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OM OVER NA TE DENKEN

EPIFANIE

Het zijn de laatste zondagen na Epifanie; acht zondagen dit jaar, omdat
het laat Pasen is en Aswoensdag op 1 maart in de agenda staat.
Epifanie – zo wordt in de kerk de periode genoemd tussen kerst en
veertigdagentijd. Epifanie betekent zoveel als 'verschijning'. In het Oosten
verscheen een ster, waardoor Wijzen op zoek gingen naar de Koning van
de Joden. Meer nog gaat het in de periode van Epifanie om de
verschijning van Jezus.
Jezus laat zich zien.
Is Jezus de Christus?
Is Jezus de Heer?
En gaat het dan ook niet om de verschijning van God aan ons mensen?
Epifanie doet ons vragen: wie is Hij?
Epifanie laat ons ontdekken: Jezus is Gods Zoon, de Heiland van de
wereld, de Christus, de Heer.
Het zijn vooral de Evangeliën die ons in deze vragen en ontdekkingen
meenemen. Gaandeweg wordt ons geopenbaard wie Hij is en hoe we met
Hem verder het leven op aarde doorgaan;
hoe we volgeling van Jezus zijn;
hoe we kerk zijn;
en hoe we dan ook in de tijd van ons leven op aarde en in de samenleving
van nu één met Hem zijn. Niet alleen de Evangeliën, maar ook de vele
brieven in de Bijbel helpen ons daarbij. We weten ons in dat alles
verbonden met het volk waarbinnen Jezus als mens geboren en getogen
is. Met Hem lezen we Wet, Profeten en Geschriften; we lezen, wat wij
noemen: het Oude Testament.
Het oude verhaal is herkenbaar en klinkt nieuw in andere tijden, culturen
en samenlevingen.
Epifanie nodigt ons uit om ogen en oren te openen; om ons hart te
openen; om in vertrouwen onze levensweg met God te gaan.

Ga met God
en Hij zal met je zijn.
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F. Schipper

09.30 uur:

09.30 uur:

19.00 uur:
Collecten:

09.30 uur:

09.30 uur:

19.00 uur:

Collecten:

Zondag 19 februari 2017.
Kleur Groen.
Ds. J.A. Antonides in Kerkelijk Centrum Het Anker.
Kindernevendienst:Jacqueline Timmerman en Marjan
Kamphuis
Zondagsschool: Marjan Rozemuller en Jannet Westra.
Kinderoppas: Margreet Drenth en Jeanine de Jonge.
Ds. D.J.D. Kroeze in Kerkelijk Centrum Irene.
Doopdienst. De Kleur van deze dienst is Wit.
De Heilige Doop zal worden bediend aan:
Milan Bos en Matthijs Oosterveen.
Organist: Alice Oosterveen. M.m.v. een combo.
Kindernevendienst: Erna Vaartjes en Suzan de Lange.
Kinderoppas: Annelie van Dijk en Janique van der Vinne.
Ds. F. Schipper in Kerkelijk Centrum Het Anker.
Diaconie, uitgang: Kerkrentmeesters.

Zondag 26 februari 2017.
Kleur Groen.
Ds. F. Schipper in Kerkelijk Centrum Het Anker.
Kindernevendienst: Henriette Kelder en Natasja Hekman.
Zondagsschool: Fenny Vos en Petra Hansman.
Kinderoppas: Grietje v. Orden en Bernadette Meijer.
Ds. J.A. Droogendijk in Kerkelijk Centrum Irene.
Organist: dhr. R. Vos van Avezathe.
Kindernevendienst: Mirthe/Miriam Strijker en Henriëtte Sloof.
Kinderoppas: Ruth Bokhove Channah Sanderman en Esmee
Oelen
Ds. J.A. Droogendijk in Kerkelijk Centrum Het Anker.
Zangdienst met liedboek. Met muzikale medewerking.
Thema: “Reizen naar de stad”.
Bloemengroet, uitgang: Kerkrentmeesters.
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UIT DE WIJKEN.
De bloemen gaan als groet en ter bemoediging naar:
KCHA: 19 febr. Mw. A. Hierink-Zweers, Vierzonenweg 6,
26 febr. Fam. Weijers, Willem-Alexanderplein 10.
KCI: 19 febr. Fam. H. de Groot, Hammerstraat 13,
26 febr. Fam. H.J. Kolkman, Linderveld 1
Thuisgekomen uit ziekenhuis of verpleeginrichting:
Mw. G. Boerties - Bosch Wollegras 6, 7681 CC
Mw. D. Huisman-Berkhof Stobbelaan 55, 7681 ZN
Mw. H. Kottier-Smit Nieuwstraat 38, 7681 ET
Mw. G. Rutterkamp-Lawant , Dreef 32, 7681 CS
Mw. A. Petter-Veldhuis Tonnendijk 89, 7681 BL
Onze jarigen:
In deze periode hopen 80 jaar of ouder te worden:
20 febr. Mw. G. Geurtse – Karsten, Prinsenkamp 78, 7681BG (84)
21 febr. Dhr. A. Drogt, Noorderweg 70, 7686CG, Geerdijk (84)
22 febr. Mw. J. Klinge - de Hoop, De Nijverheid 16, 7681MD (84)
27 febr. Mw. A. Homans – Homans, De Meulenbelt 2, 7681AA (82)
28 febr. Mw. A. Karsten - de Groot, Julianaplein 52, 7681AW (83)
28 febr. Mw. A. van Tebberen – Hekman, Koningsweg 24, 7672GD (90)
02 mrt. Dhr. W. Schonewille, Zwolsekanaal 20, 7681ED (80)
02 mrt. Mw. G.J. Broekhuis – Grooters, Julianaplein 58, 7681AW (80)
02 mrt. Mw. L. Nieboer – Warringa, Julianastraat 57, 7681AM (92)
03 mrt. Mw. J. Rijnders – Veneman, Vriezenveenseweg 30, 7681DS (82)
Beste mensen,
bedankt voor de vele kaarten en beterschapswensen na mijn ongeval en
tijdens mijn verblijf in het ziekenhuis, op zo`n moment is het goed om te
merken dat je niet vergeten wordt. Ik ben God dankbaar dat hij mijn leven
gespaard heeft, mijn werk zal ik niet meer kunnen doen, maar ik ben blij
met de dingen die ik nog wel kan.
Vriendelijke groeten van Rikus de Vries.
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Jeugdcollectanten (Irene):
19-2:
1. Hannah Wemekamp
2. Jenneke Wemekamp
3. Britt de Boer
4. Nick de Boer
5. Diaken
6. Tess Bokhove

26-2:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Myrthe van Laar
Lionne van Laar
Julian van Laar
Naomi Ekkel
Sander van Haarst
Marleen van Haarst

Wijk 1 KCHA - Ds. F. Schipper.
Bij de diensten
Wie dagelijks volgens het Bijbelleesrooster van het Nederlands
Bijbelgenootschap leest, leest van tijd tot tijd uit het boek Kronieken.
Afgelopen week trof me de tekst: Zou God werkelijk bij de mensen op aarde
kunnen wonen? – 2 Kronieken 6:18. Daarbij wil ik graag, samen met u,
aanstaande zondagavond, 19 februari, in Het Anker stilstaan.
Zondagmorgen 26 februari lezen we verder volgens het rooster van de
kindernevendienst; Lucas 18:31-43, over Jezus die in de buurt van Jericho
komt.
V&T – Leven met verlies
Het derde kringgesprek over “Leven met verlies” is op woensdag 22
februari om 20.00 uur in Kerkelijk Centrum Het Anker.
Bijbelkring
Tijdens de Bijbelkring in Kerkelijk Centrum Het Anker lezen we
gelijkenissen van Jezus. De eerstvolgende keer dat we bijeen komen is op
dinsdag 28 februari om 20.45 uur.
Hartelijk welkom!
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Dank

We staan niet altijd stil
bij het woordje "samen"
Maar het is een groot gemis
als "samen" uit je leven is.

We willen iedereen bedanken voor de woorden, de kaarten en de
bezoekjes na het overlijden van Willy Tieman-Bosch, mijn vrouw, onze
moeder en oma. Door jullie steun kunnen wij dit verlies SAMEN dragen.
Rinus
Michel & Anjelien, Femke, Marit en Lise
Wenda & Mariëlle
Kerk & gemeente
Tip
Binnenkort, op vrijdag 17 en zaterdag 18 maart, wordt in de Jaarbeurs te
Utrecht de 'Kerkenbeurs' gehouden; “de plek in Nederland waar
leveranciers en beheerders en bestuurders van kerken elkaar ontmoeten.”
Van 10.00 – 16.00 uur kun je wandelen, kijken, ontmoeten, praten, vragen,
luisteren, informeren …
“Met een code is de entree gratis. Heeft u geen code? Stuur dan een mail
naar gratis@kerkenbeurs.nl en u ontvangt direct een code voor een gratis
entreebewijs.”
www.kerkenbeurs.nl
F. Schipper
Wijk 2 KCHA - Ds. J.A. Antonides.
Geboortebericht.
Op 29 januari 2017 is SENN geboren. Hij is de zoon van John en
Sabine Kleinlugtenbeld-Pekkeriet, en het broertje van Lynn. Prins
Clausstraat 100, Vroomshoop. Zoals ze schrijven, zijn ze dolgelukkig met
zijn geboorte. Het kaartje ademt nogal wat lentekleuren uit zoals lichtgroen
op sommige vlaggetjes. Of frisse blaadjes, een jong vogeltje, een
vogelhuisje, een ster. Een vrolijk kaartje, uitziend naar de a.s. lente. En
vooral: de kleur blauw ontbreekt niet: een zoon. Met Lynn als afzender staat
er: "Heeeel lang moest ik wachten en gaf ik mama's buik een kus; nu mag
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ik je echt knuffelen en trots zeggen: ik ben je grote zus." De naam Senn is
kort en krachtig, heeft mogelijk iets te maken met een betekenis zoals
"waar", en zou ook nog afgeleid kunnen zijn van de Bijbelse naam Sem ( te
maken hebbend met de Naam, met een hoofdletter, dus van God ).
Hartelijke gelukwensen, en veel zegen voor de toekomst!, ds. Antonides.
In memoriam.
Op 30 januari 2017 in ’t Haarhuus is van ons heengegaan: JOHANNES
BECKER, ‘Jans’, echtgenoot van mevr. G. Becker-de Jonge, Stobbelaan 47,
Vroomshoop, in de leeftijd van 90 jaar. Als lieve man, vader, schoonvader,
trotse opa en oud-opa, mocht hij hier het leven, dat hij zo liefhad, loslaten;
hij zal, samen met zijn humor, gemist worden; ook was hij Lid in de Orde
van Oranje-Nassau; in de dankdienst ging het om meervoudige dank,
jegens God en zó dan ook over wat door Hem geschonken werd in Jans. - In het hem gedenken, hoorden we over de variatie in de humor van Jans.
Over zijn werkzaamheden bij de spoorwegen, dus zijn “spoorse” leven,
zoals de familie het noemde; zwaar werk, bredere verantwoordelijkheden
waarnaar hij doorgroeide, zodat viaducten, bruggen, tunneltjes tot stand
kwamen; of steeds behartiging van bijv. een stations-tuin; er was ook heel
veel sociale en vrijwillige invulling / inzet geweest in zijn agenda; hiermee
werd niet alleen langer geleden elders bedoeld, maar vnl. ook Vroomshoop
zoals o.a. sinds de vut, oftewel aan de Prinsenkamp: oud papier ophalen,
4-mei-Comité, PCOB, lange tijden ouderling, zangkoor Jubilate, en die naam
komt liturgisch eigenlijk uit psalm 66; op persoonlijk vlak met trein en fiets
onderweg naar en uit andere landen; Licht en schaduw maakte hij mee,
een heel lang huwelijks- en gezinsleven, zodat dankbaarheid; uiterste
moeitevolle versmalling, hier in het aardse, van de kring van je
leeftijdsgenoten in de familie; de veel grotere beperkingen sinds een kleine
vier jaar geleden, zodat het aardse leven hier voor hem als genoeg geweest
voelde, terwijl hij toch nog belangstellend was gebleven; maar hij liet wel
blijken: Jezus mocht hem komen halen; grote inzet door zijn vrouw en als
familie werd gedaan; afgelopen herfst rond zijn kroonjaar ging Jans naar ’t
Haarhuus; in de Lindenborgh, immers toen na de Prinsenkamp, werd er
door zijn vrouw gezocht sinds afgelopen herfst naar: krachten mogen herontvangen voor haar zelf; rond de dageraad van 30 januari in ‘t Haarhuus
mocht Jans hier het aardse leven vredig loslaten, terwijl zijn dierbaren
rondom hem. Zo gingen we dan op 3 febr. onderweg, in en van bedehuis
naar graf, maar dit is niet het laatste. En we riepen daarbij tot Jans, met de
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woorden van lied 416, zoals het lied er zou zijn in de afkondiging op zondag
5 febr. (de verjaardag van Grietje) in onze Protestantse gemeente: “ Ga
met God en Hij zal met je zijn ! “. We werden, voordat we hoorden
verkondigen uit de Bijbel, een ogenblik bepaald bij de foto op de kaart,
geheel van “spoors” karakter zoals in hoge mate Jans’ leven en werk hier:
die foto verbonden we, in een extra dimensie, met het zinvolle: door
geloofsvertrouwen en geloofshouding. En dat deden we met vele, vele
uitdrukkingen uit de spoorwegen; nu niet allemaal te herhalen; maar het
begon ook al te raken aan Schriftlezingen. In de kern ging het erom, hoe
we met hulp van Gods Geest op onze reis proberen niet te wankelen bij het
volgen van de wegen van de geboden, maar dat dit wankelen
menselijkerwijs wel gebeurt, en dat God-zij-dank dan Jezus Christus er is.
En dat dankzij Hem bovendien, na moeizame feiten zoals erbij gekomen
met de gezondheid, wegen geschonken mogen worden door de hemelse
poort naar de woning ginds. Daar waar de tuin is, een feestmaal, het grote
koor, een weerzien van wie er al eerder aankwamen. En zo gingen we ter
vertroosting in op de gelezen Bijbelverzen (Jesaja 25 : 6-9, en 1-Korinthiers
15 : 52b – 58) , waarbij 1-Kor.15:57 zich aandiende met voorrang, omdat
dat vers immers vol Paas-belofte is, en zo op de kaart stond. Reeds in Jesaja
komt uit Gods Geest, profetisch en tot dank, de belofte uit het verbond naar
ons toe, dat waas, sluier, grenzen geen rol meer zullen spelen, maar er
wordt persoonlijk en voor de schepping een thuis, een maaltijd aangeboden
voor ons samen op de berg. We noemden daarbij gez. 168:6 (1973) en de
sluit-regel in vers 4 van lied 762 (2013). En we lazen nu opnieuw 1Kor.15:57. “Maar laten we God danken, die ons door Jezus Christus, onze
Heer, de overwinning geeft”. Hij is het, Hij doet ons de overwinning
toekomen. In Zijn kruisiging en opstanding; zonde en oordeel en dood
winnen niet; en er is meer dan het horizontaal stoffelijke. Jezus heeft
Zichzelf ook de opstanding en het leven genoemd in Johannes 11. Hij blijft
aanwezig en geeft eeuwige niet te bevatten continuïteit aan Jans, en dat is
een zegen. Het is perspectief. Terwijl we gemis niet moeten negéren. Gemis
is er ook. We kwamen terug op ditmaal vers 5 van lied 762 (2013), en dan
lees je daar dichterlijk, dat Jezus de dood verslindt,
ds. Antonides.

8

Groet.
We beleven nu nog enkele Epifanie-zondagen over de verschijning van de
Heer met Kerst jl., en dan wijst Aswoensdag de inzet van de
lijdenstijd/veertigdagentijd alweer aan; in het geloofsvertrouwen gaat het
om de beloften uit de Bijbel en om méér dan het meetbare; om het méér
dat er is tussen hemel en aarde; Iemand zei eens en ik citeer: "veel van de
dingen die je kunt tellen, tellen niet, maar veel van de dingen die je niet
kunt tellen, tellen werkelijk". Alle goeds en hartelijke groeten aan u en jullie,
ds. J.A. Antonides en familie.

Wijk A KCI - Ds. J.A. Droogendijk.
Bij de kerkdiensten
Zondag 26 februari
Het leesrooster stelt het laatste gedeelte van Matteüs 6 voor. Daar zegt
Jezus dat we ons niet bezorgd moeten maken over voedsel of kleding. Het
is een bekend gedeelte en in mijn gegevens zie ik dat ik daarover in februari
2014 en oktober 2015 gepreekt heb. Daarom wordt het waarschijnlijk wat
anders. Op dit moment denk ik aan Psalm 62; dat gedeelte past ook goed
bij deze zondag.
’s Avonds is er een zangdienst met als thema: ‘Reizen naar de stad’. We
zingen liederen uit allerlei bundels: Liedboek, Opwekking en de Bundel van
Johannes de Heer. Muzikaal worden we begeleid door een organist, een
combo (band) en misschien ook enkele blazers. Samen vieren we zo ons
onderweg zijn naar de toekomst die God in het vooruitzicht heeft gesteld.
Uit de gemeente
- Mevr. L. Kolkman-Valk, Koninginneweg 21, is opnieuw opgenomen in het
ziekenhuis te Almelo (4 West 82). Onderzoek in Groningen volgt en we
hopen dat daar wat uit komt.
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- Verder leven we mee met die gemeenteleden die al enige tijd bezig zijn
met onderzoeken en behandelingen. Het is een weg vol bergen en dalen:
er zijn periodes waarin het goed gaat en periodes waarin het tegenvalt. Het
komt aan op geduld, doorzettingsvermogen, hoop en kracht. We bidden dat
zij dit mogen ontvangen.
JAD

Wijk B KCI - Ds. D.J.D. Kroeze
Doopdienst 19 februari
Twee kinderen worden gedoopt:
Milan Bos, zoon van Henri en Angela Bos - van der Veen, broertje van Julian,
Boekweitakkers 17, 7681LM Vroomshoop en
Matthijs Theodoor Hilbert Oosterveen, zoon van José en René Oosterveen,
de Wulp 10, 7609LK Almelo.
Kinderen van God zijn het, die zich mogen ontplooien als mens, mooi mens,
die liefde ontvangt en geeft. Ze groeien op als een zaadje dat ontkiemt en
zelf weet hoe het een plantje moet worden. En als ouders mag je dan de
vruchtbare bodem zijn waarop je kind groeit en bloeit. Het lukt echter niet
altijd zomaar om zo’n vruchtbare bodem te zijn. Daarom lezen we in de
gelijkenis van de zaaier, Lucas 8:4-19, dat God ook zaait, in ons leven, in
ons hart. Het zaadje van goedheid en liefde. Dat geeft Hij zondag via het
doopwater aan het kind: levend water dat schoonwast van verkeerde
invloeden. Zo mogen de kinderen gevoed worden met Gods geest. We
wensen de ouders en onszelf toe dat we zo mogen groeien.
Protestant
Stiekem voel ik me nog een beetje gereformeerd. Ja ik ben helemaal
protestants, maar in mij fluistert een soort interne onstopbare werkijver en
dadendrang, die hervormden vaak wat minder kennen. En als ik denk ‘het
maakt niets uit, ik had net zo goed hervormd geboren kunnen worden’,
bekruipt me de herinnering van vroeger. Die kerksfeer, mijn nostalgische
nestgeur met alle gevoelens van geborgenheid die daarbij horen. En
natuurlijk die werkijver, die er niet uitgaat. Maar zelfs daarin kan ik mijzelf
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verrassen! Want wat wil mijn gevoel afgelopen zondag, 5 februari: een volle
zingende kerk, en de ijverige bijdrage van World Servants: het lijkt nog wel
meer op mijn nestgeur dan voorheen. Was ik dan stiekem toch al
protestant?
Meeleven
- Dhr. H. Meinderink, Plantsoen 13, 7681XK Vroomshoop, heeft een grote
teleurstelling te verwerken gekregen. Eerst leek het zo goed: de chemo’s
afgelopen zomer hadden veel kwaadaardigs bestreden, maar nu is het weer
terug en helaas in een ver gevorderd stadium. Met een nieuwe chemo
proberen ze de schade te beperken.
- Dhr. K. Mulder, De Meulenbelt 2a, 7681AA Vroomshoop, is opnieuw met
spoed geopereerd aan de galwegen, met goed resultaat. Maar al met al
wordt zijn gezondheid niet beter, en dat is zeker nodig voor een grote
operatie. Het is soms moeilijk om de moed erin te houden. Dokter van
Heesweg 2, 8025 AB Zwolle.
In alle bezorgdheid bij deze twee zieken en de mensen rondom hen, en bij
andere zieken die niet genoemd worden, wensen we hen veel sterkte. Laten
we hen meenemen in ons gebed.
Ds. David Kroeze

Jeugd en jongere gemeenteleden
World Servants bedankt u!
Zondag 5 februari hebben de jongeren zich voorgesteld in de
ochtenddienst. Ze lieten een film zien over waar ze zich nu al zo voor
inspannen: de bouw van scholen in Guatemala en Bolivia. Mooi hoe ze
vertelden over hun persoonlijke motivatie, en een lied zongen.
Indrukwekkend hoeveel mensen in de kerk deze jongeren een warm hart
toedragen en na de dienst sponsorden! Een kleine 3.000 euro hebben de
sponsoring en het stamppotbuffet afgelopen donderdag opgebracht. En er
was een gift van de eigen kerk. Prachtige bedragen, daarvoor heel erg
bedankt! Het is een mooie stap op weg, want we komen nu richting de helft
van het benodigde geld van 50.000,=. De ouders van de jongeren hebben
achter de schermen de handen ineengeslagen en zijn ook erg actief. De
komende tijd staan er dus nieuwe acties gepland. Doorlopende acties zijn:
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Oud ijzer, oude accu’s: lever ze in bij fam. Kottier, Kerkstraat 16, 7687
AB Daarlerveen.
Textiel en schoenen: mogen in de kledingbak onder de boog bij Irene.
Lege flessen: mogen in de kratten bij de ingangen van Irene en Het Anker.
Autowassen: zaterdag 18 maart voor Irene en achter Het Anker. Voor
€5,= een glimmende auto (bus €10,=).
Voor meer informatie: Ds. David Kroeze 06-16856392 of Egbert Baan, 0653400874.
Collecte World Servants Vroomshoop
De actiegroep van World Servants Vroomshoop gaat van 27 februari t/m 4
maart collecteren in Vroomshoop. De opbrengst van deze collecte komt
geheel ten goede aan het project van deze groep.
Negentien deelnemers gaan in Guatemala en Bolivia bouwen aan
verandering. Door het bouwen van klaslokalen verandert het leven van
kansarme jongeren daar en krijgen deze uitzicht op een betere toekomst.
Maar ook de jongeren zelf veranderen. Ze leren om iets voor een ander te
betekenen. Bouwt u ook mee?
Drie avonden: leven met God
Vorig jaar deden 13 deelnemers mee met het kringenwerk: drie avonden
over luisteren naar Gods stem. We vonden dat een bijzondere ervaring.
Zo bijzonder, dat deze drie avonden nu aan de gemeente worden
aangeboden, en 19 gemeenteleden doen mee! Dit kringenwerk krijgt een
vervolg: leven met God. Het is bedoeld voor jongere gemeenteleden en
ouders. Drie avonden vragen we ons af hoe we leven met God, en hoe we
dat kunnen ontdekken of realiseren in ons leven en in onze kerk. Merk ik
op als er iets van God in mijn leven komt? Wat raakt mij in een dienst?
Misschien heb je genoeg vitaliteit in je geloofsleven, misschien mis je
momenten van kracht en is het wat slap. We kijken naar hoe de Geest
werkt, en of we daarvan genoeg weten en begrijpen.
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In deze Geest zoeken we naar concrete handvaten voor ons dagelijks
leven, om (meer) te leven met God.
Maandagen 13 en 27 maart en 3 april.
Voor info: Ds. David Kroeze 06-16856392, Henri Westerink
henrihettywesterink@kpnplanet.nl, Annet Sanderman, Marie-Louise Klaren
Ds. David Kroeze

VAN DE DIACONIE.
Collecteopbrengsten:
29 januari Missionair Werk
6 februari Werelddiaconaat

€ 415,08
€ 416,20

Dankbaarheid
is de kortste weg
naar geluk.
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VAN DE KERKRENTMEESTERS
Collectes van januari:
01 jan € 27,35
08 jan €194,24
15 jan € 96,96

22 jan € 89,95
29 jan €155,20

Giften:
Ds. Schipper: €20,- (vrij te besteden), €20,- (voor de toren) en €5,- (voor
waar het meest nodig). Ds. Antonides: €10,- (voor de toren).
Contactpersoon mw. Petter: €5,-.
Hartelijk dank.
SAMENLOOP VOOR HOOP
Op 23 - 24 juni is er voor de 2e keer een Samenloop voor hoop in
Twenterand, dit keer in Vriezenveen. Het doel van deze loop is om zoveel
mogelijk geld binnen te krijgen voor onderzoek en genezing van kanker.
Als Protestantse gemeente te Vroomshoop leek het ons geweldig om als
één gemeente dit doel te steunen.
De komende tijd kunt u over deze Samenloop voor hoop regelmatig iets
lezen in de Kerkbode.
Lijkt het u/jou ook mooi om samen mee te lopen voor dit goede doel, geef
u/jou dan op via: www.samenloopvoorhoop.nl/twenterand, ga dan naar
Help en doe mee, dan op aanmelden klikken. Aanmelden als teamlid bij
team 20: “Protestants Vroomshoop loopt voor hoop”.
Het inschrijvingsbedrag is €15,=. Hiervoor krijgt je o.a. een T-shirt.
Wij hopen dat er minimaal 2 groepen van 15 a 20 lopers meedoen, maar
stilletjes verwachten wij er meer. PG te Vroomshoop, Kom in actie!!!
Voor vragen kunt u terecht bij: Liza Staarman tel. 643897 of Truus Zomer
tel. 643378.
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Mededelingen
Agenda.
week 8: geen
20-02-2017
20-02-2017
21-02-2017
22-02-2017
23-02-2017
28-02-2017
01-03-2017
01-03-2017
01-03-2017
01-03-2017
03-03-2017

catechisaties; ook vrije week ds. Antonides.
19.30u. moderamen, in KCHA
19.30u. diaconie in KCI
19.30u. ckr in KCI
20.00u. kringgesprek V&T in KCHA
19.45u. vrouwencontactgroep in KCI
20.45u. Bijbelkring in KCHA
09.30u. woensdagochtend-gespreksgroep V&T in KCI
09.00u. werkgemeenschap predikanten, in Den Ham
19.30u. kleine kerkenraad, in KCHA
19.30u. Hvg Ruth, in KCHA
18.45u. gebedskring in KCHA

Woensdagochtend-gespreksgroep V&T.
In de vorige Kerkbode hebben we i.v.m. de vorige keer genoemd: het
belang van streven naar algemeen levensbehoud; dat past eigenlijk mooi
bij wat afgelopen zondagochtend naar voren kwam: zoeken vanuit het
evangelie naar het vitaal-goede; laten we het daarover hebben op 1
maart; hartelijke groeten, ds. Antonides.

UPDATE WAYPOINT TWENTERAND
We kijken terug op een bijzonder jaar. Het oversteeg zelfs onze
verwachtingen! Zo denken we bijvoorbeeld met veel plezier terug aan het
mini-congres in oktober. We kijken uit naar wat we in 2017 met elkaar
mogen beleven in Twenterand. We willen jullie bedanken voor jullie steun!
Plannen voor 2017
Waypoint wil graag de kennis die zij heeft delen en verspreiden, zodat
vrijwilligers en ouders/opvoeders nog meer toegerust worden. De beste
preventie begint thuis! Dit is ons uitgangspunt en onze passie voor de
komende jaren. Daarnaast staan wij met onze zelfhulpgroep”Moedige
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Ouders” klaar voor de naasten van verslaafden. Ook het maatjesproject
krijgt meer ruimte in dit nieuwe jaar.
Samenwerking met Raise Up
We zijn blij met de samenwerking met Erik Smit en Wietske Noordzij van
Raise Up. Hun passie is het versterken van kerken op ‘t gebied van kinderen jongerenpastoraat. Mooi om daarin samen op te trekken in
Twenterand.






Laat je toerusten en zet je in!
Veel mensen willen iets betekenen voor een ander. Maar soms blijft het
hangen bij een idee: 'Wat zou ik kunnen doen?' Kom in actie en laat je
door ons trainen om van nog grotere waarde te kunnen zijn voor een
ander én voor Twenterand!
Training voorlichters en ervaringsdeskundigen - 3 maart 2017
Trainerscursus Oudercursus 'Maak ze Sterk' - 3 en 4 maart 2017
Training maatjes (vanuit kerken) - 16 mei 2017
Beleidscursus jeugdpastoraat (Raise Up) - 8, 15, 22 mei en 12 juni 2017
Wij zijn op zoek naar jou!
Omdat er veel mooie dingen op ons pad komen, zijn we per direct op
zoek naar uitbreiding van ons vrijwilligersteam. We zoeken:

1) Voorlichters
2) Ervaringsdeskundigen
3) Maatjes
4) Ambassadeurs
5) Evenementorganisatoren
6) PR/Communicatie/ Sociale media
7) Administratief medewerker
8) Kartrekker collecteweek
9) Wijkhoofden collecteweek
10) Kartrekker lokale
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Agenda 2017
Naast genoemde trainingen staan op de agenda:
 Interkerkelijke gebedsgroep voor jongeren & gezinnen in Twenterand
o elke eerste dinsdag van de maand
 Zelfhulpgroep “Moedige Ouders”
o elke derde donderdag van de maand
 Collecteweek 2017
o 11 tot en met 16 december 2017

Mail voor meer informatie en details naar info@waypointtwenterand.nl.
Like onze Facebookpagina om op de hoogte te blijven:
WaypointTwenterand
Bijbelleesrooster
Zondag
19 februari
Maandag
20 februari
Dinsdag
21 februari
Woensdag
22 februari
Donderdag
23 februari
Vrijdag
24 februari
Zaterdag
25 februari
Zondag
26 februari
Maandag
27 februari
Dinsdag
28 februari
Woensdag
1 maart
Donderdag
2 maart
Vrijdag
3 maart
Zaterdag
4 maart

Psalm 83
2 Kronieken 8: 1-11
2 Kronieken 8: 12-18
2 Kronieken 9: 1-12
2 Kronieken 9: 13-31
1 Korintiërs 3: 1-9a
1 Korintiërs 3: 9b-23
Psalm 62
1 Korintiërs 4: 1-13
1 Korintiërs 4: 14-21
Matteüs 6: 1-15
Matteüs 6: 16-23
Matteüs 6: 24-34
Matteüs 7: 1-12
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