkelijk Centrum
Het Anker. Herdenking van de gestorvenen.
Na de dienst is er koffie en thee.
Kindernevendienst: Herrald Moes en Jacqueline Timmerman
Zondagsschool: Jannet Westera en Fenny Vos
Kinderoppas: Carolien Veenhof en Magreet Drent
09.30 uur: Ds. J.A. Droogendijk in Kerkelijk Centrum Irene.

Herdenking van de gestorvenen.

Na de dienst is er koffie en thee.
Organist: dhr. R. Vos van Avezathe
Kindernevendienst: Thea van ’t Oever en Henrike Wemekamp
Kinderoppas: Jennine Weug en Ruth Bokhove
19.00 uur: Ds. H.O. ter Beek, Zwartsluis, in Kerkelijk Centrum Het Anker.
Collecten: diaconie, uitgang: kerkrentmeesters (jeugdwerk)

Uit de wijken

Zij die ons voorgingen in het voorbije kerkelijk jaar 2016-2017
Het Anker
5 november 2016
8 november 2016
13 november 2016
22 november 2016
24 november 2016
28 november 2016
29 november 2016
29 november 2016
1 december 2016
20 december 2016

Hendrika Drenthen-Eggens
Fennigje Schonewille - Bakker
Femmie Sempel-Schutte
Geertje Hekker-Marsman
Jansje Veneman-Mollen
Albert Harms
Egbert Veltink
Anton van der Mheen
Egberdina Smelt
Albert ten Hartog
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71
82
75
91
78
78
71
84
92
87

jaar
jaar
jaar
jaar
jaar
jaar
jaar
jaar
jaar
jaar

23 december 2016
29 december 2016
29 december 2016
10 januari 2017
17 januari 2017
17 januari 2017
30 januari 2017
13 februari 2017
3 april 2017
5 april 2017
15 april 2017
15 april 2017
7 mei 2017
10 mei 2017
17 mei 2017
23 mei 2017
1 juli 2017
9 juli 2017
15 juli 2017
29 juli 2017
19 augustus 2017
19 augustus 2017
23 augustus 2017
5 september 2017
6 september 2017
16 september 2017
19 september 2017
1 oktober 2017
3 oktober 2017
23 oktober 2017
27 oktober 2017
29 oktober 2017
30 oktober 2017

Jantje van Dalen-Kwakkel
Rianne van der Weide-Ribberink
Aaltinus Gerrits
Hendrika Tijhuis
Willy Tieman-Bosch
Evert Roelofs
Johannes Becker
Willem Veltman
Hendrika Veltman-Mannessen
Jannes Hermannus Potgieter
Jacoba van Staalduinen-Gerrits
Henk Bosch
Fredrika Johanna Dam-Nijboer
Albert Veld
Alie van Tebberen-Hekman
Kees Huiting
Henk Hekman
Gezina Olthof-van Dijk
Herman Gerrits
Roelof Veldhuizen
Hendrik Jan Mulder
Jan Kolkman
Berendina Dogger-Spijker
Tiemen Postma
Gerrit Flierman
Betsie Schutte-Kist
Triensje Zandman-de Groot
Jan Gerrits
Derkje Hansman-Entjes
Johan Bouwman
Jettie Jager-Huisman
Geertje Timmer-Krikken
Hendrik Petter
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76
39
88
61
67
72
90
71
88
80
95
58
75
92
90
77
74
78
71
90
91
78
86
71
83
83
93
59
82
84
83
85
94

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
jaar
jaar
jaar
jaar
jaar

Irene
4 nov 2016
25 dec 2016
26 dec 2016
05 jan 2017
08 jan 2017
12 jan 2017
18 jan 2017
16 febr 2017
25 febr 2017
08 april 2017
30 april 2017
09 mei 2017
29 mei 2017
02 juni 2017
27 juni 2017
20 juli 2017
14 aug 2017
17 sept 2017
01 okt 2017
05 okt 2017
08 okt 2017
19 okt 2017

Frits
Marinus
Wim
Jenny
Johan
Dinie
Dick
Hennie/Zusse
Kees
Dinie
Ben
Jan
Miny
Pé
Jaap
Hans
Adrie
Alie
Gees
Jan
Bé
Jan

Frederikus de Boer
Marinus Klinge
Wim Ekkel
Jennigje van Dijk- Hofsink
Johan Hulsegge
Berendina Hendrika Regeling-Derks
Dirk Kaas
Hendrikje Derks-Ekkel
Kornelis Simon Mulder
Dinie Wuite-Bakhuis
Berend Regeling
Jan de Haan
Wilhelmina Lambers-Jansen
Petertje Kamermans-Vaartjes
Jacob Keizer
Johannes Meinderink
Adriana Ribberink-Schutte
Alie Leemhuis-Zandbergen
Geesien Wind-Prenger
Jan Kuilder
Berend Luisman
Jan Post

70 jaar
85 jaar
80 jaar
93 jaar
73 jaar
64 jaar
69 jaar
85 jaar
71 jaar
64 jaar
64 jaar
71 jaar
90 jaar
86 jaar
84 jaar
67 jaar
68 jaar
85 jaar
71 jaar
35 jaar
71 jaar
69 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.
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De bloemen gaan als groet en ter bemoediging naar:
19 november: Fam. Prenger, Dreef 18 (KCHA)
Mevr. J. Smedema-Kool, Plantsoen 7 (KCI)
26 november: Fam. Davenschot, Van Stolberglaan 24 (KCHA)
Mevr. P.T.J. Kips-Leenstra, Tonnendijk 22 (KCI)
In deze periode hopen 80 jaar of ouder te worden:
19 nov.: Mevr. G. Marsman-van Dijk, De Meulenbelt 24, 7681 AA, 85 jaar
20 nov.: Dhr. G.W. van Laar, Zwolsekanaal 19, 7681 EB, 83 jaar
21 nov.: Mevr. H. Braakman-Zagers, Churchillstraat 3, 7681 XR, 82 jaar
23 nov.: Mevr. A. Gerrits-Hoogenkamp, Koningsweg 24, 7672 GD
Vriezenveen, 88 jaar
25 nov.: Mevr. R. Schuurman-ter Wijlen, Vriezenveenseweg 176, 7602 PV
Almelo, afd. Weleveld, kamer 12, 83 jaar
26 nov.: Mevr. Z. Boksem-Beekelaar, Oranjeplein 5, app. 21, 7681 AZ,
88 jaar
27 nov.: Dhr. B.J. Gerrits, De Kamp 19, 7681 CV, 84 jaar
Onze zieken
UMCG, Hanzeplein 1, 9700 RB Groningen
Dhr. B. Carey, Schoolstraat 20, 7681 CK, afd. E2, kamer 86
Clara Feyoena Heem, Rheezerweg 73, 7771 TD Hardenberg
Mevr. H. Kleinlugtebelt-Otter, Eerste Blokweg 39, 7681 GL, Unit 2, 1e
verd., kamer12
Het Meulenbelt, Vriezenveenseweg 176, 7602 PV Almelo
Mevr. J. van der Mheen-van Eck, Separatiepunt 8, 7681 DW
Mevr. R. Schuurman-ter Wijlen, Koninginneweg 11, 7681 GH,
afd. Weleveld, kamer 1
Het Flierborgh, Oranjeplein 5 , 7681 AZ Vroomshoop
Mevr. J. Moddejonge-Veneberg, Oranjestraat 14, 7681 DM, app. 37
Thuisgekomen uit ziekenhuis of verpleeginrichting:
Mevr. J. Kuiper, Hoofdstraat 6-F, 7681 DG
Mevr. G. Ekkel-van Laar, Hammerweg 6
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Jeugdcollectanten Irene:
19-11:
1. Mirthe Jansen
2. Milou Jansen
3. Diaken
4. Stan Grootoonk’
5. Anouk Berenst
6. Tim Berenst

26-11:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Hannah Wemekamp
Jenneke Wemekamp
Nick de Boer
Britt de Boer
Diaken
Tess Bokhove

Wijk 1 KCHA - Ds. F. Schipper
Bij de diensten
Zondag 26 november is het de laatste zondag van het kerkelijk jaar. Vele
namen worden genoemd. Dankbaar zijn we en troost zoeken we bij de
Levende.
Bijbelkring
De Bijbelkring komt op dinsdag 21 november bijeen, 's avonds om 20.45
uur in Kerkelijk Centrum Het Anker. We lezen in het boek Handelingen, op
reis met Paulus – Handelingen 13.
Hartelijk welkom!
Eeuwigheid
Het is wat met de tijd. Met de eeuwigheid is het veel meer.
F. Schipper
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Wijk 2 KCHA - Ds. J.A. Antonides
In memoriam Jettie Jager – Huisman
Op zondag 3 juni 1934 wordt JETTIE HUISMAN in Tjalleberd (Friesland)
geboren. Omdat haar moeder ziekelijk is, is Jettie als tiener al
verantwoordelijk voor het reilen en zeilen in het gezin. Later werkt ze in
de gezinsverzorging.
Op 16 november 1956 trouwt ze in Heerenveen met Piet Jager; samen
krijgen ze een zoon en twee dochters.
Als haar man de akte voor hoofdonderwijzer heeft gehaald verhuist het
jonge gezin naar Haarlo, een kerkdorp in de Achterhoek. Doordat de
hoofdenwoning naast de school staat wordt Jettie bij het schoolleven
betrokken, ze geniet daar ontzettend van. In 1967 gaat het gezin Jager
terug naar Friesland, Suameer, en begin jaren 70 vinden ze hun
definitieve plekje in Vroomshoop. Al die jaren steunt Jettie haar man in
zijn werk en zorgt ze met liefde voor hun kinderen. Later geniet ze met
evenveel plezier van haar kleinkinderen.
In haar vrije tijd zit ze graag achter de naaimachine, verslindt ze menige
detective en verzamelt ze o.a. engeltjes en gedichtjes.
Begin jaren 90 slaat na een zware operatie de reuma toe en moet ze
beetje bij beetje inleveren. Daarnaast maakt haar hartfalen haar
ontzettend moe. De laatste tien jaar glijdt ze steeds meer af; dat zijn voor
haar echt moeilijke jaren, waarin het wereldje om haar heen steeds
kleiner wordt.
Helaas moest afgelopen april een been worden geamputeerd; na
revalidatie verhuist ze half augustus naar ’t Haarhuus in Westerhaar, waar
ze vrijdag 27 oktober rustig inslaapt.
Donderdag 2 november vond het afscheid van haar plaats in het
crematorium te Almelo.
Janny Rusch, spreekster bij uitvaarten
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Overleden

Zoveel soorten van verdriet,
ik noem ze niet.
Maar één, het afstand doen en scheiden.
En niet het snijden doet zo'n pijn,
maar het afgesneden zijn.

(Vasalis)

Vroeg op de zondagmorgen, 29 oktober 2017 is

KRIKKEN

GEERTJE TIMMER –

overleden. Ze was 85 jaar, geboren op 2 oktober 1932. Ze
woonde in de Boegstaete, nr. 4. In Westerhaar-Vriezenveensewijk zag
Geertje Krikken voor het eerst het levenslicht. Ze groeide er op met een
oudere broer en zus en een jongere zus en broer. Ze ging er naar school
en naar de kerk en werkte bij Jansen & Tilanus. Ze ontmoette Bernard
Timmer en trouwde met hem op 7 oktober 1955. In de kerk werd uit het
boek Exodus gelezen en klonk als leidraad 'met de staf Gods op
huwelijksreis'. Enkele maanden na hun huwelijk verhuisde het echtpaar
Timmer naar Vroomshoop. Een dochter en vijf zonen werden hen
toevertrouwd;
later
de
schoonkinderen,
kleinkinderen
en
achterkleinkinderen. Geslachten gaan, geslachten komen. Haar man
overleed op 3 augustus 1990. In de kerk werd Psalm 40 gelezen –

U, Heer, U weigert mij uw ontferming niet,
uw liefde en uw trouw zullen mij steeds bewaren.

Geertje Timmer was actief in maatschappij en kerk, in politiek en
verenigingsleven. Ze bleef bij de tijd, volgde cursussen en vormde eigen
opvattingen. Ze liet zich in dat alles inspireren door liefde en trouw. Ze
telde haar zegeningen, ook toen ze met het ouder worden meer en meer
lichamelijk ongemak te verduren kreeg. Ze bleef zingen – Jubilate. Haar
geheugen werd minder, maar ze bleef scherp van geest. In het nog
donker van de eerste dag is ze ontwaakt in Gods licht.
Voorafgaand aan de begrafenis op de 'Dennenhof' zijn we in Kerkelijk
Centrum Het Anker bijeen geweest om haar liederen te zingen, om samen
Psalm 139 te bidden, om over de liefde te horen en in de spiegel te zien –
1 Korintiërs 13; en in het licht van het Evangelie Geertje Timmer-Krikken
te gedenken.
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We bidden God om troost en nieuwe Geestkracht voor allen die haar
zullen missen, bijzonder voor haar kinderen, kleinkinderen en
achterkleinkinderen.

FS

In memoriam Hendrik Petter
Op 30 oktober 2017 is van ons heengegaan: HENDRIK PETTER, Hennie,
weduwnaar van mevr. H. Petter-Huiting, Erve Mensman 20-b, Geesteren,
in de leeftijd van 94 jaar; vader, opa, overgrootvader; na afgenomen
leefbaarheid, overleed hij toch nog onverwacht. Op gezegende leeftijd.
Weggeroepen uit dat achttal in de huiskamer in Geesteren, waar hij via
Tubbergen was gekomen, en acht heeft een betekenis van hemelse
Paasbelofte voor mensen. In de dienst noemden we aan elkaar, hoe hij
middels een uitvaart, -- toch weer anders dan bijv. via het voor hem
vertrouwde (Zwolse)kanaal hier op ons dorp waarnaar hij bleef hunkeren -, uit dit aardse leven op weg was gegaan naar Gods haven aan de
horizon, en dankzij Jezus mochten en mogen we, nóg vérderkijkend, voor
hem en ooit ons uitzien naar de Paasdageraad, en haar verwachten;
persoonlijk en als zo grootse uitkomst van de geschiedenis van deze
schepping. Op het grootse ervan werden Hennie en Riek misschien al wel
'ns ietsje betrokken, toen ze tweemaal naar Canada reisden. Maar nu in
de dienst hadden we het uiteraard over die nog hogere dimensie! De
onbevattelijke eeuwige heerlijkheid van God. Het leven van Hennie hier
werd geschetst bovenaan de kaart: Als het leven niet meer gaat zoals je
hoopt...,als veel je wordt ontnomen...,wanneer een ander je verzorgt...,en
leven niet meer leven is...; daarover spraken we ook in de dienst; want
zulke uitdrukkingen waren inmiddels geen theorie gebleven, maar
feitelijke kanten op het levenspad, in de levensloop hier van Hennie.
Afgenomen leefbaarheid voor hem, en ook zijn zorgzame allernaasten
hebben dit meebeleefd. En we konden ons dus indenken, hoe je die vier
zinnen kunt invullen: het hier dragen van hoe het was geworden, mocht
voor hem óvergaan tot in eeuwig leven, beloofd en bij God. De belofte en
echo daarvan zijn er o.a. in de Psalmen volop. We mochten, bij monde
van de familie, veel details in de dienst horen over het opgroeien en de
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jeugd van Hennie, over meerdere bijzondere ervaringen in de roerige
oorlogstijd, en over het leren kennen van Riek, met wie het huwelijk in
1951, op 25 mei; zij had trouwens nagenoeg dezelfde geboortenaam als
Hennie, en kwam van de Tonnendijk; en in 2011 werd hun huwelijk
diamant; en over hun pad, inslagen aan de Oranjestraat, over de
geboorte van de beide kinderen, Dick en Ina; over driemaal een andere
hoedanigheid of modus van wonen aan het Zwolsekanaal: huren, kopen,
en dan nieuwbouw, want zo ging het na opschuiven van de geslachten;
over de komst van kleinkinderen en achterkleinkinderen: best een rijke
reeks; over de verdrietige periode vol vraagtekens, en die te maken had
met het jaar 2008: het verlies van Ineke; over Hennie’s werk in de bouw
en op kantoor; over ook nog later: bezigheden in de werkplaats bij 65+;
of nog later bij 85+ thuis, in schuur en tuin; over het verlies van Riek,
want: Zo’n tweeënhalf jaar geleden waren we ook bijeen in een dienst;
om haar uitgeleide te doen; het werd stiller voor Hennie, en geestelijk in
hem werd het niet sterker. Plotseling werd hij, de sterke boom, geveld. Hij
had vaak op rustige toon gezegd: “Je houdt het niet tegen”; we zijn als
mensen afhankelijk; En we vertrouwen ondertussen, dat hij die in de
bouw werkte, Hennie, nu bewaard is in een ander huis, niet met handen
gemaakt of gebouwd, maar eeuwig; bij God. In 2015 hoorden we ervan,
vanuit Psalm 71; ook nu zochten we een hart onder de riem, uit Psalm 4.
Hennie werd verheven boven de omstandigheden hier, naar ruimte ginds
en met weerzien van dierbaren. Uit het leven hier in onze landstreek naar
de allerveiligste plaats dankzij Jezus, die de opening ertoe bracht, zoals
we geloven. En vooraf heeft God ons biddend roepen tot Hem daarover al
gehoord. En vanuit geloofs-optiek en met hulp van de Geest van God
gaan we zien, hoe de dingen werkelijk zijn. Psalm 4 sluit af met: "In vrede
kan ik mij te ruste begeven en aanstonds inslapen, want Gij alleen, o
HERE, doet mij veilig wonen. Vers 9. Dus God, ja Hij alleen, doet een
mens rustig en veilig wonen". Daardoor kunnen we gerustgesteld blijven.
Dag aan dag, keer op keer. Het doet ons denken aan het laatste regeltje
van vers 2 in Psalm 127, een psalm trouwens die gaat over huizen
bouwen: "Hij geeft het immers zijn beminden in de slaap"; de dood ,een
zuster van de slaap, kwam voor Hennie Petter; maar die dood is het einde
niet; een paar weken voordat straks de Advent begint, mochten/mogen
we het ook weten uit het evangelie, uit Lucas 1:78-79: daar staat zo mooi
iets over Johannes de Doper en met Jezus in aantocht, dat…: "wie
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gezeten zijn in duisternis en schaduw des doods beschenen zullen
worden, en dat onze voeten gericht zullen worden op de weg des vredes";
een uitstekende bevestiging wat psalm 4:9 wil aanwijzen, en nota bene
uit het evangelie zelf. Die vertroosting gaven we elkaar mee,
ds. Antonides.
Bedankt
Ontroerd waren we door de bemoediging, vele kaarten en gebeden
tijdens mijn ziek zijn. Dat heeft ons erg gesteund. Dank!
Jochum en Berthie Postma
Huwelijksjubileum

Maandag 27 november D.V. hopen Feibe en
Dinie Huisman-Berkhof 65 jaar getrouwd te
zijn.
Dankbaarheid is er dat ze al zolang samen
zijn! Ook nu weer extra dankbaarheid na de
val van Feibe deze zomer. Elk jubileum was er
voor hen het “Eben Haëzer”, tot hiertoe heeft
de Heer ons geholpen. In dit vertrouwen op
de Heer, weten ze zich gedragen.
Groet.
In Diene Hand:
(1960)

Ik bin in Diene Hand, o Heer !
Doe löts mie lös - Doe grips mie weer !
Doe löts mie gaon - Doe zets mie stil,
Want àllens geet naor Dienen wil.
Bin ik 'eraakt in groten nood Doe kans mie redden van den dood !
Ik bin in Diene Hand, o Heer !
Doe löts mie lös, Doe grips mie weer !
Ik bin in Diene Hand, o Heer !
Doe löts mie lös - Doe grips mie weer !
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Harr' ik gin ongemak verdeend?
Was al wa'k harr' nich van Die 'leend?
'k Kan zonder Die gin tred vedàn;
Mis ik den pad, wiez' Doe 'n mie an !
Ik bin in Diene Hand, o Heer !
Doe löts mie lös, Doe grips mie weer !
Ik bin in Diene Hand, o Heer !
Doe löts mie lös - Doe grips mie weer !
As Doe an 't eand mie roopen dös,
Griep mie dan vast en lao nich lös,
Maer trek mie op Dien Vader-erf,
Zo da'k veur eeuwig nich verderf.
Ik bin in Diene Hand, o Heer !
Doe löts mie lös, Doe grips mie weer !
Toon Borghuis (1890-1971)
Bovenstaand gedicht geef ik mee. Want zoals uitgesponnen vorige keer
op pagina 10 (zie a.u.b. daar) van die Kerkbode, bleef rouw zich in wijk 2
voordoen als grote schaduw, en om die te begeleiden. Inmiddels: Voor u
en jullie allen "goede moed"!, nu 26 november dichterbij komt; dus dat is
de laatste zondag van het kerkelijk jaar. Trouwens, op een zondag ervóór
hopen we de doop te beleven van AMY BOSCH, op de 19e november;
vanuit de doopzitting, enkele weken vooraf, gaf de familie me alvast de
gewenste dooptekst voor Amy door, uit Galaten; concreter daarover in die
doopdienst en in de volgende Kerkbode; en op de dag na 26 november is
er D.V. een bijzonder huwelijksjubileum, waartoe alle zegen toegebeden,
en zoals hier nu uit de familie wordt meegegeven in de huidige Kerkbode;
hartelijke groeten van uw en jullie ds. J.A. Antonides en familie.

WIJK A KCI - Ds. J.A. Droogendijk
Bij de kerkdiensten
Zondag 19 november
Deze zondag staat in de boeken als een gewone dienst, maar dat gewone
komt er anders uit te zien. De afgelopen zomer zijn jonge gemeenteleden
via de organisatie World Servants naar Bolivia en Guatemala geweest. Ze
willen iets laten zien en horen van wat zij daar tegengekomen zijn en
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meegemaakt hebben. De dienst heeft daarom het karakter van een
terugblik op deze rijke en indrukwekkende periode. Het Bijbelgedeelte dat
volgens het leesrooster aan de orde dient te komen, past helemaal:
Matteüs 25 vers 31 – 46. Daarin gaat het over het oordeel van de
Mensenzoon. We worden ter verantwoording geroepen en dan gaat het
erom wat we hebben gedaan. Alles wat we voor een van de
onaanzienlijksten van Jezus’ broeders of zusters hebben gedaan, hebben
we voor Hem gedaan. De ‘preek’ (de toelichting bij het Bijbelgedeelte)
komt deze keer van de jongeren: zij geven hun ervaringen en indrukken
weer.
Zondag 26 november
De laatste zondag van het kerkelijk jaar, we noemen de namen van de
gemeenteleden die in het afgelopen jaar (van 1 november tot en met 31
oktober) zijn overleden. Dat zijn er veel, te veel om dat plaats te laten
vinden in één (gezamenlijke) dienst. Daarom is er zowel in Kerkelijk
Centrum Het Anker als in Kerkelijk Centrum Irene een dienst. Deze
diensten zijn door commissies voorbereid. De preek zal gaan over
Openbaring 1 vers 18 en 19. Daar zegt Jezus: ‘Wees niet bang. Ik ben de

eerste en de laatste. Ik ben degene die leeft; ik was dood, maar ik leef,
nu en tot in eeuwigheid. Ik heb de sleutels van de dood en het dodenrijk.’

Uit de gemeente
- Mevr. G. Ekkel-van Laar, Hammerweg 6, is weer thuis. De revalidatie in
Krönnenzommer zit erop en het herstel zet zich langzaam maar zeker
voort.
- Bob en Zwiertje Carey, Schoolstraat 20, verblijven nog steeds in
Groningen. Er doen zich nogal wat complicaties voor, zodat niet goed te
zeggen valt hoe het nu gaat. Het is elke dag weer anders. Wel is duidelijk
dat iedereen zich geweldig inspant. We houden hoop en bidden voor hen
om volharding.
- Mevr. L. Nieboer-Warringa, Julianastraat 57, kreeg vorige maand een
terugval. Wat het nu geweest was en is, weten we eigenlijk nog niet. Wel
is het zo dat het niet langer verantwoord is om alleen thuis te blijven. Ze
is hierom naar Krönnenzommer gegaan (afdeling De Rahnerhoek,
Kafmolen 24). We beseffen dat deze overgang niet gemakkelijk is, maar
we hopen dat ze daar haar draai zal weten te vinden.
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- Sommige mensen bereiken een hoge leeftijd. Dat heeft iets dubbels: aan
de ene kant is het een voorrecht om oud te worden; aan de andere kant
betekent het bijna altijd inleveren en dingen prijsgeven. Dat laatste vinden
we (bijna) allemaal moeilijk. Het is echter niet anders. We bidden dat zij
de kracht krijgen om die dingen te aanvaarden die zij aanvaarden moeten.

WIJK B KCI

JAD

Jeugd en jongere gemeenteleden
Hoi allemaal,
Aanstaande vrijdag 17 november is er weer een gezellige Spirit avond!
We houden deze avond een heuse Bijbelbingo, waarbij supertoffe prijzen
zijn te winnen.
Spirit is elke 3de vrijdagavond van de maand van 19.00 uur tot 20.30 uur
in de bovenzaal van Het Anker voor iedereen vanaf 12 jaar. De kosten zijn
€1,50 per keer!
Dus voel je van harte welkom en neem je vrienden mee!
Groetjes Hilliene en Judith

Van de kerkenraad
Gemeenteavond 8 november 2017.
In Kerkelijk Centrum Irene woonden op 8 november jl. ongeveer 60
gemeenteleden de gemeenteavond bij.
Ds. Droogendijk opende de vergadering en gaf een uitleg over
Bijbelvertellingen van “Kind op Zondag”, “Vertel het maar” en “Bijbel
basics”. Het is gebruik binnen onze kerk om aan te sluiten bij “Kind op
Zondag”. Echter de verhalen zijn meestal uit het Nieuwe Testament.
Bij “Vertel het maar” worden ook verhalen uit het Oude Testament
gebruikt.
“Bijbel Basics” kent 200 verhalen uit de Bijbel voor 4 – 8 jarigen en 8 –
12 jarigen.
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De heer H.W. Nieboer, voorzitter, gaf aan dat het verslag van de
gemeente-avond van 20 april 2017 niet op de agenda is vermeld. Omdat
zowel de Kleine Kerkenraad als de Grote Kerkenraad akkoord zijn gegaan
met de juiste weergave, gaan de gemeenteleden ook akkoord.
De begrotingen van de kerkrentmeesters en de diaconie werden
behandeld.
De heer F. Dubbink gaf namens het college van kerkrentmeesters een
toelichting op de jaarcijfers. De begroting van 2017 gaf een tekort te zien
terwijl de begroting voor 2018 op nul uit komt.
De voorzitter vroeg de gemeenteleden in te stemmen met de begroting
van de kerkrentmeesters. De begroting werd goedgekeurd met dank aan
de kerkrentmeesters.
Wel werd opgemerkt door de voorzitter dat, indien ds. Kroeze predikant
was gebleven in Vroomshoop, wij een flink tekort zouden hebben gehad.
De voorzitter spreekt de hoop en het vertrouwen uit dat het begrote
bedrag ook komend jaar weer binnen mag komen.
De heer J. Kleinjan gaf namens het college van de diaconie een toelichting
op het collecterooster 2018. Dit wordt desgevraagd goedgekeurd.
Daarna gaf hij een toelichting op de begroting van de diaconie. Ook
hiermee stemden de gemeenteleden in.
Nieuws vanuit de kerkenraad.
De Grote Kerkenraad kan besluiten nemen, stelt de voorzitter. Bij
belangrijke besluiten moet ook de gemeente gehoord worden.
Het 1e jaar na de fusie zit er bijna op. We hebben mooie bijeenkomsten
gehad en er gaat heel veel goed. Natuurlijk kan het soms nog wel wat
beter en sneller maar we zijn met elkaar heel goed op weg.
Het onverwachte vertrek van ds. D, Kroeze heeft ook invloed gehad op
het proces. Het werk moet doorgaan en gelukkig hebben de verschillende
commissies zelf al veel opgepakt. Helaas kon de groep van Kerk.nu hier
niet aanwezig zijn, maar ook zij willen graag een aanspreekpunt.
Er heerst een goede sfeer in de Kerkenraad. Er is openheid en er wordt
geluisterd naar elkaar.
De kerkenraad wil graag de mening horen van de gemeente inzake
onderstaande twee punten:
Hoe geven we de wijkindeling vorm?
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Op dit moment neemt ds. Droogendijk de drie secties van ds. Kroeze nog
waar. De Grote Kerkenraad vindt het beter dat elke predikant zijn eigen
wijk krijgt.
Wel is afgesproken dat, daar waar gewenst, de predikanten na overleg
met gemeenteleden kunnen aangeven dat zij graag bepaalde gezinnen
blijven bezoeken. Ook een gemeentelid kan dit in een specifieke situatie
aangeven. Samen met het kerkelijk bureau wordt gekeken hoe de wijken
ingedeeld kunnen worden.
De aanwezige gemeenteleden stemmen in met deze opzet.
Hoe geven we het pastoraat vorm? Er zijn te weinig ouderlingen. Er is een
jeugdouderling nodig. De voorzitter is verheugd mee te kunnen delen dat
er een ouderling pastoraat bijkomt en dat er een tweede voorzitter komt.
De talentenbank heeft geen namen meer van gemeenteleden die een taak
op zich kunnen nemen, dus de zorg over de vacatures blijft groot.
Nadere invulling vacature van ds. D. Kroeze.
De voorzitter geeft aan dat de Grote Kerkenraad adviseert een
jongerenwerker te zoeken voor een bepaalde periode. Op jaarbasis zal dit
een extra uitgave betekenen van zeker € 15.000,--. Afgesproken is dat de
jeugdouderlingen en de jeugdraad een profielschets maken, waarin staat
wat we als gemeente verwachten van een jongerenwerker?
Als de gemeente dit ook een goed idee vindt, zouden we dat ook terug
moeten zien in de vrijwillige bijdrage, zo stelt de voorzitter.
Het college van Kerkrentmeesters is niet tegen een jongerenwerker, maar
geven als waarschuwing wel mee dat er een tekort op de begroting zal
ontstaan. Dit zal ook uit de meerjarenbegroting die het college gaat
maken naar voren komen. In februari/maart weten we hoe de kerkelijke
bijdrage is.
Daarbij komt ook de vraag aan de orde hoe we met onze kerkgebouwen
verder moeten.
Een gemeentelid merkt op dat het de intentie is om de eerste vijf jaar niet
aan het gebruik van beide gebouwen te tornen, maar dat destijds is
afgesproken dat deze termijn niet bindend is.
De voorzitter geeft aan dat deze optie serieus bekeken zal worden en dat
de gemeente op de hoogte wordt gehouden.
Ook een opmerking van een gemeentelid om één kerk per zondag te
gebruiken wordt reeds bekeken. Het levert wel geld op maar toch niet zo
veel.
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Het is heel belangrijk een jongerenwerker aan te stellen, stelt een
gemeentelid. De band met de jeugd moet niet verdwijnen.
Een overgrote meerderheid van de aanwezigen stemt in met het
voornemen een jongerenwerker voor bepaalde tijd te zoeken.
Rondvraag.
Enkele opmerkingen bij de rondvraag.
Waarom wordt het Klein Gloria niet in beide kerken gezongen.
De avondmaalsviering in KCI verliep niet helemaal goed. Hier wordt naar
gekeken.
Opgemerkt wordt dat de verlichting niet voldoende was om de predikant
goed te zien.
Voorgesteld wordt om de eerste 150 liederen uit het Liedboek Psalmen te
noemen.
Op de website wordt de predikant genoemd. Niet altijd de orde van
dienst.
Ook vermelding van welke dienst er gehouden wordt stelt men op prijs.
De voorzitter geeft aan dat bovengenoemde punten besproken zullen
worden.
Desgevraagd deelt ds. Droogendijk mee dat er een flinke groep 18+-ers
de catechisatie volgen. Wie van deze jongeren belijdenis wil gaan doen is
nog niet bekend. Dit wordt later besproken.
De voorzitter dankt de aanwezigen voor de inbreng tijdens deze prettige
vergadering en geeft aan dat dit zijn laatste gemeenteavond is als
voorzitter.
Hij stopt in januari 2018. Vanaf dan zal Gerda de Olde voorzitter zijn.
Ds.Antonides eindigt met ons met een gedicht.
Gerda de Olde, 2e voorzitter

Van de kerkrentmeesters
Collecteopbrengsten van oktober:
01 oktober € 251,95
08 oktober € 224,98
15 oktober € 306,37
Bruidspaar Hendriksen € 40,15.
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23 oktober € 289,50
29 oktober € 307,52

Verantwoording van de giften:
Via de contactpersonen ontvangen:
Mevr. Flierman 10 euro (toren)
Mevr. Hilbrands 16 euro (toren)
Via ds. Schipper 10 euro (kerk) en 20 euro (toren)
Via ds. Antonides 10 euro, 20 euro en 25 euro (waar nodig)
en 15 euro (toren)

Van de diaconie

DAG VOOR “MANTELZORGERS” IN VROOMSHOOP”
Vrijdag 10 november 2017 was voor ons als diaconie zijnde weer een dag
met voldoening. Dit jaar gingen we samen met 20 vrijwilligers op pad om
120 mantelzorgers een pakketje te bezorgen.
Met de slogan “ Mantelzorg doe je samen ” was het voor ons een dag
met voldoening. Meestal even een kort gesprek, soms een kop koffie er
bij, waaruit dan naar voren kwam dat hun mantelzorg aan hun naaste
met grote liefde wordt gedaan.
Het is gewoon een hele grote inzet van mensen voor mensen, al met al
een geslaagde dag. Onderstaand het gedichtje dat wij bij de attentie
hadden gesloten.
“Dag van de mantelzorg 2017”
Mantelzorg is iets wat je zomaar kan overkomen,
je hebt de zorg voor een ander op je genomen.
Even laten weten dat we er voor je zijn door naar
je te luisteren en je een schouderklopje te geven.
Rood is de kleur van de roos als waardering voor
alles wat uit LIEFDE voor je naaste wordt gedaan.
Chocolade hoort erbij, even een
“geniet momentje “, dat maakt je blij.
Inspanning vraagt om rust, want om hulp vragen
doe je niet gauw, toch is ontspanning goed voor jou !
Al het zware werk willen wij belonen door
aandacht en belangstelling te tonen.
Wij zeggen MERCI keer op keer,
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voor al je goede zorgen altijd weer.
We willen je bedanken voor alles wat je doet
want aandacht en waardering doet je goed.
WvV 2017
In 2018 gaan we op zaterdag 10 november de “Mantelzorgdag” weer
onder uw aandacht brengen. Voor nu bedanken wij iedereen die heeft
meegeholpen om deze dag tot een bijzondere dag te maken !!
Een hartelijke groet, namens de diaconie, van de mantelzorgdag
commissie.
Opbrengst collecte Wilde Ganzen
De collecte van Dankdag en zondag 5 november (Heilig Avondmaal) voor
de Wilde Ganzen heeft het mooie bedrag van € 1002,33 opgebracht.
Hiervan was € 67,40 van Het Flierborgh.
Hartelijk dank hiervoor!

Verdriet kijkt terug
Angst kijkt om zich heen
Geloof kijkt omhoog
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Mededelingen
Agenda
de catechisaties lopen nog door zoals bekend op dinsdagen
17-11-2017 19.00u. Spirit in KCHA
17-11-2017 19.00u. repetitie kerstprojectkoor
17-11-2017 18.45u. gebedskring in KCHA
20-11-2017 19.30u. redactievergadering in KCI
20-11-2017 19.30u. diaconie in KCHA
21-11-2017 19.30u. college kerkrentmeesters in KCI
21-11-2017 20.45u. Bijbelkring in KCHA
21-11-2017 19.30u. vervolgvergadering werkgroep KCHA 26 nov.
in KCHA
23-11-2017 09.00u. preekvoorzieners ook eerst in
voorgangersoverleg in KCI
23-11-2017 19.30u. sectievergadering van een sectie, in KCI
23-11-2017 19.30u. jeugdraad
23-11-2017 19.45u. classis te Ommen
24-11-2017 19.00u. repetitie kerstprojectkoor
27-11-2017 19.30u. moderamen, in KCHA
29-11-2017 09.00u. werkgemeenschap predikanten, in KCI
29-11-2017 19.30u. ouderlingenberaad/consistorie in KCHA
29-11-2017 19.30u. Hvg "Ruth", in KCH
29-11-2017 20.00u. vergadering zondagsschool in KCHA
30-11-2017
vrouwencontactgroep sinterklaasavond in KCI
01-12-2017 18.45u. gebedskring in KCHA
01-12-2017 19.00u. repetitie kerstprojectkoor
06-12-2017 09.30u. woensdagochtend -gespreksgroep V&T,
misschien over Advent, in KCI
06-12-2017 19.30u. kleine kerkenraad, in KCHA
Woensdagochtend-gespreksgroep V&T.
In de vorige Kerkbode in m'n groet hebt u enkele onderwerpen gelezen,
zoals onder ogen gekomen binnen onze gespreksgroep, in de loop der
weken; in de agenda van de Kerkbode nu, staat ook het vermoedelijke
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onderwerp zoals het plan voor een volgende keer, ditmaal op 6 december,
dus een iets latere datum; hartelijke groeten, ds. Antonides.
CURSUS: “KOM HEILIGE GEEST”
Zoals al aangegeven in het programma van Vorming
en Toerusting aan het begin van het seizoen, starten
we begin 2018 de cursus over ‘De Heilige Geest’.
Drie avonden onderricht, bewustwording, en
gesprek. Ds. Jelle de Kok zal ons daarin instrueren
en onze ‘zoektocht’ begeleiden. (gemeentepredikant
in Wilsum en toerustingspredikant EW).
Een
cursusboekje helpt ons wat op weg. Plaats: Kerkelijk
Centrum
Irene
Wanneer: Op woensdagavond 31 Januari ; 14
februari en 21 februari 2018. (Het is echt de bedoeling om dan ook drie
avonden aanwezig te zijn)
We beginnen om 20.00 uur , maar vanaf
19.30 inloop met koffie.
De kosten voor de cursus bedragen 15,00
euro. Wij nodigen u wederom van harte uit om ‘een stap’ te zetten om
Zijn bedoeling met ons te verstaan . En…, wellicht denkende aan een
drukke agenda, noteer en geef je nu op! Mail (ook voor inlichtingen)
naar:
Jolanda Elzinga (j.elzinga333@outlook.com); Henk Koldenhof
(h.koldenhof@hetnet.nl ). Na opgave ontvang je t.z.t meer informatie.
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,
Daarlerveen 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 11
december, dinsdag 12 december, woensdag 13 december, donderdag 14
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december, maandag 18 december, dinsdag 19 december en woensdag 20
december tussen 18.30-19.30 uur. En op zaterdag 16 december tussen
10.30-11.30 uur. Ook kunt u de kaarten inleveren bij De Oale Bakkerij ,
Noorderweg 89 te Geerdijk (tijdens openingstijden) en bij kringloopwinkel
De Ketting, 1e Blokweg 20 (tijdens openingstijden). Tevens kunt u de
kaarten inleveren tijdens de Kerstmarkt op 15 december in KC Irene.
De opbrengst van de kerstkaarten bezorgactie is bestemd voor beamers
voor KC Het Anker en KC Irene,
De bezorgactie start op maandag 11 december 2017 en eindigt op vrijdag
22 december 2017. 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 onderstaand persoon opgeven!
Voor vragen, de activiteitencommissies van Het Anker en Irene,
Jannnette
Heideman
,tel:
641524
of
per
e-mail
jannetteheideman@gmail.com
Kerstmarkt vrijdag 15 december 2017,
Op vrijdag 15 december zal onze Protestantse gemeente een aantal
activiteiten organiseren tijdens de kerstmarkt.
In KC Irene en buiten in de kraam voor KC Irene 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.
Er zijn ook gedecoreerde kerstballen te koop. Deze kunt u bestellen bij
Nel v/d Vinne, tel: 0546641942.
Er is dit jaar ook een kraam van eigen gebreide en gehaakte spullen op de
goederenmarkt aanwezig. Gea Kelder maakt deze dingen zelf.
De opbrengst van de verkoop hiervan gaat naar 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 thuis wat liggen en wilt u het wel weggeven.:
* u mag het bij mij thuis komen brengen. (Esdoornlaan 44, Vroomshoop.)
* tevens zal er op 15 december een doos staan waar u wol/garen brei/haalnaalden enz. in kunt leveren.
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Als het u leuk vindt om ook mee te breien of te haken, kunt u contact
opnemen met Gea Kelder, 0546-644920.
Knieperties

Donderdag 9 november zijn we begonnen
met knieperties bakken.
Lijkt het je leuk om te helpen bakken en zo
op een gezellige manier je steentje bij te
dragen aan het Kerkenwerk, geef je dan op
bij Jannette Heideman, tel: 0546641524.
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 uitnodigen om ons te komen helpen,
hiervoor gaan we enkele avonden inplannen.
Het is ook mogelijk om eerder knieperties te bestellen. Bel hiervoor naar
Jannette Heideman, tel 641524 of naar Louise Dubbink, tel 643247. Je
mag ook het strookje inleveren dat je achterin de Kerkbode vindt in KC
Irene of KC Het Anker. Hiervoor staat een bus in de hal. Ze worden dan
zelfs bij je thuis bezorgd.
Je 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 jullie allemaal onze knieperties gaan bestellen, ze zijn erg
lekker!!!
Kerststukjes, kransen, graftakken etc.
Er worden in de week voorafgaand aan de kerstmarkt ook weer
kerststukjes etc. gemaakt.
Hierover volgt in de volgende Kerkbode meer info.

24

Aanleveren prijzen: Misschien hebt u nog wat aan te bieden als prijzen
voor de Kerstmarkt, bijv. eigengebakken cake, taart
of andere
eigengemaakte dingen, daarvoor kunt u ook naar onderstaande adressen
bellen.
Namens de Kerstmarktcommissie,
Jannette Heideman , tel: 0546641524
Louise Dubbink, 0546643247

Overige berichten
Collecte Waypoint
Als vrijwilliger voor Waypoint mag ik voor het tweede jaar een
collecteweek organiseren. Om het werk van Waypoint meer onder de
aandacht te brengen in Twenterand, is ons doel om 30.000 adressen in de
vier hoofdkernen te bereiken. De opbrengst voor financiering van de
activiteiten van Waypoint.
Om dit doel te bereiken zijn er kernhoofden en collectanten nodig.
We zoeken mensen met een Christelijke basis. Daarom benaderen we alle
kerken in Twenterand.
De mensen, die willen meewerken kunnen hun naam +emailadres
doorgeven, met de straat van hun voorkeur.
Ze kunnen dit doen naar mijn email adres: johnhemstede@hotmail.com

Prentenbijbels voor China
Veel kinderen op het platteland van China zien hun vader en moeder bijna
nooit. Hun ouders werken in de stad. Op zondagsscholen worden die
'verlaten kinderen' liefdevol opgevangen. Het NBG wil zondagsscholen in
China voorzien van een prentenbijbel.
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Het helpt de zondagsschoolleerkrachten enorm als ze bij hun lessen een
prentenbijbel kunnen gebruiken.
Maar christenen op het platteland kunnen zelf niet aan prentenbijbels
komen, omdat ze die niet kunnen betalen. Het Nederlands
Bijbelgenootschap wil hen - met uw hulp - graag steunen.
Achtergrond-informatie
Er zijn 240.000.000 kinderen in China. Veel meer jongens dan meisjes
vanwege de ‘Eenkindpolitiek’. In sommige delen van China is een
zondagsschool nog steeds verboden, in andere delen van het land gaat
het juist heel goed met de zondagsscholen.
In sommige delen van het land is veel meer godsdienstvrijheid dan in
minder westers georiënteerde gebieden. Wat in Peking wordt toegestaan,
is niet overal in China praktijk. Vandaar dat er grote verschillen zijn; er
bestaat godsdienstvrijheid, naast christenvervolging.
Kinderen in de knel
Vaders en moeders trekken van het platteland naar de stad voor werk. Er
zijn zo’n 70 miljoen achtergelaten kinderen. Van 30 miljoen kinderen
werkt zowel de vader als de moeder in de stad. Zij zien hun ouders
hooguit enkele dagen per jaar.
De ouders kunnen hun kinderen niet meenemen naar de stad, omdat ze
hun kinderen niet mogen laten inschrijven voor een school. Ook hebben
ze geen recht op gezondheidszorg.
Kinderen wonen in het beste geval bij hun grootouders. Omdat die naast
het opvoeden van hun kleinkind ook hard moeten werken op het land, is
dit een zware taak.
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Kerken
Kerken ontfermen zich over deze kinderen, onder andere door hen
onderwijs op zondagsscholen aan te bieden. Voor dat onderwijs zijn de
prentenbijbels nodig.
Om die kinderbijbels betaalbaar te houden (of zelfs gratis aan te bieden)
is hulp nodig uit het buitenland. Het Nederlands Bijbelgenootschap wil
daar graag aan bijdragen.
Bron: Nederlands Bijbelgenootschap
Contactpersoon: Henk Schutte

HGJB-Kerstconferentie
Ben jij tussen 17 en 25 jaar? Wil je een geweldige ‘tussen-kerst-enoudjaar-ervaring’ èn heldere antwoorden op jouw vragen over een leven
met God? Kom naar de HGJB-Kerstconferentie (KC) en beleef vier
onvergetelijke dagen met zo’n duizend leeftijdsgenoten. Zorg dat je er bij
bent, alleen of met je vriend(in)(n)en: 27 t/m 30 december, bungalowpark
Pagedal in Stadskanaal. Opgeven & info: www.hgjb.nl/kc2017. Van harte
welkom!
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Bijbelleesrooster
Zondag
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag
Zondag
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag

19 november
20 november
21 november
22 november
23 november
24 november
25 november
26 november
27 november
28 november
29 november
30 november
1 december
2 december

2 Tessalonicenzen 1: 1-12
2 Tessalonicenzen 2: 1-17
2 Tessalonicenzen 3: 1-18
Psalm 128
Matteüs 24: 29-44
Matteüs 24: 45-51
Psalm 85
Matteüs 25: 1-13
Matteüs 25: 14-30
Matteüs 25: 31-46
Jeremia 24: 1-10
Jeremia 25: 1-14
Jeremia 25: 15-26
Psalm 19

Opgavestrookje knieperties:
Naam…………………………………………………………………………………
Adres………………………………………………………………………………….
Tel. Nr. ……………………………………………………………………………….
Ik/wij wil(len) graag …………………………………zak(ken) knieperties
bestellen
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