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Aswoensdag 2017 :
nog 40 dagen Hoe komt men aan de naam aswoensdag? Oorspronkelijk
was Aswoensdag een dag van boetedoening, waarop de gelovigen een
kruisje van as op het voorhoofd kregen getekend. Zo toonden zij berouw
voor hun begane zonden. Aswoensdag is een oeroude kerkelijke
gebeurtenis. Dit gebruik wordt ook wel in de Ev.Lutherse kerk gedaan.
Aswoensdag is de eerste dag van de 40-daagse vasten/ bezinningsperiode
voorafgaand aan Pasen. In die veertig dagen voor Pasen leefden de mensen
heel sober, er werd alleen het hoogstnoodzakelijke gegeten. De vastentijd
herinnerde de christenen aan een verhaal uit de bijbel waarin Jezus veertig
dagen in de woestijn doorbracht zonder eten en drinken. As is een teken
van menselijke gebrekkigheid en sterfelijkheid. As is ook een teken van
nieuw leven. In vroegere tijden werd met as gewassen: as heeft een
reinigende kracht. Ook het afbranden van de stoppels op akkers maakt de
grond vruchtbaar. As werd op het hoofd van zondaars gestrooid; as reinigt
en geeft kracht tot nieuw leven. De as voor het askruisje is afkomstig van
de verbrande en gezegende palmtakjes van de paasperiode van het
voorgaande jaar. Als symbool betekent het dat de takjes van jubel en
vreugde verbrand moeten worden - door de dood heengaan - om tot teken
te worden van het kruis, de dood en de verrijzenis.

Zondag 5 maart 2017.
Eerste zondag van de veertigdagentijd.
Kleur Paars.
09.30 uur: Ds. J.A. Antonides in Kerkelijk Centrum Irene.
Organist: Alice Oosterveen.
Tienerkerk en Tienerkerk JONG! (gr. 7 en 8).
Kindernevendienst (gr.4 t/m 6): Lars Elzinga en Anja Kleinjan.
Krummeldienst (gr.1 t/m 3).
Kinderoppas: Jannemiek Uitzetter en Bo Timmer
19.00 uur: Ds. F. Schipper in Kerkelijk Centrum Irene.
Organist: dhr. R. Vos van Avezathe.
Collecten: Diaconie, uitgang: Kerkrentmeesters.
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Uitleg van de werkgroep liturgische schikkingen
Het thema van de schikkingen is “Geloof in het leven” .
In de veertigdagentijd lezen we verhalen over geloof in het leven. Deze
gaan over Jezus, die op weg gaat naar Pasen. Maar ook over andere
mensen, die iets van die weg meemaken. Ze ontdekken dat God een God
van leven is. Steeds opnieuw blijkt dat mensen kunnen geloven in het leven.
Want het licht van Pasen zal gaan schijnen.
De lezing: Mattheüs 4: 1-11 “Waar leef je van?”
Veertig dagen en veertig nachten is Jezus in de woestijn, Hij wordt op de
proef gesteld. Gebruikt Hij zijn gaven? Nee, Jezus gelooft niet in
machtsvertoon. Hij gelooft in het leven.
Krummeldienst
Aanstaande zondag 5 maart is er weer een Krummeldienst in Kerkelijk
Centrum Irene. Het gaat over Jona, God wilde dat hij naar Ninevé zou gaan,
maar dat wou hij niet. Jona ging de andere kant op en kwam op zee in een
storm terecht…..zondag hoor je hoe het afloopt.
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.
Woensdag 8 maart. Biddag.
Kleur Paars.
19.30 uur: Ds. D.J.D. Kroeze in Kerkelijk Centrum Irene.
Collecten: Kerk in Actie (nieuw project, zie Mededelingen).
Zondag 12 maart 2017.
Tweede zondag van de veertigdagentijd.
Kleur Paars.
09.30 uur: Ds. F. Schipper in Kerkelijk Centrum Het Anker.
Doopdienst. De Kleur van deze dienst is Wit.
De Heilige Doop zal worden bediend aan:

SENN Kleinlugtenbeld.
Kindernevendienst: Marike de Boer en Herrald Moes.
Zondagsschool: Pia Lantink en Ineke Ningbers.
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Kinderoppas: Ina Dogger en Dorinda Grondman.
09.30 uur: Ds. J.A. Droogendijk in Kerkelijk Centrum Irene.
Organist: dhr. J. Visser.
Kindernevendienst: Herma Jansen en Marjon Joor.
Kinderoppas: Ineke Kleinlugtenbelt en Noria Snijders.
19.00 uur: Dhr. J. Boersma in Kerkelijk Centrum Irene. Jeugddienst.
M.m.v. “4tune”.
Collecten: Zending, uitgang: Kerkrentmeesters.
De lezing: Mattheüs 15: 21-28 “Met wie leef je?”
Dit verhaal gaat niet alleen over Jezus. Het gaat ook over een vrouw. Ze
laat zich niet uit het veld slaan door Jezus’ opmerking dat je het brood van
de kinderen niet aan de honden geeft. Want de honden eten de kruimels
die onder de tafel vallen. Zo heeft ook zij aan een klein kruimeltje genoeg.
De uitleg van de schikkingen volgt via de afkondigingen c.q. de beamer.
Jeugddienst 12 maart: “De helpende hand”
Je zit eindelijk weer op de bank na een zware schooldag. Je denkt nog even
snel mijn Instagram checken. Maar dan hoor je uit de keuken een stem. Je
weet al hoe laat het is. Lieverd wil je de tafel even dekken? Nee, dat wil je
niet, je wilt lekker op de bank zitten. Na zo’n zware dag wil je eigenlijk niets.
Maar toch, je moeder staat ook altijd voor je klaar. Dus met een flinke portie
tegenzin ga je aan de slag. Een helpende hand voor elkaar zijn. Elkaar
vragen om iets of iets geven aan een ander. Dat is soms best lastig en
moeilijk. Toch wil Jezus dat wij een helpende hand voor elkaar zijn. In het
verhaal van de arme weduwe wordt duidelijk dat de hoeveelheid er niet toe
doet. De arme weduwe gaf al haar geld. Dit kon ze niet missen van haar
levensonderhoud, maar ze deed het wel. Daarom legde Jezus uit dat deze
gift de grootste was van alle andere, want zij gaf iets wat ze niet kon
missen. Kunnen wij ook zijn als de arme weduwe? Kunnen wij iets missen
wat we eigenlijk niet kunnen of willen missen? De heer Jaap Boersma zal
met ons nadenken over dit thema.
De heer Jaap Boersma heeft in Zwolle een (gratis) eetcafé opgezet, waarin
hij praktisch handen en voeten geeft aan omzien naar de ander. Jaap heeft
jarenlang met zijn gezin in Sri Lanka gewoond en is de laatste tien jaar bij
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Tear betrokken geweest. Bij de grote noodhulpacties, zoals de tsunami, de
aardbevingen in Pakistan en in Haïti en recentelijk de tyfoon op de
Filippijnen en de hulp aan vluchtelingen in Irak. Hij is goed bekend met veel
landen in Azië en Latijns-Amerika.
Muzikaal zal de band “4tune” onze begeleiden. De band “4tune” is een band
met gedreven muzikanten met een passie voor muziek en God.
Wij beginnen om 19.00 uur in Kerkelijk Centrum Irene.

UIT DE WIJKEN.
De bloemen gaan als groet en ter bemoediging naar:
KCHA: 05 maart Dhr. J. Potgieter, Stobbelaan 19,
12 maart Mw. J. Ekkel-Prenger, De Meulenbelt 54.
KCI: 05 maart Mw. G.A. de Groot-Hogenhuis, Hoofdstraat 44,
12 maart Dhr. A.H. Bos, Julianastraat 91.

Onze jarigen:
07 mrt. Dhr. H.J. Marissen, Koninginneweg 24, 7681GH (80)
08 mrt. Mw. B.H.T. Ekkel – Nijboer, In de Hoven 22, 7681MH (83)
10 mrt. Mw. H. Klaren – Kremer, Mauritsstraat 33, 7681WR (80)
13 mrt. Mw. H. Kleinlugtebelt – Otter, 1ste Blokweg 39, 7681GL (86)
14 mrt. Dhr. H. Bokhorst, Oranjeplein 5/05, 7681AZ (86)
15 mrt. Mw. H. Smelt – Kwakkel, Churchillstraat 16, 7681XT (91)
15 mrt. Dhr. G.J. Slotman, Zwolsekanaal 11, 7681EB (85)
17 mrt. Mw. A. Leemhuis – Zandbergen, Oranjeplein 5/14, 7681AZ (85)
17 mrt. Dhr. J. de Jong, Hoofdstraat 14G, 7681DG (81)
Verhuisd: Mw. A. Hekman, Beukenhoek 26 naar Het Flierborgh,
app. 16, Oranjeplein 5, 7681 AZ.
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Jeugdcollectanten Irene:
5-3:
1. Damian Kottier
2. Inka Westerink
3. Nienke Westerink
4. Rick Kaas
5. Janiek van der Veen
6. Nick Timmerman

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

Diaken
Twan Kamphuis
Jens Kamphuis
Lise Tieman
Marit Tieman
Femke Tieman

Wijk 1 KCHA - Ds. F. Schipper.
Bij de diensten
De veertigdagentijd is begonnen.
Het thema, waarmee de kinderen naar de verhalen uit de Bijbel luisteren
is:

“Geloof in het leven”.

We luisteren met hen mee en lezen in de morgendienst op 12 maart uit
Matteüs 15 vers 21-28.
In deze dienst, in Kerkelijk Centrum Het Anker zal Senn gedoopt worden.
Hij is geboren op 29 januari 2017. Senn is de zoon van John en Sabine
Kleinlugtenbeld en het broertje van Lynn.
In de avonddienst op zondag 5 maart luisteren we naar het gesprek dat
Jezus heeft met Nikodemus – Johannes 3.
Bijbelkring
Tijdens de Bijbelkring in Kerkelijk Centrum Het Anker lezen we gelijkenissen
van Jezus.
De eerstvolgende keer dat we bijeen komen is op dinsdag 21 maart om
20.45 uur. Hartelijk welkom!
Veertigdagentijd

ZIEN IS GELOVEN
GELOVEN IS ZIEN
Gezegende veertigdagen gewenst.
F. Schipper
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Wijk 2 KCHA - Ds. J.A. Antonides.
Groet.
Nu deze kopij verzameld wordt, ben ik de draad weer aan het oppakken na
wat vrije dagen, terwijl grieperigheid thuis ook ons lang niet ongemoeid liet.
Na de mooie fusie dag wordt er meer en meer gezocht naar: details nog
weer verder op elkaar afstemmen. Met geleidelijkheid. Omdat we samen
een grote kerkelijke gemeente zijn, kan dat uiteraard nooit in zeer korte tijd
allemaal anders ingericht zijn; en dat forceren hoeft ook niet; er zijn vele,
vele facetten; maar we gaan stap voor stap verder, met veel vertrouwen.
Want wat ik zo hoor, -- en dit stemt tot blijdschap en hoop --, spreekt er
uit de afgelopen Kerkbalans ook inderdaad uw vertrouwen. Terwijl de toren
een apart project is, waartoe afzonderlijk heel andere fondsen / giften zijn
en worden gezocht / gegeven. Onze voorzitters schreven daar ook onlangs
al over. Voor nu: alle goeds en zegen, en hartelijke groeten aan u en
jullie, ds. J.A. Antonides en familie.
Wijk A KCI - Ds. J.A. Droogendijk.
Bij de kerkdiensten
Zondag 12 maart
De tweede zondag in de Veertigdagentijd. Het project wijst als thema aan:
Met wie leef je? Uit de Bijbel lezen we Matteüs 15: 21 – 28, het gesprek
van onze Heer Jezus Christus met de Kananese vrouw.
Uit de gemeente
- Henk Beldman, Wilgenhoek 15, is in het ziekenhuis te Almelo geopereerd
aan de bloedvaten in zijn been. Inmiddels is hij weer thuis, maar het herstel
zal nog wel enige tijd duren.
- Ook mevr. L. Kolkman-Valk, Koninginneweg 21, is weer thuis. Alle
onderzoeken wezen uit dat er geen verontrustende fysieke oorzaak is voor
haar klachten. Volgens de specialisten is er een goede kans dat de
verschijnselen verdwijnen. We hopen dat zij gelijk hebben.
- Dhr. J. Schuldink, Irenestraat 18, is vanwege een herseninfarct ruim een
week opgenomen geweest in het ziekenhuis te Almelo. Hij verblijft nu in
het Roessingh te Enschede voor revalidatie.
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Geboren
Op 20 februari hebben Gerco Bijlstra en Harriët Dijkman, Grotestraat 52 in
Den Ham, een zoon gekregen. Zij hebben hem de namen Jonas Samuël
gegeven. Op het kaartje staat: Ontvangen in geloof, teken van hoop,
geboren uit liefde. Wij feliciteren Gerco en Harriët en hopen voor hen drieën
op veel zegen, gezondheid, geluk en liefde.
Afwezig
Van zaterdag 4 maart tot en met vrijdag 10 maart ben ik vrij. Een groot
deel van deze periode ben ik elders voor een studiebijeenkomst. Het gaat
over de vraag hoe te preken in een tijd waarin er politiek en sociaal van
alles verandert. Moeten we daar als kerk uitdrukkelijk op ingaan en zeg
maar daardoor onze agenda laten bepalen? Of moeten we onszelf blijven
en ook dan de kern van het evangelie verkondigen? Dit is iets wat we elke
keer opnieuw moeten ontdekken. Maar het kan zinvol zijn om te kijken naar
de manier waarop mensen dit in het verleden hebben aangepakt. In de
jaren dertig van de vorige eeuw was het spannend: het nationaalsocialisme
kwam op. Hoe reageerden de theologen en de kerkleiders hierop? Het
belooft een intensieve aangelegenheid te worden met inleidingen van
deskundigen uit Duitsland, Amerika en Nederland; hiernaast zijn er
werkgroepen. Na deze dagen moet ik omschakelen, want op zondag is er
weer gewoon dienst. Voor u geldt dat ik er even niet ben. Tijdens mijn
afwezigheid nemen de collega’s waar.
JAD
Wijk B KCI - Ds. D.J.D. Kroeze
Biddag 8 maart
Prediker 2:20-27 staat op het rooster: alles is zwoegen en najagen van de
wind, dus je kunt maar beter genieten en je aan eten en drinken te goed
doen. Is dat zo? Nogal bot komt dat op mij over. Hebben we niet iets meer
te vragen? Ik heb wel meer om voor te leven. Maar de tekst reikt dieper:
je kunt altijd genieten van het meest basale, daar kun je God om bidden.
Dat geldt ook als het voor de rest tegenvalt… zogezien is het weer een
hoopvolle gedachte. Uitgestoeid met deze tekst ben ik nu nog lang niet,
maar het biddend vieren zal zeker belangrijk zijn in deze dienst.
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Doopdienst 19 februari
Twee kinderen zijn gedoopt. Zij kregen de volgende teksten mee als
zegengebed:
Milan Bos, Boekweitakkers 17, zoon van Henri en Angela, 7681LM
Vroomshoop.
Jesaja 55:3 (BGT) “Kom naar mij toe, en luister goed, dat geeft leven. Ik

beloof dat ik voor altijd jullie God zal zijn, uit liefde”.
Matthijs, Matthijs Theodoor Hilbert Oosterveen, zoon van José en René, de
Wulp 10, 7609LK Almelo. Ps 139: 13,14 (BGT): “U maakte mij in de buik
van mijn moeder. Elk deel van mijn lichaam hebt u gevormd. Ik dank u
daarvoor. Want het is een wonder”.
In memoriam Hendrikje Derks-Ekkel
Ze stond bekend als Zusse, of oma Zusse: als oudste van 13 kinderen uit
het gezin Ekkel aan de Blokweg was ze natuurlijk de grote zus die meehielp
met opvoeden. Ook in haar eigen gezin stond ze in het middelpunt en wist
ze iedereen sterk aan zich te binden. Iedereen hield van haar. Aan De
Meulenbelt 48, waar ze woonde, maar ook in de drie weken dat ze in het
Haarhuus woonde, had ze al menig bewoner voor zich gewonnen. Je hoorde
er gelijk bij, en ze ging op vriendelijke en vrolijke manier met je om, terwijl
ze bovenal erg zorgzaam was. Ze had een sterk karakter, ze had de teugels
goed in handen. Ze hield van veel mensen om zich heen, maar in alles wilde
ze telkens het beste voor iedereen. Op de dankdienst voor haar leven,
donderdag 23 februari, klonk dan ook vele mooie herinneringen, van haar
kinderen en kleinkinderen, die met een lach en een traan lieten voelen hoe
ze hielden van Zusse.
In deze dienst noemden we haar een herderinnetje: iemand die zorgt voor
haar schapen, en als doel heeft ze naar grazige weiden te brengen. Naar
plekken waar het goed toeven is. En dat was haar levensmissie: zorgen en
helpen. En, met humor, voorzag ze iedereen van koffie, koek, snoep en
droge worst. We noemden haar herderinnetje, naar voorbeeld van de
herder in Psalm 23: de Heer is mijn herder. Die Psalm moet haar veel
gezegd hebben: de Heer zorgt voor ons als zijn schapen, zodat ons niets
ontbreekt. Hij brengt ons naar een goede plek, ook als we door een dal van
diepe duisternis moeten. Toen ik de laatste dag bij haar was, lazen we deze
psalm. Zusse zat toen in het diepe dal, van ziekte, en ze vermoedde dat dit
dal tot de dood zou leiden. Maar zelfs daar leidt u mij, uw stok en uw staf
vertroosten mij, lazen we. En ook hierdoorheen werd herderin Zusse geleid,
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om uit te komen bij een andere, hemelse, plek. Een plek van overvloed,
een feestmaal. Een plek van overvloed, maar waar geen verdriet en dood
is.
Bij het lezen van deze psalm moesten we terugdenken aan Dinie, Zusse’s
dochter. Vijf weken geleden nog maar was de dankdienst van haar leven,
toen we ook deze psalm lazen. Zusse lag toen op een ziekenhuisbed in de
kerk, gebracht door de wensambulance. Ze was een paar dagen ervoor nog
doodziek geweest, maar nu kon ze erbij zijn. Heel intens was dat, net als
het moment dat ze elkaar voor het laatst ontmoetten in het huis van Dinie.
Ze waren stil, keken elkaar aan, zeiden zonder woorden meer dan een
mensenleven. Ze wisten: de stem van de Goede Herder, roept ons. Naar de
plek waar ze veilig zijn in Jezus armen. Kinderen, kleinkinderen, broers en
zussen: de kracht van Onze Heer gewenst.
Bericht van overlijden
Kees Mulder, De Meulenbelt 2a, 7681AA Vroomshoop, is rustig ingeslapen
in de ochtend van zaterdag 25 februari. Na een ziekbed van enkele
maanden, waarin dan weer hoop was, en dan weer tegenslag, werd het de
laatste week duidelijk dat het niet meer goedkwam. Toen hij dat wist, was
het voor hem genoeg. Hij ging donderdag naar huis en is eigenlijk heel snel
ingeslapen. Zondag is hij herdacht met het lied ‘Neem Heer mijn beide
handen’. Dat lied vond hij mooi en ‘t herinnert tegelijk aan de eerdere
liefdes die hij en zijn vrouw Jouk moeten missen: zijn overleden vrouw
Immy Visser, en Jouks man Kor Bolhuis. Donderdag 2 maart om 11.00 uur
is de dienst van afscheid en dankbaarheid in KC Irene. Daarna wordt hij
begraven bij Immy op de begraafplaats in Mirns, Friesland. Voorafgaand
aan de dienst is er gelegenheid tot condoleren. Een in memoriam zal in de
volgende Kerkbode verschijnen. Jouk, kinderen en kleinkinderen van beide
kanten: sterkte gewenst, ook van onze Here.
Ds. David Kroeze

Jeugd en jongere gemeenteleden
World Servants acties.
Er staan weer nieuwe acties op het programma. Een huis-aan-huiscollecte in de week van 27 februari - 4 maart. De kledingbak voor Irene
zat onverwacht snel vol en wordt deze week geleegd. De lopende acties:
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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 of Dinie Baan, 06-53400874.
Achter de schermen: Dinie en Egbert Baan
Als World Servants team zijn we blij met twee mensen die zich hebben
aangeboden om het actievoeren te begeleiden. Dinie en Egbert zijn in
Beerzerveld komen wonen vanuit Nijverdal en sluiten zich aan bij de PG
Vroomshoop. Ze zijn vijf maal meegeweest met een World Servants reis en
kwamen hier aan precies op het moment dat we begonnen met actievoeren.
We zijn blij dat ze met hun ervaring ons wegwijs kunnen maken!
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. 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 het is wat slap. We kijken naar hoe de Geest
werkt, en of we daarvan genoeg weten en begrijpen. In deze Geest zoeken
we naar concrete handvaten voor ons dagelijks leven, om (meer) te leven
met God. Het is bedoeld voor jongere gemeenteleden en ouders.
Maandagen 13 en 27 maart, 3 april. Voor info: Ds. David Kroeze 0616856392, Henri Westerink henrihettywesterink@kpnplanet.nl, Annet
Sanderman, Marie-Louise Klaren.
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Nieuws uit de kerkenraad
In februari heeft de grote kerkenraad weer vergaderd. Behalve over
algemeen zaken is er ook gesproken over de invulling van de erediensten
vanaf januari 2018. In de afgelopen maanden heeft een werkgroep van 9
gemeenteleden nagedacht over eventuele aanpassingen en vervolgens een
uitgebreid plan naar de kerkenraad gestuurd.
De grote kerkenraad heeft hieruit een aantal voorstellen overgenomen.
Naast de meer bekendere diensten zullen er ook diensten voor bepaalde
doelgroepen aangeboden worden. Denk daarbij aan leerdiensten, vespers,
zangdiensten, jeugddiensten, kerk.nu-diensten en doopdiensten. Ook zal er
variatie in de aanvangstijden van de diverse diensten mogelijk zijn. De
viering van het Heilig Avondmaal zal op meerdere momenten in een gebouw
gehouden worden. Het is de bedoeling dat deze aanpassingen nu in het
preekrooster 2018 ingevuld gaan worden en dat u hier de komende tijd
verder over geïnformeerd zult worden. In de loop van 2018 willen we
bekijken of we de juiste keuzes hebben gemaakt. Bovenstaande heeft ook
te maken met het nadenken over ons kerkzijn in deze tijd. Hoe kunnen en
willen we het pastoraat en het omzien naar elkaar bij onze
kerkgemeenschap invullen als we merken dat het steeds moeilijker wordt
ouderlingen en contactpersonen te krijgen. Dit onderwerp zal tijdens de
volgende vergadering van de kerkenraad besproken worden, maar het zal
duidelijk zijn dat dit ook iets is dat de hele gemeente aangaat! Pastoraat is
omzien naar elkaar en dat begint dus bij ons allemaal. Natuurlijk hebben
we ambtsdragers nodig, maar de invulling van de vacatures is niet de
oplossing op zich. Samen zullen we invulling aan het pastoraat moeten
geven.
Tot slot: afgelopen zondag is het toegezegde bedrag van de actie
kerkbalans bekend gemaakt.
Een mooi bedrag, waar we dankbaar voor zijn. Veel gemeenteleden hebben
meegeholpen aan deze actie en ik wil hen dankzeggen voor hun inzet.
Henk Nieboer, voorzitter kerkenraad.

VAN DE DIACONIE.
Collecteopbrengsten diaconie:
Februari
12 Jeugdwerk
19 Diaconie

€
€
12

311,57
329,22

Seniorenvakanties en Zorgvakanties
Wilt u er eens op uit?
Het vakantiebureau.nl organiseert ruim 50 jaar vakantieweken op prachtige
locaties in Nederland. Ze zijn gespecialiseerd in seniorenvakanties, maar
ook in begeleide vakanties voor mensen die in het dagelijks leven extra zorg
of begeleiding nodig hebben. Enthousiaste vrijwilligers maken deze
vakanties mogelijk.
U mag natuurlijk contact met ons opnemen voor meer informatie, voor het
reserveren van een vakantie of voor het aanvragen van de Vakantiegids
2017, telefoon 0318-486610 of mail:info@hetvakantiebureau.nl
Plaatselijke contactpersonen zijn J. Wetering, telefoon 0546-643846 en R.
Kamermans, telefoon 0546-643366.

Tevreden zijn betekent niet
dat al jouw wensen vervuld zijn,
maar dat je beseft
dat je al zoveel bezit.
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VAN DE KERKRENTMEESTERS
Collectes van februari:
05 febr. € 252,99
12 febr. € 52,85

19 febr. € 263,50
26 febr. € 330,85

Verantwoording van de giften.
Voor de toren van Het Anker ontving Ds. Schipper €10,-. Voor 'waar het
meest noodzakelijk' ontving hij €20,-. Voor onderhoud van het orgel ontving
Ds. Schipper €50,-. Ouderling Benus ontving €10,- voor de toren. De

diaconie heeft een gift van €10,- ontvangen.
Via de contactpersonen van Het Anker zijn de volgende giften ontvangen:
mw. Netters €10,-(bloemen), mw. Jans €20,-(toren), mw. Reinders €10,(bloemen) en mw. Flierman €5,10 (toren). Hartelijk dank.
Opbrengst Aktie Kerkbalans 2017
De Aktie Kerkbalans heeft dit jaar een bedrag van ruim € 347.500,opgebracht.
Het College van Kerkrentmeesters is dankbaar dat (ondanks het feit dat de
opbrengst minder is dan vorig jaar) dit resultaat bereikt is.
Het College wil u dan ook heel hartelijk danken voor uw toezegging.
Tevens willen wij de vele vrijwilligers, betrokken bij de actie Kerkbalans,
bedanken voor hun inzet. Zonder hen zou het niet gelukt zijn.
Tot slot nog het verzoek aan de mensen die hun toezeggingsformulier nog
niet hebben ingeleverd. Wilt u dit zo spoedig mogelijk doen? Deze kunt u
deponeren in de brievenbus van Het Anker of van Irene.
Nogmaals: hartelijk dank voor uw toezegging!
College van Kerkrentmeesters, Protestantse Gemeente te Vroomshoop.

Mededelingen
Agenda.
de catechisaties
03-03-2017
03-03-2017
03-03-2017
06-03-2017

gaan weer verder
18.30u.
koorrepetitie cantorij in KCHA
19.00u.
koorrepetitie cantorij in KCI
18.45u.
gebedskring.
19.30u.
een sectievergadering vervalt
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08-03-2017
08-03-2017
09-03-2017

20.00u.
20.30u.
10.00u.

09-03-2017
10-03-2017
10-03-2017
13-03-2017
15-03-2017

19.45u.
18.30u.
19.00u.
19.45u.
09.30u

15-03-2017
16-03-2017
17-03-2017
17-03-2017
17-03-2017

19.30u.
09.00u.
18.30u.
19.00u.
18.45u.

vergadering zondagschoolleiding.
grote kerkenraad, na de dienst, in KCHA
jaarlijks gesprek in gemeentehuis met
pastores Twenterand
vrouwencontactgroep in KCI
koorrepetitie cantorij in KCHA
koorrepetitie cantorij in KCI
thema-avond V&T, in KCI
woensdag-ochtend-gespreksgroep V&T, in
KCI
Hvg Ruth, in KCHA
pastores-convent Twenterand, in Geerdijk
koorrepetitie cantorij in KCHA
koorrepetitie cantorij in KCI
gebedskring.

P.S. oefendata The Passion: 11-03, 25-03 en 08-04.

Paasgroetenactie 2017
Vanuit de PKN sturen gemeenteleden ook dit jaar weer een Paasgroet aan
gevangenen in binnen-en buitenland. En aan mensen en organisaties van
de lijst van Amnesty International. De Paasgroet sluit aan bij het
veertigdagenthema: Sterk en dapper.
Ook wij doen als gemeente mee aan de Paasgroetenactie.
Op zondag 12 maart kunt u na de dienst deze kaart(en) meenemen om te
versturen. Het doet gedetineerden erg goed te weten dat er aan hen
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gedacht wordt. Voor meer informatie kunt u
www.kerkinacite.nl/paasgroetenactie.
We hopen dat velen van u Paasgroeten zullen versturen!

kijken

op:

Download gratis de KiA app !
Dit
kan
via
de
link https://www.kerkinactie.nl/kom-inactie/campagnes/kerk-in-actie-app De app bevat inspirerende teksten rond
de adventsperiode en de veertigdagentijd. Het is een handig middel om
jezelf aan te sporen om je dagelijks te bezinnen op het leven en het volgen
van Jezus. Vanaf 1 maart vindt u alle informatie in de app omtrent de
40dagentijd. De app is zowel via Google Play als in de App Store te vinden
(zoeken kan bv met "40dagentijd").
Collecte biddag 8 maart en zondag 12 maart
Afgelopen jaar heeft de afronding van het KIA-project 'SAVE'
plaatsgevonden. Voor de komende jaren is er een nieuw project gekozen
'Syrische kerken als bakens van hoop'.
Kerken bieden overal hulp en Syrië is moeilijk toegankelijk voor
hulpverleners. Kerken hebben die barrière niet: zij zijn er al.
Syrië is immers de bakermat van het christendom. Syrische kerken delen in
heel Syrië voedselpakketten uit. Daarnaast bieden ze onderdak, geven ze
kinderen onderwijs, herbouwen ze huizen, scholen en ziekenhuizen.
Ook is er bijstand voor eigen gemeenteleden nodig, ze hebben het zwaar.
Van oudsher zijn christenen voor bijstand aangewezen op hun kerk voor
diaconale hulp. De kerken geven de meest kwetsbare gemeenteleden geld
voor voedsel, kleding en medicijnen. Uw steun en gebed versterkt Syrische
kerken om dit werk te doen. Laat ze juist nu niet met lege handen staan!
Lees meer op
[www.kerkinactie.nl/kerkensyrie]www.kerkinactie.nl/kerkensyrie
Ondersteun deze kerken bij hun hulpverlening
• voor 75 euro kan een gevlucht gezin een maand een kamer huren
• voor 18 euro krijgt een gezin een pakket babyvoeding
• voor 32 euro krijgt een gezin een voedselpakket
• voor gemiddeld 382 euro kan iemand geopereerd worden
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Verslag classisvergadering 9 februari 2017
Op deze eerste vergadering in 2017 gaat het wat anders dan anders. We
beginnen de vergadering namelijk met de afgevaardigden van de classis
Ommen, waarna we ons na de pauze samenvoegen met de afgevaardigden
van de classis Hardenberg. De RACV (regionaal adviseur classicale
vergaderingen), dr. J. van Beelen, geeft voor beide classes een toelichting
op de voorgestelde kerkordewijzigingen in het kader van Kerk 2025.
Het eerste gedeelte wordt geopend door ds. Hazeleger met het lezen van
Marc. 4: 35-41. Een lezing die past bij deze avond waarin Kerk 2025 centraal
staat. Ondanks alle zorgen binnen en over de kerk mogen we vertrouwen
op de nabijheid van Jezus.
Het is fijn dat alle kerken deze avond zijn vertegenwoordigd door de
afgevaardigden en andere belangstellenden vanuit de kerkenraden.
In de eerste vergadering van het nieuwe jaar dient de vergadering het
Moderamen te benoemen. Het Breed Moderamen stelt voor, om net als de
afvaardiging vanuit de kerken niet te wijzigen: ds. Hazeleger als preses, hr.
Hofsink als scriba en hr. Hallink als assessor. De vergadering gaat hiermee
akkoord. Mw. Koes blijft het secretariaat van de classis doen.
Op 19 december jl. is het gezin van ds. Winters-Karels (geref. Ommen)
uitgebreid met zoon Abel. Deze veranderde gezinssituatie heeft ds. WintersKarels doen besluiten om ontheffing van haar taken als gemeentepredikant
aan te vragen per 30 april as.
In hervormd Den Ham zal ds. De Goeijen op 12 februari as. zijn intrede
doen.
8 januari jl. werd in een feestelijke dienst de officiële akte getekend voor
een protestantse gemeente Vroomshoop. Na een proces van vele jaren
zorgvuldig voorbereiden een mooi moment. We wensen hen samen veel
nieuw elan toe.
Ds. Breunesse neemt op 19 februari as. afscheid van de protestantse
gemeente Dedemsvaart i.w. Hij heeft een beroep aangenomen naar Gees
en Aalden. Binnen nu en een jaar gaan in Dedemsvaart ook nog eens twee
predikanten met emeritaat.
Dankbaar zijn we dat we als classis Ommen 2 nieuwe afgevaardigden naar
de Generale Synode kunnen benoemen. Dhr. Siebert (geref. Ommen) als
eerste afgevaardigde en dhr. Venebrugge (herv. Den Ham) als secundusafgevaardigde.
Na de pauze voegen we ons samen met de classis Hardenberg en luisteren
we naar de presentatie/toelichting van dr. van Beelen. Hij neemt ons mee
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langs de voorgestelde kerkordewijzigingen in het kader van Kerk 2025. De
wijzigingen hebben onder andere betrekking op de classicale vergaderingen
(van nu 74 naar straks 11 classes), de afvaardiging naar deze 11 classes,
de classispredikanten (de ‘voorzitters’ van deze 11 classes) en de
verschillende (nieuwe) gemeentevormen. Met deze toelichting en
aanvullende informatie van dr. van Beelen hopen we dat de afgevaardigden
(en andere kerkenraadsleden) zo goed mogelijk toegerust zijn om deze
voorstellen in de eigen kerkenraden te bespreken en te beoordelen.
Het Breed Moderamen vergadert weer op 14 maart en op 3 april is de
eerstvolgende classisvergadering. Deze avond gaan we considereren over
de vanavond besproken kerkordewijzigingen.
Ds. van Rikxoort (preses classis Hardenberg) dankt iedereen voor zijn/haar
inbreng en nodigt uit voor een hapje en een drankje na de vergadering. Hij
sluit de vergadering met gebed.
Hilde Koes, secr. Classis Ommen
Woensdag-ochtend-gespreksgroep V&T.
Op 1 maart was als onderwerp aangewezen: zoeken naar het vitaal-goede;
op 15 maart beogen we 'ns een bepaalde uitlegsleutel te bekijken tussen
Bijbel en actualiteit; hartelijke groeten, ds. Antonides.
Thema – avond V&T op maandag 13 maart 2017
Spreker: Ds. J.A. Droogendijk
Plaats: Kerkelijk Centrum Irene, 19.45 uur.
Op 31 oktober 1517 sloeg Maarten Luther zijn 95 stellingen aan de deur
van de Slotkerk te Wittenberg. Deze handeling wordt meestal gezien als de
stoot tot de grote vernieuwingsbeweging in de kerk, die de Reformatie
wordt genoemd. In Duitsland wordt deze dag elk jaar gevierd met een
groots samenzijn in Wittenberg.
Dit jaar is het 500 jaar geleden dat Luther zijn daad stelde die zulke grote
gevolgen had. In dit “Luther-jaar” is hiervoor veel aandacht, onder het
motto: ‘2017 : 500 jaar protestant’.
Ook in Vroomshoop doen we op bescheiden wijze mee: we besteden een
avond aan het begin van de Reformatie. Er was een voorgeschiedenis:
Luther stond niet alléén in zijn moeite met de toenmalige praktijken van de
rooms-katholieke kerk. Na dat bevestigen van dat papier aan die deur trad
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er een escalatie op, een escalatie die zorgde dat wat eerst min of meer één
kerk was, uiteenviel in verschillende delen en stromingen. Het belangrijkste
zullen echter de 95 stellingen zelf zijn. Waar gingen ze over en wat was
daar nu belangrijk aan?
Als we dit helder hebben, kan er ook een gesprek ontstaan over de vraag
of wat toen zo belangrijk was ook nu nog belangrijk is. Anders gezegd:
zouden wij ons in 2017 ook nog zo druk moeten maken over wat 500 jaar
geleden de gemoederen zo sterk bezighield en de christenen verdeelde?
Een spannende vraag die om een doordacht antwoord vraagt.
Aansluitend op deze thema-avond willen wij u allemaal uitnodigen voor het
“uitje van V&T”.
Dit jaar gaan we op zaterdag 22 april a.s. naar Hasselt, we vertrekken om
12.45 uur bij K.C. Irene. De kosten bedragen 10,-- euro voor de hele
middag (incl. reiskosten).
We maken die middag o.l.v. een gids een wandeling en bezoeken de grote
kerk, het klooster, de joodse begraafplaats en de kapel. Aanmeldingen
graag
vóór
27
maart
2017
bij
dhr.
Gerrit
Westerink.
(gerritwillywesterink@telfort.nl of 0546 – 643477)
PASSION 2017
Een datum om te noteren 9 APRIL. Op deze datum zal de
jeugddienstcommissie de PASSION 2017 opvoeren. Om iedereen een kans
te geven om te komen kijken hebben wij besloten om de PASSION dit jaar
2 keer op te voeren. De eerste zal zijn om 17:00 uur en de tweede zal zijn
om 19:00 uur. Binnenkort zal er in de hal van beide kerken een melkbus
komen te staan voor een vrije gift. Als u ons initiatief wilt ondersteunen dan
waarderen wij dit zeer. Wilt u op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen
rond de PASSION 2017? Dat kan door de pagina Jongeren PKN Vroomshoop
op Facebook leuk te vinden.
Jeugddienstcommissie PKN Vroomshoop.

GOEDERENMARKT 2017
De activiteitencommissie van Het Anker, organiseert haar jaarlijkse
GOEDERENMARKT op zaterdag 13 mei 2017, op het KERKPLEIN achter de
Kerk, van 8.30 uur tot 12.00 uur.
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Wanneer u nog BRUIKBARE GOEDEREN heeft, die u kwijt wilt, kunt u dit
doorgeven aan onderstaand adres:
Mans Hekman tel: 643519 of 0620407319
Graag doorbellen voor vrijdag van elke ophaaldag!!
De ophaaldagen zijn:
zaterdagmorgen, tussen 9.00 uur en 12.00 uur op 18 maart, 8 april, 22 april
en 6 mei 2017.
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 6 mei of vrijdagmiddag 12 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.
De opbrengst van de verkoop hiervan gaat naar de kerk. Om dit mogelijk
te maken zijn we op zoek naar restanten of restjes brei/haakgaren,
brei/haaknaalden, knoopjes zijn eveneens van harte welkom.
Heb u van dit alles nog ergens wat thuis liggen en u wilt het wel weg geven:
* Wilt u het dan meegeven als men bij u komt om de spullen voor de
goederenmarkt op te halen? * Of,…u kunt het brengen op de zaterdagen
die zijn aangegeven in het stukje voor de goederenmarkt. Graag wil ik u
vragen om de brei/haakbenodigdheden even apart in een zakje of doosje
aan te bieden, zodat het gelijk gescheiden blijft van de rest en zo op de
goede plaats terecht komt.
Meerdere mogelijkheden: * u mag het ook bij mij thuis komen brengen.
(Esdoornlaan 44, Vroomshoop.) * Tevens zal er op 12 mei een doos staan
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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 met Gea Kelder,
0546-644920.
Heb je zin om te helpen als vrijwilliger op de goederenmarkt, geef je dan
op bij één van de commissieleden! Wij kunnen jullie hulp goed gebruiken.
Activiteitencommissie Het Anker, Mans Hekman, tel: 643519 of 0620407319
Jannette Heideman, 641524
Potgrondactie
Op zaterdag 18 maart 2017 houdt de activiteitencommissie van Irene haar
jaarlijkse huis-aan-huis potgrondactie. Vrijwilligers komen dan weer langs
met zakken potgrond van de bekende goede kwaliteit.
Voorgaande jaren hebben we vernomen dat er veel mensen zijn die wel
potgrond willen, maar de bewuste morgen niet thuis zijn. Daarom kun u uw
bestelling doorgeven aan: Jan Luchies, tel. 643746, John de Vries, tel.
643785, Roel Smid, tel. 641988.
Wij zorgen dan dat uw bestelling goed afgeleverd wordt.
De inhoud van de zakken potgrond is 45 liter.
De kosten zijn:
1 zak € 4.00, 2 tot 9 zakken € 3.50 per zak, 10 zakken of meer € 3.00
per zak. Alle medewerkers kunnen zich om 9.00 melden bij fa. Hofman,
Schutsluis 6. Activiteitencommissie Irene
Het Liefferdinck zoekt vrijwilligers die het leven van bewoners net
iets mooier willen maken.
Interesse of meer informatie?
Mensen die op vrijwillige basis de bewoners van Het Liefferdinck net dat
beetje extra willen bieden, kunnen voor meer informatie contact
opnemen met Gerda Lambers. Gerda: ’ Jong of oud, man of vrouw.
Iedereen is welkom als vrijwilliger in Het Liefferdinck. Als zij het maar leuk
vinden om persoonlijke aandacht te geven aan onze bewoners! En dat kan
op allerlei manieren en op tijden dat de vrijwilliger het uitkomt!’ Gerda
Lambers is bereikbaar op 06-55698770, 0900-0678 (lokaal tarief) of per
mail: g.lambers@zorgaccent.nl
Op http://www.zorgaccent.nl/vrijwilligerswerk vindt u meer informatie en
kunnen geïnteresseerden ook solliciteren als vrijwilliger. Zie ook facebook:
Zorgaccent-Saai in de zorg? Dacht ’t niet.
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Bijbelleesrooster
Zondag
05
Maandag
06
Dinsdag
07
Woensdag
08
Donderdag
09
Vrijdag
10
Zaterdag
11
Zondag
12
Maandag
13
Dinsdag
14
Woensdag
15
Donderdag
16
Vrijdag
17
Zaterdag
18

maart
maart
maart
maart
maart
maart
maart
maart
maart
maart
maart
maart
maart
maart

Psalm 91
Matteüs 7: 13-23
Matteüs 7: 24 – 8: 1
Psalm 126
Spreuken 12: 1- 9
Spreuken 12: 10-19
Spreuken 12: 20-28
Psalm 99
Zacharia 1: 1-6
Zacharia 1: 1-17
Zacharia 2: 1- 9
Zacharia 2: 10-17
Zacharia 3: 1-10
Zacharia 4: 1-14
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