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DE WEDERKOMST VAN CHRISTUS 
 
(Door D. Jansen) 
 
Brandt jouw hart ook van verlangen 
naar de komst van onze Heer ? 
Of moet Hij maar even wachten, 
liever maar een andere keer! 
  
Wil je ’t liefst eerst nog trouwen? 
Of als het kan ook nog een kind? 
Moet je eigenlijk bekennen, 
dat je ’t hier wel prettig vindt? 
   
Brandt jouw hart ook van verlangen 
naar het nieuw Jeruzalem? 
Kun je eigenlijk niet wachten? 
Zie je altijd uit naar Hem? 
  
Omdat je hier zoveel pijn lijdt 
of het verdriet, dát drukt jouw neer. 
Bid jij altijd of hij weer komt 
met de woorden: Heer wanneer? 
   
Hoe jij ook in ’t leven staat, 
de Heer is altijd dicht bij jou. 
In Zijn eindeloze liefde, zegt Hij: 
Mijn kind, Ik houd van jou! 
  
Vertrouw je leven aan Hem toe, 
dan gaat het groeien, jouw verlangen 
naar de komst van onze Heer 
En al je vragen worden opgevangen. 
 
 
 
 
 
 

HARTIG & GEKRUID 
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Ouderling van dienst:  br. E. Grolleman 
 
Bidstond:   Iedere donderdagavond om 19.30 uur  

    in het Leerhuis 
 
 
 

DIENSTEN 

Datum Tijd Voorganger Begeleiding Bijzonderhe-
den 

Zondag 
02 februari 

09.45 u. Ds. K. Kruithof Combo  

2e collecte: 
Diaconie 

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

Zondag 
09 februari 

09.45 u. Ds. K. Kruithof Orgel   

2e collecte: 
Eigen 
 zending 

19.00 u. Br. Jan den  
Besten 

Combo Zangdienst 

Zondag 
16 februari 

09.45 u. Br. G.P. Hartkamp Orgel & Com-
bo 

  

2e collecte: 
Orgel 

14.30 u. Ds. K. Kruithof Orgel Aangepaste 
dienst mmv 
Koor EigenWijs 
uit Kampen 

Zondag 
23 februari 
  

09.45 u. Br. G.P. Hartkamp Orgel   

2e collecte: 
Jeugdwerk 

19.00 u. Br. Sven  
Wastenecker 

Combo Jeugddienst 
m.m.v. band 
Zuiver 
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VAN DE PENNINGMEESTER 

COLLECTEN - DECEMBER 

   
Contant/
munten Givt Totaal 

1-12-2019 Gemeente € 493,34 272,61 765,95 

 Onderhoud gebou- € 522,46 184,40 706,86 

8-12-2019 Gemeente € 489,47 228,73 718,20 

 DOEK € 472,96 170,99 643,95 

15-12-2019 Gemeente € 550,40 313,08 863,48 

 Jeugdwerk € 558,21 235,88 794,09 

22-12-2019 Gemeente € 599,02 219,96 818,98 

 Maandblad € 602,37 158,06 760,43 

25-12-2019 Gemeente € 984,61 355,22 1339,83 

 Eigen koren € 889,10 246,45 1135,55 

26-12-2019 Gemeente €  99,36 99,36 

 Jeugdwerk € 381,88 32,97 414,85 

29-12-2019 Gemeente € 376,52 195,57 572,09 

 Zending € 340,37 146,35 486,72 

31-12-2019/1-1-2020 Gemeente € 264,00 107,90 371,90 

 Diaconie € 265,60 78,19 343,79 

      

Ontvangen voor zending via Givt deze maand € 488,69   

Ontvangen vrijw.bijdrage via Givt deze 
maand € 186,03   

      

CONTANT ONTVANGEN GIFTEN - DECEMBER   

      

Via br. H.J. Spronk T.b.v. Orgel 2x € 70,00   

Via br. J. van 't Oever T.b.v. Orgel € 20,00   
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► Van de commissie 
 
Het financiële overzicht van de zendingscommissie. 
 

 
 
 
 
 
 

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  

Augustus 3.850 2.252 -1.598  

September 3.850 -36 -3.886  

Oktober 3.850 3.553 -297  

November 3.850 4.457 607  

December 4.550 14.422 9.872  

Totaal 46.900 48.344 1.444  

     

- Het benodigde bedrag betreft onze 7 vaste zendingswerkers.  

     

     

     

Onze zendingswerkers hebben onze financiële steun en gebed hard nodig. 
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HET PAMPERPROJECT 
 
Zoals je al hebt kunnen zien in een morgendienst 
is er door Aart Elbertsen van Operation Rescue 
het PAMPERPROJECT voor Roemenië gestart.  
 
Wilt u boodschapje doen voor de BABY’S in 
Roemenië ? Zij kunnen het zelf niet, ze zijn te 
klein, en hun ouders hebben maar weinig of geen 
geld ! U kunt hen praktisch helpen ! Het is de 
bedoeling dat u (als u meedoet) PAMPERS koopt 
en die elke laatste  zondag van de maand bij het 
zendingsbord in hal van de kerk neerzet. Dit kan 
eenmalig zijn, maar u mag het ook maandelijks 
herhalen. Wel even de naam Aart Elbertsen 
vermelden.  
U kunt voor dit project geen geld overmaken, dus 
alleen PAMPERS inleveren. 
 
Er zijn in de drie dorpen Haranglab, Botosanie 
(stad) en in Bistrita, waar we een Broodproject 
hebben, veel baby’s en zwangere  vrouwen/
meisjes. 
 
Hartelijk dank, 
Aart Elbertsen. 
 
 

BOODSCHAPPENPAKKETTENACTIE 
 

We noemen nog een keer het boodschappenpakket. Deze willen we 
inzamelen voor zendelingen, vluchtelinggezinnen en andere mensen die we 
er mee willen bemoedigen. 
 
Heeft u bonnetjes over of wilt u de volle kaart weggeven dan kunt u deze in 
de emmers in de hallen stoppen. Ook het pakket zelf mag natuurlijk in de hal 
gezet worden.  
 
Voor vragen kunt u bij Mirjam Mendel 06-23822577 of Janny Hamer 06-
81618370 terecht.  
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► Nieuws van JANNINE VAN DER POL 
 

Al opgegeven voor 25 februari? 
 
Ook zo benieuwd wat vraag gestuurd coachen inhoudt? Hoe we mensen 
online begeleiden in hun vragen en door een cursus heen? Dit is uw/jouw 
kans! Op 25 februari hoop ik een training te geven waarbij ik met mijn collega 
een voorproefje zal geven over hoe deze manier van Online coachen werkt. 
Zie maandblad van januari. Opgeven kan nog via j.vanderpol@ikzoekgod.nl 
t/m 17 februari.  
 
Wanneer: dinsdagavond 25 februari  
Tijdstip: 19.30-21.30 (vanaf 19.15 koffie/thee/lekkers)  
Locatie: Jeugdhonk VEG Oldebroek, Zuiderzeestraatweg 226 
 
En dan verder…. 
2020 brengt weer allerlei nieuwe plannen met zich mee. Om het kort te 
houden, deel ik hier de gebedspunten voor komende periode. 
 
- Duurt Vonck (directeur Agape) is als interim bewegingsleider tijdelijk 
ingestapt bij IkzoekGod.nl. We willen IkzoekGod.nl graag naar een nieuwe 
fase brengen waarover we momenteel samen in gesprek zijn. Meer de 
koppeling van online/offline en kerken/christen actief in beweging zetten 
hoe ze online ook zelf met evangelisatie bezig mogen zijn. 
 
- 19 t/m 26 maart hoop ik met de Raad van Toezicht en het Directieteam naar 
Lesbos, kamp Moria te gaan. We reizen met onze collega's van GAIN. Ik 
vind het ontzettend spannend, maar tegelijk wil ik, waar God roept, mijn 
verantwoordelijkheden niet ontlopen. Het is de bedoeling dat ik (waar we de 
mogelijkheden krijgen) een filmreportage zal gaan maken. 
 
- Heartbeat Nederland is een stichting die zich richt op jongeren in de leeftijd 
van 16-28 jaar. Sinds 2019 is Heartbeat een mediatak gestart. De media 
brengt de groeiende activiteiten van Heartbeat samen en brengt dagelijks 
aansprekende positieve content om jongeren te helpen groeien in hun relatie 
met Jezus. Ik ben gevraagd om voor Opwekking 2020 op het 
jongerenterrein (hier komen zo'n 9000 jongeren) de hele media op te zetten, 
te regisseren en coördineren.  Enorm grote uitdaging, dus bidt voor kracht, 
wijsheid, juiste mensen op mijn pad, en energie om deze taak te gaan doen. 
 
Dank ook voor: 
- De uitbreiding naar mijn 4e werkdag waarbij ik die ene dag per week 
gedetacheerd ben naar Heartbeat Nederland. 
- Omdat gebed ontzettend belangrijk is, hebben we een nieuwe 
facebookgroep gelanceerd. Elke maand zal een provincie centraal staan 
waar we voor bidden. Voor januari stond Friesland centraal, februari zal er 
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aandacht zijn voor Groningen en in maart voor Drenthe. Alle provincies 
zullen in 2020 aan de beurt komen. Mobiliseer mensen om mee te bidden! 
Voor meer info, neem gerust contact met mij op en meld je aan bij de 
besloten facebookgroep: Laten we voor elkaar bidden 
 
- De filmopnames die eraan komen voor Pasen, filmpjes over zelfdoding, 
maar dit is tegelijk ook een gebedspunt. Zoveel mogelijkheden, maar ik kan 
simpelweg niet alles alleen doen. Er is dus nauwe samenwerking met andere 
christelijke filmers, om samen projecten te gaan dragen, maar het blijft een 
gebedspunt dat we creatief mogen blijven en de aanvragen aankunnen. 
 
Veel zegen en hartelijke groetjes, 
Jannine 
 
 

► Nieuws van CHANA KELMAN 
 
Chadashot mi Israel februari 2020 
 
Shalom Chaverim, 
 
Nog steeds vanuit het Nemhuis. Na de vele, vele regen. 
Het meer van Galilea is vanaf het begin van de winter 59 cm gestegen, wat 
ook weer goed voor het land is. Alhoewel Israel kon de vele regen niet aan, 
in het noorden waren vele overstromingen en 5 mensen verdronken. 
 
Het gewone leven is weer begonnen, na de feesten. De dagen worden weer 
langer en de Shabattten beginnen ook weer later. 
 
Oh ja ik las in het maandblad dat er in april weer een groep naar Israel komt. 
Wat ik erg leuk vind en hoop op een een of andere manier jullie dan te 
ontmoeten. In maart komen Kelly en haar man mij bezoeken. 
 
In Netivyah, de laatste zaterdag waren er veel mensen ziek, door de kou. 
Onze senior voorganger Joseph Shulam komt vervroegd uit Japan weer 
terug naar Israel, wegens ernstige infectie aan zijn been waar hij al enige tijd 
last van heeft. Dus graag gebed voor onze Joseph Shulam. Nu op dit 
moment niet zo veel te schrijven. 
 
Hartelijke groeten van Chana & Philippoes  
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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 4 februari– Deur aan deur evangelisatie Oldebroek. 
In samenwerking met de IECO = Interkerkelijke Evangelisatie Commissie 
Oldebroek. U bent om 18.30 uur welkom in het Open Huis aan de Kerkstraat 
(achter de Dorpskerk). 
 
Donderdag 13 februari -- 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 22 februari -- Backpacken in de Achterhoek 
’s Morgens om  07.45 uur vertrekken vanaf de parkeerplaats bij de kerk. 
Rond 18.00 uur bent u weer terug bij de kerk. Voor meer informatie: Aart 
Elbertsen, tel. 0525-631864/06-55132670 
 
 
Voor de laatste update, meer informatie en agenda van Operation Rescue, 
zie: www.operation-rescue.org. 
 
 

► Overig nieuws 

 

DEUR AAN DEURWERK 

 
Wat een bijzondere avond was deze koude, winderige januariavond! Met vier 
( )koppels trokken we de wijk in, benieuwd naar wat de avond zou brengen. 
En dat waren vele bijzondere ontmoetingen. Eén man deed de deur wat 
argwanend, een klein stukje, open. Nadat hij gehoord dat we hem een kleine 
attentie namens de kerken kwamen brengen, zei hij dat hij daar geen 
behoefte aan had. Toch was er ruimte om te vragen of hij iets met God of het 
geloof had. Vroeger was hij er wel bij opgevoed, zei hij, maar zodra hij zijn 
eigen weg was gegaan, was het geloof snel uit zijn leven verdwenen. Hij 
geloofde ergens wel dat er een God was, maar ja wat moest je er verder 
mee? We hebben geprobeerd om hem íets van de relevantie van het geloof 
uit te leggen: Als wij hadden geloofd dat het voor alle mensen uiteindelijk wel 
goed kwam, ongeacht of ze nu met of zonder God hadden geleefd, zouden 
wij op een avond als deze lekker bij de warme kachel zijn gebleven.  

http://www.operation-rescue.org
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Maar omdat we weten dat God Zijn handen liefdevol naar mensen uitstrekt, 
maar dat deze liefde ook afgewezen kan worden…….en dat elk mens aan 
het eind van zijn leven uiteindelijk geoordeeld zal worden, daarom doen we 
dit werk. Omdat we hem voor dat oordeel wilden behoeden. Het bijzondere 
was dat de deur steeds verder openging. Er kwam openheid en hij vertelde 
wat meer over zijn leven en waar hij tegenaan gelopen was. We hebben hem 
de weg terug naar God mogen wijzen: Jezus Christus. Op de vraag of hij nog 
een Bijbel had, antwoordde hij van niet, of misschien op zolder in een doos 
met oude boeken. We hebben hem een boekje met het Nieuwe Testament in 
een begrijpelijke vertaling gegeven en hem aangemoedigd om te beginnen 
met het Johannes evangelie. Of hij het gaat doen? Geen idee, we hopen het 
en bidden dat God met hem verder gaat!                                                 
 
We vragen u als gemeente om ook biddend achter het evangelisatiewerk te 
staan. Laten we de kracht van het gebed niet onderschatten!  
 
Tijdens de anderhalf uur dat de koppels de straat op zijn, blijft er ook altijd 
één broeder achter in het Open Huis om te bidden. Van harte uitgenodigd om 
bij hem aan te sluiten. Of om mee te gaan de straat op, met hoe meer 
mensen we op pad gaan des te meer mensen kunnen we bereiken.  
 
Onze volgende avond staat gepland op dinsdagavond 4 februari. Om 18.30 
uur verzamelen we in het Open Huis voor opening en gebed.  
Voor meer informatie: Aart Elbertsen van Operation Rescue, 06-55132670 of 
Gerdien van Doorn van de IECO, gevado@gmail.com, 0525-795023. 
 
 

DE OOST-EUROPA COMMISSIE (DOEK) 
 

► Van de commissie 

 
Begin januari is een er een transport naar Berveni gegaan. Er zijn 110 dozen 
met kleding en 120 setjes schoolmeubilair weggebracht. 
 
U kunt zich nog steeds aanmelden voor het jaarlijkse stamppottenbuffet 
van/voor DOEK op zaterdag 8 februari aanstaande, aanvang 17.30 uur. 
Waar en hoe u kunt aanmelden vind u elders in dit maandblad. 
Mocht u graag willen komen maar is eigen vervoer een probleem voor u dan 
is het mogelijk dat u wordt gehaald en weer wordt thuis gebracht. Geeft u dit 
a.u.b. door bij uw aanmelding.  
 
De stuurgroep voor de jongerenreis is gestart met de voorbereidingen voor 
de jongerenreis komende zomer. Ook hierover vind u informatie in dit 
maandblad 
 

mailto:gevado@gmail.com
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Bij de penningmeester zijn de afgelopen maand geen bijdragen/giften voor in 
de kas binnengekomen. 
 
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. 
 
 
 

STAMPPOTTENBUFFET   8 FEBRUARI 2020 
 
 
Om de financiën van DOEK op peil te houden wordt er op zaterdag 8 februari 
2020 een stamppottenbuffet georganiseerd. 
 
 
Plaats: VEG Oldebroek om 17.30 uur 
 (vanaf 17.15 uur staat de koffie klaar) 
 
Wat: Een 3 gangenmenu 
 
Kosten: € 17,50 all in. (eten en drinken) kinderen t/m 12 jaar € 10,00 
 
Aanmelden bij: Nel Spronk: 0525 632833 of  
 Geke Docter 0525 653473  
 of per e-mail: gekedocter@hotmail.com.  
 
Graag voor donderdag 6 februari uw aanmelding doorgeven! 
 
Mocht u graag willen komen maar is eigen vervoer een probleem voor u dan 
is het mogelijk dat u wordt gehaald en weer wordt thuis gebracht. Geeft u dit 
a.u.b. door bij uw aanmelding 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:gekedocter@hotmail.com
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Shalom gemeente, 
 
Na het lezen van beide onderstaande boeken was ik wederom heel erg 
onder de indruk van wat er zich allemaal afgespeeld heeft in de Tweede 
Wereld Oorlog. Het is goed dat er veel aandacht is voor 75 bevrijding. Maar 
ook goed om te beseffen hoe het er tijdens de oorlog aan toe ging en wat 
velen toen meegemaakt hebben. In het bijzonder, u begrijpt het wel, denk ik 
dan aan Gods volk. Vooral door ’t Hooge Nest krijg je een indruk van hoe  
systematisch men in Amsterdam te werk ging om het Joodse volk uit te 
roeien. 
 
Twee keer bidden voor het slapengaan. 
Geschreven door Nadine Wojakovski. 
ISBN 9789058041463 
 
Het speelt  zich af in Amsterdam, mei 1941. 
Met behulp van het Nederlandse verzet 
zoekt de jonge moeder Cilla 
noodgedwongen twee aparte 
schuiladressen voor haar zoontje en 
dochtertje, voordat zij en haar man Edmund 
zelf onderduiken. De jaren waarin Cilla en 
Edmund op allerlei adressen ondergedoken 
zullen blijven, worden overschaduwd door 
de martelende onzekerheid over het lot van 
hun kinderen. 
Na de oorlog proberen Cilla en Edmund de 
draad weer op te pakken met de 
allesoverheersende vraag wat er met hun 
kinderen is gebeurd. Zijn ze nog in leven? 
Zal hun jonge dochter hen herkennen en bij 
hen terug willen keren? 
 
 Het boek leest gemakkelijk en is 
gebaseerd op een waargebeurde 
familiegeschiedenis die na meer dan 70 jaar pas verteld wordt  
 

ISRAËL 

GODS OOGAPPEL 

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

(Gods) oogappel aan … Zach. 2:8 
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’t Hooge Nest. Geschreven door Roxane van Iperen. ISBN 9789048841783  
 
De schrijfster van dit boek woont met haar 
familie in villa 't Hooge Nest in 't Gooi.  
Ze ontdekte dat haar woonhuis tijdens de 
Tweede Wereldoorlog heeft 
gefunctioneerd als een onderduikvilla, van 
waaruit twee Joodse zusjes daadwerkelijk 
actie ondernamen tegen de bezetter en dat 
pal onder de neus van NSB-buren en 
nazikopstukken. 't Hooge Nest werd 
daardoor een symbool van verzet. Van 
Iperen beschrijft het waargebeurde verhaal 
van de twee zussen Brilleslijper en hun 
familieleden en zij doet dat zodanig dat de 
lezer zeer indringend verslag wordt gedaan 
van hoe de bezetter de Endlösung in 
Nederland implementeerde. 't Hooge Nest 
groeide uit tot een van de grootste 
onderduikadressen van Nederland en laat 
goed zien dat ook Joden zich daadwerkelijk 
hebben verzet. Uiteindelijk werden ook zij 
verraden en door de Jodenjagers van de 
Colonne Henneicke aan de Duitsers 
overgedragen.  
Met het allerlaatste transport uit Westerbork 
werden ze naar Auschwitz getransporteerd. 
 
 
UITNODIGING: DINSDAGAVOND 4 FEBRUARI INFORMATIEAVOND 
OVER ISRAELREIS IN 2021.Aanvang 20.00 uur in het jeugdhonk. 
(Zie maandblad van januari jl.) 
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BIJZONDERE DIENSTEN 
 
Aangepaste dienst 
 
Op zondag 16 februari hopen we 's middags een aangepaste dienst te 
organiseren voor mensen met een verstandelijke beperking. De dienst begint 
om 14.30 uur en zal plaatsvinden in de VEG Oldebroek.  
 
Ds Kasper Kruithof zal in deze dienst voorgaan en zal spreken over het 
thema "Eind goed, al goed” naar aanleiding van het verhaal Jozef en zijn 
broers (Genesis 50: 15-21, uit de Bijbel in Gewone Taal). 
 
Er is muzikale medewerking van het koor EigenWijs uit Kampen.  
 
Na afloop van de dienst is voor iedereen de gelegenheid om koffie/thee/
limonade te drinken en met elkaar na te praten.  
Iedereen is uitgenodigd deze enthousiaste dienst bij te wonen. 
 
Met vriendelijke groet, 
Commissie aangepaste dienst 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RONDOM DE DIENSTEN 
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MARANATHACONFERENTIE 2020 
 

Thema:  
“Jezus komt spoedig terug” 

Middagen: Leven in spannende tijden. 
Avonden: Hoopvol leven. 

 
Aanvang middagdiensten 15.00 uur– spreker br. Dirk van Genderen 
 
3 maart 2020 Tot het einde vasthouden te midden van dwalingen en  
   afval 
   (Hebr. 3:14; Matt. 7:15-23; 2 Tim. 3:1-5; 1 Joh. 4:1) 
 
4 maart 2020 Kan God in de eindtijd nog een opwekking geven? 
   (Joel 2:28-32; Hand. 2:17-21; Rom. 11:12, 15; Openb.  
   22:11)  
 
5 maart 2020 Hoe te leven als christen in de eindtijd 
   (1 Kronieken 12:32; 1 Thess. 4 + 5; Kol. 3:1-4, Matt. 24)  
 
Aanvang avonddiensten 19.00 uur – spreker br. Leander Janse 
 
3 maart 2020 Hoop doet leven. (1 Petrus 1:1-9) 
 
4 maart 2020 Hoop doet heilig leven. (1 Petrus 1:13-19) 
 
5 maart 2020 Hoop doet nuchter leven. (1 Petrus 5:1-11) 
 
 
Met muzikale medewerking van Gospelkoor ‘The Spirit’ uit Doornspijk, ons 
gemeente koor ‘Een Nieuw Lied’ uit Oldebroek, en Kithara uit Oldebroek 
tijdens de avondsamenkomsten. 
 
Tussen de beide diensten bent u welkom om samen een broodmaaltijd te 
nuttigen. 
 
Vrije Evangelische Gemeente Zuiderzeestraatweg 226 8096 CH Oldebroek 
 

www.vegoldebroek.nl 
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GA JIJ MEE NAAR OEKRAÏNE? 
 

Wanneer: van 17 tot en met 27 juli 2020 
 
Afgelopen jaar mochten we meehelpen met het organiseren van een 
vakantiebijbelweek in Berehove, Oekraïne.  
Daarom willen we deze zomer opnieuw een Jongerenreis (16+) 
organiseren naar Oekraïne. 
 
Het is de bedoeling om ook daar mee te werken aan de 
vakantiebijbelweek en daarnaast sport en spel activiteiten te organiseren 
in een zomerkamp voor jongeren. In dit ‘Beregkamp’, zoals het wordt 
genoemt, komen ongeveer 80 kinderen uit verschillende plaatsen een 
week logeren. Er worden 7 á 8 kampen georganiseerd gedurende de 
zomer. Ook wij verblijven in dat kamp maar hebben wel een eigen 
gebouw waar we verblijven. Met de leiding van het Beregkamp wordt 
overlegd of het mogelijk is om eveneens in die week wat ´praktisch´ werk 
te verrichten. We denken daarbij aan timmer of schilderwerk  
 
Lijkt het je leuk om mee te gaan geef je dan zo snel mogelijk op! 
 
Een aantal praktische zaken: 

 We zijn van plan te gaan tussen 17 en 27 juli 2020; 

 We betalen de reis uit eigen zak, en dat is € 350,00 per persoon voor de 

hele reis; 

 Naast het project, in Berehove, willen we nog een paar dagen rondkijken 

en leuke dingen doen; 
 
Als er meer opgave is dan er plaatsen zijn voor mensen die meekunnen, 
geldt de volgorde van aanmelden. Dus wees er snel bij. 
 

Ben jij 16+ en wil je graag mee geef je dan op bij: 
Inge Brokkelkamp, tel : 06-22655191 of  
e-mail: ingebrokkelkamp@gmail.com 

 
 
 
 
 

JEUGD 

mailto:ingebrokkelkamp@gmail.com
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VROUWENGROEP KADES 
 

UITNODIGING KADES AVOND 11 FEBRUARI 2020 
 
De eerstvolgende Kadesavond is een paar  
dagen voor Valentijnsdag (14 febr.) De laatste 
jaren heeft de commercie hier flink op ingespeeld 
waardoor dit een dag is geworden waarop geliefden 
elkaar extra aandacht geven met bijvoorbeeld 
cadeautjes, bloemen of kaarten.  
Op deze dag dus extra aandacht voor de liefde.  
 
Op de Kadesavond van 11 februari willen we ook 
stilstaan bij de Liefde. 
En dan vooral de Liefde van God voor ons mensen.   
 
 
Sommige van ons hebben iets in hun leven 

meegemaakt waarbij ze heel speciaal Gods liefde en leiding hebben ervaren. 
Dat kan door een gebeurtenis, of doordat je bent aangesproken door een 
lied, of beeld, een tekst, een mooi schilderij of noem maar op.  
God gaat met ieder van ons een eigen weg en ieder heeft daardoor zijn 
eigen verhaal.    
 

Op 11 februari dagen we jullie uit om spontaan daarover iets te vertellen.  
 

Op deze avond is er ruimte voor een persoonlijk getuigenis, of misschien 
weet je een mooi lied waar je iets over wil zeggen. Misschien teken of 
schilder jij zelf iets waarin je Gods liefde tot uitdrukking brengt of heb je iets 
anders wat voor jou betekenis heeft en wat je met ons wilt delen.  
 

Kortom een open avond waarvan we hopen dat we die met elkaar gaan 
invullen. 
 

In ieder geval zullen er twee vrouwen zijn die deze avond hun persoonlijk 
verhaal met ons zullen delen.  
 
Bij het thema Liefde zullen we bij de koffie/thee zorgen voor gepaste 
lekkernijen  .   

GESPREKSGROEPEN 
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Vanaf 19.45 uur is er tijd voor koffie en 
ontmoeting, waarna we om 20.00 uur van  
start gaan. 
 
Dus … kom  dinsdagavond 11 februari en  
laat je verrassen door persoonlijke verhalen over 
Gods liefde. 
 
Heb je vragen en/of ideeën mail dan naar 
Kades@vegoldebroek.nl 
Groet, Stuurgroep Kades (Alofina, Evelien, Katrien, Korine, Matje, Marja) 
 
 
 

VROUWENCONTACTGROEP 
 
 
Het Joodse leven in Oldebroek/Elburg in de Tweede Wereldoorlog is het 
thema dat op  
 
DINSDAG 25 FEBRUARI wordt besproken door onze gastspreker dhr. 
Willem van Norel uit Elburg.  
 
Historicus en in het dagelijks leven geschiedenisdocent aan het Nuborgh 
College Lambert Franckens in Elburg. Op zijn eigen bevlogen wijze zal hij 
ons hiermee weten te boeien.  
 
Van harte uitgenodigd, zoals bekend staat om 19.30 uur de koffie klaar! 
Namens het bestuur een hartelijke groet, 
 
Berta Betty Gerrie Riek en Grietje 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:Kades@vegoldebroek.nl
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OUDERENMIDDAG 
Interkerkelijk ouderenwerk 
 
In de maand februari is de ouderenmiddag op D.V. zaterdag de 22e . 
 
 De Vrije Evangelische Gemeente heeft de leiding en U wordt welkom 
geheten door Matje Pleijter. 
 
We gaan samen het Woord openen en enkele liederen zingen. 
Als gast zal aanwezig zijn Henk Tabois uit Wezep. Hij komt over zijn werk bij 
de Loco vertellen. We luisteren vast wel eens naar deze lokale omroep. 
 
U bent van harte welkom vanaf 13.30 uur in de Gereformeerde Goede 
Herderkerk. 
Officieel beginnen we om 14.00 uur en rond 16.00 uur sluiten we af. 
 
We hopen dat uw gezondheid het toelaat om te komen. 
 
Heeft u geen vervoer?  Bel Elly Bos, tel 0623363799 en het wordt geregeld.  
Schroom niet om te bellen want we hopen u te zien. 
 
Graag tot dan, 
Gea Wastenecker 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ACTIVITEITEN BUITEN DE GEMEENTE 
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Beste broeders en zusters. 
 
Op  29 oktober j.l., ben ik voor drie weken naar Z. Afrika afgereisd, om daar 
onze dochter Rianne te bezoeken. Zij woont en werkt daar in het dorpje 
Kareedouw, een dorpje, zoals zij zegt, net als Oosterwolde, alleen dan in 
Afrika, 
Het was natuurlijk fijn om haar weer te zien en met eigen ogen te zien hoe 
het met haar gaat. Ik ben verschillende keren met haar en haar team mee 
geweest en wil graag wat met jullie delen. 
Rianne gaf een Bijbelstudie aan 10 vrouwen uit een sloppen wijk. Ze had een 
hart uitgeknipt en daarin 2 venstertjes gemaakt. Aan de achterkant had ze 
aan de ene kant een lachend gezichtje en aan de andere kant een huilend 
gezichtje getekend. Ze vouwde het open en op haar vraag, welk gezicht ze 
liever lieten zien, antwoordden ook deze vrouwen, in al hun gebrokenheid: 
het lachende gezichtje. Maar God ziet ook ons huilende gezicht, God wil, zo 
was de boodschap, (op z'n Afrikaans) dat jullie Hem daar van vertel, Hij wil 
kuier met julle. Julle mogen julle klippies(stenen in je hart) bij Hem breng. Het 
raakte de vrouwen, ik zag tranen. We hebben voor en met elkaar gebeden. 
 
Op een ander moment waren we in een piepklein huisje bij een gezin, 
waarvan de ouders op een grote boerderij werken. Er werd een Bijbelstudie 
gegeven en zij zongen: blije verseekring,Jesus is mijn, O watter vreugde, 
heerlijk en rein, wedergebore, rein deur Sy bloed, smaak ek Sy vrede in mij 
gemoed. U herkent het vast: Volle verzekring Jezus is mijn. 
 
Deze momenten zijn geen druppel op een gloeiende plaat, het is, zoals Ellen 
ven Werven in haar verslag schreef, van levensbelang. 
 
Het plan was om 19 november weer naar huis te gaan, echter op 14 
november kwam ik lelijk ten val. De gevolgen waren een breuk net onder mijn 
knie, een operatie en eerst nog 14 dagen in Afrika blijven, voordat ik naar 
huis mocht vliegen. Natuurlijk was het allemaal wel schrikken, maar naar 
omstandigheden is het allemaal goed verlopen en 6 december was ik 
gelukkig weer thuis. 2 Januari is er weer een foto gemaakt, het ziet er 
allemaal goed uit, ik mag mijn been langzaam aan weer gaan belasten . De 
revalidatie gaat nog wel enige tijd en geduld vergen. 
 
Dank jullie wel  voor jullie appjes, kaartjes en gebeden. God was erbij. 
 
Berta Spijkerboer 

VAN LEDEN EN VRIENDEN 



- 22 - 

 

OP MISSIE NAAR KENIA 
 
Wat als een droom begint een verlangen wordt en nu werkelijk gaat 
gebeuren…. 
  
Wij, Elise van der Vegte en Gerjanne Post, gaan mee op een medische 
missie naar Kenia Nairobi. 
 
Vanuit de organisatie medical checks for children gaan we met een team, om 
daar in weeshuizen op scholen en in de sloppenwijken maar ook op het 
platteland, kansarme kinderen  te checken op hun gezondheid. 
 
Dit om de basale gezondheidszorg bij deze kinderen te verstrekken en zo mn 
bij de kleine kinderen 
de overlevingskans te vergroten.  

 
Wij hopen tijdens deze missie 1000-1200 kinderen te zien. 
 
Vanuit de liefde voor kinderen en de bijbelse opdracht om naar elkaar om te 
zien en de armen te helpen vertrekken wij 4 maart as. voor 12 dagen naar 
Kenia. 
  
Wordt u net als ons warm van dit geweldige werk en wilt u ons steunen? 
 
Dat kan, graag zelfs …… 
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Hoe : 

 Door gebed  

 Wat kunnen we nog gebruiken  

 Kinderschoenen / sandalen  

 Liefhebber van breien of haken ? dan zijn baby/kinder mutsjes en 
slofjes van harte welkom  

 Een financiële bijdrage zijn we ook zeker blij mee, kunnen we daar 
ter plekke inzetten om extra dingen mee te doen in de hulp voor 
deze kinderen.  

 Speciaal voor de wandelaars komt er een wandeltocht op zaterdag 
29 februari waarvan de opbrengst naar deze missie gaat. Hierover 
later meer. 

  
Heeft u nog vragen of wilt u iets doneren dan kunt u contact met ons 
opnemen. 
 
Elise van der Vegte, 0629190526   
Gerjanne Post, 0643450208 
 
 

WOORDEN VAN DANK 
 
De laatste anderhalf jaar zijn we door een hele moeilijke periode gegaan.  
Het was echt heel zwaar voor ons, maar gelukkig ben ik weer thuis en het 
gaat steeds een beetje beter. 
 
Ik (Joke) ga nog regelmatig naar Ermelo voor therapie en ook thuis word ik 
begeleid. Rustig aan doen is het advies, maar…………..  
 
Ik bedank iedereen die voor mij en voor Frits gebeden heeft. Ook bedank ik 
alle bellers en hen die kaartjes  hebben gestuurd. Dank aan de gemeente en 
onze voorgangers. 
 
Maar in de eerste plaats dank aan onze God en Vader in de Hemel die ons 
dag aan dag gedragen heeft en draagt: Hem komt alle lof en eer toe! 
 
Frits en Joke aan het Rot 
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SLUITINGSDATUM KOPIJ 
 

De kopij voor het maandblad van maart dient u uiterlijk op  
maandag 10 februari 2020  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 

FEBRUARI 

Week Datum Tijd Wat is er te doen? 

05 Za 01-02-2020 08.15 Wandelen van Otterlo naar Kootwijk  
(18 km) 

06  Di 04-02-2020 
04-02-2020 

20.00 
18.30 

Informatieavond Israëlreis 2021 
Deur aan deur evangelisatie in Oldebroek 

 Do 06-02-2020 18.30  Verkoop collectemunten tot 19.15 u 

  Za 08-02-2020 17.30 Stamppottenbuffet DOEK 

07 Ma 10-02-2020 
10-02-2020 

  Uiterste inleverdatum kopij maandblad 
maart 
Ouderlingenvergadering 

  Di 11-02-2020 
11-02-2020 

20.00 Vrouwengroep Kades 
Diaconievergadering 

  Do 13-02-2020 12.50 Lectuurevangelisatie Friesland 

08 Zo 16-02-2020   Zondagsschool groep 8 wordt in de kerk 
verwacht 

  Ma 17-02-2020 
  
17-02-2020 

  Uiterste aanmelddatum voor training online 
coachen –  
zie bijdrage onder zending 
Bezinning kerkenraad 

  Di 18-02-2020 19.30 Bijbelstudie in Oud-Luctor 

  Do 20-02-2020 20.30 Gebedsbijeenkomst 

  Za  22-02-2020 
22-02-2020 

07.45 
14.00 

Backpacken in de Achterhoek 
Ouderenmiddag in de Goede Herderkerk 

09 Ma 24-02-2020 
24-02-2020 

20.00 Doopgesprek 
Kleine Kerkenraad 

  Di 25-02-2020 
  
25-02-2020 

19.30 
  

19.45 

Jannine vd Pol – training online coachen 
tot 21.30 uur in Jeugdhonk 
Vrouwencontact 

  Wo 26-02-2020 19.30 Bijbelstudie in Oud-Luctor 

  Za 29-02-2020 08.15 Wandelen van Kootwijk naar Putten (21 
km) 

          

Bidstond: Iedere donderdagavond om 19.30 uur in het Leerhuis 


