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8 dec
15 dec
22 dec
25 dec
29 dec
5 jan
12 jan
19 jan
26 jan

09:30u
09.30u
09.30u
09.30u
10:00u
10.00u
09:30u
09.30u
09.30u

Protestantse gem. Wapenveld
Sionskerk Epe
Hervormde gemeente Heerde
Chr. Geref. Kerk Heerde
Immanuël gemeente
Gereformeerde kerk Heerde
Hervormde gemeente Veessen
De Brug Wapenveld
Hervormde gemeente Oene
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ds. I Boersma
ds. T.E. van Spanje
ds. G.J. Röben
ds. H.M. Mulder
ds. J. Zomer
ds. J.B. Diermanse
ds. K.F. Dwarshuis
ds. E. Mijnheer

Maar dan klinkt een stem - midden in die angstige situatie, midden in
de ontreddering. ‘Wees niet bang.’ Die woorden klinken niet omdat er
geen reden is om bang te zijn: je zult maar herder zijn en daar zitten
in de nacht. Je zult maar … Vul het maar in, angst is vaak heel reëel.

De liturgische kleur: tijd van Advent: Paars
Kerst Wit
Zondagen van Epifanie: groen

Maar er is een tegenverhaal: het tegenverhaal van kerst. Het verhaal
van God die zegt: ‘Wees niet bang. Ik deel jouw leven, ik laat je niet
aan je lot over. Ik word gelijk aan jou, om je perspectief te geven, om
je te laten leven uit liefde.’ Dát is het tegenverhaal van kerst. Angst
verkrampt en verlamt, maar het evangelie van kerst geeft ruimte. Het
schenkt licht en geeft vreugde. Het zet je weer op je benen, zodat je
verder kunt met een nieuw perspectief, met vreugde. Want dat is hoe
de herders op pad gaan.

09:30

Ds. I. Boersma-Prins

19:00

Dhr. B. Greveling uit Wezep

Ik wens u een vreugdevol kerstfeest.

Ds. René de Reuver, scriba generale synode

8 december

Oud. v. dienst

Zondag Volk van Sion

Adventsproject/koffie na de dienst

ochtend Mw. H. van Marle-Westhoff
avond Mevr. N. Dubois-Bastiaans

Oppas

Gerla Klein Tijssink en Chris de Weerd

Collectes

15 december

1: Diaconie 2: kerk
Uitgang: kosten erediensten
Zondag Verblijdt u

09:30

Ds. T. Noort uit IJsselmuiden

19:00
Oud. v. dienst

Ds. J.P. van Ark uit Wapenveld
ochtend Dhr. G.A. Jonker
avond

Dhr. J.R.H. Huisman

Oppas

Femy Sneller en Anna Jansonius

Collectes

1: kosten erediensten 2: kerk
Uitgang: Doelcollecte diaconie
Zondag Dauwt hemelen

22 december
09:30
18:00
Oud. v. dienst
Oppas
Collectes

Ds. I. Boersma-Prins
Adventsproject
Kinderkerstfeest / aanvang buitenspel
18.00 uur. Vanaf 18:30 binnen
ochtend Mw. M. Eilander-Colijn
avond Dhr. R. van Marle
Annemieke Klein Tijssink en
Julia de Weerdt
ochtend 1: Diaconie 2: kerk Uitgang: Orgelfonds
avond

24 december
22:00
Oud. v. dienst
Collectes
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Adventsproject

jeugd & jongerenwerk
Kerstnacht
Ds. J.P. van Ark uit Wapenveld
Dhr. W. Westhoff
Doelcollecte diaconie (zie blz. 13)
3

25 december

Kerst

10:00
Oud. v. dienst

Ds. I. Boersma-Prins
Mevr. N. Dubois-Bastiaans
Zwannette Eilander en Mayra van Doorn

Oppas
Collectes

1: Zending 2: kerk
Uitgang: beheer en onderhoud

29 december
09:30
19:00

Ds. R. Koning uit Putten
Ds. J.M. Weststrate uit Heerde

Oud. v. dienst ochtend Mw. A.D. Wonink-van Vemde
avond
Oppas

Collectes

Dhr. T. Koetsier
Mia Eilander en Merijn Wittenaar

31 december

1: Diaconie 2: kerk
Uitgang: kosten erediensten
Oudjaar

19:30

Dr. J. Wiegers uit Olst

Oud. v. dienst

Dhr. G.A. Jonker

Collectes

1: Zending 2: kerk
Uitgang: beheer en onderhoud
Nieuwjaarsdag
lector mevr. A. Koetsier- van de Mars

1 januari
10:00

Koffie vóór de dienst

Oud. v. dienst
Collectes
5 januari
09:30
19:00

Mw. A.D. Wonink-van Vemde
1: kerk 2: Zending Uitgang: Orgelfonds

Oud. v. dienst ochtend
avond
Oppas
Collectes

Mevr. N. Dubois-Bastiaans
Dhr. R. van Marle
Zwannette Eilander en Lisanne Put
1: kerk 2: Jeugd en jongerenwerk
Uitgang: Bloemenfonds

Ds. I. Boersma-Prins
Ds. J.P. van Ark uit Wapenveld

Jeugddienst m.m.v. Follow Me

4

In onze samenleving waart een spook rond: het spook van de angst.
Angst is als een veelkoppig monster. Je kunt het bestrijden en het
monster een kop afslaan, maar voor je het weet groeit er weer een
nieuwe kop aan. Je kunt de angst de baas worden, maar voor je het
weet heeft de angst je weer te pakken op een ander vlak, in een andere situatie. Het veelkoppige monster laat zich niet zomaar verslaan.
Kortgeleden verscheen er een boek: ‘Een triomf van de angst’. De auteur analyseert in dat boek een aantal bekende tv-series, zoals de
Amerikaanse serie Homeland. Daarin strijdt de CIA voor de veiligheid
van het land. Maar door de serie heen loopt de rode draad van de
angst: de angst voor aanslagen, voor terrorisme, voor de ander die
niet te vertrouwen is, voor de vijand die infiltreert, voor de Russen.
Ook in de serie Downton Abbey is angst een rode draad. Die serie
speelt in een groot Engels landhuis, op de grens van de negentiende
en twintigste eeuw. Terwijl de nieuwe eeuw zich aankondigt, verandert het vertrouwde leven van de lord, zijn familie en zijn personeel.
De verhoudingen, die generaties lang hetzelfde waren, verschuiven.
Het leidt tot angst en onzekerheid: wat zal de toekomst brengen?
Ten einde raad
Angst als een rode draad: wellicht herkent u het wel. Angst voor ziekte, voor gebrekkig ouder worden, voor verlies van grip op het leven.
En denk ook eens aan de angst van kinderen in oorlogsgebieden, de
angst van mensen die zo ten einde raad zijn dat ze alles achterlaten
en op reis gaan om ergens anders een veilig heenkomen te zoeken. In
een onbekende omgeving met onbekende mensen.

Angst kan je leven vullen. We zien dat ook in de politiek, als het gaat
over het kinderpardon en het kerkasiel. Als we het kinderpardon ruimhartig toepassen, is het hek toch van de dam? We weten het allemaal:
angst is een slechte raadgever. Maar hoe vaak heeft dat veelkoppige
monster ons wel niet te pakken.
Licht uit de hemel
In de kerstnacht zijn er ook een aantal mannen die ineens overvallen
worden door angst. Ze zitten in het donker bij elkaar, omdat ze op
hun schapen moeten passen. Het zijn herders: stoere kerels, geen
bangeriken. Maar dan is het alsof de bliksem inslaat: een licht uit de
hemel overvalt hen, er staat opeens een vreemdeling bij hen. Ze worden doodsbang. Het spook van de angst heeft zelfs deze stoere kerels
te pakken.
25

De Rembrandtroute is opgezet als een digitaal bijbelleesrooster, via de
gratis app Mijn Bijbel.
Wie zich aanmeldt, krijgt drie weken lang elke dag een Rembrandt te
zien met het bijbehorende Bijbelverhaal en een kunsthistorische toelichting.
Link: https://www.debijbel.nl/app?
utm_source=debijbel.nl&utm_medium=referral&utm_campaign=blogrembrandt

12 januari
09:30
19:00

Oppas

Minka Bolhuis en Chris de Weerdt

Bijbel in het Kikongo
Lange tijd was het de sprekers van het Kikongo in Angola niet toegestaan hun eigen taal te gebruiken. Gelukkig komt er nu weer meer
ruimte voor lokale talen. Want voor veel mensen geldt: Portugees is
voor zaken en politiek, maar het hart spreekt Kikongo. Voor de sprekers van het Kikongo werkt het Bijbelgenootschap van Angola aan een
nieuwe vertaling van de Bijbel in hun moedertaal.
In november 2018 werd de vertaling van het Nieuwe Testament feestelijk gepresenteerd. Inmiddels is het vertaalteam druk bezig met het
Oude Testament.
Wilt u dit project steunen? Dat kan via de website van het Nederlands
Bijbelgenootschap.
Link: https://formulier.bijbelgenootschap.nl/donatie-angola-kikongo

Collectes

1: kerk 2: Diaconie
Uitgang: beheer en onderhoud

BGT-Jongerenbijbel
De BGT-Jongerenbijbel helpt om te begrijpen wat er in de Bijbel staat
en wat jongeren eraan hebben in hun dagelijks leven. Het NBG werkte
voor deze uitgave samen met Youth for Christ en EO/BEAM. De Bijbel
in Gewone Taal Jongerenbijbel werd ontwikkeld voor en door jongeren. Jongeren hebben meegedacht met het concept, de inhoud en het
design. Het resultaat is een Bijbel met creatieve opdrachten voor doeners en denkers.
Link: https://shop.bijbelgenootschap.nl/product/jongerenbijbel-bgt/
Van de PKN site

Kerstboodschap ds. René de Reuver: 'Wees niet bang!'
Angst: het is een rode draad in onze samenleving, analyseert scriba
ds. René de Reuver. Angst voor ziekte, voor gebrekkig ouder worden,
voor verlies van grip op het leven ... "Er is echter een tegenverhaal.
Het verhaal van God die zegt: 'Wees niet bang'."
Angst: het is een rode draad in onze samenleving, analyseert scriba
ds. René de Reuver. Angst voor ziekte, voor gebrekkig ouder worden,
voor verlies van grip op het leven ... "Er is echter een tegenverhaal.
Het verhaal van God die zegt: 'Wees niet bang'."
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??
Ds. I. Boersma-Prins

Oud. v. dienst ochtend Mw. M. Eilander-Colijn
avond

19 januari
09:30
19:00
Oud. v. dienst

Dhr. E. Fokkema uit Twello
Dhr. G.P. Hartkamp uit Wapenveld
ochtend Mw. H. van Marle-Westhoff

avond
Oppas
Collectes
26 januari
09:30
19:00
Oud. v. dienst

Oppas
Collectes
2 februari
09:30
19:00
Oud. v. dienst
Oppas
Collectes

Mw. T. G. de Jong-Wijenberg

Mevr. N. Dubois-Bastiaans
Mia Eilander en Anna Jansonius
1: kerk 2: kosten erediensten
Uitgang: Doelcollecte diaconie (zie blz. 14)

Ds. I. Boersma-Prins

Kerk-School-Gezinsdienst

Ds. J.M. Weststrate uit Heerde
ochtend Dhr. R. van Marle
avond Dhr. W. Westhoff
Zwannette Eilander en Julia de Weerdt
1: kerk 2: Jeugd en jongerenwerk
Uitgang: Bloemenfonds
Ds. G.T. Wijnstok uit Heerde
Ds. J. Visser uit Ermelo
Praisedienst
ochtend Mw. A.D. Wonink-van Vemde
avond Dhr. R. van Marle
Minka Bolhuis en Mayra van Doorn
1: kerk 2: Diaconie
Uitgang: beheer en onderhoud

5

KERKKALENDER

Write for Rights heeft effect

20 dec Kerstmiddag PBD

Tijdens Write for Rights schrijven mensen naar autoriteiten van verschillende landen. Ze komen in actie voor mensen die onrecht is aangedaan. Mensen die gevangen zitten omdat ze opkomen voor de rechten van anderen, die worden gemarteld omdat ze voor hun mening
uitkomen of die worden bedreigd om wie ze zijn. Door al die brieven
verandert hun leven: ze komen vrij, hun marteling stopt of ze krijgen
bescherming. Een lawine aan brieven maakt indruk en dwingt wetshandhavers om te veranderen. Want niemand wil bekendstaan als onderdrukker, folteraar of tiran.'
Dit jaar wordt er geschreven voor tien jongeren.

22 dec Kinderkerstfeest vanaf 18.00 uur
22 jan inleveren kopij februari
1 feb

ophalen oud papier op de route door het dorp

OM OVER NA TE DENKEN
Na eeuwigheidszondag kreeg ik het volgende gedichtje (zonder bronvermelding) onder ogen:

Ik denk elke dag aan je
ik mis je niet minder maar meer
Je bent er steeds langer niet
ik denk aan je als ik wakker word
ik denk aan je bij het ontbijt. Zomaar.
Ik denk aan je bij de dingen die ik doe-, onverwacht
ik denk aan je als ik je mis
Ik denk aan je als de zon schijnt
als ik even met je wil praten
op een bankje in de zon
bij een kopje koffie
Ik denk aan je als iemand roept: alles goed?
Natuurlijk. Alles goed. Maar hoe dan, zonder jou?
Mijn dag is beter als jouw naam wordt genoemd
als ik merk: je wordt niet vergeten.
De woorden raakten me: wat kunnen we weinig doen om te helpen en
te troosten als je iemand mist, maar ‘mijn dag is beter als jouw naam
wordt genoemd’….en zo is die laatste zondag van het kerkelijk jaar
een kostbaar gebeuren. We noemen de namen.

Samen kijken we achterom.
En nu is het december en kijken we vooruit: ‘Van donker naar licht’,
advent.
6

Meer informatie
Bekijk successen van eerdere Write for Rights.
Lees meer over de zaken en waarom Amnesty iedereen oproept om
voor hen in actie te komen.
Geke Kegelaar
NBG
Leef toe naar de Kerst met de NBG Adventskalender 2019
Het NBG komt ook dit jaar met een adventskalender met afbeeldingen
van kunstwerken, bijbelteksten, korte overdenkingen en citaten van
bekende schrijvers en denkers. Vijfentwintig dagen lang bijbelse inspiratie voor de adventsperiode en Kerst in een handzaam formaat!
De adventskalender is gratis aan te vragen via de website van het
NBG.
Link: https://www.bijbelgenootschap.nl/advent2019
Samenleesbijbel 100 stappen’ voor groepen in de kerk
Van de veelgebruikte Samenleesbijbel is er nu een speciale editie: de
Samenleesbijbel 100 stappen.
Deze editie richt zich op gebruik in gezinsverband en biedt handvatten
om de Bijbel in groepsverband dicht bij kinderen te brengen. Die
handvatten zijn bijvoorbeeld groepsactiviteiten, doorpraatvragen voor
in de groep en extra illustraties.
Link: https://shop.bijbelgenootschap.nl/product/samenleesbijbel-100stappen/
Met Rembrandt door de Bijbel
Ter gelegenheid van het Rembrandtjaar maakte het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG) een digitale ‘Rembrandtroute’: een leesroute aan
de hand van bijbelse taferelen van zijn hand.
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Amnesty schrijft voor jongeren tijdens Write for Rights 2019
Op 10 December is het Internationale Dag van de Rechten van de
Mens. Op deze dag komen wereldwijd honderdduizenden mensen in
actie en schrijven brieven voor andere mensen die onrecht is aangedaan. Tijdens de Write for Rights 2019 besteedt Amnesty International
speciale aandacht aan kinderen en jongeren.
Amnesty International voert actie voor tien jongeren uit Canada, China, de Filippijnen, Nigeria, Zuid-Soedan, Mexico, Iran, Griekenland,
Wit-Rusland en Egypte.
Overal wordt geschreven
In heel Nederland gaan mensen brieven schrijven. Alleen thuis, of samen in een café, buurthuis, bibliotheek, school, bij de sportclub of tijdens een van de vele schrijfevenementen die in het hele land worden
gehouden. Mensen schrijven brieven met pen en papier of online. Om
autoriteiten op te roepen de jongeren die onrecht is aangedaan te
steunen.
Ook in Wapenveld wordt op 10 december 2019 volop geschreven. Bij
Fysio & Fitness, Kwartelweg 1A (9.30 – 12.00 uur) en in de Hof van
Cramer, Putterweg 2D (14.00 – 16.30 uur) is iedereen welkom om in
actie te komen. U kunt daarnaast op zondag 8 december a.s. in de
Petruskerk een brief meenemen, deze thuis schrijven, en op genoemde locaties of bij mij (Kievitsweg 8) inleveren.
Speciale gast: Moses Akatugba uit Nigeria
Op woensdag 20 november – de Internationale Dag van de Rechten
van het Kind – was de officiële start van Write for Rights 2019. In dat
kader kwam de Nigeriaan Moses Akatugba naar Nederland. In 2005
werd de toen 16-jarige Akatugba opgepakt op verdenking van het stelen van telefoons. Hij werd gevangengezet, gemarteld en ter dood
veroordeeld. In 2014 schreven mensen tijdens Write for Rights wereldwijd massaal voor zijn vrijlating. En met succes: Akatugba kwam
uiteindelijk in 2015 vrij. Toen hij vernam dat zoveel mensen voor hem
in actie waren gekomen, zei hij:

‘Ik ken deze mensen niet, ik heb hen nooit ontmoet, maar toen ik om
hulp schreeuwde, kwamen ze massaal in actie om mij te redden. Ik
heb voor hen gebeden en beloof me in te gaan zetten voor slachtoffers van marteling en terdoodveroordeelden. Toen ik hoorde wat er
allemaal voor me is gedaan door Amnesty International, was ik de gelukkigste man op aarde. Ik hou van jullie allemaal.’
22

Uit: en dan is het maandag

Tijdens advent bereiden we ons voor op de herdenking van de geboorte van Christus. Nou ja, voorbereiden… plannen maken is het meer.
Wat gaan we doen in de diensten, wat we thuis gaan doen en dergelijke. Ben jij van plan om, ergens op de route naar het Kerstfeest een
moment te zoeken waarin je je gaat bezinnen op de vraag wat de
komst van dit Kind voor de wereld en voor jou betekent?
Godfried Bomans heeft eens een verhaal geschreven over een doopfeest. De hele familie was in de kerk geweest om er bij te zijn. Thuis
werd er verder gevierd. Op een gegeven moment vroeg een van de
tantes waar de baby was. Paniek. Zoeken. Het kind kwam tevoorschijn
vanonder de jassen die op een bed lagen in een zijkamertje. Ik weet
niet of Bomans bij dit verhaal gedacht heeft aan het kerstfeest. Het zou
best kunnen.
Het gaat er natuurlijk niet om dat je rond de Kerstdagen niet volop zou
mogen genieten. God heeft ons niet voor niets zoveel mogelijkheden
gegeven om van het leven een feest te maken. Dat je dat niet alleen
voor jezelf alleen moet houden weten we ook wel. Echt genieten doe je
immers pas wanneer je deelt.
Waar het wel om gaat is dat bij de viering van het feest duidelijk blijft
waarom we aan het vieren zijn. Wat betekent de komst van Jezus voor
mij? Voor jou? Het verschil tussen het verhaal van Bomans en het
kerstverhaal zal duidelijk zijn; de baby in Bomans verhaal wist niet wat
er aan de hand was. Jezus weet dat wel. Wanneer we vergeten dat het
bij dit feest om hem gaat doet Hem dat pijn (naar ik
aanneem). Alles wat mogelijk was heeft Hij gegeven om voor ons dit
feest mogelijk te maken. Meer nog zelfs: om het léven als feest mogelijk te maken.
Dat feest is niet afhankelijk van de omstandigheden. Hoe slecht of bizar
die ook zijn, de komst van Jezus geeft dwars door alles heen hoop en
vertrouwen. En dat alleen al is voldoende reden om te vieren.
Lang geleden schreef Okke Jager een gedicht dat als titel droeg: ‘kom
haastig Heer’. Het ging over de terugkomst van Jezus en hij beschrijft
hoe allerlei mensen die woorden wel baden, maar toch om een beetje
uitstel vroegen. Zo erg welkom was Jezus niet. Zou er veel veranderd
zijn? Je kunt met kerst van alles zingen. Liederen in de trant van ‘wees
welkom Immanuel’ en dergelijke. Maar hoe welkom is Hij?
Misschien is het wel zo dat het Kerstfeest de gelegenheid is om voor
jezelf te ontdekken wat Hij voor jou betekent. In welke mate je Hem in
je leven de plek kunt en wilt geven die Hem toekomt. Het kan een onthullend feest worden maar ook een feest van ongelooflijke ontdekking.
Maak er voor Hem en voor jezelf niet alleen iets moois, maar het allerbeste van. (ds. P. Boomsma)
7

BEDANKT
Het is onmogelijk om ieder persoonlijk te bedanken voor alle blijken
van medeleven die wij mochten ontvangen tijdens de ziekte en na het
overlijden van mijn lieve vrouw, onze moeder en oma

Jannie IJzerman – Kroese
Hartelijk dank voor de kaarten, brieven, telefoontjes, bezoekjes en
aanwezigheid bij de uitvaart. Het is voor ons een grote troost te weten
hoe geliefd Jannie was en hoe ze werd gewaardeerd.
Evert IJzerman,
Kinderen , klein- en achterkleinkinderen

8
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ZANGDIENST 12 JANUARI 2020 19.00 UUR!
Dit is de eerste zangdienst van het nieuwe jaar.

Medewerking van GOSPELKOOR ALEMET UIT OENE
Het koor staat onder leiding van ERIK KORTERINK.
Voorganger is ds. Ida Boersma-Prins
Het orgel wordt bespeeld door Johan Smit.
Wij hopen op een mooie dienst met na afloop sowieso koffie/thee.
VAN HARTE WELKOM!
Namens de zangdienst commissie wensen wij u en jullie
GEZEGENDE KERSTDAGEN EN EEN VOORSPOEDIG 2020!”
Ben Keizer
Korrie van Piekeren.
VAN DE ACTIVITEITENCOMMISSIE
Iedere zaterdag van 9.00-12.00 uur kunt
u oud papier brengen op het kerkplein en alle
dagen van de week in de container op het
erf bij de familie Westhoff, Marledijk 2.

Kerstnachtdienst

Natuurlijk blijven we de 1e zaterdag van de even maanden het papier
op de gebruikelijk routes ophalen.
Zaterdag 1 februari is het de eerst keer in het nieuwe jaar!
Zet u het papier tijdig aan de weg?
De activiteitencommissie
Inzameling oude metalen
Wanneer u nog oude metalen achter uw huis hebt liggen, kan Tjeerd
de Kroon die te gelde maken. Hij zorgt ervoor dat de opbrengst naar
een goed doel gaat. U kunt denken aan oude wasmachines,
magnetrons, mobieltjes, computers en printplaten, maar ook oude
elektriciteitskabels, koper, lood en tin zijn nog geld waard.
U kunt uw oude metalen bezorgen bij de fam. de Kroon aan de
Kwartelweg 7, tel. 038-4470457.
Let op: vanwege de koelvloeistof kunnen oude koelkasten, diepvriezers, beeldbuis TV niet worden ingeleverd bij de fam. De Kroon.

Als ik dit stukje schrijf dan is het nog november, maar Kerst komt met
grote stappen dichterbij. Wij, Antoinet Huisman en ik (Ties Koetsier)
zijn al druk in de weer om de Kerstnachtdienst voor te bereiden.
De bijzondere medewerking aan deze avond zal worden verzorgd door
het gemengd koor Arioso, onder leiding van dirigente mw. Jenny van
Ark.
De dienst zal worden voorgegaan door Ds. Hans van Ark.
Graag nodigen wij iedereen van harte uit om deze dienst bij te wonen
op 24 december a.s. De aanvang is 22.00 uur.

Wij kunnen nog hulp gebruiken op de avond zelf, bij het schenken van
de traditionele warme chocola. Als u ons hiermee een handje wilt helpen, neemt u dan daarvoor contact op met Antoinet Huisman ( 0578618269) of met mij (038-4479946)
Graag tot ziens op Kerstavond,
Antoinet & Ties

Tjeerd de Kroon
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In Memoriam

Adventsproject voor de kinderen: We volgen de ster
Jannetje Sina IJzerman-Kroese

*11 augustus 1939

† 29 oktober 2019

“Heer die mij ziet zoals ik ben, dieper dan ik mijzelf ooit ken, kent Gij
mij…”, deze belijdenis uit Psalm 139 staat op de rouwkaart van Jannie
IJzerman. Zij overleed na een zware en moeilijke periode van ziekte,
waarbij ze zich steeds minder kon uiten en het vaak gissen was wat er
in haar omging. Dan troost het om terug te vallen op het geloof dat
God je kent, dieper dan jij jezelf kent. In haar jeugdjaren al lag deze
tekst ten grondslag aan het vaste vertrouwen van Jannie. Daarmee
heeft ze geleefd en met die rust en dat vertrouwen is ze naar haar
hemelse Vader gegaan. Op zaterdag 2 november kwamen we voorafgaand aan de begrafenis in de Petruskerk om in dankbaarheid afscheid te nemen van een lieve vrouw, lieve moeder van Janette &
Derk, Anky & Gerard, Henri & Bianca en fantastische oma.
“Ik loof U voor het wonder van mijn bestaan” staat in Psalm 139 en
dat loflied zong door Jannie’s leven. Door te zingen in het koor Lofstem maar ook door haar talenten en gaven in te zetten voor kerk en
maatschappij. Als ouderling in onze gemeente, in bestuurswerk van
het koor, van de plattelandsvrouwen en de pcob, vrijwilligerswerk op
Rehoboth…. wat is er veel werk verzet. Al van jongsafaan, in het gezin
vroeger thuis, als oudste en enige meisje zorg dragend voor haar jongere broers. 58 jaar gelukkig getrouwd met Evert runden ze samen de
boerderij; en zij die nooit boerin wilde worden liep voorop in het bedrijf, altijd doorzettend tot het echt niet langer ging vanwege de gezondheid.
Jannie wist het kostbare weten door God gezien en geliefd te zijn ook
te vertalen naar het leven van alledag, door bijv. haar kleinkinderen
mee te geven dat ze uniek, gekend en geliefd zijn. Voor ieder kleinkind apart hield ze een fotoboek bij waarin jaar na jaar de ontwikkeling en gebeurtenissen gevolgd werden: een kostbaar bezit!
Bij het afscheid werden ook haar creatieve gaven genoemd in het
kaarten maken, handwerken (hoe ingewikkelder hoe beter), filmen en
fotograferen en met de computer in de weer.
We kijken terug op een rijk leven: gezegend om tot zegen te zijn. Dat
geeft dankbaarheid en hopelijk overstemt en kleurt dat langzamerhand die moeilijke laatste periode van haar leven. Die afschuwelijke
ziekte die greep kreeg op haar lichaam, haar stem gevangen hield en
haar lach en levendigheid. In deze zware tijd was het bijzonder om te
zien hoeveel liefde en meeleven er was. Van Evert, de kinderen en
kleinkinderen in het bijzonder maar ook van familie, vrienden en buren.
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Het thema van de zondagen van advent en Kerst is dit jaar: ‘Volg de
ster!’ We lezen een aantal verhalen uit het Oude Testament, over
voorouders van Jezus die genoemd worden in het Matteüs-evangelie.
De rode draad wordt daarbij gevormd door de wijze mannen uit het
oosten die op zoek zijn naar de pasgeboren koning van de Joden. In
de heilige boeken van de Joden ontdekken zij – en wij – steeds meer
over deze koning.
We horen in de zondagen van advent meer over de familie waar Jezus
van afstamt. Een lange lijst van voorouders komt terug op de slinger
met sterren in de kerk. Hiermee maken we duidelijk dat Jezus helemaal bij Israël hoort.
Sommige personen in de lijst hebben nog een extra betekenis: de verhalen over hen kunnen al iets laten zien over wie Jezus is en wat hij
gaat doen. Als een ster wijzen ze de weg naar het kind Immanuel,
‘God is bij ons’. Op de zondagen van advent lezen we met de kinderen
teksten over vier van deze ‘sterren’: Juda, Obed, David en Josia. Daarna volgt op kerstochtend het verhaal over de droom van Jozef en de
geboorte van Jezus.
De leiding van de kindernevendienst
KINDERKERSTFEEST
Op zondag 22 december vindt het kinderkerstfeest plaats in en rond
de Petruskerk.

Het thema dit jaar is: “Er was eens een herder”
Aanvang buitenspel:
18:00 uur
Aanvang binnen:
18:30 uur
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Keukenhulp
Langs deze weg doen we een noodoproep.
Bij begrafenissen en verjaardagen zijn er altijd een aantal vrijwilligers
die helpen in de keuken. Wij zitten op dit moment te springen om een
aantal mensen die ons willen helpen in de keuken. Het groepje dat nu,
met name helpt met begrafenissen, is heel klein en het kan toch niet
zo zijn dat we straks zover komen dat we na de begrafenissen geen
koffie of broodmaaltijd meer kunnen bieden omdat er geen mensen
genoeg meer zijn die een paar uur willen helpen.
Het werk bij begrafenissen bestaat uit spullen klaarzetten, koffie zetten en uitserveren en evt. broodjes smeren en uitserveren. Nadien de
tafels afruimen en de boel weer opruimen.
Bij verjaardagen bestaat het werk ook uit spullen klaarzetten, koffie
schenken, drankjes opnemen en uitserveren en hapjes rond serveren.
Nadien ook weer helpen met opruimen.
Voor deze diensten mogen we een vrijwilligersvergoeding geven van
25 euro belastingvrij. U mag deze ontvangen of uiteraard ook geheel
vrijwillig doen.
Als we een grotere groep hebben waar we een beroep op kunnen
doen is iedereen ook niet zo vaak aan de beurt.
Ik hoop dat u zich geroepen voelt en zich aanmeldt zodat we straks
geen mensen teleur hoeven te stellen. We rekenen op u!
U kunt zich bij mij opgeven als vrijwilliger.

‘U legt uw hand op mij’ zingt Psalm 139 en in dat geloof mochten we
Jannetje Sina IJzerman-Kroese uit handen geven aan haar Schepper
en Heiland.
‘’Rotsvast staat ons vertrouwen,

de hoeksteen is gelegd.
Wij zullen Hem aanschouwen,
Hij heeft het zelf gezegd.
Ons hart blijft op Hem hopen
die ons heeft liefgehad.
Straks gaan de poorten open
der grote gouden stad.”

Gez. 453:3 LvK
Ds. Ida Boersma-Prins

Namens de kerkrentmeesters
Wilco Zonnenberg
Tel. 06 3656 1101

JEUGD

Actie Schoenendoos.

Dit jaar hebben we 40 dozen weg mogen brengen voor actie schoenendoos, en hebben we € 260.00 kunnen overmaken om de dozen te
verzenden. Hartelijk dank allemaal.
Tip: bewaar vast een schoenendoos voor volgend jaar.
De jeugdcommissie.
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VERSLAG VAN DE KERKENRAAD
van de vergadering gehouden op 19 november 2019

De voorzitter opent de vergadering met het lezen van een artikel van
de NBG site met de titel: “De Bijbel een ‘fout boek’” geschreven door
Frank G. Bosman. Wij spreken nog verder na over dit artikel en zingen
gezang 168 alle verzen en de voorzitter gaat ons voor in gebed. De
voorzitter heet Ton Eilander welkom die deze avond om de begroting
van de kerkrentmeester toe zal lichten. Vijf leden hebben zich deze
avond moeten afmelden.
We vervolgen de vergadering en stellen de agenda vast. Tevens worden de notulen van 21 oktober doorgenomen en de actiepunten hieruit besproken. In de volgende vergadering stellen we notulen vast.
Bij het bespreken van de pastoralia informeren we elkaar over het wel
en wee binnen onze binnen onze gemeente en hopen op deze wijze
op de hoogte te blijven van alle vreugde en zorgen in de gemeente.
De invulling van de jeugddiensten voor 2020 is op oktober na, helemaal rond. Helaas is er nog steeds geen coördinator gevonden voor
het kinderkerstfeest en zullen Rienk van Marle en Mia Eilander dit op
gaan pakken.
De kerkenraad gaat de taak van het bezorgen van de bloemengroet
ook verdelen onder de dienstdoende ouderlingen. Dit om de diaconie,
indien nodig, te ontlasten na een avonddienst. Verder wordt de begroting 2020 van de diaconie goedgekeurd. De afgelopen en aankomende
erediensten worden besproken.
De kerkrentmeesters zijn met partijen in gesprek om een nieuwe en
toekomstbestendige website te realiseren. Het collecterooster van
2020 is definitief vastgesteld.
Verder zal er m.b.t. het inzamelen van het oud papier in de toekomst
e.a. veranderen. De kerkrentmeesters zullen hierover te zijner tijd verder berichten. Ook wordt de begroting 2020 van de kerkrentmeesters
goedgekeurd.
Wat betreft de vacature kerkelijk werker is de route iets aangepast.
De vraag zal eerst gesteld moeten worden of er daadwerkelijk een
kerkelijk werker nodig is? Er zal in december een gesprek zijn met een
jeugdwerkadviseur en hopen we daarna een concreet plan te gaan
maken. Verder gaat het moderamen in januari de vernieuwde organisatiestructuur concreet maken en u verder informeren.
De gemeenteavond 2020 zal in het nieuwe jaar op woensdag 25
maart gaan plaatsvinden. In december zal onze kerk samen met gereformeerde kerk De Brug en de Hervormde gemeente een stand bemensen op de kerstmarkt 6 en 7 december.
Na de rondvraag sluit Jacolien Wonink de vergadering met een dankgebed.
Mia Eilander-Colijn
Scriba
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die ons zal adviseren hoe de akoestiek te verbeteren.
27-10-2019 Diaconie
Kerk
Kosten Erediensten
3-11-2019 Diaconie
Kerk
Kosten Erediensten
6-11-2019 Dankdagcollecte
10-11-2019 Diaconie
Kerk
Beheer & Onderhoud
17-11-2019 Beheer & Onderhoud
Kerk
Doelcollecte Diaconie
24-11-2019 Missionair werk
Kerk
Orgelfonds

giften:

Oud papier

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

3e kwartaal 2019

verjaardagfonds

contant ontvangen:
via Ds. I. Boersma
via dhr. G.A. Jonker
via mw. M. Nitrauw
via mw. M. Nitrauw
via Ds. I. Boersma
via mw. M. Nitrauw

doel:
Diaconie
bloemenfonds
PBD
PBD
Kerk
Kerk

September

132,67
113,95
110,03
174,81
150,25
143,55
422,50
175,75
120,35
130,56
149,30
138,90
192,25
254,70
255,61
233,50

€ 311,00

€ 20,00
€ 10,00
€ 10,00
€ 10,00
€ 20,00
€ 20,00
Ton Eilander
€ 92,61
Dini van Raalte

Oud metaal Actie Schoenendoos
Zending

€100,00
€ 50,00
Fam. De Kroon
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Daarom een hartelijk dank aan de bezorgers die, vaak vele jaren lang,
de magazines op de verschillende adressen hebben bezorgd!
In plaats van ‘VANDAAR’ en ‘ Kerk in Actie Magazine’ geeft Kerk in Actie een nieuw magazine uit: ‘Petrus’. Via de website van Kerk in Actie
is dit magazine te bestellen: https://webwinkel.pkn.nl
Namens de ZWO-commissie,
Jannemieke van Doorn
Extra hulp papier aanhanger
We verzamelen met een groep enthousiaste mannen het papier voor
onze kerk. Dit doen we door iedere zaterdag tussen 9 – 12 uur een
aanhanger bij de kerk te plaatsen. We hebben bij de huidige groep
aanvullende hulp nodig om dit te kunnen blijven voortzetten.
Wie zoeken we:
We zoeken personen met een B(E) of T rijbewijs die zaterdagochtend
de aanhanger bij de familie Venema in de Steeg ophaalt, om 9 uur bij
de kerk neerzet en deze rond 12 uur weer ophaalt en leegmaakt in de
papiercontainer bij de Wim Westhoff in Marle.
Je komt in een rooster en kunt onderling ruilen als je eventueel een
ingeroosterde zaterdagochtend niet kunt.
Vele handen maken licht werk!
Voor aanvullende vragen en/of opmerkingen kan er contact met mij
opgenomen worden.
Hartelijke groet,
Johan Eilander
Revelingseweg 51
8191 KP Wapenveld
038 4477181 eilanderj@outlook.com
FINANCIËEL OVERZICHT
KERKRENTMEESTERS
Akoestiek
Zoals u misschien al wel heeft gemerkt is er in de hal nog niets gebeurd met de lampen die we op zouden hangen ivm verbetering van
de akoestiek. We hebben geprobeerd om ze te vervangen maar de
beschadigingen die over blijven na vervanging hebben ons doen besluiten om een andere weg te kiezen. Er zal binnenkort iemand komen
16

DIACONIE

Doelcollecte December 2019 (Kerstnachtdienst)
SchuldHulpMaatje (SHM) is een landelijk initiatief van de kerken in Nederland.
Schuldhulpmaatje Heerde (ook bekend als Stichting Grip op de Knip
Heerde) steunen wij.
Zoals u wellicht wel weet heeft onze kerk een intentieverklaring getekend aan Stichting Grip op de Knip, waarin wij aangeven dat wij bij dit
doel betrokken willen blijven.
Het is een feit dat de schuldenproblematiek in Nederland groeit.
Als iemand zijn baan verliest kunnen de financiële problemen ineens
oplopen, dit kan ons allemaal overkomen.
Er is een aanpak ontwikkeld die zich niet alleen richt op het oplossen
van schulden, maar ook om deze te voorkomen.
Deze aanpak bestaat uit: financiën op orde brengen, gedragsverandering, vicieuze cirkel van schulden doorbreken. Het is niet de bedoeling
dat SHM de schulden gaat betalen.
De hulpvrager wordt begeleid door een Schuldhulp-Maatje. Deze persoon heeft hiervoor een speciale opleiding gevolgd.
We staan achter deze methodiek en daarom wordt deze doelcollecte u
van harte aanbevolen.
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Inzameling en doelcollecte 19 januari
De diaconie wil weer een inzameling houden voor de voedsel -en kledingbank.
De voedselbank wil een bijdrage leveren aan het verhelpen van de
(verborgen) armoede en verspilling van voedsel in Nederland.
De voedselbank helpt huishoudens, die in grote armoede leven, elke
week aan een voedselpakket.
Voedselpakketten zijn bedoeld als noodhulp voor mensen die voor kortere of langere periode financieel echt niet rond kunnen komen.
In december krijgen veel mensen altijd een kerstpakket waarin artikelen zitten die misschien niet gebruikt worden.
Ook wordt er misschien wel wat overgehouden van de feestdagen.
De voedselbank kan deze producten goed gebruiken.
Tevens willen wij ook dit jaar kleding inzamelen voor Kledingbank
Zwolle.
We leven in een tijd waarin veel mensen in financiële problemen zijn
gekomen en zichzelf niet meer in kleding en schoeisel kunnen voorzien.
Dit is een van de hoofdredenen waarom de Kledingbank in Zwolle gestart is. Met de inzameling willen zij een bijdrage leveren aan de armoedebestrijding.
Doel van de Kledingbank is, om mensen te voorzien van bruikbare kleding die zij gratis 1x in de maand uitdelen.
Aangezien ook mensen uit Wapenveld gebruik kunnen maken van deze kledingbank willen wij kleding inzamelen voor dit doel.
Op 5, 12 en 19 januari 2020 kunt u het voedsel, goede bruikbare kleding en schoenen meenemen naar de Petruskerk. De diaconie zorgt
dat alles bij de juiste organisatie ingeleverd wordt.
De doelcollecte van januari 2020 zal ook ten gunst zijn van deze twee
doelen.
Namens de diaconie,
Shweta Bos
Kerstmiddag PBD 2019.
Hierbij nodigt de PBD u uit voor de jaarlijkse Kerstmiddag voor ouderen en alleenstaanden. Misschien kent u iemand die alleen en/of eenzaam is , dan is hij of zij ook van harte welkom.
Dit jaar zal de Kerstmiddag worden gehouden op vrijdagmiddag 20
december 2019 in de “De Rots”.
Aanvang is 15.00 uur.
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Het programma ziet er als volgt uit:
Wij starten met koffie en/of thee, daarna een viering
en ter afsluiting een broodmaaltijd.
Het zou heel fijn zijn om met een grote groep de liturgie te vieren en de broodmaaltijd te gebruiken.
Wij hopen dat u allen gehoor geeft aan deze uitnodi-

ging.
In verband met de organisatie willen we graag vooraf weten hoeveel
personen er aanwezig zullen zijn.

U kunt zich opgeven geven bij uw contactpersoon van de PBD
of bij: Roelie Draaijer tel. 06-22846616
Corien Stijf tel. 0578-843543
Opgave is mogelijk t/m maandag 16 december 2019.
Namens de PBD,
Roelie Draaijer

Spaar postzegels en kaarten voor de zending

ZWO

Ook in de komende periode worden weer veel kaarten verstuurd.
Voordat u ze weg wilt gooien, denkt u er dan aan dat de kaarten en
postzegels eventueel geld waard zijn!
De postzegels en kaarten kunnen worden ingeleverd in de bus in de
hal van de kerk. U mag de postzegels op de kaarten laten zitten, deze hoeven niet van de kaarten geknipt of gescheurd te
worden. De kaarten leveren soms nog meer op dan de postzegels.
Alvast hartelijk dank!

Namens de ZWO-commissie,
Jannemieke van Doorn

VANDAAR – Kerk in Actie

Via Kerk in Actie werd het magazine ‘VANDAAR’ uitgegeven. Diverse
gemeenteleden hadden een abonnement op dit magazine. In navolging op ‘VANDAAR’ kwam het ‘Kerk in Actie Magazine’ in omloop. Kerk
in Actie heeft echter besloten na ‘VANDAAR’ nu ook het ‘Kerk in Actie
Magazine’ op te heffen.
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