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OPENHARTIG 
 
Het is alweer sinds 2015 dat ds. Kasper en ondergetekende de rubriek Hartig 
en Gekruid vullen, waarbij u wel begrijpt dat de ‘gekruide’ stukjes van 
Kruithof en de ‘hartige’ stukjes van Hartkamp afkomstig zijn.  
 
Uiteraard hebben we beiden onze schrijfsels op een eigen manier ingevuld.  
Nu zijn er wel mensen – echt waar, ze bestaan – die de ‘hartige’ stukjes die 
ik produceer wel aardig vinden. En omdat ik deze columns over het 
algemeen ook deel op Facebook en op mijn eigen website 
www.peterhartkamp.nl kwam vanaf meerdere kanten de vraag op mij af of 
het niet leuk zou zijn om een boekje met columns uit te brengen.  
 
Daar ben ik mee aan de slag gegaan en hieronder ziet u het resultaat. Onder 
de titel Openhartig is een boekje uitgebracht. De opbrengst van het boekje 
komt geheel ten goede aan het zendingswerk van onze gemeente. Dat 
betekent concreet dat het boekje 10 euro (excl. verzendkosten) gaat kosten 
en dat er van ieder verkocht boekje 7 euro naar de zending van de VEG 
Oldebroek zal gaan. 
 
Op zondag 10 februari zal ik na de dienst met een tafel met boekjes in de hal 
van de kerk staan. Belangstellenden kunnen dan een boekje afnemen.  
 
U kunt natuurlijk ook gewoon  
10 euro overmaken op: 
 
NL29 INGB 0000 823610  
t.n.v. GP Hartkamp Wapenveld 
Onder vermelding van: OPENHARTIG.  
Dan zorg ik dat het boekje bij u terecht 
komt.  
 
Ik hoop dat u het boekje met plezier zult 
lezen en dat Openhartig een mooie 
opbrengst voor het zendingswerk zal 
opleveren. 
 
Hartelijke groet,  
Peter Hartkamp  
 

HARTIG & GEKRUID 
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DIENSTEN 

Datum Tijd Voorganger Begeleiding Bijzonderheden 

Zondag 
03 februari 

09.45 u. Ds. K. Kruithof Combo Bevestiging 
ambtsdrager 

2e collecte: 
Diaconie 

19.00 u. Br. G.P. Hartkamp Orgel Avondmaal 

Zondag 
10 februari 

09.45 u. Br. G.P. Hartkamp Orgel   

2e collecte: 
Eigen zending 

19.00 u. Ds. K. Kruithof Combo Zangdienst 

Zondag 
17 februari 

09.45 u. Ds. K. Kruithof Orgel & 
Combo 

  

2e collecte: 
Onderhoud 
gebouwen 

14.30 u. Ds. S. v.d. Velde Orgel Aangepaste dienst 

Dinsdag 
19 februari 

15.00 u. Ds. T. Niemeijer Orgel Maranathaconferentie 

Collecte: 
Maranathaconf. 

19.00 u. Ds. O. Lohuis Orgel Maranathaconferentie 
m.m.v. The Spirit 

Woensdag 
20 februari 

15.00 u Ds. T. Niemeijer Orgel Maranathaconferentie 

Collecte: 
Maranathaconf. 

19.00 u. Ds. O. Lohuis Orgel Maranathaconferentie 
m.m.v. een Nieuw Lied 

Donderdag 
21 februari 

15.00 u. Ds. T. Niemeijer Orgel Maranathaconferentie 

Collecte: 
Maranathaconf. 

19.00 u. Ds. O. Lohuis Orgel Maranathaconferentie 
m.m.v. Veluws 
Mannenensemble 

Zondag 
24 februari 

09.45 u. Br. G.P. Hartkamp Orgel   

2e collecte: 
Jeugdwerk 

19.00 u. Br. T. Westerduin Combo Jeugddienst 
(Maranathadienst) 
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Ouderling van dienst:  br. D. van der Voort 
 
Bidstond:   Iedere donderdagavond om 19.30 uur  

    in het Leerhuis 
 
 

 

HET FEEST VAN DE DOOP 
 
De eerstvolgende doopdienst is op zondagmiddag 3 maart om 14.30 uur. 
Het doopgesprek vindt plaats op maandagavond 25 februari om 20.00 uur 
in de kerk. Trouwboekje en doopbrochure meenemen.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UIT DE GEMEENTE 
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COLLECTEN - DECEMBER 

 
 

CONTANT ONTVANGEN GIFTEN - DECEMBER 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VAN DE PENNINGMEESTER 

   
Contant /  

munten Givt Totaal 

2-12-2018 Gemeente € 549,87 153,72 703,59 

 Doek € 583,23 103,89 687,12 

9-12-2018 Gemeente € 611,51 154,34 765,85 

 Onderhoud gebouwen € 599,80 86,95 686,75 

16-12-2018 Gemeente € 542,58 157,86 700,44 

 Jeugdwerk € 569,09 98,24 667,33 

23-12-2018 Gemeente € 632,05 237,09 869,14 

 Maandblad € 605,05 78,02 683,07 

25-12-2018 Gemeente € 1.008,49 198,58 1.207,07 

 Koren € 915,31 134,86 1.050,17 

26-12-2018 Zondagsschool/Jeugdwerk € 481,39 67,84 549,23 

30-12-2018 Gemeente € 487,72 90,45 578,17 

 Eigen zending € 519,85 80,56 600,41 

31-12-2018 / Gemeente € 483,85 91,89 575,74 

1-1-2019 Diaconie € 281,68 48,64 330,32 

 Orgel € 140,84 27,96 168,80 
      

Ontvangen voor zending via Givt deze maand: 177,89 euro.   

T.b.v. zending via E. Grolleman € 50,00 

Verjaardagsfonds  € 135,00 

T.b.v. orgel via F. van der Molen € 10,00 

T.b.v. kerstmarkt  € 20,05 

T.b.v. diaconie  € 30,00 

T.b.v. zending  € 35,00 

T.b.v. orgel  € 55,00 
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ZENDINGSCOMMISSIE 
 
Het financiële overzicht van de zendingscommissie. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- Het benodigde bedrag betreft onze 7 vaste zendingswerkers. 
- Onze zendingswerkers hebben onze financiële steun en gebed hard nodig. 
 

► Van de commissie 
 
Zendeling van de maand 
Temjen en Margriet Longkumer-Pruim en de kinderen Temsu en Sharon zijn 
in de maand februari zendelingen van de maand. Als u in de dienst van 13 
januari bent geweest heeft u gemerkt dat tijdens het skypen met Chana, het 
geluid niet helemaal optimaal was. We zoeken nog even naar een oplossing 
om op 10 februari met Temjen en Margriet life contact te krijgen. We hopen 
dat het gaat lukken. In deze morgendienst zal er in ieder geval aandacht zijn 
voor hun werk. 
 

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 

oktober 3.450 3.430 -20 

november 3.450 3.168 -282 

december 4.150 12.144 7.994 

        

Totaal 41.700 46.632 4.932 
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Jongerenreis naar Temjen en Margriet in India 
Op 3 februari na de ochtenddienst komt er een groepje bij elkaar om te kijken 
of we ook daadwerkelijk naar India zullen gaan. De reis gaat waarschijnlijk in 
de herfstvakantie plaatsvinden. We willen met een groep van ca. 8 jonge en 
wat oudere mensen dan een bezoek brengen bij Temjen en Margriet. Mocht 
jij hiervoor belangstelling hebben, neem dan contact op met Bart Hamer en/
of Arjan Pruim. Volgorde van aanmelding is bepalend en vol is vol. 
 
Zendingszondag   
Zondag 17 maart zullen we het thema zending belichten. In de middagdienst 
om 14.30 uur willen dat samen met het hele gezin doen, door een 
gezinsdienst te organiseren. We doen het samen met de zondagsschool. 
Egbert de Zwaan, zendeling van onze buurgemeente Luctor zal dan iets met 
ons delen over dit thema. 
 

► Jarigen 

 
Chana Kelman: 12 Februari (1956) 
 

► Nieuws van Herman en Gillian Spronk 

 
Beste gemeente, 
 
Wij zijn dankbaar dat wij met een redelijke gezondheid het nieuwe jaar zijn 
binnen gegaan. Het lukte op het nippertje dat wij 1 januari in Nederland 
waren. En dat was met gemengde gevoelens. Op 1e kerstdag kregen wij ’s 
avonds tijdens onze kerstmaaltijd met de kinderen n.l. het plotselinge bericht 
dat Gillians jongere zus van 65 jaar overleden was aan longkanker. Zij 
woonde aan de oostkust van Amerika en haar man was 13 jaar geleden aan 
keelkanker overleden. Gillian wilde er graag heen om afscheid te nemen. 
Drie van onze kinderen zeiden meteen dat zij ook gingen. Ja, toen kon 
Herman niet achterblijven. Wij hebben vooral een heel betekenisvolle tijd met 
de kinderen van Gillians overleden zus gehad. Ons gebed is dat wij iets voor 
hen hebben mogen betekenen en dat zij de Heer zullen gaan volgen. Naast 
het plotselinge bericht viel ons ook rauw op ons dak dat toen wij het lichaam 
van Gillians zus wilden zien, het mortuarium US$ 350 (€ 305) p.p. vroeg! Van 
dat zien hebben wij toch maar afgezien. 
 
Midden januari is de Kairos cursus in Emmeloord begonnen en deze duurt tot 
midden maart. Bid dat de cursisten gezegend zullen worden en er echt iets 
aan zullen hebben. Ook als cursusleider hebben wij uw gebed nodig. Wij zijn 
bezig met voorbereidingen om in het najaar de Kairos cursus voor de eerste 
keer in Harderwijk te doen plaatsvinden. De Baptistengemeente in Harderwijk 
wil meewerken. De komende tijd leggen wij contacten met nog een aantal 
gemeenten of zij mee willen werken. Graag uw voorbede. 
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Eind maart t/m eind mei gaan wij opnieuw naar hetzelfde verzorgingstehuis in 
Israël, waar wij ons vorig jaar ook twee keer hebben ingezet. Laten wij bidden 
dat de harten van deze meest holocaust overlevenden voorbereid zullen 
worden. Wij willen hun graag dienen naar lichaam, ziel en geest. 
 
Op de donderdagavond bidstond hebben wij verschillende keren voorbede 
gevraagd voor de Messias belijdende Jood Jacob Damkani (65 jr.) uit Tel 
Aviv. Hij en zijn vrouw hebben heel wat Joden en christenen getraind hoe het 
evangelie aan Joden over te brengen.  
 
Op 9 juli vorig jaar werd zijn hartklep opnieuw vervangen. In 2015 had hij ook 
al een nieuwe hartklep ontvangen, waaraan hij in 2016 een schimmelinfectie 
kreeg. Antibioticakuren hielpen niet. Vandaar dat in juli 2018 als een laatste 
redmiddel toch tot een nieuwe openhartoperatie is overgegaan. Complicaties 
na de operatie noodzaakten dat hij de dagen erna nog vijf keer is 
opengemaakt. Tijdens een van deze ingrepen heeft hij zuurstofgebrek 
geleden. Hij reageert, lacht om grappen, maar kan nog niet weer spreken. 
Bid met ons mee dat Gods wil zal geschieden in de hemel zo ook op de 
aarde voor deze bijzondere man. Wil je meer over hem weten en de 
bediening van deze van afkomst orthodoxe Jood, ga dan naar: https://
trumpetofsalvation.org/  
 
Gemeente, broers en zussen heel hartelijk dank voor jullie meeleven op 
welke wijze dan ook. 
 
Herman en Gillian 
 

► Nieuws van Netivyah - onze partnergemeente 

 
Bedankbrief Netivyah  22 december 2018 
 
Lieve broeders & zusters van de Vrije Evangelische Gemeente, 
 
Wij willen jullie hartelijk danken voor jullie, voor ons belangrijke gift, en willen 
onze waardering hiervoor laten blijken. 
 
Wij van Netivyah helpen elke week zo ongeveer 140 families. Deze families 
leven in ernstige armoede, we horen hartverscheurende verhalen over en 
van de families die we helpen. En zie wat we voor deze mensen kunnen 
betekenen..... En dat het onze roeping is dat we voor deze mensen kunnen 
zorgen zoals de Heer ons geboden heeft. 
 
We zien jullie als volledige partners in dit grote gebod. Het is door jullie 
donaties, dat we in staat zijn om honderden mensen die honger hebben, eten 
te geven hier in Jeruzalem. We hebben jullie support net zo nodig als dat we 
adem nodig hebben. 
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We werken  onafgebroken om de beste kwaliteit producten inclusief de 
nodige voedingswaarden om de families op de beste wijze voeding te geven. 
Wij hopen, dat jullie ons in de toekomst, als volwaardige partners zullen zien 
in jullie productieve daden. 
 
Met ons hele hart en uit de namen van diegenen die de hulp ontvangen. 
 
Joseph Shulam (oprichter van Netivyah en directeur) 
 
Yehuda Bachana (plaatsvervangend directeur en voorganger, jeugd-
begeleider en begeleider van de Ha Motzi food Distribution project) 
 
En al het personeel van Netivyah 
 
Want Ik had honger en u hebt Mij te eten gegeven; Ik was een vreemdeling 
en u hebt Mij gastvrij onthaald. Matteüs 25:35 
 
 

CTE TEAM (Coördinatieteam Evangelisatie) 

 

► Van de commissie 

 
De activiteiten waar u/jij de komende maand aan deel kunt nemen. 
 
Dinsdag 5 februari – 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 14 februari -- 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 20 februari – Deur-aan-deur nog geen verdere informatie 
bekend. 
 
Zaterdag 23 februari – 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 

 
Bij verschillende leden van DOEK zijn er vanuit Oost Europa kerst en 
nieuwjaarswensen binnen gekomen voor hen en voor de gemeente in 
Oldebroek. Verder waren er in de afgelopen maand weinig bijzonderheden te 
melden over de projecten. 
 
Wel willen we u nog attenderen op het jaarlijkse stamppottenbuffet van/voor 
DOEK op 9 februari 2019. Aanmelden kan tot donderdag 7 februari 2019.  
 
Plaats:    VEG Oldebroek om 17.30 uur 
      (vanaf 17.15 uur staat de koffie klaar)  
 
Wat:       Een 3 gangenmenu 
 
Kosten      € 17,50 all in (eten en drinken)  
       kinderen t/m 12 jaar € 10,00 
 
Aanmelden bij: Nel Spronk: 0525 - 63 28 33 of Geke Docter: 0525 -  65 34 73 
of per e-mail: gekedocter@hotmail.com.  
 
Mocht u graag willen komen maar is eigen vervoer een probleem voor u dan 
is het mogelijk dat u wordt gehaald en weer wordt thuis gebracht. Geeft u dit 
a.u.b. door bij uw aanmelding 
 
Helaas is er in december jl. geen markt geweest zodat er dit keer geen 
bijdrage voor DOEK is in de kas. Maar u weet dat de opbrengst van het 
stamppottenbuffet dit aanvult. 
 
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. 
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Shalom broeders en zusters! 
Eind van januari hebben we weer een samenzijn. Als ik dit schrijf zal het nog 
komen. We zijn blij dat er bij Triple F aandacht zal zijn voor Israël. Ook onze 
jeugd leert een van de pijlers van onze gemeente meer en meer kennen en 
zal zelfs actie gaan voeren voor Netivyah, onze partnergemeente. Een 
gedeelte uit de presentatie over de Netivyah hebben we hieronder 
genoteerd. Weer daaronder een bijdrage via Christenen voor Israël. Want 
over het Joodse volk en de Joden heeft iedereen wel een menig maar hoe 
kijken de Joden eigenlijk naar ons?  
 
Partnergemeente Netivyah 
De Netivyah gemeente is een Joodse gemeente in Jeruzalem die gelooft in 
Jezus Christus als de Messias en Verlosser. Het zijn dus Joden die tot 
bekering zijn gekomen en geloven in de kruisdood van Jezus. We noemen 
dit messiasbelijdende Joden. De Netivyah gemeente maakt het evangelie 
bekend aan Joden binnen en buiten Israël. Misschien denk je nu wel: 
waarom is het nodig dat het evangelie bekend wordt gemaakt aan de Joden? 
Misschien weet je wel dat de Bijbel een Joods boek is en dat Jezus ook een 
Joodse man was. Toch is wat wij geloven niet hetzelfde als wat de Joden 
geloven. De Joden geloven in het oude testament. In het oude testament 
wordt beloofd dat er een Messias zal komen die de mensheid zal bevrijden 
van de duisternis. Wij weten dat deze Messias Jezus is, maar de Joden 
hebben Jezus niet aangenomen als Messias. Het gevolg hiervan is dus dat 
de Joden nog steeds wachten op de Messias en dat ze alleen geloven in het 
oude testament. Het is dus belangrijk om de Joden te vertellen dat Jezus wel 
de Messias was en dat ze in Hem moeten geloven! Joden die dit geloven 
worden messiasbelijdende Joden genoemd.  
 
Hoe gaan ze te werk? 
De Netivyah gemeente houdt zich dus bezig met het evangelie waarin Jezus 
als de Messias is gekomen naar de wereld om de mensen te verlossen van 
het kwaad, bekend te maken onder de Joden. Dit om de Joden dus in te 
laten zien dat ze niet meer hoeven te wachten op de Messias, omdat Hij al is 
gekomen. Dit doen zij door radioprogramma’s in het Hebreeuws uit te 
zenden en door samenkomsten te organiseren. Bij deze samenkomsten 
wordt kennis gedeeld, lezingen gegeven en gediscussieerd over de Bijbel. 

ISRAËL 

GODS OOGAPPEL 

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

(Gods) oogappel aan … Zach. 2:8 
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Op deze manier wordt geprobeerd om het evangelie bekend te maken onder 
de Joden.  
 
Ook verleent de Netivyah gemeente hulp aan arme en hulpbehoevende 
mensen in Israël. Dit doen ze bijvoorbeeld door maaltijden uit te delen.  
Daarnaast houden ze zich ook bezig met het evangelie te verspreiden over 
de hele wereld en niet alleen in Israël. Ten eerste omdat Joden in en buiten 
Israël wonen, maar ook om niet-Joden bekend te maken met de huidige 
situatie. Wereldwijd proberen ze Joden te laten inzien dat niet alleen het 
oude testament, maar ook het nieuwe testament voor hen is. Hiermee 
proberen ze dus uit te leggen waarom Jezus de Messias is. Daarnaast wordt 
de correctheid van het nieuwe testament uitgelegd en wordt daarnaast ook 
verteld hoe Israël verbonden is met het nieuwe testament. Als laatste 
proberen ze om het nieuwe testament neer te zetten als een Joods boek. 
Van het oude testament is het wel duidelijk dat dit een Joods boek is, maar 
het nieuwe testament is dit ook. Dus zowel Joden als niet-Joden proberen ze 
te overtuigen dat het nieuwe testament net zo goed een Joods boek is als 
het oude testament.  
 
De VEG en Netivyah 
De VEG is dus verbonden aan de Netivyah gemeente. Maar hoe zijn ze dan 
verbonden. Ten eerste is er gebed vanuit de VEG en de werkgroep Chaverim 
Israël voor de Netivyah gemeente en het werk wat ze doen. Daarnaast helpt 
de VEG de Netivyah gemeente door hen financieel te helpen. Als laatste 
probeert de werkgroep Chaverim Israël om de Netivyah gemeente bekend te 
maken in de VEG, waardoor er nog meer gebed en financiële middelen 
zullen komen om deze gemeente in Jeruzalem te ondersteunen.  
 

5 uitspraken van rabbijn Chaim Eisen over christenen 
 
1. Over het Koninkrijk van God “Ik geloof dat wij als joden en christenen 
schouder aan schouder moeten staan om de wereld op te roepen zich op 
God te richten, en op de komst van Zijn Koninkrijk.” 
 
2. Over het licht van de wereld “Volgens Jesaja 42:6 is het allereerst de 
roeping van Israël om een licht voor de wereld te zijn. Maar wij kunnen die 
taak nooit alléén vervullen. Want in Jesaja 49:6 worden ‘de einden van de 
aarde’ genoemd. Christenen kunnen het licht van Zijn openbaring zelfs tot 
aan de einden van de aarde brengen, en de volken terugroepen naar de 
levende God. Dat is hard nodig, zeker hier in Europa.” 
 
3. Over de vervangingstheologie “Ik ben God ontzettend dankbaar dat 
allerlei mainstream kerkelijke denominaties, in Nederland en wereldwijd, 
formeel afstand hebben genomen van de vervangingstheologie. Dat is de 
Godonterende leer dat de kerk – na de komst van Jezus – de plaats van Zijn 
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verbondsvolk Israël zou hebben ingenomen. Daarmee is een heel groot 
obstakel voor Joods-christelijke samenwerking weggenomen.” 

 
4. Over evangelisatie onder Joden “Christenen die mij ervan proberen te 
overtuigen dat ik hun geloof moet omhelzen, doen dat uit liefde. Daar twijfel 
ik niet aan. Maar wat missen ze? Dat andere cruciale aspect van een goede 
relatie: respect. Zulke christenen behandelen ons alsof we goddeloze 
heidenen zijn, die nog helemaal bij God geïntroduceerd moeten worden. 
Maar Hij heeft Zich via het Joodse volk geopenbaard aan deze wereld. Zelfs 
op weg naar de gaskamers hebben Joden hun geloof in de komst van de 
Messias beleden…” 
 
5. Over toewijding “Er is meer wat ons bindt dan scheidt als het gaat om 
onze gezamenlijke toewijding aan God. Door echt naar elkaar te luisteren en 
met elkaar in gesprek te gaan, kan het wederzijdse begrip en respect 
groeien. Ik geloof dat onze liefdevolle Vader jullie als christenen een eigen 
taak geeft om te vervullen, namelijk de volken terugroepen naar God. Dat 
kunnen wij als joden – zoals gezegd – nooit alleen. Door die rol als 
‘lichtbrengers’ te vervullen, krijgen jullie het eeuwige leven en dragen jullie bij 
aan de verlossing van de wereld. Moge de grote dag van de Heer spoedig 
komen.” 
 
Rabbijn Chaim Eisen leidt vanuit Jeruzalem een online Bijbelschool waarmee 
hij christenen een inkijkje wil geven in de Joodse manier van Bijbelstudie. 
Check voor meer info yeshivatsharashim.org of abonneer je op zijn 
YouTube-kanaal.  
 
https://christenenvoorisrael.nl/isreality/5-uitspraken-rabbijn-chaim-eisen-christenen/ 
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AANGEPASTE DIENST 
 
Op zondag 17 februari hopen we 's middags een aangepaste dienst te 
organiseren voor mensen met een verstandelijke beperking. De dienst begint 
om 14.30 uur en zal plaatsvinden in de VEG Oldebroek.  
 
Ds. van der Velde zal in deze dienst voorgaan en zal spreken over het thema 
"Het Licht laten schijnen!” naar aanleiding van Genesis 1:1-3 en Mattheus 
5:13-16. Deze keer wordt medewerking verleend door Het Wingerdkoor uit 
Nunspeet. 
 
Na afloop van de dienst is voor iedereen de gelegenheid om koffie/thee/
limonade te drinken en met elkaar na te praten. Iedereen is uitgenodigd deze 
enthousiaste dienst bij te wonen. 
 
Met vriendelijke groet, 
Commissie aangepaste dienst 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RONDOM DE DIENSTEN 



- 16 - 

 

DRIEDAAGSE MARANATHA CONFERENTIE 
 
Op D.V. dinsdag 19, woensdag 20 en donderdag 21 februari 2019 is de 
jaarlijkse driedaagse conferentie. 
 
Bij deze Maranatha Conferentie ligt het accent op de wederkomst van 
Christus. Er zijn drie dagen zowel middag- als avondsamenkomsten. 
 
Het thema van deze conferentie op de middag is: ‘Jezus komt terug’. Met het 
themalied: Hosanna, de Koning komt.  
 
Het thema van deze conferentie op de avond is: ‘Ben jij er klaar voor?’ Met 
het themalied: ’t Is maar een stap tot Jezus. 
 
De middag samenkomsten beginnen om 15.00 uur. Ds. Theo Niemeijer 
hoopt voor te gaan. Voorafgaande is er om 14.30 uur een bidstond.  
                                                                                                                                                    
De 1e middag gaat over Ezechiël 36: 24-28 Het herstel van Israël. 
De 2e middag gaat over Ezechiël 37: 1-14 Het visioen van de beenderen. 
De 3e middag gaat over Ezechiël 38: 1-16 De profetie over Gog en Magog. 
 
De avond samenkomsten beginnen om 19.00 uur. Ds. Oscar Lohuis hoopt 
voor te gaan. 
 
De 1e avond gaat over Mattheus: 25 1-13 De wijze en de dwaze meisjes.                                                                               
De 2e avond gaat over Mattheus: 25 14-30 De talenten.                                                                                
De 3e avond gaat over Mattheus: 25 31-46 Het oordeel over de volken. 
 
Voor de avonddiensten zullen: ‘The Spirit’ uit Doornspijk, ons gemeentekoor 
‘Een Nieuw Lied’ en het ‘Veluws Mannenensemble’ hun muzikale 
medewerking verlenen. De avonddiensten beginnen om 19.00 uur. 
 
Indien gewenst kunt u gebruik maken van een broodmaaltijd tussen de 
middag- en avondsamenkomst.  De driedaagse conferentie is voor iedereen 
toegankelijk. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- 17 - 

 

 

WIJK/ONTMOETINGSAVOND WIJK 3 
 
Op donderdag 14 februari nodigen Gert Ruitenberg (wijkouderling) & Edwin 
Grootenhuis (bezoekbroeder) de leden en vrienden van wijk 3 uit voor een 
gezellige ontmoetingsavond. Inloop met koffie vanaf 20.15 uur in het 
jeugdhonk, opening 20.30 uur. 
 
Tijdens deze avond zullen de nieuwe wijkouderling en bezoekbroeder zich 
voorstellen aan de wijk en gaan Hendrik Jan en Nel Spronk uit wijk 3 
(namens DOEK) wat vertellen over het lopende project in Roemenië waar ze 
zich al vele jaren voor inzetten.  
 
Tevens zal de behoefte aan het opzetten van een huiskring in wijk 3 
besproken worden.  
 
Graag tot ziens op 14 februari, 
Gert Ruitenberg  
 
 

(GROOT)HUISBEZOEKEN EN WIJKAVOND WIJK 1 
 
Begin januari hebben de leden en vrienden van wijk 1 een uitnodiging gehad 
voor: 
a. Een groothuisbezoek op dinsdag 5 februari, vanaf 19.30 uur bij de 

familie H. Schoeber, Rozenstraat 3. 
b. Een groothuisbezoek op donderdag 7 februari, vanaf 19.30 uur bij de 

familie J. Kanis, Van Sytzamalaan 4. 
c. Een wijkavond op dinsdag 23 april (na Pasen), vanaf 19.30 uur in de 

kerk, jeugdhonk. 
 
Thema voor deze bijeenkomsten is de betrokkenheid bij elkaar als gemeente. 
We maken (nader) kennis met elkaar en delen hoe we onze verbondenheid 
in Jezus naam (willen) vorm geven. Op de wijkavond (2e deel) komen Joop 
en Hannie Franken iets vertellen over hun zendingswerk onder asielzoekers. 
Graag aanmelden voor deze bijeenkomsten bij de wijkouderling Hans 
Lemans. 
 
Met vriendelijke groeten, 
Hans Lemans, tel. 06 - 26 78 56 92 

ACTIVITEITEN BINNEN DE GEMEENTE 
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KRUMMELHUUS 
 
In het Krummelhuus komen elke week de allerkleinsten onder ons gezellig bij 
elkaar om te spelen. Ook drinken we samen een glaasje ranja met iets 
lekkers erbij. We hebben altijd een erg gezellige ochtend samen.  
 
Wij zijn nog op zoek naar kledingsetjes in de maten 92/98/104 voor 
eventuele ongelukjes. Ook zijn kleine driewielers welkom, zodat we lekker 
buiten kunnen spelen als het weer het toelaat. Beide kunt u inleveren bij het 
Krummelhuus. 
 
Voor de ouder van de kinderen van het Krummelhuus, het zou erg fijn zijn als 
de jas en tas van uw kind voorzien is van een naam. Dat is voor ons als 
leiding makkelijker zoeken.  
 
Groet uit het Krummelhuus. 
 
 

ZONDAGSSCHOOL 
 
Hallo allemaal, 
 
Het nieuwe jaar is alweer enkele weken aan de gang en we bereiden ons 
allemaal al weer voor op de bijzondere diensten die we de komende tijd 
hebben. 
 
Op de zondagsschool maken we leuke werkjes, zingen we, hebben we het 
samen gezellig  en luisteren we naar het Bijbelverhaal. 
 
Zondag 17 maart is het zendingszondag, dan is er ’s morgens geen 
zondagschool maar worden jullie ‘s middags in de kerk verwacht. (jullie zitten 
dan bij de zondagschoolleiding). 
 
We hopen jullie het komende seizoen weer vaak te zien! 
 
Groeten, 
Van de zondagschoolleiding, groep 1 
 
 

JEUGD 
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WORST– EN GEHAKTBALLENACTIE JEUGDWERK 
 
Ook dit jaar word er weer een worst- en gehaktballenactie gehouden. In de 
winterperiode en het vroege voorjaar is dit een welkome aanvulling op de 
bekende winterkost zoals stamppot en dergelijke. Een flink stuk rookworst of 
een lekkere gehaktbal van de ambachtelijke slager mag dan natuurlijk niet 
ontbreken. Een geselecteerd groepje fijnproevers heeft alvast geproefd en 
zowel de worsten als gehaktballen smaken heel goed. U kunt dus gerust een 
voorraadje aanleggen. Tegelijkertijd steunt u hiermee de vele activiteiten van 
het jeugdwerk.  
 
Bestellen kan via de flyers die in de kerk zijn/worden uitgedeeld. Deze kunt u, 
in de daarvoor bestemde dozen, in de hal van de kerk doen. Maar het kan 
ook op de volgende manieren: 
 
via internet:  www.vegoldebroek.nl 
via e-mail:  worstactie@vegoldebroek.nl 
 
Deze actie word gehouden op: zaterdag 16 februari. De bestelling zal vanaf 
10.30 uur bij u thuis bezorgd worden. Wilt u a.u.b. zorgen dat er iemand thuis 
is. We hopen uiteraard dat u massaal meedoet aan deze actie en wensen u 
alvast smakelijk eten.  
 
Bij voorbaat hartelijk dank. 
 
Groeten van jeugdwerk VEG Oldebroek 
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UITNODIGING KADES DINSDAGAVOND 12 FEBRUARI 
 

       
 
 Abortus…...……………. 
  
        ik wilde het niet 
 
 maar……….. 
 
 
 
 

Nee, 12 februari wordt geen “gewone” avond. 
 
We hebben Joanne Ruitenberg uitgenodigd om haar levensverhaal te 
vertellen. 
 
Haar getuigenis gaat over haar abortus en hoe deze gebeurtenis er toe 
leidde dat zij Jezus leerde kennen. Hoe Hij troost, vergeving en genezing 
bracht. 
 
Ook zal iemand van de Stichting “Schreeuw om Leven” deze avond 
toelichting geven over hun werk. Zien we jou dinsdag 12 februari ?  
 
Natuurlijk kan je anderen meenemen. Ook als je maar een keertje wilt komen 
en niet een heel seizoen, ben je meer dan welkom. 
 
Om 19.45 uur staat de koffie klaar en om 20.00 uur begint de avond. 
 
Heb je vragen en/of ideeën mail dan naar onderstaand e-mailadres: 
kades@vegoldebroek.nl  
 
Stuurgroep Kades,  
Alofina, Bertha, Evelien, Gerda, Korine, Matje en Marja 
 
 
 
 
 

GESPREKSGROEPEN 
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VROUWENCONTACT 
 
Dinsdag 26 februari is er weer Vrouwencontact, voor deze avond hebben 
we uitgenodigd schrijfster Sigrid Landman, zij gaat ons wat vertellen over 
het boeiende onderwerp 
 

AUTISME 
 
Sigrid, haar man en kind hebben alle drie een vorm van autisme en wil ons 
hier graag wat over vertellen, misschien wel heel herkenbaar in onze eigen 
omgeving. 
 
Ook schreef ze een autobiografie “Moederen met autisme” en nog andere 
verwante boeken. 
 
Er is deze avond een boekentafel in de hal van de kerk waar voor aanvang 
van het programma of na afloop gelegenheid is om deze rustig te bekijken 
en/of te kopen. 
 
Na de koffie/thee beginnen we ons programma om 19.45 uur en eindigen 
omstreeks 21.30 uur. 
 
Een hartelijke groet namens het bestuur, 
 
Gerrie, Riek, Betty, Berta en Grietje 
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RENOVATIE ORGEL 
 
Hoewel er in de kerk nog niets te zien is, is de bouw van het orgel al volop 
aan de gang. De demontage/sloopploeg zal het komende jaar nog wel even 
moeten wennen aan hun nieuwe rol als montage/bouwploeg. Koevoet en 
breekijzer kunnen voorlopig, tot het oude orgel eruit moet, even aan de 
wilgen…. 
 
De tekeningen van het stellingwerk zijn klaar. Ze zijn inmiddels in 
Oosterwolde aangekomen. Het benodigde balkhout kan uitgezocht en 
besteld worden zodat de vrijwilligers met het grote werk aan de slag kunnen. 
Eindelijk meters maken! Het Stellingwerk is een soort houten geraamte 
gemaakt van stevige grenen balken. Op deze constructie komen straks de 
windladen te liggen en daarop komen straks weer alle pijpen te staan. Bij 
elkaar een behoorlijk gewicht, het complete orgel weegt straks zo’n 8000 kilo. 
Om ervoor te zorgen dat de boel stabiel blijft staan is een stevige 
draagconstructie dus best belangrijk. 
 
De windladen zijn inmiddels klaar en in Oosterwolde opgeslagen.  De balgen 
van Zevenhuizen, die worden gebruikt voor de nieuwe windvoorziening, 
worden momenteel in Groningen aangepast en opnieuw beleerd. De nieuwe 
speeltafel is in de maak. Dat was nog een behoorlijke kluif aan uitzoekwerk. 
Alle registerschakelaars moeten op de juiste plek komen, de definitieve 
benamingen van de registers moeten worden doorgegeven. Die namen 
komen op porseleinen naamplaatjes te staan en worden er, voor het  bakken 
en glazuren, met de hand op geschilderd. Dan is het wel prettig de punten en 
de komma’s op de juiste plek staan.   
 
Verder moesten de houtsoorten en kleuren voor het meubel en de 
bakstukken worden uitgezocht; Eiken voor het meubel, Ebben voor de 
boventoetsen, Mahonie voor de bakstukken naast de klavieren, enzovoort. Er 
zijn stalen opgestuurd naar Duitsland voor de juiste kleur. Daarvoor is zelfs 
nog een Mahoniefront  van een laatje  uit  de oude “meidenkast”  bij ons in de 
woonkamer  gedemonteerd en ingepakt, in vertrouwen dat het wel weer mee 
terugkomt, het had namelijk precies de goede kleur…..Voor het eiken is een 
stukje van de orgelkast opgestuurd zodat het  nieuwe meubel in een 
vergelijkbare tint kan worden gebeitst en afgewerkt. 
 
 
 

ZANG EN MUZIEK 
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BertJan bezig in de werkplaats van ‘de Meule’ met een deel van het orgel…  

 
Everhard en Wim hebben inmiddels de Van Bovenkerk nog verder 
leeggeruimd, zodat er straks plaats is om het nieuwe orgel op te bouwen. Het 
is de bedoeling dat er een vlakke houten werkvloer komt waarop straks het 
stellingwerk kan worden opgebouwd. Als dit overeind staat kunnen de lades 
er op worden gelegd, en de balgen onder de lades worden opgesteld. 
Daarna kunnen er windkanalen gemaakt worden waardoor de wind van de 
balg naar de ventielen in de windlades wordt vervoerd.  
 
Als dat klaar is kunnen de zijwanden van de hoofdkast gemaakt worden, en 
tegen die tijd moet het oude orgel in de kerk gedemonteerd worden. De 
frontdelen worden opnieuw gebruikt en Dolf Tamminga heeft vandaag (11 
januari) bekeken welke massief eiken delen van de oude zijwanden op welke 
plaats gebruikt kunnen worden voor de nieuwe hoofdkast. Doordat in de 
opslag alles mooi bereikbaar is kan er al veel pas worden gemaakt zodat er 
in de kerk vooral gemonteerd kan worden en alleen het noodzakelijke hoeft 
te worden gezaagd. We houden het oude orgel zolang als mogelijk spelende, 
desnoods met een aantal registers minder.  
 
Op 3 januari hebben we winddrukproeven gedaan in de kerk. Michaël 
Verniers heeft geholpen, en dat was handig. Eerst extra gewichten 
opgehaald (een stuk of 10 ijzeren blokken met het gewicht van een 
gemiddelde stoeptegel), en dan richting kerk. De gewichten moesten naar de 
zolder van de kerk, waar de balgen staan.  
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Wie de ‘VEG-catacomben’ een beetje kent begrijpt wel dat het nog een hele 
tour is. Het is een mooi beeld voor de smalle weg;  je kunt alleen met lege 
handen boven komen….We hebben uiteindelijk een emmer aan een touw 
door het luik boven het orgel laten zakken en zo de gewichten naar boven 
getakeld. 
 
Drukproeven zijn nodig  om te kijken hoe de pijpen van verschillende families 
reageren op drukverhogingen of verlagingen en om te kijken op welke druk 
de klank ‘staat’ in de ruimte. De proeven bevestigden de inschatting die al 
eens gemaakt was. Het verschil tussen het oude en het nieuwe gedeelte van 
de kerk is nu best groot; in het oude gedeelte gaat het nog prima, maar als je 
in het nieuwe gedeelte komt merk je dat bij iedere stap naar achteren de 
intensiteit afneemt. Na het verhogen van de druk, door extra gewichten op de 
balgen te leggen, verbeterde dit aanmerkelijk. De oude pijpen kregen meer 
karakter, of hun oude karakter weer terug. 
 
Terwijl Michael speelde (en dat gaat hem heel aardig af!), kon ik mooi door 
de kerk lopen om te horen wat het effect was. Gewicht erbij, gewicht er af, 
register er bij, register er af, enz. Daarna even ruilen; ik spelen en Michaël 
rondlopen zodat hij ook het verschil beneden kon horen.  
 
In maart meer over de renovatie geschreven door BertJan vd Weerd. 
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FINANCIELE STAND VAN ZAKEN ORGEL 
 
In de ledenvergadering van maart 2018 is aangegeven dat voor de renovatie 
van het orgel een bedrag nodig is van € 210.000 en dat per 31 december 
2017 een bedrag van € 148.419 binnen was. Inmiddels ligt het jaar 2018 
achter ons en weten we dat: 
 

 Uit exploitatie een bedrag van € 20.000 bijgeschreven is 

 Uit collectes/acties een bedrag van € 30.184 bijgeschreven is 

 Dat er uit toezeggingen nog een bedrag van € 5.900 te ontvangen is 
 
Als we het benodigde bedrag verrekenen met alle ontvangsten en 
toezeggingen is er nog een bedrag nodig van € 5.497. Inmiddels zijn de 
orgelcommissie en de orgelbouwer druk bezig en zijn er betalingen verricht, 
totaal € 94.685. 
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MUSICAL DE MESSIAH 
 

Musical De Messiah: benefietconcert voor de zending  
op zaterdag 30 & zondag 31 maart 2019 

 
In het maandblad van januari heeft u voor het eerst kunnen lezen over het 
unieke benefietconcert op zaterdag 30 en zondag 31 maart voor en door 
allerlei mensen binnen de VEG Oldebroek. Het concert mag zeker uniek 
genoemd worden omdat alle muzikale groepen die de gemeente rijk is zullen 
meewerken. 
 
Tijdens deze avond en middag kunt u genieten van de musical ‘De Messiah’, 
waarin het leven van Jezus hier op aarde beschreven wordt. Het verhaal 
krijgt vorm door een verteller en ca. 17 liederen over verschillende momenten 
uit het leven van Jezus, de mensen die getuige waren van Zijn werken en 
Zijn boodschap en gelijkenissen. Naast de liederen worden er ook enkele 
dramastukken gespeeld. De musical Messiah wordt (vrijwel geheel) in het 
Nederlands opgevoerd en dat is een primeur! 
 
Zoals beloofd informeren wij u dit keer over het bijwonen van dit unieke 
evenement. 
 
Kaartverkoop 
Het betreft een benefietconcert en de gehele opbrengst van het concert gaat 
naar alle zendingswerkers binnen de VEG. Tijdens de concerten zullen we 
hiervoor een collecte houden. Om er in ieder geval zeker van te zijn dat de 
onkosten gedekt zijn, dient u vooraf kaarten te reserveren. 
 
Toegangsprijs: € 5,00 per persoon 
Bij afname van 5 of meer kaarten ontvangt u 1 kaart gratis. 
 
Kaartverkoopmomenten 
In eerste instantie zijn 2 verkoopmomenten in de kerk gepland: 
 

 Donderdag 7 februari  18.30 – 19.30 uur 

 Donderdag 7 maart  18.30 – 19.30 uur 
 
Kaarten reserveren via e-mail 
Indien u niet in de gelegenheid bent naar de kerk te komen, kunt u uw 
toegangskaartje(s) ook reserveren via: kaartverkoopmessiah@gmail.com.  
 
Vermeld hierbij duidelijk uw naam en het aantal kaarten dat u wilt reserveren. 
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Hulp gevraagd 
Er komt veel kijken bij de organisatie van dit concert en we zijn blij met alle 
hulp die we krijgen. Op dit moment zijn we nog op zoek naar mensen die 
willen helpen bij: 
 

 Opbouwen / afbouwen podium en decor  
 (donderdagavond 28 maart / zondagmiddag 31 maart) 
 

 Catering op zaterdagmiddag/-avond  
(zaterdag 30 maart en zondagmiddag 31 maart) 
 

 Diverse hand- en spandiensten 
 
Bent u niet muzikaal, maar wilt u wel uw steentje bijdragen? Laat het ons 
weten. 
 
Nogmaals voor uw agenda 
Zaterdag 30 maart (avondvoorstelling, aanvang ) 
Zondag 31 maart (middagvoorstelling) 
 
We hopen u allen te mogen begroeten tijdens (een van) de concerten en 
kijken ernaar uit samen met u een geweldige opbrengst voor de 
zendingswerkers te realiseren. 
 
Hartelijke groet, 
Namens de organisatie 
Hendrien Fiks 
hendrienfiks22@gmail.com 
Tel. 06 - 31 93 72 03 
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OUDERENMIDDAG 
 
Interkerkelijk Ouderenwerk 
 
Op  zaterdag 16 februari hopen we de interkerkelijke ouderenmiddag te 
hebben. Het is fijn om elkaar weer te ontmoeten. De zaal in de Goede 
Herderkerk is meestal vol en daar zijn we blij mee. Na het welkom heten 
gaan we enkele Joh. de Heer liederen zingen o.l.v. Jaap van Boven. Ook 
zullen we een gedeelte uit de Bijbel lezen ter bemoediging.  
 
Deze middag is onze gast  iemand uit ons midden, Derek Cook. Derek heeft 
jaren, met zijn vrouw Jenny, in Tsjaad als zendeling gewerkt. Hij vertelt 
erover en laat dia’s zien. We hopen dat uw gezondheid het toelaat om te 
komen zodat we samen weer een fijne middag hebben. U bent van harte 
welkom in de Gereformeerde Goede Herderkerk vanaf 13.30 uur voor het 
eerste kopje koffie of thee. Het programma begint officieel om 14.00 uur en 
duurt tot 16.00 uur. 
 
Wanneer u vervoer wilt dan kunt u bellen met Elly Bos, telefoon 06 - 23 36 37 
99. Zij regelt dat u wordt opgehaald en thuisgebracht. 
 
Graag tot ziens,  
Gea Wastenecker 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ACTIVITEITEN BUITEN DE GEMEENTE 
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Geachte broeders en zusters, 
  
Langs deze weg willen we u bedanken voor alle kaarten die we hebben 
ontvangen, en voor uw gebeden. Het gaat nog steeds niet goed met Joke. 
Daarom vragen we om voor ons te blijven bidden? We wensen de gemeente 
en u persoonlijk een gezegend 2019 toe! 
  
Frits en Joke aan het Rot 
Wezep 
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 
Lieve mensen,  
 
Het afgelopen jaar 2018 is een bijzonder jaar voor mij geweest. Het 
overlijden van mijn lieve vrouw Janny is mij niet in de koude kleren gaan 
zitten. Ik mis haar nog elke dag. De eerste kerst zonder Janny, maar wel met 
mijn kinderen, was een rare gewaarwording.  
 
Wat mij erg heeft geraakt in deze periode is de bemoedigingen die ik van 
jullie heb ontvangen in de vorm van het zingen in mijn huis, kaarten, 
bezoeken en plantjes die gebracht werden. Ik heb het gevoel dat ik het niet 
alleen hoef te dragen maar samen met jullie als mede wereldburgers van 
God.  
 
De afgelopen weken ben ik niet fit en heb ik erg veel last van mijn evenwichts 
orgaan waardoor ik snel kan vallen en niet mobiel ben. De oorzaak is nog 
niet bekend maar het maakt dat ik me veel aan en in huis gekluisterd voel. 
Het naar de zondagdiensten gaan is op dit moment ook te veel voor me wat 
ik erg jammer vind. Ik weet dat we verbonden zijn door de Heer maar zou 
jullie graag zien. Nogmaals hartelijk dank voor de attenties die jullie mij 
hebben gedaan de afgelopen periode.  
 
Hartelijke groet, 
Gerrit van de Poll 
Admiraal Helfrich weg 42, 8084 VH ’t Harde 
 
 
 
 

VAN LEDEN EN VRIENDEN 
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Beste jongelui, 
 
Mijn naam is Jasper Dijkhuizen en ik ben 17 jaar oud.  
 
Mijn ouders en ik zoeken een leuke, enthousiaste jongere vanaf 17 jaar, die 
de zorg van mijn ouders 1x in de 4 weken 5 uurtjes op zaterdagmiddag wil 
overnemen. Dit houdt in dat je samen met mij een aantal activiteiten doet. 
Dat varieert van een stuk fietsen tot een spelletje spelen. Uiteraard krijg je 
hiervoor een goed betaald uurloon. Lijkt je dit wat? Dan kun je contact 
opnemen via 06 - 20 10 46 04. 
 
Ik hoop dat ik er snel weer een maatje bij krijg!  
 
Groetjes van Jasper Dijkhuizen. 
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SLUITINGSDATUM KOPIJ 
 
De kopij voor het maandblad van maart dient u uiterlijk op maandag 11 
februari 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. 0525-621814). 

OVERIGE MEDEDELINGEN 
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FEBRUARI 

Week Datum Tijd Wat is er te doen? 

5 Za 02-02-2019 08.30 Wandelgroep wandelt van Hasselt naar Giethoorn, 
23 km 

6 Ma 04-02-2019   Kerkenraadsvergadering 

  Di  
  
  
  
Wo 

05-02-2019  
  
05-02-2019 
  
06-02-2019 

18.30 
  

19.30 

Deur aan deur evangelisatie in Oldebroek, vertrek 
vanaf Open Huis 
Groothuisbezoek wijk 1 ouderling Hans Lemans – 
zie bijdrage elders 
Uiterste opgavedatum stamppottenbuffet DOEK 

  Do 07-02-2019 
07-02-2019 
  
07-02-2019 

18.30 
19.30 

  
18.30 

Verkoop collectemunten tot 19.15 uur 
Groothuisbezoek wijk 1 ouderling Hans Lemans – 
zie bijdrage elders 
Kaartverkoop musical tot 19.30 uur 

  Za 09-02-2019 17.30 Aanvang Stamppottenbuffet DOEK, 17.15 uur staat 
de koffie klaar 

7 Zo 10-02-2019 11.00 Br. Hartkamp staat na de dienst met het boekje 
‘Openhartig’ in de hal. 

  Ma 11-02-2019 
11-02-2019 

  Uiterste inleverdatum maandblad maart 
Ouderlingenvergadering 

  Di 12-02-2019 
12-02-2019 

  
20.00 

Diaconie vergadering 
Aanvang vrouwengroep Kades 

  Do 14-02-2019 
14-02-2019 

12.50 
20.15 

Lectuurevangelisatie Friesland 
Ontmoeting wijk 5 (ouderling Gert Ruitenberg) 

  Za 16-02-2019 
  
16-02-2019 

10.30 
  

14.00 

Bezorgen van worst en gehaktballenactie aan huis 
tot ? uur 
Ouderenmiddag Goede Herderkerk 

8 Zo 17-02-2019   Groep 8 heeft geen zondagsschool 

  Di 19-02-2019 15.00 Maranathaconferentie, ook 19.00 uur 

  Wo  20-02-2019 
20-02-2019 

15.00 
19.30 

Maranathaconferentie, ook 19.00 uur 
Gemeentelijke Bijbelstudie in Oud-Luctor 

  Do 21-02-2019 15.00 Maranathaconferentie, ook 19.00 uur 

  Za 23-02-2019 07.45 Backpacken in de Achterhoek 

9 Ma 25-02-2019 20.00 Doopgesprek 
Kleine kerkenraad 

  Di 26-02-2019 19.45 Aanvang Vrouwencontact 

  Wo 
Do 

27-02-2019 
28-02-2019 

19.30 
20.30 

Gemeentelijke Bijbelstudie in Oud-Luctor 
Gebedsbijeenkomst zending 

Bidstond: Iedere donderdagavond om 19.30 uur in het Leerhuis 

AGENDA 


