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Vooraf.
Johannes 1 : 1-18. Werkelijk “vlees” geworden !
Het begin van het Evangelie volgens Johannes wordt vanwege heel
kunstige taal dikwijls in de wereldliteratuur geciteerd. Die Bijbelverzen uit
Gods Geest nodigen zeer zeker uit om steeds opnieuw ons te
verwonderen over het geheim van de afkomst van Jezus. De Evangelist
heeft een destijds bekende hymne met uitspraken over de Doper
uitgebreid en bewust meegegeven aan het begin van dit Evangelie, om zo
elke misvatting tegen te gaan, namelijk tegen de vergissing in, dat Jezus
niet de Zoon van God zou zijn. En meteen wordt zo ook de grondtoon
gezet van het hele Evangelie volgens Johannes: Degene, van wie
Johannes getuigt, is het “vlees”-geworden Woord van God; dit Woord was
er al in den beginne bij God, en is tegelijk zelf God. Een enorm geheim.
Voor mensen rond de Middellandse Zee, die opgegroeid waren met een
Grieks denken, was inderdaad de blijde boodschap van het Evangelie op
voorhand al aanstootgevend; want, zo vonden zij: het goddelijke en het
menselijke onderscheiden zich immers juist erdoor, dat het goddelijke
onsterfelijk is en het menselijke sterfelijk. En ontwikkelde mensen
probeerden dan ook de ergernis over de christelijke goede boodschap te
ontwijken; zo waren zij vindingrijk, en bedachten van alles: ze bestreden
over Jezus het eeuwige Zoonschap of ook beweerden ze dat de Zoon van
God alleen maar een schijnlichaam een poosje had aangenomen, en Hij
zou dan ook niet werkelijk zijn gestorven, maar al eerder weer naar de
hemel zijn opgetild. Maar de Evangelist Johannes gaat bij voorbaat hier
tegenin, meteen in de aanvang van wat hij wil doorgeven; hij beveelt aan,
in dichterlijke uitdrukkingen om de volledige blijde boodschap te
accepteren: de onsterfelijke eeuwige God is nota bene een sterfelijk mens
geworden. “Vlees” betekent dan, dat het gaat om onze/de menselijke
kant: een armzalige, afhankelijke, aan de dood onderhevige manier van
bestaan; Alleen zó, ja als werkelijk totaal mens, kon God ons, sterfelijke
mensen, laten deelhebben aan Zijn onsterfelijkheid en heerlijkheid. Al in
de vroegste eeuwen van onze jaartelling, maar ook een paar eeuwen
geleden, neigden ontwikkelde christenen ertoe om, net zoals toen dus in
het vroege Griekse denken, het geheim van Kerst plausibel te willen
verklaren, terwijl zij hun weten en kennis als eindnormen wilden laten
gelden en dan in oude verhalen nog net wel een kleine betekenis wilden
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aanwijzen, als men spottend vindt dat men het aan ons als christenen wil
gunnen. Wat een nog steeds bestaande scepsis! De grootste
wetenschappers echter geven vaak bescheiden de grenzen van hun
kennen toe, en tonen en uiten, dat het aan de werkelijk wijze mens ook
actueel nog mogelijk is om zich te openen voor ruimere dimensies dan het
verstand, en dus dan in geloofsvertrouwen voor de onverkorte
gelukbrengende boodschap van Kerst. Voor u en jullie daarin: gezegende
Kerstdagen en Epifanie, op weg naar nieuwjaar!,
ds. Antonides.

Zondag 24 december 2017. 4de Advent
Kleur Paars
09.30 uur: Ds. F. Schipper in Kerkelijk Centrum Het Anker
Kindernevendienst: Helsa de Jonge en Marieke Breukelman
Zondagsschool:
Kinderoppas: Dorinda Grondman
21.00 uur: Ds. J.A. Antonides in Kerkelijk Centrum Irene
Kerst.nu, interkerkelijke samenzang
De Kleur van deze samenkomst is Wit
M.m.v. een blazersensemble en de Kerk.nu band
Vanaf 20.15 u. is er warme chocolademelk
Organist: Marco Rozemuller
Collecten: diaconie, uitgang: kerkrentmeesters (onderhoud orgels en
installaties)
Uitleg van de gezamenlijke werkgroepen liturgische schikkingen
4e Adventszondag 24 december 2017

Morgendienst in Het Anker

Lezing Jesaja 62:8 – 63:4: “Het wordt veilig”.
Jesaja vertelt dat er tijden aanbreken van recht, vrede en eerlijkheid.
Uitleg van de schikking
Jesaja 63: 1: “Wie is het die van Edom komt in helderrode klederen?
De kleding wordt uitgebeeld door drie rode bloemen. De rode bessen
staan voor de bloeddruppels.
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Kerstsamenzang in Irene

Korte uitleg van de predikant over Lucas 2 waarin o.a. staat “Wees niet
bevreesd”.
Uitleg van de schikking
“Wees niet bevreesd”.
De engel wordt verbeeld door een witte orchidee. De kerstbal
symboliseert Maria.
Maandag 25 december 2017. 1ste Kerstdag
Kleur Wit
09.30 uur: Ds. J.A. Antonides in Kerkelijk Centrum Het Anker
Organist: dhr. J.C. Labrijn
M.m.v. een Kerstprojectkoor o.l.v. Alice Oosterveen
Orde van dienst aanwezig
Kinderoppas aanwezig
09.30 uur: Ds. J.A. Droogendijk in Kerkelijk Centrum Irene
Gezinsdienst. Thema: “Een boek vol verwachting”
Organist: mevr. T. Joor
Kinderoppas: Jannemiek Uitzetter, Channah Sanderman en
Esmee Oelen
N.B. ’s avonds is er geen dienst!
Collecten: diaconie (kinderen in de knel), uitgang: kerkrentmeesters
(onderhoud orgels en installaties)
Uitleg van de gezamenlijke werkgroepen liturgische schikkingen
1e Kerstdag 25 december 2017
Lezing Lucas 2: 1-20: “Het wordt licht”.
Jezus wordt geboren in een stal in Bethlehem. Herders zijn de eersten die
ervan horen en de engelen zingen een lied.
Uitleg van de schikking
Lucas 2: 20: “En de herders keerden terug, God lovende en prijzende om
alles wat zij hadden gehoord en gezien.”
De Kerstkaars symboliseert het Licht. De chrysanten en het groen
verwijzen naar de schapen in het veld.
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Kerstdienst met Kerstprojectkoor in Het Anker
De Kerkdienst op 1e Kerstdag om 9.30 uur in K.C. Het Anker is
een dienst met bekende Kerstliederen.
De Kerstliederen worden afwisselend met orgel- en met pianobegeleiding
gezongen. Het speciaal voor deze dienst samengestelde Kerstprojectkoor
o.l.v. Alice Oosterveen zingt in wisselzang met de gemeente een aantal
mooie Kerstliederen.
Voorganger in deze dienst is ds. J.A. Antonides. Het orgel wordt bespeeld
door Jan Labrijn, de piano door Alice Oosterveen. Iedereen is van harte
welkom! Neem gerust een familielid, vriend, vriendin, buurman of
buurvrouw mee.
Dinsdag 26 december 2017. 2de Kerstdag
Geen dienst
Zondag 31 december 2017. Oudjaarsdag
Kleur Wit
09.30 uur: Ds. F. Schipper in Kerkelijk Centrum Irene
Organist: Alice Oosterveen
Kindernevendienst: Henrike Wemekamp en Marieke
Breukelman
Kinderoppas: Noria Snijders en Hermien Heuver
19.00 uur: Ds. J.A. Droogendijk in Kerkelijk Centrum Het Anker
Collecten: diaconie, uitgang: kerkrentmeesters (onderhoud orgels en
installaties )
Maandag 1 januari 2017. Nieuwjaarsdag
Kleur Wit
10.00 uur: Ds. J.A. Droogendijk in Kerkelijk Centrum Irene
Organist: dhr. J. Visser
Vanaf 9.30 u. staat er koffie en thee klaar
Collecten:
diaconie; uitgang: kerkrentmeesters
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Zondag 7 januari 2018. Epifanie
Kleur Wit
09.30 uur: Ds. J.A. Antonides in Kerkelijk Centrum Irene
Bevestiging ambtsdragers. Kleur Rood.
Ambtsdragers gaan, komen of blijven
Na de dienst is er koffie en thee
Organist: Alice Oosterveen
Tienerkerk (12+); Tienerkerk JONG! (gr. 7 + 8)
Kindernevendienst: Janet Bouwmann en Erika Kempers
Krummeldienst (gr.1 t/m 3)
Kinderoppas: Ruth Bokhove en Janique van der Vinne
19.00 uur: Ds. J.A. Droogendijk in Kerkelijk Centrum Het Anker
Collecten: bloemengroet, uitgang: kerkrentmeesters

Uit de wijken
Wijziging redactie kerkbode
Per 1 januari gaan Anita Pannen en Aafke Uilhoorn stoppen met het
redactiewerk voor de kerkbode.
Wij danken beiden voor hun jarenlange inzet en prettige samenwerking,
en wensen hen alle goeds toe.
Marry Rotman komt de redactie versterken. Wij heten haar van harte
welkom!
De bloemen gaan als groet en ter bemoediging naar:
24 dec. Mevr. H. Smelt-Kwakkel, Churchillstraat 16 (KCHA)
Mevr. J. Kuipers-Zandbergen, 1e Blokweg 88 (KCI)
31 dec. Mevr. J.H. Heida-Alberts, Prinsenkamp 32 (KCHA)
Dhr. J. Dekker, Stobbelaan 53 (KCI)
7 jan. Mevr. C.A. de Groot-Bos, Kosterskamp 4, kamer 9 (KCHA)
Dhr. M. Hekman, Dillenburgstraat 12 (KCI)
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In deze periode hopen 80 jaar of ouder te worden:
25-12: Dhr. F.W. Prenger, Dreef 18, 7681 CS, 80 jaar
25-12: Mevr. G.J. Olthof-Willems, De Vogelkers 18, 7681 JJ, 84 jaar
25-12: Dhr. H. de Jonge, Hoofdstraat 14a, 7681 DG, 83 jaar
25-12: Dhr. R. Smid, Hoofdstraat 23, 7681 DH, 81 jaar
27-12: Dhr. F. Ledegang, Bosweg 12, 7681 GJ, 80 jaar
29-12: Mevr. M. van der Velde-Broekate, Nieuwstraat 31, 7681 ER, 81 jaar
29-12: Dhr. H.J. Davenschot, Van Stolberglaan 24, 7681 GC, 80 jaar
30-12: Dhr. H.J. Pierik, Prinsenkamp 73, 7681 BC, 81 jaar
01-01: Mevr. M. Bouwhuis-Voortman, Dillenburgstraat 2, 7681 AK, 80 jaar
01-01: Mevr. P.T.J. Kips-Leenstra, Tonnendijk 22, 7681 BN, 82 jaar
02-01: Mevr. J.J. Webbink-de Groot, Tonnendijk 16, 7681 BN, 95 jaar
03-01: Dhr. H. Uilhoorn, Koningin Beatrixlaan 11, 7681 AG, 87 jaar
05-01: Mevr. J. Kuipers-Zandbergen, 1ste Blokweg 88, 7681 GV, 81 jaar
06-01: Dhr. J. Dekker, Stobbelaan 53, 7681 ZN, 95 jaar
06-01: Dhr. M. Hekman, Dillenburgstraat 12, 7681 AK, 82 jaar
06-01: Mevr. C.A. de Groot-Bos, Kosterskamp 4, k 009, 7683 VV Den Ham
90 jaar
07-01: Mevr. C. van ’t Ende-Sok, Stobbelaan 11, 7681 ZN, 89 jaar
08-01: Mevr. G. de Groot-Koster, Hammerstraat 13, 7681 DB, 88 jaar
08-01: Mevr. J. de Hoop-Kroese, Sanatoriumlaan 20, 7447 PK Hellendoorn
85 jaar
11-01: Mevr. D. Stroomberg-Ekkel, Vierzonenweg 31, 7681 DZ, 87 jaar
12-01: Mevr. R. Gerrits-Weijers, Oranjeplein 5, app 27, 7681 AZ, 86 jaar
13-01: Mevr. J. Ekkel-Eggink, Kolkmanweg 7, 7681 EG, 92 jaar
Rectificatie: In de vorige Kerkbode stond vermeld dat mevr. G.
Schuurman-Boshove 83 jaar werd, dit moest zijn 93 jaar.
Onze zieken
ZGT Almelo, Zilvermeeuw 1,7609 PP Almelo
Mevr. H. Janssen-Altena, De Meulenbelt 30, 7681 AA, 4 W 90
Revalidatiecentrum Roessingh, Roessinghsbleekweg 33, 7522
AH Enschede
Dhr. C. Stuut, Hoekweg 8, 7681 EM
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Het Meulenbelt, Vriezenveenseweg 176, 7602 PV Almelo
Mevr. R. Schuurman-ter Wijlen, Koninginneweg 11, 7681 GH, afd.
Weleveld, kamer 1
Krönnenzommer, Sanatoriumlaan 20, 7447 PK Hellendoorn
Mevr. A.D.Vos-Eggengoor, Oranjeplein 5, 7681 AZ
Thuisgekomen is uit ziekenhuis of verpleeginstelling:
Mevr. H. Kleinlugtebelt-Otter, Eerste Blokweg 39, 7681 GL
Jeugdcollectanten Irene:
24 december:
1. Mirthe Jansen
2. Milou Jansen
3. Diaken
4. Stan Grootoonk
5. Anouk Berenst
6. Tim Berenst

31 december:
1. Hannah Wemekamp
2. Jenneke Wemekamp
3. Nick de Boer
4. Britt de Boer
5. Diaken
6. Tess Bokhove

7 januari:
1. Myrthe van Laar
2. Lionne van Laar
3. Julian van Laar

4. Diaken
5. Sander van Haarst
6. Marleen van Haarst
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Gemeenteleden langdurig verblijvend of wonend in een
zorginstelling elders:
Eugeria, Roskamstraat 6, 7602 JT Almelo
Dhr. J. Gerrits , Villa Panorama, app. 102-3
Wooncentrum De Hofkamp, Canisiushof 1, 7607 ZC Almelo
Dhr. H. Davenschot
Villa de la Porte, Wierdensestraat 137, 7604 BD Almelo
Dhr. K.H. de Groot
“Heemsteresch”, Kosterskamp 4, 7683 VV Den Ham
Mevr. F.J. Hansman-Schonewille
afd. De Linde
Mevr. F.A. Petter
Het Liefferdinck, Kosterskamp 4, 7683 VV Den Ham
Mevr. G. Hansman-Brakert
kamer 016
Dhr. D.J. Dogger
kamer 127
Dhr. H. Hulsegge
kamer 201
Dhr. A. Tjonk
kamer 005
Mevr. T. Flierman-Zandbergen
kamer 001
Mevr. H. van Veldhuizen-Smit
kamer 106
Mevr. G.J. Schutte-Kuiper
kamer 113
Mevr. R. Dommerholt-Kerkdijk
kamer 111
Mevr. R. de Groot-Bos
kamer 017
Mevr.. A. Leemhuis-Kroese
De Weemelanden, Koningsweg 24-26, 7672 GD Vriezenveen
Mevr. A. Gerrits-Hoogenkamp
De Brug, kamer 1.23
Mevr. J. Veerenhuis-Versteeg
kamer 229
Dhr. A. Kriekjes
kamer 1.16
Dhr. A. Peters
Leemansmolen
Dhr. M. van der Kolk
De Peddemors, kamer 2.19
’t Haarhuus, Oranjestraat 24, 7676 GA Westerhaar
Fam. L. van ’t Holt
kamer 142
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Mevr. E. Bosch - van Harn
Mevr. Z. Beldman-Meijerink

Oranjestraat 30

Clara Feyoena Heem Zorgcentrum, Rheezerweg 73, 7771 TD
Hardenberg
Mevr. J.H. Hakkers-Bergsma
De Meander, Burgemeester Bramerstraat 68, 7772 CE
Hardenberg
Mevr. H. Reinders-Timmer
Het Weggeler, Smaragdstraat 139, 7001 HR Almelo
Mevr. M. Alberts-Zandbergen
afd. Loolee, k.213-b
Krönnenzommer, Sanatoriumlaan 20, 7447 PK Hellendoorn
Mevr. J. Slomp-Fokkert
Mevr. J. de Hoop-Kroese
Mevr. J.H. Ekkel-Lucas
kamer 21
Mevr. L. Nieboer-Warringa
Rhanerhoek, De Kafmolen, kamer 24
Het Meulenbelt, Vriezenveenseweg 176, 7602 PV Almelo
Mevr. G. Gerrits-ten Brinke
afd. Herinckhave
Mevr. B. Meulink
Zorgcentrum De Koppel, Brouwerijstraat 1a 320, 7601 BK Almelo
Mevr. P.G. Oldegbers-de Vries
Zorgcentrum ’t Welgelegen, Voorstraat 2, 7783 AM Gramsbergen
Mevr. G.J. Wind-Hamberg
afd. De Schans, kamer 104
Gemeenteleden in zorginstelling of begeleid zelfstandig wonend
Arjan Kikkert, Vlasakkerkamp 2, 7772 MK Hardenberg
Alexandra Knol,Vlasakkerkamp 15, 7772 MK Hardenberg
Bea Ekkel, Vlasakkerkamp 16, 7772 MK Hardenberg
Anneke Gerrits, Vlasakkerkamp 16, 7772 MK Hardenberg
Aart Koldenhof, Vlasakkerkamp 17, 7772 MK Hardenberg
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Wim Wetering, Stationsstraat 5-203, 7772 CG Hardenberg
Roel Haarman, Coevorderweg 35E (woning 4), 7737 PE Coevorden
Tineke Endeman, Wilgenstraat 2, 7731 VH Ommen
Hannie Tjonk, Hannahlaan 122, 7325 BM Apeldoorn
Henk Kruithof, Jeruzalemweg 36 app. 7, 7443 TG Nijverdal
Harold Schuurman, Nic. Beetsstraat 4a, 7742 TL Nijverdal
Betsie Kruiskamp, de Tye 1, 7683 AS den Ham
Jenny Toerse, de Tye 1, 7683 AS den Ham
J.H. Gielians, Nienenhoek 4, 7683 SC den Ham
Ineke Hilberink, Postbus 2112, 7500 CC Enschede
F.H. Leffers, Veldweg 36-8, 8051 NS Hattem
Yvonne Sieders, Garvesingel 210, 7672 BJ Vriezenveen
Richard Rotman, Stationslaan 10, 7681 DL Vroomshoop
Boukje Rozemuller, Stationslaan 12A, 7681 DL Vroomshoop
Martha Oelen, Stationslaan 12B, 7681 DL Vroomshoop
Hesli Schipper, Stationslaan 12F, 7681 DL Vroomshoop
Gert Vos, Stationslaan 12G, 7681 DL Vroomshoop
Johan Ekkel, Stationslaan 12H, 7681 DL Vroomshoop
Jan Kampman, Stationslaan 12J, 7681 DL Vroomshoop
Nathalie Marsman, Stationslaan 12K, 7681 DL Vroomshoop
Joyce Seubring, Stationslaan 12M, 7681 DL Vroomshoop
Jan de Lange, Stationslaan 12S, 7681 DL Vroomshoop
Mevr. H. Fidom, Stationslaan 12U, 7681 DL Vroomshoop
Erwin Reuvers, Stationslaan 12X, 7681 DL Vroomshoop
( onverhoopte vergissingen voorbehouden )

Wijk 1 KCHA - Ds. F. Schipper
Bij de diensten
De adventstijd eindigt, de kersttijd begint.
Zondag 24 december, de vierde zondag van advent, lezen we verder in de
Profeten, Jesaja 62:8 – 63:4.
Een week later is het zondag 31 december, de laatste dag van a.D. 2017.
's Morgens lezen we het Evangelie – Lucas 2:22-40.
Vreugdevolle diensten beleven we.
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Aron

Hoger dan de blauwe luchten
en de sterretjes van goud
woont de Vader in de hemel
die van alle kinderen houdt.

Intens verdrietig hebben Alexander en Carla Hees, met hun kinderen Lian,
Kim en Jesse, afscheid moeten nemen van hun zoontje en broertje Aron.
Op 12 december werd hij geboren en opgenomen in Gods heerlijkheid.
Vreugde en verdriet mengen zich.
We bidden God om troost, nabijheid, bemoediging.
Familie Hees woont aan de Hondsdraf, nummer 6a.

Nu het rouwrumoer verstomd is
Het heeft ons goed gedaan dat zoveel mensen om ons heen zich
betrokken voelden bij het overlijden van mijn lieve man, pa, opa en oudopa Jan Kolkman.

Nu het rouwrumoer rondom jou is verstomd
de stoet voorbij is, de schuifelende voeten
nu voel ik dat er een diep stilte komt
en in die stilte zal ik je opnieuw ontmoeten
en telkens weer zal ik je tegenkomen
we zeggen veel te gauw: het is voorbij.
God heeft alleen je lichaam weggenomen
niet wie je was en wat je zei.
Ik zal nog altijd aan je blijven denken
we zullen samen door het stille landschap gaan
nu je mijn handen niet meer aan kunt raken
raak je mijn hart nog duidelijker aan.

Het is voor ons een troost te weten dat hij bij vele mensen in goede
herinnering voortleeft.
Dank je wel allemaal.
Lies Kolkman-Marsman, kinderen, kleinkinderen, achterkleinkinderen
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Bijbelkring
De Bijbelkring gaat in januari weer verder.
Dinsdag 9 januari komen we bijeen, 's avonds van 20.15 tot 21.30 uur in
Kerkelijk Centrum Het Anker; en vervolgens op 30 januari, 20 februari en
13 maart.
We lezen verder in Handelingen, hoofdstuk 14, en gaan met Paulus en
Barnabas mee naar Ikonium en Lystra.
Hartelijk welkom!
Tot het einde toe levend
Vorming & Toerusting zorgt voor gesprekskringen / kringgesprekken.
Eind januari en begin februari zijn er twee avonden gepland rond het
thema 'Tot het einde toe levend'.
Het gaat dan over leven op hoge leeftijd en over leven met ernstige
ziekte. En wie weet wat er al pratende nog meer ter sprake komt. Wellicht
geeft dat gelegenheid om er nog een derde avond aan toe te voegen.
Welkom op dinsdag 23 januari en dinsdag 6 februari om 20.00 uur in
Kerkelijk Centrum Het Anker.
Jaarwisseling
Aan het einde van het oude jaar ontvangen we in de pastorie aan het
kanaal verjaardagskaarten en cadeautjes, kerstgroeten en
nieuwjaarswensen. Dat doet ons goed. Het is bemoedigend en we zijn er
blij mee. Hartelijk dank!
En voor u allen: de vrede van God, geluk en vreugde!!!
F. Schipper

Wijk 2 KCHA - Ds. J.A. Antonides
Alvast een bericht van overlijden.
Op 12 december 2017 is overleden: mevr. GERRIDINA POUWELSVENEBERG, in het Liefferdinck te Den Ham, in de leeftijd van 95 jaar. De
dankdienst vond plaats op zaterdag 16 december om 10.30 uur in
Kerkelijk Centrum Het Anker. Aan de familie goede moed toewensend,
komen we erop terug in een volgende Kerkbode, ds. Antonides.
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Groet.
Over elk van de ophanden zijnde uren met eredienst en samen: nu naar u
en jullie als trouwe lezers: voel en weet: aan God de eer, en wees dan
daarin welkom om dat te uiten! Binnen zojuist genoemde uren is er de
voorgenomen, traditionele Kerstdienst, op 25 december om 9.30 uur aan
het kanaal (KCHA), met meewerking van ons Kerstprojectkoor, maar ook
is er op dat tijdstip de gezinsdienst middenin ons dorp (KCI); zie vooral de
berichten over de diensten. Overigens: Zoals eerder binnen de avond van
24 december 21.00 uur met hopelijk overvloedig bemenste interkerkelijke
Kerstsamenzang in KCI, beginnen we op 25 december in de ochtend aan
het kanaal (KCHA) opnieuw met: het lied Stille Nacht. We komen dan
immers uit die nacht. Aan ieder die steeds vnl. vrijwillig meewerkt(e)
jarenlang of alvast mogelijkheden heeft vrijwillig te willen gaan
meewerken in onze gemeente, ter versterking op meervoudig vlak:
hartelijke dank! Aan wie dan ook. Bijvoorbeeld noem ik hier 'ns: dank aan
de redactie om me heen! Ondertussen denk ik ook, na de
jaarwisselingsmomenten, aan de a.s. ochtend van 7 januari 2018:
ambtsdragers gaan, komen, blijven. We zijn hoopvol op dat vlak. En: Wie
voegen zich erbij? Of ik denk op die manier ook aan onze bereidwillige
contactpersonen. En zoals we vertrouwen, staat er per 2018 een
voortzetten van gemeenteleven voor ogen, met veel aandacht en veel tijd
voor elkaar ook bij u en jullie thuis, voor zover het lukken mag. Omzien
naar elkaar. Intermenselijk ons verhaal aan elkaar blijven voortzetten in
vertrouwen. Gezegende Kerst, goede jaarwisseling, veel heil en zegen
voor en binnen 2018! We zetten ons in als gewoonte om de inmiddels in
beweging zijnde decemberpost, inkomend en uitgaand, te realiseren en te
waarderen: Alvast dank! Uit het Kerst-Evangelie: Alle goeds, kracht, moed
in alles wat op veel adressen onder ons immers als persoonlijke moeite
wordt meegedragen en ervaren: zorgen of gemis. Hartgrondig leven we
ook mee met de familie Hees. Nacht dus door persoonlijke bagage. Ja, dat
het Licht uit Kerst, en met het grote Paasperspectief, erover heen mag
schijnen, uit Pinkster-Geest! Aan u en jullie: hartelijke groeten, ds. J.A.
Antonides en familie.
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WIJK A KCI - Ds. J.A. Droogendijk
Bij de kerkdiensten
Maandag 25 december
Op Eerste Kerstdag is er in Kerkelijk Centrum Irene een gezinsdienst. Dit
betekent dat we ons richten op jong en oud. Er is geen kindernevendienst
en er is ook geen preek. In plaats daarvan een Kerstverhaal, waarin alles
aan de orde komt wat te maken heeft met de geboorte van onze Heer
Jezus Christus. Ook zijn er bekende kerstliederen.
Zondag 31 december
’s Avonds sluiten we het oude jaar af en we hopen dat de genade van
God ons rust en vrede geeft. Uit de Bijbel lezen we een gedeelte dat
eigenlijk nooit aan de orde komt. In 1 Samuël 31 wordt verhaald over de
dood van koning Saul. Het is geen fraai einde en misschien moeten we
wel zeggen dat het hele leven van Saul vol zat met dingen die niet zo fraai
waren. Maar het hoofdstuk eindigt ermee dat de inwoners uit Jabes in
Gilead zich ontfermen over Saul en zijn gebeente begraven. In en achter
die handeling zit misschien wel meer dan wij denken.
Maandag 1 januari
Een nieuw kalenderjaar. Ongetwijfeld slepen we een heleboel mee 2018
in. Toch is het zinvol om ons te bezinnen: de tijd die we krijgen, hoe
beleven we die en wat willen we daarmee? De eerste verzen van Psalm
119 helpen ons hierbij. Zij spreken over het gaan van de volmaakte weg.
Zondag 7 januari
In de avonddienst komen de Tien Geboden aan de orde. We concentreren
ons op wat wij het vijfde gebod noemen: ‘Toon eerbied voor uw vader en
uw moeder.’ Daar valt heel wat over te zeggen.
JAD
In memoriam Gera Kuilder-de Jong
Op dinsdag 21 november is GERA KUILDER-DE JONG overleden,
echtgenote van Johan Kuilder. Zij is 47 jaar geworden. Een paar weken
slechts is zij ziek geweest. In oktober ging ze naar de huisarts en die
stuurde haar door naar het ziekenhuis. Ze bleek een tumor bij haar longen
te hebben en er waren ook al uitzaaiingen. Bij menigeen gingen de
alarmbellen rinkelen, maar Gera hield goede moed. Toch verslechterde
haar toestand zienderogen. Op het laatst was er sprake van dat ze ergens
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opgenomen zou moeten worden, maar daar is het niet meer van
gekomen: ze is thuis, Bremlaan 15, gestorven en haar naaste familieleden
waren erbij.
Gera heeft de eerste jaren van haar leven doorgebracht aan de
Kolenmieten, maar verhuisde naar het Wollegras. Daar is ze verder
opgegroeid. Na haar schoolperiode deed ze sorteerwerk en hielp ze bij
mensen thuis. Ze vroeg nooit zoveel aandacht voor zichzelf, maar
probeerde iets te doen en te zijn voor anderen. Ze hield van gezelligheid
thuis en vond veel weg gaan en verre vakanties niet zo belangrijk. Ze was
blij en tevreden met kleine en gewone dingen. Zo leefde ze met Johan
Kuilder, met wie ze ruim elf jaar getrouwd was.
Op maandag 27 november vond in crematorium De Lariks te Hardenberg
de uitvaartplechtigheid plaats. In besloten kring dachten we na over de
liefde. Er was een roos afgebeeld op het overlijdensbericht, we luisterden
naar liederen die Gera zelf mooi vond en we lazen 1 Korintiërs 13. Al deze
onderdelen waren met elkaar verbonden door het thema van de liefde.
Het laatste lied dat ten gehore werd gebracht was ‘Wat de toekomst
brengen moge’. Dat lied kwam vaak aan de orde, toen zij bij een ouder
iemand werkte. De plaats van Gera Kuilder is nu leeg. Wij bidden om
troost en kracht, voor Johan, haar man, die korte tijd na zijn oudste zoon
nu ook zijn vrouw missen moet. Wij denken ook aan Gera’s ouders, die
afscheid moesten nemen van hun dochter, en aan de broers en zussen
met hun kinderen, zowel die aan Gera’s kant als die aan Johans kant.
JAD

WIJK B KCI
In memoriam Geesje van ’t Oever-Goosselink
Op woensdag 29 november is GÉ VAN ’T OEVER overleden, echtgenote
van Febe van ’t Oever. Ze woonden samen aan de Oranjestraat, op
nummer 42. Gé bereikte de leeftijd van 76 jaar. Gedurende een aantal
jaren is zij ziek geweest, maar met behulp van chemokuren heeft ze haar
leven nog wat langer voort kunnen zetten dan menigeen verwachtte. Zelf
was ze hier altijd rustig onder, ze bleef positief. Ze zou wel zien hoe het
kwam, ze had er vertrouwen in. Toch was het laatste weken anders.
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Eigenlijk was ze uitbehandeld en ze begon ook zelf steeds meer te voelen
dat de krachten op waren. Gelukkig was ze thuis, met haar man, haar
kinderen en kleinkinderen om haar heen, en zo heeft ze de laatste dagen
van haar leven voltooid. In vrede is ze heengegaan.
Gé van ’t Oever was een bescheiden, tevreden en dankbare vrouw.
Tekenend was dat ze een blaadje bewaarde in haar agenda. Daarop stond
een tekst: ‘Ik tel mijn zegeningen’. Ze was die woorden ergens
tegengekomen en ze had het uitgeknipt. De gewone dingen, die een
ander soms niet ziet of vanzelfsprekend vindt, zijn van grote waarde. Zo
heeft Gé geleefd: zorgend, rust brengend, op de achtergrond. Zo was ze
er voor haar man, kinderen en kleinkinderen en zo was ze er ook voor
anderen.
Op maandag 4 december was de uitvaart. In de dankdienst voor haar
leven, die plaatsvond in Kerkelijk Centrum Irene, stonden we onder
andere stil bij Psalm 146 vers 5, de tekst die Febe en Gé van ’t Oever
meekregen bij hun huwelijk: ‘Welzalig hij die de God van Jakob tot zijn
hulpe heeft, wiens verwachting is op de HERE, zijn God.’ Hierna zijn we
naar de Algemene Begraafplaats ‘Dennenhof’ gegaan voor de
teraardebestelling.
Wij bidden om troost en kracht voor wie achterblijven en zonder haar
verder moeten, in het bijzonder voor Febe, haar echtgenoot, en voor haar
kinderen en kleinkinderen.
JAD

Jeugd en jongere gemeenteleden
Catechese
De catechisaties gaan op dinsdag 9 januari weer verder op de
gebruikelijke tijdstippen.
De groepen die in de afgelopen maanden in Het Anker waren, worden nu
welkom geheten in Irene; de groep uit Irene zien we de komende weken
graag in Het Anker.
De dominees wensen jullie allen mooie kerstdagen en een gelukkig
nieuwjaar!
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Zondagsschool Eben Haëzer.
Jesaja schreef zijn tijd voorbij,
zo geeft hij hoop aan jou en mij.
Lees mee en blijf niet langer staan
bij hoe het altijd is gegaan.
Hallo jongens en meisjes,
Zondag 24 december a.s. gaan wij in onze eigen ruimte al een beetje
kerst vieren. We gaan samen luisteren naar het kerstverhaal, zingen en
knutselen. Wij als leiding zorgen voor drinken en wat lekkers erbij. Komen
jullie ook?
Maandag 25 december, 1e kerstdag, zijn jullie welkom in de
kerstgezinsdienst. Deze is in “Irene” en begint om half 10. Het thema is:
“een boek vol verwachting”. We hopen dat jullie er dan ook bij zijn.
Zondag 31 december en 7 januari is er geen zondagsschool. Jullie zijn in
het nieuwe jaar allemaal welkom op zondag 14 januari.
We wensen iedereen fijne kerstdagen en een gezegend 2018 toe.
De leiding van zondagsschool “Eben-Haëzer”.

Van de kerkenraad
Nieuws uit de kerkenraad.
De kleine kerkenraad vergaderde op woensdag 6 december jl. Het was de
laatste vergadering van dit kalenderjaar en er zijn nog enkele belangrijke
besluiten genomen. Als eerste werd uitvoerig gesproken over het
aanstellen van een jongerenwerker. Zowel op de grote kerkenraad als ook
op de gemeenteavond in november werd duidelijk dat een benoeming van
een jongerenwerker voor 12 uur in de week gewenst is. Nadat de
profielschets werd vastgesteld, is besloten een
benoemingsadviescommissie samen te stellen die met deze profielschets
aan de slag zal gaan.
Een tweede belangrijk onderwerp was de nieuwe wijkindeling. Ook
hierover is op de grote kerkenraad en de gemeenteavond gesproken. Met
ondersteuning van het kerkelijk bureau is gekozen voor 3 wijken, die qua
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aantal gezinnen ongeveer even groot zijn. Deze nieuwe wijkindeling zal
begin 2018 ingaan. In de eerste kerkbode van 2018 zal dit nader
toegelicht worden.
Het college van kerkrentmeesters gaf in zijn verslag aan dat de
voorbereidingen voor de aktie Kerkbalans al weer in volle gang zijn. Ook
voor onze gemeente wordt dit weer een belangrijk moment, omdat dan
moet blijken of we verder kunnen met de voorgestelde plannen. Verder
werd ook aangegeven dat de verbetering van de grote zaal van het Anker
en het installeren van een bepaalde vorm van het projecteren van beelden
in de kerkzaal van het Anker in gang zijn gezet. Dit is mogelijk doordat er
enkele extra giften voor deze doelen binnen gekomen zijn. Tijdens de
vergadering is verder ook gekeken naar de invulling van de vacatures die
ontstaan door het vertrek van een aantal ambtsdragers. Niet alle
vacatures zijn vervuld, maar het is verheugend te zien dat toch weer
meerdere gemeenteleden aangegeven hebben een ambt te willen
vervullen. Elders in deze kerkbode vindt u een overzicht.
Tot slot: in de afgelopen twee jaar heb ik getracht u regelmatig op de
hoogte te houden van de ontwikkelingen binnen onze kerk. Toen ik twee
jaar geleden geheel onverwacht benaderd werd om weer voorzitter te
worden, heb ik daarmee ingestemd, maar daarbij wel direct aangegeven
dat dit voor een periode van twee jaar zou zijn. Die periode zit er nu op
en ik draag mijn voorzitterschap vol vertrouwen over aan Gerda de Olde.
Tegelijkertijd is het goed om te weten dat er met Engbert Walinga ook
weer een tweede voorzitter zal zijn.
Namens de kerkenraad wens ik u allen Gezegende Kerstdagen en een
voorspoedig 2018!
Henk Nieboer, voorzitter kerkenraad
Afscheid en bevestiging nieuwe ambtsdragers kerkenraad.
Op D.V. zondag 7 januari 2018 nemen we in de morgendienst
afscheid van de volgende ambtsdragers:
Ouderlingen:
Dhr. L.M. Jansen (jeugdouderling)
Mevr. H. Kaas-Glas (ouderling pastoraat)
Dhr. H.W. Nieboer (voorzitter van de kerkenraad)
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Mevr. J. Reiling-Walinga (ouderling bestuur)
Diakenen:
Mevr. G. de Groot-Maneschijn
Dhr. B. Janssen
Dhr. G. de Lange
Dhr. M. Nieuwlaar
Mevr. M.W. Rotman-Mollenhorst
Indien er geen gegronde bezwaren worden ingebracht zullen in
diezelfde dienst de volgende gemeenteleden bevestigd worden in
het ambt.
Mevr. J. Elzinga-Lambers (jeugdouderling)
Mevr. D. Kamphuis (ouderling pastoraat)
Mevr. A. Sieders-Schuurman (ouderling voor rouw- en trouwdiensten)
Dhr. E. Walinga (ouderling bestuur, 2e voorzitter van de kerkenraad)
Mevr. B. Dubbink-Lunenborg (diaken)
Mevr. M. Eggens-Wuite (jeugddiaken)
De volgende ambtsdragers hebben hun termijn met tenminste
één jaar verlengd:
Mevr. G. Benus-Kolkman ( als ouderling voor rouw- en trouwdiensten) (1
jaar)
Mevr. L. Dubbink-Hiddema (ouderling pastoraat) (1 jaar)
Mevr. E. Kolkman-Marsman (ouderling pastoraat) (1 jaar)
Mevr. R. Limbeek (ouderling voor rouw- en trouwdiensten) (2 jaar)
Mevr. W. van Veldhuizen-van Munster (jeugdouderling) (2 jaar)
Dhr. V.J. Nieuwlaar (penningmeester diaconie) (1 jaar)
Eventuele bezwaren tegen de (her)bevestiging van bovengenoemde
gemeenteleden kunnen, voor 31 december 2017, door stemgerechtigde
leden schriftelijk of via de mail ingediend worden bij één van de scriba’s.
anitatimmer@protestantsvroomshoop.nl of
theaoosterveen@protestantsvroomshoop.nl.
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Wisseling contactpersonen
Contactpersonen die gestopt zijn in 2017:
Hein en Fenny Vos, Janneke Dragt, Rita Pol, Sina Ramerman, Willemien
Bosch, Marike de Boer, Evert-Jan Dubbink, Geertje Keizer, Klaas
Drenthen, Toto Smedema, Willy Westerink, Alie Hekman, Mieke van der
Woude, Hillie Jans
Allemaal heel hartelijk bedankt voor jullie tijd en energie met betrekking
tot dit stukje kerkenwerk!
Contactpersonen die begonnen zijn in 2017 of beginnen 1 januari 2018:
Karine de Haan, Niesje Boes, Jeanine de Jong, Ineke Ballast, Hanneke
Lambers, Petra Melenberg, Mariska Eggens, Jeannette Hoekstra, Tineke
Ekkel, Jouk Mulder, Hilda Kaas, Ingrid de Haan, Alie Sieders, Daphne van
Vliet.
Allemaal van harte welkom!

Van de kerkrentmeesters
Opbrengst collectes kerkrentmeesters november.
1 en 5 nov € 267,08
12 nov
€ 328,40
19 nov
€ 312,14
26 nov
€ 445,72
kerkradio € 207,30
Opbrengst collecte busjes kerkradio.
De opbrengst in de periode van mei t/m nov.is € 187,15. Mevr. Ekkel
haalde € 130,65 op en mevr. Nieuwlaar € 56,50.
Hiervoor hartelijk dank.
Giften
Via de contactpersonen zijn de volgende giften ontvangen:
Mevr. Netters € 6,- (toren)
Mevr. Hekman € 20,- (waar nodig)
Mevr. v.d. Vegt € 10,- (toren)
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Mevr. Dogger-Nevenzel € 10,- ( waar nodig)
Mevr. Ekkel € 10,- (waar nodig)
Mevr. Davenschot 2 x € 2,- (waar nodig) en € 10,- (waar nodig)
Mevr. Jans 2 x € 5,- (waar nodig)
Mevr. de Jonge-Westerik € 10,- (toren)
Dhr. Kleinjan € 10,- (bloemengroet)
Mevr. Rotman € 10,- (toren)
Openstaand saldo kerkbalans 2017.
HEEFT U UW TOEGEZEGDE BIJDRAGE KERKBALANS AL BETAALD?
Elk jaar wordt aan alle gemeenteleden van de Protestantse Kerk gevraagd
om mee te doen aan actie Kerkbalans. De meeste leden betalen via
automatische incasso.
Er is nog een aantal gemeenteleden die niet automatisch betalen en de
bijdrage 2017 nog niet betaald hebben. Hierbij het vriendelijke verzoek
dit even na te kijken en het openstaande bedrag per omgaande over te
maken op bankrekeningnummer NL37 FVLB 0635 8081 61 onder
vermelding van “kerkbalans 2017”.
Wanneer u besluit in het vervolg van automatische incasso gebruik te
willen maken (voor u en ons het handigst!) kunt u contact opnemen met
het Kerkelijk Bureau: kerkelijkbureau@protestantsvroomshoop.nl
Hartelijk dank voor uw medewerking.
College van Kerkrentmeesters.
Bezorging Actie Kerkbalans 2018.
De inname van Kerkbalans 2018 vind volgend jaar op een andere wijze
plaats dan in het verleden. Dit heeft te maken met de nieuwe
wijkindeling betreffende kerkbalans. Er zal gepoogd worden de adressen
zoveel mogelijk in de omgeving van diegene waar hij of zij woont toe te
wijzen en daarbij ook het aantal te beperken. De uitnodigingen zullen
binnenkort volgen en er zal een toelichtingsavond zijn voor vragen en of
opmerkingen. We willen graag alle ‘kerkbalansbrief-bezorgers’ uitnodigen
op woensdag 20 december 2017 om 19.30 uur in Kerkelijk Centrum Het
Anker.
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Wij hopen dat u ook volgend jaar weer wilt meewerken aan een
geslaagde rondgang van Actie Kerkbalans, zodat het werk in onze kerk
doorgang kan vinden.
College van kerkrentmeesters

Van de diaconie
Collecteopbrengsten:
26 november
Diaconie
3 december
Diaconie
10 december
Bloemengroet

€ 626,04
€ 260,66
€ 338,14

Bloemengroet.
Nu de fusie bijna een jaar een feit is, willen we ook de namenlijsten
van de zondagse bloemengroet samenvoegen. Er zullen zoals gebruikelijk
elke zondag 2 boeketten worden uitgereikt. De aanduidingen
KCHA en KCI hebben nu niets meer met de kerkelijke achtergrond te
maken maar zijn alleen een aanduiding voor de contactpersonen zodat ze
weten vanuit welk kerkgebouw ze het boeket kunnen wegbrengen.
We hopen dat deze regeling tot ieders tevredenheid zal functioneren.
DORCAS VOEDSELACTIE
Na lang wachten nu eindelijk het eindresultaat van onze Dorcas
voedselactie.
De opbrengst van dit jaar is : 146 dozen met boodschappen.
En via de collecte bussen het mooie bedrag van 282,90 euro!
Hier zijn we ontzettend blij mee!
En willen daarom iedereen bedanken die hier aan mee hebben gewerkt!
pelijk tot volgend jaar.
Groeten , Baptistenkerk en Protestantse gemeente te Vroomshoop.
Thuisviering Heilig Avondmaal
Wanneer u om ernstige gezondheidsredenen of vanwege een lichamelijke
beperking niet aan het Heilig Avondmaal in de kerk, of de verkorte viering
in “Het Flierborgh” kunt deelnemen, is er de mogelijkheid van een
thuisviering.
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De eerstvolgende Heilig Avondmaalviering zal zijn op zondag 21 januari
2018.
De thuisviering zal in de week voorafgaand plaatsvinden.
U kunt zich hiervoor aanmelden tot en met woensdag 10 januari 2018 bij
Jenny Petter, telefoonnummer 0546-643758.
Er wordt dan vervolgens met u een afspraak gemaakt.

De Zaligmaker is geboren

Voor jou

Mededelingen
Agenda
22-12-2017
02-01-2018
03-01-2018
03-01-2018
04-01-2018
05-01-2018
09-01-2018

19.00u.
19.30u.
19.30u.
19.30u.
19.00u.
19.00u.

repetitie Kerstprojectkoor in KCI
nieuwe ambtsdragers 07.01. bij ds. Antonides
in KCI
moderamen in KCI
Hvg "Ruth" in KCHA
vrouwencontactgroep, nieuwjaarsborrel in KCI
koorrepetitie cantorij in KCI
hervatting catechisaties op locaties en tijdstippen,
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09-01-2018
10-01-2018

20.15u.
09.30u.

10-01-2018
10-01-2018
11-01-2018
12-01-2018

19.30u.
20.00u.
09.00u.
19.00u.

zie de berichten
Bijbelkring in KCHA
woensdagochtend-gespreksgroep-V&T
hervatting, in KCI, na vorige keer met een
variatie aan gespreksonderwerpen, waarschijnlijk
een oppakken van Matth. 18 uit het
kringgesprek-aanbod.
kleine kerkenraad in KCI
vergadering zondagsschool in KCHA
voorgangersoverleg in KCI
koorrepetitie cantorij in KCI

COMMISSIE KERKINACTIE VROOMSHOOP
Herhaalde oproep ‘Bundel Veertigdagentijd 2018’
In de vorige Kerkbode hebt u kunnen lezen dat de Commissie Kerk in
Actie Vroomshoop ook voor 2018 van plan is om in de Veertigdagentijd
een boekje te gaan uitgeven, de ‘Bundel Veertigdagentijd 2018’. Een
boekje dat mede is bedoeld om voor elke dag in de Veertigdagentijd
invulling te kunnen geven aan een moment van bezinning.
Het daadwerkelijk kunnen laten verschijnen van de ‘Bundel
Veertigdagentijd 2018’ is afhankelijk van bijdragen die we van jullie als
gemeenteleden ontvangen. Van één gemeentelid is tot op heden een
bijdrage ontvangen; dit is echt onvoldoende om het boekje volledig te
kunnen vullen.
Schroom dus niet om nog een bijdrage aan te leveren voor de uitgave van
2018.
Stuur uw bijdrage naar Harry Lantink, Schoolstraat 63, 7686 CM Geerdijk
of naar het emailadres hlantink@hotmail.com
De bijdragen dienen uiterlijk 1 januari a.s. binnen te zijn.
Gezocht: oppassers!
Iedere zondag bieden wij de mogelijkheid voor ouders om kinderen tot 4
jaar bij de oppas te brengen. Zodat ook jonge gezinnen de kerkdienst
(samen) kunnen bezoeken. Helaas hebben wij de afgelopen tijd afscheid
genomen van een aantal oppassers. Hartelijk dank voor jullie inzet de
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afgelopen jaren. Aangezien wij geen nieuwe aanmeldingen hebben
ontvangen is het team van oppassers een stuk kleiner geworden. Daarom
zijn wij opzoek naar nieuwe oppassers om zo dit team te versterken. Ook
tieners zijn van harte welkom om ons hiermee te helpen, dus lijkt het je
wat om af en toe te helpen bij de oppas laat het ons weten. Stuur een
mailtje naar marnixendorinda@hotmail.com of
annelie_maathuis@hotmail.com.
We horen graag van u.
Positiviteit
Liep vorige week de kerk binnen om de kerstpost op te halen en toen
overviel me een warm en positief gevoel.
Overal waar ik keek waren mensen bezig, vrijwillig en goed gemutst.
Kerstbakjes maken, knieperties bakken, kerstpost gehaald en
weggebracht, Kerstvieringen voorbereid, ruimtes versierd,
ouderen een attentie gebracht, kerstmarkt geregeld en vast nog veel
meer. Het is een komen en gaan van mensen bij de kerken en de verkoop
gaat goed.
Het besef kwam dat er heel veel mensen met hart en ziel bezig zijn voor
de kerken, je staat daar niet vaak bij stil, maar nu ik het zo voor mijn
ogen zie gebeuren dacht ik: een dikke pluim voor jullie inzet want het
moet wel allemaal worden gedaan!!!
Annieta Knol
Herinnering!

Misschien alvast ‘een goed voornemen, om straks
het nieuwe jaar in te gaan!? Wel even opgeven
voor de drie avonden over “De Heilige Geest”
o.l.v. ds. Jelle de Kok. In ‘Irene’, op de
woensdagavonden: 31 jan; 14 febr.; 21 febr. We
gebruiken daarbij een cursusboekje, beginnen om
20.00 uur en vragen €15,- als bijdrage in de
kosten. 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.
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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 6 januari 2018

Stichting Anak-Anak Lombok Timur

Lieve mensen van de Protestantse gemeente in
Vroomshoop
Via Roelof en Hennie Geerligs (onze zus en zwager) ‘
ontvingen wij eind november het bericht dat de
piramide-/enveloppenactie maar liefst € 1903,03 heeft
opgebracht voor de projecten van “onze” Stichting.
Namens het bestuur van de stichting willen wij jullie heel hartelijk
bedanken voor deze prachtige donatie.
Het geldbedrag zal besteed worden voor de bouw van de nieuwe junior
high school in Labuan Pandan (Oost-Lombok).
Sinds 2010 heeft de Stichting Anak – Anak al voor 96 gezinnen een
waterdichte woning kunnen bouwen. Ook zijn er 32 toiletgebouwen
gerealiseerd. Zo’n typisch Indonesisch toiletgebouw (z.g. mandi met een
hurktoilet) kan gebruikt worden door een zestal gezinnen. Verder zijn er
ook 15 putten gegraven met aan de binnenkant betonnen ringen, zodat
het water schoon blijft in het regenseizoen. Een enorme verbetering voor
de inwoners van Labuan Pandan.
In 2013 is er met hulp van Wilde Ganzen en Samen Verder een
basisschool gebouwd en in 2014 een kleine kliniek. In de kliniek wordt
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eerste hulp geboden, verder ondersteunt de stichting financieel bij (oog)
operaties als mensen dit zelf niet kunnen betalen. Ondertussen is de
basisschool echt “uit z’n jasje gegroeid” omdat alle klaslokalen nu bezet
zijn.
In de nieuw te bouwen school wordt een SMP (junior high school)
gevestigd. Zo kunnen de kinderen van de basisschool doorstromen naar
het voortgezet onderwijs. De school is echt bedoeld voor de allerarmsten
van het dorp. Zij zouden zonder hulp van stichting Anak- Anak niet naar
het voortgezet onderwijs kunnen gaan
Nogmaals heel hartelijk dank voor jullie donatie!
Henk Schalen, penningmeester; www.anak-anak-lombok-timur.nl
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Bijbelleesrooster
Zondag
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag
Zondag
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag
Zondag
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag

24 december
25 december
26 december
27 december
28 december
29 december
30 december
31 december
1 januari 2018
2 januari
3 januari
4 januari
5 januari
6 januari
7 januari
8 januari
9 januari
10 januari
11 januari
12 januari
13 januari

Titus 1: 1-16
Titus 2: 1-15
Titus 3: 1-14
Jeremia 32: 1-15
Jeremia 32:16-25
Jeremia 32:26-44
Jeremia 33: 1-11
Jeremia 33:12-26
Psalm 1
Habakuk 1: 1-11
Habakuk 1:12 – 2:4
Habakuk 2: 5-20
Habakuk 3: 1-19
Romeinen 1: 1-15
Romeinen 1:16-32
Romeinen 2: 1-16
Romeinen 2:17-29
Romeinen 3: 1-8
Romeinen 3: 9-20
Romeinen 3:21-31
Romeinen 4: 1-12
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