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Overdenking

Bij Lucas 6 : 27 – 38
De uitspraken van onze Heer zijn radicaal. We schrikken ervan en denken:
zoiets valt niet te doen in de praktijk. We lezen over het toekeren van onze
andere wang: ‘Als iemand je op de wang slaat, bied hem dan ook de andere
wang aan.’ (29) Deze woorden vinden we ook bij Matteüs, met een klein
verschil: ‘En ik zeg jullie je niet te verzetten tegen wie kwaad doet, maar
wie je op de rechterwang slaat, ook de linkerwang toe te keren.’ (5 : 39)
Dit kleine verschil kan ons helpen om wat Jezus eigenlijk bedoelt beter te
verstaan.
Wanneer je een ander een klap wil geven op zijn rechterwang, moet je dat
doen met de achterkant van je rechterhand. Want als je iemand met je
rechterhand een stomp geeft, raak je hem op zijn linkerwang. Iemand een
klap toebrengen met de achterkant van je hand is niet zozeer een daad van
geweld, maar meer een gebaar van verachting. Je geeft daarmee aan dat
die ander je te min is, dat je met hem niets meer te maken wilt hebben, hij
moet verdwijnen!
Jezus geeft ons de suggestie om in zo’n geval onze linkerwang toe te keren.
Dan kan iemand anders ons écht slaan. Het zou een onverwachte handeling
zijn, iets waarop die ander helemaal niet rekent. Misschien brengt dat hem
wel tot nadenken.
En om dat laatste gaat het. Althans, zo leg ik deze woorden van Jezus uit.
Ik zie wat Hij zegt niet als een wet van Meden en Perzen, die in alle gevallen
nageleefd moet worden, ik vat zijn woorden op als een idee, een
aansporing: doe het anders! Misschien heeft dat wel een schokeffect en
komen we zo samen uit die spiraal waarin we gevangen zijn. Misschien
krijgt op deze manier dat koningschap van God ook meer gestalte. Dat zou
mooi zijn.
JAD
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Zondag 5 februari 2017. Werelddiaconaat.
Kleur Groen.
09.30 uur: Ds. F. Schipper in Kerkelijk Centrum Het Anker.
Tienerkerk en Tienerkerk JONG! (gr. 7 en 8).
Krummeldienst (gr.1 t/m 3).
Kindernevendienst (gr.4 t/m 6): Henrike Wemekamp en
Herrald Moes.
Zondagsschool: Jannet Westra en Pia Lantink.
Oppasdienst: Linda v.d. Kolk en Karin Kamphuis.
19.00 uur: Ds. J.A. Droogendijk in Kerkelijk Centrum Het Anker.
Collecten: Werelddiaconaat, uitgang: kerkrentmeesters.

09.30 uur:

09.30 uur:

19.00 uur:
Collecten:

Zondag 12 februari 2017.
Kleur Groen.
Ds. J.A. Antonides in Kerkelijk Centrum Het Anker.
Kindernevendienst: Marieke Breukelman en Janet Bouwmann.
Zondagsschool: Jannie Pierik en Rianne Hekman.
Kinderoppas: Gosien Antonides en Judith Bosch.
Ds. J.A. Droogendijk in Kerkelijk Centrum Irene.
Organist: Alice Oosterveen.
Kindernevendienst: Helsa de Jonge en Marjon Joor.
Kinderoppas: Hermien Heuver en Jennine Weug.
Ds. J.A. Droogendijk in Kerkelijk Centrum Irene.
Jeugddienst. M.m.v. Gerjan Koes en “FIJN”.
Jeugdwerk, uitgang: kerkrentmeesters.

Aanstaande zondag 5 februari is er weer een Krummeldienst.
Dit keer voor het eerst in Kerkelijk Centrum Het Anker, het gaat over
Jericho, de stad met hele brede muren.
We collecteren zoals altijd voor de Stichting Manna, die boodschappen
uitdeelt in Twenterand aan de gezinnen die dit hard nodig hebben.
Kom je ook, iedereen van groep 1 t/m 3 van de basisschool is van harte
welkom.
Graag tot zondag!

Jeugddienst 12 februari: “180 graden om”
Tijdens de jeugddienst van 12 februari gaan we ‘t hebben over misstappen
in het leven. Maar eerst willen we als jeugddienstcommissie terugblikken
op de vorige jeugddienst. In deze jeugddienst was er medewerking van de
band “Amaze”. De aanwezigheid van de band in deze jeugddienst was niet
te missen. Wij hebben het hier met hen over gehad. En ze vinden het
jammer dat zang en muziek niet goed op elkaar waren afgestemd. Ze hopen
dat ze ooit een herkansing krijgen in onze kerk. In de komende jeugddienst
gaat het over 180° je leven veranderen. Gerjan Koes van de organisatie
Youth Foundation zal vertellen over zijn verslaving. Over hoe het zijn leven
heeft beïnvloed, maar ook hoe de
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verandering tot stand is gekomen. Vanuit deze ervaring heeft hij de
organisatie opgericht om mensen te waarschuwen voor de gevaren maar
ook om ze te helpen om tot een 180° verandering te komen in hun leven.
Ook in de Bijbel wordt gesproken over misstappen en hoe God daar mee
omgaat. In Psalm 103 staat: De Heer is goed, hij vergeeft ons. Geduldig en
vol liefde is hij. Hij blijft niet altijd boos, zijn woede gaat voorbij. Hij wordt
niet boos om iedere fout, hij straft ons niet zo streng als we verdienen. Hij
doet onze schuld ver weg, zo ver als het westen is van het oosten. Want
zijn liefde voor ons is groot, zo groot als de hele wereld. De Heer houdt van
zijn volk, zoals een vader van zijn kinderen houdt. Want hij weet hoe we
gemaakt zijn, hij heeft ons zelf uit aarde gevormd.
Muzikaal zal een samengestelde band van Vroomshoopse muzikanten ons
begeleiden. Wij als jeugddienstcommissie hebben ze de naam “FIJN”
gegeven. Fijn, dat ze ons muzikaal willen begeleiden.
Dus 12 februari zijn jullie van harte welkom in Kerkelijk Centrum Irene. We
starten om 19.00 uur en de dienst staat onder leiding van dominee
Droogendijk.

UIT DE WIJKEN.
De bloemen gaan als groet en ter bemoediging naar:
KCHA: 05 febr. Mw. J. Kosters-Schippers, Noorderweg 106a
12 febr. Mw. D. Stroomberg-Ekkel, Vierzonenweg 31
KCI
05 febr. Mw. H. Timmer-de Groot, Oranjestraat 9
12 febr. Dhr. L. Kerkdijk, Oranjeplein 5

Onze zieken
Aan de predikant of ouderling werd gemeld dat de volgende gemeenteleden
in een ziekenhuis verblijven:
Medisch Spectrum Twente, Postbus 50 000, 7500 KA Enschede
Mw. G. Rutterkamp-Lawant, Dreef 32, 7681 CS, E 4 kamer 100
Thuisgekomen uit het ziekenhuis of verpleeginrichting:
Mw. B. Veneman-van Munster, Noorderweg 64a, 7686 CG Geerdijk
Mw. D. Huisman-Berkhof, Stobbelaan 55, 7681 ZN
Mw. H. Kottier-Smit, Nieuwstraat 38, 7681 ET
Mw. A. Petter-Veldhuis, Tonnendijk 89, 7681 BL

Onze jarigen
In deze periode hopen 80 jaar of ouder te worden:
05 febr. Dhr. T. Wuite, Hoofdstraat 14f, 7681 DG, 82 jaar
05 febr. Mw. G. Becker – de Jonge, Stobbelaan 47, 7681 ZN (87)
06 febr. Mw. B. Veneman - van Munster, Noorderweg 64a, 7686 CG
Geerdijk (83)
06 febr. Mw. J.H. Meijerink – Jurjens, Julianastraat 21, 7681AL (81)
06 febr. Mw. G. Dogger – Davenschot, 2de Blokweg 22, 7681GR (85)
07 febr. Mw. F. de Lange – Schiphof, Aan ’t Spoor 4, 7681MK (80)
08 febr. Mw. R. Veld – Bennink, F. Hendrikstraat 10, 7681GG (91)
10 febr. Dhr. J. de Olde, Oranjestraat 38, 7681DP (80)
11 febr. Mw. B.A. Stolk, Braamhoek 1, 7681 JK (83)
13 febr. Dhr. K.H. de Groot, Wierdensestraat 137, 7604 BD Almelo (88)
16 febr. Dhr. J.F. Mollen, Prinsenkamp 38, 7681 BE (85)
16 febr. Mw. J. de Ruiter-Kok, De Platanen 13, 7681 HG (89)

Jeugdcollectanten KCI:
5-2:
1. Diaken
2. Twan Kamphuis
3. Jens Kamphuis
4. Lise Tieman
5. Marit Tieman
6. Femke Tieman

12-2:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Mirthe Jansen
Milou Jansen
Daan Ballast
Stan Grootoonk
Anouk Berenst
Tim Berenst

Kerkelijke stand
Overgekomen van de Hervormde gemeente te Beerzerveld:
23-01-2017 Dhr. E. Baan, geb. 08-03-1951 en Mw. E. Baan-Vinke, geb.
14-09-1955, Westerweg 19, 7685 PL Beerzerveld (sectie 9E).
Overleden:
08-01-2017 Dhr. J. Hulsegge, geb. 27-10-1943,
Churchillstraat 69, 7681 XS Vroomshoop (sectie 7B).
12-01-2017 Mw. B.H. Regeling – Derks, geb. 11-04-1952,
Vriezenveenseweg 6A, 7681 DR Vroomshoop (sectie 5F).
18-01-2017 Dhr. D. Kaas, geb. 20-04-1947,
Boshoek 17, 7681 GT Vroomshoop (sectie 4A).
Bedankt
De vele kaarten , telefoontjes , bezoekjes en de grote belangstelling bij
de dienst waarin we afscheid namen van mijn lieve man, vader,
schoonvader en trotse opa

Johan Hulsegge
waren hartverwarmend.
Het heeft ons erg goed gedaan. Hiervoor onze oprechte dank.
Fenny Hulsegge - Waterink
kinderen en kleinkinderen
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Wijk 1 KCHA - Ds. F. Schipper.
Overleden

Wij staan niet altijd stil
bij het woord “samen”.
Maar het is een groot gemis
als “samen” uit je leven is.

Ruim 45 jaar waren ze in liefde en trouw samen – Rinus en Willy Tieman.
Op dinsdag 17 januari 2017 is WILLY TIEMAN-BOSCH overleden. Ze was
67 jaar. Samen met haar man woonde ze aan de Hammerweg nummer 51.
Hun huwelijk werd verrijkt met een zoon en een dochter, met twee
schoondochters en drie kleindochters. Willy was geboren op 12 september
1949 en gedoopt met de namen Johanna Willemina, in één adem genoemd
met de naam van God. Zo ging zij samen met Hem haar leven op aarde
door. Ze groeide op als oudste met haar broer Gerrit en haar zussen Hennie
en Jolanda. Ze ging naar school en aan het werk, ze maakte plezier met
haar vriendinnen en danste. We zijn dankbaar voor haar. Ze zag de vogels
in de bomen en de nestkastjes, bewaarde tal van knipsels van wat ze las
en wat haar aansprak. In stilte droeg ze het allemaal met zich mee; geloof,
hoop en liefde. Enkele jaren geleden werd haar gezondheid minder. Meer
en meer werd ze beperkt in haar mogelijkheden. Onverwacht kwam haar
overlijden.
Op zaterdag 21 januari zijn we in Kerkelijk Centrum Het Anker samen
geweest, om Willy Tieman-Bosch in het licht van het Evangelie te gedenken.
Met Johannes hebben we het visioen gezien van de nieuwe hemel en de
nieuwe aarde, God samen met mensen (Openbaring 21); we hebben
gebeden, gezongen en haar muziek gehoord. Daarna is ze begraven op de
algemene begraafplaats “Dennenhof”.
We bidden God om troost en nabijheid voor Rinus, voor Michel en Anjelien,
Femke, Marit, Lise, voor Wenda en Mariëlle, voor allen die haar missen.
Overleden
Op dinsdag 17 januari 2017 is EVERT ROELOFS overleden. Hij was 72 jaar.
Samen met zijn vrouw woonde hij aan de President Kennedystraat 39. Evert
was op 26 augustus 1944 geboren en groeide op in Sibculo als oudste met
drie broers en vier zussen. Gedoopt ging hij door het leven; zijn naam
verbonden met de naam van God, de Aanwezige, Vader, Zoon en Heilige
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Geest. Evert ging naar school, leerde een ambacht, deed belijdenis van z'n
geloof en was tot z'n zestigste aan het werk. In Vroomshoop ontmoette hij
Engel Koster, met wie hij op 3 mei 1968 trouwde. In de kerk werden
woorden uit het boek Exodus en uit de brief aan de Filippenzen gehoord.
Als U niet zelf meegaat, laat ons dan niet verder trekken. De Heer is nabij.
Uit liefde en trouw werd hun dochter Sandra geboren. Gerrit verrijkte het
gezin en kleinkinderen Lisanne, Michel en Lisa vergrootten de vreugde; ook
verdriet – Lisanne overleed bij haar geboorte. Daarover, over wat hem
vreugde en wat hem verdriet gaf, kon Evert zich moeilijk uiten; in stilte
droeg hij het met zich mee. Vreugde was er opnieuw toen kleinzoon Bryan
– zoon van Michel en Lize – geboren werd. Langzamerhand werd er over
nagedacht hoe een vijftigjarig huwelijksjubileum gevierd zou worden; maar
zover is het niet gekomen. Z'n gezondheid verminderde, een
ziekenhuisopname was noodzakelijk; nog een keer de ogen open.
In het crematorium 'De Lariks' te Hardenberg hebben we op maandag 23
januari Evert herdacht in de kring van zijn gezin en familie. Opnieuw hebben
we de woorden gelezen die gehoord werden op de huwelijksdag. We
vertrouwen op Gods ontferming.
Om troost en moed bidden we voor allen die hem missen, bijzonder voor
zijn vrouw, hun kinderen en kleinkinderen en hun achterkleinzoon.
Eerste zondag van de maand
Aanstaande zondag, 5 februari, is het de eerste zondag van de maand.
De eerste zondag van de maand vieren we de morgendienst in één gebouw,
deze keer Het Anker.
Voor de allerjongsten is er oppas; voor de iets oudere kinderen is er
zondagsschool / krummeldienst; er is ook kindernevendienst, tienerkerkjong en tienerkerk. In de kerkzaal staat de dienst in het teken van
Kerkinactie, en bijzonder: WorldServants. We zien wie er deze zomer naar
Bolivia en Guatemala gaan, wat zij daar gaan doen en hoe ze zich
voorbereiden op deze reis.
We lezen uit het evangelie; Matteüs 5 vers 13 tot en met 16.
Er zal een geprinte orde van dienst zijn.
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Bijbelkring
Tijdens de Bijbelkring in Kerkelijk Centrum Het Anker lezen we gelijkenissen
van Jezus. De eerstvolgende keer dat we bijeen komen is op dinsdag 7
februari om 20.45 uur.
Hartelijk welkom!
V&T – Leven met verlies
Het tweede kringgesprek over “Leven met verlies” is op woensdag 8
februari om 20.00 uur in Kerkelijk Centrum Het Anker.
Maandagmorgen
Na de zondag is het op maandagmorgen een drukte van belang in Kerkelijk
Centrum Het Anker. Al maanden-, jarenlang zijn enkele gemeenteleden
week na week druk op het kerkelijk bureau; en dat niet alleen op
maandagmorgen. Vroeger, of misschien nog wel, was maandag wasdag.
Sinds enkele weken komen iedere maandagmorgen een aantal
gemeenteleden naar Het Anker, om het Kerkelijk Centrum schoon te
maken. Veel waardering! Ineens zijn we er achter gekomen, wat een koster
grotendeels altijd alleen deed. Veel dank! Met elkaar zijn we gemeente van
onze Heer, Jezus Christus; op zondag én op maandagmorgen.
F. Schipper
Wijk 2 KCHA - Ds. J.A. Antonides.
In memoriam.
Op 10 januari 2017 is van ons heengegaan: HENDRIKA TIJHUIS, Henny,
Bevert 54, Vroomshoop, op de leeftijd van 61 jaar. Ze was de lieve partner
van André, en zorgzame moeder, en trotse oma; gemis en verlies hadden
nu hun intrede gedaan, en dat bracht vragen en het went niet snel; en nu
moesten we haar herdenken in een dienst van afscheid, in het bedehuis.
Oorspronkelijk had ze levenslust en wilskracht, zodat er heel wat fijne jaren
waren geweest. Maar de langere strijd tegen ziekte had ze niet kunnen
winnen. Vertrouwen in hemels licht, elders bij God voor haar, hielden we
ons voor, zoals er voorop de kaart zo’n licht zich leek te verspreiden over
de bloemen heen. -- Henny was geboren aan de Ninaberlaan in
Hellendoorn. En ze was opgegroeid aan het Reestpark, samen met haar
broer Gerrit. Ze ging later te Ommen naar school. Daarna is Henny gaan
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werken in het bejaardentehuis Stadshagen te Ommen, als hulp daar, in de
huishouding. Vervolgens heeft ze werk op zich genomen bij Bendien Smits,
het bekende naai-atelier, in Wierden. Zoals met een overlockmachine of
later een grote strijkbout deed ze daar haar werk. Wanneer ze destijds de
gelegenheid had om uit te gaan, was ze geregeld bij Zaal Dijk in Lemele te
vinden. Daar heeft ze haar eerste man Benny leren kennen. Er werden drie
kinderen geboren, in de gemeente Den Ham; in 1979, in 1982, in 1984; er
kwam een verhuizing naar Elim, in Drenthe, naar de Marten Kuilerweg; een
boerderij met kalveren kwam van de grond; Henny werkte hard mee, op de
boerderij, maar was evenzeer moeder en ook huisvrouw; er bleven
herinneringen erover van een leuke tijd met veel gezelligheid. Er was
gastvrijheid voor zogezegd de zoete inval van buren, kennissen en
vrienden. Henny was een lieve moeder die altijd voor haar kinderen
klaarstond, probeerde streng te zijn, maar vond de dingen die de kinderen
soms bedachten ook wel erg grappig. In de weekends was het hele gezin
op pad naar concoursen en zo was het veel te vinden op de manege. Na de
verkoop van de boerderij is het gezin verhuisd naar Coevorden, waar Henny
een zijdebloemen-winkel en zonnestudio begon. Omdat Coevorden
uiteindelijk nog niet de passende woonplaats voor het gezin was, is het na
verkoop van de winkel vertrokken naar Vroomshoop. Er kwam een
woonadres aan de Lindenlaan, waar je je als haar kinderen kon vermaken
met de pony's. Samen met de buren aan de tafel werd er menig spelletje
gedaan, wel tot middenin de nacht. Daarna is het gezin verhuisd naar
Bevert 54. Eén voor één verlieten de kinderen het ouderlijk huis en werden
de beide eerste kleinkinderen geboren. Daarna heeft Henny haar pad
voortgezet door voortaan een poos alléén te wonen aan de Bevert; Haar
hondje, ook onderaan genoemd op de kaart, gaf ontspanning; er werd in
die tijd opnieuw een kleinkind geboren; Niet lang daarna heeft ze André
ontmoet en zo kwam er wederkerige aanspraak. Er werden nog verdere
drie kleinkinderen geboren, en op dat vlak ligt de toekomst alhier open,
zoals we nu aan een symbooltje op de kaart zagen. Als oma ging Henny
graag zwemmen met de kleinkinderen; of ze poetste hen op, of paste op
hen, of deed spelletjes met hen, heel fanatiek en meestal aan de winnende
hand; ze bleek een zeer betrokken, ja een zeer geinteresseerde oma; en
bovenal heel erg lieve oma. -- Vanuit Psalm 23 kwam bij ons respect op
voor God en voor Henny zelf. We opende de psalm, net zoals voordat ze
overleed. Een psalm altijd al vol eenvoud, grootste diepgang, tot troost en
bemoediging. Een levensechte psalm uit Gods Geest rondom en uit het
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turbulente leven van David en met al het denkbare wat zich kan vóórdoen;
en in de kern beseften we, dat koning David met een groepje volgelingen
toen al vooruitwees naar Koning Jezus met Zijn volgelingen als gelovige
groep, op Zijn weg naar alle uitredding voor hun. De Here/Heer is goede
Herder, grote Herder, Opperherder. Het zal ons aan niets ontbreken. Zijn
Woord reikt ons de rust aan, voert Henny en ons tot in Zijn volmaakte rust.
Voor de eer van de Naam van God leidt Hij ons op het goede spoor. Nog in
de meest intense duisternis en ook in
ziekte en dood mogen we uiteindelijk Zijn hulp verwachten, “het” leven.
Met Zijn stok telt Hij, en Hij beschermt met Zijn staf. Zo mag elk persoonlijk
deelhebben aan Woord, gemeenschap, tafel, hemels bruiloftsmaal in de
stal. Aan het einde van de dag hier, en omgeven gebleven door Gods Geest.
Olie aan de overkant. Na strijd: voleindiging en zegen. Paradijselijk. Uit
Gods goedheid in Jezus: verblijven in het huis des Heren tot in lengte van
dagen, en zelfs erover heen! Voorgoed geborgen in God. Zoals we het
vertrouw(d)en voor Henny,
ds. Antonides.
Alvast een bericht van overlijden.
Op 30 januari 2017 is van ons heengegaan: dhr J. Becker, 't Haarhuus,
Westerhaar-Vriezenveensewijk. We bidden en wensen zijn vrouw en gehele
familie "goede moed" toe. Volgens voornemen zal de uitvaart plaatsvinden
op vrijdag 3 februari om 14.00 uur in K.C. Het Anker. In een volgende
Kerkbode hopen we nader erop terug te komen; het is nu net op de valreep
van kopij inleveren op deze 30e, ds. Antonides.
Groet.
Sinds de startzondag rond het begin van de herfst jl. zijn er veel bijzondere
momenten geweest voor menigeen, met schaduw en licht, uitgedrukt in
liturgieën zondags en ook vaak voor families persoonlijk nodig op
weekdagen, zoals het ging. Diensten, --alle inmiddels protestantse en
waarnaar we ons naar keuze kunnen bewegen -- , gaan weer verder; ze
behoren er immers altijd opnieuw te zijn; temidden van het vele andere
gemeentewerk; we kijken vertrouwend vooruit; alle goeds en hartelijke
groeten aan u en jullie, ds. J.A. Antonides en familie.
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Wijk A KCI - Ds. J.A. Droogendijk.
Bij de kerkdiensten
Zondag 5 februari
In de avonddienst wil ik het hebben over geleid worden door de Geest.
Daarmee is een andere wijze van mens zijn bedoeld. Paulus schrijft erover
in het begin van Romeinen 8. Maar wat is dat nu precies? Hoe gaat dat en
hoe ziet dat eruit? Ik zal proberen daar iets over te zeggen.
Zondag 12 februari
In de morgendienst lezen we een gedeelte uit Matteüs 5. Jezus zegt onder
andere dat Hij niet gekomen is om de Wet en de Profeten af te schaffen,
maar om ze tot vervulling te brengen. Met een aantal voorbeelden licht Hij
dit toe. Ik heb in mijn agenda staan dat er een bedankje zal zijn voor de
actie ten bate van het Babyhuis Ruama.
’s Avonds is er een jeugddienst. Gerjan Koes zal zijn verhaal vertellen en ik
zorg voor de omlijsting. Elders waarschijnlijk meer hierover.
Uit de gemeente
- Mevr. L. Kolkman-Valk, Koninginneweg 21, heeft last van een trillende
arm. Ze is opgenomen geweest in het ziekenhuis te Almelo voor onderzoek.
Het is dubbel; aan de ene kant is er opluchting als er iets kan worden
uitgesloten, maar aan de andere kant blijft de onzekerheid: wat is het dan
wel? Er zit voorlopig weinig anders op dan afwachten. Nader onderzoek in
Groningen volgt.
- Zo nu en dan hoor ik dat er veel meer gemeenteleden zijn die te kampen
hebben met ziekte, terugval of een kwaal. Het belemmert hen in het
functioneren en het vrij en opgewekt mens zijn. Wij bidden voor hen: dat
de gezondheid en levensvreugde terugkeren.
In memoriam Dirk Kaas
Op woensdag 18 januari is Dirk Kaas overleden, echtgenoot van Hilda KaasGlas, Boshoek 17. Hij is 69 jaar geworden. Het bericht dat Dick Kaas was
heengegaan kwam als een donderslag bij heldere hemel. Niemand had er
rekening mee gehouden dat dit gebeuren kon. Het was mooi weer die dag
en Dick ging een rondje fietsen. Plotseling moet zijn hart ermee
opgehouden zijn. Voorbijgangers hebben hem gevonden en direct de
hulpdiensten ingeschakeld, maar dat mocht allemaal niet baten: het was
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gebeurd. De verslagenheid was en is groot bij zijn vrouw, kinderen en
kleinkinderen, bij zijn moeder, zijn andere familieleden en rondom in het
dorp. Dick Kaas was bij velen bekend en werd ook door velen gewaardeerd.
Zijn inzet voor en betrokkenheid bij de gemeenschap was groot, en wat hij
doen kon en doen wilde deed hij goed.
Dick was geboren en getogen in Noord-Holland. Op een gegeven moment
ging hij aan het werk bij de bank. Het gezin verhuisde hiervoor naar
Loppersum en in 1982 kwamen ze in Vroomshoop terecht. Er zijn nog wel
plannen geweest om terug te keren naar Noord-Holland, maar daar is het
niet van gekomen. Dick Kaas besloot om een eigen administratiekantoor te
beginnen en dat lukte. Het gezin bleef dus hier en is helemaal vergroeid
geraakt met de dorpsgemeenschap.
Dick was sportief. Vroeger heeft hij veel gevoetbald; later werd dat
(hard)lopen en ook fietsen. En altijd is hij een liefhebber van schaatsen
geweest. Toen hij voor zichzelf begonnen was, pakte hij ook het orgelspelen
op. Hij nam een aantal jaren les en ontwikkelde daarna steeds meer een
eigen stijl. Vaak verleende hij zijn medewerking aan zondagse en
doordeweekse diensten in kerken en verzorgingstehuizen. Hiernaast is hij
van veel verenigingen en organisaties penningmeester geweest. Ook voor
de kerk heeft hij veel werk verzet.
Op dinsdag 24 januari vond het afscheid plaats. In de dankdienst voor zijn
leven in Kerkelijk Centrum Irene hebben we hem herdacht; ook en vooral
als iemand voor wie het geloof erg belangrijk was. Hij voelde zich thuis hier
op aarde en genoot van het vele mooie dat er te doen was. Tegelijkertijd
vertrouwde Hij erop dat er ook nog een andere werkelijkheid was, de
werkelijkheid van God. God was zijn toekomst. Dit nu was de verbindende
schakel tussen de liederen die we hebben gezongen, de Schriftlezing
(Hebreeën 11 : 8 – 16), de trouwtekst uit 1972 (Exodus 25 : 40) en de
woorden bovenaan in het overlijdensbericht: ‘Uw genade is mij genoeg’.
Hierna zijn we naar de Algemene Begraafplaats ‘Dennenhof’ gegaan voor
de teraardebestelling.
Wij bidden om troost en kracht voor wie hem zullen missen, in het bijzonder
voor Hilda, zijn vrouw, voor zijn kinderen en kleinkinderen, zijn moeder, zijn
zuster, broers, zwagers en schoonzusters en andere familieleden en
vrienden.
JAD
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Wijk B KCI - Ds. D.J.D. Kroeze
Meeleven
- Mevr. F. Kortman, Bevert 94, 7681 ZJ Vroomshoop heeft een week in het
ziekenhuis gelegen. Reuma speelde op en haar lichaam moest in de gaten
gehouden worden. De pijn wordt bestreden, maar de oorzaak is nog niet
gevonden. We wensen haar sterkte.
- Mevr. H. Derks-Ekkel, De Meulenbelt 48, woont nu in het Haarhuus,
Oranjestraat 24, 7676 GA Westerhaar. Na een ziekteperiode in het
ziekenhuis begint ze op te knappen. We wensen haar toe dat ze zich snel
thuis gaat voelen op haar nieuwe plek.
Geboorte Matthijs Oosterveen
Op 20 januari is hij geboren: Matthijs Theodoor Hilbert. Een mooie boom
op de kaart met veel kleur en leven geeft aan hoezeer zijn ouders hem een
kleurig en fijn leven toewensen. Een vrolijk uiltje kiekt door de boom heen
alsof hij zegt: hier ben ik, midden in mijn nieuwe leven! De kersverse ouders
van dit wondertje zijn José en René Oosterveen, de Wulp 10, 7609 LK
Almelo. We wensen ze geluk en zegen toe, en dat ze een gezin worden dat
warmte vindt aan elkaar.
In memoriam Dinie Regeling-Derks
Op donderdag 12 januari overleed Dinie na een ziekbed van enkele
maanden. Het was een moeilijke én bijzondere tijd. Het verdriet was groot
bij iedereen in het gezin, ze was ook nog zo jong, 64 jaar. Nadat ze veel
verdriet hadden gedeeld om de uitslag, was het bijzonder hoe ze het uit
handen kon geven. Ze hadden nog een fantastische kerst, met al haar
geliefden in de tent in een tuin. Zij keek door het raam naar de ballonnen
die omhoog moesten gaan –maar onder veel gelach in de boom bleven
hangen. Het valt op hoe sterk de onderlinge band is, en hoe goed ze het
samen hebben. Na Nieuwjaar ging het snel, en was ze er klaar voor. Ze
wilde nu ook: ze wist hoe mooi het zou worden. Het was eigenlijk geen
hopen meer maar eerder weten, alsof ze het al zag. Bijzonder was het toen
moeder de laatste dag nog kwam met de wensambulance uit het ziekenhuis
om nog samen te zijn. Op haar voorlaatste dag lazen we Psalm 23: de Heer
is mijn Herder, uit de Bijbel in gewone taal.
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Die psalm lazen we ook in de dankdienst voor haar leven. David dichtte dit
lied mooi als een kunstenaar met woorden, zoals Dinie ook kunstenaar was
- met verf. We herdachten haar leven met de drie beelden uit de psalm.
Allereerst komen de schapen op de grazige weiden: de plek waar je tot rust
komt. Dat is Dinies thuis, haar man, haar kinderen, oppassen op de
kleinkinderen, de familieweekenden met de Derksen en haar grote hobby
schilderen - met veel leerlingen, wat ze deed vaak tot diep in de nacht.
Daarna schildert de psalm dat de schapen door een donker dal heen
moeten: daarin zien we de tijd van Dinies ziekte, van haar verdriet tot het
laatste moment. De schapen worden echter beschermd en komen door het
donkere dal uit bij een feestmaal. Dat feestmaal kun je zien als het hemelse
maal waar Dinie nu naar toe is. Waar geen bederf is, maar wijn in
overvloed; waar geen verdriet is maar wel blijdschap.
Zo is het schilderij voltooid: haar leven is afgerond en het lied is
uitgezongen. Maar wij zingen verder, met de Lion King waar zij zo van hield,
en waaronder ze binnengedragen werd in de kerk. Met de herinnering zoals
hij diepgemeend in de dienst klonk. Die herinnering zit voor altijd in het
hart van haar geliefden, allereerst van de kinderen en van Ben die blijft
wonen op de Vriezenveenseweg 6a, 7681DR Vroomshoop.
Ben, Arjan en Gea, Bernardo en Amy, Ellen en Jan, kleinkinderen, sterkte
toegewenst, ook van onze Heer.
Dankbaar om de Kerk.nu
We mogen terugkijken op een bijzondere dienst. We waren een minuut stil,
om stil te staan bij waarom we dankbaar kunnen zijn. Veel mensen schreven
hun dank of hun verlangen naar beter op op briefjes, waarmee een grote
regenboog werd gemaakt, die de kerk binnenkwam. Deze dankbaarheid en
verlangens brachten we in gebed naar God: de dank om ‘oma’, om
‘veerkracht na een moeilijke tijd’, om ’40 jarig huwelijk’, om ‘gezondheid’,
om ‘K3’. We baden voor ‘depressie’, voor ‘einde van oorlog’, voor ‘angst en
onzekerheid’. Met Lady antabellum zongen we ‘moge engelen je
beschermen’ en Jubilate zong ons toe ‘van U is mijn hulp Heer’. Iedereen
die meewerkte en die er was: bedankt.
Ds. David Kroeze
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Jeugd en jongere gemeenteleden
Oud en jong feest
Hallo allemaal,
Komen jullie allemaal weer op het oud en jong feest op woensdagmiddag
15 februari??? Voor wie: Opa’s en oma’s met kleinkinderen. Kunnen opa en
oma niet mee dan mag je ook alleen komen. Papa of mama mogen je om
14.00 uur brengen en om 16.00 uur weer ophalen. Wanneer:
Woensdagmiddag 15 februari van 1400 tot 1600 uur.
Waar: Kerkelijk Centrum Irene.
Kosten: €1,- per persoon.
We gaan natuurlijk weer bingo spelen, wat we daarna doen is nog een
verrassing. Ds. Schipper zal dit voor ons verzorgen.
Als u geen vervoer hebt, kunt u contact met ons opnemen, wij zullen hier
dan voor zorgen.
Mochten er nog vragen zijn dan horen we dit graag:
Marie-Louise 06-57327022
Hetty 06-49722108
Hartelijke groet, de projectcommissie
Worldservants actief!
De jongeren van Worldservants timmeren flink aan de weg! Ook ouders
doen steeds actiever mee, want zij willen dat hun kind deze wereldervaring
opdoet. Het zal vormend zijn voor hun leven en hun geloof. Voor het zover
is moeten zij nog een heel bedrag binnenbrengen. Daar doen ze veel voor:
nieuwjaarsduiken, verven, ramen lappen, collecteren: heel veel van hun tijd
gaat erin zitten. Doet u mee? U kunt ze zo ondersteunen:
Oud ijzer, oude accu’s: lever ze in bij Richard en Anja, Kerkstraat 16,
7687 AB Daarlerveen.
Textiel en schoenen: lever ze in bij Irene, in de kledingbak onder de
boog.
Lege flessen: hiervoor staan kratten bij de ingangen van Irene en het
Anker.
Autowassen: elke maand voor Irene en achter het Anker. Voor €5,- een
glimmende auto (bus €10,-). Volgende keer: 11 februari, behalve als het
vriest.
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Kerkdienst 5 februari: hierin presenteren de jongeren zich. U kunt
eenmalig of periodiek donateur worden.
Stamppotbuffet 9 februari: zie hieronder!
Valentijnsdag: hier en daar komen jongeren langs om zeebanket te
verkopen als cadeau voor Valentijnsdag. Ook verkoopt moeder Pas
(Tonnendijk 33) chocoladeberen.
Voor meer informatie over acties en reis: Dinie en Egbert Baan, 0653400874, of Ds. David Kroeze.
Stamppotbuffet buitenlandreis 9 februari:
Op donderdagavond 9 februari bent u van harte welkom bij het
stamppotbuffet van World Servants. U kunt kiezen uit heerlijke
stamppotten, diverse vleessoorten, jus en garnering. U betaalt €9,= per
volwassene, €7,50 voor kinderen tot 12 jaar, en kinderen tot 4 jaar happen
gratis mee. 1 drankje zit bij de prijs inbegrepen. Met deze sponsormaaltijd
steunt u de reis naar Guatemala en Bolivia, waar 18 jongeren klaslokalen
gaan bouwen.
Aanvang: 17.30 uur bij het Noordik, Linderflier 24, Vroomshoop.
Opgeven t/m 6 februari bij: Bianca Jansen, tel: 06-14974270, of a.s.
zondag 9.30 uur in het Anker
Een goed doel steunen én lekker eten...dat geeft pas écht een voldaan
gevoel! U/jij komt toch ook?!

VAN DE DIACONIE.
Collecteopbrengsten diaconie:
Januari 15 Jeugdwerk
22 Aleppo (H.A.)
22 Aleppo (H.A.) Flierborgh
22 Diaconie

€ 390,03
€ 767,65
€ 53,-€ 267,87

Giften:
Ds. Antonides ontving voor de toren: € 10,-, € 50,-, € 10,- en € 10,-, voor
het orgel € 10,- en voor waar nodig: € 10,-, € 25,- en € 10,- .
Ds. J.A. Droogendijk ontving een gift van € 5,-, bestemd voor de kerk.
Namens de contactpersonen werd in ontvangst genomen door mw.
Petter € 10,-(toren), mw. Dooyeweerd € 5,-(waar nodig), mw. Jans
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€ 5,-(waar nodig), mw. Hilbrands € 10,-(toren), mw. Flierman € 5,- en
€ 10,-(bloemen) en mw. Ekkel € 10,-(toren). Hartelijk dank.

Al ken ik de weg niet
die God met mij gaat,
ik ken wel mijn Gids.

VAN DE KERKRENTMEESTERS
Zo kunt u een interview met de voorzitters van onze kerkenraad
beluisteren::
http://www.rtvoost.mobi/radio/uitzending.aspx?uid=416816
Live uitzending van de fusie diensten 8 jan. 2017
Allen die deze mooie diensten alsnog willen zien of nogmaals willen zien,
dan kan dat via uw computer. Ga naar www.kerkomroep.nl en kies daar
als woonplaats Vroomshoop, naast de twee kerken ( Irene & Het Anker)
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staat onder Vroomshoop ook BR design, dat is de demo van de zender
van siKN. Ze staan nog enkele weken ter bezichtiging, veel kijkplezier.
Ook staan beide diensten op DvD.
Nieuws uit de kerkenraad.
Dit is de eerste keer dat ik als voorzitter van de Protestantse gemeente te
Vroomshoop een stukje in de Kerkbode schrijf. Op 8 januari jl. hebben we
tijdens twee feestelijke diensten de samenvoeging van de Hervormde
gemeente en de Gereformeerde kerk gevierd. Een historisch moment! Er is
veel werk verzet om tot de ondertekening van de akte te komen en ik wil
allen die daarbij betrokken zijn heel hartelijk dank zeggen voor hun inbreng.
De ondertekening markeert een moment in het proces van samengaan,
maar het betekent niet dat we er nu ook zijn. Ook het komende jaar zal er
nog veel overleg nodig zijn om op alle terreinen goed samen op te kunnen
trekken. Daar zullen we als kerkenraad ook de nodige energie in moeten
steken. Op het moment dat ik dit artikel schrijf zijn we in afwachting van
de resultaten van de actie Kerkbalans. Van uw toegezegde bedragen zal het
ook afhangen welke stappen wij kunnen en moeten zetten. Rond deze actie
bereikten mij ook vragen: waarom we besloten hebben de toren van
kerkelijk centrum Het Anker te renoveren met daarbij de achterliggende
vraag of we dat geld niet beter voor andere doeleinden kunnen gebruiken.
Twee opmerkingen zijn hierbij te plaatsen: ten eerste is gebleken dat de
kerktoren dringend aan renovatie toe is. Daarnaast is duidelijk dat het
toegezegde geld alleen gebruikt mag worden voor de renovatie van de
toren. De gevers hebben uitdrukkelijk aangegeven dat we het toegezegde
bedrag niet ergens anders voor mogen inzetten. Deze twee punten heeft
de kerkenraad doen besluiten over te gaan tot de renovatie.
Tot slot: op woensdag 18 januari jl. werden we opgeschrikt door het geheel
onverwachte overlijden van Dick Kaas. Dick heeft heel veel voor onze
kerkgemeenschap betekend en daar zijn we hem zeer dankbaar
voor. Steeds vaker begeleidde hij zondags en door de week diensten op
het orgel en hij deed dat met heel veel plezier. Daarnaast is hij jaren
voorzitter geweest van het college van kerkrentmeesters en van de stichting
Irene en de laatste jaren was hij ook nog actief als ouderling. De kerk ging
hem aan het hart en wat was hij blij met de zorgvuldige manier waarop wij
tot de samenvoeging zijn gekomen. Regelmatig gaf hij in moderamen en
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kleine kerkenraad aan dat we bij dit proces rekening moesten houden met
alle leden van onze kerk. Dat ook hij op 8 januari jl. zijn handtekening onder
de akte mocht zetten, deed hem zeer goed. Als kerk zullen wij zijn
bedachtzame en heldere inbreng en zijn grote inzet ontzettend gaan
missen. Wij bidden om Gods onmisbare troost en kracht voor zijn vrouw
Hilda, kinderen, kleinkinderen, zijn moeder en verdere familie.
Er zijn in de afgelopen periode meerdere gemeenteleden overleden. Ook
voor hun nabestaanden bidden wij om Gods nabijheid in deze moeilijke tijd.
Henk Nieboer, voorzitter kerkenraad

Mededelingen
Agenda.
Deze week is de belangrijke actie Kerkbalans;
catechisaties lopen verder zoals dit alles bekend is;
06-02-2017
19.45u. vergadering V&T commissie, in KCI
02-02-2017
19.30u. Jeugdraad, in KCI
07-02-2017
20.45u. Bijbelkring in KCHA
08-02-2017
09.30u. Woensdagochtend-gespreksgroep V&T, in KCI
08-02-2017
20.00u. kringgesprek V&T in KCHA
09-02-2017
17.30u. stamppotbuffet World Servants Het Noordik
09-02-2017
18.45u. vrouwencontactgroep
09-02-2017
19.45u. classis Ommen
10-02-2017
18.30u. koorrepetitie cantorij in KCHA
13-02-2017
19.30u. sectie 8 overleg in KCI
15-02-2017
14.00u. oud- en jongfeest in KCI
15-02-2017
19.30u. grote kerkenraad, in KCI
15-02-2017
........... Hvg Ruth naar Hardenberg om te eten
16-02-2017
09.20u. voorgangersoverleg, preekvoorzieners, in KCI
17-02-2017
18.30u. koorrepetitie cantorij in KCHA
17-02-2017
18.45u. gebedskring.

Woensdagochtend-gespreksgroep V&T.
Vorige keer, 25 januari, hebben we het gesprek voortgezet over enkele uit
de reeks van zeven aanwijzingen of stellingen, van de Nationale Synode
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vorig jaar, die toen de overkoepelende titel droeg: “Laat hen allen één zijn!”
Komende keer, op 8 febr. om 9.30 uur in KCI, willen onze deelnemers
praten over hoe je je christelijke levenshouding ten bate van het Bijbelse
levensbehoud zou kunnen vertalen tot in keuzes ten tijde van politiek
stemmen; dus het gaat over een veld van wikken en wegen; zo kunnen we
facetten van elkaar horen. En ook ik houd de oren belangstellend open.
Hartelijke groeten, ds. Antonides.
Uitnodiging
De commissie van Kerkbeheer ( CvK) heeft voor het eerst in deze nieuwe
samenstelling vergaderd. Dit was de eerste stap waar
wij
elkaar probeerden te vinden in woord en daad. De eerste indruk is dat de
chemie goed is en dat er van respect en onderling begrip sprake is. Ook
naar de gemeente toe willen wij benaderbaar zijn, dus indien er
gemeenteleden zijn die vragen of opmerkingen hebben, dan zijn ze bij deze
uitgenodigd. Met vertrouwen in onze Heer en Heiland gaan wij onze
toekomst tegemoet.
Namens het CvK
Samenloop voor Hoop
In het kader van verbondenheid willen wij als nieuwe Protestantse
gemeente te Vroomshoop laten zien waar samen op weg toe kan leiden.
Wij stellen dan ook voor om ons als gemeente in te schrijven met 1 à 2
teams ( 1 team is 15 à 20 personen) voor de Samenloop voor Hoop in
Twenterand 2017. Dan wordt er in Twenterand 24 uur gewandeld voor de
kankerbestrijding KWF. Een ieder kent wel iemand uit zijn eigen
familiekring of naaste omgeving die met deze vreselijke ziekte te maken
heeft. De Samenloop voor Hoop wordt in 2017 gehouden bij de manege de
Vjenneruiters op 23 en 24 juni. Loop mee en sta stil bij kanker als
Protestantse gemeente te Vroomshoop. Wat voor een gevoel zal en kan je
dat geven? Voor inlichtingen of vragen kun je terecht bij Truus Zomer
(643378) of Liza Staarman (643897) of iemand van de Kerkrentmeesters.
Of Samenloopvoorhoop@kwftwenterand.nl U DOET TOCH OOK MEE???
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“De Goede Herder”
Zondag 12 februari om half 10 is er een aangepaste kerkdienst in de
Ontmoetingskerk van Vriezenveen. [Schout Doddestraat 1]
Ds. Alexander Veerman gaat in deze dienst voor.
Thema is: de Goede Herder.
Na afloop is er koffie, thee of limonade.
Iedereen wordt van harte uitgenodigd voor deze speciale dienst.
Gezamenlijke commissie anders begaafden Vriezenveen.

Syrisch Bijbelgenootschap blijft aan het werk in Aleppo
Het Syrisch Bijbelgenootschap, werkzaam vanuit Aleppo, blijft ondanks het
oorlogsgeweld in de stad aan het werk. In het relatief veilige westen van
de stad is de boekwinkel van het Bijbelgenootschap dagelijks geopend.
‘De vraag naar bijbels is op dit moment enorm’, vertelt George Andrea,
hoofd van het Syrisch Bijbelgenootschap. ‘Kinderbijbels zijn heel populair.
Christenen en moslims komen bij ons langs met vragen over wat de Bijbel
zegt over lijden, over de moeilijke omstandigheden waar ze zich in
bevinden. Als Bijbelgenootschap zijn we er voor iedereen: moslim,
orthodox, katholiek en protestant’, zegt Andrea.
Ondanks de oorlog heeft het Bijbelgenootschap veel bijbels en Bijbelse
materialen kunnen verspreiden; meer dan tien keer zoveel als in 2010, vóór
het conflict uitbrak. De toevoer van bijbels loopt voornamelijk via Libanon,
omdat bijbels niet rechtstreeks naar Syrië verstuurd kunnen worden.
Het Nederlands Bijbelgenootschap steunt het Syrisch Bijbelgenootschap.
Met hulp van donateurs maakte het NBG in 2016 de verspreiding van 5.000
bijbels in Syrië mogelijk. In 2017 blijft het NBG het Syrisch
Bijbelgenootschap ondersteunen met een nieuwe actie om bijbels in Syrië
te verspreiden.
Bron: Nederlands Bijbel Genootschap Haarlem
Contactpersoon: Henk Schutte
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Bijbelleesrooster
Zondag
22 januari
Maandag
23 januari
Dinsdag
24 januari
Woensdag 25 januari
Donderdag 26 januari
Vrijdag
27 januari
Zaterdag
28 januari
Zondag
29 januari
Maandag
30 januari
Dinsdag
31 januari
Woensdag
1 februari
Donderdag 2 februari
Vrijdag
3 februari
Zaterdag
4 februari

1 Korintiërs 1: 1 – 9
1 Korintiërs 1: 10-25
1 Korintiërs 1: 26 – 2: 5
1 Korintiërs 2: 6-16
Psalm 37: 1-11
Psalm 37: 12-24
Psalm 37: 25-40
Matteüs 5: 1-12
Matteüs 5: 13-26
Matteüs 5: 27-37
Matteüs 5: 38-48
Psalm 48
2 Kronieken 3: 1-14
2 Kronieken 3: 15 – 4:10
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