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MARANATHA! 
 
Maranatha. Waar denk je aan als je dit woord leest of hoort? Misschien klinkt 
dit woord je niet onbekend in de oren, maar je weet niet wat het betekent of 
inhoudt. Misschien denk je wel aan de Hervormde Kerk op ’t Loo, want deze 
kerk heet de Maranathakerk. Of als je al wat langer komt in de gemeente, 
heb je wel eens de termen ‘maranathadienst’ of ‘maranathaconferentie’ 
horen vallen, zoals bij de kanselmededelingen. Maar verder dan een vage 
herkenning van het woord kom je niet. 
 
Maranatha. Vele ‘doorgewinterde’ gemeenteleden zullen ongetwijfeld 
ogenblikkelijk denken aan de wederkomst van Jezus Christus. Want daar 
heeft ‘maranatha’ alles mee te maken. ‘Maranatha’ is een woord dat we 
slechts één keer tegenkomen in de bijbel, en wel in de eerste brief van 
Paulus aan de christengemeente van de Griekse stad Korinthe. In  
I Kor.16:22 lezen we: ‘Als iemand de Here Jezus niet liefheeft, laat die 
vervloekt zijn. Maranatha!’  
 
Maranatha is een Aramees woord, de taal die werd gesproken door Jezus en 
de joodse christenen in het land Israel. Aramees is verwant aan het 
Hebreeuws, zoals het Nederlands aan het Duits. Hebreeuws, de taal waarin 
het Oude Testament is geschreven, werd nauwelijks nog gesproken in Israel. 
De gangbare spreektaal was Aramees.  
 
Maranatha is aan elkaar geschreven, maar het bestaat eigenlijk uit twee 
woorden, te weten ‘maran’, dat ‘onze Heer’ betekent, en ‘ata’, dat ‘komen’ 
betekent. Dan betekent het ‘Onze Heer, kom!’ Het is een gebed om de 
(weder)komst van Jezus. En daarmee is het, zeker door het veelvuldige 
gebruik, een vaste (theologische) uitdrukking geworden voor alles wat met de 
wederkomst van Jezus te maken heeft. We spreken dan ook wel van de 
‘maranathaboodschap’, en van ‘maranathadiensten’.  
 
Tweeduizend jaar geleden is Jezus al gekomen. Hij heeft aan het kruis de 
zonden weggedaan, de dood overwonnen en de duivel verslagen. Na zijn 
opstanding is hij naar de hemel gegaan en zit daar aan de rechterhand van 
zijn Vader. Ook al heeft Jezus de zonden weggedaan, de dood overwonnen 
en de duivel verslagen, deze zijn nog niet definitief verdwenen. Want nog 
steeds zijn er zonden, heerst de dood en gaat de duivel rond als een 
briesende leeuw.  
 

HARTIG & GEKRUID 
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Jezus moet nog een keer komen om zijn werk te voltooien. En als hij komt, 
zullen de zonde, de dood en de duivel voorgoed worden weggedaan. Dan zal 
Jezus zijn volmaakte koninkrijk vestigen op aarde en uiteindelijk een nieuwe 
hemel en aarde creëren. Je zou kunnen zeggen dat Jezus tijdens zijn eerste 
komst het fundament van zijn koninkrijk gelegd heeft en bij zijn tweede komst 
dat koninkrijk definitief zal vestigen op dat fundament.  
 
Paulus gebruikt dat woord ‘maranatha’ in de Korinthebrief om degenen die 
niet van Jezus Christus willen weten te waarschuwen. Hij zegt dat als iemand 
de Here Jezus niet liefheeft, die persoon vervloekt is. Dat klinkt vrij heftig en 
dat is het ook. Maar het zijn wel de feiten. Want iemand die Jezus niet 
liefheeft, wil niet weten van zijn verzoeningswerk. En blijft daarmee onder het 
oordeel van God. Die gaat voor eeuwig verloren. En is daarom vervloekt. De 
vloek van de zonde en Gods oordeel blijft op hem. Dat is de ernstige kant 
van de wederkomst van Jezus. Want dan zal het laatste oordeel ook 
plaatsvinden.  
 
Maar Jezus is juist gekomen om te redden. Hij heeft onze straf gedragen, 
ons oordeel ondergaan aan het kruis, omdat hij onze zonden op zich nam. 
En wie hem aanvaardt als Heer en Verlosser, diens zonden worden 
vergeven en die wordt wedergeboren tot een kind van God en komt dus niet 
meer onder het oordeel. Die zal straks het volmaakte koninkrijk van God 
kunnen binnengaan en deel uitmaken van de nieuwe hemel en aarde, waar 
nooit meer zonde en dood, zonde en duivel, lijden en gebrokenheid zal zijn. 
Maar God alles en in allen. 
 
Gelovigen mogen met verlangen uitzien naar de terugkeer van Jezus. Want 
hij komt om zijn volgelingen, zijn gemeente, voorgoed thuis te halen. De 
bruidegom komt zijn bruid halen om de bruiloft van het Lam te vieren. Dan 
zullen we voor altijd met en bij Jezus zijn. Is dat geen heerlijk vooruitzicht? 
Dan zal er ook definitief een einde gekomen zijn aan alle zonde en 
gebrokenheid, waar de schepping en de mensheid zo onder lijden. Dat is de 
geweldige kant van de maranathaboodschap.  
 
Want allen die de Here Jezus wel liefhebben, die zijn niet vervloekt, maar 
gezegend! Die mogen bidden om de komst van Jezus, hun Heer en Heiland, 
onze Heer en Heiland. Maranatha, onze Heer, kom! Dat is ook het gebed en 
het verlangen waarmee het laatste Bijbelboek Openbaring eindigt: Ja, kom, 
Here Jezus! En Jezus zegt: Ik kom spoedig! 
 
De maranathaboodschap is een boodschap van oordeel, maar vooral van 
herstel. Daarom is deze boodschap zo mooi en zo belangrijk en behoort ze 
die aandacht te krijgen die het verdient.  
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Daarom besteden wij regelmatig veel aandacht aan deze belangrijke, 
hoopvolle en troostrijke boodschap. En dat willen we ook deze maand doen, 
en wel op zondag 25 november, als behalve de maranathadienst ’s avonds 
ook in de morgendienst hier aandacht aan geschonken wordt.  
 
Maranatha. Ik hoop niet alleen en zozeer dat u vanaf nu precies weet wat dit 
woord betekent, maar ook en vooral ook met verlangen de komst van de 
Heer tegemoet ziet. Want hij komt spoedig, en tot die tijd mogen wij ons 
leven leven, ons werk doen, ons geloof belijden en van onze komende Heer 
getuigen. Totdat Hij komt. Maranatha! 
 
Ds. Kasper Kruithof 
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Ouderling van dienst:  br. B. Dijkman 
 
Bidstond:   Iedere donderdagavond om 19.30 uur  

    in het Leerhuis 
 
 

DIENSTEN 

Datum Tijd Voorganger Begeleiding Bijzonderheden 

Zondag 
04 november 

09.45 u. Br. G.P. Hartkamp Combo m.m.v. (mini)vejo 

2e collecte:  
Diaconie 

14.30 u. Ds. K. Kruithof Orgel & 
Combo 

Doopdienst 

Woensdag 
07 november 

09.30 u. Br. G.P. Hartkamp   Dankdag, 
scholendienst in de 
Goede Herderkerk 

2e collecte: 
Chr. 
Noodhulp 
Cluster 
t.b.v.Tsunami 
in Sulawesi 

19.30 u Br. G.P. Hartkamp Orgel & 
Combo 

Dankdag 

Zondag 
11 november 

09.45 u. Br. G.P. Hartkamp Orgel   

2e collecte: 
Orgel 

19.00 u. Eigen invulling Combo Dienst verzorgd door 
het combo 

Zondag 
18 november 

09.45 u. Ds. K. Kruithof Orgel & 
Combo 

Bevestiging 
Ambtsdrager 

2e collecte:   
Jeugdwerk 
  

19.00 u. Br. M. Penning   Jeugddienst m.m.v. 
Crossfade uit Wezep 

Zondag 
25 november 

09.45 u. Ds. K. Kruithof Orgel   

2e collecte: 
Eigen 
zending 

19.00 u. Br. T. Du Croq Orgel Maranathadienst 
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VERKIEZINGEN 
 
Op zondag 16 september 2018 is na de ochtenddienst een extra 
ledenvergadering gehouden, met als enige agendapunt, verkiezing van 
ambtsdrager. Tijdens deze ledenvergadering is Br. Gert Ruitenberg gekozen 
als wijkouderling voor wijk 03.  
 
De kerkenraad is verheugd dat Br. Ruitenberg zijn verkiezing heeft 
aangenomen. De bevestigingsdienst zal plaatsvinden op zondag 18 
november 2018. Wij wensen Br. Ruitenberg samen met zijn gezin, Gods 
zegen toe 
 
Br. Bertus Dijkman heeft in verband met zijn aanstaande verhuizing naar de 
provincie Groningen aangegeven zijn taken te zullen beëindigen als 
ouderling voor wijk 06. De kerkenraad respecteert zijn beslissing en we 
wensen hem en zijn vrouw Gods zegen toe.  
 
 

LEDENVERGADERING 
 
De kerkenraad nodigt alle leden uit voor de najaarsledenvergadering op 
maandag 5 november 2018 (aanvang 19:30 uur). Op de agenda staan in 
ieder geval de volgende agendapunten: 
 

 Verkiezing ambtsdrager (vacature ouderling wijk 06 Br. Dijkman) 

 Studie over de “Vrouw in het ambt” door Ds. K. Kruithof 
 
 

AFSLUITING BALKON BIJ HET ORGEL 
 
In verband met de orgelrenovatie zal het balkon bij het orgel tijdens en na het 
project in 2019 worden afgesloten en deze zal dan niet meer toegankelijk zijn 
tijdens de diensten.  
 
De zitplaatsen op het balkon zullen na de renovatie van het orgel ook niet 
meer terugkeren. Via het maandblad zullen wij u op de hoogte houden van 
de voortgang en de planning. 
 
 

VAN DE KERKENRAAD 
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ROOKVRIJE ZONE 
 
De kerkenraad heeft besloten om kerkgebouw en terreinen met ingang van 
heden te beschouwen als rookvrije zone. De kerkenraad vraagt iedereen om 
het buitenterrein en de uitgangen voortaan rookvrij te houden. Hiermee willen 
wij het goede voorbeeld geven en de overlast voor anderen tot een minimum 
beperken. De asbakken bij de uitgangen zullen worden verwijderd. Wij 
rekenen op eenieder zijn medewerking. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

KERKENRAADSVERGADERINGEN 
 
De data van de vergaderingen van de kerkenraad, de ouderlingen en de 
diaconie vindt u in de activiteitenagenda achter in het maandblad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- 9 - 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COLLECTEN - SEPTEMBER 

2-9-2018 Gemeente € 686,55 

 Jeugdwerk € 656,69 

9-9-2018 Gemeente € 593,11 

 Diaconie € 557,81 

16-9-2018 Gemeente € 592,92 

 Maandblad € 543,35 

23-9-2018 Gemeente € 632,85 

 Eigen Zending € 651,56 

30-9-2018 Gemeente € 531,31 

 Netivyah/Elah € 771,88 

    

CONTANT ONTVANGEN GIFTEN - SEPTEMBER  

Orgel 3x N.N. € 90,00 

Orgel  Via Br. Hartkamp € 20,00 

Gemeente  Via Br. Hartkamp € 40,00 

Gemeente Via Br. Hartkamp € 20,00 

VAN DE PENNINGMEESTER 
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COLLECTE DANKDAG 
 
Zoals u ongetwijfeld hebt gelezen en gezien in de media is Sulawesi zwaar 
getroffen door een krachtige aardbeving gevolgd door een metershoge 
vloedgolf. Er wordt gesproken over mogelijk duizenden doden. Veel mensen 
zijn nog vermist en de buitengebieden zijn nog niet eens bereikt. 
Honderdduizenden mensen hebben nu hulp nodig.  
 
De leden van het Christelijk Noodhulpcluster (Dorcas, EO-Metterdaad, Red 
een Kind, Tear, Woord en Daad en ZOA) zijn in actie gekomen voor de 
slachtoffers van deze ramp. Ze werken nauw samen met een netwerk van 
kerken en christelijke hulporganisaties in Indonesië. Leden van dit netwerk 
zijn al met medische teams aanwezig op de rampplek. Ook inventariseren zij 
welke hulp verder het hardst nodig is. Te denken valt aan: tenten, voedsel en 
schoon drinkwater, kookgerei en psychosociale hulp. Als cluster 
ondersteunen we deze hulpverlening met financiële steun en - waar nodig - 
technische kennis.  
 
Het Christelijk Noodhulpcluster vraagt of wij in onze kerk willen bidden voor 
de slachtoffers en voor zegen op de hulp die wordt gegeven? Wij willen hier 
als gemeente gehoor aan geven en zullen de (extra) dankdagcollecte 
besteden aan dit doel. 
 
Alvast hartelijk dank voor uw steun! 
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ZENDINGSCOMMISSIE 
 

► Van de commissie 

 
Het financiële overzicht van de zendingscommissie. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 Het benodigde bedrag betreft onze 7 vaste zendingswerkers. 

 Onze zendingswerkers hebben onze financiële steun en gebed hard nodig. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ZENDING-EVANGELISATIE-DOEK 

  Nodig Binnengekomen Verschil 

Januari 3.350 3.167 -183 

Februari 3.350 3.995 645 

Maart 3.350 4.234 884 

April 3.350 2.624 -726 

Mei 3.450 2.318 -1.132 

Juni 3.450 2.508 -942 

Juli 3.450 2.939 -511 

Augustus 3.450 2.386 -1.064 

September 3.450 3.719 269 

        

Totaal 30.650 27.890 -2.760 
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KERSTZENDINGSMARKT 1 OKTOBER 2019 
 
Hallo lieve mensen, 
  
Hierbij de uitnodiging voor onze kerstzendingsmarkt ‘Kerst op het plein’. 
Traditie getrouw houden wij dit op de eerste zaterdag van december en dat is 
dit jaar op 1 december bij de VEG Oldebroek vanaf 14.30 tot 18.30 uur. De 
opbrengst is volledig bestemd voor de zendingswerkers binnen onze 
gemeente. We hebben er weer zin in! 
  
Net als vorig jaar zal de markt op het plein naast slagerij van Asselt 
gehouden worden, deze locatie werd als positief ervaren door onze leden, 
maar trekt ook mensen van buitenaf (zichtbaar vanaf de weg).  
  
Dit jaar willen wij het een beetje anders doen. Wij willen, naast de groepen 
die binnen de kerk actief zijn (zondagschool, Kades, koor enz.) ook u 
persoonlijk hierbij betrekken. Hebt u een activiteit of een kwaliteit die u wilt 
inzetten tijdens deze dag, meld u dan aan.  
 
U kunt dan b.v. denken aan het aanbieden van een workshop, het knippen 
van haar, verkoop van eigen gemaakte producten, noem maar op. 
Voorwaarde is wel dat de opbrengst bestemd is voor de zendingswerkers. 
Daarnaast vragen wij aan u dat u bij het aanmelden doorgeeft wat u gaat 
doen, zodat we geen twee kramen krijgen met dezelfde producten. 
  
Vanaf 10.30 uur beginnen we met de opbouw van de tenten en worden de 
tafels en stoelen neer gezet. Vanaf 13.30 uur mogen jullie je stand gaan 
inrichten.  
 
Vergeet niet om jullie eigen haspels, verlichting, verwarming en overige 
aankleding voor de stand mee te nemen (graag voorzien van naam zodat het 
niet kwijt raakt). Extra (opklap-)tafels zijn ook altijd handig, meestal komen 
we tekort. In de tenten staat aangeven wie waar staat. 
  
Aan het eind van de avond ontvangen jullie de gebruikelijke envelop om de 
opbrengst af te dragen, dit kan bij Helmi Buitenhuis. 
  
De aanspreekpunten van de markt zijn Dik de Leeuw, Helmi Buitenhuis en 
Gert van Beek. Bij Dik mag u zich opgeven, zijn e-mail is: 
dikdeleeuw@solcon.nl of via WhatsApp op mobiel nummer:  
06 - 44 84 69 84. 
  
Een goede voorbereiding gewenst en tot 1 december! 
  
Met vriendelijke groet, 
Van de kerstmarkt organisatie 
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► Nieuws van werkers 

 
Ook naar de filmavond t.b.v. de zending op 24 november aanstaande? 

Zie: activiteiten in de gemeente! 
 
 

SPECULAASACTIE HENK EN AGNES BRINK 
 
In de maand november wordt er de jaarlijkse speculaasactie georganiseerd 
voor onze zendingswerkers Henk en Agnes Brink. 
 

 Zondag 4 november zullen de bestelformulieren samen met een 
nieuwsbrief van Henk en Agnes worden uitgedeeld in de kerk. 

 

 De ingevulde bestelformulieren kunnen in de emmers bij de uitgangen 
van de kerk worden ingeleverd t/m zondag 18 november. 

 

 De bestelde producten kunnen zaterdag 24 november worden 
opgehaald in de kerk tussen 10.00 en 12.00 uur. 

 

 We rekenen op jullie medewerking op onze zendingswerkers een 
(financiële) steun in de rug te geven 

 
Met vriendelijke groet,  
TFC Henk en Agnes  
 
 

NIEUWS VAN CHANA 
 
Chadashot mi Jeruzalem 
 
Ik schrijf iets over twee mensen die me erg hebben aan gesproken. 
 
Ik ben erg aangesproken door onlangs overleden soulzangeres Aretha 
Franklin. Op mijn zestiende hoorde ik haar zingen, tijdens de handwerk 
lessen op de middelbare school. “Sing a little prayer for me”. Ik heb me in 
haar geschiedenis verdiept. Haar vader was de beroemde Baptisten dominee 
C.L. Franklin van de New Bethel Baptist Church uit Detroit. Ze was een heel 
gelovige vrouw. Ze was wereldberoemd. Met het geld, dat ze met zingen 
verdiende,  heeft ze heel veel mensen geholpen die in nood zaten. 
De andere persoon is Ds. Martin Luther King die in 1968 vermoord is. Een 
uitspraak van Ds. King is Ängst klopte op de deur, geloof deed open, er was 
niemand”. We kunnen angst beheersen door liefde, de liefde die Christus 
geeft. 
  Hartelijke groet,  
  Chana 
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DANKWOORD EN NIEUWS VAN AART EN MARIA 
 
Oldebroek 15 oktober 2018 
 
We willen graag iedereen hartelijk bedanken voor de gebeden, kaarten en 
bezoekjes die we de voorbije periode hebben mogen ervaren. Helaas ben ik 
nog steeds niet de problemen te boven, dus als in gebed wilt blijven 
volharden zijn we u daar dankbaar voor. Ik heb nog steeds weinig energie, 
ben gauw moei en ik heb veel pijn in mijn armen, heupen, rug en benen. 
Staan op straat zit er voorlopig nog niet in, maar we zien uit naar hoe God 
deze omstandigheden gaat gebruiken.  
 
De tweemaal twee weken in het ziekenhuis heb ik als een zegen ervaren. Ik 
heb daar mensen tot de Heer zien komen, anderen mocht ik een stukje op 
weg helpen om de Heiland te vinden. Ik heb in het ziekenhuis ontdekt dat 
Gods kinderen een drietal adviezen hebben gekregen, waardoor ze als ze 
die opvolgen gelukkig kunnen leven. 
 
Mattheus: zoek het Koninkrijk, Romeinen: heb elkaar lief, Hebreeën: Spreek 
met onze lippen de lof, de ere en de glorie van God. En echt geloof me: zo 
heb ik het de laatste maanden ook ervaren. In het ziekenhuis en thuis heb de 
intense vrede, vreugde, blijdschap en het volkomen vrij zijn ervaren. Ik 
hoefde niets dan alleen maar in Gods aanwezigheid te zijn.  Echt vrij zijn en 
daarvan getuigen, wat een voorrecht. 
 
Tot nu toe heb ik een paar maal, als try-out, een activiteit bezocht, maar dat 
is nog niet erg goed bevallen. Wel zijn de projecten, hulptransporten enz. 
dankzij hulp van de kinderen, vrienden en de Stichting ‘Green Home 
Childeren’ en Maria, in Roemenië gewoon doorgegaan. De afgelopen week 
is het BROODPROJECT weer van start gegaan. 
 
Alle gevers en bidders die helpen om de voedselprojecten te financieren: 
hartelijk dank. We verlangen ernaar dat u kunt blijven geven: dan kunnen ook 
wij blijven geven. We ervaren duidelijk dat het Gods plan is dat we dit doen. 
Toch leggen we opnieuw onze bediening en gezondheid in de handen van 
onze liefdevolle Heiland. Daar zijn we veilig en Hij weet de weg en is de 
WEG. 
 
Vriendelijke Groet, 
 
Aart en Maria Elbertsen 
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CTE TEAM (Coördinatieteam Evangelisatie) 

 

► Van de commissie 

 
De activiteiten waar u/jij de komende maand aan deel kunt nemen. 
 
Dinsdag 6 november – Deur aan deur evangelisatie Oldebroek. 
In samenwerking met de IECO = Interkerkelijke Evangelisatie Commissie 
Oldebroek. U bent om 18.30 uur welkom in het Open Huis aan de Kerkstraat 
(achter de Dorpskerk). 
 
Donderdag 8 november -  Lectuurevangelisatie Friesland 
We vertrekken om 12.50 uur vanaf het parkeerterrein bij onze kerk. Vooraf 
graag melden bij de contactpersoon voor deze actie i.v.m. vervoer, Frank van 
de Brink 0525 - 63 17 04. 
 
Woensdag 21 november – Deur-aan-deur evangelisatie Wezep. 
U bent van harte welkom in het gebouw De Schakel aan de Oranjeboomlaan 
in Wezep. We beginnen ’s morgens om 09.15 uur en ’s middags om 13.30 
uur. Voor meer informatie: Aart Elbertsen, tel. 0525 - 63 18 64 / 06 - 55 13 26 
70. 
 
Zaterdag 24 november -- Backpacken in de Achterhoek 
’s Morgens om  07.45 uur vertrekken vanaf de parkeerplaats bij de kerk. 
Rond 18.00 uur bent u weer terug bij de kerk. Voor meer informatie: Aart 
Elbertsen, tel. 0525 - 63 18 64 / 06 - 55 13 26 70. 
 
Voor de laatste update, meer informatie en agenda van Operation Rescue, 
zie: www.operation-rescue.org. 
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DE OOST-EUROPA COMMISSIE (DOEK) 
 

► Van de commissie 

 
In dit maandblad leest u het verslag van de augustusreis van Dinie Lokhorst 
en Betty van Bruggen. Waarschijnlijk gaat er van 8 tot 15 november 
aanstaande opnieuw een delegatie van DOEK naar Roemenië. De 
gezondheid Erno, de administrator van de kerk in Chesau is zorgelijk nu hij 
opnieuw kuren moet ondergaan omdat de kanker weer aanwezig is en er nu 
meer uitzaaiingen zijn. Laten voor hem bidden. 
 
In Fulpüs zijn ze gestart met de renovatie van het gemeenschapsgebouw bij 
de kerk. Als eerste wordt het dak aangepakt. Door DOEK is hieraan ook een 
financiële bijdrage geleverd. De renovatie wordt door mensen uit het dorp 
uitgevoerd. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Van de overige projecten zijn er geen bijzonderheden te melden. 
 
Dan is er nog iets voor in uw agenda: het jaarlijkse stamppottenbuffet van 
door DOEK: 9 februari 2019. Meer informatie volgt in een volgend 
maandblad.  
 
Begin oktober zijn de dames weer voor de laatste keer naar de markten in 
IJhorst en Dedemsvaart geweest. Deze starten weer in het voorjaar van 
2019. 
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Bij de penningmeester zijn de afgelopen maanden de volgende bijdragen/
giften voor in de kas binnengekomen. 
 
Via: Markt Balkbrug (sept)  € 196,00 
 Markt IJhorst (okt.)   € 446,00 
 Markt Dedemsvaart (okt.)  € 335,00 
  
Voor de verkoop op deze rommelmarkten wordt door u met grote regelmaat 
leuke spullen aangeleverd. Die toch iedere maand weer een mooi bedrag 
opleveren om de lopende projecten van DOEK mee te kunnen financieren. 
Heeft u spullen die u kwijt wilt neemt u dan, graag vooraf, contact op met Nel 
Spronk en zet het niet zomaar neer. Het is ook nog steeds nodig u te vragen 
alleen goederen te brengen die schoon en heel zijn. Iets wat stuk is kan niet 
verkocht worden of worden meegenomen naar Roemenië. 
 
Via de bankrekening van DOEK komen regelmatig giften binnen voor de 
diverse projecten van DOEK. Giften die via de bankrekening binnenkomen 
worden over het algemeen niet specifiek in het maandblad vermeld omdat 
men dit op het eigen rekeningafschrift kan terug vinden. 
 
Ook u willen wij natuurlijk hartelijk dankzeggen voor uw gift. 
 
 

REIS ROEMENIE - INDRUKKEN EN ERVARINGEN 
 
Augustus 2018 
 
Na een voorspoedige vlucht werden we op de luchthaven van Cluj hartelijk 
verwelkomd door Adorjan (predikant in Chesau). Genieten van de 
gastvrijheid van Magdi en Lazlo. De 1e dag een 5-tal mensen bezocht die 
steun ontvangen via het medisch project ondersteund door financiële steun 
vanuit DOEK. Boeiende ontmoetingen ondanks de warmte (zo’n 30 graden).  
 
De gemeente van Adorjan telt zo’n 170 personen; waarvan een derde deel 
ouder is dan 80. Jongeren trekken weg en een boerenbedrijfje is niet meer 
rendabel. Mannen zoeken elders werk. De volgende dag had ik pech; door 
een val op beton brak ik mijn linkerpols. Gelukkig viel de pijn mee. In het 
ziekenhuis in Cluj kreeg ik gips. De behandeling lijkt goed.  
 
Na een goede nacht besluiten we per bus vanuit Cluj door te reizen naar 
Ulmeni. Daar staan vrienden klaar om te helpen met de koffers. Het gebouw 
naast de kerk is een ideale plek voor ons. We verblijven hier 6 dagen. 
Iemand wil ons wel naar Arduzel brengen, of we nemen de bus. Fijn. 
Bezoekjes en gesprekken vinden plaats. De mensen zijn verrast me te zien 
met m’n gipsarm. Ik bemerk dat ik, door deze handicap, nu nog dichter bij de 
mens sta in hun vaak kwetsbare situatie.  
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Gesprekken met diverse personen geven nog meer beeld van het leven 
daar. Na zoveel reizen ben ik nog steeds onder de indruk van de nood waar 
met name ouderen in verkeren. Ook bezoeken we de huisartsenpost en 
brengen er o.a. de meegenomen verbandmiddelen. 
 
Bijzonder was ook het bezoek aan de kindermiddag in het zigeunerdorp 
Gelinta (zie de het filmpje via de link: https://youtu.be/DUbFfPXoZ3M?
list=PLIC6VTOKvcJ0OXhv_-0pwjFIEEUbcY3Uo). Een prachtig bezoek.  
 
De laatste dag in Arduzel met aansluitend een etentje bij Reghina in Ticau. 
Een enthousiaste zigeunervrouw die zich enorm inzet voor hulp aan de 
zigeuners en de kindermiddagen en een gaarkeuken organiseert. De 
volgende dag vertrekken we met de bus van 8 uur terug naar Cluj waar we 
voldoende tijd hebben om met Wizzair naar Eindhoven te vliegen. We kijken 
terug op een, ondanks de val, mooie en waardevolle tijd. 
Igen, Isten jo! 
 
Betty en Dinie 
 
PS. Wil je meer informatie of lijkt het je wat om daar ook es een kijkje te 
nemen, laat het maar weten. 
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Shalom! 
 
Inmiddels zijn we onze Israëlzondag al weer voorbij. Als commissie zijn we 
dankbaar dat we mogen voelen dat er steeds meer betrokkenheid is vanuit 
onze gemeente richting Gods Volk. Onze spreker Tjerko van der Wouden 
was duidelijk. Hij las voor uit Jesaja 61: de puinhopen worden herbouwd, de 
steden vernieuwd... Schriftwoorden gaan in vervulling.  Aan Israël kunnen we 
zien dat Jezus spoedig terug zal komen. Straks als Jezus terugkomt gaat het 
weer om Israël, om Jeruzalem. Allen die hen zien zullen zeggen dat zij het 
geslacht zijn dat de Here gezegend heeft. 
 
We horen dat ook gemeente-breed aandacht besteed is aan Israël – TOV! 
 
Op ‘onze Israelzondag’ 30 september jl. heeft de EO de documentaire 
“Uitverkoren en buitengesloten” uitgezonden. Het geeft een schokkende 
inkijk in de achtergronden van antizionisme en antisemitisme in Europa. Drie 
Duitse programmamakers – Joachim Schroeder, Sophie Hafner en Matthias 
Benzing – hebben maandenlang gefilmd in Duitsland en Frankrijk om de 
nieuwe Jodenhaat in beeld te krijgen. Van de bedreigde Joden in het Franse 
Sarcelles en de actievoerders voor een boycot van Israël, die dat doen in 
samenwerking met antisemitische rappers en leden van de extreemrechtse 
gemeenschap in Berlijn. En, niet te vergeten, de toenemende groep 
antizionisten binnen de Duitse Protestantse Kerken en de progressieve partij 
Die Linke. De film laat verschillende aspecten van deze moderne Jodenhaat 
zien. 
 
Zo is anno 2018  een belangrijk deel van Europa solidair met de vijanden van 
Israël, de PLO en later Hamas en de Arabische landen. En ofschoon het hier 
om een conflict gaat dat zich afspeelt in het Midden-Oosten, zijn het de 
Europese Joden die als eerste worden geraakt door de gevolgen van deze 
westerse saamhorigheid: een antisemitische grimas die zich steeds vaker 
laat zien. Waarbij een groot deel van de samenleving wegkijkt en 
onverschillig blijft. Is antizionisme het nieuwe antisemitisme?   
 
De drie makers keken ook rond in Israël en Gaza om te controleren of wat de 
Westerse nieuwsconsument zoal over het Palestijnse vraagstuk te horen 
krijgt, strookt met de werkelijkheid ter plaatse. 

ISRAËL 

GODS OOGAPPEL 

… want wie u (de Joden) aanraakt, raakt Zijn  

(Gods) oogappel aan … Zach. 2:8 
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Al zijn er geen ghetto’s meer in Europa, toch bevindt een aanzienlijk aantal 
Joodse Europeanen zich nog steeds in een sociaal isolement waarin ze 
antisemitische aanvallen en aanslagen moeten trotseren. ‘Uitverkoren en 
uitgesloten’ laat deze pijnlijke kant van de 21e-eeuwse westerse 
samenleving zien.  
 
Zo pijnlijk dat de film aanvankelijk zelfs niet uitgezonden zou worden, door de 
opdrachtgevers: het Duitse televisiestation WDR en de Franse tv-zender 
Arte. Na voltooiing weigerden beide tv-zenders de film te programmeren. Het 
programma zou niet aan hun kwaliteitseisen hebben voldaan. Na een 
hoogoplopend publiek debat in Duitsland en Frankrijk besloten de stations 
alsnog tot uitzending. Tegelijkertijd werd op de internetpagina’s van de 
televisiestations de inhoud van de film in twijfel getrokken. 
 
Bij het zien van de documentaire rijst de vraag of de Jodenhaat van nu niet 
minstens zo erg is als de Jodenhaat van voor de tweede wereldoorlog. 
Moeten wij als christenen hier geen standpunt in nemen? Lees in dit verband 
ook eens: Spreuken 24:10-12 (HSV): 
 
10 Als u zich in de dag van benauwdheid slap opstelt, 
is uw kracht beperkt. 
11 Red hen die opgepakt zijn om te sterven, 
wee als u zich afzijdig houdt van wie wankelend ter 
slachting gaat . 
12 Wanneer u zegt: Zie, wij hebben dat niet geweten, 
zal Hij Die de harten toetst, dat niet merken? 
Hij Die uw ziel gadeslaat, zal Hij het niet weten? 
Immers, Hij zal een mens vergelden naar zijn werk. 
 
Een gedeelte dat wel wordt aangehaald als het gaat om de holocaust, de 
systematische Jodenvervolging en genocide door de nazi’s en hun 
bondgenoten voor en tijdens de Tweede Wereldoorlog. Dat mag toch niet 
weer gebeuren! 
 
https://christenenvoorisrael.nl/2018/10/eo-documentaire-over-antizionisme/ 
 
Via deze link kunt u de documentaire op de computer bekijken. 
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HUISKRINGAVOND WIJK 5 
 

Wijkontmoeting 22 november in “de Hullen” 
 
Op donderdag 27 september is de eerste HK5 avond geweest. Tijdens deze 
avond is het idee ontstaan om de Wijkontmoetingsavond bij de bewoners van 
“de Hullen” te organiseren. Veel van de bewoners in en om de Hullen kunnen 
de diensten niet meer bezoeken. Vandaar het idee om naar hun toe te 
komen. Wijk 5 bestaat uit 131 leden en vrienden waarvan er 10 bij “de 
Hullen” wonen dus we verwachten veel bezoek aan onze medeleden in “de 
Hullen”. 
 
We hopen op een gezellige ontmoeting. De avond begint om 19:00 uur en 
zal tot maximaal 21:00 uur duren. Dinie Lokhorst zal deze avond iets 
vertellen de activiteiten van DOEK. We zamelen veel geld in voor deze 
commissie (denk aan opbrengst pinkstermarkt bij Hoekert). Maar wat 
gebeurd hier allemaal mee. 
 
Groeten en voor info,  
Kees Pruim 
 
 

KERST OP HET PLEIN 
 
Meer informatie hierover vindt u onder ‘Zending’. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ACTIVITEITEN BINNEN DE GEMEENTE 
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VERJAARDAGSFONDS 
 
Op woensdag 21 november is er voor de medewerkers van het 
verjaardagsfonds weer gelegenheid de zakjes in te leveren. U wordt tussen 
18.45 en 19.30 uur in een van de zalen in het kerkgebouw verwacht. We 
willen graag alle ontvangsten van de afgelopen periode nog dit jaar aan de 
penningmeester van de gemeente overmaken en rekenen daarom graag op 
ieders medewerking.  
 
Wanneer u op de genoemde dag/tijd niet kunt komen, neemt u dan van 
te voren even contact op met Gé van Norel of Nel Spronk, om te regelen 
dat u de zakjes op een ander moment kunt inleveren.    
 
Bij voorbaat dank. 
 
Gé van Norel, tel. 847531 
Nel Spronk, tel. 632833 
 
 

FILMAVOND 
 

Filmavond t.b.v. zendingswerk Jannine van der Pol (IkzoekGod.nl) 
 
Als projectcoördinator media/audiovisueel heb ik veel te maken met films en 
connecties met filmmaatschappijen. Afgelopen jaar kwam o.a. de film ‘War 
Room’ onder mijn aandacht en werden Immanuel en ik erg geraakt door deze 
film. Ons gebedsleven is daardoor nog sterker geworden en met vrienden 
praat ik regelmatig over het onderwerp gebed.  
 
Omdat ik geloof dat deze film voor iedereen goed is om te bekijken, wil ik dit 
najaar mijn vriendenavond als een aanmoedigende uitnodiging doen naar 
jullie als gemeente. Het lijkt mij heel mooi om u/jou te ontmoeten tijdens de 
filmavond op 24 november, waarbij de opbrengst zal zijn voor mijn werk bij 
IkzoekGod.nl.  
 
Uiteraard ook van harte aanbevolen om andere mensen uit te nodigen voor 
deze avond. Christen of (nog) geen christen: iedereen is meer dan welkom! 
Omdat we een beperkt aantal plaatsen hebben in de kerk, wordt aangeraden 
-om verzekerd te zijn van een plekje- te reserveren via het inschrijfformulier 
in de kerk bij het zendingsbord/het bord bij de ingang onder het orgel, of om 
een reservering door te geven via j.vanderpol@ikzoekgod.nl.  
 
Geef dan ook even aan hoeveel kaartjes u/jij wilt reserveren. Betalen kan 
voor aanvang, liefst gepast betalen voor de vlotte doorloop. In de pauze zal 
er ook wat lekkers verkrijgbaar zijn. Hopelijk tot ziens op 24 november in de 
kerk! 



- 23 - 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tony en Elizabeth Jordan hebben het helemaal voor elkaar – geweldige 
banen, een prachtige dochter én hun droomhuis. Maar schijn kan bedriegen. 

Hun wereld stort in onder de druk van hun falend huwelijk. Terwijl Tony 
geniet van zijn succesvolle baan en met de verleiding speelt, wordt Elizabeth 

steeds verbitterder.  
 

Maar hun leven neemt een onverwachte wending als Elizabeth een nieuwe 
klant, Miss Clara, ontmoet en ze een ‘war room’ moet opzetten om te bidden 

voor haar gezin. Terwijl Elizabeth voor haar gezin vecht, komen Tony’s 
verborgen worstelingen aan het licht. Hij moet beslissen of hij met zijn gezin 

in het reine wil komen en of hij ervoor gaat zorgen dat Miss Clara’s 
overtuiging - dat overwinningen niet toevallig zijn - waarheid blijkt. 

 
De bedenkers van de veelvoudig bekroonde producties Fireproof en 

Courageous komen met WAR ROOM met een meeslepend drama met 
hartverwarmende humor. De film werd een nummer 1 hit in Amerikaanse 

bioscopen en kreeg buitengewoon positieve reacties van bezoekers van alle 
leeftijden. 

 
Reserveren kaartjes: j.vanderpol@ikzoekgod.nl 

(of via intekenlijst kerk) 
 

24 november 2018 
VEG Oldebroek 

 
Zaal open: 19.30 
Aanvang: 20.00 
Entree: € 2,50 

 
Ook kan er 24 november aan de deur gekocht worden.  
Wij geven geen garantie dat er dan nog kaarten zijn. 
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VROUWENGROEP KADES 
 

Uitnodiging Kades dinsdagavond 13 november 2018 
 
Opzij, opzij, opzij, 
maak plaats, maak plaats, maak plaats, 
wij hebben ongelofelijke HAAST! 
 
Opzij, opzij, opzij, 
want wij zijn haast te laat, 
wij hebben maar een paar minuten tijd. 
 
We moeten rennen, springen, vliegen, duiken, 
vallen, opstaan en weer doorgaan. 
 
We kunnen nu niet blijven, we kunnen nu niet langer blijven staan. 
 
Herkenbaar … ?! 
Ik heb geen tijd. 
Ik heb wel haast. 
 
Ons leven is vaak druk en (over)haast. We voelen ons als christen 
verantwoordelijk voor onszelf en vaak ook verantwoordelijk voor de ander. 
Waarom moet ik “alles” doen?  
Ik moet zoveel… van mezelf, van anderen, van God?  
Kan ik nog off-line zijn?  
Zou het leven zo bedoeld zijn?  
Kan het anders?  
Hoe kan het anders?  
 
Met deze vragen gaan we 13 november verder. 
 
De spreekster van vanavond is SARIANNE VAN DALEN en zij kan vanuit 
haar eigen leven en ervaringen hierover meepraten.  
 
Sarianne van Dalen zou het vorige seizoen al een keer bij Kades komen 
spreken, maar toen mailde ze ons: “Het lukt me niet meer … “. Na een lange 
tijd van doorgaan en opstaan en doorgaan, moest zij een pas op de plaats 
maken.  

GESPREKSGROEPEN 
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Dinsdagavond 13 november a.s. is ze in ons midden en zal ze ons 
meenemen in haar levensverhaal. Sarianne wil vanuit Gods Woord en haar 
eigen ervaring ons inspireren.  
 
Dus: 
maak plaats, maak plaats, maak plaats (in je agenda ) 
en heb nu eens geen haast 
en laat je inspireren bij Kades! 
 
Ken jij vrouwen (met ook zo’n ongelofelijke haast) die belangstelling hebben 
voor dit thema, neem hen dan mee. We zien je graag voor koffie en 
ontmoeting om 19.45 uur, waarna we om 20.00 uur van start gaan. Heb je 
vragen en/of ideeën mail dan naar onderstaand e-mailadres: 
Kades@vegoldebroek.nl. 
 
Stuurgroep Kades,  
Alofina, Bertha, Evelien, Gerda, Hermien, Matje, Marja 
 
Lied “Haast”, van Herman van Veen:  
www.youtube.com/watch?v=fJvCMP90ylI  
 
 

VROUWENCONTACTGROEP 
 
Dinsdag 20 november hebben we Tjitske Meijer uit Rijssen uitgenodigd, zij 
spreekt over het onderwerp 
  
                                Vrede, Vergeving en Genezing 
 
Inloop met koffie/thee, programma begint om 19.45 uur en eindigt omstreeks 
21.30 uur. We zien weer uit naar een fijne gezegende avond met elkaar, van 
harte welkom! 
 
Hartelijke groet namens bestuur Vrouwencontact, 
Gerrie, Riek, Betty, Berta en Grietje 
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KOOR EEN NIEUW LIED 
 

VOORAANKONDIGING ZINGEN BIJ ZIEKEN!  
  
Traditiegetrouw willen we ook dit jaar weer samen met u/jou gaan zingen bij 
zieken en bejaarden van onze gemeente die niet meer naar de kerk kunnen 
komen.  
  

Dit jaar zal dit zijn op kerstavond, maandagavond 24 december!  
  
In de afgelopen jaren is de opkomst van zangers erg teruggelopen. Het 
zingen wordt altijd erg gewaardeerd door de mensen waar gezongen word. 
En heel belangrijk om te weten;  “de eerste Zegen is altijd voor je zelf”. 
Daarom rekenen we dit keer op jong en oud, zodat we veel mensen een 
groot plezier kunnen doen en via onze liederen het evangelie mogen 
uitdragen!  
 
Wij hopen dat u/jij via deze vooraankondiging, datum en tijd al vast in uw/
jouw agenda wilt zetten. De aanvang is 18.00 uur!  
  
Nog even alles op rij:  
Wanneer:  maandagavond 24 december.  
Aanvang :   18.00 uur  
 
Voor liedbundels zal worden gezorgd.  
Na afloop is er heerlijke chocolademelk met krentenwegge!  
  
We rekenen op u/jou!  
  
Word lid van koor “Een Nieuw Lied”!  
Bij ons koor hebben we dringend behoefte aan medezangers en 
zangeressen. We nodigen vooral  jongeren van onze gemeente uit om mee 
te komen zingen. We repeteren iedere woensdagavond van 19.45 tot 21.45 
uur!  
 
Wees welkom! 
 
 
 

ZANG EN MUZIEK 
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VOORTGANG ORGEL 
 
Heen en weer.. 
 
Een diepzinnige tekst van drs. P. die hier wel van toepassing is. Delen gaan 
van de een naar de andere kant van het land en soms ook weer terug. 
Komende week gaan we de opslag in de Van Bovenkerk wat reorganiseren 
om ruimte te maken. Dan hebben we weer een wand vrij waar straks de 
frontpijpen van Oldebroek  kunnen worden opgeslagen. Die pijpen moeten 
zoveel mogelijk rechtop staan, als ze liggen vervormen ze teveel. 
 
We hebben inmiddels een aantal delen in opslag die we zelf niet nodig 
hebben, maar wel de moeite waard zijn om te bewaren en opnieuw te 
gebruiken, onder andere de speeltafel uit Zevenhuizen en het historische 
front, en een aantal registers pijpwerk, uit Hardinxveld. 
 
In dit geval werd wachten en bewaren beloond. Het lag eerst in de bedoeling 
om met eigen mensen nieuwe houten pijpen te maken voor de contrabas, 12 
stuks waarvan de grootse ongeveer 25 bij 25 cm meet en ruim 5 meter lang 
is, stevige jongens waar veel hout voor nodig is. Maar op de valreep is het 
toch gelukt om aan 12 bestaande houten pijpen te komen die op de 
centimeter af aansluiten bij de pijpen die we al hebben. Een behoorlijke 
meevaller; zulke pijpen kom je niet zo vaak tegen, laat staan dat de 
maatvoering ook nog klopt. 
 
Ze lagen in opslag bij een collega-orgelmaker in het westen van het land en 
die collega heeft belangstelling voor het front en een aantal andere, voor ons, 
overtollige delen. We hebben afgesproken dat we ruilen. Zo gaat een van 
oorsprong Fries orgelfront, gebouwd voor een kerk in het westen, na 
anderhalf jaar opslag in Oosterwolde, weer terug naar het westen, en komen 
een serie contrabaspijpen die bijna 100 jaar dienst hebben gedaan in een 
kerk in Twente na een half jaar opslag in de Randstad weer in Oldebroek 
terecht; heen en weer… 
 
Het ligt in de bedoeling om volgende week nog een keer met een vracht 
richting Westen te rijden en de 12 contrabaspijpen mee terug te nemen en 
dan is de transportmissie voorlopig volbracht. De komende tijd kan er door de 
eigen troepen begonnen worden met het aanpassen van de houten pijpen. 
Om open houten pijpen te laten klinken als een Contrabas moeten ze gaan 
strijken, zoals dat heet. En dat kan door een houten rol voor het labium te 
plaatsen die de wind, die in de pijp geblazen wordt, in een bepaalde richting 
duwt, die het van nature niet kiest. Die aanpassing gaan we zelf doen.  
 
Wim van Boven heeft het bekeken en ziet het wel zitten om dat met eigen 
mensen uit te voeren. Zijn de mannen straks mooi toonaangevend bezig. 
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In de schuur van br. Wim van Boven is het tegenwoordig net een  

orgel-onderdelen-handel! ;-) En natuurlijk ook een werkplaats! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- 29 - 

 

 

OUDERENMIDDAG (INTERKERKELIJK OUDERENWERK) 
 
Zaterdag 17 november hopen we weer bij elkaar te komen. Heeft u de 
leeftijd van 60 jaar of ouder, kom gerust een kijkje nemen. Deze middag 
treedt op ‘De dialectgroep Oldebroek’. Dinie van de Velde komt met 7 
personen en laat ons liedjes, proza en poëzie horen.  
 
Samen luisteren we naar een woord uit de Bijbel en zingen we liederen o.l.v. 
Jaap van Boven. We hopen u te ontmoeten. Vaak schrijf ik erbij, als de 
gezondheid het toelaat. Daar kan zomaar verandering in komen. Eén van de 
commissieleden verblijft in De Voord voor revalidatie. Dat betekent een lege 
plaats. Maar ook Hillie Dijkman gaat ons binnenkort verlaten vanwege 
verhuizing. Hillie heeft zich ingezet om middagen te leiden. We hebben ervan 
genoten. 
 
U begrijpt dat we een helpende hand zeer op prijs stellen. Een vraag aan u; 
vindt u het fijn om de ouderen onder ons te dienen? Kom een keer kijken en 
beleef de ontspannen sfeer mee. Misschien ontdekt u welke taak u zou 
passen. Het mooie is dat we, met onze talenten, een aanvulling zijn voor 
elkaar. U bent allen van harte welkom in de Gereformeerde Goede 
Herderkerk vanaf 13.30 uur. Het programma is van 14.00 tot 16.00 uur.  
 
Voor vervoer kunt u bellen met Elly Bos, telefoon 06 - 23 36 37 99. 
 
Graag tot dan,  
Gea Wastenecker 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ACTIVITEITEN BUITEN DE GEMEENTE 
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LOCO-UITZENDING 
 
De laatste LOCO-uitzending voor 2018 vanuit onze gemeente is zondag 18 
november a.s. Om 9.00 uur start de uitzending, vanaf 9.40 uur zullen 
overschakelen naar de kerkdienst vanuit het kerkgebouw. In de avond vanaf 
19.00 uur zal het programma Actief geloven worden verzorgd door Herman 
Reurink. 
 
We zijn nog steeds op zoek naar versterking 
van ons team, lijkt het u/jou leuk om zo’n 5x 
per jaar mee te werken aan een uitzending 
op de  
 
Groet, Herman Reurink, Evert-Jan Junte  
en Heleen Grootkarzijn 
 
 
 
 
 

SLUITINGSDATUM KOPIJ 
 
De kopij voor het maandblad van april dient u uiterlijk op maandag 12 
november in Arial 10 in te leveren bij: Janneke van Boven, Duinkerkerweg 
49, 8097 RX Oosterwolde.  
 
Bij voorkeur per e-mail: communicatie@vegoldebroek.nl, anders in overleg 
(tel. 0525 - 62 18 14). 
 

OVERIGE MEDEDELINGEN 
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NOVEMBER 

Week Datum Tijd Wat is er te doen? 

45 Zo 
  
  
Ma 
Di 

04-11-2018 
  
  
05-11-2018 
06-11-2018 

  
  
  

19.30 
18.30 

Geen zondagsschool voor groep 7 en 8 
Bestelformulieren speculaasactie worden 
uitgedeeld 
Ledenvergadering 
Deur aan deur evangelisatie Oldebroek 

  Do  08-11-2018 12.50 Lectuurevangelisatie Friesland 

  Za 10-11-2018   Studiedag Federatie VEG 

46 Ma 12-11-2018   Sluitingsdatum kopij maandblad december 
Ouderlingenvergadering 

  Di 13-11-2018 20.00 Aanvang Vrouwengroep Kades 

        Diaconievergadering 

  Za 17-11-2018 09.00 
14.00 

Wandelgroep wandelt van Wijthmen naar Hasselt 
Open ouderenmiddag in Goede Herderkerk 

47 Zo 18-11-2018 09.00 Loco uitzending, tevens 19.00 uur 
Uiterste inleverdatum formulier speculaasactie 

  Ma 
Di 

19-11-2018 
20-11-2018 

  
19.30 

Bezinning kerkenraad 
Inloop vrouwencontact, 19.45 uur aanvang 

  Wo 21-11-2018 09.15 
  

19.30 
18.45 

Deur aan deur evangelisatie Wezep, ook 13.30 
uur 
Bijbelstudie VEG en Luctor 
Inleveren verjaardagszakjes tot 19.30 uur 

  Wo 22-11-2018 19.00 Wijkontmoetingsavond wijk 5 in de Hullen 

  Za 24-11-2018 07.45 
10.00 
19.30 

Backpacken in de Achterhoek 
Speculaas ophalen tot 12.00 uur 
Zaal open Filmavond War Room, aanvang 20.00 
uur 

48 Zo 25-11-2018   Geen zondagsschool groep 8 

  Ma 26-11-2018   Kleine kerkenraad 

  Di 27-11-2018 19.30 Bijbelstudie VEG en Luctor 

  Za 01-12-2018 14.30 Kerst op het plein!!!! tot 18.30 uur 

Bidstond: Iedere donderdagavond om 19.30 uur in het Leerhuis 

AGENDA 


