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De liturgische kleur: groen  

5 september   
9:30  Dr. J. Wiegers, Olst 

Oud. v. dienst   Dhr. J.A.S. Hiemstra 

Collecte  1. Diaconie 2. Kerk 
Uitgang: Jeugd- en Jongerenwerk 

12 september   
9:30  ds. I. Boersma-Prins               Startzondag 

14.00  ds. I. Boersma-Prins 

Oud. v. dienst ochtend Dhr. R. van Marle 

 middag Dhr. J.R.H. Huisman 

Collecte  1. Kosten erediensten 2. Kerk  
Uitgang: doelcollecte (zie pag. 12) 

19 september   

9:30  Ds. G. van Dool, Willemsoord 

19:00  Dr. J. Wiegers, Olst 

Oud. v. dienst ochtend Mw. A. van Oosten 

 avond Mw. N. Dubois-Bastiaans 

Collecte  1. Diaconie 2. Kerk  
Uitgang: Kosten erediensten 

26 september   

9:30  ds. I. Boersma-Prins 
Oud. v. dienst  Dhr. J.A.S. Hiemstra 
Collecte  1. Diaconie 2. Kerk 

Uitgang: Beheer en onderhoud 

3 oktober   

9:30  Ds. E.S. Klein Kranenburg, Olst 
                                             Israëlzondag 

19:00  Ds. H. ten Dam, Elburg             Praisedienst 

Oud. v. dienst ochtend Dhr. J.R.H. Huisman 

 avond Dhr. R. van Marle 

Collecte  1. Kerk en Israël 2. Kerk Uitgang: Orgelfonds 

KERKKALENDER 
22 september inleveren kopij oktobernummer Wegwijzer 
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OM OVER NA TE DENKEN 
 
Tijdens de vakantie heb ik vaak aan de vrouw van Lot gedacht. Of ei-
genlijk aan de opdracht die ze kreeg: niet achterom kijken! Had ik 
daar maar eerder aan gedacht! Voordat ik fietsend in  
Duitsland weer met de fiets over de kop vloog. De  
zoveelste keer! Het asfalt in Kopenhagen en Münster had ik in voor-
gaande jaren ook al van dichtbij bekeken. Hoogste tijd om eens na te 
denken hoe dat nou komt…. Tja… toch echt van achterom kijken! Als 
je in het bos achterom kijkt 
dan tuimel je (hopelijk) in 
het mos, maar kijk je in de 
stad achterom (omdat je 
een koopje ziet in de etala-
ge) dan is de ondergrond 
wat minder aangenaam. 
Achteromkijkend raak je de 
oriëntatie kwijt, de goede 
richting, je gaat onderuit.  
Waar dit stukje naar toe 
gaat? Naar de boodschap 
waar ik graag samen met u 
mee van start wil gaan in 
het nieuwe seizoen! Kijk niet 
achterom maar blik naar vo-
ren: kijk vooruit! En niet 
bergaf, maar met inspanning 
en focus bergop. 
De toekomst is de richting. 
Na een periode waarin we 
heel veel dingen niet door konden laten gaan of ánders moesten doen 
hoop ik dat we nu - langzamerhand maar wel enthousiast - weer kun-
nen gaan bouwen. 
Door - voor zover mogelijk - samen te komen en de onderlinge band 
en het omzien naar elkaar te versterken, door te bouwen aan geloof, 
hoop en liefde, door samen gemeente te zijn. 
Ik hoop dat je kansen en mogelijkheden ziet! Doe je mee? Gewoon 
door te zijn wie je bent: welkom! 
“Van U is de toekomst” is het jaarthema van de landelijke Protestantse 
Kerk in Nederland en laten we daarbij aanhaken. Om open te staan 
voor wat ons gegeven mag worden: ‘’de kracht en de creativiteit om 
ons in te zetten, de moed om te veranderen wat we kunnen, de wijs-
heid om te accepteren wat we nu niet kunnen veranderen én het  
vertrouwen dat eens alles goed zal komen.”  
Het startsignaal wordt gegeven op zondag 12 september 9.30 uur. 
Kijk mee vooruit en doe mee! 

Ds. I. Boersma-Prins 
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Berichtje uit de pastorie 
 

Soms hoor je wel eens zeggen: “als je in Wapenveld-Noord een teen 
verstuikt dan heb je in Wapenveld-Zuid je been gebroken”….zo gaat 
dat. Mensen praten. Dus toen ik terugkwam van vakantie en van  
verschillende kanten hoorde dat ik een beroep had aangenomen, haal-
de ik daar eerst m’n schouders over op. “Ze verwarren mij met  
ds. Gerling die helaas Wapenveld gaat verlaten”. Hij heeft deze zomer 
namelijk een beroep aangenomen naar Putten. Maar ik zit er toch wat 
over te prakkiseren en vind het fijn om even wat opening van zaken te 
geven over de ontwikkelingen hier aan de Kwartelweg 11. 
We hebben onlangs namelijk wat stappen gezet met het oog op ons 
pensioen. Ja ja, de jaren/grijze haren gaan zo langzamerhand tellen! 
We hebben een kavel gekocht in de buurt van onze oudste zoon, in 
Beilen. Daar hopen we in de toekomst een dak boven ons hoofd te 
krijgen. Dat duurt nog een hele tijd, maar ik vind het wel fijn om dit 
alvast met u te delen.  
Dus nee, ik heb geen beroep ontvangen. En ik ben daar blij om! Vorig 
jaar stond er overigens wel een beroepingscommissie op de stoep, 
maar toen kwam corona…. een veel te heftige tijd om hier de  
gemeente te verlaten. Er is heel wat op ons afgekomen en ik voel het 
zelf als een nieuwe roeping van God om hier enthousiast aan de slag 
te blijven, samen met jullie! Ik hoop van harte op ‘samen de  
schouders eronder, biddend om Gods zegen!’  
Zo, nu weet u hoe de zaken ervoor staan!  
Met liefde werk ik verder in de Petruskerk!!  
 

Hartelijke groet,  
ds. Ida Boersma-Prins 
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PASTORALIA 
 
Na twee zomermaanden weer een kerkblad! Voor sommigen een tijd 
van vakantie en opladen, voor anderen een periode van zorgen en 
verdriet. Van spannende onderzoeken en wachten. 
Allereerst wil ik ds. Hofland hartelijk bedanken voor de waarneming in 
de weken dat ik weg was. En dank aan het pastorale team. Fijn dat 
mensen Wanda, Roelie, Nelleke en Wietse wisten te vinden en dat zij 
vervolgens stappen ondernamen voor goede zorg. Het is de bedoeling 
dat dat blijft: het pastorale team als een soort 1e opvang die  
vervolgens zorgt voor ‘koppeling’ aan ouderling, pastoraal werker of 
predikant.  
 
Ons meeleven gaat uit naar: 
• Mevr. Geke Landman en de naasten van Harmen van de Beek. Hij 

overleed op 29 juni in de leeftijd van 78 jaar (Klapperdijk 30 G). 
• Mevr. Kruijs-Voorberge en haar naasten nu zij dhr. Frits Kruijs 

Voorberge moeten missen. Hij overleed op 30 juni in de leeftijd van  
88 jaar (Parc de Zwijger 3, Wezep). 

• De naaste familie van mevr. Lily de Boer-Timmerman. Zij overleed 
donderdag 19 augustus in de leeftijd van 94 jaar. 

U leest het In Memoriam van onze geloofsgenoten op de volgende 
bladzijden in deze Wegwijzer. 
 
 

Ds. I. Boersma-Prins 
 
 
 
 

Ontmoetingsavond 
  

Op woensdag 29 september 2021 is er een ontmoetingsavond voor 
bezoekers en geïnteresseerden voor het bezoekwerk in onze kerk.  
Iedereen is van harte welkom om 19.30 uur in onze kerk. 
 

Het pastoraal team 
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 IN MEMORIAM 
 

Harmen van de Beek 
*12 juli 1943          †29 juni 2021 

 
Na een ernstige ziekte, die een overrompelend snel verloop had, over-
leed onze broeder in het geloof Harmen van de Beek op 29 juni jl. 
Op 5 juli was voorafgaand aan de begrafenis een dienst van dank-
baarheid waarbij de tekst die Harmen koos centraal stond. Woorden 
van Paulus uit 2 Kor.: ‘Mijn genade is u genoeg.’ Wat hield Harmen 
van het leven! Toen hij wist zo ernstig ziek te zijn dat hij niet meer 
beter kon worden werd hij zich nog meer bewust van alles wat en wie 
hem zo dierbaar was: de schepping en daarvan genieten samen met 
Géke, zijn kinderen Jolanda en Christian, zijn schoonzoon Jan, de 
kleinkinderen Silke en Nena en de kinderen van Géke: Marianne & 
Roland en Art. Er waren zulke mooie plannen! Tot ieders verbazing 
was de moestuin aan de kant gezet en was er een appartement in 
Wapenveld betrokken, met de bedoeling om te gaan genieten van  
reizen en uitstapjes. Vragend naar de mooiste herinneringen van  
kinderen en kleinkinderen zijn het de kleine, gewone dingen die het 
leven zo kostbaar maken. Appels halen met je vader, op de vrachtauto 
met je vader, varen met opa, auto wassen met opa.  
Harmen, Herman, Harm….het maakte hem niet zoveel uit hoe je hem 
noemde maar dat hij een Van de Beek was, dat was wél belangrijk, 
daar was hij trots op! Geboren in Heerde als jongste in een gezin van 
7 kende hij het verdriet van op jonge leeftijd zijn moeder verliezen. 
Het verdriet dat zijn kinderen ook moesten doormaken toen zijn vrouw 
Corrie in 1988 overleed. Zijn werk als vrachtwagenchauffeur kon hij 
toen niet meer combineren met de zorg voor het gezin. Gelukkig vond 
hij werk bij Van der Most. Later vond hij ook nieuwe liefde bij Géke en 
hebben ze samen mooie jaren gehad. Harmen wist zich afhankelijk 
van Gods genade, van Gods onvoorwaardelijke liefde en hij wilde dat 
graag beantwoorden met geloofsvertrouwen en blijdschap. Zo kenden 
we hem in de gemeente als plezierige reisgenoot, met liefdevol oog en 
luisterend oor voor een ander, als gezelligheidsmens. We zijn hem 
dankbaar voor zijn inzet als diaken, collectant, contactpersoon en als 
lid van de tuinploeg. We bidden Géke, kinderen en kleinkinderen toe 
dat ook zij zich geborgen weten in Gods liefdevolle genade.   
Amazing Grace! 
 

Ds. Ida Boersma-Prins  
 
 
 
 
 
 



IN MEMORIAM 
 

Frederik Johannes Geertruidus Marius (Frits)  
Kruijs Voorberge 

*27 februari 1933          †30 juni 2021 
 
Op 30 juni overleed onze broeder in het geloof dhr. Frits Kruijs  
Voorberge in de leeftijd van 88 jaar. Al langere tijd had dhr. Kruijs 
Voorberge veel zorg nodig: daarom was het echtpaar destijds ook - na 
een periode in het Zonnehuis - verhuisd van de Noorderkampweg in 
Wapenveld naar de serviceflat ‘Sans Souci’ achter het Zonnehuis. En 
vorig jaar naar het Gouden Hart in Wezep. Juist omdat zijn gezond-
heid zo broos was hadden we jaren geleden al zijn afscheidsdienst 
voorbereid: de liederen en de tekst voor de verkondiging. Trefzeker 
kon meneer Kruijs Voorberge aangeven wat voor hem belangrijk was. 
En zo begonnen we de dienst van dankbaarheid met een gedeelte uit 
‘The Messiah’, I know that My Redeemer liveth’ en als bijbellezing de 
tekst die was uitgesproken bij hun huwelijk. De priesterlijke zegen uit 
Numeri 6.  
We dachten terug aan de opbloeiende liefde tussen de stage-lopende 
student farmacie Frits en de apothekersassistente Joke die hem weg-
wijs moest maken in de apotheek. Maar niet alleen die liefde bloeide 
op, er was ook het verlangen om meer te weten te komen over het 
geloof. Van huis uit niet opgegroeid met kerk en geloof, wilde hij zich 
verdiepen in de bijbel, wilde weten wie Jezus was. Die belangstelling 
en interesse groeiden uit tot een persoonlijk en diep doorleefd geloof. 
Dat hebben we ook in onze gemeente gemerkt waar dhr. en  
mevr. Kruijs Voorberge deel van uitmaakten toen ze na hun werkzame 
leven (de apotheek in Schiedam en hun woonhuis in Maasland waar 
hun dochters opgroeiden) als gepensioneerden in Wapenveld kwamen 
wonen. Geen onbekend terrein voor de familie omdat de grootouders 
van mevr. Kruijs Voorberge in Heerde hadden gewoond.  
Wij gedenken dhr. Kruijs Voorberge in zijn beminnelijkheid en oprech-
te belangstelling, in zijn betrokkenheid bij de diensten, bij de bijbel-
kring en bij het groothuisbezoek. Hij heeft zijn leven gesteld onder de 
zegen van de Allerhoogste en genoot dankbaar, ondanks de moeiten 
van de ouderdom. Gezegend was hij in zijn huwelijk, in zijn kinderen 
en kleinkinderen, gezegend in het van betekenis mogen zijn voor  
anderen in handel en wandel. 
 
Wij wensen mevr. Kruijs Voorberge, haar dochters en schoonzoon en 
kleinkinderen de troost van Gods beloftes, zoals ze op de rouwkaart 
schreven: “De Here is mijn Herder, zijn stok en zijn staf hebben mij 
vertroost.” 
 

Ds. Ida Boersma-Prins 



IN MEMORIAM 
 

Aleida Johanna (Lily) de Boer-Timmerman 
*10 september 1926          †19 augustus juni 2021 

 
Na een periode van afnemende krachten overleed onze zuster in het 
geloof mevr. Lily de Boer- Timmerman op 19 augustus jl. 
Ze verlangde naar het Vaderhuis. ‘Thuisgehaald’ schreven haar neven 
en nichten op de rouwkaart. 
94 jaar mocht ze worden: geboren en getogen in Meppel, de plaats 
waar ze altijd belangstelling voor hield. Maar getrouwd met  
Gerrit Hendrik de Boer kwam ze in Wapenveld wonen aan de Mosweg, 
in een dienstwoning van de ANOS. Ook haar schoonmoeder verhuisde 
mee vanuit Meppel. Later volgden andere adressen in Wapenveld:  
de Brummelkampstraat en als weduwe betrok mevr. De Boer een  
appartement aan de Vree. Helaas was vorig jaar een verhuizing naar 
Rehoboth noodzakelijk. Dhr. en mevr. De Boer waren betrokken bij de 
plaatselijke oprichting van ‘de Jonge Strijd’ van de NVV. Velen  
herinneren zich nog de gezellige avonden bij hen thuis, de kameraad-
schap en het meeleven met elkaar. Ook bij het kerkelijk jeugdwerk en 
de zondagsschool waren ze actief betrokken. En die betrokkenheid op 
de gemeente bleef, ook toen mevr. De Boer alleen kwam te staan in 
1992 en toen ze later niet meer naar de kerk kon komen. Via internet 
en met de deelname aan de bijbelkring bleef ze goed op de hoogte. 
Sowieso was ze op de hoogte van het nieuws, dichtbij en veraf, en 
had ze een uitgesproken mening.  
In de afscheidsdienst op 25 augustus hebben we de tekst gelezen die 
het bruidspaar op hun trouwdag meekreeg (Rom. 15:7 ‘aanvaard  
elkaar daarom ter ere van God, zoals Christus u heeft aanvaard’ en de 
Psalm die in tijden van vreugde en verdriet als een rode draad met 
haar meeging: Psalm 103 ‘liefdevol en genadig is de Heer, Hij blijft 
geduldig en groot is zijn trouw’. We hebben haar leven met liefde en 
eerbied herdacht en daarbij uitgesproken dat het leven soms zo’n 
strijd kan zijn. Strijd om vol te houden met geloven, strijd om de zin 
van het leven te ontdekken in wat je meemaakt, strijd tegen je  
karakter, strijd tegen de gevolgen van de ouderdom die je afhankelijk 
maakt van anderen. Het leven van mevr. De Boer kenmerkte zich wel 
door die strijd: ze leed onder de eenzaamheid en het gemis van 
steeds meer mensen uit haar familie- en vriendenkring. Met name het 
verlies van haar zus Gretha met wie ze veel optrok was moeilijk.  
Vanuit de kring van neven en nichten en ook vanuit de gemeente heb-
ben we geprobeerd haar te helpen en nabij te zijn. 
“Door de nacht van strijd en zorgen schrijdt de stoet der pelgrims 
voort, vol verlangen naar de morgen, waar de hemel hen verhoort.” 
 

Ds. Ida Boersma-Prins 
 



DIACONIE 
 

Doelcollecte 15 augustus jl.  
De diaconale doelcollecte van augustus was bestemd voor de Hezen-
berg: Geloof in verandering. 
Aan de rand van de Veluwe, te midden van een prachtig stukje  
natuur, ligt landgoed de Hezenberg. Hier helpt men mensen om  
wezenlijke veranderingen te realiseren of zich te bezinnen op het  
even. Dit doet men met behulp van specialistische GGZ-behandelingen 
(klinisch en ambulant) en ambulante basis GGZ, pastorale begeleiding 
(met verblijf en ambulant) en retraites (zowel begeleid als onbege-
leid). De Hezenberg werkt op basis van de meest recente wetenschap-
pelijke inzichten en vanuit een open christelijke Identiteit. Men gaat 
graag samen met de cliënt op weg, in hoopvol Vertrouwen en het  
geloof dat verandering mogelijk is. 
 

Doelcollecte 12 september a.s. 
Kerk in Actie: aardbeving Haïti 
Na de tropische storm Grace is het dodental verder opgelopen en gaat 
richting de 1.500. Bijna 7.000 mensen zijn gewond en meer dan 
83.000 huizen zijn beschadigd of vernietigd. Ook bemoeilijkt de  
nasleep van de storm de hulpverlening vanwege ondergelopen  
gebieden en modderstromen.  
 
Aardbevingen en orkanen teisteren Haïti met regelmaat. Na orkaan 
Matthew in 2016 bouwde Kerk in Actie via ACT rampbestendige  
huizen. Deze huizen staan in het huidige aardbevingsgebied en staan 
nog steeds overeind. Uw steun doet ertoe! 
 
Via ons internationaal kerkelijk netwerk (ACT) hebben we direct 1.000 
hygiënepakketten en 500 nood/bouwpakketten kunnen uitdelen. Ook 
wordt er nu geld uitgetrokken voor het herstellen van waterbronnen. 
Gebrek aan schoon water is een groot probleem en ziekte-uitbraken 
liggen op de loer. Uw steun blijft nodig!  
Kom in actie voor de slachtoffers van de aardbeving in Haïti.  
U kunt uw bijdrage overmaken op rekening NL89 ABNA 0457 457 457 
t.n.v. Kerk in Actie te Utrecht, o.v.v. 'aardbeving Haïti. 
 

Namens de diaconie,  
Jessica Oldenhof-Colijn 

PBD 
 

De PBD zoekt bezoekbroeders/zusters. 
Nadat 1,5 jaar de bezoekjes aan onze ouderen boven de 80 jaar op 
een laag pitje hebben gestaan, i.v.m. corona, willen we graag de  
bezoekdienst weer voorzichtig opstarten. Helaas blijkt dat er nogal wat 
bezoekbroeders/zusters zijn gestopt in de afgelopen periode, waar wij 
uiteraard begrip voor hebben.  
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Hen willen wij hartelijk bedanken voor hun inzet en alle bezoekjes die 
ze hebben gebracht aan hun mensen. 
 
Wij zoeken dus nieuwe bezoekbroeders/zusters, maar wat houdt het 
in om bezoekbroeder/zuster te zijn: 
• We bezoeken ouderen op hun verjaardagen vanaf 80 jaar, bij  

ziekte en zo af en toe tussendoor. Als het bezoekje niet lukt op de 
verjaardag zelf dan plan je samen een nieuw moment in voor een 
bezoekje. 

• Gezellige middagen met Pasen en Kerst in de Rots, waarbij ook de 
bezoekbroeders/zusters uitgenodigd zijn. Een aantal dagen voor de 
gezellige middagen kan er een kleine attentie worden opgehaald in 
de Rots, die dan naar de ouderen toegebracht kan worden. Op  
deze middagen is er een gezellig samen-zijn een korte viering met 
gepaste liturgie en met een afsluitende broodmaaltijd. U krijgt hier-
voor een uitnodiging per email.  

• Gezellig samen-zijn met een thema of gastspreker(ster). 
• In januari is er een ‘Nieuwjaars-vergadering’ voor alle bezoek-

broeders/zusters waarin we samen de dingen kunnen bespreken 
die we tegen zijn gekomen het afgelopen jaar en evt. nieuwe  
dingen voor het komende jaar kunnen bespreken. 

 
Het financiële plaatje van de PBD. 
Wij worden financieel bijgestaan door de diaconie. De giften van het 
verjaardagszakje voor de PBD komen geheel ten goede aan de PBD en 
we krijgen giften. Van het geld dat binnenkomt wordt o.a. het  
volgende bekostigd: 
• Attentie voor de ouderen bij verjaardagen. Dit kan gehaald worden 

op rekening bij de bloemisten in Wapenveld (+/- € 5).  
• Attentie voor spreker/spreekster op contactmiddagen. 
• Onkosten broodmaaltijden. 
• Aankoop attenties Pasen en Kerst. 
 
Het belangrijkste en wat voorop staat is: aandacht schenken en voor-
komen dat ouderen vereenzamen. Luisteren naar wat er verteld wordt 
is soms al voldoende en vaak raak je samen ongemerkt in een geani-
meerd gesprek. Eventuele bijzonderheden die je opmerkt zoals  
b.v. ziekte, extra pastorale aandacht, kun je doorgeven aan  
Roelie Draaijer, zij neemt het dan op met het pastoraat.  
 
Namens de PBD, 
Roelie Draaijer 06-22846616   Mr. J v. Doesburgstr. 16 
Corien Stijf 0578-843543/06-40588695 Roggeweg 26 Heerde 
Adrie Hazeu 038-4470381/06-39472445 Valkstraat 13  
Piet Heres 038-4479548/06-23982143 Brinkweg 20 
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FINANCIEEL OVERZICHT 
 
Datum Collecte  Bedrag 
27-6 via Givt € 124,50 
  Via bankrekening € 85,00 
4-7 via Givt € 154,00 
  Via bankrekening € 247,00 
11-7 via Givt € 113,50 
  via bankrekening € 360,00 
18-7 via Givt € 99,00 
  via bankrekening € 94,00 
25-7 via Givt € 72,00 
  via bankrekening € 270,00 
1-8 via Givt € 78,50 
  Via bankrekening € 109,00 
8-8 via Givt € 101,00 
  via bankrekening € 110,00 
15-8 via Givt € 124,50 
  via bankrekening € 100,00 
 
Ontvangen per bank  Doel  Bedrag 
Giften   Kerk € 242,50 
Giften    Actie vakantietas € 50,00 
Rova   oud papier mei € 203,35 
Rova   oud papier juni € 378,13 
 
 
Giften contactontvangen  
Via  Doel  Bedrag 
Mw. M. Nitrauw (bonnen) actie vakantietas € 20,00 
Mw. A. Wonink diaconie € 25,00 
Mw. A. Wonink kerk € 25,00 
Ds. P. Hofland  kerk € 40,00 
Mw. A. Eilander PBD € 10,00 
Mw. A. Jonker  PBD € 10,00 
Mw. H. Kwakkel PBD € 10,00 
Mw. H. Kwakkel PBD € 5,00 
Mw. T. IJzerman PBD € 20,00 
Mw. T. IJzerman (bonnen) PBD € 10,00 
Mw. M. vd Wekken (bonnen) PBD € 15,00 
Mw. M. vd Wekken PBD € 5,00 
Mw. M. vd Wekken PBD € 10,00 
1e & 2e kwartaal verjaardagsfonds € 550,40 
Mw. T. IJzerman (bonnen) verjaardagsfonds € 5,00 
Mw. H. van Marle verjaardagsfonds € 5,00 
 

   Ton Eilander 
Opbrengst oude metalen 
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Voor een AED-kast buiten het kerkgebouw:  € 400 
In augustus voor renovatie keuken   € 300 
 

Tjeerd en Grietje de Kroon 
 
 

VAN DE ACTIVITEITENCOMMISSIE 
 

Oud papier 
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. 
 

 
 
 

De activiteitencommissie 
 
 

Inzameling oude metalen 
 

Wanneer u nog oude metalen achter uw huis hebt liggen, kunnen wij 
die te gelde maken voor kerkelijke doelen. Wij zorgen ervoor dat de 
opbrengst naar een goed doel gaat. U kunt denken aan oude was-
machines, magnetrons, mobieltjes, computers en printplaten, maar 
ook oude elektriciteitskabels, koper, lood en tin zijn geld waard.  
 
Let op: vanwege de koelvloeistof kunnen oude koelkasten, diep-
vriezers en beeldbuis TV’s niet worden ingeleverd.  
 
U kunt uw oude metalen bezorgen bij Wim Westhoff, Marledijk 2 in 
Marle. ( 06 4699 1710) 
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BEDANKT 
 
Na het overlijden van onze lieve moeder en oma Jannie Post-Roetman 
hebben wij veel warme blijken van medeleven mogen ontvangen. 
Daarvoor willen wij u hartelijk danken. 
 

Kinderen en kleinkinderen 
 
 
We Believe 
 
Voor wie het leuk vindt om samen te zingen tot eer van God. 
 
Heb je het zingen ook zo gemist het afgelopen jaar? 
Fijn dat er weer mogelijkheden zijn om elkaar te ontmoeten en samen 
te zingen om op die manier God te eren en te danken! 
Als ‘We Believe’ pakken we de (zang)draad ook weer op. Destijds  
begon ‘We Believe’ als interkerkelijke zanggroep met als voornaamste 
doel: samen zingen tot eer van God, onder meer in regelmatig te  
organiseren praisediensten. Plezier in het zingen stond en staat daar-
bij hoog in het vaandel. We bestaan nog steeds! We mogen en  
kunnen weer zingen! Doe je mee? 
We zingen voornamelijk Opwekkingsliederen en andere geliefde  
liederen, zoals bijvoorbeeld van Sela. Op dit moment zijn we een  
speciale dienst aan het voorbereiden met ingediende verzoekliederen 
uit de Johannes de Heer-bundel. 
We proberen wekelijks een uurtje, samen met onze pianist Aron, de 
liederen te oefenen die wij dan zingen in de praisediensten.  
Hou je van zingen en wil je op die manier mee getuigen en genieten 
van onze eenheid in Jezus Christus? 
We horen graag van je! 

 
Jan en Nanda Dijk 038-7510174/ 0628086364 

Roelie Draaijer,  
Willem Jan en Anja Stoffer 
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Startzondag 12 september 
 

‘Van U is de toekomst’ 
 
 
 
 
 
Gelukkig is het weer mogelijk om, met wat beperkingen, een start-
zondag te organiseren. Zondag 12 september houden we een dag vol 
van ontmoeting en tijd voor elkaar. Samen God danken en loven,  
samen koffie drinken, wandelen of een spel doen als wandelen niet 
mogelijk is. Daarna lunchen (zelf brood meenemen) en dan sluiten we 
af met korte viering.  
 
 
9:30 uur  Kerkdienst. 
  Voor de kinderen is er een aparte dienst. 
  Na de dienst is er koffie met taart voor  
  iedereen. 
 
± 11.30 uur  Er wordt een fijne wandeling uitgezet, dus doe 
  je wandelschoenen maar aan. 
 
± 12:45 uur  Lunch. Je hoeft je dit jaar niet op te geven 
  Voor de lunch, maar we vragen of je je eigen 
  lunchpakket meeneemt. Dit leek ons de meest 
  verstandige oplossing in verband met corona.  
  Voor drinken wordt gezorgd. 
 
± 13:30 uur  Ter afsluiting van de dag wordt er na de lunch 
  een korte bijeenkomst gehouden. 
 

 
 

 
Wie wil er een taart maken voor bij het koffiedrinken? Graag door-
geven via: 
• De lijst in de hal. 
• wietseagnesvenema@gmail.com.  
• Of bel/app naar 06-47333946. 
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Nieuw bijbelspel: Rondje Bijbel 
Net Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap (NBG) lanceert binnenkort 
een gloednieuw spel: Rondje Bijbel. Dit spel, waarin wielrennen en 
Bijbel bij elkaar komen, daagt de spelers uit om de Bijbel op een nieu-
we manier te ontdekken. 
Meer informatie over het spel vindt u op debijbel.nl/rondjebijbel.  
Het spel is vanaf juli 2021 beschikbaar in de webshop van het NBG: 
shop.bijbelgenootschap.nl  
 
Nooit meer een kleurplaat  
Theoloog en pedagoog Maartien Hutter pleit in het boek ‘Nooit meer 
een kleurplaat’ voor gelijkwaardige geloofscommunicatie met  
kinderen. “Geen eenzijdige geloofsoverdracht, maar tweerichtings- 
verkeer. Dat is kindertheologie: je kind zelf actief laten ontdekken wat 
de Bijbel en geloof te zeggen hebben.“ Het Nederlands-Vlaams Bijbel-
genootschap (NBG) heeft het boek gelanceerd op 1 juli met een  
webinar. Het boek kost € 19,95 en is verkrijgbaar bij het NBG en de 
boekhandel: 
https://shop.bijbelgenootschap.nl/product/nooit-meer-een-kleurplaat/ 
 
NBG-blogserie over karakter, gedrag en de Geest 
“Vrede begint bij mijzelf”, zegt de katholieke theoloog Frank Bosman 
in een blogserie over het werk van de heilige Geest die vandaag start 
bij het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap (NBG). Negen bijbel-
kenners - onder wie Nikolaas Sintobin, Kelly Keasberry en Andries 
Knevel - reflecteren op verschijnselen als angst, agressie en depressie 
die in de coronatijd naar boven kwamen. De blog is te lezen via de 
site van debijbel.nl: https://debijbel.nl/bericht/doe-eens-lief 
 
Project Algerije: ‘Ik kon niet meer ophouden met lezen’ 
Sinds ongeveer dertig jaar groeit het christendom in Algerije. En de 
honger naar Gods Woord is groot, vertelt Saïd*, een Algerijns christen. 
Maar christen-zijn in Algerije is niet makkelijk. Saïd kwam tot geloof 
toen hij toevallig een bijbel kreeg. “Een vriend moest ‘m kwijt, want 
zijn familie wilde dat boek absoluut niet in huis hebben. Toen ik  
erdoorheen bladerde, werd mijn aandacht getrokken door de bood-
schap van vrede die Jezus preekte. Ik kon niet meer ophouden met 
lezen.” 
 
* Om veiligheidsredenen gebruiken we een andere naam. 
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In Noord-Afrika wordt gewerkt aan meerdere bijbelvertalingen in  
lokale talen, zoals de Bijbel in eenvoudig Kabyle Berber voor Algerije. 
Zelf hebben de bijbelgenootschappen daar niet de middelen om dit  
kostbare werk te financieren. Steunt u dit werk met een gift?  
https://formulier.bijbelgenootschap.nl/donatie-algerije 
(bron: Nederlands Bijbelgenootschap) 
 

Contactpersoon: 
Harriët Vroling, harrietvk@gmail.com  
Jolanda Liefers jjliefers@outlook.com 

 
 
 
 
 




