
VEG Oldebroek is een ANBI instelling

Hartig en gekruid
De macht van het duimpje 
Het lijkt alweer een eeuwigheid geleden dat Marja en ik onze eerste stapjes op het pad van de christelijke opvoed-
kunde zetten. Verschillende Gideonnetjes werden verslonden om ons de tien stappen naar perfect ouderschap eigen te 
maken. Inmiddels zijn onze kinderen volwassen geworden en of we de wijze lessen voldoende in de praktijk hebben 
gebracht, laat ik, als je onze kinderen toevallig mocht kennen, aan je eigen beoordelingsvermogen over. 

Toch mag gezegd worden dat er tussen de ons eigengemaakte lessen zeker positieve zaken zijn blijven haken. Zoals de 
kracht van bemoedigen en de kracht van kritiek. Ik meen me te herinneren dat het positieve zelfbeeld van een kind (en 
ook van volwassenen!) voor een groot deel bepaald wordt door de balans tussen de hoeveelheid complimenten en de 
hoeveelheid kritiek. En daarbij moet men rekening houden met het feit dat een mens tegenover één keer kritiek 
ongeveer zeven complimenten moet ontvangen om enigszins in balans te blijven. Zo goed en zo kwaad als het gaat 
hebben wij geprobeerd dit bij onze kinderen toe te passen en ook in de omgang met geloofsgenoten proberen we met 
vallen en opstaan ons de vaardigheid van positief bevestigen eigen te maken. 
Nu is deze eigenschap over het algemeen geen vanzelfsprekendheid. Veelal gaan we (helaas ook in de kerk) er vanuit 
dat iets goed is, zolang er geen negatieve geluiden gehoord worden. “Geen bericht, goed bericht” zeggen we dan, maar 
of iets werkelijk goed is wordt lang niet altijd waargenomen. 

Maar dankzij de sociale media zijn we ons langzaam aan de mogelijkheid van het snelle bemoedigen aan het eigen 
maken. We doen dat met het zogenaamde duimpje (voor de insiders: ‘likes’). Wie met een zekere regelmaat iets plaatst 
op Facebook of LinkedIn weet inmiddels dat je bericht alleen bij veel mensen onder ogen komt als er ook geregeld door 
mensen een duimpje wordt gegeven. Blijven de duimpjes achterwege, dan verdwijnt je bericht al gauw onder in ‘de 
bak’ en komt dus niet meer terecht bij de lezers die je zo graag wil bereiken. 
Maar nu heb ik me onlangs laten vertellen dat je tegen betaling ook duimpjes kunt kopen, zodat je bericht steeds 
opnieuw in de picture komt. Je voelt wel aan dat met deze handelwijze de gevoelde waarde van de bemoediging met 
rasse schreden afneemt. 

Nu heb ik zelf ook wel de gewoonte om schrijfsels zoals deze te delen op sociale media, en zo waar, soms geeft iemand 
blijk van waardering. En eerlijk is eerlijk, een duimpje doet je goed, je voelt je bemoedigd. En natuurlijk hoop je, dat het 
met een simpele muisklik tevoorschijn getoverde duimpje oprecht gemeend is. Want een klik is gauw gegeven. 
Behalve dat sociale media de mogelijkheid geven om een ‘like’ te geven met een duimpje omhoog bestaat er ook de 
mogelijkheid om een ‘dislike’ te geven met een duimpje omlaag. En ook hiervoor geldt uiteraard dat je met zo’n duim-
pje omlaag lekker snel je afkeuring kunt laten blijken. En net zo goed als je je door een duimpje omhoog bemoedigd 
voelt komt een duimpje omlaag niet prettig binnen. 
Sinds wij als VEG Oldebroek de mogelijkheid hebben om diensten uit te zenden via internet zie ik dat er onderin beeld 
behalve het aantal kijkers ook de mogelijkheid van duimpjes geven geboden wordt. Gelukkig staan er geregeld duim-
pjes omhoog, maar soms ook duimpjes omlaag. Nu kunnen deze natuurlijk afkomstig zijn van Evangelie-Onvriendeli-
jke-Digitale-Onruststokers (EODO-s), maar omdat het op Youtube anoniem is, kan het zelfs afkomstig zijn van gefrus-
treerde VEG-ers (GVEG-ers) die het deze keer moeten stellen zonder hun favoriete spreker, favoriete muziekstijl, of 
allebei. 

Ik ga er vanuit dat we weinig invloed hebben op die zogenaamde EODO’s, maar mochten er ook GVEG-ers onder de 
lezers zitten dan wil ik jullie er graag op wijzen dat er tegenover je supersnel ingetoetste ‘dislike’ weer heel wat ‘likes’ 
nodig zijn om met elkaar de moed er in te houden. 

Wat is de moraal van dit verhaal?
Laat je ‘like’ een echte ‘like’ zijn en als je niet de moed hebt een ‘dislike’ tegen iemand persoonlijk uit te spreken laat 
het dan alsjeblieft ook op sociale media achterwege. 
Mocht jij je in het vervolg voornemen om dit tijdens het gebruik van sociale media te gaan toepassen dan kun je wat 
mij betreft een dikke ‘like’ krijgen.

Peter Hartkamp

Nieuwsbrief september2020
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Diensten

Datum    Tijd  Voorganger  Begeleiding  Bijzonderheden

Zondag 13 september  09.45   Ds. K. Kruithof  Combo   Belijdenisdienst

2e collecte: Diaconie  19.00  Br. Ardjan de Boo Combo   Jeugddienst mmv.  

            Band Crossfade

Zondag 20 september  09.45   Br. G.P. Hartkamp Orgel   

2e collecte: Maandblad  14.30  Ds. K. Kruithof  Orgel en Combo Doopdienst

Zondag 27 september  09.45   Ds. W. Glashouwer Orgel   Israëlzondag. Thema:  

            “Jeruzalem, stad van  

            de Grote Koning’

2e collecte: Partnergemeente 19.00  Kees Morren  Orgel   Zangdienst Israël

Netivyah en Elah

Ouderling van dienst:  September: Evert Grolleman
Bidstond: Iedere donderdagavond om 19.30 uur in het kerkgebouw

Datum    Tijd  Voorganger  Begeleiding  Bijzonderheden

Zondag 04 oktober  09.45   Ds. K. Kruithof  Combo

2e collecte:    19.00  Ds. K. Kruithof  Orgel   Heilig Avondmaal

Evangelisatiecommissie       Br. G.P. Hartkamp       

Zondag 11 oktober  09.45   Br. G.P. Hartkamp Orgel   Evangelisatiezondag

         en koperensemble

2e collecte: Eigen zending 19.00  Nog  niet bekend Combo

Zondag 18 oktober  09.45   Ds. K. Kruithof  Orgel en koperensemble

2e collecte: DOEK  19.00  Br. Peter Hoekstra Orgel

Zondag 25 oktober  09.45   Br. G.P. Hartkamp Orgel

2e collecte: Jeugdwerk  19.00  Nog niet bekend Combo   Jeugddienst

Ouderling van dienst:  Oktober: Bart Hamer
Bidstond: Iedere donderdagavond om 19.30 uur in het kerkgebouw
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Van de kerkenraad
Diensten 
- Zondagochtend 13 september is de belijdenisdienst. Tijdens deze dienst zijn familie en vrienden van de broeders en 
zusters die belijdenis doen aanwezig.
- Zondagavond 13 september is een jeugddienst. Aanmelding gereserveerd voor de jeugd.
- Zondagochtend 20 september is een gewone dienst waarbij gemeenteleden en vrienden van harte welkom zijn en 
kunnen aanmelden.
- Zondagmiddag 20 september  is een doopdienst. Tijdens deze dienst kunnen alleen familie en vrienden van de 
doopouders aanwezig zijn.
- Vanaf zondag 27 september zullen we weer het oorspronkelijke dienstenrooster aanhouden waarvoor dan ook 
aangemeld kan worden.

Aanmelden diensten
Wilt u een kerkdienst bijwonen, dan graag bij voorkeur aanmelden via de Scipio-app. Heeft u niet de beschikking over 
de app, dan mag ook een mail gestuurd worden naar aanmelden@vegoldebroek.nl. Vermeld in de mail wie u aan wilt 
melden (voornaam en achternaam) en telefoonnummer. Lukt mailen ook niet dan is de mogelijkheid om op donderd-
agavond tussen 20:00 en 21:00 uur te bellen naar: 
06-83293469. De aanmelding sluit op zaterdagavond 20:00 uur.

I.v.m. de coronarichtlijnen geldt het volgende:
– alleen de zij-ingang (bij de kosterswoning) is open.
– U kunt de garderobe niet gebruiken.
Wij vragen uw verantwoordelijkheid in acht te nemen m.b.t.:
– Als u ziek, verkouden bent of u hebt koorts, blijf dan thuis
– De afstand van 1,5 meter in acht nemen
– De aanwijzingen van de vrijwilligers in de kerk op te volgen
Tijdens de dienst worden opnamen gemaakt t.b.v. de livestream.

Ledenvergadering
De ledenvergadering in maart kon vanwege de coronamaatregelen niet doorgaan. 
De kerkenraad heeft het voornemen in november opnieuw een ledenvergadering te organiseren. Tijdens deze leden-
vergadering zal er een verkiezing ambtsdragers gehouden worden en zal verantwoording worden afgelegd over het 
afgelopen jaar. Ook zal er ruimte zijn om met elkaar in gesprek te gaan over de afgelopen periode. In verband met het 
maximum aantal toegestane personen in de kerkzaal zal een extra 2e avond worden gereserveerd.
1e avond: Maandag 16 november 2020   (Aanvang 19.30 uur)
2e avond: Woensdag 18 november 2020  (Aanvang 19.30 uur)
De agenda en jaarverslagen zullen vanaf begin november voor de leden beschikbaar zijn. 
 
Activiteiten
Veel activiteiten in de gemeente liggen om begrijpelijke reden stil of zijn voorlopig uitgesteld. Toch willen we als 
kerkenraad ook graag kijken naar wat wel mogelijk is binnen de gestelde richtlijnen. Mogelijk kan er meegedacht 
worden over wat wel of niet kan, en hoe we bijvoorbeeld ruimtes in de kerk beschikbaar kunnen stellen voor (thuis)bij-
belstudiegroepen of andere gemeentelijke activiteiten. Vragen? Stuur gerust een mail naar secretariaat@vegolde-
broek.nl , wij denken graag met u mee.

Wie helpt mee? (herhaalde oproep!)
Om de diensten op deze wijze geleidelijk weer op te starten is het belangrijk dat er voldoende hulp is voor bijvoor-
beeld schoonmaak na de diensten, praktische hulp tijdens de diensten maar ook voor beeld geluid en ICT zijn er 
mensen nodig die hun kwaliteiten willen inzetten op allerlei gebied. 
Meld je aan via secretariaat@vegoldebroek.nl , alle hulp is welkom!
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Zendingscommissie
Daar staan we dan aan het begin van het nieuwe seizoen in deze bijzondere tijd.
Een lastige en moeilijke tijd voor onze zendelingen, omdat de meesten niet kunnen doen wat ze graag zouden willen 
doen. Denk b.v. aan het reizen naar Israël of Roemenië, een bezoek aan het AZC Dronten, hulp bieden in een sloppenwi-
jk of het geven van les in een DTS. We (de ZC) gebruiken mail en telefoon voor de contacten, maar het blijft allemaal op 
afstand en minder persoonlijk.

Toch zijn we blij met de “Er is Hoop” actie van Agapè, die in deze regio start op 16 september. Samen met de kerken in 
IECO verband willen we zo toch wat op de gecancelde schapenmarktdag doen. Jannine van de Pol is er erg druk mee. 
Elders in de nieuwsbrief meer hierover.

Ook blij zijn we met de mogelijkheid om de Kairos cursus weer te organiseren samen met Luctor en met medewerking 
van IECO.
De Kairos belicht de vier essentiële gebieden van zendingsbetrokkenheid in de volgende lessen.

Bijbels 
1. Gods doel en plan, we zullen vanuit de Bijbel ontdekken dat zending centraal staat als Gods zorg en betrokkenheid.
2. Israël, het verbondsvolk, we bestuderen Gods omgang met het volk Israël in Zijn verlangen om Zijn doelen te vervul-
len door hen heen.
3. De Messias, de Boodschap & de Boodschappers. We zullen zien dat Gods zorg voor alle naties nog steeds Zijn 
centrale doel is als we gaan naar het Nieuwe Testament.

Historisch
4. Uitbreiding van de Wereld Christelijke Beweging. We traceren de opmars van het christendom vanaf haar begin tot 
heden.

Strategisch
5. Zendingsstrategie. We beschouwen de waarde, aard en plaats van strategie in wereldzending.
6. We kijken in de resterende taak naar de zendingstaak die nog resteert, wie zijn en waar is de meerderheid van de 
onbereikten, en welke methoden moeten worden gebruikt om hen te bereiken.
7. In de Wereld Christelijke Samenwerking kijken we naar de verschillende opwindende manieren hoe de hele kerk 
betrokken kan en moet raken bij het verwezenlijken van strategische wereldzending.

Cultureel
8. Bij Cross-Culturele overwegingen benoemen we kwesties over het cross-cultureel communiceren van het Evangelie. 
We kijken ook naar aspecten van kerk contextualisering en de implicaties om onbereikte groepen mensen te discipelen 
en te winnen voor Christus.

Kortom een prachtige cursus om meer te leren over zending en voor meer informatie, de data en opgave zie onze 
Web-site.Zullen we blijven bidden voor onze zendelingen de komende tijd.
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CTE TEAM (Coördinatieteam Evangelisatie)
Openluchtdienst
DV Zondag 20 september 2020 wordt een Openluchtdienst gehouden in het weiland naast de Stouwdamsweg en Eben 
Haézerschool. Georganiseerd door de IECO.
Spreker: Kees Morren
Met muzikale medewerking van de Bigband VEGO o.l.v. Arjan Pruim
Aanvang 16.30 uur.
  
Er is hoop
Samen met De Goede Herder kerk, Hervormde Kerk en Luctor, hebben we besloten om mee te doen met de ‘Er is 
Hoop’-actie die gestart is op initiatief van Stichting Agapè. In de jaren 80 lanceerde Agapè ook een campagne onder de 
noemer ‘Er is Hoop’, om zoveel mogelijk mensen in aanraking te laten komen met de levende Hoop van Jezus Christus. 
Diezelfde boodschap van hoop is vandaag nog net zo relevant als toen en daarom willen we graag onze schouders 
eronder zetten om opnieuw blijvende hoop te verspreiden.
In september lanceert Agapè het online platform WWW.ERISHOOP.NU waar iedereen die hoop zoekt naar toe kan gaan. 
Op het platform delen bekende en minder bekende christenen hun getuigenissen en woorden van hoop. Maar de 
belangrijkste boodschap is die van de Here Jezus zelf die eeuwige hoop kan geven. 
Om iedereen het bestaan van deze website onder de aandacht te brengen, is het de bedoeling dat zoveel mogelijk 
mensen een poster van ‘Er is Hoop’ ophangen. Daarom hebben we voor jullie allemaal een poster besteld! Hang deze 
op een duidelijk zichtbare plek op, zodat zoveel mogelijk mensen in je omgeving de poster gaan zien. Wij beginnen 
deze actie op 16 september, de datum dat de traditionele Schapenmarkt zou zijn. Omdat deze vanwege de pandemie 
niet door kan gaan, is het juist nu relevant om hoop te brengen en de wijde omgeving oranje te kleuren!
Omdat het platform pas in september online gaat en wij dus in de allereerste fase van de campagne meedoen, wil 
Agapè graag horen wat je van de actie vindt, zodat er eventueel dingen verbeterd kunnen worden voordat de campagne 
landelijk gaat. Dit kan bijvoorbeeld gaan over het uiterlijk van de posters of reacties en gesprekken die je naar aanleid-
ing van de actie hebt gehad. Als je feedback wilt geven, laat het ons of Jannine van der Pol dan weten. Jannine is 
coördinator voor de campagne in Oldebroek en omgeving en is werkzaam bij Agapè (j.vanderpol@agape.nl). Je kunt 
ook direct naar Agapè mailen: erishoop@agape.nl. 
Als je ook een verhaal of filmpje van hoop wilt delen voor op het platform, dan kan dat! Vraag Jannine dan om details 
daarvoor. Wil je op de hoogte gehouden worden van de algehele campagne en wat Agapè nog meer doet om Nederland 
met het evangelie te bereiken? Stuur dan een mailtje met je adresgegevens naar erishoop@agape.nl, dan ontvang je 
onder andere in oktober het Agapè-magazine MOVE wat helemaal in het teken zal staan van de ‘Er is Hoop’-campagne.

Alpha-nieuws
Normaal gesproken zouden we in het najaar graag weer willen starten met een Alpha-cursus. Een Alpha-cursus is een 
soort basiscursus over het christelijke geloof: Wat geloven we nu eigenlijk? Wie is Jezus? Hoe werkt de Heilige Geest? 
Maar ook: Wat is het verschil tussen religie en relatie? Hoe krijg ik een persoonlijke relatie met God als mijn Vader in de 
hemel? Eén keer per week bij elkaar komen met andere zoekenden op dit gebied. Samen eten, een lezing en daarna 
napraten in kleine groepjes. En dat gedurende elf weken. Door de jaren heen is de Alpha-cursus altijd heel positief 
gewaardeerd door de deelnemers. De cursus is ook heel mooi om samen te volgen met een bekende die zoekend is op 
dit gebied.                                                                                                                                                           In verband met het corona-
virus overwegen we een kleinschaliger cursus. Of een grotere locatie. Ook heeft Alpha Nederland een online-cursus 
gelanceerd.  Er zijn dus wel wat mogelijkheden. Graag zouden we willen weten wie er interesse hebben.  Dan kunnen 
we concrete plannen maken. Bij deze roepen we iedereen met interesse op om je te melden. Dan kijken we wat er 
mogelijk is. Contact opnemen kan via: alphaoldebroek@outlook.com. Meer over Alpha Youth onder ‘Jeugd’ te vinden.
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Israël

ISRAËL GODS OOGAPPEL
..want wie u (de Joden) aanraakt, raakt Zijn (Gods) oogappel aan…Zach. 2:8

Shalom broeders en zusters
De laatste zondag van september: D.V. 27 september is gewoontegetrouw onze Israëlzondag. Ds. Glashouwer hoopt 
voor te gaan met als thema: Jeruzalem, stad van de grote Koning. Het collectedoel is onze partnergemeente Netivjah en 
stichting Elah, de stichting waarvoor Chana Kelman werkzaam is.  Zondagavond hopen we een zangdienst te houden 
met daarin liederen over Israël. We wensen u allen een gezegende Israelzondag toe.

November 2019 was er in het Ikonenmuseum in Kampen een tentoonstelling waar onder anderen onderstaand doek te 
zien was. In het kader van onze Israëlzondag willen we het u niet onthouden.

Fotobijschrift: De heilige stad Op dit zeldzaam grote doek is een landkaart van de stad Jeruzalem te zien. In het midden 
zien we de ommuurde stad met daarin de Grafkerk. Geen natuurgetrouwe plattegrond maar afgebeeld zijn belangrijke 
gebouwen en gebeurtenissen uit de Bijbel. Zoals onder meer de kruisiging van Christus en de opstanding. Geheel 
boven aan is de rivier de Jordaan te zien waar Johannes Christus doopt. Ook zijn er enkele ikonen op afgebeeld waar-
onder Het Ontslapen van de Moeder Gods en Joris en Demetrius. Dit doek is vervaardig voor pelgrims en is niet beves-
tigd op een plank zodat deze opgerold en mee terug genomen kon worden naar Rusland.
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Ook wij zijn onderweg op onze levensreis, niet naar Rusland maar naar het Hemels Jeruzalem. 

Lichtstad met uw paarlen poorten 
Wond're stad zo hoog gebouwd
Nimmer heeft men hier op aarde, 
Ooit uw heerlijkheid aanschouwd.

Heilig oord vol licht en glorie 
Waar de boom des levens bloeit
En de stroom van levend water 
Door de gouden godsstad vloeit.

Daar zal ik mijn Heer ontmoeten, 
Luist'ren naar zijn liefdestem. 
Daar geen rouw meer en geen tranen
In het nieuw Jeruzalem.

Schoon tehuis voor moede pelgrims 
Komend uit de zandwoestijn, 
Waar zij rusten van hun werken 
Bij de springende fontein.

Daar zal ik mijn Heer ontmoeten, 
Luist'ren naar zijn liefdestem. 
Daar geen rouw meer en geen tranen 
In het nieuw Jeruzalem. 

Wat een vreugde zal dat wezen 
Straks vereend te zijn met 
Hem In die stad met paarlen poorten
In het nieuw Jeruzalem

Daar zal ik mijn Heer ontmoeten, 
Luist'ren naar zijn liefdestem. 
Daar geen rouw meer en geen tranen 
In het nieuw Jeruzalem.

Daar zal ik mijn Heer ontmoeten, 
Luist'ren naar zijn liefdestem. 
Daar geen rouw meer en geen tranen 
In het nieuw Jeruzalem.
Glorieklokken 52
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Catechese en bijbelstudie

Beginselcursus
Op dinsdag 6 en 13 oktober houden we weer onze beginselcursus. In maart is de cursus geannuleerd i.v.m. corona. 
Degenen die zich toen hadden opgegeven en aangemeld hebben toen bericht ontvangen dat de cursus niet doorging. 
Zij zullen opnieuw een schriftelijke uitnodiging krijgen. Degenen die zich (nog) niet hebben aangemeld voor deze 
cursus en deze willen volgen, kunnen zich bij één van de voorgangers of het secretariaat van de gemeente aanmelden, 
uiterlijk op zondag 4 oktober. 
De beginselcursus bestaat uit twee avonden waar de identiteit en historie van de VEG landelijk en plaatselijk worden, 
welke activiteiten er zijn in de gemeente en hoe je je kunt aanmelden als vriend of lid van de gemeente. Deze avonden 
zijn bedoeld voor hen die (overwegen) lid of vriend van de gemeente willen worden. De avonden worden gehouden in 
de kerk en beginnen om 19.45 uur, en worden gegeven door de beide voorgangers ds. Kasper Kruithof en br. Peter 
Hartkamp. Van harte welkom!

Belijdeniscatechese
De belijdeniscatechese gaat weer van start. Wil je graag belijdenis doen en wens je lid te worden van de gemeente, dan 
is deze cursus voor jou bedoeld. Het zijn circa 15 avonden, waar allerlei Bijbelse onderwerpen worden besproken, zoals 
doop, avondmaal, kerk, wederkomst, geloof, Jezus, etcetera. Aan de hand van de bijbel d.m.v. studie en gesprek worden 
de diverse onderwerpen besproken. De studies zijn ook op papier en digitaal voorhanden en worden na de avonden 
meegegeven. 
De avonden vinden plaats op woensdagavond van 20.00 tot uiterlijk 22.00 uur. Mocht woensdag voor jou een prob-
leem zijn, schroom niet te komen of je op te geven, want we kunnen onderling kijken naar andere mogelijkheden. In 
ieder geval zal de eerste avond worden gehouden op woensdag 30 september in de kerk. Op die avond maken we 
nader kennis en wordt uitgelegd hoe de belijdeniscatechese gaat verlopen. 
Mocht je belangstelling hebben en/of je mee willen doen, dan moet je je van tevoren bij ds. Kasper Kruithof 
aanmelden. Vanwege de coronamaatregelen is het belangrijk van tevoren te weten hoeveel personen er in de kerk 
worden verwacht. Van harte welkom!

Jeugd

Zondagschool
Hoi Je bent welkom!
Vanaf zondag 20 september is er voor groep 1 t/m 6 zondagsschool in het Leerhuis en voor kinderen tot 4 jaar is er 
oppas in het Krummelhuus. Als je ouders naar de kerk gaan kunnen ze jou ook aanmelden voor de zondagsschool. Als je 
in groep 7 of 8 zit, kun je met je ouders meer naar de kerk.
Tijdens het zondagsschooluur kijken we een online kindermoment dat ook toegankelijk is voor de kinderen thuis. De 
verwerkingen staan ook weer op www.vegoldebroek.nl.

We beginnen op zondag 20 september. Op zondag 6 september zijn er doopdiensten en op 13 september is er belij-
deniszondag. Dan is er ’s ochtends opvang in de units voor kinderen tot 6 jaar.
In november gaan we kijken hoe het loopt. Hopelijk is er dan weer meer mogelijk. We houden jullie daarover op de 
hoogte.

Tot gauw! Groetjes, de zondagsschoolleiding.

Voor meer info kun je contact opnemen met Mandy van Norel: 0525 620555
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ALPHA YOUTH 2020  
Dit jaar is het 6e seizoen dat wij vanuit de Hervormde, Gerefor-
meerde, Vrij Evangelische gemeente en Luctor Oldebroek een Alpha 
Youth organiseren. Omdat we in een onzekere tijd zitten, kiezen we 
dit jaar voor een aangepaste vorm. 

Op de startavond ontmoeten we elkaar live, om kennis te maken 
met de groep. Op die avond wisselen we de laatste gegevens uit. De 
avonden daarna zullen we online bijeenkomsten houden. 
Elke maandagavond van de Alpha Youth weken behandelen we een 
onderwerp zoals; Wie is God? Geneest God ook nu nog? Bidden, 
Bijbellezen waarom en hoe? Normaal gesproken beginnen we de 
avonden met gezamenlijk eten, nu zullen we ervoor zorgen dat jullie thuis je maaltijd krijgen. Een groot deel van de 
Alpha Youth gaat ook over het hebben van een goede tijd met elkaar. Tijdens de avonden staat daarom, naast samen 
meer te weten te komen over het geloof, ook gezelligheid centraal. Ook dat willen we op een manier gaan doen die 
Corona Proof is. 
Verder hopen we wel met zijn allen een nacht weg te kunnen gaan. Vrijdagavond gaan en zaterdag eind van de dag 
weer terug. Dit zal 30/31 oktober zijn. Tijdens dit Alpha Youth kamp leer je nog meer over het geloof, elkaar en over 
hoe je zelf in het geloof staat. 

We hopen dat jij met ons dit avontuur aan gaat! 
De startavond zal zijn op: 21 september. De laatste avond zal 30 november zijn.  
Laat ons weten of je komt? Dan kunnen we daar rekening mee houden in de voorbereidingen voor dit seizoen. Om je op 
te geven, voor vragen of meer informatie verwijzen we je graag naar www.alphayoutholdebroek.nl of naar onze Insta 
(alphayouth.oldebroek) & Facebook (@alphayoutholdebroek) 
Hopelijk tot ziens!  Dick Hoogland, Jan en Wilma van ’ t Hof, Gerda Kwakkel, Evert van Wijhe, Jan Willem Beijeman en 
Jennifer Wastenecker.

Jeugdwerk
Binnenkort hopen we ook weer van start te gaan met de verschillende onderdelen van het jeugdwerk. De kinderen van 
de zondagsschool en de jongeren van Triple F en de 16plus Groep worden daarvoor uitgenodigd door de leiding. 

Gespreksgroepen

Vrouwengroep Kades
De Stuurgroep van Kades heeft gekeken naar wat mogelijk is om samen te komen in de kerkzaal en daarbij overleg 
gehad met de koster. 
Zij hebben zich afgevraagd of er in de huidige setting wel de mogelijkheid is voor echte ontmoeting, gezelligheid bij de 
koffie en interactie zonder dat je het risico loopt besmet te worden of de Corona maatregelen overtreedt. 
De conclusie is dat Kades dan eigenlijk Kades niet meer is. 
En daarom heeft de Stuurgroep na veel wikken en wegen helaas het besluit moeten nemen om NOG NIET te starten in 
september 2020.
 
Kades hoopt D.V. vanaf januari 2021 de Kades avonden weer te starten. Uiteraard is dit afhankelijk van de ontwikkelin-
gen rondom het Corona virus.
Ze zien er naar uit om elkaar dan weer ècht te ontmoeten, elkaar te spreken, van elkaar te leren, een bakkie koffie te 
drinken, samen de bijbel samen te openen en te zingen.
 
De Kades avonden die nu gepland staan zijn: 
12 januari        2021 
09 februari       2021 
09 maart          2021 
13 april            2021 
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Heb je vragen en/of ideeën om elkaar op een andere manier te ontmoeten, mail dan naar 
Kades@vegoldebroek.nl 

Groet, Stuurgroep Kades (Alofina, Carla, Evelien, Katrien, Korine, Matje, Marja) 

Vrouwencontact
Als bestuur van Vrouwencontact hebben we i.vm de regelgeving omtrent corona besloten onze bijeenkomsten voor een 
jaar te moeten opschorten. Dit was een moeilijke beslissing , qua leeftijd zitten we (bijna) allemaal in de risicogroep en 
we passen nu niet in het Leerhuis gezien de 1,5 meter afstand. We vinden het fijn om samen te zingen en God groot te 
maken, elkaar bijpraten en te luisteren naar de spreker. Hopelijk breken er weer betere tijden aan en kunnen we weer 
van start gaan.
Een hartelijke groet namens het bestuur,
Berta Gerrie Riek Betty en Grietje

Zang en muziek

Orgelnieuws
De afgelopen weken is stug doorgewerkt door een aantal vrijwilligers. U heeft het misschien al wel gezien. De houten 
pijpen zijn deels geplaatst: Die krijgen straks lucht van onderaf dmv een luchtleiding. Op onderstaande foto zien we br 
Jan van ’t Oever met de langste pijpen van ongeveer vijf meter lengte.
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