Jaargang 11 nummer 2 van vrijdag 22 januari 2016.
Redactie kerkbode:
Mevr. A. Uilhoorn-Kamp
Ds. J.A. Antonides
Mevr. W. Hoogenkamp- de Groot
Mevr. A. Pannen-Hamberg
Dhr. A. Rotman
Kopij voor 12.00 uur maandagmorgen 1 febr. 2016 inleveren bij:
Winny Hoogenkamp, De Nijverheid 56, 644412 of Anita Pannen, Zicht 31,
7671 ND Vr’veen 645004. kerkbode@protestantsvroomshoop.nl
Deze kerkbode is voor 2 weken en de volgende is voor 2 weken.
Website : www.protestantsvroomshoop.nl
Abonnementen en Ledenadministratie Geref. Kerk: H. van ’t Ende,
De Kievit 2, tel: 644842, ledenadministratiegk@online.nl. Vragen over
incasso’s kerkbalans, solidariteitskas, kerkbode etc.: Henk Jan Schutte
telefoon: 604574,mail: schutte_henkjan@hotmail.com (alleen Geref leden)

Abonnementen en Ledenadministratie Herv. Gemeente:

G.J. Meijerink, Beukenhoek 4, tel 641530
kerkelijkbureau@hervormdvroomshoop.nl
Bez. kerkbode: R. Geerligs, Johan Frisostraat 6, tel: 642270.
Overdenking

‘En volgens zijn gewoonte ging hij op sabbat naar de synagoge.’

Deze zondag en volgende zondag zal in veel kerken gelezen worden over
Jezus’ bezoek aan de synagoge in Nazareth, de stad waar Hij is opgegroeid
(Lucas 4 : 14 – 30). Over dat gedeelte valt heel wat te zeggen. Terloops
staat er dat Jezus volgens zijn gewoonte op sabbat naar de synagoge ging.
Dat hoorde er voor Hem dus helemaal bij, Hij hoefde daar niet over na te
denken: het was sabbat, dus ging Hij naar de synagoge. Sommigen van ons
hebben dit nu nog wel: het is zondag, dus gaan we naar de kerk. Maar voor
een toenemend aantal mensen geldt dit niet meer. Het leven is anders
geworden: de maatschappij is niet meer zoals zij was en wij zijn mee
veranderd. Het strakke onderscheid tussen werkdagen en weekend
verdwijnt steeds meer. We gaan daarom dikwijls door met onze dingen.
Vaak moeten we ook wel, omdat het van ons verwacht wordt. Daarnaast
hebben we allerlei wensen en idealen; om die te verwezenlijken, moeten we
schuiven met onze tijdsindeling. Zo laten we ons dingen opdringen en
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maken we keuzes. Ook ervaren velen dat het wel went om op zondag niet
meer naar de kerk te gaan.
Wat zullen we dan van deze dingen zeggen? Het is iets wat maar moeilijk te
veranderen is. En het heeft ook weinig zin om terug te verlangen naar
vroeger: wat geweest is, komt niet terug. Toch is het de moeite waard om
het voor onszelf helder te krijgen: is het nu alleen maar winst als we flexibel
zijn en loskomen van allerlei gewoontes? Of hebben patronen en dingen die
regelmatig terugkeren ook nog iets positiefs? We zouden in dit verband
kunnen denken aan duidelijkheid, aan structuur, aan ergens bij horen en
ergens deel van uitmaken. We doen (ongemerkt) heel wat kennis op en zijn
ook sociaal bezig. Bovendien – maar wat heet bovendien, misschien is dit
wel het belangrijkste – we zijn samen met anderen bezig om onze relatie
met God te onderhouden. En de waarde daarvan valt maar moeilijk uit te
drukken. In vroeger tijden werd een kerkdienst (een eredienst) ook wel
aangeduid als ‘godsdienstoefening’. Dat klinkt nu wat vreemd in onze oren,
maar er zit een diepe betekenis in.
Waarom zou ik naar de kerk gaan? Er zijn boeken en brochures verschenen
met deze titel en daarin worden een heleboel argumenten genoemd. We
hebben er hier in Vroomshoop ontmoetingsavonden aan gewijd. Heel zinvol
allemaal. En toch – erover uitgedacht en uitgepraat raken we niet. We
worden telkens weer uitgedaagd: wat doen we nu eigenlijk en waarom?
Daarbij komen u en ik telkens bij onszelf uit: wie zijn we nu eigenlijk en wie
wíllen we zijn?
JAD
Zondag 24 januari.
Kleur Groen.
09.30 uur: Ds. J.A. Antonides in Kerkelijk Centrum Het Anker.
Doopdienst. De kleur van deze dienst is Wit.
De Heilige Doop zal worden bediend aan: Daan Rozemuller.
Na de dienst is er gelegenheid om koffie te drinken.
Kindernevendienst: Marieke Breukelman en Natasja Hekman.
Kinderoppas: Gosien Antonides en Lisan Plaggenmarsch.
09.30 uur: Ds. J.A. Droogendijk in Kerkelijk Centrum Irene.
Organist: dhr. R. Vos van Avezathe. Tienerkerk.
Knd.: Herma Jansen en Henrike Wemekamp.
Kinderoppas: Jennine Weug en Hermien Heuver.
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19.00 uur: Ds. J. Visser (Ermelo) in Kerkelijk Centrum Irene.
Open deur dienst. M.m.v. de band “Pearl” uit Enschede.
Collecten: Het Anker: diaconie (bloemengroet), uitg.: kerkrentmeesters.
Irene: diaconie (bloemengroet), uitgang: kerkrentmeesters.
Open deur dienst
“Hoe gaan we om met het thema VLUCHTELING in het dorp en in de kerk”
is de uitdaging die de Open deur dienstcommissie zich een tijd geleden heeft
gesteld. Het resultaat van die uitdaging kunt u zondag 24 januari om 19.00
uur in Kerkelijk Centrum Irene aan de Julianastraat meemaken.
Ds. J. Visser uit Ermelo vertelt over één van de eerste vluchtelingen die we
tegenkomen in de Bijbel, en we horen van dhr. J Borkent zijn verhaal over
een ontmoeting met een vluchteling in de sporthal van Vriezenveen onlangs.
De band Pearl verzorgt de muziek in deze dienst. Pearl komt uit Enschede
en zal ook de samenzang begeleiden.
Na de dienst is er gelegenheid om koffie te drinken en na te praten .

09.30 uur:

09.30 uur:

19.00 uur:
Collecten:

Zondag 31 januari.
Kleur Groen.
Ds. J.A. Antonides in Kerkelijk Centrum Het Anker.
Scholendienst. Thema: “Stel je eens voor …”.
M.m.v. de Oranjeschool en een combo o.l.v. Peter Botter.
Kinderoppas: Ina Dogger en Gretha Kuiper.
Ds. D.J.D. Kroeze in Kerkelijk Centrum Irene.
Scholendienst. Thema: “Stel je eens voor …” (over
koning Salomo). M.m.v. de Kennedyschool en De Linde.
Muzikale medewerking: combo fam. Makkinga.
Geen kindernevendienst.
Kinderoppas: Noria Snijder en Janique van der Vinne.
Ds. F. Schipper in Kerkelijk Centrum Het Anker.
Het Anker: diaconie (Missionair Werk), uitgang:
kerkrentmeesters.
Irene: Missionair Werk, uitgang: kerkrentmeesters.
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MEDEDELINGEN
Kerkelijk Centrum Het Anker
Scriba: Anita Timmer, tel. 64 24 10
E-Mail: anitatimmer@protestantsvroomshoop.nl
Onze zieken:
ZGT Almelo, Zilvermeeuw 1, 7609 PP Almelo
Mw. J. Schuurman, Irenestraat 12, 7681 AJ, 4 N 401 De Horst
Mw. J. Jager-Huisman, Prinsenkamp 67, 7681 BC
Clara Feyoena Heem Zorgcentrum, Rheezerweg 73, 7771 TD
Hardenberg
Mw. J.H. Hakkers-Bergsma, Vlasakkers 32, 7681 LN
Mw. E. Bosch-van Harn (uit ziekenhuis gekomen), P. M. Hackstr. 77
Wooncentrum De Hofkamp, Canisiushof 1, 7607 ZC Almelo
Dhr. H. Davenschot, De Nijverheid 15, 7681 MA
Verpleeghuis Het Meulenbelt, Vriezenveenseweg 176, 7602 PV
Almelo
Mw. J. Endeman-van Tuinen, Linderveld 3, 7681 RA, afd. Singraven
Het Liefferdinck, Kosterskamp 4, 7683 VV Den Ham
Mw. G. Pouwels-Veneberg, De Meulenbelt 36
Krönnenzommer, Sanatoriumlaan 20, 7447 PK Hellendoorn
Mw. J. v. Staalduinen-Gerrits, De Platanen 5,7681 HG, afd. De Schöppe, k4
Hospice Noetsele, Sanatoriumlaan 20 , 7447 PK Hellendoorn
Mw. G. Elferink-Ranter, Pres. Kennedystr. 42, 7681 EZ
Thuisgekomen uit het ziekenhuis of verpleeginrichting:
Dhr. H. Borger, De Eikelaars 2, 7681 EN
Mw. H. Oelen-Schuurman, Oranjeplein 5, app.13, 7681 AZ
Dhr. H. Rozemuller, Stationslaan 5, 7681 DL
Mw. G. J. Wind-Hamberg, Irenestraat 25, 7681 AH
Dhr. J. Bosch, P. M. Hackstraat 77, Westerhaar
Onze jarigen
In deze periode hopen 80 jaar of ouder te worden:
25 jan. Dhr. J. Slot, Nienenhoek 4, 7683SC Den Ham (84)
25 jan. Mevr. J.M. Prenger – Schokker, Julianaplein 44, 7681AW (81)
26 jan. Mevr. J. Kikkert - Klein Kromhof, Oranjestraat 72, 7676GA
4

31
05
06
06
06

Westerhaar (91)
jan. Mevr. J. Kosters–Schipper, Noorderweg 106A, 7686CJ, Geerdijk
(93)
feb. Mevr. G. Becker-de Jonge, Stobbelaan 47, 7681ZN (86)
feb. Mevr. B. Veneman-van Munster, Noorderweg 64a, 7686CG
Geerdijk (82)
feb. Mevr. G. Dogger – Davenschot, 2de Blokweg 22, 7681GR (84)
feb. Mevr. J.H. Meijerink – Jurjens, Julianastraat 21, 7681AL (80)

WIJK 1: Ds. F. Schipper, Hoofdstraat 36,
7681 DJ Vroomshoop, Tel: 0546-643139
Vrije dag: maandag
e-mailadres: f.schipper@protestantsvroomshoop.nl
Bijbelkring
De Bijbelkring komt weer bijeen op dinsdag 2 februari, om 20.00 uur in
Kerkelijk Centrum Het Anker; en vervolgens op 23 februari.
We lezen verder in het boek Prediker; we zijn bij het slot van hoofdstuk 3.
Van harte welkom.
Wat heeft God er aan?
Wanneer we 's zondags naar de kerk gaan, willen wij er iets aan hebben.
We moeten het daar ook naar ons zin hebben; goede muziek, goede preek,
aandacht voor kinderen, jongeren en ouderen; het geluid moet goed zijn en
er moet iets te zien zijn. Als de kerk ons niets biedt waar we iets aan hebben,
gaan we er op zondag niet naar toe.
Egoïstisch eigenlijk. Alsof de kerkdienst om ons zou gaan. Wat heb ík er
aan?
Maar:
Wat heeft God er aan? Het is toch Gods dienst? Gods ere dienst?
F. Schipper
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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-mailadressen: mailto:j.a.antonides@protestantsvroomshoop.nl
johangosien@cs.com , ja.ant.58@gmail.com
Groet.
In de vorige kerkbode schreef het scribaat over blijde berichten, op basis
van toch weer een sterker voorzitterschap per 10 januari en dit ook nog 'ns
rond de Pasen; en op basis van t.z.t. een komende ouderlingkerkrentmeester. De dienst bevestiging ambtsdragers op 10 januari jl. heeft
bij velen een positief gevoel van gezamenlijkheid opgeroepen voor de
toekomst, zoals ik hoor; en mensen uit voormalig, actueel, en aanstaand
ambt, maar ook van voorzitterschap woonden het gebeuren bij. Het
positieve gevoel, zoals genoemd, riep bij mensen op: we gaan de kerkelijke
gemeente extra steunen, geestelijk en stoffelijk, dus: op het vlak van opzicht
en toezicht. Tegelijk deed het scribaat een terechte oproep aan anderen,
vorige keer in de kerkbode: "Samen aan het werk voor de kerk!". Schroomt
u dus niet om met ons aan de slag te gaan (verkennen mag er eerst een
poos heus zijn door nieuwe ambtsdragers), terwijl we ons gedragen mogen
weten in deze landelijke week van: gebed. Gedurende elke week en op
zondagen zijn er immers ambtsdragers nodig. Omwille van de voortgang
van de christelijke gemeente, bent U of zijn jullie nodig t.b.v. bemensing,
(zie a.u.b. ook bij gezamenlijke berichten het laatste onderwerp in de
woensdagmorgen-gespreksgroep V&T over jongeren en ouderen). Dat was
o.a. ook aan de orde in het ouderlingenberaad/consistorie. En ook
vrijwilligers met andere taken blijven hartelijk welkom.
Ondertussen zijn er ook andere blijde kanten, een dopeling a.s. zondag
24 januari, en de doop op 14 februari waartoe alvast enkele aanmeldingen.
Zijn er trouwens al wensen qua liederen voor de zangdienst op de avond
van 21 februari? En mooi lied mochten we trouwens afgelopen zondag
zingen in KCHA tijdens de dienst met Avondmaal: 524 uit het liedboek 2013.
Af en toe, zoals voor alle predikanten, ben ik naar een studiedag
elders voor het kennisnemen van inhoud op divers vlak (bronnen, geloof,
kerkelijke praktijk) en dit gaat momenteel heel vlot en voorspoedig verder,
mede voor het ondertussen ontvangen van een vereist aantal studiepunten
permanente educatie tot aan september 2017. Veel beroepsgroepen kennen
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inmiddels permanente educatie. Zoals ingericht in de huidige tijd.
Jaargesprekken met ons als plaatselijke predikanten zijn of komen er ook,
en ze zijn weer van een ander karakter dan, alweer een poosje geleden, de
gebruikelijke visitatie aan ons als gemeente. Een andere invalshoek dus.
Hier thuis, zoals ik 'ns eerder schreef, zijn onze zonen uitgezwermd
of uitzwermend uit de pastorie, voor opbouw van hun levenspaden. Een
veranderde situatie, naar hun groeiende zelfstandigheid. Voor nu: alle goeds
en kracht en moed voor u en jullie; met hartelijke groeten,
ds. J.A. Antonides en familie.
Koffiedrinken na de Kerkdienst
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.
In de maanden januari, februari en maart 2016 staan de volgende zondagen
gepland: zondag 24 januari, zondag 28 februari en zondag 20 maart.
Wij hopen dat u er allemaal bent! U bent in ieder geval van harte welkom.
Een hartelijke groet namens de ouderlingen.
Verantwoording van de giften
Ds. Antonides ontving 2x € 10,- voor de kerk, 3x € 10,- waar nodig, € 10,voor de toren. Voor “waar nodig” ontving Ds. Schipper € 10,-.
Namens de contactpersonen werd ontvangen door Mevr. v.d. Vegt € 10.(bloemen), Mevr. Reinders € 10.-(bloemen), Mevr. Bakker € 10.-, Mevr.
Petter € 10.-(waar nodig), Mevr. Jans € 5.-(kerk) en Mevr. de Boer € 5.(waar nodig). Hartelijk dank.
Hierbij de kerkrentmeesterlijke collectes van dec.
06 dec € 139,89
25 dec € 411,37
13 dec € 115,60
27 dec € 174,82
20 dec € 141,86
31 dec € 101,25
kerkradio € 175,75. Hartelijk dank.
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Opbrengst Verjaardagsfonds 11 januari 2016
Mevr.
Bakker
€ 40,96
Mevr.
Geerligs
€ 94,23
Mevr.
Geerlings
€ 69,66
Mevr.
Gerrits
€ 38,85
Mevr.
Gielians
€ 49,90
Mevr.
Hilbrands
€ 49,10
Mevr.
Knol
€ 26,12
Mevr.
B Olthof
€ 50,10
Dhr.
Wolf
€ 42,35
Iedereen bedankt voor de inzet en de gaven.

Groet, Roelie Jansen

MEDEDELINGEN
Kerkelijk Centrum Irene
Scriba: mw. T. Oosterveen-Tolman, tel. 64 45 16
E-mail: theaoosterveen@protestantsvroomshoop.nl

Bloemengroet:
Zondag 24 januari: Dhr. L. Kerkdijk, Het Flierborgh
Zondag 31 januari: Dhr. S. Bouma, De Weemelanden, Vriezenveen

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Jeugdcollectanten:
24-1:
Mirthe Jansen
Milou Jansen
Rick Ballast
Daan Ballast
Tim Berenst
Anouk Berenst
31-1:
Geen jeugdcollectanten i.v.m. scholendienst
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Verjaardagsfonds:
24-1 t/m 30-1
Hoofdcollectant
Mevr. H. van ’t Ende-Nieboer
Collectrices:
Mevr. R. Veldhuis-Overweg
Mevr. A. Dijsktra
Mevr. H.H. Ekkel-Otter

31-1 t/m 6-2
Hoofdcollectant
Mevr. J.M. Beldman-Meerlo
Collectrices:
Mevr. H. Gielians-Ligtenberg
Mevr. G. Visser
Mevr. E.J. Staarman-Bolhuis
Mevr. K. Pas-Mulder

Kerkelijke stand:
Geen mutaties
Jarig:
In deze periode hopen 80 jaar of ouder te worden:
23-01: Dhr. M. van der Kolk, Vriezenveenseweg 48, 7681 DT, 89 jaar
Tijdelijk adres: Het Meulenbelt, afd. Everloo, Vriezenveenseweg
176, 7602 PV Almelo
24-01: Mevr. A. Leemhuis-Kroese, Hammerstraat 51, 7681 DB, 81 jaar
(Zij verblijft tijdelijk in Het Liefferdinck, kamer 007)
24-01: Mevr. M.J. Middag-Altena, Linderflier 48, 7681 ZM, 80 jaar
26-01: Mevr. L.H. Paters-Toersche, De Kamp 8, 7681 CP, 82 jaar
01-02: Dhr. G.J. Gerrits, Oranjeplein 5, 7681AZ, 85 jaar
05-02: Dhr. T. Wuite, Hoofdstraat 14f, 7681 DG, 81 jaar
Opbrengst collecten:
Zondag 10 januari: diaconie (jeugdwerk) € 334,48; kerkrentmeesters
€ 259,68
In de maand december heeft er in de hal van Irene een collectebus
gestaan t.b.v. de ouderen/kerstmiddag, hierin zat een bedrag van € 93,80.
Alle gevers hartelijk dank!
De diaconie.
Giften
De volgende giften zijn (al in december) ontvangen: via de heer G. Jansen
€ 20,- en via mevr. Kaas € 5,-.
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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
Bij de kerkdiensten
Zondag 24 januari
Aan de orde komt Jezus’ bezoek aan de synagoge in Nazareth (Lucas 4 : 14
– 30). We lezen hiervan het eerste gedeelte. Volgens Lucas bestaat Jezus’
preek uit één zin. Ik denk dat ik er wat langer over doe.
Uit de gemeente
Bij mevr. M. Wessels-Lucas, Leeuwerikhof 7, werd alweer maanden geleden
een vorm van longkanker vastgesteld. Diverse behandelingen volgden, maar
helaas bleven de gewenste resultaten uit. Uit het laatste gesprek met de
verantwoordelijke artsen bleek dat er medisch gezien eigenlijk geen
mogelijkheden meer zijn. Dat was een grote teleurstelling. Momenteel ligt
ze in het ziekenhuis te Hardenberg. Daar is ze geopereerd aan een gebroken
been. Het is de bedoeling dat ze overgeplaatst wordt naar Clara Feyoena
voor revalidatie. We leven met haar, haar kinderen en kleinkinderen mee en
bidden om kracht en troost.
Ook bij dhr. T. Knapper, 1e Blokweg 4, is een vorm van longkanker
vastgesteld. Zoals de berichten nu zijn, behoort een operatie tot de
mogelijkheden, maar dat zal een forse ingreep zijn. Hij en zijn vrouw hebben
een zware weg te gaan. Ook met hen, hun kinderen en kleinkinderen leven
we mee. We hebben hoop, maar beseffen ook dat het anders lopen kan dan
wij wensen. Hoe het ook zij of worden zal, we bidden om Gods verborgen
aanwezigheid en steun.
JAD
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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 vrije dag: Dinsdag.
Scholendienst: “Stel je eens voor…”
31 januari mag ik voorgaan in deze vrolijke dienst met de Kennedy en de
Linde. Stel je eens voor, dat je koningskind bent… een prins of prinses.
Salomo was er één, en hij werd koning. Bijzonder aan hem was, dat hij alles
mocht kiezen wat hij wilde, van God. En hij koos niet iets voor zichzelf, maar
hij vroeg wijsheid, een ‘luisterend hart’. Wij zijn ook koningskinderen, van
de Grote Koning. Wij zijn bijzonder voor Hem, en mogen met Zijn wijsheid
leven.
Geboorte Jayden Tyler Raduca
Jayden is de zoon van Sile en Johanneke Raduca-Kuilder, Prinsenkamp 102,
7681BH. Het gedichtje op de kaart laat hun verwondering zien:

Een nieuw leven geboren uit onze liefde.
Zo mooi, zo klein, zo bijzonder.
Welkom in ons leven groot wonder.

Op 1 december is hij geboren, eerder dan verwacht, maar allen maken het
goed. We wensen het nieuwe gezin geluk en zegen toe!
Meeleven
Dhr. en mevr. H.J.Bos - J.D.Bosch , Prinsenkamp 58 zijn op 14 januari 50
jaar getrouwd geweest. Van harte gefeliciteerd met deze vreugdevolle
mijlpaal!
Dhr. M. van der Kolk, Vriezenveenseweg 48, is van het ziekenhuis naar Het
Meulenbelt Almelo gegaan om te revalideren i.v.m. zijn verlammingsverschijnselen. Vriezenveenseweg 176, 7602 PV Almelo, afdeling Everloo.
Op dezelfde afdeling verblijft ook mevr. Klinge- de Hoop, de Nijverheid 16.
Afwezig
Tot zondag 23 januari heb ik vakantie.
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Ds. David Kroeze

Kerstmarkt 2015
De opbrengst van de kerstmarkt 2015 is
Allen hartelijk bedankt. Louise Dubbink

€ 1345,05

Gezamenlijke

mededelingen

Jeugd en jongere gemeenteleden

Catechisaties 2016
Dinsdagen: 12, 19, 26 januari, 2,9,16, 23 februari, 8 maart
12-13 jaar
1900 uur
KC Irene
Ds. Droogendijk
13/14 jaar
1900 uur
KC Het Anker
Ds. Kroeze
14/15 jaar
1900 uur
KC Irene
Ds. Antonides
15/16 jaar
2000 uur
KC het Anker
Ds. Kroeze
16-18 jaar
2000 uur
KC Irene
Ds. Antonides
18+/belijdenis
2000 uur
KC Irene
Ds. Droogendijk
Donderdagen: 14, 21, 28 januari, 4,11,18, 25 februari, 20 maart
klas 1-3
1900 uur
KC Irene
Ds. Schipper
klas 3+
2000 uur
KC Irene
Ds. Schipper
15 maart gezamenlijke afsluiting.
Agenda.
catechisaties op bekende tijdstippen en locaties.
24-01-2016 .......... opgave Sirkelslag uiterlijk nu
25.01-2016 19.30u. moderamen in KCI
26-01-2016 19.30u. cursus jaargesprekken, in KCI, waarna vervolg op
09-02.
27-01-2016 09.30u. woensdagmorgen-gespreksgroep V&T in KCI
27-01-2016 ........... Kerkbalans inzamelingsdag
29-01-2016 09.00u. voorgangers-overleg in KCI
28-01-2016 20.00u. liturgiecommissie in KCI
01-02-2016 19.45u. vergadering commissie V&T in KCHA
01-02-2016 20.15u. doopzitting in KCHA
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02-02-2016
02-02-2016
03-02-2016
03-02-2016
05-02-2016

20.00u.
09.30u.
19.30u.
19.30u.
..........

Bijbelstudie KCHA
interkerkelijk kanaalconvent pastores, in KCHA
kleine kerkenraad in KCI
Hvg “Ruth” in KCHA
Sirkelslag in KCI

Sirkelslag YOUNG 2016
De PKN kerk in Vroomshoop wil graag mee doen aan Sirkelslag YOUNG
2016.
Maar hiervoor hebben wij jou nodig.
Voor wie is Sirkelslag:
jongeren vanaf 12 jaar t/m 16 jaar.
Wanneer: 5 februari om 19:30 uur in de
jeugdkelder van Irene.
Heb jij zin in een avondje lol!!!!!!!
Geef je op via
renemarlinde@gmail.com
Dus twijfel niet en ga de strijd aan voor
de jeugd van Vroomshoop.

Woensdagmorgen-gespreksgroep V&T.
Vorige keer brachten we een onderwerp mee en spraken we over de
positie van ouderen, en onder meer kwam naar voren, dat, als het goed is,
ouderen en jongeren elkaars zielen kunnen verrijken/vormen, door middel
van wederkerig elkaar alle waarde toekennen, als goede voeding voor
ieders identiteit, terwijl elk op pad is met een levensverhaal. Volgende keer
hopen we een onderwerp te bespreken over het leven hierna, zoals één
van de deelnemers inderdaad meebracht en uitdeelde. Ook ligt het voor de
hand een boekje voor een aantal keren te gaan hanteren.
Hartelijke groeten, ds. Antonides.
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De Week van Gebed om de eenheid wordt gehouden van zondag
17 januari tot en met zondag 24 januari 2016. Centraal staat 1
Petrus 2: 9-10.
De projectgroep Week van gebed (een samenwerking van Missie Nederland
en Raad van Kerken) kwam tot het thema: 'Aan jou het woord'. Dit is een
vrije vertaling van de centraal staande tekst 'Geroepen om de machtige
daden van de Heer te verkondigen'. Het materiaal komt dit jaar uit Letland.

Kinderkoor Stralende Sterren
Het lijkt wel of er iedere keer weer nieuwe
leden bij komen. Dat is heel mooi. Want er
kunnen altijd sterren bij. Stralende Sterren
zal op 14 februari de kerk in Daarlerveen
doen schitteren van haar optreden aldaar.
Het wordt een leuke dienst.
We oefenen elke woensdag in KC Het
Anker. Van 17.00 tot 18.00 uur. Dus mocht
je dit lezen en je wil graag een keer mee
komen zingen, kom erbij. Dit geldt
natuurlijk voor kinderen van 5 tot en met
12 jaar die het basis onderwijs volgen.
Groeten van Hilde Drees en alle kinderen van Stralende Sterren.
Kerk 2025 op de classis Ommen
Op donderdag 18 februari komt de classis Ommen weer bij elkaar. Tijdens
het eerste deel van de vergadering willen we het hebben over ‘Kerk 2025’.
Op de landelijke synode is een rapport met deze titel in hoofdlijnen
aangenomen. Dit rapport gaat over de vraag hoe onze kerk er in het jaar
2025 uit moet zien. De voorstellen tot verandering die het rapport doet,
hebben veel discussie opgeroepen. Tijdens het eerste deel van de
classisvergadering proberen we als classis tot een standpunt over de
belangrijkste onderdelen van het rapport te komen. We bespreken:
 Het voorstel om de classis in zijn huidige vorm af te schaffen. In plaats van
de huidige 74 classes zouden er 8 tot 10 grote regionale classes moeten
komen;
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 Het voorstel tot het invoeren van de zogenaamde ‘pastor pastorum’. In de
landelijke pers is deze figuur al een ‘bisschop’ genoemd. Hij of zij is de
voorzitter van de regionale classis en heeft meer beslissingsbevoegdheid
dan we van een individuele ambtsdrager gewend zijn;
 Het voorstel om de mobiliteit van predikanten te bevorderen, en eventueel
de kerkenraad de mogelijkheid te bieden een predikant die al langer in de
gemeente staat min of meer te verplichten op zoek te gaan naar een andere
gemeente;
 Het voorstel om de visitatie in zijn huidige vorm af te schaffen.
Kortom, stuk voor stuk belangrijke onderwerpen die het wezen van ons
kerk-zijn direct raken. Naast de afgevaardigden zijn ook andere
belangstellenden van harte welkom om mee te praten. We komen bij elkaar
in De Kern aan de Bouwstraat in Ommen. We beginnen om 19.45 uur. Deel
1 van de vergadering duurt tot ongeveer 21.00 uur.
Ds. Karel Hazeleger, voorzitter
Mw. Hilde Koes-Lindenhovius, secretaresse
Voorverkoop toegangskaarten
Toneelavond 12 en 13 febr. Oranjevereniging Vroomshoop en
buurtvereniging Nieuwstraat: op 21 januari in GKC Irene vanaf 19.00 uur.
De entreegelden voor leden € 5,= en niet leden € 8,= per stuk, incl. een
kop koffie voor aanvang van de voorstelling. Wordt u tijdens de voorverkoop
lid van de Oranjevereniging dan betaalt u € 5,- per toegangskaart.
Na de voorverkoop kunt u de kaarten kopen bij Dinie Gerrits, Nieuwstraat
16 in Vroomshoop, tel 0546-645876.
Zorgen om mogelijk verdwijnen van gemeenteadviseurs
Op 1 oktober jl. kregen medewerkers van de PKN te horen dat er mogelijk
50 fte zouden verdwijnen, voornamelijk gemeenteadviseurs. " 1 fte is een
volledige werkweek". Het groepsbestuur Kerk en Ideëel maakt zich ernstig
zorgen, omdat daarmee een hele beroepsgroep verdwijnt.
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Onderhoud kerkgebouwen
Af en toe horen wij de vraag: is het wel verstandig om nu geld uit te geven
aan het onderhoud van onze kerkgebouwen?
De Colleges van Kerkrentmeesters vinden het hun plicht om de gebouwen
goed te onderhouden en zijn van mening dat de plannen voor het onderhoud
van Het Anker en voor het buitenschilderwerk van Irene zeker verantwoord
zijn. Gelukkig zijn er ook veel gemeenteleden die er zo over denken. Voor
het opknappen van de toren van Het Anker is al een groot bedrag aan giften
toegezegd en de teller van de actie voor het schilderwerk van Irene staat
inmiddels op € 4.300.
Wij, als Colleges van Kerkrentmeesters, gaan ervan uit dat de beide
kerkgebouwen nog jarenlang eigendom blijven van onze kerken. Wel is het
daarbij van belang dat er jaarlijks voldoende geld binnenkomt om, naast alle
andere uitgaven, de kosten van de gebouwen te kunnen betalen. Ieder jaar
is het daarom best spannend wat de Actie Kerkbalans gaat opleveren. Wij
hopen, dat u ook dit jaar de Actie Kerkbalans weer van harte steunt.
Colleges van Kerkrentmeesters.
Bijbelrooster
Zondag
24
Maandag
25
Dinsdag
26
Woensdag
27
Donderdag
28
Vrijdag
29
Zaterdag
30
Zondag
31
Maandag
01
Dinsdag
02
Woensdag
03
Donderdag
04
Vrijdag
05
Zaterdag
06

januari
januari
januari
januari
januari
januari
januari
januari
februari
februari
februari
februari
februari
februari

1 Korintiërs 11: 2-16
1 Korintiërs 11: 17-34
1 Korintiërs 12: 1-11
1 Korintiërs 12: 12-31
1 Korintiërs 13: 1-13
Psalm 71: 1-13
Psalm 71: 14-24
Lucas 4: 14-30
Lucas 4: 31-44
Lucas 5:
1-11
Lucas 5: 12-16
Lucas 5: 17-26
Lucas 5: 27-39
Lucas 6:
1-11
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Hoop is een
lichtje in je hart,
dat je vandaag
moed geeft
en morgen kracht.
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