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Voorwoord 

 
Ons project “Geen kinderarbeid in de textielindustrie” van SAVE in samenwerking met Kerk in 
Actie is in 2016 afgerond. Er is op diverse momenten aandacht gevraagd voor het project. In 
overleg met Evelien Vrolijk, onze gemeenteadviseur, was er een seizoensplanning 2015/2016 
gemaakt, welke derhalve doorliep tot in het voorjaar van 2016. Omdat het project valt onder 
“Kinderen in de Knel” hebben we geprobeerd om ook de jeugd van onze kerk bij het project 
te betrekken. In dit jaarverslag is verder in detail te lezen hoe een en ander vorm is 
gegeven.  
 
In 2016 waren de termijnen van heel wat trouwe leden verlopen, en onder andere daarom 
heeft KerkinActie Vroomshoop helaas afscheid genomen van Gerrit Ningbers, Joleen de Jong, 
Heleen Ekkel, Henriëtte Sloof en Nanja Rozemuller. Gelukkig waren daar ook weer nieuwe 
leden, te weten Erik Hekman, Willeke Diek en Frits van Laar. 
 
Door de vrijwillige bijdragen die velen van onze kerkleden periodiek aan KerkinActie 
overmaken, zijn er mooie bedragen te besteden aan projecten en noodhulp. Daar staat 
tegenover dat er ook steeds meer beroep op ons wordt gedaan. In een wereld waarin zoveel 
onrust en ellende is, is dit niet verwonderlijk en we zijn dankbaar dat we aan veel van deze 
verzoeken hebben kunnen voldoen. 
 
Eind 2016 is binnen KerkinActie Vroomshoop een begin gemaakt met het nieuwe project 
‘Syrische kerken als bakens van hoop’. Kerken bieden overal hulp en Syrië is moeilijk 
toegankelijk voor hulpverleners. Kerken hebben deze barrière niet; zij zijn er al. Syrië is 
immers de bakermat van het christendom. Syrische kerken delen onder andere 
voedselpakketten uit, bieden onderdak en geven kinderen onderwijs.  
 
In 2017 willen we u graag verder informeren over dit project en hopen we dat we de kerken 
in Syrië kunnen ondersteunen met onze bijdragen.   
 
Tot zover het voorwoord, indien gewenst geven wij graag een nadere toelichting. 
 
Henrike Wemekamp 
Voorzitter    
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Jaarverslag Taakgroep Projecten en Activiteiten  

SAVE 
Ook in 2016 hebben we nog diverse activiteiten georganiseerd om geld in te zamelen voor 
het project SAVE (Social Awareness and Voluntary Education). 
 
SAVE wil kinderen in Tirupur (India) naar school laten gaan en geen arbeid in de 
textielindustrie laten verrichten. Er wordt overbruggingsonderwijs geboden en er worden 
leerkrachten gezocht en opgeleid. Ouders krijgen voorlichting hierover en worden ook 
ingezet om te helpen. Tevens wil men in Tirupur kinderarbeid-vrije zones opzetten; buurten 
waar het niet meer wordt geaccepteerd als een kind niet op school zit. Ook dit jaar hebben 
we geprobeerd dit project bij de gemeenteleden onder de aandacht te brengen en geld 
hiervoor in te zamelen.  
 
Van werken in de fabriek … …naar school voor onderwijs met zicht op 

een goede toekomst 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
40 DAGEN BOEKJE 
Het Veertigdagenboekje met als titel “Zet een stap naar de ander” is wederom samengesteld 
door de familie Lantink met bijdragen van commissie- en gemeenteleden. De boekjes zijn 
uitgedeeld in de kerken en bezorgd in het “Flierborg”, “Lindenborg” en bij het pas geopende 
“Thuisgenoten”.  
 
We hebben besloten om tijdens de zondagsdiensten in de 40-dagen-tijd niet meer te lezen 
uit het 40-dagen-boekje.  
 
PAASGROETENACTIE 
In 2016 hebben we (weer) 300 kaarten besteld, maar hier zijn er dit keer heel veel van 
overgebleven. De overgebleven kaarten zijn op kosten van de diaconie alsnog verstuurd. We 
hebben afgesproken dat er volgend jaar bij elke ingang twee mensen gaan staan om de 
briefjes uit te delen, zodat we meer mensen bereiken.  

 
Het thema dit jaar was “Zet een stap naar de ander”. 
De kaarten zijn verstuurd aan Nederlandse en 
buitenlandse gevangenen en 
mensenrechtenorganisaties. De afbeeldingen op de 
kaarten worden altijd gemaakt door gedetineerden 
zelf. Vanuit de Protestantse kerk in Nederland zijn er 
in totaal 60.000 kaarten verstuurd. Niet alleen de 
gedetineerden maar ook hun familieleden zijn erg blij 
met de hartelijke belangstelling die van deze 
Paasgroet uitgaat. 
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KINDERKLEDINGMARKT 
We zijn weken bezig geweest om kinderkleding in te zamelen, uit te zoeken en te strijken 
voor de goederenmarkt op 7 mei achter Het Anker. Het was heel gezellig om te doen, maar 
de uiteindelijke opbrengst viel erg tegen. Deze was slechts € 133,20. Dit kwam waarschijnlijk 
ook doordat de markt net in de meivakantie viel. De overgebleven kleding hebben we naar 
Manna gebracht dus dat is in ieder geval goed terecht gekomen! Er is wel besloten geen 
kledingbeurs weer te organiseren. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
INLEVEREN KAARTEN, POSTZEGELS, 
CARTRIDGES EN TELEFOONS 
Ook in 2016 hebben weer heel veel mensen hun 
postzegels, kaarten, oude cartridges en mobiele 
telefoons ingeleverd. Het overgrote deel van de 
ingeleverde kaarten heeft helaas geen waarde. Toch 
zijn er nog twee grote dozen vol met kaarten en 
postzegels en vele oude telefoons en gebruikte 
inktpatronen weggebracht. Er is een inleverpunt in 
Vriezenveen en van daaruit komt alles bij Kerk in 
Actie in Utrecht terecht.  
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VERKOOP DUITSE BOTERKOEKEN 
De vrijdag voor Vaderdag hebben we weer echte Duitse boterkoeken verkocht, van de 
warme bakker Naber uit Laar/Echteler. De opbrengst was € 65,75.  
 

 
 
 
 
 
 
 

mmmmmmm….. 
 

 
 
 
KERSTMARKT 
Eens in de twee jaar staan we als KerkinActie Vroomshoop op de kerstmarkt in Vroomshoop 
en dit jaar was het weer ‘de beurt’. Omdat de kerstmarkt tegenwoordig op een vrijdag van 
16.00 uur tot 21.00 uur wordt gehouden besloten we om artikelen te verkopen. Dankzij de 
enorme inspanning van Heddie Drent ! hadden we heel veel mooie spullen die een goede 
prijs opbrachten. Voor de kinderen was er een grabbelton. 
De totale opbrengst was € 222,95. 

 

 
 

 
ADVENTSSCHRIJFACTIE 
Voor het eerst sinds jaren hebben we de adventsschrijfactie overgeslagen, omdat wij het 
doel discutabel vonden: 'vrijheid voor klokkenluider Edward Snowden'. Wij gaan ervan uit dat 
er in 2017 meer petities zullen zijn waar we uit kunnen kiezen en die geschikt zijn voor onze 
kerken. 
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Jaarverslag Taakgroep Erediensten KiA 
 

ZONDAG 7 FEBRUARI 2016, WERELDDIACONAAT 
De ochtenddienst op Werelddiaconaatszondag van 7 februari 2016 werd gehouden in Het 
Anker. De dienst was voorbereid door KerkinActie Vroomshoop en de voorganger (Ds. 
Droogendijk). Het koor Providence en organist J. Labrijn gaven muzikale medewerking. De 
schriftlezing was Lucas 5: 1-11, Gerrit Ningbers las het gedicht “Zoveel mensen” voor.  
 
ZONDAG 15 MEI 2016, PINKSTERZONDAG 
Op pinksterochtend was de voorganger Ds. Droogendijk, met Alice Oosterveen als organiste. 
De gedichten ‘Pinksteren, dit is de dag’ en een gedicht uit India zijn voorgelezen (zie 
hieronder). Schriftlezingen waren Handelingen 2:1-13 en Johannes 20:19-23.  
Tijdens de dienst is er uitgebreid aandacht besteed aan de afronding van Project Save; een 
commissielid van KerkinActie Vroomshoop interviewde een meisje die op de club en tijdens 
de kindernevendienst over Kerk in Actie geleerd had (er zijn onder andere kijkdozen en t-
shirts gemaakt), een tiener die een catechisatie-avond over Kerk in Actie gehad had en een 
mede-commissielid die op de goederenmarkt kinderkleding voor Kerk in Actie verkocht heeft. 
Aan het eind van de dienst heeft iedereen een hartje-pepermuntje van Kerk in Actie 
ontvangen!   
 

Bron van leven 
 

Bron van leven. U danst voor ons uit, 
U schept nieuwe kansen en nieuw leven ontspruit. 

 
Het kwade verschrompelt, maakt plaats voor het vuur, 

de mens wordt geroepen: geloof, zuiver en puur. 
 

Wij leven met Jezus, zien zijn daden van kracht, 
het helen der manken, het lijden verzacht. 

 
U verdrijft de demonen, de doden staan op, 

rustpunt in ons leven, brengt onze angsten tot stop. 
 

U leeft om te dienen in de naam van de Geest, 
beproefd door het vuur, bezield en bevreesd. 

 
U zoekt de verlorenen, u deelt in hun pijn, 

de Liefde omvattend, dit is uw Zijn. 
 

Licht van het leven, U danst voor ons uit, 
de dood overstijgend, nieuw leven ontspruit. 

 
(India) 
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ZONDAG 9 OKTOBER 2016, WERELDIAKONAATZONDAG 
Gezamenlijke morgendienst in “Het Anker” 
In de gezamenlijke morgendienst was er aandacht voor het jubileum van ds. Antonides, van 
de organist Jan Labrijn en van de cantorij van Het Anker. Vanwege de vele aandachtspunten 
in deze dienst is, in goed overleg, besloten dat wij van KerkinActie Vroomshoop geen 
bijzondere invulling zouden geven aan deze dienst.  Er is wel voor het werelddiakonaat 
gecollecteerd en Heddie Drent heeft een toelichting gegeven op de collecte, welke bestemd 
was voor Nepal. “Meer voedsel in afgelegen bergdorpen”l 
 
 
 
ZONDAG 6 NOVEMBER, ZENDINGSZONDAG. 
De morgendienst was een scholendienst in 
beide kerkgebouwen. In deze dienst werd 
gecollecteerd voor de stichting Heifer. 
Thema: Stop Honger, help een boer. 
Als KerkinActie Vroomshoop is besloten ook 
de collecte van de avonddienst voor dit doel te bestemmen. 
 
De gezamenlijke avonddienst werd gehouden in “Het Anker”. Voorganger in de dienst was 
ds. Antonides. We hebben een liturgieblad gemaakt waarop we enige uitleg hebben gegeven 
over de stichting Heifer. Ook hadden we het lied van Kerk in Actie opgenomen: “Wij delen” 
Halverwege de preek werd er door de organist, Jan Labrijn, een prachtige improvisatie 
gegeven over het zendingslied: 'Roept uit aan alle stranden'. 
 

Volgen en begrijpen 
 

Vader in de hemel, 
Wij zijn mensen die proberen, 
uw geliefde zoon te volgen, 
zoals de menigte dat deed 
bij het meer van Galilea. 

Wij zijn mensen die ons zo herkennen, 
in de hardheid en 

in de weerbarstigheid van de realiteit. 
 

Geef ons ook die blik op uw overvloed. 
Geef ons ook geloof in het ‘en toch’ in deze wereld. 

Geef dat ook wij ons niet neerleggen bij de harde feiten, 
niet als het om gerechtigheid gaat, 

en niet als het om kwetsbare mensen gaat. 
Geef dat ook wij Hem volgen en begrijpen. 

Oog hebben voor de wonderen in ons leven. 
Dankbaarheid leren voor wat er is. 

Leer ons oog krijgen voor, 
de broden en de vissen, 

die binnen ons bereik liggen. 
 

Amen 
Ate Klomp 
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Financieel verslag 

CONTROLEVERSLAG DE HEER B.J. KLEINJAN 
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BALANS 
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Financieel verslag 2016: rekening / begroting 

 

      REKENING BEGROTING REKENING BEGROTING 

      2015 2016 2016 2017 

              

ONTVANGSTEN           

      

EREDIENSTEN 1.601,74  1.500,00  1.282,37  1.500,00 

      

OVERIGE INKOMSTEN     

Vrijwillige bijdrage 20.057,46  20.000,00  19.540,23  20.000,00 

Zendingsbussen  6.962,79  7.000,00  6.873,00  7.000,00 

Giften 625,00  500,00  530,00  500,00 

      

PROJECTEN 1.329,63  1.000,00  1.003,32  1.000,00 

      

ALGEMEEN     

Diversen 445,67  250,00  11,90  200,00 

Saldo Rabobank (betaal) 1-jan 1.640,32  1.000,00  1.010,03  1.300,00 

Saldo Rabobank (spaar) 1-jan 676,07  2.750,00  2.731,35  1.700,00 

Saldo ING (zakelijk) 1-jan 232,86  400,00  407,64  0,00 

Saldo ING (betaal) 1-jan 733,12  1.400,00  1.392,49  0,00 

Saldo SKG 1-jan 915,00  1.200,00  1.221,34  2.300,00 

Kas 1-jan 144,00  0,00    

TOTAAL DER ONTVANGSTEN 35.363,66  37.000,00  36.003,67  35.500,00 

    

UITGAVEN           

      

EREDIENSTEN 1.801,74  2.000,00  1.457,37  1.500,00 

      

PROJECTEN 11.389,29  10.000,00  11.319,54  15.000,00 

      

ALGEMEEN     

Diversen 909,78  1.000,00  343,53  500,00 

Giften 14.500,00  18.000,00  17.500,00  13.500,00 

Saldo Rabobank (betaal) 31-dec 1.010,03  1.000,00  1.298,13  1.750,00 

Saldo Rabobank (spaar) 31-dec 2.731,35  3.500,00  1.743,25  750,00 

Saldo ING (zakelijk) 31-dec 407,64  0,00  0,00  0,00 

Saldo ING (betaal) 31-dec 1.392,49  0,00  0,00  0,00 

Saldo SKG 31-dec 1.221,34  1.500,00  2.341,85  2.500,00 

      
TOTAAL DER 

UITGAVEN   35.363,66  37.000,00  36.003,67  35.500,00 
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Toelichting Erediensten 

 

Ontvangsten 

Voorjaarszendingsdienst €    522,54 

Pinksterzendingsdienst -     529,83 

Najaarszendingsdienst (Heifer) via diaconie -         0,00 

Bijdrage werelddiaconaat -     230,00 

 --------------- 

 € 1.282,37 

 

Uitgaven 

Afdracht Voorjaarszendingsdienst €   522,54 

Afdracht Pinksterzendingsdienst -    529,83 

Afdracht werelddiaconaat        -    230,00 

Vergoeding koor -    175,00  

 --------------- 

 € 1.457,37 

 

Toelichting Giften 

 

Ontvangsten 

Particuliere giften €     530,00 

  

  

Uitgaven 

Ruama €     250,00 

Rode Kruis -   1.000,00 

Ethiopië -      500,00 

St. Interserve, Alida Boessenkool -      250,00 

Help Roemenië Stichting -      250,00 

St. My Beloved, Rianne Binnenmars   -      250,00 

Kerstcampagne, Pakistan -   5.000,00 

Missionair aandeel buitenland (zending) - 10.000,00 

 ----------------- 

 €   17.500,00 
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Toelichting Projecten 

 

Ontvangsten 

Opbrengst Duitse boterkoeken €     285,75 

Collecte voor SAVE -     302,37 

Kledingmarkt -     133,20 

Kerstmarkt -     282,00 

         --------------- 

 € 1.003,32 

 

Uitgaven 

40-dagenboekje €      907,50 

Paasgroetenactie -       117,99 

Inkopen boterkoeken -       220,00 

Onkosten kerstmarkt -         59,05 

Presenteren project -         15,00 

SAVE India -    5.000,00 

Midden-Oosten -    5.000,00 

         --------------- 

 €  11.319,54 

 

  

Toelichting Diversen 

 

Ontvangsten 

Rente bedrijfsspaarrekening €         11,90 

   

 

Uitgaven 

Vergaderkosten en afsluiting €         96,45 

Bijdrage nieuwsbrieven -          25,00 

Bankkosten -        114,27  

Girokosten -          67,92 

SKG kosten -          14,59 

Kosten rondgang automatische incasso -          25,30  

         --------------- 

    €      343,53 
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Seizoensplanning themajaar 2015 - 2016 

 

 

 

Seizoensplanning 
 

Op / rondom de volgende data willen 
we graag extra aandacht besteden 

aan ons project 
 

Zondag 11 oktober 2015 
Tijdens de gezamenlijke 

ochtenddienst, maar ook in de week 
voorafgaand tijdens de clubs, in de 

kindernevendienst en in de 
tienerkerk (groep 7/8) 

 
Zondag 1 november 2015 
Tijdens de avonddienst 

 
Maandag 5 januari 2016 
Tijdens de gezamenlijke 
catechisatiebijeenkomst 

 
Zondag 7 februari 2016 
Tijdens de gezamenlijke 

ochtenddienst, maar ook in de week 
voorafgaand tijdens de clubs, in de 

kindernevendienst en in de 
tienerkerk (groep 7/8) 

 
Zaterdag 7 mei 2016 

Tijdens de goederenmarkt bij Het 
Anker: een tweedehands 

(kinder)kledingmarkt met daarbij 
activiteiten (nog een verrassing) 

 
Zondag 15 mei 2016 

Tijdens de gezamenlijke 
ochtenddienst: terugblik op  het 

themajaar 
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Namenlijst commissieleden KerkinActie Vroomshoop 

 
Hier volgt een overzicht van de leden van de Commissie KerkinActie Vroomshoop d.d. 31 
december 2016. 
 
Stuurgroep: 
Henrike Wemekamp    voorzitter 
Willeke Diek     notulist / secretariaat 
Pia Lantink     penningmeester 
 
Taakgroep Erediensten   Taakgroep Projecten en Activiteiten  
Heddie Drent (diaken)   Jennie Minkjan 
Hanneke Lambers    Ruth Schipper 
Ina Dogger     Erik Hekman 
Mirjam Ekkel     Gerrit Jansen  
      Frits van Laar 
 
 


