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KOINONIA is een uitgave van de kerkenraad van de Gkv te Kantens en verschijnt op 
de laatste zondag van de maand. 
 
kerkgebouw: Pastorieweg 21a, 9995 PM Kantens, 06-57360874 
postadres: Postbus 37, 9991 AB Middelstum 
koster:  Metty Wildeboer, 0595-551259, pwildeboer@gmail.com 
 
predikant: vacant 
 
scriba:  scriba@kantens.gkv.nl Dia Bijsterveld 
 
beamteam: bijdragen mailen in de week voorafgaand aan de betreffende 

zondag (alleen powerpoint): beamteamkantens@gmail.com 
contactpersoon: Arjan Bijsterveld 

 
internet: contactpersoon: P. Pastoor 
 
digi handboek: www.kerklid.nl contactpersoon: Dia Bijsterveld 
 
boekhouder: Eldien Vaatstra, Bredeweg 25, 9995 NC Kantens 
 0595-551001, boekhoudergkvkantens@gmail.com  
banknummer: NL42 RABO 0342 2047 26 t.n.v. Geref. Kerk Vrijg.  

 
diaconie: NL37 RABO 0342 2113 15 t.n.v. Diaconie Geref. Kerk Vrijg.  
collectemunten: NL74 RABO 0367 4308 43 t.n.v. Geref. Kerk Vrijg. A. Veldman 
 a.veldman66@gmail.com 
  
interne vertrou-  Eline Hofstede, Kerkhofsweg 23, 9995 PL Kantens                                
wenspersoon: 06-14382181, eline.hofstede@hotmail.com 
 
zusterhulp: wanneer u door ziekte, ongeval of andere omstandigheden hulp 

nodig hebt, kunt u terecht bij Eline Hofstede 0595-552412 en 
Marrieke Pastoor 0595-551438: met u zoeken zij naar een oplossing 

  
privacy reglement: zie website van de kerk: www.kantens.gkv.nl (kopje “info”) 

➔Kopij voor KOINONIA van februari 2020 inleveren: maandag 20 januari 2020 tot 
19.00 uur bij Trijnie Ammeraal, kerkbladgkvkantens@gmail.com (via dit mailadres 
kunt u ook aangeven als u Koinonia per mail wilt ontvangen). 
 

mailto:pwildeboer@gmail.com
mailto:scriba@kantens.gkv.nl
mailto:beamteamkantens@gmail.com
http://www.kerklid.nl/
mailto:boekhoudergkvkantens@gmail.com
mailto:a.veldman66@gmail.com
mailto:eline.hofstede@hotmail.com
http://www.kantens.gkv.nl/
mailto:kerkbladgkvkantens@gmail.com
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KERKDIENSTEN         

De ochtenddiensten zijn in Kantens, de gezamenlijke middagdiensten met Gkv 

Middelstum afwisselend in Kantens of Middelstum. 

 
zondag 5 januari 
09.30 – leesdienst 
14.30 – J.W. Roosenbrand (in Middelstum)  collecte: Voedselbank 
 
zondag 12 januari 
09.30 – leesdienst 
14.30 – H. van Noort (in Kantens)   collecte: Open Doors 
 
zondag 19 januari 
09.30 – leesdienst  
14.30 – G. Meijer (in Middelstum)   collecte: DVN 
 
zondag 26 januari 
09.30 – L.G. Boonstra 
14.30 – G. Meijer (in Kantens)   collecte: World Translate Radio 
 
zondag 2 februari 
11.00 – T. Dijkema (H.A.) 
14.30 – A. Driest (in Middelstum)   collecte: ZOA 
 
 
Collecten zijn elke ochtenddienst voor de kerk en diaconie, soms een ander doel, dit 
staat dan bij de dienst. De middagdiensten hebben één collecte voor een goed doel. 
 
 
 
COLLECTEMUNTEN       
          
Op woensdag 22 januari 2020 tussen 20.00 uur en 21.00 uur kunt u de 
collectemunten ophalen indien u van te voren het bedrag op de rekening hebt 
gestort. De volgende datum is 4 maart. 
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VAN DE KERKENRAAD        
 
De Generale Synode van Meppel 2017 besloot o.a. de ambten voor vrouwen open te 
stellen. De kerkenraad heeft toen – na de gemeente gehoord te hebben – besloten in 
ieder geval tot 2020 geen uitvoering aan de besluiten te geven en revisie aan te 
vragen: revisie betekent hier het herzien, het heroverwegen van een genomen 
besluit. 
 
Binnenkort moet de Generale Synode van Goes 2020 zich buigen over 
revisieverzoeken van besluiten van de Generale Synode van Meppel. Deze besluiten 
hebben tot grote verdeeldheid geleid in de kerken, dat heeft vooral te maken met de 
onderbouwing ervan; bepaalde teksten uit Gods Woord, de zogenaamde 
zwijgteksten, zijn het zwijgen opgelegd zonder een eerlijke afweging. Nog een punt: 
kerken in binnen- en buitenland waarmee we ons verwant voelen zijn gepasseerd. 
Het is intussen bijna 2020 en de Generale Synode van Goes is in november 2019 van 
start gegaan. Alle kerkenraden die een brief aan de Generale Synode Goes hebben 
gestuurd inzake besluiten M/V en ambt, zijn uitgenodigd door de commissie die de 
behandeling van de revisieverzoeken voorbereidt. 
 
De kerkenraad van Kantens heeft graag gehoor gegeven aan de uitnodiging, op 
vrijdag 20 december hebben Klaas Plas en ondergetekende een goed gesprek gehad 
met de commissie: 

1. We hebben weergegeven hoe er de afgelopen drie jaar met het onderwerp 
M/V en ambt is omgegaan. 

2. Er was ruimte om de kern van de bezwaren te benoemen. 
Er is door 24 kerken revisie gevraagd met betrekking tot de besluiten M/V en ambt. 
Er werd oprecht geluisterd naar onze bezwaren en meer kunnen we niet doen. 
Zoveel is wel duidelijk geworden: de zwijgteksten zullen spreken. We wachten de 
synodebesluiten af. 
 
Wanneer u meer wilt weten, we staan u graag te woord. 
Tenslotte: Christus vergadert zich een gemeente, gelukkig. 
 
M.A. Doornbos 
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VAN DE GEMEENTE        
 
GEMEENTEPROJECT KANTENS-MIDDELSTUM 2020 
 
Graag brengen we u/jullie op de hoogte van onze plannen om een gemeenteproject 
te organiseren met en voor beide gemeentes. 
 
We willen d.m.v. een gemeenteproject graag praten over ons geloof, over gemeente 
zijn, verbinding met elkaar zoeken, elkaar beter leren kennen, diepgang zoeken, 
maar ook praktisch bezig zijn.  
We denken dat dat opbouwend is voor ons geloof en voor het samen gemeente zijn.  
Inmiddels hebben we hiermee een begin gemaakt. 
     
Het is de bedoeling om in februari/maart 2020 te starten met het project. 
We zijn van plan om alles rondom het project goed te communiceren, via beamer, 
kerkblad, enz.  
Mochten jullie nog vragen/opmerkingen hebben, we horen het graag! 
 
Met vriendelijke groeten, 
Rienk Prins, Gerard Bijsterveld, Adriaan Bruijn, Janita Hofsink, Dian Lijnema en Elies 
Moeken 
 
  
 
AVOND MET SJV-JEUGD EN GEMEENTE!  
 
In het kerkblad van september hebben we het al aangekondigd: 
Op 12 februari 2020 is er een gezamenlijke avond met de jeugd, waarop we iemand 
hebben uitgenodigd en wel Jan Jaap Wubs uit Delfzijl. Hij treedt voor ons op met een 
compleet liedjesprogramma: “Johannes vertelt.” Zie ook www.johannesvertelt.nl 
 
‘Johannes Vertelt’ is een voorstelling van twee keer ca 45 minuten, met door Jan 
Jaap zelfgeschreven liedjes...', verhalen en overdenkingen, en het evangelie van 
Johannes als ‘kapstok’. Het gaat over thema's als geloof, vergeving en liefde, maar 
ook over twijfel, vragen en (her)ontdekkingen. In deze voorstelling krijgt Johannes' 
boodschap een nieuwe vorm. 
 
Neem ook gerust iemand mee! Het zou mooi zijn als we hierbij een volle kerk 
hebben. We hopen u te ontmoeten op 12 februari 2020! 
 
Namens het Jeugdteam, Elies Moeken en Dia Bijsterveld 

http://www.johannesvertelt.nl/
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OPROEP 
 
Wie wil mijn taak als Jeugdteam lid overnemen?..... Nu ik scriba geworden ben en 
inmiddels al jaren mij ingezet heb voor het jeugdwerk, lijkt het mij goed en 
verstandig om dit over te dragen aan iemand anders. 
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Mijn aandeel hierin was met name het maken van bv een rooster, indelen van de 
groepen, zo nodig het beleid es onder de loep nemen, contact met kerkenraad bij 
vragen, communicatie richting gemeente of ouders. Dit deed ik samen met iemand 
uit Middelstum en zeker samen met de anderen in het jeugdteam! Als het nodig is 
een JT vergadering….en verder: je eigen idee of inbreng t.b.v. de jongeren in onze 
gemeente.  
Voor informatie: schiet me gerust aan, bellen, appen……  
Groet van Dia (06-128 66 736) 
 
      
 
VOEDSELBANK 
 
Bedankt voor de gaven. 
  
Laten we deze keer eens wat rookworsten geven en ingeblikt vlees of vis. 
Het is per slot winter. 
Bedankt ! 
 
Bij de Plus staat een doos waar de beruchte zegels: boodschappenpakket  in 
gedeponeerd kunnen, kan ook kleinschalig via postvakje/bakje kerk (Kantens). 
Groet, Greet Doornbos 
 
 
BIJBELSTUDIE         
 
BIJBELSTUDIEVERENIGING “OP GODS WOORD GEGROND” 
 
In de maand januari gaan we weer verder met het bijbelboek Openbaring. De schets 
“Leeuw en Lam” uit de kringserie gebruiken we hierbij.  
We zijn tegenwoordig een kleine groep, het zou fijn zijn als er meer gemeenteleden 
m/v meepraten en meedenken om elkaar zo te stimuleren om de bijbel te openen en 
eruit te leren! 
 
Woensdagavond 8 januari 2020 ‘De eerste zes zegels’, Openbaring 6 
Woensdagavond 22 januari 2020 ‘Het zevende zegel’, Openbaring 7 en 8:1-5 
 
Wees welkom! Voor info: Wilma van Zanten of Dia Bijsterveld. We beginnen om 
19.45 uur. 
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BIJBELSTUDIEGROEP 
 
De Bijbelstudiegroep vergadert op dinsdag 7 januari om 20.00 uur bij Wim en Greetje 
Wildeboer. We gaan verder met de Heidelbergse Catechismus, Zondag 5. 
Je bent van harte welkom! 
 
 
BINNENGEKOMEN KOPIJ        
 
OPEN BRIEF  
Bunschoten, 14 december 2019 
 
Appèl op de Generale Synode van de Gereformeerde kerken vrijgemaakt Goes 2020 
Eerwaarde broeders en zusters, 
U moet zich binnenkort buigen over revisieverzoeken van besluiten van uw 
voorganger, de Generale Synode van Meppel 2017, over de toelating van zusters tot 
het ambt van predikant, ouderling en diaken.  
Deze besluiten hebben tot grote verdeeldheid geleid in de kerken. Dat heeft niet in 
de laatste plaats te maken met de onderbouwing van deze besluiten. Op basis van 
een selectie van gegevens uit de bijbel is de Synode gekomen tot een visie op de 
verhouding van Oude en Nieuwe Testament, die inhoudt dat in toenemende mate de 
bevrijding van de vrouw uit de beklemming van mannelijke overheersing zichtbaar 
wordt, met uiteindelijk de totale verlossing door Jezus zelf.  
Deze benadering heeft bij veel leden van de GKv een sterk gevoel van vervreemding 
doen ontstaan. Zij zien dat afstand wordt genomen van de overtuiging dat God de 
zusters van de gemeente niet roept tot het bijzonder ambt. Maar zij missen een 
grondige confrontatie met de bijbelse gegevens die het overgrote deel van de 
christelijke kerk, wereldwijd en in verleden en heden, tot die overtuiging hebben 
gebracht. Zelfs de onderbouwde bezwaren en studies van onze zusterkerken in 
binnen- en buitenland zijn in de afwegingen niet zichtbaar meegewogen, ook niet 
door de deputaten die de Synode hebben geadviseerd.  
Bij de bidstond voorafgaand aan uw synode heeft de praeses van de Generale 
Synode van Meppel 2017 sterk benadrukt, vanuit Efeze 3, dat wij slechts samen met 
alle heiligen de breedte en lengte en diepte en hoogte van de liefde van Christus 
kunnen kennen. Daarmee komt de ‘alleengang’ die de Synode in Meppel heeft 
gemaakt met terugwerkende kracht in een vreemd licht te staan. Want van die 
katholieke gezindheid was weinig te zien. Wel zagen we, als gevolg daarvan, dat een 
deel van onze zusterkerken de banden met de GKv verbrak en dat broeders en 
zusters uit de GKv vertrokken.  
Wij roepen u daarom dringend op om bij de beoordeling van de revisieverzoeken de 
eenheid met de christelijke kerk weer uitdrukkelijk te zoeken. In het hogepriesterlijk 
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gebed bidt Christus, vanwege Gods liefde voor zijn kerk, om de eenheid van allen die 
de Vader Hem gegeven heeft.  
Hij zegt tegen Zijn Vader: ”U hebt hen aan mij gegeven. Ze hebben uw Woord 
bewaard.” En Hij vraagt Zijn Vader: “Heilig hen in Uw waarheid; Uw Woord is de 
waarheid (Joh. 17:6 en 17). Wij mogen de eenheid zoeken en Gods liefde 
beantwoorden door ons te houden aan Zijn Woord: “Maar ieder die Zijn Woord in 
acht neemt, in Hem is werkelijk de liefde van God volmaakt geworden” (1 Joh. 2:5).  
De verleiding om culturele ontwikkelingen als leidraad te nemen en die vervolgens te 
‘vullen’ met bijbelse gegevens is groot. Wie zou die verleiding niet voelen? Ook in de 
kerken, die midden in de wereld staan, is de gelijkheidsideologie doorgedrongen.  
Maar de kerk is gebouwd op het Woord, het fundament van apostelen en profeten, 
met Christus zelf als de hoeksteen. Laat daarom het Woord bij uw overwegingen en 
beraadslagingen echt de beslissende stem hebben, ook als het gaat om de positie 
van mannen en vrouwen in de kerk. Laat dat vervolgens ook zien in (de onder-
bouwing van) uw besluiten. Dan wordt de eenheid van mannen en vrouwen in 
Christus (Gal. 3:28) zichtbaar en wordt tegelijk recht gedaan aan het bijbels onderwijs 
waaruit blijkt dat deze eenheid samengaat met onderscheid tussen mannen en 
vrouwen, ook als het gaat om de roeping tot het bijzonder ambt. Alleen het Woord 
heeft overtuigingskracht. En alleen de gehoorzaamheid aan het Woord van Christus 
bindt ons samen door de Geest. Hij heeft zijn apostelen immers Zelf beloofd dat de 
Geest hen zal leiden in heel de waarheid (Joh. 16:13). Aan die belofte hebben we 
toch het Nieuwe Testament te danken!  
 
We bidden u Wijsheid toe.  
Namens de kerngroep bezinning m/v en ambt: P. Boonstra, A.H. Driest, H. Drost, 
S.M.R. de Graaff-Hoekstra, P.T. Pel, H.J. Room, D.E. Slump-Schoonhoven en  
K. Wezeman 
 
Dit appѐl is tot stand gekomen in de kring van de bezinningsgroep m/v en ambt 
(www.bezinningmvea.nl)   
 
 
BUITENLANDSE GASTEN UITGENODIGD OP DE SYNODE VAN GOES 
  
Ongeveer 25 vertegenwoordigers van buitenlandse kerken zullen van 7 tot en met 11 
januari op bezoek zijn in Nederland. Zij zijn uitgenodigd door de generale synode van 
Goes (GKv). De gasten zijn afkomstig uit veertien verschillende landen, verdeeld over 
alle continenten. 
Ontmoeting en gesprek zijn belangrijke doelen van dit bezoek. Daarnaast worden er 
tijdens deze buitenlandweek workshops en inhoudelijke bijeenkomsten belegd, 
waarin de afgevaardigden naar de synode met de gasten uit het buitenland over 

http://www.bezinningmvea.nl/
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diverse onderwerpen van gedachten zullen wisselen. Eén van de thema’s tijdens zo’n 
inhoudelijke bijeenkomst is bijvoorbeeld het jeugdwerk in de kerk. Daarnaast is er 
gelegenheid om verder door te spreken over zorgen die sommige buitenlandse 
kerken eerder al geuit hebben over de koers van de GKv. 
In het programma is veel ruimte gemaakt om samen bij een open Bijbel te bidden en 
te aanbidden. Op donderdagavond 9 januari zal om 19:30 in de Petrakerk in 
Harderwijk (Busken Huetlaan 2) een kerkdienst worden belegd. De dienst wordt 
geleid door ds. P.P.H. Waterval en ds. R. Mayer, predikant te Rankweil, Oostenrijk. 
Ds. Mayer zal preken over 1 Petrus 1:15. In deze dienst zal ook het heilig avondmaal 
gevierd worden. Belangstellenden zijn van harte welkom om deze dienst bij te 
wonen. Lees ook de “Beleidsrapportage” van BBK aan de synode. 
Mocht u interesse hebben in beeldmateriaal: communicatie@gkv.nl 
 
        
ONDERWEG JAARGANG 5 NUMMER 21 
 
Deze editie van Onderweg gaat met het thema ‘Rentmeesterschap’ in op wat het 
betekent dat de mens de opdracht heeft gekregen goed zorg te dragen voor de 
schepping. Wat zegt de Bijbel over het begrip heersen en wat betekent dit voor 
onszelf?  
‘Vraag je eens af: is wat wij normaal vinden echt normaal of kan het ook anders?   
‘Kun je met jouw keuzes in de supermarkt de wereld een beetje beter maken? 
Hoe komt het dat ook veel christenen moeite hebben om duurzaamheid te 
omarmen? Het kan helpen om anders naar de natuur te kijken, namelijk als 
uitdrukking van Gods alomvattende aanwezigheid.  
Ga naar onderwegonline.nl/gratis voor een gratis en vrijblijvend proefabonnement. 
 
  

ONDERWEG JAARGANG 5 NUMMER 22 
 
‘God ontmoeten in kunst’. Beeldende kunst kan iets van een openbaring hebben. Je 
kunt het gevoel hebben dat God zelf hierin tot je spreekt. Maar waar in de kunst is die 
stem dan te horen? God kan op heel diverse wijze doorbreken in onze werkelijkheid. 
Om de stem van God te herkennen is ontvankelijkheid nodig. In dit nummer worden de 
aanzetten onderzocht om kunst meer aandacht te geven in de kerk en de christelijke 
geloofsbeleving.  
OnderWeg sluit af met het opinieartikel ‘presteren kun je afleren’. De cultuur van 
vandaag is vooral gericht op competenties, zelfontplooiing en carrière. Dat zijn waarde- 
volle elementen. Het kan lijken alsof je alleen daardoor bestaansrecht en eigenwaarde 
creëert. Dat is onzin, meent Pieter Cnossen, directeur van Stichting Present. Naar elkaar 

https://www.gkv.nl/?email_id=450&user_id=30166&urlpassed=aHR0cHM6Ly9iYmsuZ2t2Lm5sL2JlbGVpZHNyYXBwb3J0YWdlLWJiay1hYW4tZGUtZ2VuZXJhbGUtc3lub2RlLXZhbi1nb2VzLTIwMjAv&controller=stats&action=analyse&wysija-page=1&wysijap=subscriptions
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omzien is veel meer waard. 
Ga naar onderwegonline.nl/gratis voor een gratis en vrijblijvend proefabonnement. 
 
 
NIEUWSBRIEF REGIEGROEP: LANDELIJKE VERGADERING EN SYNODE GESTART 
 
De onlangs verschenen nieuwsbrief van de Regiegroep Hereniging besteedt aandacht aan 
het feit dat in november zowel de landelijke vergadering (NGK) als de synode (GKv) van 
start zijn gegaan. Beide organen organiseerden voorafgaand aan de eerste vergadering 
een bidstond.  
 
Op 9 november stond scheidend voorzitter ds. Willem Smouter in Zeewolde in zijn over- 
denking stil bij het bijzondere karakter van deze LV, die voor een groot deel in het 
teken staat van het proces van eenwording met de GKv. De NGK en GKv moeten bouwen 
aan die eenheid, maar uiteindelijk is het God die de eenheid geeft, benadrukte hij.  
Een week later preekte ds. Melle Oosterhuis in Goes over Efeziërs 3:17-19, een tekst 
die voor hemzelf veel betekend heeft in de afgelopen jaren, zo vertelde hij na afloop in 
een interview. De kern van de preek was dat we elkaar in de volle breedte van Gods kerk, 
ook wereldwijd, nodig hebben om zijn heil te doorgronden, en dat het de Geest is die ons 
in liefde aan elkaar verbindt. Alles over LV en synode kunt u vinden op www.lv-gs2020.nl.  
 
In de nieuwsbrief van december vraagt de Regiegroep ook aandacht voor het aanvullen- 
de rapport dat door deputaten kerkelijke eenheid aangeboden is aan de synode. Daarin 
vragen deputaten aan de synode om afstand te nemen van het synodebesluit uit 1967 
waarin de Open Brief werd veroordeeld, en spijt te betuigen over dit besluit en de ver- 
strekkende gevolgen ervan. Het synodebesluit van 1967 fungeerde als katalysator in de 
scheuring binnen de GKv, doordat het regionaal en lokaal werd toegepast op gemeenten 
en predikanten. Deputaten kerkelijke eenheid hopen van harte dat afstand nemen van 
en spijt betuigen over het besluit uit 1967 helderheid geeft en genezend werkt in de tijd 
die komt, op weg naar één kerkgemeenschap. 
 
Andere onderwerpen in de nieuwsbrief: tot 1 januari 2020 kunnen kerken nog reageren 
op de concept-kerkorde voor het nieuw te vormen kerkverband en op diverse plaatsen 
worden mooie initiatieven ontplooid op het gebied van kennismaking en samenwerking 
tussen NGK en GKv. 
Op de website www.onderwegnaar1kerk.nl kunt u de nieuwsbrief in zijn geheel lezen. 
Voor vragen kunt u mailen naar: regiegroep@ngk.gkv.nl 
 
 
 

http://www.lv-gs2020.nl/
http://www.onderwegnaar1kerk.nl/
mailto:regiegroep@ngk.gkv.nl
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‘SAMEN MET ALLE HEILIGEN GODS HEIL DOORGRONDEN’ 
 
In de komende maanden komen afgevaardigden uit de kerken regelmatig bij elkaar om 
samen door te praten over wat er op landelijk niveau speelt in de Gereformeerde Kerken 
(vrijgemaakt). Dat gebeurt op de zogenaamde ‘Synode van Goes’, genoemd naar de kerk 
die de vergadering officieel samenroept. Deputaatschappen (commissies) die door de 
vorige synode (landelijke vergadering van kerken) zijn ingesteld, zullen rapporteren over 
de voortgang van hun werk en adviseren over eventuele voortzetting ervan. De synode 
zal zich ook opnieuw buigen over ingrijpende besluiten die eerder genomen zijn – denk 
aan het besluit om ruimte te geven aan vrouwelijke ambtsdragers en om toe te werken 
naar hereniging met de Nederlands Gereformeerde Kerken.  
Op 16 november jl. is de synode van start gegaan. Ds. Melle Oosterhuis heeft in de bid-  
stond die voorafging aan de officiële opening benadrukt dat we elkaar als gelovigen, ver- 
schillend als we zijn, nodig hebben om Gods heil te doorgronden. De band van de liefde, 
gevoed door de Geest, bindt ons samen.  
Wat zich op de synode afspeelt en besluiten die er genomen worden, hebben, misschien 
wel zonder dat u er heel erg bij stilstaat, betrekking op wat er in uw eigen kerk gebeurt, 
juist omdat we samen met alle heiligen kerk van Christus zijn. Graag houden we u daar- 
om op de hoogte van het reilen en zeilen van de synode. Op internet en via social media 
kunt u volgen wat er op de synode gebeurt. Er zijn drie kanalen: de speciale synodeweb- 
site www.lv-gs2020.nl, het Twitteraccount @synodegkv en de Facebookgroep Gerefor- 
meerde Kerken vrijgemaakt. Binnenkort verschijnt er een digitale folder waarin een aan- 
tal onderwerpen die op de agenda van de synode staan nader worden toegelicht. Verder 
zullen we u via uw kerkblad regelmatig informeren over wat er op de synode is gebeurd.  
Namens het moderamen (bestuur) van de synode, 
Heleen Sytsma-van Loo, communicatieadviseur.  
 
 
25 JANUARI 2020 | UTRECHT 
 
Hoe ben je als kerk vandaag de dag 
missionair? Hoe deel je geloof, hoop en 
liefde? Deze vragen staan centraal tijdens 
de werkconferentie ‘Kerk-zijn op de rand’ 
op 25 januari 2020 in Utrecht. Deze conferentie 
biedt een gevarieerd programma vol inspirerende verhalen, praktische workshops en ver- 
schillende uitwisselingsmomenten. Samen nadenken over missionair kerk zijn anno 2020. 
Het doel is om een brug te slaan tussen het missionaire werkveld en de lokale kerken, en 
een beweging in gang te zetten om op een frisse manier missionair present te zijn in de 
samenleving. 

http://www.lv-gs2020.nl/
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De werkconferentie gaat én over de kantelingen in onze maatschappij en leven én over 
kansen die dan ontstaan om diaconaal-missionair kerk te zijn. 
Op het programma staan naast een trendlezing door Tim Vreugdenhil ook verschillende 
workshops over kansen die er zijn om je geloof te delen. 
Kortom: een dag vol met inspiratie, tips, praktijkvoorbeelden en tijd om verhalen met 
elkaar te delen. Kom je ook? 
Deze conferentie is bedoeld voor kerkelijk werkers, diaconaal en missionair werkers, 
jeugdwerkers, predikanten, ouderlingen, diakenen en vrijwilligers in diverse commissies/ 
aandachtsgebieden. Kom vooral naar de conferentie met meerdere mensen uit jouw 
kerkgemeente! 
Op www.kerkzijnopderand.nl vind je meer informatie en kun je je aanmelden. Het aantal 
beschikbare plaatsen is beperkt, dus wacht niet te lang met aanmelden. Deze conferentie 
wordt georganiseerd door verschillende missionaire/diaconale organisaties en bureaus 
binnen de GKv, CGK en NGK. 
 
 
 
UITNODIGING: GESPREKSGROEP VOOR 
PARTNERS VAN IEMAND MET AUTISME 
 
Je huwelijks- en gezinsleven kan onder druk 
staan als je partner een vorm van autisme heeft. 
Soms weet je niet hoe je verder moet. Tegelijk wil je als christen 
je partner trouw blijven en investeren in je relatie. Gesprek hierover met lotgenoten 
in een christelijke omgeving en onder deskundige begeleiding kan je verder helpen.  
Op 27 januari 2020 start een gespreksgroep in Groningen voor partners van iemand met 
autisme (of een vermoeden daarvan). In 5 interactieve bijeenkomsten worden thema’s 
behandeld als de invloed van autisme op je relatie, gezins- en geloofsleven, grenzen stel- 
len, communicatie, intimiteit en de vraag wat je van je partner mag verwachten. 
Deelnemers krijgen de gelegenheid eigen onderwerpen in te brengen. Regioconsulent 
Ad Waardenburg leidt deze gespreksgroep.  
Van harte welkom! 
 
Voor wie:  partners van mensen met autisme (of een vermoeden daarvan) 
Waar:   Koperstraat 4 Groningen 
Wanneer:  27 januari, 10 en 24 februari, 9 en 30 maart 2020 
Tijd:   20.00 – 22.00 uur 
Aanmelden:  www.ditkoningskind.nl → agenda  
Informatie:  Ad Waardenburg (06 134 943 77 / a.waardenburg@ditkoningskind.nl)   
 

http://www.kerkzijnopderand.nl/
http://www.ditkoningskind.nl/
mailto:a.waardenburg@ditkoningskind.nl
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Belangrijk: Dit Koningskind vindt gespreksgroepen belangrijk. Giften en ledengeld dekken 
echter niet alle kosten die wij maken (bv. voor personeel, materiaal en locatie). Daarom 
vragen wij van u als deelnemer een tegemoetkoming in de kosten in de vorm van een gift. 
Voor deze activiteit is het richtbedrag voor 5 avonden voor niet-leden € 45,00 en voor 
leden € 35,00. Dit is een richtbedrag; voelt u zich vrij om te geven wat voor u passend is. 
 
UITNODIGING: ONTMOETINGSDAG VOOR MANNEN MET AUTISME 
 
De communicatie tussen mensen gaat niet altijd vanzelf, het is tweerichtingsverkeer. 
En wat als je autisme hebt? Wat is de invloed van je autisme op je communicatie met 
anderen? Hoe kun je je communicatie verbeteren en wat kun je daarbij van anderen 
verwachten?   
 
Dit Koningskind organiseert speciaal voor mannen met autisme een ontmoetingsdag op 
zaterdag 8 februari. Wij willen mannen ondersteuning bieden en ruimte geven voor ont- 
moeting en het delen van ervaringen rondom het thema ‘communicatie’. Regioconsu- 
lenten Ad Waardenburg en Joke Leene begeleiden deze dag. Zij zullen het thema inlei- 
den, maar er zal ook veel ruimte zijn voor gesprek. De ontmoetingsdag is geschikt voor 
mannen die eerder hebben deelgenomen aan gespreksgroepen of ontmoetingsdagen, 
maar ook voor nieuwe deelnemers.   
Van harte welkom!  
 
Voor wie:  mannen met autisme  
Datum:                  zaterdag 8 februari 2020 van 10:30 tot 15:00 uur (inclusief lunch) 
Plaats:                   Het Noorderlicht, Scharmbarg 37, 9407 EA Assen 
Aanmelden:  www.ditkoningskind.nl > agenda 
Informatie: a.waardenburg@ditkoningskind.nl / 06 -13494377 
                               of: j.leene@ditkoningskind.nl /  06-13766764.  
 
Wij vragen aan de deelnemers aan deze dag een tegemoetkoming in de kosten in de 
vorm van een gift. Als richtbedrag voor deze activiteit vragen we van niet-leden € 25,00 
en leden € 20,00. 
Voor de betaling kun je op de dag zelf een machtigingsformulier invullen. 
 
ACTIVITEITEN DIT KONINGSKIND 2020 
 
Dit Koningskind organiseert verschillende activiteiten voor mensen met een (sociale, 
verstandelijke, zintuiglijke en/of lichamelijke) beperking en de mensen om hen heen. 
Binnenkort starten de volgende activiteiten in Zwolle, Groningen, Assen en Apeldoorn. 
Van harte welkom!  

mailto:a.waardenburg@ditkoningskind.nl
mailto:j.leene@ditkoningskind.nl
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Voor uitgebreide informatie over de activiteiten: www.ditkoningskind.nl/agenda  
 
GESPREKSGROEPEN 2020  
Start 20 jan | gespreksgroep voor ouders van een kind met een beperking | Groningen  
Start 21 jan | gespreksgroep voor volwassenen met autisme | Zwolle  
Start 27 jan | gespreksgroep voor partners van mensen met autisme | Groningen  
Start 19 feb | gespreksgroep voor echtparen waarvan 1 vd 2 autisme heeft | Apeldoorn          
Start 8 april | gespreksgroep voor echtparen waarvan 1 vd 2 autisme heeft | Groningen 
ONTMOETINGSDAGEN 2020  
8 feb         | ontmoetingsdag voor mannen met autisme | Assen 
29 feb       | ontmoetingsdag voor grootouders van kinderen met een (niet) zichtbare 
beperking| Assen 
21 maart  | ontmoetingsdag voor vrouwen met autisme | Groningen  
28 maart  | ontmoetingsdag voor partners van mannen met autisme | Zwolle  
 
 
KLIMAAT OP HOL 
  
Klimaat op hol. Maar ook: winstgevend rentmeesterschap 
Reinier van den Berg op 31 januari 2020 in Assen 
 
“Wat is er tegenwoordig aan de hand met het weer? Neem de afgelopen zomers. In 
2018 de warmste ooit gemeten, en ook nog eens kurk- en kurkdroog. En in 2019 voor het 
eerst in de Nederlandse meetgeschiedenis temperaturen boven de 40 graden. Was dit 
een incident of verandert het weer echt. Is het nu echt merkbaar? Klimaat op hol, zeg 
maar? Ja, daar lijkt het wel op. Sterker nog, dat is zo. Wereldwijd en in eigen land zien we 
de opwarming steeds duidelijkere vormen aannemen. Samen met die opwarming wordt 
het weer ook extremer. Wat kunnen we verwachten in de toekomst? Of valt daar weinig 
zinnigs over te zeggen? 
En nu we die klimaatverandering zo duidelijk zien, kunnen we dan het tij eigenlijk nog 
wel keren? En zo ja, hoe dan? Heeft het klimaatakkoord eigenlijk nog wel zin? 
Of gaat het alleen maar veel overlast en geld kosten?  
 
Reinier van den Berg gaf ook het prachtige boek “Weer genieten” uit. Daarin beschrijft 
hijin beeld en tekst het ritme van de vier seizoenen.  
Dit boek (groot formaat, harde kaft, € 26,00, 120 blz.) kunt u bestellen bij uw inschrijving.  
U krijgt dan € 3,00 korting op de toegangsprijs. 
 
Op de avond zelf krijgt u gratis het themanummer ‘Luisteren naar de schepping’ van 
magazine OnderWeg met daarin een uitgebreid interview met Reinier van den Berg.    

http://www.ditkoningskind.nl/agenda
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We verwachten een hoge opkomst. Daarom is opgave van te voren verplicht 
Inschrijvingen noteren we op volgorde van binnenkomst. Vol = vol!  
Na uw aanmelding ontvangt u via de mail een aantal artikelen van en interviews met 
Reinier van den Berg. 
 
Informatie voor belangstellenden: 
Wie:                  Reinier van den Berg over Klimaat op hol 
Waar:  GKV ‘Het Noorderlicht’, Scharmbarg 37, 9407 EA Assen 
Datum:                  vrijdag 31 januari 2020 
Tijd:   19.45-21.45 uur met pauze (zaal open vanaf 19:15 uur) 
Entree:                  € 7,00 per persoon (incl. koffie/thee) of € 30,00  
  wanneer u ook intekent op het boek “Weer genieten” 
Opgave:  Thema-avond-Noorderlicht@gkvassenpeelo.nl 
Meer info: ds. Ernst Leeftink - 0592-345954 
 
 
MIJN BEDIENING BIJ IFES 
 
Hoi! 
Ik ben Eline Ammeraal en ik ben 
bedrijfsjournalist bij IFES. Hier ga ik 
aan de slag met het interviewen van 
studenten, studentwerkers en 
conferentiegangers. IFES is een 
christelijke organisatie die zich inzet 
om studenten te ondersteunen met 
hun zoektocht naar God. Dit doen wij 
onder andere door christelijke 
studentenverenigingen over heel 
Nederland een studentenwerker te 
bieden. Deze studentenwerker helpt 
de studenten met identiteitsvragen, 
levensbeslissingen en geloofstwijfels. 
Zo hopen wij samen met de studenten blijvend verschil te maken hier op aarde!  
U kunt IFES zien als een lichaam. De directie is het brein achter de organisatie en stuurt 
alles aan. De studentenwerkers hebben oog voor de studenten en helpen waar nodig. 
De organisatoren steken de handen uit de mouwen om conferenties, lezingen en debat- 
ten te organiseren. Ik ben de mond: de verhalenverteller. Ik laat zien wat IFES allemaal 
doet in tekst, video en verf. Iedereen bij IFES heeft een hart voor God: samen werken 
aan Gods Koninkrijk!  

mailto:Thema-avond-Noorderlicht@gkvassenpeelo.nl
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Wij hebben ook benen nodig om op te kunnen staan. Dit kunt u zijn. IFES is een non- 
 organisatie en alle werknemers zijn afhankelijk van giften: ik dus ook! Om in 2020 mijn 
werk te kunnen starten bij IFES heb ik €22.000 nodig. Daarom ben ik op zoek naar 220 
mensen die iets van hun geluk willen delen. Steun mij met €100 en ik kan aan de slag!  
Als u graag meer wilt betekenen in deze missie, kunt u ook partner worden. Een partner 
biedt naast financiële ondersteuning ook hulp op het gebied van gebed, bemoediging en 
verspreiding van mijn verhaal. U ontvangt van mij maandelijks een nieuwsbrief waarin ik 
u op de hoogte houdt van mijn bezigheden, ik mooie interviews deel die ik gemaakt heb 
en ook mijn gebedspunten aan u voorleg. Zo kunnen wij elkaar bemoedigen en een inspi- 
rerend partnerschap opbouwen.  
Wilt u hier meer over weten of heeft u vragen, ideeën of opmerkingen? 
Mail gerust naar eline.ammeraal@ifes.nl. Wilt u eenmalig of meervoudig ondersteunen 
in mijn werk en missie? Ga naar: www.ifes.nl/doneren/eline. 
 
Alvast hartelijk bedankt!  
 
 

EN VERDER… 
 
* Het is weer tijd voor een up-date van het handboekje van onze kerk. Wijzigingen in 
gegevens en of aanvullingen (ook van commissies) mogen aan Trijnie Ammeraal door- 
gegeven worden via het volgende mailadres: kerkbladgkvkantens@gmail.com . 
 

 
 

 

 

VERJAARDAGEN 

 
 
 
08-01 

 
 
 
70 

 
 
 
Martinus Doornbos  

10-01 58 Anne Marinus van Til 

10-01 6 Sophie Bijsma 

12-01 51 Margreet Plas-van Til 

25-01 66 Pieter Pastoor 

25-01 30 Arnold Doornbos  

27-01 51 Wilma van Zanten-Timmermans 

29-01 22 Jos Spriensma 

mailto:eline.ammeraal@ifes.nl
http://www.ifes.nl/doneren/eline
mailto:kerkbladgkvkantens@gmail.com
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 ADVENTKOFFIEOCHTENDEN……………………………………………………………………………………..       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                       

KAARTENKRING         

Martha van der Horn Alex Oudman   Martine Veldman 
Atlasstraat 20 kamer 4 Aekingaweg 4   ’s Heeren Loo Opmaat 
9801 VA Zuidhorn  8246 GN Appelscha  Patrijs 2-4 
      9781 XM Bedum  
   
Reinder van Til  Anna Marinus van Til Mw Berghuis-Werkman 
TALANT   TALANT    Alegunda Kamer 204 
De Wouden 12  De Wouden 21  Prof. Boermastraat 2 
9204 WD Drachten 9204 WD Drachten 9781 JS Bedum 
  
Elie Niyotwambaza  kindcode: RW-AEE-D02-0031 
Steven Phiri   kindcode: MW-LIS-D01-0024 

Red een Kind 
Postbus 40169 
8004 DD Zwolle 
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KERKELIJKE  STAND       
  
Familie S. Wildeboer is met 5 kinderen per 22-12-2019 vertrokken naar de VBG. 
Ledenaantal per december 2019  Belijdende leden:  81 
                       Doopleden:  42 
            Totaal:   123 leden  
 

 
AGENDA          

7 januari bijbelstudiegroep, 20.00 uur bij Wim en Greetje 
8 januari bijbelstudievereniging, 19.45 uur in de kerk 
13 januari kerkenraad 
22 januari collectemunten 
22 januari bijbelstudievereniging, 19.45 uur in de kerk 
25 januari inbreng spullen transport voor Roemenië en Oekraïne 
25 januari conferentie “Kerk zijn op de rand” in Utrecht 
26 januari Resonate, Wilfred Kols “Trust”, 19.30 uur Julianastraat 25 Oldehove 
31 januari Klimaat op hol, 19.45 uur Gkv Peelo Assen 
12 februari SJV avond met gemeente: Jan Jaap Wubs “Johannes vertelt” 
4 maart  collectemunten 
28 maart inbreng spullen transport voor Roemenië en Oekraïne 
30 mei  inbreng spullen transport voor Roemenië en Oekraïne 
25 juli  inbreng spullen transport voor Roemenië en Oekraïne 


