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TE VEEL NIEUWS 
 
Hebben jullie dat ook wel eens? Dat je al het nieuws dat op je afkomt via het 
journaal, de krant en je nieuwsapp teveel vindt worden? Ik herken het vooral 
bij mezelf als ik weer eens voor de zoveelste keer een achterstand heb 
opgelopen bij het lezen van al m’n kranten. Aan het eind van de week ligt er 
dan zo’n dikke stapel klaar, die ik op zondagmiddag weer probeer weg te 
werken. Want je wilt wel op de hoogte zijn van wat er gebeurt, niet waar. 
Maar juist dan, als je al het nieuws tot je probeert te laten doordringen, krijg 
je soms het gevoel dat het teveel is. Wij mensen zijn er eigenlijk helemaal 
niet voor gemaakt om al dat nieuws te verwerken. Hoe heerlijk 
ongecompliceerd zal het leven van onze voorouders geweest zijn, toen zij 
niet meer hoefden bij te houden dan de nieuwtjes uit het dorp en dat zij af en 
toe iets hoorden uit een naburig dorp. Voor een Veluwnaar was Amsterdam 
ongeveer het andere eind van de wereld en wie ooit een keer de grens over 
was geweest naar Duitsland werd als wereldreiziger gezien. In zo’n wereld 
zal het als prikkelgevoelige of hoog sensitieve nog wel lukken om het hoofd 
boven water te houden. Maar hoe doe je dat dan in ons informatietijdperk, 
waarin iedere gebeurtenis in onze wereld binnen een paar seconden op je 
mobiele telefoon verschijnt? 
  
Of je stompt af of je komt er in om. 
  
Nu ben ik voor zover ik weet niet overmatig prikkelgevoelig, alhoewel er ook 
wel plaatsen zijn waar ik het niet te harden vindt, zoals een warme 
spijkerbroekenwinkel met te kleine pashokjes en veel te harde muziek of een 
terras vol krijsende moeders die hun kinderen aanmoedigen tijdens de 
zwemlessen ’s morgens vroeg voordat ik koffie heb gehad, maar ik ga ervan 
uit dat degenen die zich in zulke situaties wel op hun gemak voelen eerder 
een afwijking hebben dan ik zelf. 
 
Maar het omgaan met een grote hoeveelheid wereldnieuws blijft een lastige. 
Je leest over aantallen mensen die omkomen bij aanslagen en opgepikte 
vluchtelingen op zee die niet aan land mogen worden gebracht of 
landgenoten die omkomen tijdens hun vakantie door verkeersongelukken of 
valpartijen. Zoveel tragiek, zoveel niet voor te stellen verdriet en menselijk 
leed dat het niet te verwerken is. Je wilt geen eelt op je ziel krijgen, maar je 
beseft ook dat je onmogelijk het leed van de hele wereld op je schouders 
kunt nemen. 

HARTIG & GEKRUID 
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Toch was daar in eens een bericht dat wel akelig binnenkwam en bleef 
haken. In het grensgebied van Nederland en België is een dode vrouw 
gevonden. Door geweld om het leven gebracht. Helaas gebeurt dat vaker. 
Maar het tragische van deze gebeurtenis is dat niemand weet wie deze 
vrouw is en uiteindelijk kon men niet anders dan haar anoniem begraven. Dat 
raakte me. Hoe kan dat? Is er dan niemand die deze vrouw mist? Ook deze 
vrouw heeft toch een vader en moeder gehad, die blij met haar waren. Ook 
zij zal als kind familie, vrienden en klasgenoten hebben gehad en later als 
volwassene collega’s of buren. Ook deze vrouw is uniek. Daar bestaat geen 
tweede van. En nu is ze als afval gedumpt en naamloos in een graf gelegd in 
een waarschijnlijk voor haar onbekende plaats. En natuurlijk wordt het dan zo 
waardig mogelijk uitgevoerd, maar is er ook iemand die echt een traan om 
haar laat, iemand die haar mist? Moet je als mens echt zo eindigen en 
roemloos, anoniem tot  stof wederkeren?  
 
Ik wil dat niet geloven, ik kan dat niet geloven. Het staat zover af van wat ik 
weet over Degene die het leven heeft bedacht. Hij heeft zelf laten vastleggen 
dat we parels, geliefd, gewild, bijna goddelijk zijn, zo goed gekend dat zelfs 
onze haren zijn geteld.  
 
Of we hier in het ondermaanse in staat zullen zijn de identiteit van deze 
vrouw te bepalen weet ik niet. Ik hoop het. Ik hoop ook dat haar recht gedaan 
zal worden en dat degene die verantwoordelijk is voor haar afschuwelijke 
levenseinde daar rechtmatig voor gestraft zal worden.  
 
En ondertussen troost ik me met de gedachte dat er wel Iemand is die haar 
kent en bovendien belooft dat er ooit recht gedaan zal gaan worden. Bij al 
dat nieuws dat we hier te verstouwen krijgen mogen we dat gerust Goed 
Nieuws noemen! 
 
Peter Hartkamp 
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Ouderling van dienst:  Br. G. Ruitenberg 
 
Bidstond:   Iedere donderdagavond om 19.30 uur  

    in het Leerhuis 
 
 
 

DIENSTEN 

Datum Tijd Voorganger Begelei-
ding 

Bijzonderheden 

Zondag 
03 november 

09.45 u. Br. G.P. Hartkamp Combo  

2e collecte:  
Diaconie 

14.30 u. Ds. K. Kruithof Orgel& 
Combo 

Doopdienst 

Woensdag 
06 november 

09.30 u. Br. G.P. Hartkamp   Dankdag, scho-
lendienst in de 
Goede Herder-
kerk 

2e collecte: 
Diaconie 

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

Dankdag 

Zondag 
10 november 

09.45 u. Br. Henk Brink en 
Ds. K. Kruithof 

Orgel   

2e collecte: 
Orgel 

19.00 u. Br. J. den Ouden Combo  

Zondag 
17 november 

09.45 u. Ds. K. Kruithof Orgel& 
Combo 

 

2e collecte:   
Jeugdwerk 
  

19.00 u. Br. Gerrit van de 
Kolk 

  Jeugddienst 

Zondag 
24 november 

09.45 u. Br. G.P. Hartkamp Orgel   

2e collecte: 
Eigen zending 

19.00 u. Br. M. Penning Orgel Maranathadienst 
m.m.v. Kithara 
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LEDENVERGADERING / VRIENDENAVOND 
 
De kerkenraad nodigt alle leden en vrienden uit voor de ledenvergadering / 
vriendenavond op:   
 

Maandag 4 november 2019. 
 
Aanvang ledenvergadering voor alle leden: 19.30 uur. 
In het 1e gedeelte voor de pauze staan o.a. de volgende punten op de 
agenda: 
 

 Verkiezing ambtsdrager (vacature Diaken Beeld, Geluid en ICT) 

 Stand van zaken orgel 
 
Na de pauze nodigt de kerkenraad ook alle vrienden uit voor het 2e gedeelte 
van de ledenvergadering / vriendenavond, aanvang 20.30 uur. 
In het 2e gedeelte na de pauze staan o.a. de volgende punten op de agenda: 
 

 Betrokkenheid. “Een (levend) steentje bijdragen” 

 Rondvraag 

 
De definitieve agenda en stukken zullen vanaf zondag 27 oktober voor de 
leden beschikbaar zijn. 
 
 

KANSELMEDEDELINGEN 
 
Met ingang van het nieuwe seizoen zijn we van start gegaan met een nieuwe 
richtlijn mededelingen.  
De reden hiervan is om de vaak lange lijst met voorgelezen mededelingen in 
de dienst te verkorten. 
Uitgangspunt van de nieuwe richtlijn is dat mededelingen en activiteiten die 
al in het maandblad en op de website staan niet meer apart in de dienst 
worden afgekondigd. Deze activiteiten worden nu voor aanvang van de 
dienst en tijdens de 1e collecte op de beamer getoond.  
Nieuwe leden en vrienden, aankondiging ledenvergadering, geboorte, 
overlijden, huwelijk en huwelijksjubileum worden wel vermeld in de 
afkondiging.  
Eind van dit jaar zal de nieuwe richtlijn worden geëvalueerd.  

VAN DE KERKENRAAD 
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OVER BETROKKENHEID: EEN LEVEND STEENTJE 
BIJDRAGEN 
 

Inleiding 
In april en mei heeft de kerkenraad een enquête verspreid onder de leden, 
vrienden en bezoekers van de VEG Oldebroek. De aanleiding hiervan waren 
zorgen over de betrokkenheid en het bezoek van de activiteiten binnen de 
VEG Oldebroek. Het rapport met de titel – een levend steentje bijdragen – is 
gepresenteerd aan de kerkenraad. In het rapport wordt ingegaan op diverse 
aspecten van betrokkenheid. De enquête kon vertrouwelijk op papier en 
online worden ingevuld. Met deze informatie kan toekomstig beleid worden 
ontwikkeld of aangepast. 
 
Allereerst mogen we dankbaar zijn voor waar we staan als gemeente. De 
VEG Oldebroek is een levendige gemeente, waarin een blik op de agenda al 
snel duidelijk maakt dat er meer gebeurt dan enkel zondagse erediensten. 
Daarnaast laten de geestelijke activiteiten, de materiele staat van de kerk en 
de financiële positie van de VEG Oldebroek eveneens een grote 
betrokkenheid zien van leden, vrienden en bezoekers. Het doel is dan ook 
niet om te somberen, maar om te onderzoeken hoe we de betrokkenheid van 
de ‘minder betrokkenen’ zouden kunnen verhogen. Daarvoor moeten we 
weten wat de redenen zijn waarom sommige leden en vrienden zich minder 
betrokken voelen of minder betrokken (kunnen) zijn bij de VEG Oldebroek. 
 

Samenvatting 
De enquête is in totaal ingevuld door 323 leden, vrienden en bezoekers. Dit 
is ongeveer 20% van alle leden en vrienden ouder dan 18 jaar en is hierdoor 
een redelijke afspiegeling van de gemeente. Opvallend is dat met name 
leden de enquête hebben ingevuld, terwijl de verhouding leden / vrienden in 
de gemeente ongeveer half om half is. De leden zijn gemiddeld genomen 
ook ouder dan de vrienden en bezoekers, hetgeen vermoedelijk ook voor de 
gemeente geldt. De verhouding man - vrouw is ongeveer gelijk. 
 
In de enquête is gevraagd naar de mate van betrokkenheid (eigen perceptie) 
en het kerkbezoek (zowel online als aanwezigheid). Allereerst valt op dat een 
meerderheid van 67% zich goed of zeer betrokken voelt bij de gemeente. 
Echter ook een fors deel van 32% voelt zich enigszins of niet betrokken bij de 
gemeente. 
 
Om dit verschil verder te onderzoeken hebben we de frequentie van 
bezoeken van de diensten uitgezet ten opzichte van het lidmaatschap. 
Hieruit blijkt dat leden en vrienden die zich betrokken voelen vaker de dienst 
bezoeken dan leden en vrienden die zich minder betrokken voelen. Er lijkt 
sprake te zijn van een zichzelf versterkende band van betrokkenheid en 
bezoek. Zo bezoekt 75% van degenen die zich goed of zeer betrokken 
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voelen wekelijks de kerkdienst. Van degenen die zich niet of enigszins 
betrokken voelen is dat slechts 31%. Anderzijds kan ook worden gesteld dat 
er dus een omvangrijke groep is die wel frequent aanwezig zijn bij de 
diensten, maar zich desondanks niet betrokken voelen.  
 
Opvallend is dat betrokkenheid zich veelal laat gelden op met name 1 
activiteit en daarnaast financiële betrokkenheid en/of hand en spandiensten. 
Dit komt overeen met de gemiddelde tijdsbesteding naast de kerkdiensten 
door de ondervraagden.  
 
Gevraagd naar de redenen van degenen met een hoge mate van 
betrokkenheid (wanneer voelt iemand zich betrokken) ontstaat een divers 
palet aan antwoorden. De grote lijn hierin is dat leden en vrienden zich 
betrokken voelen door het bezoek van activiteiten juist ook naast de 
kerkdienst. Dit wordt door circa 50% van de vrienden en leden aangegeven. 
Daarnaast komt in mindere mate, 30% het opgroeien in de VEG, de 
saamhorigheid, het thuis voelen en de sociale contacten als motief van 
betrokkenheid terug.  Tot slot wordt het geestelijk aspect van gemeente zijn 
genoemd als primaire reden van betrokkenheid door 10%. De overige 10% 
heeft geen reden opgegeven. Kanttekening hierbij is dat het een het ander 
niet uitsluit en dat de antwoorden veelal het eerste is wat leden en vrienden 
opnoemen. Wellicht dat diepere motieven pas na een goed gesprek naar 
boven komen.  
 
De redenen dat leden of vrienden zich minder betrokken voelen bij de 
gemeente liggen voornamelijk (40%) in objectieve oorzaken, zoals afstand, 
ziekte en afwezigheid. Daarnaast wordt drukte (16%), sinds kort lid of vriend 
(10%) als reden genoemd. Er is echter ook een categorie die zich niet 
geaccepteerd voelen in de gemeente (10%) of vindt dat de gemeente teveel 
veranderd is (6%). 7% heeft geen reden opgegeven.  
 
Er is aan de respondenten gevraagd wanneer zij vinden dat ze betrokken zijn 
bij de gemeente. Hieruit blijkt uit hoge mate dat je betrokken bent wanneer je 
je talenten inzet (26%) en activiteiten bezoekt (31%). Slechts een minderheid 
vindt betrokkenheid blijken uit enkel aanwezigheid (12%). Opvallend is dus 
dat over de gehele breedte (vrienden en leden, hoge en mate lage van 
betrokkenheid) wordt gevonden dat betrokkenheid zich uit in een actieve 
houding in de gemeente (niet enkel consumeren) en het bezoeken van 
activiteiten naast de kerkdienst.  
 
Uit de enquête blijkt dat 47% geen tijd besteedt aan vrijwilligerswerk in de 
gemeente. Een groot deel van 40% besteedt tot 2 uur per week aan 
vrijwilligerswerk. Een klein deel van 13% besteedt meer dan 2 uur per week 
aan vrijwilligerswerk in de gemeente. Ook hieruit blijkt een positieve 
samenhang tussen tijdsbesteding en de mate van betrokkenheid in de 
gemeente. Zo voelt 55% van degenen die geen tijd besteden aan 
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vrijwilligerswerk zich niet of slechts enigszins betrokken bij de gemeente. 
Tegenover staat dat van degenen die tijd besteden aan vrijwilligerswerk 87% 
zich goed of zeer goed betrokken voelt. Er lijkt dus een sterk positief verband 
te zijn tussen vrijwilligerswerk en betrokkenheid. 

 

Gevraagd naar of leden en vrienden meer betrokken willen zijn bij activiteiten 
blijkt dat 22% meer betrokken zou willen zijn bij de gemeente. Van degenen 
die niet of enigszins betrokken zijn is dit maar liefst 39%. Van degenen die 
goed of zeer goed betrokken zijn is dit 16%. Er is dus een redelijk grote 
groep die meer zou willen doen in de gemeente. 
 
Gevraagd naar de redenen om niet meer betrokken te (willen) zijn bij 
activiteiten komt met name drukte/geen tijd (50%), leeftijd (13%) en 
gezondheid (4%) als redenen naar voren. Een deel geeft aan geen behoefte 
te hebben (25%) of de afstand (4%) een belemmering te vinden.  
 
Van de respondenten heeft 22% aangegeven meer betrokken te willen zijn 
bij activiteiten. Dit is met name op het vlak van hand en spandiensten, 
vrouwenwerk, huisgroepen, kinderwerk en ouderenbezoek. 
 

Conclusies en aanbevelingen 
We zijn dankbaar voor de hoge respons en de uitgebreide antwoorden op 
open vragen. Dit geeft veel kwantitatief en kwalitatief inzicht in hoe 
betrokkenheid wordt ervaren door de leden, vrienden en bezoekers. Het 
beeld van een actieve gemeente wordt bevestigd doordat bijna driekwart 
vindt dat je betrokken bent indien je meer doet dan enkel het ‘consumeren’ 
van erediensten. Er wordt verlangd dat je je talenten in de breedste zin van 
het woord inzet voor een levende gemeente.  
 
Echter gevraagd naar hoeveel tijd er door de leden, vrienden en bezoekers 
nu wordt ingezet blijkt dat de helft zich qua tijdsbesteding niet inzet voor de 
gemeente. Dit beeld is dus tegenstrijdig met het ideaalbeeld zoals geschetst. 
Natuurlijk zijn er factoren als afstand, ziekte en ouderdom die betrokkenheid 
belemmeren, maar de voornaamste reden blijkt toch geen tijd te zijn wegens 
drukte in bijvoorbeeld werk, gezin of andere hobby’s en vrijwilligerstaken.  
 
Er lijkt dus een discrepantie te zijn tussen ideaal (wat men vindt) en 
werkelijkheid (wat men doet). Enerzijds kan er gehamerd worden op 
verantwoordelijkheid (niets gaat vanzelf), echter is dat een weinig prikkelende 
boodschap. Een positieve boodschap is dat inzet (middel) zich resulteert in 
het ideaal betrokkenheid (doel).  
 
Gelukkig is de algemene tendens dat betrokkenheid zich niet als vanzelf laat 
gelden. Talenten inzetten is belangrijk. Deze talenten zijn er talrijk en volop in 
de gemeente, immers een ieder heeft die talenten van God gekregen en een 
ieder kan deze dan ook door Gods goedheid en genade tot bloei laten 



- 10 - 

 

komen. Denk maar aan de gelijkenis van de talenten in Mattheus 25. 
Eigenlijk is dit een heel bijzonder verhaal, ook al heb je het waarschijnlijk al 
best vaak gehoord. Je moet je talenten gebruiken voor God en ze niet 
begraven of verstoppen. Wij denken wel eens dat God alleen maar liefde is 
en dat Hij goed voor ons zorgt. En dat doet Hij ook, maar je kan niet alleen 
maar gaan zitten en wachten. Je moet iets doen met de dingen die je goed 
kan, ze gebruiken tot eer van God. Als je dat doet, zal God je ervoor belonen 
en zal Hij je nog veel meer geven. Het gaat er niet om dat je een heel 
bijzonder talent hebt, als je er maar wat mee doet. Je ziet dat ook in deze 
gelijkenis. De ene man heeft maar 2 talenten en de ander 5, maar de heer is 
blij met hun inzet en resultaat en ze krijgen allebei nog meer en mogen aan 
het feestmaal plaats nemen. 
 
Het jaarthema ‘betrokkenheid’ zal dit kerkelijke jaar verdere aandacht krijgen 
in de diverse activiteiten van de VEG Oldebroek.  
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VAN DE PENNINGMEESTER 

COLLECTEN - SEPTEMBER 

   
Contant/
munten Givt Totaal 

1-9-2019 Gemeente € 597,27 205,21 802,48 

 Vakantiebijbelweek € 494,60 138,69 633,29 

8-9-2019 Gemeente € 524,60 199,21 723,81 

 Diaconie € 519,69 145,16 664,85 

15-9-2019 Gemeente € 519,07 157,14 676,21 

 Eigen Zending € 588,74 227,56 816,30 

22-9-2019 Gemeente € 487,77 214,14 701,91 

 Jeugdwerk € 472,23 158,90 631,13 

29-9-2019 Gemeente € 491,65 n.b. 491,65 

 Israel ? € 585,93 n.b. 585,93 

      

      

      

Ontvangen voor zending via Givt deze 
maand € 144,57   

      

CONTANT ONTVANGEN GIFTEN - SEPTEMBER 
      

Via br. H.J. Spronk T.b.v. Orgel 2x € 75,00   
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VRIJWILLIGE BIJDRAGE 
 
Voorgaande jaren werd in het voorjaar een brief met acceptgiro naar alle 
leden en vrienden gestuurd. Hierin werden uitgaven toegelicht en het 
verzoek aan de lezer gedaan om de financiële bijdrage aan de kerk te 
beoordelen en eventueel bij te stellen. In het voorjaar van 2019 hebben wij 
zo’n brief met acceptgiro niet verstuurd. We zien nu dat de vrijwillige bijdrage 
achterblijft met wat wij verwacht hadden, ook ten opzichte van voorgaande 
jaren. Het is niet verontrustend, maar heeft ons wel doen besluiten deze brief 
dit jaar alsnog te versturen. Begin december valt deze bij u op de deurmat en 
we bevelen deze van harte bij u aan. Giften aan de gemeente kunnen 
overgemaakt worden op IBAN-nummer NL39 RABO 0348 4134 59. 
 
 

ZENDING 
 
In ieder maandblad staat een financieel overzicht van de zending. Het 
maandblad van oktober meldde een tekort van ruim € 4.500 (overzicht is van 
januari t/m augustus). Om aan het eind van het jaar kostendekkend te zijn, is 
er maandelijks € 3.850 nodig. Van de verstreken 8 maanden zijn slechts in 2 
gevallen de ontvangsten hoger dan dit bedrag geweest en bij de overige 6 
maanden zaten deze er (ver) onder. Momenteel kampt de zending dan ook 
met een flink tekort.  
In december zal er weer een (kerst)zendingsmarkt georganiseerd worden. 
Deze markt is echt nodig om aan de verplichtingen aan de zendingswerkers 
te voldoen. Echter: zoals het nu lijkt zal de opbrengst van deze markt (op 
basis van de opbrengsten uit voorgaande jaren) niet voldoende zijn om het 
tekort op te vangen. Ook hierbij het verzoek om uw bijdrage aan de zending 
te bekijken. Giften voor de zending kunnen overgemaakt worden op IBAN-
nummer NL94 RABO 0348 4114 99.  
 
 

DANKDAGCOLLECTE 
 
De dankdagcollecte willen wij besteden voor de diaconie. We merken dat de 
diaconie een andere plek in onze gemeente aan het krijgen is. Waar 
voorgaande jaren veel tijd en energie aan de “materiële” zaken van de 
gemeente besteed werd, krijgt nu ook de diaconale zorg aan onze 
medemens meer aandacht. De diaconie krijgt nu allerhande vragen om 
gemeenteleden, niet gemeenteleden of kerkelijke buurgemeente te helpen 
op allerlei vlak: van hulp in praktische zin tot hulp op financieel gebied. Het 
meest concrete voorbeeld is het bewoonbaar maken en beschikbaar stellen 
van de kosterswoning. Maar om als diaconie het werk goed te kunnen doen 
is er geld nodig en daarom wordt de dankdag collecte (06-11-2019) van harte 
bij u aanbevolen. 
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GIVT 
 
Inmiddels is het een jaar geleden dat GIVT in onze gemeente geïntroduceerd 
is. Betalen via GIVT is geen doel op zich, maar een extra mogelijkheid om te 
geven aan onze gemeente naast het contante geld en de collectemunten. 
Wist u dat in de periode van 01-09-2018 tm 31-08-2019 Givt ruim 7.700 keer 
gebruikt is en dat we ruim 20.000 euro opgehaald hebben met Givt? De 
huidige verdeling tussen contant/Givt is ongeveer 78/22.  
 
Een goed gebruik van Givt is belangrijk om te waarborgen dat uw bijdrage 
toebedeeld wordt aan de juiste bestemming. Gebruikt u uw Givt app 
meerdere keren tijdens een kerkdienst dan geeft u mogelijk alleen aan de 
gemeente (1e collecte) en niet aan de 2e collecte. 
Advies: doneer in één keer aan meerdere collectedoelen. Dit doet u door met 
knop “+ collecte toevoegen” meerdere collectes te activeren, tot maximaal 3. 
De eerste is altijd voor de gemeente, de tweede is de bestemmingscollecte 
en de derde is altijd voor de zending. In een keer hebt u dus voor alle 
collectes een bedrag gedoneerd en daarom hoeft u uw mobiel maar langs 1 
collectezak te bewegen.  
 
Het kan trouwens voorkomen dat uw mobiel niet reageert bij een collectezak. 
Dit kan meerdere oorzaken hebben: 

 Op uw mobiel is “Bleutooth” of “Locatie” niet ingeschakeld; 

 De batterij van de Givt ontvanger leeg. Hoewel we periodiek de Givt 
ontvangers testen, kan het zijn dat eentje toch uitvalt tijdens een 
dienst. In dat geval kunt u het beste rustig wachten op de tweede 
collectezak en alsnog geven of “VEG Oldebroek” kiezen in de optie 
“lijst” bij het scherm ‘kies hoe je wilt geven’.  
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► Van de commissie 

 
 

► Nieuws van FAMILIE BRINK 

 
Lieve gemeente, 
 
In de afgelopen vijf jaar waren we steeds in verwachting of hadden we de 
zorg voor een baby. Nu onze jongste (Boaz) bijna twee wordt lijkt die periode 

ZENDING-EVANGELISATIE-DOEK 

Het financiële overzicht van de zendingscommissie  

     

        

  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  

Augustus 3.850 2.252 -1.598  

September 3.850 -36 -3.886  

         

Totaal 34.650 25.912 -8.738  

     

- Het benodigde bedrag betreft onze 7 vaste zendingswerkers.  

- Deze maand zijn kosten van diverse vliegtickets ingerekend (€ 3300) 

     

     

Onze zendingswerkers hebben onze financiële steun en gebed hard nodig. 
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tot een eind gekomen. We zijn God dankbaar dat Hij ons hartsverlangen voor 
kinderen ingewilligd heeft, ook al zei de medische wetenschap dat de kans 
nihil zou zijn. Het is een wonder. En nu hebben we dus al een gezin met vier 
geweldige kinderen! Ze zijn allemaal zeer levendig en avontuurlijk, dus het is 
altijd een gezellige drukte thuis. 
 
Onze situatie is dus veranderd, en daardoor kan Agnes meer tijd geven aan 
de basis waar we werken. Ze helpt één dag in de week mee om eten te 
bereiden voor ongeveer 120 studenten en medewerkers op Heidebeek. Ze 
geniet daar erg van. Henk werkt de andere dagen om plaatselijke kerken te 
zegenen. De Heer heeft ons naast rijke zegen ook een verantwoordelijkheid 
gegeven. Maar vaak hebben we een bemoediging nodig om die 
verantwoordelijkheid op te pakken, of hebben we simpelweg inzicht nodig 
over hoe dat zou kunnen. In ons werk lopen we regelmatig tegen een soort 
fatalisme aan dat er bij veel gelovigen is ingeslopen, maar dat niet rijmt met 
de Bijbelse boodschap. Dat fatalisme is een geweldig bolwerk van de 
tegenstander dat de Kerk dreigt lam te leggen. Maar over dat ‘gevecht’ meer 
in de nieuwsbrief die we uit zullen delen deze maand. 
 
In het afgelopen half jaar is af en toe opgeroepen om voor ons te bidden, 
want wij zaten in een proces over hoe wij de Heer het beste kunnen dienen. 
In deze tijd zijn we bevestigd in de richting die we al opgingen: het 
mobiliseren van Gods mensen. Momenteel zijn we betrokken bij maar liefst 
vier Kairos cursussen op verschillende plekken in Nederland, helpen we 
België bij het introduceren van Kairos en hebben we zitting in het nationaal 
en Europees leiderschap van Simply Mobilizing. Dat is een organisatie die 
wereldwijd opereert om de Kerk te inspireren en toe te rusten (zie 
www.simplymobilizing.com voor meer info). Op Heidebeek ontwikkelen en 
geven we trainingsprogramma’s om gelovigen toe te rusten om een 
effectieve bijdrage te leveren in Gods Koninkrijk. Vooral op het gebied van 
discipelschap, evangelisatie, voorbede en leiderschap. 
 
Op zondagochtend 10 november – na de ochtenddienst – willen we graag 
de tijd nemen voor een informatiebijeenkomst. We willen daarin uitleggen wat 
ons drijft én wat we precies doen, en u kunt ons vragen stellen. Van harte 
uitgenodigd! 
 
Tenslotte een verzoek tot meedenken en -bidden. Op dit moment merken we 
dat onze huisvesting te krap wordt. Ook is het vaak onrustig in dit 
studentenhuis, wat niet zo handig is voor een jong gezin. Daarom bidden en 
zoeken we voor een huis in Epe. We zijn op zoek naar iemand die zo’n huis 
bezit of wil kopen in Epe, en het dan aan ons zou willen verhuren. Dit 
gebeurd de laatste tijd vaker, ook omdat de rente op spaargeld zo laag is. 
Bid u mee dat we een dergelijk persoon mogen ontmoeten? Natuurlijk horen 
we ook graag andere ideeën en suggesties. 
 

http://www.simplymobilizing.com
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Het is een eer om namens jullie uitgezonden te zijn om aan Gods Koninkrijk 
te bouwen. Dank jullie wel voor alle steun. We kunnen niet zonder. 
 
Veel zegen, 
 
Henk, Agnes, Myrthe, Hannah, Joshua en Boaz Brink 
E. brinksutopia@gmail.com 
 

 

 

Speculaasactie Henk en Agnes Brink 
 
In de maand november wordt er de jaarlijkse speculaasactie georganiseerd 
voor onze zendingswerkers Henk en Agnes Brink. 

 Zondag 3 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 17 november. 

 De bestelde producten kunnen zaterdag 23 november worden 

opgehaald in de kerk. Tussen 10.00 en 12.00uur. 
 

 
We rekenen op jullie medewerking op onze zendingswerkers een (financiële) 
steun in de rug te geven 
 
Met vriendelijke groet, TFC Henk en Agnes  
 

mailto:brinksutopia@gmail.com
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► Nieuws van CHANA KELMAN 

 
Shalom Chaverim        Elul 5780,, 
 
Rosh Hasjana,onze Joods Nieuwjaar is weer voorbij, we hebben net de Jom 
Kipoer achter de rug wat weer heel indrukwekkend was. Ikzelf heb nu ook 25 
uur aan het vasten meegedaan. 
Wat ik als heel goed heb ervaren ten eerste om onze volle concentratie op 
God te richten en wat mij betreft ten tweede uit solidariteit voor het land 
Israël. Hoe indrukwekkend de stilte door het hele land is, 70% van de 
populariteit is aan het vasten. De vliegtuigen waren uit het luchtruim en er 
was letterlijk niemand op onze Ben Goerion vliegveld. 
In onze Netivyah gemeente hebben we uit de Machzor van de Jom Kipoer 
gelezen. Een machzor is een gebedenboek voor de Hoge Feestdagen. 
Jesaja 53; Als een lam werd Hij ter slachting geleid; als een schaap dat stom 
is voor zijn scheerders, zo deed Hij zijn mond niet open. Ons vasten werd 
ook daarmee vergeleken. Het was heel duidelijk hoe onze Jeshua voor onze 
zonden gestorven was, maar we hebben zelf ook een verantwoording. Er 
wordt ook uit het boek Jona gelezen, hoe hij toch niet naar Nineve wilde, 
maar zijn bedoeling was naar Tarsis. Daar was God het duidelijk niet mee 
eens. Wij kunnen wel wat anders willen maar God kent ons hart beter dan 
wijzelf. 
Wij bereiden ons nu voor op de Succot het Loofhuttenfeest en lezen we het 
laatste boek van Deuteronomium en als laatste de de Simchat Tora, de 
Vreugde der Wet. 
Dan beginnen we weer van voren af aan in het Oude Testament in Genesis, 
wat uit onze Torarollen wordt voorgelezen. 
Het was ook weer een gezellig bij elkaar komen om samen deze feesten ook 
te vieren. 
 
De bouw van onze woongelegenheid ligt dan ook stil. Het gaat gestaag door 
maar ik ben te druk om me er druk over te maken. Het komt wel. 
Op 27 oktober begin ik officieel met mijn nieuwe baan als Madricha= 
Begeleidster bij Kotev.  
 
In het vorige maandblad heb ik hierover geschreven. Wat ik nooit van mijn 
leven had gedacht na 21 jaar hier in Israël te wonen zo’n baan aangeboden 
krijg en dat zonder diploma’s, maar wel veel levenservaring. Hier in Israël 
gaat dat met dit werk kennelijk zo. 
 
We hebben met elkaar begin september een gezellige reis naar Eilat gehad 
met de bewoners en begeleiders. En natuurlijk zijn er bij ons Kotev 2 succa’s 
gebouwd. Het is leuk omdat daar ook de Joodse feesten intens wordt gevierd 
omdat het een Israelisch/ Joodse organisatie is.  
Tot ziens tot de volgende keer, 
Chana & poes Phillip 
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CTE TEAM (Coördinatieteam Evangelisatie) 

 

► Van de commissie 

 
Activiteiten 

 
De activiteiten waar u/jij de komende maand aan deel kunt nemen. 
 
Dinsdag 12 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 14 november -- Lectuurevangelisatie Friesland 
We vertrekken om 12.50 vanaf het parkeerterrein bij onze kerk. Vooraf graag 
melden bij de contactpersoon voor deze actie i.v.m. vervoer, Frank van de 
Brink 0525-631704 
 
Zaterdag 23 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. 0525-631864/06-55132670 
 
 
Voor de laatste update, meer informatie en agenda van Operation Rescue, 
zie: www.operation-rescue.org 
 
 

DE OOST-EUROPA COMMISSIE (DOEK) 
 

► Van de commissie 

 
In Ököritófülpös was op 21 september jl. de bruiloft van Sandor Guti en Klara. 
Door de gemeente van Fülpös is een bijdrage gevraagd voor de renovatie 
van het dak van de kerktoren. Het zink is aan vervanging toe. 
 
In Chesau is eindelijk de toestemming voor de renovatie van de kerk 
verkregen. Er wordt nu een aanbesteding gehouden en dan kan er gestart 
worden. 
 
De ruim 140 dozen die eind augustus naar Berveni zijngegaan waren binnen 
3 dagen allemaal verkocht. Met de opbrengst hiervan willen Tibor en Anna dit 
keer een bijdrage leveren aan de kerstpakketten voor de kinderen in Berveni. 
 
 

http://www.operation-rescue.org
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Bij de penningmeester zijn de afgelopen maanden de volgende bijdragen/
giften voor in de kas binnengekomen. 
 
Via: Markt Dedemsvaart (sept) € 385,00 
 Markt IJhorst (okt.) - 375,00 
  
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. 
 

 
 

Shalom broeders en zusters, 
 
Afgelopen tijd was er veel aandacht voor Israël in onze gemeente. “Eigenlijk 
moet er altijd aandacht voor Israël zijn”, zei br Erik Niemeijer tijdens de 
bijeenkomst van Vrouwengroep Kades. Hij en zijn vrouw Jedidja waren al 
zeven keer in Israël. Aan het einde van de avond riep hij op om ook naar 
Israël/Jeruzalem te gaan en om bewustwording en bezinning op de relatie 
tussen de gemeente en Israël. Aandacht te hebben voor de Joodse wortels 
van het Evangelie en op te komen tegen allerlei vormen van antisemitisme. 
Natuurlijk  mag gebed voor het Joodse volk en voor de vrede van Jeruzalem 
niet ontbreken. In het kader van het zoeken naar een artikel wat weer zou 
geven wat Erik ook vertelde over het feit dat het in Israël heel anders toegaat 
dan dat de media ons doet geloven vond ik het volgende op;  https://
christenenvoorisrael.nl/isreality/de-waarheid-over-israel-is-vaak-anders/   
 

ISRAËL 

GODS OOGAPPEL 

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

(Gods) oogappel aan … Zach. 2:8 

https://christenenvoorisrael.nl/isreality/de-waarheid-over-israel-is-vaak-anders/
https://christenenvoorisrael.nl/isreality/de-waarheid-over-israel-is-vaak-anders/
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‘De waarheid over Israël is vaak anders’ 
 

Na een veel te drukke spits 
ben ik eindelijk aangekomen in 
één van de grotere shopping 
malls van Tel Aviv.  
 
In de mensenmassa zoek ik 
naar het restaurantje waar ik 
heb afgesproken met Hananya 
Naftali, een enthousiaste 
Israëlische met 
honderdduizenden volgers op 
social media. 
 
Als ik op de afgesproken plek 
aankom zie ik Hananya al 
zitten. Ik schuif aan, vraag of 
hij wat wil drinken en we 
beginnen te kletsen. 
 

 
Voor de mensen die je nog niet kennen: kun je kort uitleggen wat je 
doet? 
‘Om het simpel te houden: ik plaats elke week een video over Israël op 
YouTube. Daarin vertel ik hoe het dagelijks leven er in Israël uitziet en leg ik 
achtergronden uit over de situaties hier. Regelmatig interview ik interessante 
mensen, zoals bijvoorbeeld premier Netanyahu. Mijn missie is om nieuws te 
brengen dat de media je niet vertellen. De waarheid is vaak anders dan wat 
de media laten zien. 
Naast mijn YouTube-kanaal ben ik ook actief op Facebook, Instagram en 
Snapchat. Daar laat ik ook een positieve boodschap over Israël horen. Mijn 
volgers komen uit de hele wereld.’ 
 
Veel Nederlanders weten maar weinig over Israël. Hoe komt dat, denk 
je? 
‘Het conflict in het Midden-Oosten is één van de meest ingewikkelde 
conflicten ter wereld. Veel wereldleiders hebben geprobeerd het op te lossen, 
maar dat is nog niemand gelukt. De media maken het nog moeilijker om het 
conflict te begrijpen. Zij belichten vaak maar één kant van de situatie, 
waardoor de waarheid wordt verdraaid. Vaak reageren mensen verbaasd op 
mijn video’s en andere posts, omdat ze vanuit de mainstream media heel 
andere dingen hebben gehoord. Dat is jammer, want ik denk dat Europa juist 
veel kan leren van de manier waarop we in Israël omgaan met bijvoorbeeld 
vluchtelingen en terreurdreiging.’ 
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Wat voor reacties krijg je nog meer via social media? 
‘Door het verkeerde beeld dat de media van Israël neerzetten denken veel 
mensen negatief over ons. Daarom vinden ze het niet leuk wat ik doe. Ik krijg 
ook nogal wat haatreacties. Daar ben ik eigenlijk juist blij mee, want dat 
betekent dat ik de juiste mensen bereik met mijn posts. Toch probeer ik me 
te concentreren op de positieve reacties en de negatieve te negeren, tenzij 
ze zo grappig zijn dat ik ze wil delen in mijn video.’ 
 
Hoe kunnen we Israël supporten vanuit Nederland? 
‘Leuke vraag, want daar heb ik ooit een video over gemaakt. De belangrijkste 
manier is door te bidden voor Israël. Misschien merk je daar in Nederland 
weinig van, maar wij in Israël voelen ons gedragen door jullie gebeden. 
Daarnaast is het belangrijk om je te laten horen als het over Israël gaat. Laat 
je informeren over Israël, bijvoorbeeld door mijn video’s te kijken, zodat je 
voor Israël kunt opstaan als dat nodig is. Ga niet al te makkelijk mee in de 
leugens die over Israël worden verspreid, maar laat zien dat je staat voor de 
waarheid. Dat kan ook op social media! En als derde noem ik: sluit je aan bij 
de groeiende beweging van jongeren die actief zijn voor Israël. Breng Israël 
onder de aandacht in je kerk, word lid van organisaties die opstaan voor 
Israël, of bezoek ons gastvrije land. Er is zóveel dat je kunt doen, dus je hoeft 
niet stil te zitten.’ 
 
Hoe ben jij hier eigenlijk mee begonnen? 
‘Tijdens mijn dienstplicht zat ik in een tankeenheid en nam ik deel aan de 
Gaza oorlog om Israël te beschermen. Zo beleefde de situatie van heel 
dichtbij waardoor ik erachter kwam dat veel buitenlandse media onzin 
schreven over Israël. Ik begon korte video’s te maken om de echte situatie te 
laten zien. In mijn eerste video stamelde ik in gebrekkig Engels: Hoi, ik ben 
Joods en een volgeling van Jezus. Ik ben een Israëlische soldaat en ik wil 
jullie laten zien wat ik met eigen ogen heb gezien. De video stelde niet veel 
voor, maar ging wel snel viral. Zo begon ik mijn YouTube-kanaal.’ 
 
Je vertelt dat je in het leger hebt gezeten. Hoe was dat? 
‘In Israël hebben alle jongeren dienstplicht. Als je achttien jaar oud bent gaat 
die in. Voor meisjes duurt het twee jaar en voor jongens drie. Ook ik heb 
vanaf mijn achttiende mijn dienstplicht vervuld. Daar heb ik veel van geleerd. 
Het heeft me gevormd.’ 
 
Hoe? 
‘Op verschillende manieren. Het maakt me trots dat ik mijn land mag 
verdedigen. Maar voordat je in het leger leert omgaan met een wapen, leren 
ze je eerst hoe je een goed mens kunt zijn. Dat heeft mijn kijk op het leven 
veranderd. Niet alleen dat van mezelf, maar juist ook dat van anderen. In het 
leger leerde ik letterlijk om mijn vijand lief te hebben. Ik heb gewerkt als 
combat medic. De meeste patiënten die ik hielp waren gewonde Syriërs en 
terroristen. Ik heb het leven gered van mensen waarvan Westerse media me 
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vertellen dat het mijn vijanden zijn. Die hele periode heeft me geleerd meer 
verantwoordelijkheid te nemen in mijn leven.’ 
 
Het lijkt me heftig om dat op zo’n jonge leeftijd mee te maken… 
‘Ja, maar ik zie het positief. Ik herinner me nog goed hoe een Syrische vrouw 
toda raba (‘heel erg bedankt’ in het Hebreeuws, red.) zei en me een snoepje 
gaf (die ze ook in Israël had gekregen) toen ze terug werd gebracht naar 
Syrië. Ze was samen met haar dochtertje voor medische behandeling in 
Israël geweest nadat ze gewond was geraakt in de Syrische burgeroorlog. Er 
zijn velen zoals zij. Gewonde Syriërs die wanhopig en stiekem naar Israël 
komen, zonder fatsoenlijke kleding, geld of voedsel. Het Israëlische leger 
helpt deze mensen, maar dat hoor je nooit in de media.’ 
 
Je bent Joods, woont in Israël en gelooft in Jezus. Hoe bevalt die 
combi? 
‘It’s fun! Er zijn hier niet veel mensen die in Hem geloven, maar we worden 
wel gerespecteerd. Dat komt doordat mensen elkaar hier accepteren zoals 
ze zijn. Er zijn hier heel veel groepen mensen met verschillende religieuze- 
en culturele achtergronden, en die wonen rustig naast elkaar. Natuurlijk krijg 
ik wel eens vragen over hoe ik als Jood in Jezus kan geloven. Dan antwoord 
ik dat ik daardoor niet minder Joods ben dan zij. Jezus was immers ook een 
Jood.’ 
 
Is er tot slot nog iets belangrijks dat je met onze lezers wilt delen? 
‘Ik zou twee dingen willen noemen. Het eerste is: geloof niet alles wat je in de 
media hoort. En het tweede: today people can do great things!’ 
Na het interview lopen we onze weg terug door deze ‘huge’ shopping Mall. 
Hananya vertelt me waar ik de bus kan vinden. Als ik hem vraag hoe hij terug 
naar huis gaat antwoordt hij: ‘In ieder geval niet met de auto, want ik heb 
geen rijbewijs.’ Best vreemd voor iemand die in het Israëlische leger heeft 
gewerkt als tankbestuurder.’ 
 
Volg Hananya op social media: YouTube: HananyaNaftali, 
Facebook:hnaftali , Instagram:hnaftali, Snapchat: hananyanaftali 
Door Chrystal de Hoop 
 

VOOR UW AGENDA:  

  
Datum: maandag 25 november 2019 
Spreker: Aron Vrieler van CIDI (Centrum Informatie en Documentatie 
Israël).CIDI komt op voor het recht van Israel en het Joodse volk (waar ook 
ter wereld) op een veilig bestaan. Zij bestrijden antisemitisme en zetten ons 
in voor eerlijke informatie over Israël. CIDI is een onafhankelijke stichting die 
zonder overheidssubsidie opereert. Dat doen zij met de hulp van onze 
Vrienden: mensen zoals u, die in onze missie geloven en ons steunen met 
een jaarlijkse donatie.  

https://www.youtube.com/user/HananyaNaftali
https://www.facebook.com/hnaftali/
https://www.instagram.com/hnaftali/?hl=nl
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De pro-Israel-stem die gehoord wordt. Het Centrum Informatie en 
Documentatie Israel (CIDI) werd in 1974 opgericht. Sindsdien is CIDI 
uitgegroeid tot een vertrouwde naam in de media en in politiek Den Haag. 
Journalisten, studenten en politici weten CIDI te vinden voor eerlijke en 
betrouwbare informatie over Israel en het Midden-Oosten. Aron Vrieler 
(1993) is sinds 2018 stafmedewerker, gespecialiseerd op het dossier 
antisemitisme. In deze hoedanigheid is hij onder meer verantwoordelijk voor 
het opstellen van de Monitor Antisemitische Incidenten. 
Thema: Antisemitisme van nu en hoe wij als Christenen hier mee om 
moeten gaan. 
 
Inloop 19.45 uur, aanvang 20.00 uur. 
Voor koffie en thee wordt gezorgd, er is tijd om vragen te stellen! 
 

 

WIJKAVOND WIJK 5 

 

Woensdag 27 november “de Hullen” 
 

Op woensdagavond 27 november willen we weer met de leden en vrienden 
uit Wijk 5 een avond organiseren in en met de bewoners van “de Hullen”. 
Vaak zijn de bewoners van locatie “de Hullen” niet in staat om deel te nemen 
aan activiteiten binnen de gemeente en daarom zoeken wij ze op deze 
manier op. 
 
De vorige keren was het een succes doordat we met deze locatie een 
schitterende gelegenheid hebben om elkaar te ontmoeten. 
Het onderwerp van deze avond zal in het teken staan van het werken met 
asielzoekers binnen onze gemeente (Oldebroek). 
Wist u bijvoorbeeld dat er alleen al in de kern van Oldebroek 16 gezinnen zijn 
waar regelmatig hulp verleend wordt, ook door een groep vanuit onze kerk.  
Een aantal van onze leden welke actief hierin in zijn zal over hun 
werkzaamheden vertellen. 
De avond begint om 19:00 en zal tot ongeveer 21:00 duren. 
 
Ook leden en vrienden die betrokken zijn bij bewoners van “de Hullen” zijn 
welkom. 
Daarnaast zijn mensen wie geïnteresseerd zijn in dit onderwerp ook meer 
dan welkom. 
Info. Kees Pruim 06-23767302 

ACTIVITEITEN BINNEN DE GEMEENTE 
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KERSTMARKT VEG OLDEBROEK 2019 
 

 
 

Op 7 december is het weer zover, tijd voor de 
gezellige kerstmarkt bij de VEG Oldebroek! 

 
De markt zal die dag plaats vinden tussen 
15.00 en 19.00 uur en de opbrengst is voor 

de zendingswerkers van de gemeente. 
 
 
 

 
Wie mogen er op de markt staan? 
In principe mag iedereen meedoen met een stand! De vaste clubs, koren, 
commissies en zendingswerkers worden uitgenodigd via een brief, maar ook 
alle anderen zijn van harte uitgenodigd om creatief te zijn voor de verkoop.  
 
Opgave via Dik de Leeuw, 06 4484 6984 of 
dikdeleeuw@solcon.nl 
Het inrichten van de kramen is 7 december vanaf 13.00 uur. 
 
Wat hebben we nog nodig? 

 We zijn op zoek naar mensen die taarten willen bakken 

voor bij de koffie verkoop, deze taarten kunnen tussen 14.00 en 15.00 uur bij 

de kerk gebracht worden. 

 Mensen die willen helpen bij het opbouwen en afbreken van de stands, 

de opbouw is vanaf 9.30 uur. 

Jeugd die wil helpen met de oliebollen verkoop vanaf 15.00 uur. 
 
Wat is nieuw? 
We willen graag veel jeugd betrekken en hebben daarvoor een 24-uur-
steiger-zitten-challenge bedacht, waarvoor je je per uur kan laten 
sponsoren.  
Het begint vrijdag 6 december om 19.00 uur en is zaterdag 7 december om 
19.00 uur afgelopen. Met natuurlijk een spectaculair en gezellig programma!  
 
Wie durft de uitdaging aan en maakt de 24 uur vol? 
 

Sponsorformulier te verkrijgen bij Helmi Buitenhuis via 
helmibuitenhuis@gmail.com 
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U kunt uw kerstboom aanschaffen via de kerstmarkt, dit werkt als volgt; 
 

Op de markt kunt u een tegoedbon kopen, waarmee u een boom 
kunt uitzoeken bij Franken kerstbomen aan de Laanzichtsweg. De 
waarde van de bon kunt u zelf bepalen en 10% van die waarde komt 
ten goede aan het zendingswerk! 
 
Wilt u de kerstboom voor 7 december kopen, haal dan je bon vanaf 1 
december af op de Bovenstraatweg nr. 88. (Graag even bellen van te 
voren met Wim Stouwdam, 06 1550 9984) 

 
Voor overige vragen; Gert van Beek 06 1019 6625 
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VROUWENGROEP KADES 
 

UITNODIGING KADES AVOND 12 NOVEMBER 2019 
 

 
Van WAAR(de) 
 
In november denken we met elkaar na 
over het thema van waar(de).  
 
In een wereld waar alles zo snel 
verandert en de meningen over elkaar 
heen duikelen,  
wat is dan je houvast 
wat is nog waar  
en wat is van waarde.  

 
We hebben deze avond zelfs twee spreeksters!  Dus dat belooft wat   
Dat zijn: Silvia van de Pol en Mareille Lok. 
 
Hoe maak je keuzes, bepaal je richting en blijf je trouw en zoekend naar dat 
wat God in jou, zijn unieke schepping, gelegd heeft.  
Want wij vrouwen zijn keien! maar vaak ook keien in vergelijken,  
waardoor we het zicht op het mooie dat van binnen zit nog wel eens kwijt 
raken. Terwijl onze verscheidenheid juist zoveel kleur geeft aan de wereld 
om ons heen.  
Een eenvoudig antwoord is er niet, maar we gaan samen met Silvia en 
Mareille wel met elkaar op zoek, in Gods woord, met voorbeelden uit onze 
eigen levens en een praktische individuele opdracht. 
 

Wij kijken er naar uit jullie te ontmoeten! En een avond samen op te trekken 
met deze vragen. 
 
Vanaf 19.45 uur is er tijd voor koffie en ontmoeting, waarna we om 20.00 uur 
van start gaan. Por gerust je vriendin/buurvrouw op en kom dan samen (een 
avond) naar Kades. 
 
Heb je vragen en/of ideeën mail dan naar onderstaand e-mailadres: 
Kades@vegoldebroek.nl 
Stuurgroep Kades, Alofina, Anja, Bertha, Evelien, Korine, Matje, Marja 

GESPREKSGROEPEN 

mailto:Kades@vegoldebroek.nl
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VROUWENCONTACT 
 
Dinsdag 19 november is er weer Vrouwencontact, we hebben mevrouw 
Carolien Pape uitgenodigd, 
 
Zij gaat het hebben over ”omgaan met conflicten”. 
 
Graag ontmoeten wij u/jou op deze avond, misschien vind je het fijn om 
iemand mee te nemen is dat altijd goed, van harte welkom! 
 
Vanaf 19.30 uur staat de koffie klaar en omstreeks 21.30 uur eindigen we. 
 
Een hartelijke groet namens het bestuur, 
 
Berta, Betty, Gerrie, Riek en Grietje 
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ORGELNIEUWS 
 
Op deze foto ziet u br. Jan van ’t Oever en br. Henk Magre samen bezig met 
het vlakken en schaven van de lamellen voor de zwelkast van het tweede 
klavier. 
Deze ramen komen in de sparing van de inmiddels in de kerk opgebouwde 
kast te zitten. Met een trede in de speeltafel kunnen de lamellen straks 
geopend en gesloten worden. (Foto en tekst: BertJan van der Weerd) 
 
 
 
 
 
 

ZANG EN MUZIEK 
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OUDERENMIDDAG 
 
Interkerkelijk Ouderenwerk 
 
De ouderenmiddag is deze maand op D.V. zaterdag 16 november. 
 
Vanaf  13.30 uur bent u welkom in de Goede Herderkerk. Al gauw wordt een 
eerste kopje thee of koffie geserveerd.  
Om 14.00 uur beginnen we en wordt u welkom geheten door Derkje 
Schreuder. Zij zal met ons het Woord delen. De begeleiding van de 
samenzang is in handen van Jaap van Boven. 
 
Gast is deze middag Frans de Lange. Hij is  jaren burgemeester van Elburg 
geweest en nu werkzaam bij GlobalRize. Zijn passie is dat alle mensen het 
Evangelie zullen horen. Frans vertelt over deze internetzending. 
 
Het programma duurt tot 16.00 uur. Voor vervoer kunt u bellen met Elly Bos  
tel. 06-23363799. Zij regelt het ophalen en thuisbrengen.  
 
We hopen dat uw gezondheid het toelaat om te komen. 
 
Het is goed om te vertellen dat het comité van het ouderenwerk afscheid 
heeft genomen van Suze van Wattingen en Jantje van den Hoek. We zijn 
dankbaar voor hun jarenlange inzet. Zo is overal een tijd van. Als bezoeker 
hopen we hen te blijven begroeten. We zijn erg blij  dat Matje Pleijter en Erna 
Kost het comité zijn komen versterken en zich willen inzetten. 
 U zult ook hen ontmoeten op de middagen.  
 
Graag tot dan, Gea Wastenecker 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ACTIVITEITEN BUITEN DE GEMEENTE 
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Benefietavond  

t.b.v. zendelingen Temjen en Margriet 

Longkumer-Pruim in 

N.O. India. 

Zaterdag 9 november 

19.30 uur,  Rabozaal  

Kulturhus Talter te 

Oldebroek 

Met beamerpresentatie 

groepsreis India 

oktober 2019.  

Live muziek van 

Jenneke en de Rekels 

en …  

 

…. een debuut-

optreden van NEXXT. 

 

Van harte welkom! 
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Van 18 - 28 oktober is er een groep van 9 mensen op reis geweest naar 
India. Als we dit schrijven moeten we nog gaan maar het volgende willen we 
u niet onthouden: 
 
De eerste dagen gaan we in Delhi bij het team waar Margriet voorheen heeft 
gewerkt. 
 
Op zondag 20 oktober reizen we dan door naar Guwahatti om het team van 
Ywam te ontmoeten waar Margriet en Temjen leiding aan geven.  
 
Ook gaan we naar het Mishing-gebied (per nachttrein) om de mensen aldaar 
te bemoedigen. Dit gebied overstroomt vrijwel elk jaar en daarom nemen we 
ook waterfilters mee. 
 
Het zal een enerverende reis zijn waarover we u graag meer vertellen en 
laten zien op de benefietavond, zaterdagavond 9 november 19.30 uur, in de 
Rabozaal van de Talter te Oldebroek.  
 
Met vriendelijke groet van Imke, Inge, Mirjam, Katoesjka, Luuk, Christiaan, 
Bart, Gerard en Arjan  
 
 

 
 

SLUITINGSDATUM KOPIJ 
 
De kopij voor het maandblad van december dient u uiterlijk op maandag 11 
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. 0525-621814). 
 

OVERIGE MEDEDELINGEN 

mailto:communicatie@vegoldebroek.nl
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AGENDA 

NOVEMBER 

Week Datum Tijd Wat is er te doen? 

        
45 Zo 03-11-2019   Groep 8 is van harte welkom in de kerk 

Uitdelen formulieren speculaasactie 
fam. Brink 

  Ma 04-11-2019 19.30 Ledenvergadering 
  Do 07-111-2019 18.30  Verkoop collectemunten tot 19.15 uur 

  Za 09-11-2019 19.30 Kulturhus Talter benefietconcert voor 
fam. Longkumer 

46 Zo 10-11-2019 11.00 Bijeenkomst met fam. Brink 
  Ma 11-11-2019 

11-11-2019 
  Sluitingsdatum kopij maandblad decem-

ber 
Ouderlingenvergadering 

  Di 12-11-2019 
12-11-2019 
12-11-2019 

18.30 
  

20.00 

Deur aan deur evangelisatie Oldebroek 
Diaconievergadering 
Vrouwengroep Kades 

  Do 14-11-2019 12.50 Lectuurevangelisatie Friesland 
  Za 16-11-2019 

  
16-11-2019 

07.30 
  

14.00 

Wandelgroep wandelt over Wekeromse 
Zand (24 km) 
Ouderenmiddag Goede Herderkerk 

47 Zo 17-11-2019   Laatste inleverdag formulier speculaas-
actie 

  Ma 18-11-2019 19.45 Bezinning kerkenraad 

  Di 19-11-2019 19.30 
19.45 

Gemeentelijke Bijbelstudie (Bergrede) 
Vrouwencontact 

  Do 21-11-2019 20.30 Gebedsbijeenkomst 

  Za  23-11-2019 10.00 Ophalen speculaas t/m 12.00 uur in 
kerkgebouw 

  Za 23-11-2019 07.45 Backpacken in de Achterhoek 

48        
  Ma 25-11-2019   Kleine kerkenraad 

    25-11-2019 20.00 Chaverim-avond over Antisemitisme 
  Wo 27-11-2019 19.30 Gemeentelijke Bijbelstudie (Nehemia) 

    27-11-2019 19.00 Wijkavond wijk 5 in de Hullen (br. 
Pruim) 

          

Bidstond: Iedere donderdagavond om 19.30 uur in het Leerhuis 


