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KEUZESTRESS 
 
Kennen jullie dat ook? Dat gevoel dat je de hele dag moet kiezen? Het begint 
al ’s morgens vroeg bij het aankleden. Welke kleren doen we deze keer aan. 
Ingewikkeld. 
  
Generaties lang hebben vrouwen gezorgd dat er voor hun mannen iedere 
ochtend bij elkaar passende kleding klaar lag. Maar ja, dat zijn vervlogen 
tijden. Red je er zelf maar mee. En dan het ontbijt. Wat doen we vandaag op 
ons brood? Nu zijn dit nog vrij simpele keuzes. Er zijn ook heel wat keuzes 
die minder makkelijk te maken zijn. Keuzes die te maken hebben met je 
opleiding of maatschappelijke carrière bijvoorbeeld. Het zou jammer zijn als 
je later moet concluderen dat je precies het verkeerde vakkenpakket hebt 
gekozen. Of de keuze met wie je je leven zult gaan delen. Stel je voor dat de 
vermeende ware Jakob ineens een bedrieglijke Laban blijkt te zijn. Daar wil 
je toch niet levenslang aan vast komen te zitten. 
  
Al die keuzes, vind je het gek dat je er doodmoe van wordt. We leven in een 
maatschappij met een hoog tempo en ook met hoge verwachtingen. En in 
zo’n maatschappij is keuzes maken aan de orde van de dag. De overvloed 
aan opties kan zorgen voor een flinke portie stress. Nu heb ik onlangs 
besloten het mezelf makkelijker te maken door de broodbelegkeuze op te 
lossen. Ik ga gewoon iedere dag hetzelfde op brood nemen. Ik neem 
dagelijks chocoladepasta op brood met daarbij een beker karnemelk en op 
zondagmorgen eet ik, om de zondag toch een beetje apart te laten zijn, 
brood met vlokken met twee koppen koffie erbij. Zodoende vermindert mijn 
broodje pasta de stress in mijn complexe bestaan. Scheelt een slok op een 
borrel. 
 
Gelukkig hebben Marja en ik onlangs het gestreste leven weer even mogen 
ontvluchten. We hebben heerlijk uitgewaaid in het ruige landschap van de 
Highlands in Schotland. En het mooie was dat we praktisch geen enkele 
keuze zelf hoefden te maken. De vrouwelijke helft van een bevriend 
echtpaar, met wie we voor de vijfde keer de Noordzee zijn overgevlogen, 
schijnt het namelijk erg leuk te vinden om een reis te organiseren. En wij 
vinden het ook heel erg leuk dat zij het leuk vindt. Zij verzorgt de vliegtickets, 
regelt de B&B’s voor onderweg, zoekt het vakantiehuisje uit, regelt een 
huurauto en weet zelfs via internet de wandelingen in de buurt van ons 
verblijf uit te stippelen. Allemaal dingen die stuk voor stuk bij mij een 
zenuwinzinking zouden kunnen veroorzaken. 

HARTIG & GEKRUID 
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Maar heerlijk, het enige dat van ons verwacht wordt is dat we meegaan, 
meewandelen en meehelpen bij het opmaken van het proviand. En dat ging 
prima. De enige echt stressvolle keuze die ik me van deze vakantie kan 
herinneren was de vraag of ik nog verder zou meegaan tijdens een 
risicovolle bergwandeling. Terwijl mijn lieftallige echtgenote ontspannen, met 
de handen in de zakken, omhoog rende, liep ik me met het angstzweet op 
het voorhoofd af te vragen of ik werkelijk voldoende vertrouwen in mijn 
hemelse Vader heb of Hij een engel zou gebieden om mijn voet voor 
struikelen te bewaren of niet en anderzijds - je gedachten vliegen echt alle 
kanten op zo’n moment - vroeg ik me af of ik wel voldoende verzekerd zou 
zijn, voor het geval dat….. nou ja, je weet wel. Uiteindelijk ging het prima 
(okay…. redelijk) en zijn we weer veilig thuis. 
 
Maar juist nu, terwijl de werkzaamheden weer veel van onze tijd opslokken, 
waagt vrouwlief het om me er aan te herinneren dat er voor de aankomende 
zomer ook nog een vakantiebestemming gevonden moet worden. En deze 
keer zijn we daar zelf verantwoordelijk voor. Geen vrienden of kinderen die 
het even oplossen. We draaien er zelf voorop. Eerst een land uitzoeken, dan 
een gebied en dan het internet afsnorren naar een charmante camping die 
wel comfortabel moet zijn maar ook weer niet te veel op een pretfabriek mag 
lijken. Wat een keuzes moeten er weer gemaakt worden. En zulke 
zoekacties kosten altijd meer tijd dan je beschikbaar hebt. Wat is vakantie 
toch vermoeiend…. 
 
Vermoedelijk zal ons huwelijk ook deze hobbel wel weer doorstaan en 
mogen we na de vakantie vertellen wat onze bestemming is geweest en ook 
of het gelukt is om zonder stress het nieuwe seizoen in te gaan. Maar zover 
is het nu nog niet. Eerst nog die ene keuze voor een camping maken en 
daarna….. als er dan toch nog weer gekozen moet worden, kies ik gewoon 
even voor een paar weken niks. 
 
PS: We hebben een ontspannen vakantie in de Auvergne gehad.  
 
Br. Peter Hartkamp 
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Ouderling van dienst:  br. B. Hamer 
 
Bidstond:   Iedere donderdagavond om 19.30 uur  

    in het Leerhuis 
 
 
 
 

DIENSTEN 

Datum Tijd Voorganger Begeleiding Bijzonderheden 

Zondag 01 
september 

09.45 u. Br. G.P.  Hartkamp Combo Afsluiting  
vakantiebijbelweek / 
gezinsdienst m.m.v. 
zondagsschool 

2e collecte: 
Vakantiebijbel
week 

14.30 u. Ds. K. Kruithof Orgel & 
Combo 

Doopdienst 

Zondag 08 
september 

09.45 u. Ds. K. Kruithof Orgel   

2e collecte: 
Diaconie 

19.00 u Br. G.P. Hartkamp 
en Ds. K. Kruithof 

Combo Getuigenisdienst 

Zondag 15 
september 

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

Bevestiging 
ambtsdragers 

2e collecte: 
Eigen zending 

19.00 u. Ds. S. van de Velde Orgel  

Zondag 22 
september 

09.45 u. Br. Herman Spronk 
en ds. K. Kruithof 

Orgel  

2e collecte: 
Jeugdwerk 

19.00 u. Br. Cor Veldhoen Combo Jeugddienst 

Zondag 29 
september 

09.45 u. Br. Herman Meijer Orgel Israëlzondag 

2e collecte: 
Israël 

19.00 u. Br. J. van de Schoot Orgel Maranathadienst 
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ZORG VOOR MENSEN MET EEN BEPERKING 
 
 
We hebben de  
zomervakantie alweer gehad en gaan in  
september weer van start. Dit seizoen is de werkgroep wat  
uitgedund; Bertus is verhuisd naar Groningen en Hermien  
moet het een tijdje rustig aan doen. Ik heb daarom hulp  
gevraagd van een aantal mensen. 
 
Op maandag 18 maart hebben we een ontmoetingsavond met pleegouders 
gehad, Lucia de Vos heeft me daarbij geholpen. Er waren een aantal nieuwe 
gezichten. We begonnen de avond met het kiezen van kwaliteiten van jezelf 
en je pleegkind, er lagen verschillende kaartjes met kwaliteiten op tafel. Er 
ontstond daardoor een goed gesprek waarbij iedereen zijn zegje kon doen. 
 
Op woensdag 24 april hebben we een ontmoetingsavond met familie van 
mensen met een beperking gehad onder leiding van Ds. Sjoerd van de 
Velde. Ook heeft Lucia daarbij geholpen wat heel prettig was. Ds. Sjoerd van 
de Velde kent de families en dat praat wat makkelijker met elkaar. 
 
Daarnaast heb ik bij de huisbezoeken hulp gehad van Inge Wolf en Helmig 
Spronk en Harm. Bij de huisbezoeken praat je voornamelijk met de ouders 
hoe het gaat met hun zoon/ dochter. Het is fijn dat die extra aandacht die je 
dan kan geven gewaardeerd wordt. Het is bijzonder om te zien en te horen 
met hoeveel liefde en toewijding de ouders praten over hun zoon/dochter en 
met veel bewondering zien we hoe ze ermee omgaan. 
 
Een prachtig gedicht om mee af te sluiten: 
 

Soms doet jouw kwetsbaarheid zo zeer 

dat we onze ogen wel willen sluiten 

je dwingt ons 

anders te kijken, te voelen, te doen 

omdat je anders bent. 

 
Met vriendelijke groeten, namens de werkgroep, 
Jorelia van Bruggen 

ZORG - MEELEVEN - PASTORAAT 
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BETROKKENHEID 
 
In het maandblad van juni heeft u een kort verslag kunnen lezen over de 
uitslag van de enquête in het voorjaar gehouden over betrokkenheid in de 
gemeente. We willen graag de onderlinge betrokkenheid in onze gemeente 
versterken en de nodige aandacht geven. Dat zullen we doen aan de hand 
van een jaarthema ‘EEN (LEVEND) STEENTJE BIJDRAGEN’. De aftrap zal 
in de diensten in september worden gegeven. Aan de hand van diverse 
diensten in het nieuwe seizoen en het betrekken van allerlei groepen en 
activiteiten in de gemeente willen we dit thema het komend jaar uitwerken en 
verdiepen in de hoop dat de betrokkenheid wordt versterkt. Wij zijn immers 
allemaal levende stenen van Gods tempel, de gemeente.  
 
 

VERKIEZING AMBTSDRAGERS 
 
Tijdens de extra ledenvergadering gehouden op zondag 16 juni zijn 
verkiezingen gehouden en daarbij zijn de volgende broeders door de leden 
gekozen: Br. Cor Bron (Ouderling wijk 10) en Br. Jan van Hattem, (Diaken 
beheer & onderhoud). De kerkenraad is verheugd dat Br. Cor Bron zijn 
verkiezing heeft aangenomen. Wij wensen Br. Bron samen met zijn gezin 
Gods zegen toe. Br. Jan van Hattem heeft zijn verkiezing als diaken helaas 
niet kunnen aanvaarden. De kerkenraad respecteert zijn beslissing en wenst 
hem samen met zijn gezin Gods zegen toe. 
 
De bevestigingsdienst van Br. Gert Schreurs en Br. Cor Bron zal 
plaatsvinden op zondag 15 september 2019.  
 
 

PAND VAN ASSELT 
 
Afgelopen periode is de aankoopcommissie door dhr. W. van Asselt in kennis 
gesteld dat hij een potentiële huurder had voor de winkel. Dhr. Van Asselt 
heeft een huurovereenkomst opgesteld voor de huurder. De 
conceptovereenkomst hebben wij in mogen zien en onze mening mogen 
geven. Wij hechten veel waarde aan het respecteren van de rust rondom de 
kerk op zon - en christelijke feestdagen. Tevens willen wij graag dat er 
rekening gehouden wordt met de bedrijfsactiviteiten van de huurder op 
moment dat er rouw- of trouwdiensten zijn.  

VAN DE KERKENRAAD 
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Onze mening en wensen zijn meegenomen in de huurovereenkomst en 
inmiddels ondertekend door de huurder. In de overeenkomst is opgenomen 
dat de huurder niet zonder toestemming van de diaconie gebruik kan maken 
van de parkeergelegenheid rondom de kerk. Inmiddels heeft de huurder een 
verzoek ingediend bij de diaconie die door ons is beantwoord in de lijn van 
onze mening en wensen die in de huurovereenkomst is meegenomen.  
 
Tevens hebben wij de huurder aangegeven rekening te houden met 
activiteiten in onze kerk op de momenten dat zijn eetcafé is geopend. (De 
huurovereenkomst die de diaconie voor gezien heeft getekend en de brief 
inzake toestemming gebruik van de parkeerplaats zijn bij de secretaris 
gearchiveerd.) 
 
De bedoeling is dat Yuki’s eetcafé medio augustus 2019 de deuren opent.  
 
Wij wensen de heer Yüksel Aykurt Gods Zegen toe bij zijn onderneming en 
hebben hem uitgenodigd om onze diensten te bezoeken. 
 
 

RESERVERING RUIMTEN IN DE KERK 
 
De digitalisering gaat verder. Als diaconie hebben wij gemeend er goed aan 
te doen om mee te gaan in de digitalisering voor zover het een toegevoegde 
waarde heeft. Voor het plannen van de ruimten in de kerk zien wij een grote 
toegevoegde waarde. Bij de aanvraag wordt het gelijk duidelijk of de 
betreffende ruimte beschikbaar is. Als dit niet het geval is, kan er voor een 
andere ruimte gekozen worden. Nadat de aanvraag is gedaan, zal het 
kerkelijk bureau de bevestiging geven voor de reservering. 
 
Per ingang van het nieuwe seizoen willen wij de reservering van de ruimten 
in de kerk voor vergaderingen, activiteiten, enz. via een reserveringssysteem 
laten verlopen. Hieraan wordt de laatste hand gelegd. In het maandblad van 
oktober zullen wij u volledig informeren hoe de aanvragen gedaan kunnen 
worden en hoe deze verwerkt worden. Vanaf heden mogen reserverings-
aanvragen gemaild worden naar planning@vegoldebroek.nl. Het kerkelijk 
bureau zal de aanvragen in behandeling nemen en terugkoppeling geven of 
de aangegeven ruimte beschikbaar is. 
 
Onze broeder Rijk Pleijter heeft jarenlang de planning met veel liefde en 
toewijding verzorgt. Wij danken Rijk maar ook Hennie van harte voor de inzet 
voor het uitvoeren van de planningstaak. 
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KANSELMEDEDELINGEN 
 
We hebben een actieve gemeente waarin veel activiteiten worden 
georganiseerd. Reden tot dankbaarheid. Dit resulteert in de praktijk vaak in 
een lange lijst met mededelingen vooraf aan de dienst. Er is om deze reden 
een nieuwe richtlijn opgesteld met als doel het verkorten van de 
kanselmededelingen. Uitgangspunt is dat mededelingen en activiteiten die in 
het maandblad of op de website staan tijdens de dienst worden getoond op 
de beamer maar niet meer apart worden afgekondigd. Nieuwe leden en 
vrienden, aankondiging ledenvergadering, geboorte, overlijden, huwelijk en 
huwelijksjubileum worden wel vermeld in de afkondiging. Deze richtlijn zal 
vanaf het nieuwe seizoen ingaan. 
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COLLECTEN JUNI 

 

 Ontvangen voor zending via Givt deze maand € 165,60 

 Contant ontvangen giften via D. van de Voort t.b.v. het orgel € 20,00 
 

COLLECTEN JULI 

 

 Ontvangen voor zending via Givt deze maand € 165,60 

 Contant ontvangen giften via bezoekdame Spronk t.b.v. VEG € 10,00 

 Contant ontvangen giften via br. Hartkamp t.b.v. VEG € 50,00 

VAN DE PENNINGMEESTER 

   Contant/ Givt Totaal 

2-6-2019 Gemeente € 546,65 177,65 724,30 

 Evangelisatiecomm. € 444,51 146,27 590,78 

9-6-2019 Gemeente € 474,90 150,02 624,92 

 Eigen zending € 518,30 150,02 668,32 

16-6-2019 Gemeente € 305,95 147,25 453,20 

 Open Doors € 508,01 155,55 663,56 

23-6-2019 Gemeente € 696,48 149,65 846,13 

 Maandblad € 345,88 92,44 438,32 

30-6-2019 Gemeente € 584,10 152,43 736,53 

 Jeugdwerk € 525,52 135,39 660,91 

   Contant/ Givt Totaal 

5-7-2019 Watatoo € 1.095,00 306,71 1.401,71 

7-7-2019 Gemeente € 735,40 199,76 935,16 

 Eigen zending € 693,06 213,66 906,72 

14-7-2019 Gemeente € 386,47 157,96 544,43 

 Onderhoud gebouwen € 356,70 122,40 479,10 

21-7-2019 Gemeente € 551,35 n.b 551,35 

 Diaconie € 519,95 n.b 519,95 

28-7-2019 Gemeente € 395,87 n.b 395,87 

 EBC € 413,20 n.b 413,20 
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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. 

 

► Zendeling van de maand 

 
Herman en Gillian zijn zendeling van de maand. Zij doen vrijwilligers werk in 
Israël, waar ze in een verpleeghuis meewerken en zo de liefde van God 
willen doorgeven aan  holocaust overlevenden en anderen. In Nederland is 
Herman medewerker van de Kairos cursus. Deze maand brengen wij hen 
extra onder de aandacht. Wil je Herman en Gillian ontmoeten? En meer 
horen over hun werk? Dat kan! Op 22 september ben je, na de 
ochtenddienst, van harte welkom in het jeugdhonk. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ZENDING-EVANGELISATIE-DOEK 

  Nodig Binnengekomen Verschil 

Januari 3.850 2.440 -1.410 

Februari 3.850 4.389 539 

Maart 3.850 2.911 -939 

April 3.850 3.002 -848 

Mei 3.850 4.144 294 

Juni 3.850 3.270 -580 

Juli 3.850 3.540 -310 

Totaal 26.950 23.696 -3.254 
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► Jarigen 

 
Herman Spronk 17  September (1948) 
 

► Nieuws van Margriet & Temjen 

 
In september willen we als TFC weer een plantenactie organiseren voor het 
zendingsechtpaar Margriet en Temjen Longkumer-Pruim en hun kinderen. 
De planten zijn te bestellen op schapenmarkt, bij de goede-doelen-markt op 
het schoolplein van de basisschool C.N.S. De Regenboog bij de kraam voor 
India. Ook in de hal van de kerk ligt een lijst voor de plantenactie, of anders 
kunt u een plantenbak bestellen bij iemand van de thuisfrontcommissie of tel. 
0525 - 63 19 92. De planten worden thuisbezorgd op 21 of 28 september. 
 
M.v.g. Janny Pruim, namens de thuisfrontcommissie 
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► Nieuws van Chana Kelman 

 
Chadashot mi Israel september 2019 
Shalom lieve vrienden, 
 
We zitten hier nu midden in de vakanties, waardoor het een stuk stiller op 
straat is. De kinderen gaan naar de Ketanot, dat zijn verblijven voor kinderen 
met allerlei activiteiten voor in de vakanties. Over het algemeen gaan 
mensen hier niet met lange vakanties. Het is nu een heerlijke zomerse 
temperatuur hier, af en toe erg warm. Maar dat is normaal voor de tijd van 
het jaar. Voor de rest gaat alles door ook in Netivyah, alhoewel het nu in 
deze periode erg rustig is, maar we gaan door met onze activiteiten zoals 
anders. 
 
We hadden onlangs weer een Bat mitzwas, dat is het Hebreeuwse woord 
voor dochter van de commandement, dan heeft ze alle rechten en 
verplichtingen hetzelfde als de volwassenen. Het was een meisje uit China, 
dus ze gaf een getuigenis in het Chinees, wat weer vertaald werd in het 
Engels en daarna in het Hebreeuws. Ook hiervoor is een pittige 
voorbereidingstijd. Het is een tijd om je relatie met God te verstevigen. Wij 
zijn ten slotte in een Messiaanse Gemeente en geloven in Jeshuah. Vandaag 
heb ik weer lekker gekookt voor onze gemeente, ik hou van fantasie in koken 
en improviseren, op het laatste moment komen bij mij de ideeën binnen. 
 
De tijd gaat ontzettend snel, het vliegt voorbij. Onze veldleiders komen 
binnenkort al weer terug, na 6 weken in Nederland te zijn geweest. Met het 
werk in Elah, gaat het ook goed, binnenkort komt er een schitterend digitaal 
fotoboekje uit van onze oudere mensen, leeftijd van 95 jaar en ouder.  
 
Hier in Israel ben ik werkelijk met van alles bezig, daar is het land ook naar, 
je kunt gauw wat aanpakken. Met mijn werk in Kotev gaat het prima, ik vind 
het leuk  om met dit soort mensen te werken, die psychische problemen 
hebben. 
 
Jullie krijgen nog een bedankbrief met een uitleg van de gift die we destijds 
gekregen hebben. Ze waren er erg blij mee. Over het algemeen zijn alle 
mensen die in het centrum wonen erg dankbaar voor wat je voor hen doet, 
dat schijnt erg veel voor hen te betekenen.  
 
Wat de bouw betreft, er komt van wat ik er van maken kan meer structuur in, 
dus er is licht aan het eind van de tunnel. 
 
Zo lieve mensen tot ziens maar weer,  
Liefs van Chana en Philippoes, die de verbouwing en het lawaai goed 
doorstaat 
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Free Evangelical Church 
 

Thank you for your kindheartedness and for 
giving us a nice and useful Parasols. We are 

enjoy sitting in the garden in this hottest days. 
God bless you all Thank you. 

Hostel kotev  
 
 

Voor het geld wat de musical ‘de Messiah’ opgebracht heeft, zijn er  
onder andere Parasols aangeschaft. 
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► Nieuws van Jannine van der Pol 
 
Een luisterend oor online. 
"Stel je voor dat ieder mens in Nederland het belang van het evangelie 
ontdekt, God kent, in Jezus groeit en het geloof eenvoudig deelt." 
  
Dat is de droom die we als IkzoekGod.nl hebben voor Nederland. Ons 
werkveld is de online wereld omdat daar heel veel mensen op zoek gaan 
naar antwoorden op hun (levens)vragen of zoeken naar oplossingen voor 
hun specifieke situatie. Al zoekend via google komen veel mensen bij ons 
terecht op één van onze websites of online cursussen. Daar kunnen ze een 
luisterend oor vinden en hun vragen stellen aan een e-coach. Hoe meer 
mensen ons vinden, hoe meer e-coaches er nodig zijn. 
  
Misschien is dat iets voor u of jou, om online er te zijn voor mensen die op 
zoek zijn. In de maand januari of februari 2020 wordt er een info-/
kennismakingsavond georganiseerd over wat e-coach zijn inhoudt. Er zal 
uitleg zijn en een workshop om ook zelf al een beetje te proeven hoe dat 
werkt. 
 
Wij werken volgens het principe van vraag gestuurd coachen. Nu is dat niet 
specifiek alleen voor de online wereld, maar je kunt dit principe ook in de 
gewone gesprekken toepassen die je bij de bakker, de slager of in de 
supermarkt kunt hebben. 
  
Meer informatie en de specifieke datum volgt later. 
 
Hartelijke groetjes, 
Jannine 
 
 

CTE TEAM (Coördinatieteam Evangelisatie) 

 

► Van de commissie 

 
De activiteiten waar u/jij de komende maand aan deel kunt nemen. 
 
Dinsdag 10 september – 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 12 september - 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. 
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Zaterdag 28 september - 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. 
 
 

DE OOST-EUROPA COMMISSIE (DOEK) 
 

► Van de commissie 

 
De Jongerenreis, 19 t/m 29 juli 2019 naar Berehove in Oekraïne, was een 
mooie reis. Het verslag hiervan leest u op de volgende pagina. Op de laatste 
avond van het kamp zijn de aangeschafte kinderbijbels/boekjes uitgedeeld 
aan de kinderen. Hieraan is een deel van de collecte besteed die is 
gehouden tijdens de zangdienst op 2e pinksterdag. 
 
In Ököritófülpös is eind september de bruiloft van Sandor Guti en Klara. 
Zoals het er nu uitziet zal een delegatie van DOEK gehoorgeven aan de 
uitnodiging die is ontvangen. Van de overige projecten van DOEK zijn in 
deze zomerperiode geen bijzonderheden te melden. 
 
Bij de penningmeester zijn de afgelopen maanden de volgende bijdragen/
giften voor in de kas binnengekomen. 
 
Via: Markt Dedemsvaart (juni/juli) € 120,00 & 228,00 
 Markt IJhorst (juli/ augustus) - 224,00 & 355,00 
  
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. 
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OEKRAÏNEREIS 2019 
 
Van 19 tot en met 29 juli 2019 zijn we met vijftien personen naar Beregszász 
in Oekraïne geweest. We vertrokken om zes uur ‘s avonds vanaf de kerk en 
de reis verliep voorspoedig. Wel was het jammer dat we lang bij de grens van 
Hongarije en Oekraïne moesten wachten.  
 
Zaterdagavond kwamen we aan en we waren blij verrast door de chique 
kamers. We werden verwelkomd met een heerlijke maaltijd. Zondagochtend 
zijn we naar een plaatselijke kerk geweest en de rest van de dag hebben we 
uitgerust van de reis.  

Van maandag tot en met vrijdag was er een vakantiebijbelweek en wij 
hielpen daarbij. ‘s Ochtends en ‘s avonds was er een dienst, tijdens deze 
diensten hebben we Hongaarse, Nederlandse en Engelse liedjes gezongen. 
In de ochtenddienst was er een preek en als afsluiting een spelletje. Tijdens 
de avonddienst werd er elke avond een deel van een verhaal verteld.  
 
‘s Middags konden de kinderen kiezen tussen creatief en sport en spel. Met 
creatief hebben we elke dag wat anders gemaakt zoals een bootslinger, een 
visje van scoubidou touwtjes en we hebben ‘Petrus op het water’ gemaakt. 
Met sport en spel hebben we onder andere (flessen)voetbal, volleybal, 
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touwtrekken en lummelen gedaan. Om vijf uur hadden we een competitie met 
verschillende spellen. De ene keer deden we estafettes met een 
kruiwagenrace en de andere keer deden we kleine spelletjes. Zowel de 
kinderen als wij hebben erg genoten.  
 
Na de dienst in de avonden hadden we nog een zangdienst. Wij zongen 
opwekkingsliederen en zij zongen Hongaarse nummers, erg leuk om zo 
nummers te horen die je in de kerk zingt, maar dan in een hele andere taal. 
Tussen alles door hadden we vrije tijd en hadden we veel contact met de 
kinderen. Ondanks de taalbarrière kreeg je steeds een betere band met de 
kinderen, wat erg bijzonder was. Vrijdagavond sloten we de week af met een 
kampvuur en zongen we nog wat nummers.  
 
Zaterdagochtend hebben we afscheid genomen en nadat de kinderen 
weggingen, reden wij door naar Tata in Hongarije. Daar kwamen we ‘s 
avonds aan en zondagochtend zijn we daar naar de kerk geweest. ‘s 
Middags nog heerlijk gezwommen en toen zat het er alweer op.  
 
We hebben erg genoten van deze reis en zijn blij en dankbaar dat alles 
voorspoedig is verlopen. 
 
 
 

 
Shalom broeders en zusters, 
 
Eind deze maand vieren we opnieuw Israëlzondag: als werkgroep 
onderstrepen we natuurlijk het belang van het bidden voor Gods Volk.  
 
We zijn blij dat Herman Meijer komt spreken over Jom Kippoer, de Grote 
Verzoendag. Offeren tijdens dit feest gebeurt niet meer. Het feest wordt 
tegenwoordig in de synagoge gevierd.  
 
Goede Vrijdag is eigenlijk ook Grote Verzoendag; het voorhangsel scheurde 
van bovenaf naar beneden. Israël zal ooit de Here Jezus erkennen als 
Messias. Laten we Israël niet vergeten in onze gebeden: 
 

ISRAËL 

GODS OOGAPPEL 

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

(Gods) oogappel aan … Zach. 2:8 
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Gebed voor de staat Israël 
 
Onze Vader in de hemel, rotsvaste steun en verlosser van Israël, zegen de 
Medienat-Israël, de Staat Israël, het ontluikend begin van onze verlossing; 
neem haar onder Uw liefderijke beschutting en spreid Uw beschermende 
vrede erover uit.  
 
Zend Uw licht en Uw waarheid aan hen die er aan het hoofd staan, zijn 
ministers en adviseurs en leid hen door goede raad die van U komt. Maak 
sterk de verdedigingsmachten van ons heilig land. O, God, verschaf hun hulp 
en bekroon hen met de lauwerkrans der overwinning. Geef vrede in het land 
en voortdurende vreugde voor zijn bewoners. 
 
Denk toch aan onze broeders, heel het Huis-Israël, in welke landen van de 
verstrooiing zij ook mogen zijn. Breng hen spoedig frank en vrij naar Uw stad 
Sion, naar Jeruzalem, de zetel van Uw Majesteit, zoals het in de tora van uw 
dienaar Mozes beschreven staat: „Al zou je ook uitgestoten zijn tot aan het 
eind van de hemel, dan zal JHWH, je God, je vandaar verzamelen, je 
vandaar weghalen en je brengen, naar het land dat je voorouders in bezit 
hadden en dat jij zult bezitten. Hij zal het je goed laten gaan en zal je nog 
talrijker maken dan je voorouders. JHWH, je God, zal alle beletselen van je 
hart en van dat van je nakomelingen verwijderen om van ganser harte en 
met heel je ziel van JHWH, je God, te houden, zodat je kunt leven‟ [Deut. 30, 
4-6]. 
 
Verenig ons in een gevoel van liefde en ontzag voor U om alle geboden van 
Uw tora nauwgezet op te volgen. Zend ons spoedig de nakomeling van 
David, de ware Messias, om hen die de eindtijd van zijn verlossing afwachten 
te bevrijden. Verschijn in de volle pracht en macht van Uw Majesteit aan alle 
aardbewoners, zodat ieder bezield wezen het zal verkondigen: 
 
„JHWH, de God van Israël is Koning en Zijn koningschap strekt zich uit over 
het heelal.‟ Amen, Sela. 
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GETUIGENISDIENST 
 
Op zondagavond 8 september wordt een getuigenisdienst gehouden. In die 
dienst houdt br. Peter Hartkamp een korte overdenking en leidt ds. Kasper 
Kruithof de dienst. We willen enkele broeders en zusters de gelegenheid 
geven om een kort getuigenis te geven over wie de Here Jezus voor hen is, 
of wat Hij heeft gedaan in hun leven. Er zullen enkelen van tevoren worden 
gevraagd om een getuigenis te geven, maar er is ook gelegenheid dat men 
spontaan een getuigenis kan geven. Er is ook samenzang onder begeleiding 
van een combo. 
 
 

 

BELIJDENISCATECHESE 
 
Op woensdag 25 september gaat de belijdeniscatechese weer van start. Het 
zijn 16 bijeenkomsten die op woensdagavond plaatsvinden van 20.00 uur tot 
uiterlijk 22.00 uur. De volgende onderwerpen worden behandeld: wat is 
belijdenis doen; het persoonlijk geloof; de bijbel; gebed en Gods leiding; het 
avondmaal; de doop; de kerk; God de Vader en Jezus de Zoon; de Heilige 
Geest; de gaven van de Heilige Geest; de geestelijke strijd; de terugkeer van 
Jezus Christus; de feesten en erediensten; christen zijn in deze tijd.  
 
De belijdeniszondag is op 5 april. De morgendienst is de belijdenisdienst en 
de avonddienst is de getuigenisdienst. Op de avonden is veel ruimte voor 
studie, gesprek en vragen. De studies worden ook schriftelijk of digitaal na 
afloop meegegeven. Mocht je (overwegen) belijdenis te willen doen, dan ben 
je van harte welkom en kun je je aanmelden bij ds. Kasper Kruithof (tel.06-
18087859 of predikant@vegoldebroek.nl).  
 
Als je vragen hebt over de belijdenis(catechese), dan kun je ook met hem 
contact opnemen. Van harte welkom!  
 

CATECHESE EN BIJBELSTUDIE 

RONDOM DE DIENSTEN 
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GEMEENTELIJKE BIJBELSTUDIE 
 
Ook dit seizoen worden weer de gezamenlijke Bijbelstudies van VEG en 
Luctor gehouden. Dit jaar zijn de volgende thema’s aan de beurt: (1) De 
Bergrede van Jezus. Deze studies worden afwisselend gehouden door br. 
Peter Hartkamp en ds. Kasper Kruithof. En (2) Het Bijbelboek Nehemia. 
Deze studies wordt gehouden door zr. Gieneke Sneller – Vrolijk. De indeling 
van de avond is een studie van ongeveer 45 à 60 minuten en na de pauze is 
er een half uur ruimte voor een vragenronde of gesprek. De avonden 
beginnen om 19.30 uur en duren tot ongeveer 21.15 uur en vinden plaats in 
Oud-Luctor.  
 
De data voor de studies over de Bergrede zijn op dinsdagavond: 17 
september, 22 oktober, 19 november, 21 januari, 18 februari, 17 maart. 
 
De data voor de studies over Nehemia zijn op woensdagavond: 25 
september, 30 oktober, 27 november, 29 januari, 26 februari, 25 maart.  
 
Van harte welkom! 
 
 

MEER DAN DIT 
 

Wil je meer LEREN over God? 

Wil je andere mensen ONTMOETEN? 

Wil je PRAKTISCH handen en voeten geven aan je 

geloof? 

 

En ben je 20’er of 30’er? 

 

Dan is Meer Dan Dit echt iets voor jou! 

 

Start nieuw seizoen: vrijdag 13 september 2019 

Meld je aan via de Facebookpagina ‘Meer Dan Dit’ 

of via meerdandit@outlook.com  

 
 

mailto:meerdandit@outlook.com
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VERJAARDAGSFONDS 
 
Een mededeling voor leden en vrienden in Wezep. 
 
De jarigen in Wezep die in het verleden namens het verjaardagsfonds 
werden bezocht door zr. Eline Spronk - Beijeman worden voortaan bezocht 
door zr. Wineke van Erven - Spronk. 
 
We bedanken zr. Spronk en wensen zr. van Erven Gods zegen bij het 
vervullen van haar nieuwe taak. 
 
Coördinatie verjaardagsfonds: 
Gé van Norel (tel. 0525-847531)  
Nel Spronk (tel. 0525-632833) 
 
 

GEMEENTEDAG 2019 
 
Beste Vrienden en Leden. (of gemeenteleden) 
  
Op zaterdag 7 september wordt onze jaarlijkse gemeentedag weer 
georganiseerd. We starten vanaf 14.00 uur met allerlei leuke en sportieve 
activiteiten voor jong en oud. 
 
Deze activiteiten eindigen vanaf 17.00 uur en we zullen de dag afsluiten met 
een grote BBQ. Er is genoeg eten voor iedereen, ook voor de kids wordt er 
gezorgd. Zorg dat je erbij bent! 
 
Opgavelijsten in de hal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ACTIVITEITEN BINNEN DE GEMEENTE 



- 24 - 

 

 

AZC-MIDDAG 
 
Zaterdag 22 juni was een bijzondere dag voor jongeren en leiding van Triple 
F. Op deze dag hadden zij namelijk een gezellige middag georganiseerd 
voor jongeren uit het AZC en jongeren van de VEG. Dit als gevolg van een 
Triple F avond met als thema naastenliefde, waarbij Joop en Hannie Franken 
aanwezig waren om iets te vertellen over hun werk in het AZC.  
 
De jongeren hebben toen nagedacht over hoe zij iets konden betekenen voor 
andere mensen. Dit plan is vervolgens door een aantal jongeren ook 
daadwerkelijk uitgevoerd. Na een aantal brainstormsessies en vergaderingen 
stond de AZC-middag gepland en waren de uitnodigingen verstuurd!  
 
Op 22 juni kwamen er 25 mensen uit het AZC en 20 VEG-jongeren bij de 
VEG voor de gezellige middag. De middag begon ontspannen met heerlijke 
zelfgebakken taart, koffie, liedjes en een korte overdenking. Daarna werden 
er in gemengde groepjes spelletjes gespeeld, zoals sjoelen, koekhappen en 
blikgooien. Het was leuk om te zien hoe jong en oud, Nederlands en niet-
Nederlands samen speelden en plezier hadden!  
 
Na de spelletjes volgde een maaltijd met zelfgebakken pannenkoeken, 
gemaakt door 2 jongens van Triple F. De middag sloot af met een potje bingo 
en hand-in-hand elkaar Gods vrede toezingen in de tuin van de kerk.  
 
Het was een erg bijzondere middag, waarbij we hebben geprobeerd Gods 
liefde te laten zien aan mensen die het moeilijk hebben. De mensen uit het 
AZC gaven aan ontzettend dankbaar te zijn en te hebben genoten van de 
middag. Het was een geslaagde middag!!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JEUGD 
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TRIPLE F 1&2 
 
Hallo ouders/verwanten/jongelui van Triple F 1 en 2,  
 
Hopelijk hebben jullie allemaal een fijne vakantie gehad en hebben jullie 
weer frisse moed om aan het nieuwe schooljaar te beginnen. Ook staat het 
nieuwe seizoen van Triple F weer voor de deur. 
 
Zaterdag 7 september willen we gezamenlijk met de Startdag van de kerk 
het nieuwe Triple F seizoen inluiden. We zouden jullie graag om 17:00 uur 
ontvangen bij de kerk voor een gezamenlijk BBQ. Na de BBQ zal er een 
leuke activiteit op de planning staan. Dit houden we nog even geheim. 
 
Als je op de fiets naar de kerk komt zorgen wij dat je rond 22:30 uur weer 
veilig bij de kerk afgezet wordt. Je fiets heb je niet nodig tijdens de activiteit. 
Neem een warme jas mee en trek stevige schoenen aan.  
 
Wil je aan je eigen leiding laten weten of je er bent? Wij hebben er zin in! 
 
Groetjes, de leiding van Triple F 1 en 2!  
 
 

ZONDAGSSCHOOL 
 
Hallo allemaal, 
 
De vakantie is weer bijna voorbij, hopelijk is iedereen lekker uitgerust! Wij 
van de zondagsschool hebben weer zin in het nieuwe seizoen. We zijn blij en 
dankbaar dat we ook weer nieuwe leiding gevonden hebben. 
 
We beginnen weer op zondag 8 september. Als je nog geen uitnodiging hebt 
gehad van je nieuwe groep zal deze nog komen. In de uitnodiging staat wie 
je nieuwe leiding is en waar je je nieuwe groep kunt vinden. Voor de groepen 
7 en 8 staat er ook in wanneer je wel of geen zondagsschool hebt. Om alvast 
een beetje aan de kerk te wennen hebben deze groepen niet elke week 
zondagsschool. Als je geen zondagsschool hebt mag je met je ouders mee 
naar de kerk. 
 
Aan het eind van de dienst op 8 september komen alle kinderen in de kerk 
om de zegen voor het nieuwe seizoen te ontvangen. De kinderen zijn een 
belangrijk deel van de gemeente en het is mooi dat ook zij aan het begin van 
het seizoen de zegen mogen ontvangen. 
 
Groeten en tot ziens, de leiding van de zondagsschool 
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VROUWENCONTACT 
 
Dinsdag 17 september starten we weer een nieuw seizoen Vrouwencontact. 
We hebben ook deze keer geprobeerd een afwisselende sprekerslijst samen 
te stellen en nodigen jullie hierbij van harte uit eens een avond te komen 
luisteren, samen in de naam van Jezus!   
 
We hebben mevrouw Tineke Tuinder uit Weert gevraagd te komen spreken, 
zij is vertaalster en auteur van Pluspunt, een schrijfboek voor vijftigplussers. 
Het onderwerp voor deze avond is “een jas vol liefde”, wat betrekking heeft 
op mantelzorg, in onze naaste omgeving hebben we er misschien al vaak 
mee te maken gehad. Om 19.30 uur staat de koffie klaar, het programma 
begint om 19.45 uur en is rond 21.30 uur afgelopen. 
 
Een hartelijke groet namens, 
Berta, Betty, Gerrie, Riek en Grietje 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GESPREKSGROEPEN 
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VROUWENGROEP KADES 
 
Hier zie je het nieuwe logo voor het Kades seizoen 2019-2020. 

 
 
 
 
 
 

Thema:  
“Reis–genoten”  

 
 
 
 
 
 

Geniet jij ook zo van wandelen? Rugzak mee en op weg gaan, struinen door 
de bossen en de hei. Misschien herken je dan het volgende wel. Je bent 
lekker aan de wandel en volgt een gemarkeerde route en dan mis je opeens 
een paaltje en dan ben je de weg kwijt. En als het dan aankomt op je 
oriëntatievermogen, tja…  
 
Er zit dan niets anders op dan de route terug te lopen tot je weer zo’n paaltje 
ziet. En op een of andere manier werkt dat teruglopen op je humeur. Alsof je 
nu ‘voor niks loopt’. Terwijl de omgeving nèt zo mooi is als op de heenweg. 
Een mens kan raar in elkaar zitten. Maar goed als je dan weer zo’n paaltje 
ziet dan slaat je stemming vaak gelijk weer om: “Je bent op de goede weg”!   
 
Ja, we zien graag wat pijlen en richting aanwijzingen op weg naar de 
eindbestemming. Het is ook prettig als je samen met anderen wandelt. En 
loopt er dan ook nog een reisgenoot met een routekaart mee, dan verdwaal 
je zeker minder snel.  
 
En zo komen we als stuurgroep op het thema: “Reis-genoten”: samen 
optrekken, op reis zijn, naar onze bestemming toe, de rugzak gevuld met 
spullen om te bewaren of te verzamelen. Want in zekere zin zijn we allemaal 
pelgrims die onderweg zijn. Een pelgrimstocht die je samen maakt en waarin 
je van alles meemaakt, plezier beleeft, herinneringen opbouwt, verdriet deelt. 
Je ervaart onderweg de ontmoeting met elkaar en met je Schepper.  
Het gaat dan niet alleen om de bestemming maar ook om de reis. De reis is 
de moeite waard. Je kan je ook alleen focussen op de eindbestemming, 
maar dan mis je de zegeningen van de reis. 
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Het komend seizoen willen we ook met Kades weer met elkaar optrekken, 
reismaatjes zijn, stukjes uit ons leven delen, je rugzak vullen met mooie 
avonden, en soms je rugzak legen door moeiten te delen. 
 
We hopen dan ook dat jij dit jaar weer een stukje met ons optrekt. Laten we 
daarbij niet vergeten dat Kades “Oase” betekent. Een avond om te 
ontspannen, elkaar te ontmoeten, te leren uit Gods Woord en mooie liederen 
te zingen. 
 
Zo zijn we reis-genoten van elkaar. Daar hoor je het woord ‘genieten’ al in. 
Laten we dat vooral doen genieten van al het mooie dat God ons (in elkaar) 
geeft. 
 
In het vorige maandblad en op Facebook hebben we de data van de Kades 
avonden voor je op een rijtje gezet (10 september 2019, 08 oktober 2019, 
12 november 2019, 10 december 2019, 14 januari 2020, 11 februari 2020, 
10 maart 2020, 14 april 2020). Natuurlijk zal je in de komende maandbladen 
en op Facebook ook meer over de inhoud van de avonden te lezen krijgen. 
 
Hierbij dan meteen de UITNODIGING voor de startavond van Kades: 

 
DINSDAGAVOND 10 SEPTEMBER. 

 
Op 10 september komen Priscilla Docter en Annegreet Peggeman. Hier 

lees je hun aankondiging: 
 
“Wat leuk dat wij iets mogen delen op de startavond van Kades. Het 
onderwerp zal zijn 'God geniet van jou!'. Echt? Met al mijn tekortkomingen? 
Ook als ik niets doe en achterover leun? Ook als ik negatief praat en 
ondankbaar ben. Ja... dan nog! Zijn liefde voor jou is onvoorwaardelijk en 
Zijn genade buitensporig GROOT.  
 
Annegreet zal een hilarische act verzorgen wat je kan doen lachen en huilen 
tegelijk. Priscilla volgt met een Bijbelstudie die je zal inspireren en uitdagen. 
We hopen je, na een heerlijke vakantie, te zien op dinsdagavond 10 
september!" 
 
Vanaf 19.45 uur is er tijd voor koffie en ontmoeting, waarna we om 20.00 uur 
van start gaan. Je bent welkom, of je nu voor het eerst bent of al vaker komt 
… en neem vooral een vriendin mee. 
 
Heb je vragen en/of ideeën mail dan naar onderstaand e-mailadres: 
Kades@vegoldebroek.nl 
 
Stuurgroep Kades, Alofina, Anja, Bertha, Evelien, Korine, Matje, Marja 
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EEN NIEUW LIED 
 
“Zing voor Zijn naam, 
Want Hij wil ons horen. 
Zing voor Zijn naam met alle mensen.’’ 
Opw. 762 
 
Samen de Heer de lof en eer toezingen. Samen in de Naam van Jezus 
getuigen van wonderen en heil, door middel van het lied! Dat hoopt ons koor 
“Een Nieuw Lied” ook het komende seizoen weer te gaan doen. 
 

WE GAAN WEER VAN START! 
Op woensdag 4 september is onze eerste repetitieavond van dit seizoen  
(aanvang 19.45 uur) en dan onder leiding van onze nieuwe dirigent Jenny 
van Ark. Ze heeft voor ons nieuwe liederen uitgezocht, die we gaan 
instuderen en om deze dan bij optredens ten gehore te brengen. Ons doel is 
om mensen via onze liederen te bemoedigen en/of met het evangelie voor 
het eerst of opnieuw in aanraking te brengen. Daarvoor hebben we elkaar in 
de gemeente ook nodig. 

 
UITNODIGING 

We nodigen daarom allen (jong en oud), die van zingen houden uit om op 
onze OPEN REPETITIEAVOND te komen. Deze zal zijn op woensdag-
avond 18 september, aanvang 19.45 uur. 
 
Doel van deze avond is, om jullie kennis te laten maken met ons koor en 
nieuwe dirigent en om te ervaren hoe verfrissend het is om één avond in de 
week te gaan zingen. 
 

KOM – ZING –  ERVAAR 
HOEVEEL HET ZINGEN VAN GEESTELIJKE LIEDEREN KAN 

TOEVOEGEN AAN JE PERSOONLIJK GELOOFSLEVEN! 
 
Laten we samen in de Naam van Jezus het evangelie blijven verkondigen. 
Alle zangers tot ziens op 4 of 18 september!  
 
(alle repetitieavonden zijn op woensdagavond van 19.45 uur tot 21.45 uur) 
 
 

ZANG EN MUZIEK 
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ORGELNIEUWS 
 
Het opbouwen van het orgel in de kerk is begonnen! 
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OUDERENMIDDAG 
 
Interkerkelijk Ouderenwerk 
Het is september. We gaan weer starten met de interkerkelijke 
ouderenmiddagen. Er is veel gepasseerd in de bijna 4 maanden dat we 
elkaar niet gezien hebben. Ieder zal een eigen verhaal kunnen geven. We 
kunnen op de ouderenmiddagen fijn bijpraten. Op D.V. zaterdag 21 
september komen we weer bij elkaar in de Gereformeerde Goede 
Herderkerk. We hopen dat uw gezondheid het toelaat zodat ik ook u welkom 
kan heten.  
 
Als u, die dit leest, nog nooit bent geweest, kom dan nu een keer. Elkaar 
ontmoeten is waardevol. Samen zingen we uit de JdH bundel o.l.v. Jaap van 
Boven. En luisteren we naar een kort woord uit de Bijbel. Deze middag is 
onze gast mevrouw Gerda Boeve uit IJsselmuiden. Haar onderwerp is brood. 
Eerst is er een Bijbelse bezinning en dan volgen de praktische gebruiken. 
Het laatste is ontspanning en wordt afgesloten met een quiz. We zien er naar 
uit. 
 
U bent hartelijk welkom vanaf 13.30 uur. We beginnen officieel om 14.00 uur. 
en sluiten af om  ± 16.00 u. Heeft u geen vervoer? Bel Elly Bos, tel 06 - 23 36 
37 99 en het wordt geregeld. 
 
Graag tot ziens,  
Gea Wastenecker 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ACTIVITEITEN BUITEN DE GEMEENTE 
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Beste gemeente, 
 
Ik ben Anna Mendel, 18 jaar en ik ga in september een creatieve DTS 
(Discipelschap Training School) doen in Ålesund, Noorwegen. Dit is een 
bijbelschool die focust op het trainen van mensen om hun creatieve gave te 
gebruiken in Gods koninkrijk. Er zijn diverse stromingen en ik heb gekozen 
voor dans. De eerste 3 maanden zullen we vooral onderwijs krijgen over God 
en de bijbel. De laatste twee maanden gaan we naar een ander land om 
datgene wat we geleerd hebben in de praktijk te brengen.  
 
Ik ga deze bijbelschool doen, omdat ik geloof dat ik mijn talent van God heb 
gekregen en ik wil leren hoe ik dans kan gebruiken om Hem groot te maken 
en Zijn liefde te verspreiden. Daarnaast wil ik God en Zijn woord beter leren 
kennen.  
 
Om dit financieel mogelijk te maken ben ik veel aan het werk, maar zal ik 31 
augustus ook nog een autowasactie houden. Terwijl jullie auto wordt 
gewassen is er gelegenheid om een kopje koffie of thee te drinken met wat 
lekkers erbij. Als jullie geen auto te wassen hebben maar mij toch graag 
willen ondersteunen dan mag dat natuurlijk ook.  
 
Stuur mij dan even een mailtje: annamendel@live.nl 
 
Alvast bedankt en ik zal jullie nog een keer laten weten hoe het met me is. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VAN LEDEN EN VRIENDEN 
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GEMEENTE-ZIJN 
 
‘Gemeente-zijn’ is er binnen onze gemeente in diverse facetten. Hierbij even 
voor het voetlicht:: 
 
Eind juni was er weer de grote schoonmaak in onze kerk. Op 
woensdagmorgen kwamen Gertjan en Willy Boeve het zilverwerk poetsen. 
Dit doen zij al vanaf dat Henk Schipper is gestopt iedere 2 maanden. Gertjan 
vertelde dat hij inmiddels 90 jaar is. Vele handen maken ligt werk en jong 
geleerd is oud gedaan ;). 
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Op Landgoed ’t Loo wordt door onze gemeente elke vier weken een 
kerkdienst georganiseerd. Tijdens de zomermaanden verleent Concordia met 
de samenzang haar medewerking. Br Teun Lemans was hulpdirigent: het 
klonk geweldig Teun!   
 

 
 

 

SLUITINGSDATUM KOPIJ 
 
De kopij voor het maandblad van oktober dient u uiterlijk op maandag 16 
september 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). 
 
> Gebruikt u lettertype Arial 10 en zet alstublieft in het kopje ‘onderwerp’ 
maandblad en de maand waarvoor het bestemd is, bijvoorbeeld maandblad 
oktober. Zo kan ik het tussen alle mails die we krijgen handig terugvinden. 

OVERIGE MEDEDELINGEN 
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SEPTEMBER 

Week Datum Tijd Wat is er te doen? 

35 
 

Ma 
Za 

26-08-2019 
31-08-2019 

  Kleine kerkenraad - Doopgesprek 
Autowasactie – geen verdere gegevens bekend 

36 Wo 04-09-2019 19.45 Eerste repetitieavond Een Nieuw Lied 

  Do 05-09-2019 18.30 
  

Verkoop collectemunten tot 19.15 uur  

  Za 07-09-2019 14.00 
17.00 

Gemeentedag – Bezinning kerkenraad 
Startdag Triple F 1 & 2 

37 Zo 08-09-2019   Start zondagsschoolgroepen 

  Ma 09-09-2019   Ouderlingenvergadering 

  Di 
Di 

10-09-2019 
10-09-2019 

20.00 
18.30 

Vrouwengroep Kades 
Deur aan deur evangelisatie Oldebroek 

  Di 10-09-2019   Diaconievergadering 

  Do 
Vr 

12-09-2019 
13-09-2019 

12.50 Lectuurevangelisatie in Friesland 
Start nieuwe seizoen Meer dan dit 

38 Di  17-09-2019  19.45  Vrouwencontact 

  Di 
Wo 

17-09-2019 
18-09-2019 

19.30 
19.45 

Gemeentelijke Bijbelstudie 
Open repetitieavond Een Nieuw Lied 

  Wo 18-09-2019 20.00 Terugkomavond doop 

  Do  19-09-2019 20.30 Gebedsbijeenkomst 

  Za 21-09-2019 14.00 Open Ouderenmiddag in de Goede Herderkerk 

39 Zo 22-09-2019 11.00 Samenkomst met Herman en Gillian Spronk 

  Wo 25-09-2019 19.30 Gemeentelijke Bijbelstudie 

  Za 
Za 

28-09-2019 
 28-09-2019 

07.45 
07.45 

Wandelgroep van Wolfheze naar Otterlo (23 km) 
Backpacken in de Achterhoek 

40 Ma 30-09-2019   Kleine kerkenraad 

Bidstond: Iedere donderdagavond om 19.30 uur in het Leerhuis 

AGENDA 


