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TEN GELEIDE

Hierbij biedt de kerkenraad van de Protestantse gemeente in wording te Vroomshoop u de jaar-
gids aan voor het jaar 2015.  
Deze gids is geheel nieuw opgezet in verband met de federatie die de Gereformeerde kerk en de 
Hervormde gemeente te Vroomshoop begin 2014 hebben gevormd. Deze federatie heeft één 
gezamenlijke kerkenraad waaronder alle organen en commissies vallen. Bij deze organen en com-
missies worden alleen de namen van de leden vermeld. Achterin is in een afzonderlijk deel een 
alfabetische lijst  opgenomen met de gegevens van de personen die op de een of andere manier 
actief zijn in de gemeenten met volledige naam, adres, telefoonnummer en zo mogelijk ook het 
e-mailadres.   
Deze gids heeft als doel de leden wegwijs te maken binnen beide gemeenten.   
Wanneer u de gids als nieuw ingekomene ontvangt, heten wij u hartelijk welkom in onze 
gemeenten. Natuurlijk hopen we dat u zich hier snel thuis zult voelen en ook van harte gaat 
meeleven. 
Naast de informatie in deze gids vindt u verdere mededelingen van de kerkenraad en andere 
berichten in de Kerkbode, het kerkblad van de beide gemeenten, dat meestal elke twee weken 
verschijnt.  
Ook is uitvoerige informatie te vinden op de per 2014 nieuw opgezette website: 
www.protestantsvroomshoop.nl (zie verder onder de taakgroep Communicatie/PR).  
 
Kerk-zijn gaat over het verhaal van mensen met betrokkenheid op het verhaal van God. Pasto-
raat en prediking vormen daarbij twee belangrijke pijlers; maar het gaat ook om het omzien naar 
elkaar en het vormen van een gemeenschap. Mensen gericht op het verhaal met God kunnen we 
pas zijn door aandacht voor elkaar en door naar elkaar om te zien, gedragen door Gods Geest. 
Wij hopen dat dit jaarboekje daaraan zal bijdragen, 
 
  Kerkenraad van de Protestantse gemeente in wording te Vroomshoop 
 
 
 
Federatie Protestantse gemeente in wording te Vroomshoop  
De samenwerking tussen de Gereformeerde kerk en de Hervormde gemeente  te Vroomshoop 
heeft de laatste jaren steeds meer vorm en inhoud gekregen. Onder meer in gezamenlijke avond-
diensten,  gezamenlijke commissies en andere gezamenlijke activiteiten.  
 
Stuurgroep Protestants Vroomshoop 
Een in 2010 ingestelde stuurgroep heeft als taak gekregen de samenwerking tussen de Gerefor-
meerde kerk en de Hervormde gemeente te Vroomshoop verder uit te werken in de richting van 
een federatie.
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Samenstelling van de Stuurgroep PKN Vroomshoop: 
G. Haselhoff-Drost (GK)  A.M. Timmer (HG) 
H. Kerkdijk (GK – voorzitter) G. Verheij (HG – secretaris)  
Mede op aangeven van de stuurgroep hebben de kerkenraden besloten een federatie aan te gaan, 
die 5 januari 2014 officieel is gevormd. De stuurgroep heeft van de kerkenraad een vervolgop-
dracht gekregen om het traject tot vereniging (fusie) van beide gemeenten tot één protestantse 
gemeente verder uit te lijnen. De Stuurgroep is om die reden uitgebreid met twee leden: 
J. Huiting (GK)   B.J. Kleinjan (HG) 
 
Het nieuwe Liedboek 
Op zondag 5 januari 2014  is  ook overgegaan op het gebruik van het nieuwe Liedboek. 
 
Website 
Ook is per 5 januari 2014 een gezamenlijke website in  gebruik genomen: 
www.protestantsvroomshoop.nl. 
Contentbeheerder, voor alle berichten: José Veneberg 
Webmaster: Jeroen van Veldhuizen 
 
Classis 
De Gereformeerde kerk en de Hervormde gemeente te Vroomshoop maken deel uit van de 
Protestantse Classis Ommen, die op haar beurt weer onderdeel is van de Protestantse Kerk in 
Nederland (PKN). De afvaardiging naar de classis is na 5 januari 2014 als volgt: 
J. Kamphuis met als secundus D. Kaas. 
Ds. F. Schipper, met als secundus: ds. J.A. Antonides.
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KERKGEBOUWEN

KERKELIJK CENTRUM IRENE 
Julianastraat 27, 7681 AL Vroomshoop. Tel (0546) 64 23 65. 
Kosters: Arie en Ria Bos. Tel (0546) 643708, 06-40188102. 
E-mailadres  irenevroomshoop@gmail.com 
 
In mei 1984 vond de opening van het huidige kerkgebouw plaats. In de kerk zijn beschilderde 
ramen aanwezig die het Bijbelverhaal in grote lijnen vertellen. Voor de uitleg hiervan wordt ver-
wezen naar de website. Hetzelfde geldt voor de kleuren van het kerkelijk jaar. 
Vanuit de oude kerk zijn twee glas in lood ramen bewaard gebleven. Het Van de Berg en Wendt 
orgel is in 1964 gebouwd en in 1984 overgeplaatst vanuit de oude naar de nieuwe kerk. Het 
heeft 19 stemmen verdeeld over een hoofdwerk, rugwerk en een pedaal. In 1999 heeft de kerk 
een uitbreiding gekregen van enkele zalen en een jeugdhonk in de kelder. 
Het huidige kerkgebouw is het vierde Gereformeerde kerkgebouw in Vroomshoop, de eerste drie 
bestaan niet meer. Op 6 april 2014 bestond de Gereformeerde kerk 150 jaar. 
 
Voorgangers 
Ds. J.A. Droogendijk, President Kennedystraat 6, 7681 EX Vroomshoop. 
Telefoon: 0546-625117, e-mail: j.a.droogendijk@kpnmail.nl 
Vrije dag: zaterdag 
 
Ds. D.J.D. Kroeze, Frederik Hendrikstraat 19, 7681 GE Vroomshoop 
Telefoon: 0546-785453 en 06-16856392, e-mail: djd.kroeze@telfort.nl 
Vaste werkdagen: maandag tot en met donderdag. 
 
Organisten 
Een viertal organisten uit de eigen gemeente begeleidt de diensten in de Gereformeerde kerk 
Irene. Soms wordt een beroep gedaan op een gastorganist. De organisten zijn: 
A. Oosterveen  R.G. Vos van Avezathe  
J. Visser   D. Kaas   
 
Cantorij KC Irene 
De Gereformeerde cantorij o.l.v. Alice Oosterveen werkt regelmatig mee aan kerkdiensten in KC 
Irene en een enkele keer daarbuiten. De cantorij van Irene repeteert vrijdags vanaf eind augustus 
tot Pasen van 19:00 uur tot + 20:00 uur in KC Irene.   
Voor meer informatie: Alice Oosterveen, telefoon 0546-643057 (’s avonds).
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KERKELIJK CENTRUM HET ANKER 
Hoofdstraat 35, 7681 DJ Vroomshoop, Tel (0546) 64 25 92 
Koster: Kees Gerrits. Tel (0546) 433088, e-mailadres kees.gerrits@online.nl   
 
Postadres: Kerkelijk Bureau Hervormd Vroomshoop 
  Hoofdstraat 35 
  7681 DJ Vroomshoop 
Telefoon: 0546-433088 (maandagavond, overigens antwoordapparaat)  
  E-mail: kerkelijkbureau@hervormdvroomshoop.nl                    
 
Openingstijden KC Het Anker: 
Van maandag t/m vrijdag ‘s morgens gesloten tot 13:00 uur. 
Op donderdag en zaterdag is de kerk de gehele dag gesloten.  
Het Hervormde kerkgebouw werd op 16 maart 1870 in gebruik genomen in een dienst die door 
ds. L. Vroom uit Zwolle werd geleid. Op 10 september 1895 werd gestart met de bouw van de 
zalen van ‘Ons Centrum’. In 1910 werd de kerk vergroot tot 395 zitplaatsen en kwam er ook 
een torenuurwerk. Toen de Hervormde gemeente in 1968 100 jaar bestond, werd de kerk weer 
uitgebreid en het interieur veranderd. Zo kwam de kansel op de huidige plaats (deze stond vroe-
ger aan de kant van de consistorie) en werden de banken vervangen en op een andere manier 
geplaatst. In 1986 is de toren van de kerk gerestaureerd en in 2000 zijn aan de achterzijde van 
de kerk 3 nieuwe ruimtes bijgebouwd. Het huidige Van Dam orgel werd in 1899 gebouwd en in 
2000 gerestaureerd en uitgebreid met een tweede klavier.   
Verdere informatie over het  Van Dam Orgel kunt u vinden op de website:  
www.orgelsite.nl/vroomshoop 
 
Voorgangers 
Ds. J.A. Antonides, Boshoek 45, 7681 GT Vroomshoop 
Telefoon: 0546-646629, e-mail: ja.antonides@home.nl 
Vrije dag: zaterdag 
 
Ds. F. Schipper, Hoofdstraat 36, 7681 DJ Vroomshoop 
Telefoon: 0546-643139, e-mail: schipper.f@planet.nl 
Vrije dag: maandag   
 
Organisten:     
J.C. Labrijn en G.M. Veldman 
 
Cantorij  KC Het Anker     
De Hervormde cantorij repeteert in het seizoen elke vrijdag van 18:30 tot 19:30 uur in  
KC Het Anker onder leiding van J. Wolthuis-Elsinga, telefoon 0546-642271.
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Zitplaatsen 
De zitplaatsen zijn in beide kerkgebouwen vrij. Twee banken zijn gereserveerd voor de leden van 
de kerkenraad. 
 
Ringleiding 
De beide kerkgebouwen zijn voorzien van een ringleiding ten behoeve van slechthorenden 
 
Kerkdiensten 
In principe worden de diensten elke zondag gehouden om 9.30 uur in beide kerkgebouwen en 
om 19:.00 uur is de avonddienst afwisselend in één van de twee gebouwen (zie verder onder 
Taakgroep Eredienst).
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KERKENRAAD

De leiding van de beide gemeenten berust bij één kerkenraad, aangeduid als de grote kerkenraad. 
 
GROTE KERKENRAAD 
De grote kerkenraad bestaat uit alle ambtsdragers van zowel de Gereformeerde kerk als de  
Hervormde gemeente. 
Er wordt tenminste 4 keer per jaar vergaderd over belangrijke besluiten (beleidsmatig) en over 
thema’s (bezinnend). Daarnaast zijn er twee afzonderlijke vergaderingen van de kerkenraad van 
de Gereformeerde kerk en van de kerkenraad van de Hervormde gemeente over specifieke zaken 
zoals financiën. 
 
Predikanten 
Ds. J.A. Antonides (HG)  Ds. J.A. Droogendijk (GK) 
Ds. D.J.D. Kroeze (GK)  Ds. F. Schipper (HG)   
 
Ouderlingen 
G.G. Benus-Kolkman  G. Brinkman 
P. Botter    C.A. Brunink-Roepers 
G. Drenthen-Stegeman   L. Dubbink-Hiddema  
H. Gielians-Ligtenberg  J. Heideman-Gerrits  
G. Heuver    W. Hoogenkamp-de Groot  
L.M. Jansen   H.N. Kaas-Glas  
A. Knol-Ribberink  E. Kolkman-Marsman 
H. Limbeek    J. Maathuis  
H.J. Masselink   J. Mulder-Hoekstra 
K.S. Mulder    T. Oosterveen-Tolman 
J. van Orden   H. Otten  
J. Reiling-Walinga   G.J. Sanderman 
A. Sieders-Schuurman  A.M. Timmer  
H. Uphoff    M. Veenhof 
W.J. van Veldhuizen-van Munster  G. Visser 
E. Walinga  
 
Ouderling-kerkrentmeesters 
J. Ekkel      M. Hekman 
W. Huijgen   J. Jansen-Stokvisch 
D. Kaas    J. Kamphuis 
A.G. Kleinjan   H. v.d. Veen-Brons  
G. Zomer-Smit



11Protestantste gemeente in wording te Vroomshoop

Diakenen 
G. Drent    H. Drent   
T. van Gennep-Seigers   G. de Groot-Maneschijn 
J. Hoekstra-Middag  B. Janssen  
G. Jansen    B.G. Kamphuis      
R. Kamermans   B.J. Kleinjan   
K. Knol    B. Kuilder-Klinge    
G. de Lange    J.H.P. Netters-Hakkers 
M. Nieuwlaar   V.J. Nieuwlaar   
A. Otter-Smit   J. Petter-Bakhuis    
M.J. Ramerman-Sluijer   M.W. Rotman-Mollenhorst  
Visserman-van Weereld 
   
 
KLEINE KERKENRAAD 
De kleine kerkenraad heeft mandaat van de grote kerkenraad om bepaalde besluiten te nemen 
en vergadert circa 10 keer per jaar. 
 
Naam:    Functie: 
vacature    voorzitter 
G. Visser    voorzitter 
T. Oosterveen-Tolman  scriba 
A.M. Timmer   scriba 
Ds. J.A. Antonides  predikant 
Ds. J.A. Droogendijk  predikant 
Ds. D.J.D. Kroeze   predikant 
Ds. F. Schipper   predikant 
W. Huijgen   vertegenwoordig(st)er taakgroep beheer 
D. Kaas    vertegenwoordig(st)er taakgroep beheer 
E. Walinga   vertegenwoordig(st)er taakgroep communicatie & PR 
J.H.P. Netters-Hakkers  vertegenwoordig(st)er taakgroep diaconaat 
B.G. Kamphuis    vertegenwoordig(st)er taakgroep diaconaat 
J. Reiling-Walinga    vertegenwoordig(st)er taakgroep erediensten 
M. Veenhof   vertegenwoordig(st)er taakgroep jeugd 
W. van Veldhuizen-van Munster vertegenwoordig(st)er taakgroep jeugd 
J. Maathuis   vertegenwoordig(st)er taakgroep leren & ontmoeten 
H.B. Heersmink of G. Heuver vertegenwoordig(st)er taakgroep pastoraat 
A. Sieders-Schuurman  vertegenwoordig(st)er taakgroep pastoraat 
G. Verheij   adviseur grote- en kleine kerkenraad inzake: kerkorde/ordi 
    nanties, plaatselijke regelingen en beleidsplan 
J.H. Nieboer   adviseur grote- en kleine kerkenraad inzake:    
    Communicatie & PR
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Moderamen 
Het moderamen bereidt de agenda voor ten behoeve van de kleine en de grote kerkenraad. Te-
vens heeft het moderamen de bevoegdheid tot het nemen van besluiten voor “dringende zaken 
die geen uitstel dulden”. 
 
Samenstelling moderamen  per 1 januari 2015: 
Ds. J.A. Antonides  predikant  
Ds. J.A. Droogendijk  predikant  
D. Kaas    ouderling - kerkrentmeester 
vacature    ouderling - voorzitter 
J.H.P. Netters-Hakkers  diaken 
T. Oosterveen-Tolman  ouderling - scriba 
A.M. Timmer   ouderling - scriba 
G. Visser    ouderling - voorzitter 
 
Taakgroepen 
Onder de kerkenraad vallen de volgende taakgroepen:  
TAAKGROEP EREDIENSTEN 
TAAKGROEP PASTORAAT  
TAAKGROEP JEUGD  
TAAKGROEP DIACONAAT  
TAAKGROEP BEHEER  
TAAKGROEP LEREN & ONTMOETEN 
TAAKGROEP PR & COMMUNICATIE   
 
Onder de taakgroepen vallen commissies die omschreven taken uitvoeren en waaronder diverse 
deelactiviteiten plaatsvinden. 
Een reglement met de samenstelling, doel- / taakstelling en werkwijze van elke commissie is 
opgenomen in de gegevens bij het beleidsplan en/of de jaargids. 
De taakgroepen en commissies worden hierna verder beschreven. 
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TAAKGROEP EREDIENSTEN

Onder deze taakgroep vallen de activiteiten die samenhangen met de erediensten. 
 
Kerkdiensten 
In principe worden elke zondag om 9:30 kerkdiensten gehouden in de beide kerkgebouwen. Om 
19.00 uur vindt er een gezamenlijke kerkdienst plaats,  afwisselend in  KC Irene, Julianastraat 
27, en in KC Het Anker, Hoofdstraat 35, Vroomshoop (in de vakantieperiode is er ook één mor-
gendienst, afwisselend in Het Anker of Irene). 
Daarnaast zijn er ook diensten op de christelijke feestdagen, bid- en dankdag, oudejaarsavond en 
nieuwjaarsmorgen.  
 
Liturgiecommissie 
Onder de taakgroep erediensten valt de liturgiecommissie, sinds  kort  een gezamenlijke com-
missie van beide gemeenten. Deze commissie houdt zich bezig met de erediensten. Er wordt ge-
sproken over orden van dienst voor ‘gewone’ diensten en over de avondmaal- en doopvieringen 
Veel tijd wordt, in samenspraak met de kindernevendienst, de cantor-organist en de commissie 
liturgisch bloemschikken, besteed aan de keuze en uitwerking van de projecten voor Advent, 
Kerst en de Veertigdagentijd. Ook zit in de commissie een vertegenwoordiger van de Jeugdraad 
en de commissie opendeurdiensten. 
Bijzondere diensten (niet de jeugd- of opendeurdiensten, daar zijn aparte commissies voor) 
worden ook besproken in deze commissie. Bijvoorbeeld scholendiensten en samenkomsten in de 
Stille Week. 
 
De liturgiecommissie bestaat uit de predikanten, organisten en enkele gemeenteleden.  
Voorzitter:  afwisselend ds. J.A. Droogendijk en ds. J.A. Antonides  
Secretaris:  vacature 
 
In de morgendiensten wordt doorgaans het rooster van Kind op Zondag gevolgd. 

Er vinden gezamenlijke diensten plaats op Eerste Kerstdag, Tweede Kerstdag (wordt jaarlijks 
vastgesteld), oudejaarsavond, nieuwjaarsmorgen, biddag (tweede woensdag in maart), vespers, 
een passiestonde en avondgebeden in de Stille Week voor Pasen, Hemelvaartsdag, Tweede Pink-
sterdag en dankdag (eerste woensdag in november).  
Voor de aanvangstijdstippen van de diverse diensten wordt verwezen naar de kerkbode. 
De bijzondere diensten die ‘s avonds worden gehouden zijn: jeugddiensten, opendeurdiensten, 
een zendings/ZWO dienst en een dienst in de streektaal.  
In september is er een startzondag voor het winterseizoen. Jaarlijks wordt er een zondag gewijd 
aan de zending en aan het werelddiaconaat, terwijl er 2 keer per jaar een scholendienst wordt 
gehouden en er zijn twee kinderdiensten in KC Het Anker.
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Kerstzangdienst  
De avond voor Eerste Kerstdag organiseren de Geref. kerk, de Baptistengemeente en de Herv. 
gemeente gezamenlijk een kerstzangdienst. 
Periodiek leveren de cantorijen een bijdrage aan de erediensten. 
 
Bloemengroet 
Elke zondag staan er bloemen in de kerk, die na afloop van de avonddienst als groet van de ge-
meente naar een ouder gemeentelid gaan of na een jeugddienst naar een jonger gemeentelid. 

Laatste zondag van het kerkelijk jaar 
Op de laatste zondag van het kerkelijk jaar worden ‘s morgens de gemeenteleden herdacht die in 
dat afgelopen jaar zijn overleden. 
Nabestaanden van gemeenteleden die in het afgelopen kerkelijk jaar zijn overleden, ontvangen 
een uitnodiging voor deze eredienst, indien zij de kerkenraad d.m.v. een rouwkaart van het 
overlijden in kennis hebben gesteld. Deze nabestaanden worden in de gelegenheid gesteld om 
tijdens deze eredienst een kaars te ontsteken voor de overledene. Indien nabestaanden hier geen 
gebruik van (willen) maken, dan wordt dit verzorgd door de dienstdoende ouderlingen. 
Van die gemeenteleden van wie de kerkenraad geen rouwkaart heeft ontvangen, worden de 
namen, voor zover bekend, in de eredienst op de laatste zondag van het kerkelijk jaar genoemd. 
Ook voor ieder van deze overleden gemeenteleden wordt een kaars ontstoken door de dienst-
doende ouderlingen.  
 
Commissie Opendeurdiensten 
Een aparte commissie verzorgt de zogeheten opendeurdiensten. 
Het doel van deze opendeurdiensten is het bereiken van de randkerkelijken binnen de Gerefor-
meerde kerk en de Hervormde gemeente en anderen. 
De commissie is als volgt samengesteld:  
Mark Paters           voorzitter / pr  
Henk Middag        secretariaat  
Bonnette Kuilder    liturgie 
 
Startdienstcommissie 
Het nieuwe seizoen begint jaarlijks met een startdienst in september. Door een commissie 
bestaande uit 5 personen worden, behalve de kerkdiensten, diverse activiteiten georganiseerd 
waarbij de nadruk ligt op saamhorigheid tussen beide kerkelijke gemeenten.  De invulling van de 
diensten en alles eromheen is elk jaar weer anders. Zo wordt het ene jaar een (fiets)puzzeltocht 
georganiseerd en het andere jaar bijvoorbeeld een broodmaaltijd.   
 
Een nieuwe start voor een nieuwe seizoen!
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Commissies liturgisch bloemschikken   
Bij hoogtepunten in het kerkelijk jaar of bij bijzondere gelegenheden in de gemeente, wordt in de 
eredienst gebruik gemaakt van liturgische bloemschikkingen.  
Materialen, kleuren en vormen geven vaak in één beeld weer wat overgebracht moet worden. Als 
leidraad hiervoor wordt de door de PKN beschikbaar gestelde handleiding gebruikt. Deze sluit 
aan op de vertellingen in de Kindernevendienst.  
De commissie van KC Irene bestaat uit 6 personen.  
Voorzitter:    R. Limbeek 
Secretaris:    L. Staarman. 
Waar mogelijk wordt samengewerkt met de commissie van KC Het Anker.  
Deze commissie bestaat uit 7 personen met als aanspreekpunt: B. Slaat-Lammerink. 
 
Geboorte  
Bij geboorten in de gemeente vinden we het fijn om mee te leven. We stellen het op prijs dat 
u een kaartje stuurt naar de predikant en/of de scriba. Uw gezin ontvangt dan bezoek via het 
sectieteam en van uw predikant. Voor de geboorte wordt gedankt in de kerkdienst.  
 
Bediening Heilige Doop 
De doop van uw kind vraagt u aan via predikant of scriba. Met uw predikant praat u over het 
wezenlijke van de doop en de inhoud van de doopdienst. Er vinden één of meer doopgesprek-
ken plaats. Voor ouders die hun kind laten dopen en daarbij belijdenis willen doen, bestaat er 
doopcatechese. 
 
Viering Heilig Avondmaal 
Vijf keer per jaar wordt het Heilig Avondmaal gevierd: vier keer op een zondag en op Goede  
Vrijdag. Dat gebeurt in de ochtend- en avonddienst.  De avondmaalsvieringen zijn in KC Irene 
en KC Het Anker op dezelfde data. Voor hen die niet in de gelegenheid zijn het avondmaal 
tijdens de kerkdienst bij te wonen, bestaat de gelegenheid in een speciale dienst om 11:15 uur 
en op Goede Vrijdag om 16:15 uur het avondmaal te vieren in het Flierborgh. Is men niet in de 
gelegenheid zelf voor vervoer te zorgen, dan kan dit gemeld worden bij één van de diakenen, die 
dan voor vervoer zal zorgen. Ook bestaat de mogelijkheid om thuis avondmaal te vieren. Wilt u 
dit doorgeven aan de wijkouderling of wijkdiaken? 
 
Inzegening van een huwelijk  
De inzegening van een huwelijk dient te worden aangevraagd bij de predikant van de  wijk, waar-
in het bruidspaar komt te wonen of anders bij de wijkpredikant van de bruid, ten minste één 
maand vóór de huwelijksdatum. 
 
Kerkelijke uitvaart 
Wanneer voor een gemeentelid een kerkelijke uitvaart wordt verlangd, dient de familie zo spoe-
dig mogelijk contact op te nemen met de wijkpredikant. 
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Beamercommissie KC Irene 
Via de beamer worden in Irene de te zingen liederen geprojecteerd op de muur. Ook de afkondi-
gingen kunt u daar lezen. Bijzondere liederen, die niet in het Liedboek staan en die af en toe deel 
uit maken van de orde van dienst, worden eveneens weergegeven. 
De beamer wordt soms ook gebruikt ter ondersteuning van de preek. De voorganger kan bijvoor-
beeld een afbeelding of filmpje tijdens de dienst laten zien. 
De leden van de beamercommissie bereiden, samen met de voorganger en de organist, de dienst 
voor. Zij bedienen volgens rooster de beamer. Contactpersoon: Jeroen van Veldhuizen. 
 
Afkondigingen KC Het Anker / Lectores 
De wekelijkse afkondigingen tijdens de kerkdiensten in KC Het Anker worden samengesteld 
door Gerrit Zomer. Mededelingen voor de afkondigingen kunnen worden gemaild naar:  
gj.zomer@kpnplanet.nl. Omdat de  mededelingen meestal geen spoedeisend karakter hebben 
(uitzonderingen daargelaten) vragen wij u deze ruim voor vrijdag 18:00 uur te verzenden.  
Hebt u na vrijdag 18:00 uur nog een spoedafkondiging. dan telefonisch contact opnemen met 
Gerrit Zomer, telefoon 643378. Zo kan alles tijdig worden geregeld.  
Afkondigingen en ziekenbriefjes worden ook verzorgd door de scriba.  
Graag doorgeven tot zaterdag voor 12.00 uur. 
 
In de diensten in KC Het Anker worden de afkondigingen en de Bijbellezingen verzorgd door een 
groep lectores. Coördinatie: Gerrit Verheij. 
 
Collectes  
De collectes worden gehouden in de dienst. Een eventuele extra collecte voor een speciaal doel is 
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altijd de tweede collecte in de dienst.  
Daarnaast wordt er ook bij de uitgang gecollecteerd. In KC Irene krijgen de diakenen daarbij 
assistentie van de jeugd. De organisatie hiervan berust bij de jeugddiaken. 
Voorafgaand aan de dienst wordt bekend gemaakt waar de opbrengst van de collectes voor be-
stemd is. Dat wordt ook in de kerkbode vermeld. 
Tijdens de viering van het Heilig Avondmaal is er een extra collecte voor een goed doel. Dit doel 
wordt door de gezamenlijke diaconieën bepaald en voorafgaand aan de dienst bekend gemaakt. 
 
DVD 
Tijdens bijzondere diensten zoals rouw-, trouw- en doopdiensten is het mogelijk een  DVD van 
deze dienst te ontvangen. Inlichtingen hierover bij de koster. 
 
Kerkradio 
Kerkdiensten beluisteren of naluisteren kan op www.kerkomroep.nl.  
Voor mensen die niet meer in staat zijn om de kerkdiensten te bezoeken en toch graag de dien-
sten willen volgen, is er de mogelijkheid om kerkradio of, in de buitengebieden, kerktelefoon te 
nemen. (Zie verdere informatie onder de Taakgroep beheer). 
 
Vervoer naar de kerkdiensten 
Wie niet zelf naar de kerk kan komen, kan voor vervoer  naar KC Het Anker contact opnemen 
met J. Petter-Bakhuis (vervanger dhr. G.T. Antonides). 
Voor vervoer naar KC Irene kunt u contact opnemen met Tiny van Gennep (tel. 0546-641828, 
e-mail fokkevangennep@home.nl)

Wingerd 3 | Vroomshoop | T 0546 642771 | www.bouwhuismakelaardij.nl

Bouwhuis heb je nodig!
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TAAKGROEP PASTORAAT

In het pastoraat zijn contactpersonen, sectieouderlingen en de predikanten actief.  
De contactpersonen zijn het eerste aanspreekpunt als gemeenteleden contact zoeken met de 
kerk. Indien gewenst schakelen contactpersonen de ouderling of predikant in. 
De taken van de sectieouderling en de wijkpredikant zijn vooral coördinerend, ondersteunend en 
aanvullend. 
De predikant legt in de regel bezoeken af bij geboorte en huwelijk en bij bepaalde huwelijksju-
bilea. Ook bezoekt hij gemeenteleden van 80 jaar en ouder na  hun verjaardag. Wanneer hij dit 
weet, schenkt hij aandacht bij ernstige ziekte en geestelijke nood. 
Het is zaak dat gemeenteleden doorgeven wanneer zij bezoek van de sectieouderling of predi-
kant op prijs stellen. 
Op het mededelingenbord in de hal van de kerk (KCHA), op de beamer (KCI) en in de kerkbode 
worden die gemeenteleden genoemd, die opgenomen zijn (waren) in ziekenhuizen, althans, voor 
zover men dit wenst. 
 
Wie is mijn ouderling, diaken of contactpersoon?  
Naast de hieronder gegeven overzichten van de wijkindelingen kunt u op de website  
www.protestantsvroomshoop.nl zoeken naar welke ouderling, diaken en contactpersoon bij een 
straat of sectie hoort. 
 
Pastoraat Het Anker en Irene 
Het gebied, bestaande uit Vroomshoop en Geerdijk, is verdeeld in negen secties met elk een ou-
derling. Onder  sectie 1 tot en met 8 vallen alle adressen in Vroomshoop en Geerdijk. De adres-
sen buiten Vroomshoop en Geerdijk vallen onder sectie 9. De mensen die in een verzorgings- of 
verpleegtehuis verblijven vallen dus ook onder sectie 9.   
Onder elke ouderling werkt een team van circa 8 contactpersonen. De werkwijze van het 
pastoraat met contactpersonen en ouderlingen is in beide kerken gelijk, maar de organisatie is 
momenteel nog gescheiden.  Per september 2014 is een nieuwe indeling van de secties in gegaan, 
die in beide kerken gelijk is.   
 
Het Anker: wijkindeling:  
Wijk 1 met de secties 1 t/m 4 en deel sectie 9: ds. F Schipper 
Wijk 2 met de secties 5 t/m 8 en deel sectie 9: ds. J.A. Antonides

Overzicht van de secties: 
  ouderling:   diaken: 
sectie 1  A. Knol-Ribberink  Dhr. B.J. Kleinjan  
sectie 2  C.A.J. Brunink-Roepers  K. Knol 
sectie 3  J. van Orden   J. Hoekstra-Middag 
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  ouderling:   diaken: 
sectie 4  G.G. Benus-Kolkman  M. Rotman-Mollenhorst 
sectie 5  J. Heideman-Gerrits  J. Petter-Bakhuis 
sectie 6  H. Otten    H.C. Drent 
sectie 7  E. Kolkman-Marsman  G. Drent  
sectie 8  H.J. Masselink   M. Nieuwlaar  
sectie 9  (waarnemers ds. Antonides  R. Kamermans 
  en ds. Schipper)      
 
Irene: wijkindeling 
Wijk 1 met de secties 1 t/m 4 een deel sectie 9: ds. J.A. Droogendijik   
Wijk 2 met de secties 5 t/m 8 en deel sectie 9: ds. D.J.D. Kroeze.  
 
Overzicht van de secties: 
  ouderling:   diaken: 
sectie 1  H. Gielians-Ligtenberg  M. Visserman-van Weereld  
sectie 2  vacature    T. van Gennep-Seigers 
sectie 3  H.J. Uphoff   G. de Lange    
sectie 4  K.Mulder en J. Mulder-Hoekstra R. Meijerink-Bosma 
sectie 5  L. Dubbink-Hiddema  vacature 
sectie 6  H. Kaas-Glas   B. Janssen 
sectie 7  G. Drenthen-Stegeman  I. Ramerman-Sluyer 
sectie 8  vacature (D. Kaas waarnemend)  
sectie 9  Echtp. K. Mulder en  
  J. Mulder-Hoekstra 
 
Er zijn drie ouderlingen met een bijzondere opdracht voor rouw- en trouwdiensten:  
A. Sieders-Schuurman en G. Brinkman (Het Anker) en Rineke Limbeek (Irene).  
In Irene is er een ouderling voor pastoraal bestuurlijke zaken: Gerrit Heuver. 
 
Contactpersonen. 
De contactpersonen onderhouden contacten met een aantal gezinnen c.q. adressen in hun 
“contactwijk”. Zij brengen een attentie bij een heugelijke gebeurtenis als geboorte of een hu-
welijksjubileum. Zij heten nieuw ingekomenen welkom, bezoeken ouderen, alleenstaanden en 
langdurig zieken. In Irene is bovendien een welkomstdame die als eerste bij nieuw ingekomenen 
langs gaat.  
De contactpersonen helpen mee met het bezorgen van kerstgroeten bij gemeenteleden van 75 
jaar en ouder en in KC Het Anker helpen zij mee bij de actie Kerkbalans. Bij KC Het Anker is het 
de bedoeling dat elk gemeentelid dat contact wenst met de kerk, eerst contact opneemt met de 
contactpersoon. Deze zal als dat gewenst of nodig is, contact opnemen met de ouderling of zo 
nodig met een van de predikanten. Bij KC Irene is de sectie-ouderling het eerste aanspreekpunt.
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Commissie Bestuur Contactpersonen KC Het Anker 
Voor de organisatorische en praktische ondersteuning van de contactpersonen is bij KC Het 
Anker een Bestuur Contactpersonen. Dit bestuur bestaat uit: 
H. Dooyeweerd-Boes   E.H. Olthuis-Engbers 
J. Ekkel-Kleinjan    G. Reinders-Groote 
J.H.P. Netters-Hakkers   G. Snijders-Bakhuis 
 
Wijkindeling pastoraat Het Anker 
Hieronder is van elke straat aangegeven onder welke sectie en welke contactwijk deze valt en 
welke contactpersoon daarbij behoort.

Straatnaam Sectie Contactpersoon met tel. nr
DAARLERVEEN  
(voorkeursleden)

9a G. Reinders-Groote - 643808

DEN HAM  
(voorkeursleden)

9d J. Brinkman-Bremmer -  644513

VRIEZENVEEN  
(voorkeursleden)

9b J.H. Pannen-Hamberg - 645004

WESTERHAAR  
(voorkeursleden)

9c C.G. Eggens-van Lingen - 659695

OVERIG 
(voorkeursleden)

9e Kerkelijk Bureau - 433088

Aan ‘t Spoor 6c H.G. Bosch-Kok - 0654303280
Admiraal de Ruyterstraat 7h G. Endeman-Bonte - 644958
Afrikalaan 5d E.J. Heideman en J. Heideman-Gerrits - 641524
Amaliaplein 8d H.J. Slomp-Kottier - 641219
Amerikalaan 5d E.J. Heideman en J. Heideman-Gerrits - 641524
Azielaan 5d E.J. Heideman en J. Heideman-Gerrits - 641524
Berkenhof 3e B. Slaat-Lammerink - 641835
Beukenhoek 3d G.J. Berkhof-Eshuis - 645167
Bevert 7d H. Vos en F. Vos-Koers - 643137
Bijvank 7d H. Vos en F. Vos-Koers - 643137
Boegstaete 8c A. Kok-Veneman - 643730
Boekweitakkers 3g W.P. Meijerink-Luttikhof - 643183
Boshoek 4a J. Dragt-Bosch - 642191
Bosweg 4b F. Abbink-ten Hartog - 642009
Braamhoek 2a G. Moes-Platjes - 642992
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Bremlaan 2a G. Moes-Platjes - 642992
Buizerdlaan 3h M. van der Linden - 643242
Burg Koetjestraat 8e J. Hulshof-Olthof - 641335
Churchillstraat 7b J. de Jonge-Westerik - 642764
Constantijnstraat 
(oneven t/m 127)

7f Vacant

Constantijnstraat (even) 7g J. Hendriksen-Marsman - 641812
Constantijnstraat 
(129-143)

7g J. Hendriksen-Marsman - 641812

De Bunte 4h J. Meijerink-Schutmaat - 641530
De Eikelaars 3b H. Wessels-Ekkel - 641070
De Elzen 3d G.J. Berkhof-Eshuis - 645167
De Fazant 3f D.B. Runhart - 645244
De Grutto 3i G. Nijland-van Dijk - 643425
De Iepen 3a W. de Olde-de Jonge - 643736
De Kamp 2e M.W. Rotman-Mollenhorst - 641117
De Kamperfoelie 2f J. Lambers en J. Lambers-van de Weiden - 642199
De Kievit 3i G. Nijland-van Dijk - 643425
De Koele 8c A. Kok-Veneman - 643730
De Meulenbelt 6c H.G. Bosch-Kok - 0654303280
De Nijverheid 6e J. Knol-Bonte - 642858
De Passage 8c A. Kok-Veneman - 643730
De Platanen 3a W. de Olde-de Jonge - 643736
De Seringen 2a G. Moes-Platjes - 642992
De Sluis 5g H.J. ten Hartog-Davenschot - 644963
De Smidse 6g A. Kroek en M. Kroek-de Bruin - 641364
De Vogelkers 2a G. Moes-Platjes - 642992
De Wulp 3i G. Nijland-van Dijk - 643425
Derde Blokweg 1b Z. Hekman-Janssen - 641317
Dillenburgstraat 8f H. Otten en K. Otten-Drenth - 643753
Dreef 2c J. Petter-Bakhuis - 643758
Eekhof 3e B. Slaat-Lammerink - 641835
Eerste Blokweg 1h J. Plaggenmarsch-Huisken - 866489
Emmastraat 8b C. en G.G. van den Heuvel-Zwolsman - 642203
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Esdoornlaan (oneven) 3b H. Wessels-Ekkel - 641070
Esdoornlaan (even) 3c H. Bosscher - 0641322153
Europasingel 5d E.J. Heideman en J. Heideman-Gerrits - 641524
Flierakkers 7c J.H.P. Netters-Hakkers - 643217
Flierdijk 8e J. Hulshof-Olthof - 641335
Fortwijk 1a G. Nieuwlaar-Schutte - 647317
Frederik Hendrikstraat 4e G.N. Rozemuller-Meijerink - 644392
Gagelhof 2d W. Bosch-Kruger - 644089
Geerdijk 1d J. Minkjan-Wolbink - 644084
Hammerdijk 1a G. Nieuwlaar-Schutte - 647317
Hammerstraat 8c A. Kok-Veneman - 643730
Hammerweg 4b F. Abbink-ten Hartog - 642009
Havenstraat 6a G. Oelen-Wolters - 641708
Heidehoek 4i A. Dogger-Gort - 644304
Helmkruid 5e G. Bolks-Bosch - 643829
Hoefblad 5e G. Bolks-Bosch - 643829
Hoekweg 4i A. Dogger-Gort - 644304
Hondsdraf 5d E.J. Heideman en J. Heideman-Gerrits - 641524
Hoofdstraat 8a H.R. de Boer-Kok - 643262
In de Hoven 6d J.H. Bolks-Kist - 641511
Irenestraat 8g E. Gouma-Schoonderbeek - 641958
Johan Frisostraat 7j H.W. Geerligs-van Leussen - 642270
Julianaplein 8d H.J. Slomp-Kottier - 641219
Julianastraat (even) 8d H.J. Slomp-Kottier - 641219
Julianastraat (oneven) 8e J. Hulshof-Olthof - 641335
Kalkwijk 5f G. Reinders-Groote - 643808
Karel Doormanlaan 7h G. Endeman-Bonte - 644958
Kastanjehoek 3e B. Slaat-Lammerink - 641835
Klimop 3b H. Wessels-Ekkel - 641070
Kolenmieten 1e G. van Orden-Kotterink - 641048
Kolkmanweg 5g H.J. ten Hartog-Davenschot - 644963
Koningin Beatrixlaan 8g E. Gouma-Schoonderbeek - 641958
Koninginneweg 4b F. Abbink-ten Hartog - 642009
Korhoensingel 3h M. van der Linden - 643242
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Kortenaerplein 7h G. Endeman-Bonte - 644958
Kruidenlaan 5e G. Bolks-Bosch - 643829
Kwartelhoek 3f D.B. Runhart - 645244
Leeuwerikhof 3f D.B. Runhart - 645244
Lindenlaan 2g J. van der Kolk-Marsman - 643864
Linderflier 6a G. Oelen-Wolters - 641708
Linderveld 7j H.W. Geerligs-van Leussen - 642270
Linderveld West 7j H.W. Geerligs-van Leussen - 642270
Margrietstraat 8f H. Otten en K. Otten-Drenth - 643753
Marijkestraat 4c J. Letteboer-Schipper - 658251
Mauritsstraat 4c J. Letteboer-Schipper - 658251
Meidoornlaan 2f J. Lambers en J. Lambers-van de Weiden - 642199
Nassaustraat 8g E. Gouma-Schoonderbeek - 641958
Nieuwstraat 2h H. Jans-Drent - 643376
Noorderweg  
(tot Lindenlaan)

1f H.W. Bakker-Nijman - 642831

Noorderweg  
(vanaf Lindenlaan)

1g J. Ribberink-Postma - 641379

Opgang 2b E.H. Olthuis-Engbers - 641005
Oranjeplein 8h H. Dooyeweerd-Boes - 642674
Oranjestraat 5c J.J. Botter-Bos - 842820
Penningkruid 5d E.J. Heideman en J. Heideman-Gerrits - 641524
Plantsoen 7a M. Hilbrands-Pierik - 642417
Polderweg 1e G. van Orden-Kotterink - 641048
President Kennedystraat 4f L. Dogger-Nevenzel - 645282
Prins Bernhardstraat 8b C. en G.G. van den Heuvel-Zwolsman - 642203
Prins Clausstraat (even) 7e Vacant
Prins Clausstraat (oneven) 7g J. Hendriksen-Marsman - 641812
Prinsenkamp (oneven) 6f G.B. Ramerman-Kosters - 644754
Prinsenkamp (even) 6g A. Kroek en M. Kroek-de Bruin - 641364
Puntkolk 6b G. Snijders-Bakhuis - 643086
Rozemarijn 5d E.J. Heideman en J. Heideman-Gerrits - 641524
Schoolstraat 1a G. Nieuwlaar-Schutte - 647317
Schutsluis 5g H.J. ten Hartog-Davenschot - 644963
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Separatiepunt 5g H.J. ten Hartog-Davenschot - 644963
Sluiskade 5g H.J. ten Hartog-Davenschot - 644963
Sluiskil 5g H.J. ten Hartog-Davenschot - 644963
Sluiskolk 5g H.J. ten Hartog-Davenschot - 644963
Stationslaan 6d J.H. Bolks-Kist - 641511
Stobbelaan 6h J. Ekkel-Kleinjan - 644203
Tonnendijk (oneven) 5a K.W. Bakker-Keuken - 642868
Tonnendijk  
(even vanaf Europasingel)

5b H.B.C. Bakker-Bossenbroek - 644012

Tonnendijk 5d E.J. Heideman en J. Heideman-Gerrits - 641524
Tweede Blokweg 1c M.J. de Jonge-Tekelenburg - 642611
Twentelaan 5d E.J. Heideman en J. Heideman-Gerrits - 641524
Twistveenweg 9c C.G. Eggens-van Lingen - 659695
Van Stolberglaan 4d G. van der Vegt-Dalvoorde - 643306
Veenmos 2b E.H. Olthuis-Engbers - 641005
Vierde Blokweg 1b Z. Hekman-Janssen - 641317
Vierzonenweg 5g H.J. ten Hartog-Davenschot - 644963
Vijverweg 2e M.W. Rotman-Mollenhorst - 641117
Vingerhoedskruid 5e G. Bolks-Bosch - 643829
Vlasakkers 3g W.P. Meijerink-Luttikhof - 643183
Vredesplein 2f J. Lambers en J. Lambers-van de Weiden - 642199
Vriezenveenseweg 5f G. Reinders-Groote - 643808
Watermunt 5e G. Bolks-Bosch - 643829
Wilgenhoek 4g J.L. Klaren-Fikkert - 453262
Wilhelminastraat 8b C. en G.G. van den Heuvel-Zwolsman - 642203
Willem Alexanderplein 7i G. Stegehuis-Veneberg
Willem de Zwijgerstraat 4e G.N. Rozemuller-Meijerink - 644392
Wingerd 2d W. Bosch-Kruger - 644089
Witte de Withstraat 7h G. Endeman-Bonte - 644958
Wolfsklauw 2b E.H. Olthuis-Engbers - 641005
Wollegras 2b E.H. Olthuis-Engbers - 641005
Zonnedauw 2b E.H. Olthuis-Engbers - 641005
Zwolsekanaal 6b G. Snijders-Bakhuis - 643086
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Wijkindeling Pastoraat Irene 
Het pastoraat van de Gereformeerde kerk kent sinds september 2014 dezelfde verdeling in wij-
ken en secties als bij de Hervormde gemeente. 
Hieronder is gespecificeerd de wijk- en sectie-indeling weergegeven, met vermelding van de 
contactpersonen per sectie. 
Voorlopig geldt dat de sectie-ouderling het aanspreekpunt is voor contact met de kerk. Deze 
verwijst door naar de betrokken contactpersoon, met vermelding van de adresgegevens of ver-
wijzing naar de adresgegevens achterin deze gids.  
 
SECTIE 1 (ouderling: H.Gielians-Ligtenberg, diaken: M.Visserman-van Weereld) omvat: Eerste, 
Tweede, Derde  en Vierde Blokweg, Beerzerhooiweg, Geerdijk, Fortwijk, Hammerdijk, Kolenmie-
ten, Noorderweg, Polderweg, Russenweg, Schoolstraat, Wittenbrink.   
Contactpersonen: 
J. Reiling-Walinga   J. Veneberg en D. Veneberg 
J. Kroese en Th. Kroese  B. Nieboer 
R. Kamphuis   J. de Vries-Schutte 
 
SECTIE 2 (ouderling: vacature, diaken: T. van Gennep-Seigers) omvat: Braamhoek, Bremlaan, 
De Kamp, De Kamperfoelie, De Seringen, De Vogelkers, Dreef, Gagelhof, Lindenlaan, Meidoorn-
laan, Nieuwstraat, Opgang, Veenmos, Vijverweg, Wingerd, Wolfsklauw, Wollegras, Zonnedauw.
Contactpersonen: 
N. Reinink-Drost   P. Siemeling (1/2) 
B. Dubbink-Schutmaat  R. Hento-Kaiser 
F. Hulsegge-Waterink  L. Veldhuis-Overweg 
 
SECTIE 3 (ouderling: H. Uphoff, diaken: G. de Lange) omvat: Berkenhof, Beukenhoek, Boekwei-
takkers, Buizerdlaan, De Eikelaars, De Elzen, De Fazant, De Grutto, De Iepen, De Kievit, De 
Platanen, De Wulp, Eekhof, Esdoornlaan, Kastanjehoek, Klimop, Korhoensingel, Kwartelhoek, 
Leeuwerikhof, Vlasakkers. 
Contactpersonen: 
T. Smedema-Kool   R. Meerlo 
K. Drenthen   E.J. Dubbink en G. Dubbink-Jansen 
G. Visser 
 
SECTIE 4 (ouderlingen: Echtpaar Mulder-Hoekstra, diaken: R. Meijerink-Bosma) omvat:  
Boshoek, Bosweg, De Bunte, Frederik Henderikstraat, Hammerweg, Heidehoek, Hoekweg,  
Koninginneweg, Marijkestraat, Mauritsstraat, President Kennedystraat, Van Stolberglaan,  
Wilgenhoek, Willem de Zwijgerstraat. 
Contactpersonen: 
A. Koster-Evenhuis C. Huiting-Kleinjan 
H. de Lange-Klaren E. Veenstra-Lucas  
H.J. Kremer
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SECTIE 5 (ouderling: L. Dubbink-Hiddema, diaken:  vacature) omvat: Afrikalaan, Amerikalaan, 
Aziëlaan, De Sluis, Europasingel, Helmkruid, Hoefblad, Hondsdraf, Kalkwijk, Kolkmanweg, 
Kruidenlaan, Oranjestraat, Penningkruid, Rozemarijn, Schutsluis, Separatiepunt, Sluiskade, 
Sluiskil, Sluiskolk, Tonnendijk, Vierzonenweg, Vingerhoedskruid, Vriezenveenseweg, Water-
munt. 
Contactpersonen: 
D. Kamphuis   R. Holtvluwer 
E. Vaartjes   N. Jansen-Overweg 
 
SECTIE 6 (ouderling: H. Kaas-Glas, diaken: B. Janssen) omvat: Aan ‘t Spoor, De Meulenbelt, De 
Nijverheid, De Smidse, In de Hoven, Linderflier, Prinsenkamp, Puntkolk, Stationslaan, Stobbe-
laan, Zwolsekanaal.  
Contactpersonen: 
D. Gerrits-Jansen   G. Luisman-Engels 
D. Homans-Homans  G. Zandbergen en E. Zandbergen-Entjes 
W. Westerink-Stegeman  S. te Velde-Bosch 
 
SECTIE 7 (ouderling: G. Drenthen-Stegeman, diaken: I. Ramerman-Sluyer) omvat: Admiraal 
de Ruyterstraat, Bevert, Bijvank, Churchillstraat, Constantijnstraat, Flierakkers, Johan Fri-
sostraat, Karel Doormanlaan, Kortenaerplein, Linderveld, Plantsoen, Prins Clausstraat, Witte de 
Withstraat, Willem Alexanderplein. 
Contactpersonen: 
J. Maathuis-Bakhuis  J. Otter-van Steenis  
S. Post-Ramerman  A. Kuilder en J. Kuilder-Schreur 
A. Otter-Smit   M. van der Woude-Jongsma 
 
SECTIE 8 (ouderling: vacature, diaken: vacature) omvat: Boegstaete, Burg. Koetjesstraat, 
Dillenburgstraat, Emmastraat, Flierdijk, Hammerstraat, Hoofdstraat, Irenestraat, Julianaplein, 
Julianastraat, Koningin Beatrixlaan, Margrietstraat, Nassaustraat, Oranjeplein, Prins Bernhard-
straat, Wilhelminastraat. 
Contactpersonen: 
J. de Lange-Koopman  A. de Vries-IJspeert 
P. Siemeling (1/2)   A. Hekman-Krommendijk 
G. Keizer-Reinink   I. Wetering-Smit  
 
Tot slot 
Pastoraat is iets van de hele gemeente! Wij hebben uw hulp nodig! Het is goed dat gemeente-
leden aan de predikant of aan een ouderling of de contactpersoon doorgeven wanneer iemand 
extra aandacht behoeft. Samen kunnen we pastoraal actief zijn. Door alert te zijn op wat er in de 
gemeente omgaat, contacten te onderhouden en hulp te bieden waar dat nodig is. 
 
Kortom, pastoraat is samen elkaar betrouwbaar nabij zijn!
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Kroezenhoek 4
7683 PM Den Ham 

Linderflier 6-8
7681 ZL Vroomshoop

Tel: (0546) 64 24 30
Fax: (0546) 64 34 01

info@kaasadministraties.nl
www.kaasadministraties.nl
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TAAKGROEP JEUGD

De taakgroep jeugd wordt gevormd door de Jeugdraad. Deze begeleidt en stimuleert het jeugd-
werk en houdt contact met de kerkenraad. Per september 2014 is er een nieuwe jeugdraad, die de 
Gereformeerde en Hervormde jeugdraden vervangt. 
 
Jeugdraad  
Roswitha van Goor  Voorzitter     
Diane Gielians    Secretaris               
Arjan van Haarst & Fenny Vos Penningmeester    
Wilma van Veldhuizen  Zitting in kleine kerkenraad 
    Jeugdouderling voor werkgroep tienerclubs 
René Jansen    Jeugdouderling voor werkgroep krummel- &    
    kleuterdienst    
Marcel Veenhof   Jeugdouderling voor werkgroep clubs (tot 12 jaar) 
Gert-Jan Sanderman  Jeugdouderling voor werkgroep tienerkerk 
Peter Botter      Jeugdouderling voor werkgroep ‘divers’ (o.a. stralende 
     sterren, 2gether, activiteitencommissie). 
Marco Nieuwlaar   Jeugddiaken voor de jeugddienstcommissie 
Bonnette Kuilder    Jeugddiaken voor werkgroep kindernevendienst en  
    zondagsschool 
 
Adviseurs   ds. D.J.D. Kroeze en ds. F. Schipper. 
 
Jeugdclubs  
Vanaf de startzondag tot medio april wordt er club gegeven aan de kinderen. In september 
krijgen alle kinderen persoonlijk een uitnodiging met daarop vermeld welke avond er club is. De 
clubs starten samen met een activiteit, en aan het eind van het seizoen (medio april) sluiten we 
de club af met een kamp. 
 
Jeugdclub de Stekkies in KC Het Anker 
De Hervormde jeugdgroep de Stekkies is bedoeld voor groep 5 t/m 8 van de basisschool. 
De club komt op vrijdagavond van 18:15 – 19:30 uur bijeen in KC Het Anker.  
Contactpersoon: Karin Timmerman   
 
Jeugdclubs in  KC Irene 
In KC Irene zijn er clubavonden voor groep 4 t/m groep 8 van de basisschool in de kelder van de 
kerk. Deze clubs zijn van maandag t/m donderdag van 18:45-19:45 uur.   
Op de club worden verschillende dingen gedaan. De avond begint met een gedicht of het lezen 
van een stukje uit de Bijbel. Daarna wordt er een spel gedaan, geknutseld, een werkblad gemaakt 
of iets anders leuks gedaan.  
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De kosten van een clubavond zijn € 1,-, waarvan we € 0,50 sparen voor het kampweekend,  
€ 0,25 is bestemd voor een goed doel en € 0,25 voor het eigen clubwerk.  
Contactpersoon Marlinde Jansen telefoon: 642260, e-mail: rjansen4@home.nl. 
 
Projectcommissie 
Deze commissie bestaat uit een viertal leden en organiseert meerdere activiteiten voor de jeugd. 
Te denken valt aan de gourmet, oud- en jongmiddag, filmmiddagen, bloemetjes in geschilderde 
potjes rondbrengen met Pasen. Bij al deze activiteiten helpen vele mensen mee, waaronder de 
clubleiding. 
 
Jeugddienstcommissie 
Deze commissie organiseert de jeugddiensten. De commissie draagt zorg voor de liturgie, de 
predikant en de band. Er worden – zo mogelijk afwisselend in beide kerkgebouwen – ongeveer 9 
jeugddiensten per jaar gehouden. De enthousiaste commissie bestaat uit de volgende leden: 
 
Ruben Ploeger   voorzitter    
Peter Botter   jeugdouderling     
Jorien Kerkdijk     
Ester Bos 
Marco Nieuwlaar   jeugddiaken   
René Jansen   jeugdouderling 
Marcel Veenhof   jeugdouderling 
 
Interkerkelijk kinderkoor “Stralende Sterren” 
In 2011 is het interkerkelijk kinderkoor “Stralende Sterren” opgericht voor kinderen van 5 t/m 
12 jaar. De repetities zijn wekelijks, tijdens de schoolweken, op zaterdag van 16:15 tot 17:15 uur 
in de KC Het Anker, Hoofdstraat 35. 
Contactpersoon: Pieter Ekkel, e-mail: stralendesterren@yahoo.nl.  
Meer informatie, zoals koorregels en opgaveformulier, op: www.protestantsvroomshoop.nl en de 
eigen website: www.kinderkoorstralendesterren.nl  
 
Band 2gether 
Deze band bestaat uit negen jongeren. Ze spelen opwekkings- en popliederen. Ze treden op in 
(jeugd)diensten en waar gewenst. Contact: Arjan Kottier.  Muzikale leiding: Anton Bonte. 
 
De Kinderen in de kerk(diensten) 
In en rond de kerkdiensten zijn er de volgende activiteiten voor de kinderen. 
 
Kindernevendiensten 
Tijdens de morgendiensten is er  kindernevendienst. De kinderen van 4 tot en met 12 jaar  
worden in leeftijdsgroepen onderverdeeld.   
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Coördinatie:  
KC Irene:   Thea van ‘t Oever   
KC Het Anker:  Anja Kleinjan 
 
Kinderoppas 
Er is elke zondagmorgen kinderoppas.  
Coördinatie:  
KC Irene:  Erna Schepers   
KC Het Anker:   Dorinda Grondman 
 
Tienerkerk  
Tijdens de morgendienst is er eens per maand een eigen dienst voor de jeugd.  
In Het Anker in een zaal en in Irene in de kelder. We beginnen om half 10 en komen aan het eind 
van de dienst in de kerk.  
Contactpersoon:  
Irene:    Gert Jan Sanderman  
Het Anker:  Ellen Bloemhof / Diane Gielians   
 
Krummeldienst 
De krummeldienst is een speciale dienst voor kinderen uit groep 1 tot en met groep 3 van 
de basisschool. Deze dienst is geheel op hun eigen manier. Ouders helpen met drinken etc. 
Deze dienst vindt in principe plaats op de eerste zondag van de maand in de kelder van Irene 
tijdens de morgendiensten.  
Contactpersoon:   Erna Schepers. 
 
Zondagsschool KC Het Anker 
Gedurende het kerkelijk seizoen is er elke zondag in Het Anker de zondagsschool Eben Haëzer 
om 9:30 uur voor de groepen 1 t/m 8 van de basisschool.  
Contactpersoon:   J. Ningbers-Kottier 
 
Kinderdiensten 
Twee keer per jaar zijn er scholendiensten. Die worden georganiseerd door de vier protes-
tants-christelijke basisscholen samen met de 2 PKN kerken en de Baptistengemeente. De scho-
len rouleren in de kerken. In Het Anker is jaarlijks een kleuterdienst, deze ochtenddienst staat 
geheel in het teken van de kleuters.  
In beide kerken is ook een speciale dienst voor de kinderen die afscheid nemen van groep 8 en 
van de kindernevendienst   
Voor al deze diensten zijn voorbereidingsgroepen. Info: de jeugdouderlingen.  
 
Jeugddiensten  
Ongeveer 9 x per jaar is er een jeugddienst om 19:00 uur. Voor meer infomatie zie onder de 
Jeugddienstcommissie.
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De diakenen voeren de diaconale taken in de eredienst uit. En de overige taken, zoals deze zijn 
omschreven in de ordinanties van de PKN en neergelegd in de plaatselijke regeling.  
Verder voert de diaconie taken uit die samenhangen met activiteiten  waaraan financiële bijdra-
gen worden geleverd. Te noemen zijn in dit verband de Werkgroep Dorcas en de bloemengroet. 
Een werkgroep van de diaconie organiseert elk jaar de dag voor de mantelzorg. 
 
Commissie Kerk in Actie Vroomshoop 
De Commissie Kerk in Actie Vroomshoop is een gezamenlijke commissie vanuit beide kerken. Zij 
behartigt de belangen van het werk van Kerk in Actie van de Protestantse Kerk in Nederland met 
betrekking tot zending en werelddiaconaat. Zending betreft ondersteuning van partnerkerken in 
landen buiten Nederland bij de opbouw van kerk en samenleving. Werelddiaconaat betreft het 
structureel verbeteren van de levensomstandigheden en bevordering van de gerechtigdheid in 
landen buiten Nederland met als uiteindelijk doel het opbouwen van een eigen bestaan. 
De commissie Kerk in Actie Vroomshoop kent een stuurgroep en twee taakgroepen.  
De stuurgroep is verantwoordelijk voor de algehele leiding. De taakgroep erediensten is verant-
woordelijk voor de voorbereiding van diensten die in het teken staan van zending en werelddi-
aconaat. De taakgroep activiteiten is onder andere verantwoordelijk voor de organisatie van de 
Adventsschrijfactie en de Paasgroetenactie, de inzameling van mobiele telefoons en postzegels / 
kaarten, het promoten van het werk van Kerk in Actie en de verkoop van producten op bijvoor-
beeld de kerstmarkt. 
Contactpersoon: Gerrit Jansen, voorzitter, telefoon 0546-643501. 
Bankrekening NL20RABO0324846681 t.n.v. Commissie Kerk in Actie, Vroomshoop.

TAAKGROEP DIACONAAT

Vroomshoopseweg 13B  -  7683 RH Den Ham  -  Tel. 0546 - 671616  /  0613579270 

Kijk voor meer info op www.gebr-sluijer.nl

In aanleg en onderhoud van tuinen en  
groenvoorzieningen al jaren een begrip!

Tuin - ontwerp 
 - aanleg 
 - onderhoud  - renovatie

Gebr. Sluijer
Hoveniersbedrijf  -  Plantencentrum  -  Boomkwekerij
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TAAKGROEP BEHEER

College van Kerkrentmeesters 
De taakgroep kerkbeheer wordt gevormd door het college van kerkrentmeesters (CvKr) met als 
ondersteunende apparaten de kerkelijk bureaus van GK en HG . 
Het CvKr heeft tot taak het uitvoeren van de zakelijke en financiële kanten van de kerk. Dit 
betekent dat dit college o.a. verantwoordelijk is voor het beheren van de financiële middelen van 
de gemeente. Binnen deze taken vallen het houden van de actie Kerkbalans, het innen van de 
toegezegde vrijwillige bijdragen, de bijdragen voor de solidariteitskas en het abonnementsgeld 
voor de kerkbode, alsmede het voeren van de financiële administratie. 
Een andere taak is het plannen en (laten) uitvoeren van alle noodzakelijke onderhoudswerk-
zaamheden aan de kerkgebouwen en de pastorieën. 
Het beheren van de ledenadministratie, een adviserende en toezichthoudende rol voor het ge-
bouw Irene en contacten met de activiteitencommissie behoren ook tot de taken van dit college. 
 
Bestuur college van kerkrentmeesters KC Irene  
Voorzitter   D. Kaas    
Secretaresse   K. van Tolij-Bouwhuis  
Penningmeester   F. Dubbink    
 
Kerkelijke bureaus 
Het kerkelijk bureau van de Hervormde gemeente is gevestigd in KC Het Anker 
Adres: Hoofdstraat 35, 7681 DJ Vroomshoop, telefoon: 0546-433088 (op maandagavond,  
verder via antwoordapparaat).  
Medewerkers van het Kerkelijk Bureau zijn:  
B.J. Snijders   G.J. Meijerink 
R. Ribberink   B. Sok 
 
Adres van het kerkelijk bureau van de Gereformeerde kerk:  
H. van ‘t Ende, De Kievit 2, 7681 LS, Vroomshoop. Telefoon 0546-644842 (ledenadministratie). 
E-mail: ledenadministratiegk@online.nl 
Financiële administratie: H.J. Schutte, Boshoek 41, 7681 GT Vroomshoop. Telefoon 0546-
604574. E-mail: schutte_henkjan@hotmail.com. 
 
U kunt bij de kerkelijke bureaus terecht voor informatie over o.a. attestaties, doop, huwelijk en 
verhuizingen. Ook voor abonnementen op de kerkbode kunt u u zich tot de ledenadministratie 
wenden. 
Veranderingen als huwelijk, overlijden en verhuizing hoeven niet doorgegeven te worden. Dit ge-
beurt automatisch via de Gemeentelijke Basis Administratie. Dit geldt echter niet voor geboorte. 
Ouders die willen dat hun kind wordt opgenomen in de kerkelijke administratie dienen dit zelf 
aan te geven, het liefst d.m.v. een geboortekaartje aan het gereformeerd of hervormd kerkelijk 
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bureau. En graag ook een geboortekaartje naar de scriba en de predikanten. 
Bij vertrek naar het buitenland of overgang naar een gemeente die niet tot de PKN behoort, 
wordt op verzoek een attestatie meegegeven. 
 
Collectebonnen Hervormde gemeente  
Verkoop collectebonnen Herv. Gemeente: elke maandagavond van 19:00 tot 20:00 uur in KC Het 
Anker. Betaling bij voorkeur vooraf of anders achteraf per bankoverschrijving. 
 
Collectemunten Gereformeerde kerk  
In Irene worden collectemunten gebruikt. Niet alleen voor collecten in  KC Irene en  KC Het An-
ker aan de Hoofdstraat, maar ook voor giften aan het verjaardagsfonds, de zendingsbusjes e.d. 
De munten worden verkregen door een bedrag over te maken op NL98INGB0001726602 t.n.v. 
Couponfonds Ger. kerk, p/a Kremer-Moraal, Prinsenkamp 36, telefoon 0546-641818, e-mail 
kremer-moraal@hetnet.nl. 
Als u bankiert via internet zet u er dan uw adres bij? 
 
De munten zijn er in de waarden: 
- € 0,25 oranje per 50 stuks € 12,50 
- € 0,50 blauw per 50 stuks € 25,00 
- € 1,00 groen per 50 stuks € 50,00 
- € 2,50 zwart los verkrijgbaar 
- € 5,00 wit los verkrijgbaar 
 
Binnen enkele dagen na ontvangst van uw betaling krijgt u de bestelde munten thuis. 
 
Actie Kerkbalans 
In januari wordt een landelijke promotieactie gehouden om de Actie Kerkbalans onder de aan-
dacht te brengen. De gemeenteleden van 18 jaar en ouder worden bezocht en via een brief de 
jaarlijkse bijdrage gevraagd. 
Het overmaken van uw maandelijkse toezegging via een automatische incasso geniet de voor-
keur i.v.m. de lagere kosten. In Irene verzorgt een commissie het ophalen van de vaste vrijwillige 
bijdragen Kerkbalans. Coördinator: R. van der Woude. 
 
Verjaardagsfonds 
Het verjaardagsfonds brengt jarigen een gelukwens en vraagt een bescheiden gave uit dankbaar-
heid. De opbrengst wordt gebruikt om zaken te verwezenlijken die niet binnen de kerkelijke 
begroting vallen. Nieuwe projecten worden in de kerkbode aangekondigd. 
De leiding ervan berust bij:   
KC Het Anker   R. Jansen-Vogelzang.          
KC Irene    H.N. Kaas-Glas  
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Activiteitencommissies 
Beide gemeenten kennen een activiteitencommissie. Deze commissies, onder toezicht van het 
college van kerkrentmeesters, hebben tot taak activiteiten te ontwikkelen die bijdragen aan de 
versterking van de kerkelijke financiën en de onderlinge band in de gemeente. 
 
Herv. commissie:   
J. Heideman-Gerrits  G. Zomer-Smit 
M. Hekman   A. Wessels 
 
Geref. commissie:  
R. Smid (vz.)   H. Middag (secr)   
K. de Groot (penningmeester)  
 
Kringloopwinkel ‘De Ketting’ 
Onder de activiteiten  vanuit de Gereformeerde kerk valt de kringloopwinkel. Met hulp van 
tientallen vrijwilligers voor het afhalen van goederen en voor de bezetting van de winkel, wordt 
jaarlijks een bijdrage geleverd aan de kerkelijke financiën. Hiervoor wordt in overleg een doel 
gekozen. 
De winkel is geopend: woensdag, donderdag, vrijdag van 13:30 -17:00 uur en op zaterdag van 
13:30 -16:30 uur. 
 
Kerkradio 
Voor mensen die niet meer in staat zijn om de kerkdiensten te bezoeken en toch graag de dien-
sten willen volgen, is er de mogelijkheid om kerkradio of, in de buitengebieden, kerktelefoon 
te nemen. De kerkradio is voor  leden die aangesloten zijn op de kabel. Via deze methode is het 
mogelijk alle kerkdiensten in Vroomshoop, Den Ham en Westerhaar-Vriezenveensewijk van de 
deelnemende kerken te beluisteren. In de buitengebieden blijft u aangewezen op de kerktele-
foon. (kerkdiensten beluisteren of naluisteren kan ook op www.kerkomroep.nl).  
De maandcontributie bedraagt € 8,- voor beide aansluitingen. Wel moet voor de kerkradio een 
waarborgsom van € 75,- betaald worden. Dit bedrag krijgt u bij einde gebruik terug bij inlevering 
van het toestel plus afstandsbediening. Bij het aansluiten van de kerktelefoon door de KPN in 
het buitengebied komen de aanlegkosten voor rekening van de aanvrager. Voor plaatsing van de 
kerkradio vanuit KC Het Anker kunt u contact opnemen met de heer M. Olthuis, De Kamp 17 te 
Vroomshoop, telefoon 0546-641005, e-mail aolthuis@home.nl  of met een van de kerkrentmees-
ters. Leden die op de kerkradio van KC Irene zijn aangesloten ontvangen een collectebusje, dat 
2 keer per jaar geleegd wordt door E. Ekkel-Broekate en G.H. Nieuwlaar-Hofstede. De opbrengst 
hiervan wordt overgedragen aan de diaconie en vervolgens met een vaste verdeelsleutel verdeeld 
tussen kerkrentmeesters en diaconie. 
Voor nieuwe aansluitingen vanuit KC Irene kunt u zich aanmelden bij L. de Jonge-Schotman, 
Boshoek 40, telefoon 0546-641021, e-mailadres wnddejonge@kpnmail.nl 
D. Veneman, Tonnendijk 54, telefoon 0546-642125 verzorgt het technische gedeelte bij storin-
gen en het plaatsen van nieuwe modems.
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BANKREKENINGEN: 
 
Bankrekeningen Hervormde gemeente / KC Het Anker 
 
Kerkbalans   NL37FVLB0635808161 
Collectebonnen   NL60FVLB0635807165 
Kerk in Actie   NL23FVLB0225429543 
Diaconie    NL97RABO0366600885 
De Stekkies   NL71RABO0366688944 
Zondagsschool Eben Haëzer NL74RABO0386609004 
 
Bankrekeningnummers Gereformeerde kerk / KC Irene 
Kerk       NL45RABO0366605313 
Diaconie    NL73RABO0366657577 
Kerkradio en telefoon   NL34RABO0366687476 
Commissie Kerk in Actie  NL20RABO0324846681 
Kerkbode   NL45RABO0366605313 
Verjaardagsfonds   NL28RABO3666144136 
Solidariteitskas    NL45RABO0366605313 
Couponfonds (collectemunten) NL98INGB0001726602 
Jeugdraad   NL15INGB0651804345 
Activiteitencommissie  NL89RABO0366645455
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TAAKGROEP LEREN EN ONTMOETEN

Commissie vorming en toerusting 
Deze commissie heeft tot taak de gemeenteleden zich ervan bewust te maken dat we in de 
leerschool van het geloof levenslang leerling blijven. De commissie zal de gemeenteleden in 
dit leerproces behulpzaam zijn en stimuleren. Ze ondersteunt gemeenteleden en kerkenraad 
bij de toerusting tot de dienst van God. 
Sinds 1998 bestaat de commissie uit leden van de Gereformeerde kerk en de Hervormde 
gemeente. De predikanten fungeren als adviserende leden. 
 
De commissie ontplooit de volgende activiteiten: 
• thema-avonden met onderwerpen op medisch-ethisch, maatschappelijk, cultureel of theo-
logisch gebied; 
• Bijbelstudie- en discussiegroepen; 
• een jaarlijkse excursie met een religieus-cultureel karakter; 
•  een tweejaarlijkse kerkenraadsdag/avond voor kerkenraadsleden, predikanten, bezoekbroe-
ders/-zusters en contactpersonen. 
 
In september brengt de commissie een boekje uit waarin alle activiteiten voor het komende 
seizoen vermeld staan. 
In het winterseizoen organiseert de commissie de zogeheten ontmoetingsavonden. In een 
huiskamer komen de gemeenteleden bij elkaar om samen te spreken over geloven, leven en 
samen kerk zijn. De commissie bestaat uit: 
Voorzitter:   J.L.R Ledegang-Keegstra 
Secretaris:   G.J. Zomer  
 
Leden:   J. Kamphuis-Schepers  L. Klunder-Roepers 
    E. van der Schee-Roest  N. van der Vinne-Overvoorde 
    D. de Vries-Hengelaar  J. Visser 
 
Adviserende leden: ds. J.A. Antonides  ds. D.J.D. Kroeze 
    ds. F. Schipper   ds. J.A. Droogendijk 
 
Commissie Alpha / Gemeente Groei Groepen 
Deze commissie organiseert 1 of 2 keer per jaar de Alpha-cursus. Dit is een kennismakings-
cursus over het christelijk geloof. De cursus duurt 10 avonden en een weekend. In een goede, 
open sfeer kunnen belangstellenden zelf ontdekken wat het betekent om christen te zijn.  
Iedere avond begint met een gezamenlijke maaltijd, gevolgd door een inleiding. In kleine 
groepjes wordt daarover doorgepraat. Het voordeel hiervan is dat er enerzijds duidelijke 
informatie wordt gegeven en dat er anderzijds volop ruimte is voor onderling gesprek en 
ontmoeting. 
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De commissieleden zijn:  
W. Oldenhuis    voorzitter   
H. Koenderink    aanspreekpunt Alpha 
L. Blekkenhorst    secretaris   
Mevr. N. Wolterink 
M. Gerrits      
L. Veldhuis 
G.J. Sanderman    contact KC Irene 
 
Gerelateerd aan de commissie Alpha is de commissie Gemeente Groei Groepen. De groepen 
komen om de twee weken bij iemand thuis samen op maandagavond of een andere avond van 
19:00 tot 21:00 uur. 
Begeleiding en aanspreekpunten: W. Oldenhuis, L. Blekkenhorst en P. Baron. 
 
Gebedskring in KC Het Anker 
Bidden is spreken met en luisteren naar God. 
Eens in de veertien dagen op vrijdagavond komt een groepje mensen die samen willen bid-
den, bij elkaar in de consistorie van KC Het Anker. Er wordt in Gods Woord gelezen en dank 
en voorbeden worden voor God neergelegd. Iedereen die mee wil doen, is welkom. We komen 
samen van 18:45 uur tot ongeveer 20:00 uur. Contactpersoon is Wietse Oldenhuis. 
 
Gespreksgroep 
Om de twee weken is er op de woensdagmorgen een gespreksgroep onder leiding van ds. J.A. 
Antonides. 
 
Bijbelstudiegroep in KC Het Anker  
Twee/driewekelijks op dinsdagavond (zie de Kerkbode). Contactpersoon: ds. F. Schipper 
 
Jonge lidmatenkring     
Contactpersoon: ds. F. Schipper 
 
Commissie Kerk en Israël 
Deze commissie werkt eraan dat de gemeenten zich bewust worden van de vragen rondom de 
verhouding van Israël en de kerk.  
Leden zijn: ds. J.A. Antonides  A. Hekman-Gerrits 
   J. Sieders   G. Gort   
   J. de Vries (contact GK Irene) 
 
Vrouwencontactgroepen  
Gereformeerde Vrouwencontactgroep “Dient de Here”.  
Deze vrouwencontactgroep komt één keer per veertien dagen op donderdagavond om 19:45 
uur bijeen in KC Irene.
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Voor de pauze worden Bijbelse onderwerpen besproken en na de pauze verzorgen leden een 
leuke avond. Nieuwe leden zijn van harte welkom. 
Het bestuur is als volgt samengesteld: 
Voorzitter:   L. Dubbink–Hiddema  
Secretaris:   M. Wessels–Lucas 
Penningmeester:   H. de Lange–Klaren  
 
Hervormde Vrouwengroep Ruth  
De Hervormde vrouwengroep “Ruth” vergadert om de andere week (agenda Kerkbode) op 
woensdagavond om 19:30 uur in KC Het Anker. Voor de pauze staat de Bijbel centraal en 
daarna komen zeer gevarieerde onderwerpen aan de orde.  
Nieuwe leden zijn van harte welkom. Informatie bij de secretaresse: H. Dooyeweerd. 
 
Catechese 
Ieder jaar, kort na de startzondag, beginnen de catechisaties. Zij vinden plaats in KC Irene of 
KC Het Anker. De jongeren van 12 tot ongeveer 21 jaar worden via brief, kerkbode of afkon-
diging uitgenodigd. In september worden de afspraken gemaakt met de verschillende groepen 
en catecheten. Ieder jaar kan belijdenis van het geloof worden afgelegd. Daarvoor wordt een 
belijdenisgroep gevormd. De belijdenisdienst is meestal  één of twee zondagen voor Pasen. 
 
Commissie talentenbank en wervingscommissie KC Irene 
De commissie talentenbank KC Irene is opgericht in december 2006 en sinds het voorjaar 
van 2009 gaan samenwerken met de wervingscommissie. Er is een databank opgezet waarin 
de namen van de Gereformeerde leden  staan die zich beschikbaar hebben gesteld om één (of 
meer) van de vele taken binnen onze gemeente te vervullen.  Door met regelmaat een enquête 
te houden onder de gemeenteleden hopen de beide commissies dat er voldoende namen 
voorradig zijn om de ontstane vacatures in te vullen. De gemeenteleden worden door de 
wervingscommissie benaderd en gevraagd om de vacatures binnen onze kerkelijke gemeente 
te vervullen. 
 
Samenstelling van de commissie talentenbank/wervingscommissie:  
R. van der Woude (voorzitter) J. Maathuis     
H.J. Schutte   B. Regeling    

A. van Tolij  (beheer talentenbank) telefoon 672868. E-mail: talentenbank@gmail.com.
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COMMUNICATIE / PR & EX TERNE RELATIES

Taakgroep PR en communicatie 
De taakgroep PR en communicatie staat onder leiding van E. Walinga. 
Onder de taakgroep zijn commissies ingesteld voor: 
- de kerkbode 
- de website 
- communicatie naar de diverse media 
- de jaargids. 
 
De Kerkbode 
Officiële mededelingen van de kerkenraden en andere berichten worden geplaatst  in de Kerk-
bode, het kerkblad van de Gereformeerde Kerk en de Hervormde Gemeente in Vroomshoop, 
dat meestal elke twee weken verschijnt. Voor het aanleveren van de kopij kunt u de kerkbode 
raadplegen. De e-mailadressen zijn:  
kopykerkblad@home.nl   (HG: A. Pannen-Hamberg) 
bertwinny@home.nl  (GK: W. Hoogenkamp-De Groot) 
 
De administratie van de abonnementen wordt verzorgd door de kerkelijke bureaus (adres: zie 
taakgroep beheer). Het abonnementsgeld van € 12,-- per jaar, wordt, na verkregen machti-
ging, automatisch geïncasseerd. 
De bezorging van de kerkbode  wordt verzorgd door: R. Geerligs, Johan Frisostraat 6,  
7681 WZ, Vroomshoop, telefoon: 642270.  
 
Commissie website 
Per 5 januari 2014 is een nieuwe gezamenlijke website in  gebruik genomen: 
www.protestantsvroomshoop.nl 
 
Heeft u opmerkingen over de website dan kunt u het feedbackformulier invullen. Dat formu-
lier vindt u aan de linkerkant van de website. U kunt eventueel ook contact opnemen met de 
volgende personen: Engbert Walinga / Jeroen van Veldhuizen. 
E-mailadres van de website: website@protestantsvroomshoop.nl 
 
Kerk-Lokaal 
Iedere woensdagavond wordt het radioprogramma Kerk-Lokaal van 19:00 uur tot 20:00 uur 
uitgezonden via radio Delta-FM. Kerk-Lokaal wordt gemaakt door leden van de gezamenlijke 
kerken van Den Ham en Vroomshoop. Het is een gevarieerd programma voor jong en oud. 
Bijbelvertellingen voor de kinderen, interviews, boek- en cd-besprekingen, gedichten en be-
richten worden afgewisseld met prachtige geestelijke liederen. 
Gemeenteleden kunnen onderwerpen aandragen voor het programma. 
Contactpersoon Geref. kerk  René Klunder 
Contactpersoon Herv. gemeente  Gerrit Verheij
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Jaargids 
De jaargids wordt samengesteld door een commissie bestaande uit Erik Staarman en  
Gerrit Verheij.  
 
Concertcommissie   
Voor uitvoeringen op het Van Dam orgel in KC Het Anker. 
Contactpersoon: J.A. Veldhuis
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EX TERNE RELATIES

ADRESSEN VAN INSTELLINGEN OP DIACONAAL TERREIN  
Enkele bijzondere adressen van instellingen op diaconaal terrein:  
 
Gezins- en bejaardenzorg en maatschappelijk werk: 
Stichting Noord-West Twente 
Kon. Beatrixlaan 21, telefoon: 0546-546300. 
Spreekuur gezinszorg / bejaardenhulp:   08:00 tot 09:30 uur 
Spreekuur maatschappelijk werk:    09:00 tot 10:00 uur 
 
Advies of aanmelding voor thuiszorg of opname verzorgings- of verpleegtehuis:    
Meldpunt Zorgvragen 
Julianastraat 31, Vroomshoop, telefoon: 0546-646270. 
Openingstijden:  werkdagen van 08:30 - 16:00 uur,  (vrijdagmiddag gesloten) 
 
Activiteiten voor ouderen: 
Stichting Welzijn Ouderen Noord-Twente (maandblad “FLITSEN”).  
Kantoor: Julianastraat 31, 7681 AL Vroomshoop, telefoon: 0546-646270. 
Openingstijden: ma t/m do 08:30 - 12:00 en 13:00 - 16:00 uur, vrijdag 08:30 - 12:00 uur       
 
Voor het gehandicaptenwerk werkt de diaconie samen met SIEN,  de organisatie 
voor mensen met een verstandelijke beperking. 
Er worden in de regio Ommen per jaar 8 speciale kerkdiensten gehouden. 
Contactadres: Willemien Hekman, Stouweweg 8, Vriezenveen, Tel. 0546-643151 
Email: hekmanimmink8@hetnet.nl 
Pastorale en diaconale zorg voor doven gaat uit van de interkerkelijke commissie in Overijssel 
en Gelderland.  
 
Overige adressen  
Nederlands Bijbel Genootschap 
Het Nederlands Bijbel Genootschap draagt mede zorg voor verspreiding en beschikbaarheid 
van de Bijbel in alle talen. Voorzitter van de plaatselijke afdeling van het N.B.G. is ds. J. Dijk-
stra, Hoofdstraat 4, telefoon: 642345. 
 
Dorcas International 
Dorcas International is een stichting die kleding en voedsel inzamelt voor hergebruik in 
Oost-Europa en voor vluchtelingen wereldwijd. Voor het inleveren van kleding kan contact op 
worden genomen met Mw. J. Hoekstra-Middag.
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