
Jaargang 8 nummer 8 vrijdag 24 april 2013. 
Redactie kerkbode:    
Mevr. A. Uilhoorn-Kamp    Ds. J.A. Antonides  
Mevr. W. Hoogenkamp- de Groot   Mevr. A. Pannen-Hamberg 

Kopij voor 12.00 uur maandagmorgen 6 mei. ‘13 inleveren bij: 
Winny Hoogenkamp, De Nijverheid 56, 644412 bertwinny@home.nl 
Anita Pannen, Zicht 31,7671 ND Vr’veen 645004 kopykerkblad@home.nl 
Deze kerkbode is  voor 2 weken en de volgende voor 3 weken. 

Websites :    www.gereformeerdekerkvroomshoop.nl   en   
www.hervormdvroomshoop.nl 

Abonnementen en Ledenadministratie Geref. Kerk:  H. van ’t Ende, 
De Kievit 2, tel: 644842, ledenadministratiegk@online.nl 
Abonnementen en Ledenadministratie Herv. Gemeente: 
Kerkelijk Bureau Hervormd Vroomshoop, Hoofdstraat 35, tel 641530, 
kerkelijkbureau@hervormdvroomshoop.nl 
Bez: kerkbode: R. Geerligs, Johan Frisostraat 6, tel: 642270, 
 
Kroningsdag & koninginnelach  
 
Driekoningen is al lang voorbij (6 januari) maar 30 april krijgen we toch 
drie koning(inn)en! Beatrix treedt af, ongetwijfeld met haar intense lach. 
En een paar uur later zijn Willem-Alexander en Maxima onze vorsten. 
Maxima wordt ook koningin genoemd (al was dat in de 19e eeuw ook 
gebruikelijk), terwijl de prinsen Claus en Bernhard nooit koning mochten 
heten. Drie koning(inn)en op één dag, dat klinkt als een soort overvloed. 
En we mogen best spreken van een overvloed de afgelopen jaren met 
koningin Beatrix. Een overvloed aan goede dingen waar zij voor stond: 
vrijheid, rechtvaardigheid, normen en waarden, goede omgang, geloof. En 
dat vond ik Beatrix altijd uitstralen én uitspreken, deze dingen die voor 
ons land zo belangrijk zijn. Ik denk dat ze respect verdient, en je ziet ook 
telkens Bea bedankt! zoals overal in ‘t buurdorp Den Ham. Een overvloed 
aan goede dingen - op het koningslied na dan. Een overvloed was er aan 
kritiek op dit koningslied! Ik durf bijna niet te zeggen dat ik ‘t eigenlijk wel 
leuk vind – ‘t heeft iets van een religieuze hymne. Behalve overvloedige 
kritiek op het koningslied, is er overvloedige lof op Beatrix, Bijbels gezegd: 
het waren 7 vette jaren – jaren dat de mensen het goed hadden.   
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Die 7 vette jaren volgden op 7 magere jaren. Die herdenken we op 4 mei. 
Toen er een nijpend tekort was aan vrede, recht, normen en waarden. Op 
herdenkingsdag 4 mei herdenken we: geweld, moord, 55 miljoen doden in 
zeven jaar – 7 magere jaren. 4 mei is het grootste stille protest in 
Nederland nu. Protest tegen alle geweld van nu, tegen waar ook ter 
wereld mensen magere 7 jaren beleven - zelfs in Nederland.  
 
De tentoonstelling in Irene van het 4 mei comité roept het in herinnering: 
5 mei is de grote dag van overvloed.  68 jaar geleden werd op 5 mei na 
zwaar gevecht de vrijheid getekend…. En daar zie ik de waarde van het 
koningshuis het scherpste. Want op 5 mei kon de koningin, gevlucht naar 
Londen, weer voor alle Nederlanders zijn, en praten over vrijheid, 
rechtvaardigheid, normen en waarden, goede omgang, en geloof.  
 
En die vrijheid, daar hebben we als Nederlanders –gelukkig- een 
overvloed van. Op 30 april is iedereen vrij van werk, vrij van school. Dan 
lopen mensen soms op de gekste manieren buiten lekker vrij te zijn. De 
oude huisraad op straat zetten voor wat een gek er voor geeft – als het 
maar gezellig is (NB: bent u een van die gekken? Ik ook!). We beseffen 
soms maar half hoe ontzettend vrij we zijn, wat een overvloed we 
hebben. In de Bijbel is vrijheid kostbaar en daarom ook zo belangrijk voor 
de onvrijen. Laten we vrijheid koesteren, en God ervoor danken. En blij 
zijn met een koning die dat voorstaat. 
   
Even hebben we geen vorst. Als Beatrix haar kroon afstaat, duurt het een 
uurtje of twee voordat Willem Alexander hem opzet. In die tijd geen 
koning(in). Alsof niemand heerst. Niemand? Misschien heerst God dan 
wel. God, die het koninkrijk der Nederlanden niet loslaat. Maar die vooral 
aan ons zijn koninkrijk geeft. Zijn koninkrijk, nu we leven in 7 vette jaren. 
Maar mochten er ooit magere jaren komen, dan is dat koninkrijk er ook. - 
voor sommige mensen voelt de crisis al aan als mager jaar. Gods 
koninkrijk begint in het hart, met die dingen die zo belangrijk zijn: 
vrijheid, rechtvaardigheid, normen en waarden, goede omgang, geloof. 
Die mogen we van binnen kennen. Dan gaan ze met ons mee. Als Willem 
Alexander klaar staat zijn taak over te nemen, hoop ik dat hij ook in dat 
koninkrijk leeft, dat in zijn hart heeft. Dan zal de lach van Beatrix nog 
groter zijn. 
                                                                                      David Kroeze 

2 
 



EREDIENSTEN 
Zondag 28 april 

De  kleur van deze diensten is Wit. 
09.30 uur: Ds. J.A. Droogendijk  in de Gereformeerde Kerk 
                 Organist: R. Vos van Avezathe 
                 Knd.: gr 1 t/m 8: Annet Sanderman en Brenda Gritter 
                Kinderoppas: Elselien Ramerman en Chantal Beute 
 Organist: Alice Oosterveen 
09.30 uur: Ds. J.A. Antonides in de Hervormde kerk. 
                  Gelegenheid voor koffie drinken.   
 Kinderoppas: Carla Hees en Yvette Pannen. 
 Kindernevendienst: Karine de Haan en Kyra Wessels 
19.00 uur: Ds. J.A. Antonides in de Gereformeerde kerk.  
 Organist: D. Kaas 
Collecten:  Dorcas. Uitgang: kerkrentmeesters   
 

Zondag 5 mei, Bevrijdingsdag. 
De kleur van deze diensten is Wit. 

09.30 uur: Ds. W. den Braber (Vriezenveen), in de Gereformeerde kerk 
 Voor de dienst is er gelegenheid om een kopje koffie te  
 drinken. Organist: Alice Oosterveen 
                 Krummeldienst gr 1 t/m 3 
                 Knd.: gr 4 t/m 8: Thea Oosterveen en Henriëtte Sloof 
                Kinderoppas: Noria Snijders en Joke Braakman 
09.30 uur: Ds. F. Schipper in de Hervormde kerk. Tienerkerk 
 Kinderoppas: Carolien Veenhof en Hesli Schipper 
 Kindernevendienst: Henriette Kelder en Anja Kleinjan 
19.00 uur: Mevr. A. Wijholt, Dalfsen, in de Hervormde kerk.  
 Thema/Leerdienst.  
Collecten: kerk. Uitgang: kerkrentmeesters;  
 Extra collecte: ouderenmiddag 
 

Donderdag 9 mei.  Hemelvaartsdag 
De kleur van deze dienst is Wit.  

09.30 uur: Ds. J.A. Antonides in de Hervormde kerk.  
Collecte:  Noodhulp Syrië. 
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Bestemming collecte Hemelvaartsdag: 
We maken ons ernstig zorgen om de slachtoffers in SYRIË. Tot nu toe is 
één op de vijf inwoners slachtoffer geworden van het geweld. 
Maar liefs 5 miljoen mensen zijn op de vlucht geslagen. Zij moesten hun 
huis en bezittingen achterlaten op zoek naar een veilig onderkomen. 
Nu de winter in Syrië intreedt is hulp onontbeerlijk. Kunt u iets extra 
missen? Wij laten onze broeders en zusters in SYRIË toch niet in de kou 
staan? 
                                                                            De gez. diaconieën. 
 

Lied van de maand mei, gezongen op 12 mei: 
Gez. 477:  ‘Geest van hierboven’ 

 

MEDEDELINGEN 
          Gereformeerde Kerk “Irene”Vroomshoop 

           Scriba: mw. T. Oosterveen-Tolman, tel. 64 45 16 
E-mail: theaoosterveen@home.nl 

 
 

Bloemengroet: 
28 april: 
Mevr. A. van der Kolk-Meulenbeld, Stobbelaan 13  
Fam. A. Bartels, De Nijverheid 62  
 
5 mei: 
Mevr. M. Veurink-Kraaijeveld, Pres. Kennedystraat 30 
Dhr. H.J. Hofman, Hoofdstraat 10 
 
Jeugdcollectanten: 
28-4: 

1. Mirthe Jansen 
2. Milou Jansen 
3. Thijs Wekamp 
4. Lars Gritter 
5. Rick Ballast 
6. Daan Ballast 

 

5-5: 
1. Sanne Oelen 
2. Esmee Nieuwlaar 
3. Sanne Eising 
4. Meike Eising 
5. Rick Kaas 
6. Lionne van Laar 
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Verjaardagsfonds: 
 
21-4 t/m 27-4: 
Collectrices: 
Mevr. M. Luisman-Engels 
Mevr. G.J.E. de Boer-Heuver 
Mevr. H. Middag-van de Riet 
Mevr. E. Bos-van der Windt 
Mevr. L. Kolkman-Valk 
 
 
 

28-4 t/m 4-5: 
Hoofdcollectrice: 
Mevr. M. Meijer-Wermink 
Wilgenhoek 17 
Collectrices: 
Mevr. J.A. Haandrikman-van der 
Voort 
Mevr. C.J. Nieboer 
Mevr. H. van der Veen-van Ulst 
Mevr. L. Dubbink-Hiddema 

 
Kerkelijke stand: 
Er zijn geen mutaties. 
 
Jarig: 
01-05: Mevr. J. Pierik-Lucas, Prinsenkamp 73, 7681 BC, 75 jaar 
03-05: Dhr.   H. Meijerink, Tonnendijk 71, 7681 BK, 82 jaar 
04-05: Mevr. H. Derks-Ekkel, De Meulenbelt 48, 7681 AA, 82 jaar 
05-05: Mevr. C. Meerlo-van Doorn. Fr.Hendrikstraat 8, 7681 GG, 79 jaar 
07-05: Mevr. H. Schutte, Stobbelaan 23, 7681 ZN, 99 jaar 
07-05: Mevr. H. Timmer-de Groot, Oranjestraat 9, 7681 DM, 83 jaar 
 
Agenda:  
Woensdag 01-05: moderamen 19.30 uur 
Woensdag 08-05: brede kerkenraad 19.30 uur 
 
Opbrengst collecten: 
 
Zondag 14 april: diaconie: € 252.65; 
           Kerkrentmeesters: € 147.63 
Ouderenmiddag: € 73.90 
Zondag 21 april: diaconie: € 216.12; 
            Kerkrentmeesters € 144.01  
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WIJK A : Ds. J.A. Droogendijk, 
        Pres Kennedystraat 6, 7681 EX   
        Telefoon: 0546-625117,  E-mail: j.a.droogendijk@kpnmail.nl 
        Vrije dag: zaterdag 
        Centraal contactadres: H.J. Nieuw laar, Kalkw ijk 3, 7681 DV 
        Tel. : 641416, e-mailadres: h.nieuw laar@hotmail.com 
 
Uit de gemeente: 
 
Mevr. G. Kerkdijk-Klaren, De Weemelanden Vriezenveen, is de laatste 
weken erg achteruitgegaan. Op zondagavond 21 april is ze overleden. Op 
zaterdag 27 april zal de uitvaart plaatsvinden; de afscheidsdienst begint 
om 10.30 uur in Gereformeerd Kerkelijk Centrum Irene. 
In de volgende kerkbode zal een in memoriam worden opgenomen. We 
bidden om Gods nabijheid voor haar kinderen, kleinkinderen en allen die 
zich nauw met haar verbonden weten. 
   
Bij de kerkdiensten: 
 
Zondag 28 april 
We lezen verder in 1 Korintiërs 15. In de verzen 29 tot en met 34 komen 
we in aanraking met een levensvisie tegen die in Paulus’ tijd wel gangbaar 
is: “Laten we eten en drinken, want morgen sterven wij.” Het lijkt sterk op 
wat we vandaag dikwijls tegenkomen. De apostel kent zelf vanwege de 
opstanding van Christus een andere mentaliteit en een ander gedrag. 
     
Afwezig: 
 
Van donderdag 9 mei (Hemelvaartsdag) tot en 
met zondag 12 mei hopen wij onze tent op te 
slaan in Delden. Dat is niet zo heel ver weg, maar 
het betekent wel dat wij dan niet thuis zijn. In 
dringende gevallen ben ik bereikbaar. De 
moderamenleden weten mijn mobiele nummer. 
                                                     JAD 
 
 

6 
 

mailto:j.a.droogendijk@kpnmail.nl
mailto:h.nieuwlaar@hotmail.com


WIJK B: ds. D.J.D. Kroeze.  Frederik Hendrikstraat 19, 7681 GE  
    tel.: 785453, mobiel 06-168 563 92  
              e-mailadres: djd.kroeze@telfort.nl  
        Vaste werkdagen:  maandag, dinsdag, donderdag, wo.avond 
         Centraal contactadres: H.J. Nieuw laar, Kalkw ijk 3, 7681 DV 
        Tel. : 641416,  e-mailadres: h.nieuw laar@hotmail.com 
 
Meeleven  
 

-Mevr. R. van Goor is weer helemaal thuis. Na haar operatie was ze 
tijdelijk bij haar moeder en vader aan het bijkomen. Maar nu kan ze weer 
echt in haar eigen omgeving herstellen, sterkte gewenst: Churchillstraat 
51B, 7681XS. 
-Mevr. M. Kamermans is naar Gronau voor een heupoperatie, ze zal er 12 
dagen blijven. We wensen haar, haar man en kinderen sterkte toe: 
President Kennedystraat 26, 7681EX. 
-Mevr. W. Klaren, wordt naar verwachting deze week opgenomen in 
Hardenberg voor een buikoperatie. We wensen haar toe dat de operatie 
mag slagen en de klachten verdwijnen: Stobbelaan 43, 7681ZN/ 
 J. Weitkamplaan 4a 7772 SE Hardenberg.  
-Dhr. D. Hogenkamp, de Nijverheid 13, is van het ziekenhuis naar de 
Vriezenhof in Vriezenveen gegaan. Jonkerlaan 5, 7671 GM 
 Voor alle mensen mogen we bidden, en hen opdragen in Gods hand.     
                                                                                Ds. David Kroeze 
 
Jeugd- en jongerenwerk:  ds. D.J.D. Kroeze  
 
Hier en daar is er nog een barbecue of pannenkoek te verorberen, daar is 
niets mis mee. Verder  is het rustiger in het jeugdwerk na Pasen. De 
catechisaties en kringen voor ouders en belijdende leden stoppen, en 
gaan pas na de zomer weer verder. Helaas is ook gospelkoor Rejoice 
gestopt, maar dan definitief, daarover meer in een verdere kerkbode. 
Natuurlijk gebeurt ook nog genoeg: de EO jongerendag! En we hebben 
met een aantal jongeren een paar jeugddiensten bezocht. Hemels gelag, 
Transformed, Taizé, Night Fever… het is een leuke happening. 
We praten erover en bedenken of er iets bij is dat goed is voor 
Vroomshoop. Je hoort er meer van. 
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EO jongerendag 
Ga je mee op zaterdag 1 juni? Zie onder algemene berichten 
                                                                              Ds. David Kroeze 
 
Ouderenmiddag 11 april: 
 
Georganiseerd door de diaconie. 
Met gevoel en betrokkenheid vertelde de heer van ’t Holt over de 
Canadese begraafplaats in Holten. 
Heel prettig met eerst zijn verhaal en daarna beelden met zo nodig wat 
tekst. 
Zijn presentatie had hij in drieën geknipt. 
--Eerst de droeve aanleiding en het ontstaan van deze begraafplaats, met 
daarna beelden van het kerkhof en hoe bij onderhoud en herdenken de 
schoolkinderen een belangrijke rol spelen. 
--Over rond de Kerstdagen hoe daar bij al die 1394 graven kaarsen 
worden neergezet. 
--Over het Informatiecentrum en de opening door prinses Margriet 
meester Pieter van Vollenhoven, zo’n 1 ½ jaar geleden. 
De heer van ’t Holt vertelde ons verscheidene verhalen over persoonlijke 
ontmoetingen met nabestaanden van omgekomen Canadese soldaten. 
Soms hartverscheurende verhalen. 
 
Hallo ouders van examenkandidaten en examenkandidaten zelf, 
 
Wij willen als jeugdouderlingen jullie, "de examenkandidaten", een 
bezoekje brengen i.v.m. de afname  van het middelbare schoolexamen. 
Graag zou ik willen dat jullie naam plus adres aan mij wordt doorgegeven 
op het mailadres : kloffie@gmail.com zodat wij er mee aan de slag 
kunnen gaan.     
                                                                       m.v.g. Esther Koelewijn 
 
Bedankje: 
Bij deze wil ik iedereen bedanken voor alle mooie kaarten, telefoontjes, 
bloemen en bezoekjes die ik mocht ontvangen tijdens mijn verblijf en bij 
thuiskomst uit het ziekenhuis. Het is fijn om te weten dat er zoveel 
gemeenteleden zijn die met je meeleven. Hartelijk dank daar voor.  
                                                                              Roswitha van Goor 
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“Irene” 
Uw  feest is gegarandeerd geslaagd 
als u Arie en Ria om advies vraagt! 

 

 
MEDEDELINGEN 

Hervormde Gemeente  
Scriba: Bert Lüchies, tel. 64 32 48 

E-mail: scribaat@hervormdvroomshoop.nl 
 

 
 
ZGT Almelo, Zilvermeeuw 1, 7600 SZ Almelo: 
Mw. G. Kuilder – Bakker, Pr. Clausstr. 22, 7681 XE 3 Zuid 364 
Mw. H. de Lange-Gielians, Oranjeplein 5/2, 7681 AZ De Horst, k 413 
Medisch Spectrum Twente, Postbus 50 000, 7500 KA Enschede:  
Mw. H. Schutte-Hessink, Lindenlaan 77, 7681 RC 
Vriezenhof , Jonkerlaan 5, 7671 GM Vriezenveen : 
Mw. G. Kottier – Kok, Julianastr 78, 7681 AR,   
Clara Feijoena, Rheezerweg 73, 7771 TD Hardenberg:  
Mw. L. van Münster, In de Hoven 19, 7681 MJ  
Thuisgekomen uit het ziekenhuis of verpleeginrichting:   
Dhr. J. Kolkman,Kolenmieten 10a 
Mw. F. Ekkelenkamp-Boes, De Platanen 3,  
Mw. de Jong-van Goor, Churchillstraat 42 
Mw. J Meijer-Schuurman, Tonnendijk 21  
 
 
Onze jarigen: 
In deze periode hopen 80 jaar of ouder te worden: 
28 april Mevr. G. Kottier – Kok, Julianastraat 78, 7681AR (82) 
29 april Mevr. J. Hoekstra – Schuurman, Kosterskamp 4/18, 7683VV(88) 
29 april Mevr. G. Hansman – Brakert, Zwolsekanaal 45, 7681EC (82) 
30 april Mevr. A.M. Pannen – Wesseling, Beukenhoek 24, 7681HH (80) 
01 mei Dhr. W. Veneman, Noorderweg 64a, 7686CG Geerdijk (81) 
02 mei Mevr. A. Kiers – Gerrits, De Bunte 13, 7681RM (81)  
10 mei Mevr. A. Rotman – Brink, Prinsenkamp 68, 7681BG (88) 
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Agenda 
23 apr    20.00u.     voorbereidings-vergadering Kerk-in-actie Pinksteren 
24 apr    19.30u.     moderamen 
25 apr    20.00u.     liturgiecommissie 
29 apr    ………..      aanvang schoolvakantieweken 
30 apr    ………..      troonswisseling, na de verjaardag op 27.4. 
01 mei   19.30u.      Hvg Ruth 
04 mei   08.30u.      rommelmarkt 
04 mei   ………..       dodenherdenking 
05 mei   ………..       Bevrijdingsdag 
07 mei   20.00u.      doopcatechese tbv doopouders, 
                             verder op 14,21,28 mei. 
07 mei   20.45u.      Bijbelkring  
08 mei   19.30u.      Hvg Ruth 
09 mei   …………      Hemelvaartdag  
 
 
Dank 
 
Hartelijk dank voor het meeleven met Jan tijdens het verblijf in het 
ziekenhuis en Het Meulenbelt; voor de vele telefoontjes en de vele 
kaartjes, bezoeken, een bloemetje of een schouderklopje. 
Allemaal hartelijk dank! Jan en Lies Kolkman 
 
WIJK 1:   Ds. F. Schipper, Hoofdstraat 36 
      7681 DJ Vroomshoop,Tel: 0546-643139 
               Vrije dag: maandag  e-mailadres: schipper.f@planet.nl 
 
In memoriam 
Ds. S.J. Seinen (1931-2013) 
 Nu blijf ik bij U voor altijd - Psalm 73:9 (berijmd) 
Deze woorden staan boven aan de rouwbrief die vertelt van het overlijden 
van Seine Jan Seinen, dienaar van het Evangelie. 
Een diep, een groot verlangen koesterde dominee Seine Jan Seinen; 
een verlangen om voor altijd bij de HERE God te zijn. 
Dat verlangen dreef hem ertoe van de Here Jezus te vertellen. 
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 In “Mijn levensweg werd Dorpsdominee …” schrijft hij als 
dankwoord: 
- In de oude stad Zuilen, sinds 1 januari 1954 een wijk van Utrecht-Noord, 
ben ik geboren en getogen. Ook de vakanties bij familie in Amsterdam 
werden oorzaak dat ik opgroeide als stadsjongen. Al heel jong wilde ik 
graag zendeling worden, later zelfs legerpredikant, maar langs allerlei 
wonderlijke wegen ben ik als gemeentepredikant met het platteland in 
aanraking gekomen en er gebleven  tot in mijn emeritaat toe. -  
 Op 15 augustus 1931 werd Seine Jan Seinen geboren; 
hardwerkende liefdevolle ouders en een zus met wie hij veel zou beleven. 
Het gezin had een kerkelijk thuis in de christelijke gereformeerde kerk. 
Daar werd hij gedoopt en zal hij ook belijdenis hebben gedaan. 
Na de middelbare school studeerde hij theologie aan de Rijksuniversiteit 
te Utrecht en volgde de kerkelijke opleiding. Inmiddels was hij overgaan 
naar de Nederlandse Hervormde Kerk, om daar predikant te worden. 
Een diep, een groot verlangen dreef hem; om voor altijd bij de HERE God 
te zijn; niet alleen hij zelf; anderen ook. 
Buiten Jezus Christus om, zal dat niet gaan; zijn naam moet verkondigd 
worden. 
 Zijn visuele beperking maakte het hem onmogelijk om zendeling te 
worden. Toch bleef het zendingswerk hem bezig houden en wist hij in zijn 
kerkelijke loopbaan in Nederland daarin altijd wegen te vinden. 
Zo was hij ook steeds betrokken op Israël; zocht ontmoeting met Joden 
daar en hier; en maakte de kerkelijke gemeenten bewust van onze 
onopgeefbare verbondenheid met dit volk van God. 
 Na leervicaris geweest te zijn te Muiden en zijn proefpreek op 4 
februari 1962 (tekst: Johannes 9:25 – Een ding weet ik, dat ik die blind 
was, nu kan zien) werd hij op 17 juni 1962 als predikant bevestigd en 
verbonden aan de Hervormde gemeente te Zijderveld. 
- Hij schrijft in zijn boek "Van Sidewendervelt tot Zijderveld" over zichzelf: 
Hij deed intree, juist de week na het – Joodse – Pinksterfeest met 
Handelingen 11:18 "Zo heeft dan God ook de heidenen bekering ten leven 
geschonken. -  
 Op 8 september 1968 werd hij als predikant verbonden aan de 
Hervormde gemeente te Tange-Alteveer. Naast alle vreugde waren dit ook 
jaren waarin hij de gebrokenheid van ons leven op aarde ervaren heeft. 
Zijn huwelijk werd ontbonden, zijn drie kinderen zou hij later nauwelijks 
tot nooit meer ontmoeten. 
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Toch bleef hij, enthousiast door de Heilige Geest, van de Here Jezus 
vertellen; velen tot zegen. 
 Op 16 juni 1974 werd hij als predikant verbonden aan de 
Hervormde gemeente te Ferwerd. Het waren gelukkige jaren, in 
gemeente- en persoonlijke leven. Een nieuwe liefde ontstond en samen 
met Reina Wijma werden liefde en trouw gedeeld. Twee pleegkinderen 
ontvingen in die jaren liefdevolle zorg. 
Verwonderd was hij vanwege de velen hier en elders die zich geroepen 
wisten om als predikant of zendeling te dienen. 
 Op 3 oktober 1982 werd hij als predikant verbonden aan de 
Hervormde gemeente te Kollumerzwaag. Hier kwam hij onder andere in 
aanraking met duistere machten als occultisme en satanisme die het 
Koninkrijk van God weerstaan. 
In april 1993 overleed zijn vrouw; zij werd begraven bij de kerk te 
Ferwerd. 
In datzelfde jaar kreeg hij een hersenstaminfarct, met als gevolg dat hij 
lange tijd niet kon spreken. 
 Op 1 mei 1995 ging ds. Seinen met emeritaat. 
Hij verhuisde naar Vroomshoop, kon wonderwel weer spreken en zingen, 
orgel en piano spelen, en maakte zich dienstbaar in de plaatselijke 
gemeente, classis en synode. 
Dankbaar en blij was hij met en om de zorg die zijn vriendin, mevrouw 
Horjus, voor hem had; tot het aller-, allerlaatste toe. 
Ds. Seine Jan Seinen overleed op 13 april 2013. 
Hij was een man van gebed en juichte als staande in de schare die 
niemand tellen kan, uit alle volk en stammen en natiën en talen, staande 
voor de troon en voor het Lam, bekleed met witte gewaden en met 
palmtakken in hun handen. 
De zaligheid is van onze God, die op de troon gezeten is, en van het Lam! 
 
 Op vrijdag 19 april is de dankdienst voor zijn leven gevierd in de 
Hervormde Kerk te Vroomshoop, waarna ds. Seine Jan Seinen begraven is 
bij de kerk te Ferwerd. 
(eveneens geplaatst in “De Waarheidsvriend”) 

F. Schipper                 
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Dank 
 
Beste gemeenteleden van Vroomshoop, 
Na samen met Ds. Seinen vele jaren in Vroomshoop gewoond te hebben, 
komt nu onverwachts het afscheid; met dank voor de steun tijdens de 
ziekte van Ds. Seinen en voor uw meelevendheid rond zijn overlijden. 
Gods zegen voor allen.                                             C. Horjus-Ton 
 
In memoriam. 
Op 15 april is van ons heengegaan:  JAN SLOOT, echtgenoot van mevr. 
W. Sloot-Kwakkel, Dreef 3, Vroomshoop, in de leeftijd van 82 jaar. Na 
teruggelopen gezondheid en vlak na zijn verjaardag overleed hij thuis. 
Overgegaan naar een ander Thuis. De oude boom, een afbeelding op de 
kaart, kon hier niet meer verder. Maar erachter straalt, in de afbeelding, 
het zonlicht van God. Van Hem die het Licht zelf is, ginds. Dat geeft hoop 
en verwachting, als er hier een afscheid is. Over een niet te overtreffen, 
onvoorstelbare, eeuwige toekomst. Die belofte geeft moed en 
opgewektheid…  Jan behoorde in Sibculo tot een gezin van elf kinderen. 
Een zusje, net eerder dan hij geboren, overleed na enkele jaren. En hier 
en nu is dit gezin inmiddels verder geslonken, zeg maar: gehalveerd. 
Destijds werd er door Jan hard gewerkt toen hij jong was: aardappels, 
turf. Het huwelijk, na ook nog een drietal jaren van elkaar leren kennen, 
met zijn vrouw begon in de zomer 1959. Dus als echtpaar hebben ze   
elkaar meer dan een halve eeuw meegemaakt. Samen sloegen ze hun 
weg in, eerst nog in een gedeelte in het Sibculose huis, waar ook de nog 
alleroudsten toen woonden. De kinderen werden er geboren. Midden 
jaren zeventig werd daar opnieuw gebouwd, een ander huis. Jan heeft, 
als het over zijn werk gaat, later wel zo’n 27 jaren grondwerk gedaan, 
bijgedragen aan het goed verder leiden van gas en water. Voorman was 
hij geworden. Maar toen de jaren tachtig al een heel eind verder waren 
gegaan, moest hij ervan afstand nemen, vanwege de gezondheid. Toch 
bleef hij toen op dit vlak nog administratief bezig, om te ondersteunen. En 
op een stuk grond liepen nog wat dieren, een beetje vee. Maar op den 
duur werd het te moeizaam. Ter onderbreking heeft hij samen met zijn 
vrouw een keer een bootreis gemaakt. Trouwens: een mooi beeld van het 
eigenlijke leven. Samen door hen als echtpaar is er best een route 
afgelegd op woonplekken: uit Sibculo naar de Prins Clausstraat hier, dan 
terug naar het vertrouwde Sibculo, dan naar de Gagelhof hier, en dan 
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naar de Dreef, dus het thuis van nu, ook te Vroomshoop: in de zomer van 
2010. Maar in het voor-vorig jaar, 2011, tekende zich helaas iets af van: 
het was niet goed met zijn gezondheid. En omdat Jan ook iets in zich had 
van bezorgdheid om zijn vrouw, Willie, en daarin een koers wilde bepalen, 
bevond zich in dit alles voor hem een extra zwaarte. Maar verder, 
gelukkig, zijn er nu voor zijn vrouw de jongeren nog in de familie. Toen 
voorheen Jan zijn werk had moeten minderen, had hij toch anderzijds 
allerlei invulling: oud papier ophalen, gaan vissen, de duiven, de 
gezelligheid van de soos en van het biljarten. En zijn allernaaste omgeving 
heeft hem ervaren als: lief, met aan de ene kant het er zijn als: eerlijk, 
direct, oprecht, rechtstreeks; en aan de andere kant het er zijn als: 
eenvoudig, rustig, oosters gesloten, en niet openlijk klagend. En nu waren 
er, zoals we noemden in de dienst, rond zijn verjaardag, ja, in het 
tijdelijke en naar zijn sterven toe, een zaterdag en zondag; verwijzingen 
naar eeuwigheid bij God. Want we kennen: de sabbath, de zaterdag, als 
rustdag voor het Bijbelse volk, en de zondag, verbonden met het eerste 
Chr. Pasen,  verbonden met Jezus’ opstanding na Zijn kruisiging. Beloften 
van: eeuwig vastgehouden zullen worden voor Jan en voor ons. Daarvan 
mochten we het nu verwachten. Een eeuwig Thuis. En dat mochten we 
ook begrijpen uit de eigenlijke Schriftlezing die klonk: Psalm 37:5,6. Als 
mens bevind je je op een wandelpad. Of op een bootreis. Of als vis in een 
waterstroom (dreef). Je bent op weg. Met tekortschieten, of met wat ons 
verdrukt zoals ziekte. Maar die ballast valt in het geloof dankzij Jezus van 
af. Hij vist ons op. God geeft ons zelfs alle nieuwe rechten en het wordt 
licht. Natuurlijk is het in een actief, gewetensvol leven niet alleen: stil 
maar, wacht maar, alles wordt nieuw. Maar toch mogen we, als we 
durven zeggen: trossen los, alles in Gods hand leggen, ja, toevertrouwen. 
Na niet zo’n kalme vaart zal onze boot een behouden aankomst ervaren. 
Ginds, dankzij Jezus’ werk. Daarom mogen we met vertrouwen onze weg 
wentelen op God, die het maken zal.                     
                                                                                     ds. Antonides. 
 
Bijbelkring 
 
De Bijbelkring komt dit seizoen nog twee keer op dinsdagavond bijeen, 
steeds om 20.45 uur in Ons Centrum. We lezen verder in het boek 
Openbaring; 7 mei: Openbaring 21, 21 mei: Openbaring 22. 
Hartelijk welkom! 
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V & V 
Vreugde en Verdriet gaan hand in hand. Dankbaarheid geeft hen ruimte. 
Veel meeleven hebben we beleefd in de afgelopen weken. Dat doet ons 
goed. Hartelijk dank!                                                           F. Schipper 
 
WIJK 2: Ds. J.A. Antonides, Boshoek 45, 7681 GT 
 Tel/  Voicemail: 64 66 29    (Fax: 645801) 
Goede telefonische trefkans : 12.45-13.15 uur. 
                Vrije dag : Zaterdag 
e-mail:  ja.antonides@home.nl        johangosien@cs.com 
 
Getrouwd: 
Bas Teunis & Sharon Minkjan zijn getrouwd op 19 april, - gelukgewenst! -  
en ze vroegen zelf om dit achteraf en heel kort te vermelden. Dus bij 
deze. Hun adres: Constantijnstraat 32, Vroomshoop. 
 
Groet. 
 
In de afgelopen tijd schreven we in de kerkbode wel ‘ns enkele regels 
over een beiaard, (een carillon is wat anders en, meestal, automatisch), of 
over christelijke symboliek op een kerkklok. We zijn ook heel duidelijk een 
land van klokken. Ook op momenten van lief en leed. Of: voor het ter 
kerke roepen van mensen. En ook in het Vaticaan beierden de klokken, bij 
een nieuwe invulling op de zetel. Helaas is het materiaal van klokken 
soms gebruikt in de geschiedenis voor kanonnen, (Dit staat niet los van 4 
en 5 mei). In de weken van nu was en is Klokkengieterij Eijsbouts in het 
nieuws: Negen nieuwe klokken gingen naar de Notre Dame in Parijs. 
Destijds ging er ook een kleine nieuwe klok van Eijsbouts naar de 
kerktoren in m’n vorige gemeente, en op verzoek toen, alweer lang 
geleden, kwam er een tekst op uit het boek Prediker over het feit, dat 
alles z’n bestemde tijd heeft. En we horen dat er bij de troonswisseling 
een mobiel carillon wordt bespeeld, met veel klokken en een heel gewicht. 
En veel andere carillons zullen zich gelijktijdig laten horen. Eijsbouts gaat 
dit programmeren. In een uitzending onlangs op de tv, Brief aan/voor de 
koning, kwam ook Eijsbouts naar voren. Wat er verder jegens onze a.s. 
koning naar voren kwam in die uitzending  door briefschrijvers, was in 
wezen, dat ze hem duurzame authenticiteit toewensen ten gunste van ons 
land, en die overstijgt populariteit. 
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En laten we ons bij die wens aansluiten. Zijn moeder, die ons land lang 
heeft gediend, had in 1980 ook iets van dezelfde strekking aangegeven in 
een interview uit 1980, zoals nu weer een fragment ervan werd getoond. 
Dit deed me weer denken aan de Schriftlezingen vóór Pasen: onze 
bronnen;  daaruit bleek: koningen moeten niet de harten stelen maar: 
winnen, want dat is houdbaar. Of we kunnen konings-psalmen ermee 
associeren zoals o.a. Ps.72. Daar zat al een messiaanse verwijzing in naar 
“de” Koning later en nog, Jezus zelf. Onder Wiens oog aardse koningen 
hun weg gaan. En als we in het geloof ons hart aan Hem geven, dan 
weten we dat Hij onze harten heeft gewonnen bij God zelf. Dat is zelfs 
van eeuwig houdbare waarde. Dat heeft toekomst. Moge dit laatste het 
vertrouwen blijven geven aan mensen die in de bestemde tijd van nu 
persoonlijk en/of in onze gemeente allerlei meemaken. Maar ook weer 
meer en meer in ons land. 
Met hartelijke groeten aan U en jullie,      ds. J.A. Antonides en familie.   
 
Doopdienst  
 
In de dienst van zondag 21 april werd de Heilige Doop bediend aan: 
- Thijmen Edwin Gerrits, geboren 11 januari 2013, zoon van Edwin 
Gerrits en Evelien Kolkman, wonende aan de Hoofdstraat 20. 
Spreuken 3:5,6: 
Vertrouw op de HEER met heel je hart, steun niet op eigen inzicht.  
Denk aan Hem bij alles wat je doet, dan baant Hij voor jou de weg. 
- Lily-Rose Makkinga, geboren 23 oktober 2012, dochter van Arjen en 
Lidia Makkinga, wonende aan de Churchillstraat 45.  
Johannes 10:11: 
Jezus zei:Ik ben de goede herder. Een goede herder geeft zijn leven voor 
de schapen. 
- Lilly Marthalie Marissen, geboren 7 januari 2013, dochtere van Erik en 
Ester Marissen, wonende aan de Kwartelhoek 6.  
Psalm 121:7: 
De HEER behoedt je voor alle kwaad, Hij waakt over je leven. 
- Storm Willem Gerrit Vermaat, geboren 29 januari 2013, zoon van 
Harry en Annette Vermaat wonende aan Smitstraat 27, 7683 BD, Den 
Ham. Romeinen 12:9b, 15, 18, 21b: 
Houd vast aan het goede. 
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Wees blij met wie blij zijn en verdrietig met wie verdrietig zijn. 
Stel alles in het werk om met iedereen in vrede te leven. 
Overwin het kwade door het goede.  
De eerstvolgende doopdienst, waarin ds. Antonides hoopt voor te gaan, 
zal worden gehouden op zondag 16 juni. De doopzitting is op maandag 
3 juni, aanvang 20.15 uur. 
Aangifte voor deze doopdienst kan tot uiterlijk zaterdag 18 mei bij Bert 
Lüchies, Heidehoek 1, tel. 64 32 48 of via 
scribaat@hervormdvroomshoop.nl  
 
GOEDERENMARKT 2013: 
 
De activiteitencommissie van de Hervormde Gemeente Vroomshoop, 
organiseert haar jaarlijkse GOEDERENMARKT op zaterdag 4 mei 2013, op 
het KERKPLEIN achter de Kerk, van 8.30 uur tot 12.00 uur. 
Wanneer u nog BRUIKBARE GOEDEREN heeft, die u kwijt wilt, kunt u dit 
doorgeven aan onderstaand adres: Mans Hekman tel: 643519 
Graag doorbellen voor vrijdag van elke ophaaldag!! 
De laatste ophaaldag is: zaterdagmorgen, tussen 9.00 uur en 12.00 
uur op 27 april. 
In  verband met personele bezetting, vragen wij u vriendelijk, indien 
mogelijk uw goederen zelf te brengen. Dit kan op bovengenoemde data 
en tijd! Vrijwilligers van de commissie nemen de goederen in ontvangst 
achter de Kerk. 
Opmerking: 
De commissie vraagt aanbieders van goederen, onderstaande goederen 
niet aan te bieden: 
BANKSTELLEN, KASTEN, BEDDEN, BLOEMPOTTEN, TUINMEUBELEN, deze 
goederen zijn niet verkoopbaar, en worden derhalve niet meegenomen. 
Tijdens de goederenmarkt zal het RAD VAN AVONTUUR worden 
gedraaid. Gemeenteleden worden uitgenodigd “PRIJZEN” te leveren,  in 
de vorm van een eigengebakken taart, cake, of het leveren van 
boodschappen, of iets dergelijks. Doet u deze keer ook mee!! 
U kunt de PRIJZEN op zaterdagmorgen 27 april of vrijdagmiddag 3 mei 
inleveren bij de vrijwilligers achter de Kerk. Bij voorbaat dank voor uw 
medewerking. 
Evenals vorig jaar hopen we ook dit jaar weer met een kraam van eigen 
gebreide en gehaakte spullen op de goederenmarkt aanwezig te zijn.  
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De opbrengst van de verkoop hiervan gaat naar de kerk. Om dit mogelijk 
te maken zijn we op zoek naar bollen en restanten  brei/haakgaren.  
Brei/haaknaalden, knoopjes enz. zijn eveneens van harte welkom. 
Hebt u nog iets van dit alles thuis liggen en het wel weg wil geven. 
* Wilt u het dan meegeven als men bij u komt, de spullen voor de 
goederenmarkt halen? Wilt u de wol enz. even in een apart zakje of 
doosje meegeven, zo houden we goed overzicht. 
* Of,…u kunt het brengen op de zaterdagen die zijn aangegeven in het 
stukje voor de goederenmarkt. 
* u mag het ook bij mij thuis komen brengen. (Esdoornlaan 44, 
Vroomshoop.) 
* Tevens zal er tijdens de goederenmarkt een doos staan waar u 
wol/garen brei/haalnaalden enz. in kunt leveren. 
Als het u leuk vind om ook mee te breien of te haken, kunt u contact 
opnemen.  (Gea Kelder, 0546-64 4920.)                 
                                                                     de activiteitencommissie 
 

Koffie drinken na de kerkdienst in 2013 
De ouderlingen willen graag de gemeente  ontmoeten. De 
zondagse kerkdienst is een mooi moment om dit te doen, 
zeker als daarna ook nog de koffie klaar staat. Wij nodigen 
daarom de gemeente  uit om samen met ons koffie te 

drinken aansluitend aan de kerkdienst. Gewoon eens even  napraten over 
de dienst of over de dagelijkse beslommeringen. Tot de zomervakantie 
staan de volgende zondagen gepland:  zondag 28 april, zondag 26 
mei en zondag 30 juni . Wij hopen dat u er allemaal bent! U bent in 
ieder geval van harte welkom. Een hartelijke groet namens de ouderlingen 
                                                                             Jannette Heideman 
 
Verantwoording van de giften 
Namens de contactpersonen werd in ontvangst genomen door Mevr. van 
Orden  € 10.-(kerk), Mevr. Dooyeweerd  € 10.-(diaconie), Mevr. Slomp  
€ 5 .- (bloemen) en Mevr. v.d. Kolk  € 5.-(orgel). Hartelijk dank.  
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Opbrengst Verjaardagsfonds  8 April 2013 
Mevr. Bakker     €  59,67  

evr. Flierman  €  68,30  
Mevr. Geerligs   €  28,36  
Mevr. Geerlings €  27,70  
Mevr. Gerrits     €  68,25                                  MMmeM           
Mevr. Gielians   €    33,67  
Mevr. Knol        €    58,14  
Mevr. A. Olthof  €  103,87  
Mevr. B. Olthof  €    78,41  
Heer  van Orden €   28,70    

Iedereen bedankt voor de inzet en de gaven.              Roelie Jansen 
 

 
 

Gezamenlijke 
Mededelingen 

 

 
Opbrengst boodschappenactie “Geef” Stichting Manna 
 

Op zaterdag 23 maart en zondag 24 maart 
hebben we als diaconieën van de Hervormde-, 
Gereformeerd Vrijgemaakte- en Gereformeerde 
Kerk Vroomshoop, een boodschappenactie 
gehouden voor Stichting Manna.  
De totale opbrengst bedroeg 47 gevulde 
bananendozen met boodschappen en € 264,00 

aan giften. Op maandag 25 maart  hebben we de boodschappen naar 
Stichting Manna gebracht die de boodschappen hebben gebruikt voor de 
uit te delen pakketten.  
Als gezamenlijke diaconieën kijken we in dankbaarheid terug op deze 
actie en willen we u hartelijk bedanken voor de boodschappen en de 
giften.  
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COMMISSIE KERKINACTIE VROOMSHOOP 
 
De zendingsbussen in de Gereformeerde Kerk en Hervormde Gemeente 
leverden de volgende opbrengsten op: 

     Januari  € 529.83 
     Februari  € 555,81 
     Maart  € 992,00 

Hele mooie opbrengsten, waar we als commissie weer heel blij mee zijn. 
Hartelijk dank voor uw bijdragen! 
 
Bericht van Stralende Sterren: 
Met een daverende repetitie en na afloop een smakelijk ijsje, hebben we 
zaterdag het seizoen 2012-2013 afgesloten.  
We zijn trots op wat we hebben bereikt.  
Stralende Sterren gaat nu genieten van de aanstaande zomer.  
Op 24 augustus beginnen we met de repetities voor het nieuwe seizoen. 
We hebben al een paar leuke optredens op de agenda staan. 
Zo kijken we erg uit naar het gezamenlijk optreden met het Christelijk 
Mannenkoor Vroomshoop o.l.v. G. Veldman. Dit staat gepland voor 
 3 november .Na de vakantie gaan we daar met z’n allen voor oefenen.  
Tot ziens allemaal! 
Agenda 
Zaterdag 24 augustus Eerste Repetitie nieuwe seizoen 
                                Herv. Kerk 16.15-17.15uur 
Zondag 3 november  optreden met CMK, Herv. Kerk, aanvang 17.00 uur. 
 

Hallo jongeren, 
 

Op zaterdag 1 juni 2013 wordt er in het Gelredome in 
Arnhem weer de EO jongerendag gehouden daar zullen 
weer verschillende bands optreden m.n. Trinity ( een 
beetje een thuis wedstrijd voor ons natuurlijk), the City 
Harmonic, Skillet en Lz7 . Als ik naar de muzikanten kijk 
dan wordt het volgens mij weer net zo'n  feestje als 

vorig jaar. Wij willen weer met z,n allen naar de EO jongerendag gaan; als 
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je zelf wat meer wilt weten kijkt dan op de site van de EO jongerendag : 
www.EO.NL/jongerendag. 
Als je mee gaat  mail of bel me dan  Telfnr.: 0546-645654 , mailadres: 
kloffie@gmail.com.                                     Tot horens Esther Koelewijn 
 
 

Informatieavond Sonrise Vroomshoop Dinsdagavond 14 
Mei 2013 

Deze avond zullen mensen van Athletes in Action uitgebreid uitleg geven 
over: Sportministry, sporters, kinderwerkers, kerkteam en evangelisatie. Het 
is voor jongeren die er aan zitten te denken om mee te gaan doen als 
sporter en nog met vragen zitten waar ze graag een antwoord op willen 
hebben. En de avond is voor volwassenen die belangstellend zijn om 
eventueel ingezet te kunnen worden in het kerkteam of gewoon meer willen 
weten over wat Sonrise is. 
De avond heeft een afwisselend en leerzaam programma en is erg 
interessant als je meer wilt weten over hoe sport te gebruiken als middel 
om jeugd te bereiken met het evangelie! Einde avond: 21.30. 
Locatie: GKV, Lindenlaan 10. Aanvang: 19.30u 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
Hallo jongens en meisjes   
Alvast een uitnodiging voor jullie allemaal, Op zondag 23 juni aanstaande 
is er weer een kleuterdienst. Het thema van deze dienst is: Alles heeft de 
Here God gemaakt. We gaan die morgen zingen en dansen met elkaar. 
Jullie mogen dan een knuffeldier meenemen.  We hopen jullie dan 
allemaal te zien,  groetjes van Ds. Antonides, Bertha, Annemiek, Ester en 
Judith 
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Elke keer een boodschap ontvangen van Visie Vormgeving? Meld je aan 
op Facebook. www.facebook.com/visie.vormgeving 
 

  
  

 
Bijbelrooster: 
zondag 28 april Hebreeën 2:1-18 Grote Broer 
maandag 29 april Hebreeën 3:1-19 Leer van de 
geschiedenis 
dinsdag 30 april Hebreeën 4:1-13 Rust zoeken 
woensdag 1 mei Psalm 6 Tranen 
donderdag 2 mei Hebreeën 4:14–5:10 Invoelend vermogen 
vrijdag 3 mei Hebreeën 5:11–6:8 Vervolgonderwijs 
zaterdag 4 mei Hebreeën 6:9-20 Eed en belofte 
zondag 5 mei Hebreeën 7:1-10 Hoge priester 
maandag 6 mei Hebreeën 7:11-28 Hoogste priester 
dinsdag 7 mei Hebreeën 8:1-13 Vernieuwing 
woensdag 8 mei Hebreeën 9:1-14 Offerdienst 
donderdag 9 mei Hebreeën 9:15-28 Beeld en betekenis 
vrijdag 10 mei Hebreeën 10:1-10 Opoffering 
zaterdag 11 mei Hebreeën 10:11-18 Geen offer meer nodig 
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