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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 april 2020 inleveren: maandag 23 maart 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). 
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KERKDIENSTEN         
 
De ochtenddiensten zijn in Kantens, de gezamenlijke middagdiensten met Gkv 
Middelstum afwisselend in Kantens of Middelstum. 
 
zondag 1 maart      collecte: 
09.30 – Leesdienst 
14.30 – ds. J.W. Roosenbrand (in Middelstum)  Voedselbank 
  
zondag 8 maart 
09.30 – Leesdienst 
14.30 – ds. A. Driest (in Kantens)    Het Passion 
 
woensdag 11 maart (Biddag) 
15.30 uur – ds. C. Kanis (kindgerichte dienst in Loppersum) St. Butterfly Children 

Romania 
19.30 uur – ds. G. Timmermans (in Kantens) 
 
zondag 15 maart 
09.30 uur – Leesdienst 
16.30 uur – ds. J.W. Roosenbrand (in Middelstum)  Tear 
 
zondag 22 maart 
09.30 – Leesdienst 
14.30 – ds. P.K. v.d. Kamp (in Kantens)   Together for life 
 
zondag 29 maart 
09.30 – ds. M.A. de Niet 
14.30 – ds. H. Wijnalda (in Middelstum)   SGJ/Timon 
 
zondag 5 april 
11.00 – ds. T. Dijkema (viering H.A.) 
16.30 – ds. E. Pomp (in Kantens) 
 
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. 
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BIDDAG WOENSDAG 11 MAART 
 
Met biddag wordt er om 15:30 uur een samenkomst gehouden speciaal voor 
kinderen. 
Een samenwerkingscommissie van de GKV’s van Kantens, Loppersum en Middelstum 
heeft deze middag voorbereid samen met ds. C. Kanis. 
Het thema is ‘Vraag gerust!’ De basis hiervoor komt uit Lukas 11:1-13, waar Jezus Zijn 
discipelen leert wat ze kunnen bidden en met welke houding ze dat mogen doen. 
We mogen samen luisteren, kijken, zingen en bidden. 
De collecte is voor Stichting Butterfly Children Romania. 
Iedereen is welkom om te komen, jong en oud in GKV Loppersum, Tuinbouwstraat 3. 
 
 
COLLECTEMUNTEN       
          
Op woensdag 4 maart 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. 
 
 
VAN DE KERKENRAAD        
 
ZONDAG 16 FEBRUARI 2020 
 
Familie Weening  
Prachtig! God bracht André en Chayenne Weening in contact met onze gemeente. 
In 2019 kozen André en Chayenne ervoor om te trouwen; samen met hun kinderen 
verder onder de zegen van God.  
Prachtig ook, hoe ze het afgelopen jaar samen mochten groeien in geloof.  
Altijd makkelijk is het niet, er komt veel op hun af. Maar God is de Heer van hun 
leven en dat hebben ze ook mogen belijden. André en Chayenne mochten belijdenis 
doen van hun geloof en André mocht gedoopt worden. Ook lieten ze hun kinderen 
Avalon en Noé dopen. Wat is God groot, dat hij hun deze stappen heeft laten zetten 
en met hen mee is gegaan! Ze vertrouwen op God dat hij ook verder mee gaat, in 
hun persoonlijke geloofsleven en in de opvoeding van hun kinderen.  
Wat heerlijk dat God deze mensen heeft toevertrouwd aan Zijn gemeente in Kantens. 
Dat we als broers en zussen om hen heen mogen staan en samen leven onder Jezus 
hoede! Samen optrekken, vergeten wat achter ons ligt en richten op wat voor ons 
ligt. Recht op het doel af: de hemelse prijs waartoe God ons door Christus Jezus roept 
(Fil. 3:13b-14), 
Samen mochten we zingen van het gevecht van God voor ons tegen de duivel. Kiezen 
we voor God, dan probeert de duivel ons weer bij hem vandaan te krijgen. Met God 
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kunnen we dat gevecht aan gaan. Hij heeft overwonnen!  Daar zongen we over, en 
over vertrouwen in God, van Zijn eeuwige kracht, van Zijn verlossing! God is groot!  
 
Waar U verschijnt, wordt alles nieuw. 
Want U bevrijdt en geeft leven. 
Elke storm verstild door de klank van Uw stem. 
Alles buigt voor Koning Jezus. 
U bent de held die voor ons strijdt. 
U baant de weg van overwinning. 
Elke vijand vlucht, ieder bolwerk valt neer. 
Naam boven alle namen, Hoogste Heer. 
Voor eeuwig is Uw heerschappij. 
Uw troon staat onwankelbaar. 
Ongeëvenaarde kracht ligt in Uw grote Naam. 
Jezus, Overwinnaar! 
De duisternis licht op door U. 
De duivel is door U verslagen. 
Dood waar is je macht, waar is je prikkel gebleven? 
Jezus leeft en ik zal leven! 
De schepping knielt in diepst ontzag. 
De hemel juicht voor onze Koning. 
En de machten van de hel weten Wie er regeert: 
Naam boven alle namen, Hoogste Heer. 
Naam boven alle namen. 
 
wijkouderling Pieder Krijgsheld 
 
Joppe Tiemen Oudman  
In ons kerkblad van februari 2020 mocht u lezen over de geboorte van Joppe Tiemen, 
zoon van Freerk en Else Oudman. Inmiddels is Joppe Tiemen gedoopt in een 
feestelijke eredienst op zondag 16 februari. Hiervoor zijn wij onze Hemelse Vader 
zeer dankbaar. Voor Joppe Tiemen wil ik onderstaande tekst nog graag meegeven: 
 
Weet je dat de Vader je kent? 
Weet je dat je van waarde bent? 
Weet je dat je een parel bent, 
een parel in Gods hand, 
een parel in Gods hand! 
 
wijkouderling Henk Hofsink 
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VERSLAG VAN DE KERKENRAADSVERGADERING 27 JANUARI 2020 
 
P.J. Krijgsheld opent de vergadering met het lezen van Efeze 4:1-16 en daarna een 
samenvatting van een bevestigingspreek voor ambtsdragers van Jos Douma.  
Hoe kunnen we het werk in de gemeente verdelen. Besteden we het werk niet teveel 
uit aan de ambtsdragers? Efeze 4 is een soort handvest voor gemeente-zijn. De liefde 
staat centraal. Gemeente-zijn is: samen volledig toegroeien naar Christus.  
Overgenomen uit de samenvatting: Wat is nu kenmerkend voor de vijf bedieningen 
(rollen, functies) die Paulus noemt? 
1. Apostel: iemand die graag aandacht vraagt voor het fundament en de missie van 
kerk-zijn (trefwoorden: vernieuwing, uitbreiding, overzicht, iedereen inschakelen, 
bovenlokale focus, visie vasthouden.) 
2. Profeet: iemand die graag de vraag stelt: ‘wat zegt God in deze situatie?’ 
(trefwoorden: luisteren naar Gods stem, aanbidding, gebed, onrecht benoemen, 
voelen wat God voelt, oproep tot bekering, urgentie, geestelijk onderscheiden, 
wapenrusting, kritische vragen stellen, gerechtigheid.) 
3. Evangelist: iemand die graag mensen uitnodigt om Jezus te leren kennen 
(trefwoorden: communiceren, relevantie, uitnodigend zijn, getuigen, anderen 
aanmoedigen om te evangeliseren, evangelie van het koninkrijk). 
4. Herder: iemand die graag liefdevolle aandacht geeft aan mensen (luisteren, 
verbondenheid, eenheid in het lichaam, liefdevolle gemeenschap bevorderen, 
zorgen, helpen om discipel van Jezus te zijn, inclusief zijn, familiegevoel). 
5. Leraar: iemand die graag bijbeluitleg en onderwijs geeft aan mensen (wijsheid, 
begrip, liefde voor de Schrift, Woord en Geest, leerprocessen inrichten, theologie, 
denken en leven integreren, cultuur van een leven lang leren). 
 
Het gaat om de gemeente, ieder verschillend met verschillende talenten. Het werk 
van het ambt is niet altijd in 1 vorm te vatten…. Moet elk het schaap met 5 poten 
zijn? Ieder heeft iets wat je beter ligt. De een is meer en liever pastoraal bezig, en 
een ander heef mogelijk meer bestuurlijke gaven. Hier kan een kerkenraad gebruik 
van maken. Waar ben je sterk in en waar minder sterk.  
Het is lijkt ons goed om hierover te spreken wanneer er nieuwe ambtsdragers zijn: 
hoe organiseren we het ambtswerk zo, dat ieder zijn talenten kan inzetten. 
We zingen samen: Gezang 167: 1 
 
Hierna spreekt ieder zich uit hoe hij hier zit, vervolgens ook het censura morum, 
niemand heeft bezwaren over het functioneren van de mede-ambtsdragers. Goede 
samenwerking. Dankbaar thuiskomen na een vergadering geeft ook weer energie!  
Het valt wel eens tegen om je ambt echt goed te doen, niet altijd heb je voldoende 
energie.   
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* Naar aanleiding van de vraag naar de TU heeft K. Plas een antwoord gekregen over 
hoe er over de evolutietheorie wordt gesproken. Het boek: ‘Zie het was zeer goed’ 
werd genoemd. Dit heeft hij aangeschaft, best indrukwekkend! 
* Iedereen is aanwezig.  
* Op de oproep in Koinonia over een hulpkoster is de eerste aanmelding binnen. 
* De bouwcommissieleden zullen gevraagd worden om iemand erbij te vragen. Wel 
goed als er 3 commissieleden zijn. J.H. Ammeraal is eerst vanuit de KR aanspreek-
punt.  
* De liturgiecommissie wordt gevraagd om te kijken naar het contact met de 
gastpredikanten over de liturgie. Er is vaak onduidelijkheid over wat er precies 
gezongen moet worden bv. Dit is voor het beamteam niet prettig werken. 
* Hierna gaan we de groslijst opstellen. Aan de hand van de briefjes die uit de 
gemeente zijn ingediend stellen we een lijst met namen op voor het ambt van 
ouderling en voor het ambt van diaken. De broeders die op de lijst staan zullen de 
komende week worden bezocht met de vraag of er onoverkomelijke bezwaren zijn 
op dit moment. Het afgelopen jaar waren 2 vacatures van diaken niet ingevuld, voor 
een nieuwe diaken zou gelden dat zijn termijn een termijn is van 2 jaar i.p.v. 3 jaar. 
* Voor 16 februari is de doop aangevraagd door Freerk en Else Oudman voor hun 
zoon Joppe, er waren voor eerdere zondagen wat praktische bezwaren.  
In deze dienst zullen ook André en Chayenne Weening belijdenis doen en André en 
hun kinderen zullen gedoopt worden. Ds. Kanis gaat die dienst voor, hij heeft ook 
met hen een gesprek gehad. We realiseren ons dat ds. Kanis veel voor onze 
gemeente doet op het moment. De liturgiecommissie zal gevraagd worden om hier 
aandacht voor te hebben. Janneke Prins die veel gesprekken heeft gehad met het 
echtpaar Weening zal worden uitgenodigd om de belijdenisdienst bij te wonen. 
* K. Plas heeft een email van Charlotte Otten (vriendin van Arnold Doornbos) 
ontvangen; zij wil graag lid worden van onze gemeente. Eerder was zij bij ons al 
toegelaten tot het Avondmaal. Charlotte was aangesloten bij de VBG de Brug in 
Hoogeveen, kwam eerder wel vanuit de GKv. Zij wil samen met onze gemeente God 
eren. Voelt zich welkom in onze gemeente.  
* K. Plas heeft een gesprek gehad met Sander Von Hebel (vriend van Ineke 
Doornbos). Hij wil ook graag belijdenis doen. Hier zal een datum voor gepland 
worden met Sander en ds. Rozenbrand van Winsum. Hij heeft met hem gesprekken 
gehad. Wat fijn om dit zo te mogen horen, meer leden die van buitenaf zich bij ons 
welkom weten, maar bovenal “Ja” willen zeggen tegen God hun Vader!  
* De kascontrole van de kerk wordt geregeld. 
* We vieren al een aantal jaren samen met de gemeente van Middelstum de stille 
week voor Pasen, mogelijk kan dit (ook) samen met de CGK en PKN? Hier zal contact 
over gelegd worden. 
* M.A. Doornbos doet verslag van de classisvergadering van 10 december; puntje 
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onder andere is dat er weinig visitatoren zijn binnen de classis vanwege weinig 
predikanten. 
* P.J. Krijgsheld deelt nog met ons hoe het organisatorisch gaat in de 18+ groep. 
* Bij de ingekomen stukken is een uitnodiging voor een congres over scheppings-
geloof wat waardevol is voor de uitoefening bij de wetenschap. Hierover zal iets in 
Koinonia komen en in het gebed zal hier aandacht aan gegeven worden. 
* Na een persoonlijke rondvraag zingen we nog vers 3 van gezang 176 en sluit de 
preses de vergadering. 
 
 
 
KORT VERSLAG VAN DE KERKENRAADSVERGADERING 3 FEBRUARI 2020 
 
J.H. Ammeraal opent de vergadering met gebed en het lezen van Handelingen 2:43-
47: …allen die het geloof hadden aanvaard, bleven bijeen en hadden alles gemeen-
schappelijk…. Elke dag kwamen ze trouw en eensgezind samen in de tempel, braken 
het brood bij elkaar thuis en gebruikten hun maaltijden in een geest van eenvoud en 
vol vreugde. En Handelingen 20:7, hierin staat: ...op de eerste dag van de week 
kwamen we bijeen voor het breken van het brood…. We zingen daarna psalm 36:3. 
Hij leest een deel van een artikel van ds. Boomsma over het vieren van het Heilig 
Avondmaal.  
Rituelen binnen een gemeente. O.a. het vieren van het avondmaal. Moet het vaker? 
Gemiddeld wordt er in gemeentes ongeveer 4-6 x per jaar avondmaal gevierd, 
gewoontevorming ligt op de loer. Ons ‘vieren’ lijkt soms wel in beton gegoten. Kan 
het anders? Mogelijk hebben wij meer rituelen nodig. Mogelijk variatie. Waarom niet 
een seizoen afsluiten bv. met een maaltijd. Een maaltijd kan verbindend zijn. Goed 
om het vieren van het geloof te doen m.b.v. brood en beker. 
Eind van het artikel: En hebt u wel eens meegemaakt dat er rond het bed van een 
ernstige zieke Avondmaal werd gevierd? Samen met gezinsleden en vrienden? 
Indrukwekkend en geloofsversterkend is dat. Met wat we in ‘huis’ hebben, kunnen 
we veel meer doen. Stel je voor dat je samen Avondmaal viert (en waarom zou dat 
niet kunnen?) wanneer een kind het huis uit gaat. Hoe verbindend kan dat wel niet 
zijn?  
Waar de geloofspraktijk -ook in het gezin- slijtage vertoont, wordt het tijd om op een 
creatieve manier te zoeken naar zinvolle vormen. Zou het vieren van het geloof met 
behulp van brood en beker daar niet mogelijkheden voor bieden? Het doel is je 
geloof te versterken. We hebben er even doorgesproken dat er verschillende visies 
zijn, ook vaste afspraken.  
Dit stukje zet tot nadenken. 
Ook deze week kon iedereen weer aanwezig zijn. 
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* Er wordt verslag gedaan over de bezoeken die gedaan zijn door de KR-leden aan de 
broeders die op de groslijst staan. Een aantal broeders heeft wel bezwaren om te 
dienen in het ambt. 
Omdat er niet voldoende namen zijn, kunnen we helaas geen dubbeltallen aan de 
gemeente voorstellen. We gaan aan de gemeente voorstellen: 
- br. J.L. (Jan) Bijsterveld wordt benoemd als ouderling; 
- br. A.F. Vaatstra en br. M. Huizinga worden benoemd als diaken.  
* Het Heilig Avondmaal hebben we geëvalueerd, mogelijk kunnen gemeenteleden 
die langdurig aan huis gebonden zijn thuis het Avondmaal meevieren. We gaan 
hierover nadenken en met de betreffende mensen in gesprek of er behoefte aan is. 
* De gemeentevergadering van 27 maart wordt voorbereid: in ieder geval op de 
agenda: de financiën, evaluatie met de gemeente over de samenwerking met 
Middelstum. Verder wordt het onderwerp: “De Bijbel een betrouwbaar boek?” 
voorbereid. 
* Even doorgesproken over 16 februari, een dienst waarin DV gedoopt mag worden 
en belijdenis afgelegd. Nog wat praktische zaken komen langs. 
* Een volgende vergadering zal het beleid van het jeugdwerk worden besproken. 
* De volgende vergaderingen die gepland staan: 24 februari smal en 16 maart breed.  
J.H. Ammeraal dankt met ons nadat we nog 3 verzen zongen van: Zegen ons Algoede, 
lied 456. En de preses M.A. Doornbos sluit de vergadering. 
 
 
 
UITNODIGING AAN ALLE GEMEENTELEDEN 
 
Zoals in de vorige Koinonia is aangekondigd is het op 27 maart 2020 om 19.45 uur de 
gemeentebijeenkomst. 
Een gemeentebijeenkomst. We noemen het niet perse een vergadering, maar het is 
een moment om elkaar buiten de eredienst als gemeente te ontmoeten en te 
spreken. Onder andere praktische zaken kunnen een plek hebben, maar het is dan 
ook heel goed om een actueel onderwerp te bespreken. 
Op de agenda komt: 
* De Bijbel een betrouwbaar boek? Stef Heerema (zie ander stukje). 
* De financiën van de kerk. Deze bijeenkomst is een moment dat de financiën 
worden verantwoord en dat er vragen over gesteld kunnen worden. 
* De evaluatie hoe de samenwerking met Middelstum ervaren wordt. Nu beleggen 
we alle middagdiensten samen. Vragen hoe u dit in de toekomst ziet, wat wordt er 
verwacht door u als gemeenteleden, waar loopt u tegen aan, wat is fijn maar ook wat 
kan er anders. 
* Als u nog iets met andere gemeenteleden zou willen bespreken, horen wij als 
kerkenraad dit graag! 
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Iedereen van harte welkom. De inleiding van Stef Heerema over de hele diepe 
ondergrond (geologie) – zondvloed en de betrouwbaarheid van de bijbel is voor 
iedereen.  
 
 
IS DE BIJBEL WEL BETROUWBAAR? 
  
De zondvloed is een mooi verhaal, een ark die volgestopt wordt met allerlei dieren. 
Samen lopen ze de plank op de ark in. Er zijn mooie plaatjes en schilderijen van. De 
vredesduif die door Noach wordt uitgelaten en met een olijftak terugkomt. Iedereen 
kent dat symbool. Plaatjes van de schepping zijn ook schitterend mooi, in allerlei 
culturen in heel veel schilderijen verwerkt. 
Maar echt geloven dat het zo gegaan is, dan wordt je uitgelachen in deze wereld. 
Was dat maar zo, ook in de kerken wordt je tegenwoordig daarvoor uitgelachen. 
Predikanten preken daarover: de schepping staat in de bijbel, maar de Here God 
heeft het allemaal via evolutie gedaan. 
Tegelijk lezen we in de bijbel van mensen die verscheurd zijn omdat ze geloven. 
Mensen die vermoord zijn omdat ze geloven. Mensen die geloven dat de Here Jezus 
dood is geweest en weer leeft, zelfs in de Hemel is bij God. 
Er is pas een congres geweest hierover waaraan ook de TU in Kampen heeft 
meegewerkt. Twee citaten daarvan van twee docenten uit Kampen: 
Gert Kwakkel (Hoogleraar Oude Testament TU Kampen): “Wat betekent dit voor de 
verhouding tussen christelijk geloof en evolutie? …. Bijbel en natuurwetenschap 
geven zo twee verschillende ‘plaatjes’. Wij kunnen proberen die in elkaar te 
schuiven, maar hoeven niet in paniek te raken als dat niet lukt. Beide ‘plaatjes’ 
kunnen naast elkaar fungeren, zolang je maar het doel, de waarde en de beperkingen 
van elk van beide ziet”. Hiermee geeft Gert Kwakkel aan dat de evolutie waar kan zijn 
en dat de schepping waar kan zijn tegelijk. 
Koert van Bekkum (Universitair docent Oude Testament TU Kampen): “Ooit was een 
grote vloed die de bewoonde wereld overstroomde. Tegelijk past hier een 
nadrukkelijke kanttekening: het is op dit moment niet mogelijk hier een 
verantwoorde historische reconstructie van te bieden”. Ergens anders in zijn stuk 
geeft hij aan dat het om een plaatselijke vloed ging, omdat het wetenschappelijk 
verder niet onderbouwd wordt. 
Genesis 17 laten ons een totaal ander beeld zien. 
  
Wat geloof ik, wat gelooft u? 
Geloven we dat God machtiger is dan wij? Geloven we, dat Abraham en Sara toen ze 
zo oud waren nog een zoon kregen? Geloven we dat het volk Israël door de Rode zee 
heen liep? Geloven we de plagen van Egypte? 
Daarover gaan een paar dingen de komende tijd: 
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- Eind maart wordt een conferentie gehouden hierover. We willen graag deze 
conferentie aan de Here opdragen in de voorbede eind maart. Dat er eerlijk 
gesproken mag worden over onze Schepper. Dat we van Hem inzicht mogen krijgen 
in Zijn Woord en Zijn grootheid. 
- Op onze voorjaarsgemeentebijeenkomst hopen we daar ook over te spreken. 
Daarvoor hebben we Stef Heerema uitgenodigd. Stef Heerema heeft onderzoek 
gedaan naar de grond onder ons en hoe die er uit ziet. Daar zijn hele duidelijke 
verbindingen met de zondvloed. Hij neemt ons mee op zijn reis door bijbel en diepe 
ondergrond. Het is de bedoeling dat we dan eerst Stef aan het woord laten. Dan kan 
iedereen mee luisteren, ook onze kinderen en anderen die belangstelling hebben. 
Daarna komen dan de financiën aan de beurt. 
  
Daarom iedereen van harte welkom om mee te denken, mee te discussiëren, mee te 
bidden. 
 - Voorbede: zondag 15 maart. 
- Conferentie over schepping, wetenschap en ethiek: 21 maart 
(www.oorsprong.info). 
- Gemeentevergadering: 27 maart 2020 om 19.45 – Stef Heerema over de betrouw-
baarheid van de bijbel in relatie tot zondvloed en moderne wetenschap 
 
Groeten, Klaas Plas 
 
 
VAN DE GEMEENTE        
 
CHARLOTTE 
 
Hallo allen, aan mij als nieuw lid de eer om een stukje te mogen schrijven. 
Ik ben Charlotte Otten en na 3 april een Doornbos. Super leuk natuurlijk en Arnold is 
dan ook de reden waarom ik het mooie Drenthe achter me laat en ga wonen in 
Kantens. (Haha dit klinkt misschien een beetje negatief maar ik vind het hier ook 
prachtig, uitgestrekte landerijen en ruimte, veel ruimte.) In mijn dagelijkse leven 
werk ik met mensen met een licht-verstandelijke beperking en om de weekenden in 
een woonhuis met jongeren die om verschillende redenen niet meer thuis kunnen 
wonen. Een hele  leuke afwisselende baan en ik geniet er van om samen met hen 
creatief bezig te zijn en de dagen zinvol in te vullen. Daarnaast ben ik veel bij Arnold 
op de boerderij en zien we het wel zitten om in de toekomst dagbesteding of 
misschien zelfs wel een andere vorm van zorg aan te bieden. Maar alles op zijn tijd, 
en ik geloof dan ook dat God hiervoor deuren zal openen. Ik kom oorspronkelijk uit 
een gereformeerde kerk en sinds een aantal jaren ga ik naar een baptisten 
gemeente; dit is voor mij een plek waar de preken en muziek me raken en waar ik 

http://www.oorsprong.info/
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Jezus echt heb leren kennen. Het is hier in Kantens dan wel even wennen, geen band 
en opwekkingsliederen maar ik voel me hier zeker welkom: koffieochtend na een 
dienst, een fijne groeigroep, mensen die een praatje maken, ons uitnodigen op de 
koffie of zomaar een lief kaartje sturen, dat zorgt er zeker voor dat ik me hier steeds 
meer thuis voel. Samen Hem eren door dienaar te zijn van en voor de Allerhoogste! 
En dat gaat met vallen en opstaan en dat lukt mij zeker niet zonder mede-christenen 
daarom vind ik het heel fijn dat ik welkom ben in deze gemeente. 
Tot bij de koffie! 
groetjes Charlotte 
 
 
GEMEENTEPROJECT 
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VAN HET JEUGDTEAM 
 
Johannes vertelt…. een muzikale wandeltocht door het evangelie 
Eindelijk was het dan zover, 
op woensdag 12 februari trad Jan Jaap Wubs in 
de “Damstee” op met zijn liedjesprogramma voor 
de hele gemeente. 
  
 
 

Een mengeling tussen 
bijbelstudie en luisteren naar zijn 
aansprekende liedjes, met het 
bijbelboek Johannes als 
uitgangspunt. Het was een 
mooie avond!  

 
 
 
    www.johannesvertelt.nl 
 
OPROEP 

 Wie wil of kan van mij mijn taak in het jeugdteam overnemen? In Koinonia 
van januari heb ik daarvoor al een oproep gedaan, helaas nog niet iemand 
die het stokje kan of wil overnemen van mij. Bij deze een herinnering om er 
toch even over na te denken of dit wat voor je kan zijn om te doen. Voor mij 
is het dubbel: scriba zijn en jeugdteam. Het is altijd mooi werk geweest om 
te doen, maar na jaren goed om te stoppen en mogelijk nieuwe inbreng in 
het JT. Reactie naar dia.bijsterveld@gmail.com of 06-128 66 736 

 
 
JEUGDLEIDERSCONFERENTIE IN LUNTEREN 
 
Vrijdagavond 7 februari en zaterdag 8 februari zijn 
Anneke, Wikje en Trijnie naar een 
jeugdleidersconferentie geweest in Lunteren. 
Anneke: Erg opbouwende jeugdleidersconferentie gehad. Samen voor hetzelfde 
doel: er zijn voor de jongere in je gemeente! Lofprijzing aan God ging door het hele 
programma heen. We kregen vrijdagavond 3x een casus voorgeschoteld door een 
groep van Eduscenes. Hoe ging de leiding om met de jeugd (toneelstukje) en hier  

mailto:dia.bijsterveld@gmail.com
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konden we gelijk op reageren. Dit was een prikkelende inkijk op hoe een avond kan 
verlopen…. waar we weer wat van kunnen leren. 
Daarna volgde de spreker Arjan ten Brink: werk aan de relatie met de jeugd. 
Steekwoorden: - wij zijn de handen en voeten van Jezus, - Jesaja 43 vers 4…. lees 
maar eens!, - geef hoop, - heb lief! ... God houdt van jou en daarom ik ook, - kom 
zoals je bent, - zonder vooroordeel de jeugd ontmoeten, - ze worden groot in een 
hele andere cultuur dan wijzelf…. leef je in, verdiep je erin, - je mag kwetsbaar naar 
Jezus gaan, - Jezus is onze hoop op deze aarde. 
Wikje: Samen met Trijnie heb ik de workshop “het jongerenbrein” bijgewoond. Dit 
was een hele interessante training. Het ging over hoe jongeren keuzes maken, wat 
hen drijft en waarom ze soms zo roekeloos kunnen zijn. Het was een erg waardevolle 
training waardoor ik weer meer begrip heb gekregen voor pubers. 
Daarna heb ik een workshop bijgewoond dat uitlegde hoe je moeilijke bijbelteksten 
kunt vertalen zodat jongeren de tekst makkelijker kunnen begrijpen. 
Het belangrijkste wat ik van de conferentie heb meegenomen is dat wat je doet bij 
het jeugdwerk je moet doen uit liefde en oprechtheid. Daarmee maak je oprechte 
connecties met mensen mee en vandaar uit mag je andere mensen vertellen en laten 
zien wie Jezus is voor hen. 
Trijnie: Na de workshop die ik samen met Wikje heb gedaan, heb ik “Kinderen en 
jongeren als inspiratiebron” bijgewoond. Anko Oussoren kan op een leuke en inspi-
rerende manier over jongeren vertellen. Hij vertelde o.a. dit: bij 12 tot 16 jarigen 
maakt het niet uit “wat je erin stopt”… dat blijft toch niet zitten. Behalve als het aan-
sluit bij hun leefwereld… als ze zien dat het ook op een ándere manier kan, dan zijn 
ze tot zegen van de héle gemeente! Vanaf 16 jaar hebben ze meer behoefte aan 
diepgang. Je kunt die jongeren die méér willen, daar zelf ook verantwoordelijkheid in 
geven. Sluit aan op hún wereld (maar wél jezelf blijven!) en laat ze zien dat ook jij 
niet zonder Jezus kan. Soms maken kleine dingen (die jij als jeugdleider bv. doet) heel 
veel indruk. Je hebt “maar” 5 broden en 2 vissen (!!). 
 
We zijn blij dat we de gelegenheid hebben gekregen om naar deze jeugdleiders-
conferentie te gaan. Je doet weer energie en inspiratie op. Fijn dat we zó met de 
jeugd bezig mogen zijn: “omdat Hij ze liefheeft”! 
 
Groeten: Anneke, Wikje en Trijnie 
 
 
LOGOS CONFERENTIE – BETROUWBAARHEID BIJBEL – OVERIGE 
  
Er gaat bijna geen dag voorbij of het gaat in de krant wel over de synode, man-
vrouw, betrouwbaarheid van de bijbel, onze God liefhebben – maar hoe. 
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Hoe betrouwbaar is de bijbel? De enigste die we dat kunnen vragen is onze Here 
God. En die heeft ons doorverwezen naar de bijbel. Op heel veel plaatsen ging het 
over de betrouwbaarheid van Gods Woord en het leven van mensen. We kennen al 
die verhalen wel. Hebreeën 11 is daarvan wel het grote voorbeeld. 
Noach, die in een tijd en op een plek waar er geen overstromingen waren op het 
droge een ark bouwt. Hij schijnt er jaren over gebouwd te hebben. Al die jaren 
verdedigen, dat Gods Woord meer is als de wetenschap dat het daar altijd droog 
blijft. 
Abraham, die op de leeftijd van 100 gelooft dat God hem een eigen zoon geeft. Dit 
tegen de wetenschap van die tijd (en de onze trouwens ook) in. 
Het hele volk Israël bij Jericho: 7 dagen rond de stad trekken en dan vallen de muren 
om. Wat zullen de mensen gelachen hebben, alleen om de stad heen trekken. 
Misschien zijn er ook veel Israëlieten die getwijfeld hebben. Maar wat deed de Here 
God. 
Paulus die gevangen wordt. In Caesarea komt hij voor twee koningen en had vrij 
kunnen zijn. Maar hij vertrouwd op Gods Woord en gaat verder naar de keizer, om 
ook daar over de Here God te vertellen. 
De Joodse Richard Wurmbrand komt in de tijd van de 2e wereldoorlog in Roemenië 
tot geloof. Toch luistert hij naar Gods Woord en verkondigd hij God aan Roemenen, 
Duitse soldaten, Communisten. Ook al komt hij daardoor in de gevangenis. 
En wat te denken van zoveel mensen in Iran, China, Noord Korea. De wetenschap 
zegt dat God niet bestaat. Maar ze hebben God lief en gaan verder. 
  
Nu zijn wij aan de beurt. Geloven we Gods Woord zoals Noach en Abraham en al die 
mensen uit Hebreeën 11? En al die mensen na Hebreeën 11? 
De discussie hoe we moeten omgaan met evolutie-schepping, de zondvloed en zo 
veel meer is daar een onderdeel van. 
  
Veel Christenen vragen zich af hoe we de bijbel moeten lezen. Is alles wat er in staat 
wel waar? Of hoe moeten we dat toepassen. Zeker als de moderne wetenschap soms 
dingen heel anders laat zien. De evolutietheorie en de zondvloed zijn voorbeelden 
van zulke discussiepunten. Hoe gebruiken we de informatie die we krijgen. Of alles 
wat we leren op school en lezen en zien. 
Op 21 maart wordt daarom een congres over Schepping, Wetenschap en Ethiek 
georganiseerd. De doelgroep van dit congres is: studenten, predikanten, academici, 
leerkrachten en overige geïnteresseerden. Dus iedereen. Het programma is op de 
volgende website te vinden: https://www.oorsprong.info/programma. 
 
Deze organisatie wil Christenen laten zien, dat we Gods Woord helemaal kunnen 
vertrouwen. Ook als het gaat om schepping en zondvloed. Ze doen dat door Gods 
Woord te laten spreken en door wetenschappelijke bewijzen. Meer over deze 

https://www.oorsprong.info/programma
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organisatie is te vinden op www.logos.nl . Op de website van onze kerk staat er ook 
een verwijzing naar. De organisatie vraagt ook om ons gebed voor het werk dat ze 
doen. 
  
Ook onze TV laat een andere wereld zien. Gisteravond zag ik nog een stukje van het 
programma “First Dates” voorbij komen, gefocust op “IK”. Mijn plezier in een relatie. 
Daartegenover een preek over Jesaja 55:8-9: 8Want Mijn gedachten zijn niet uw 
gedachten, en uw wegen zijn niet Mijn wegen, spreekt de Heere. 
9Want gelijk de hemelen hoger zijn dan de aarde, alzo zijn Mijn wegen hoger dan uw 
wegen, en Mijn gedachten dan uw gedachten. 
Dat gerelateerd aan de IK maatschappij. Dan zijn er nog hele andere programma’s. 
Sinds kort hebben we een abonnement op Newfaithnetwork. Daar kan je Christelijke 
films bekijken voor kinderen, volwassenen en iedereen die daar tussenin zit. Films die 
spannend zijn, met verdriet, maar waar niet IK het middelpunt is, maar onze Here 
God. Wat is het dan heerlijk om een spannende film te bekijken, als de Here God 
daarin groot gemaakt wordt. Probeer het maar eens 14 dagen gratis. 
  
Klaas Plas 
 
 
VOEDSELBANK 
 
Er kon weer heel wat opgehaald worden voor DE VOEDSELBANK, de afgelopen 
maand, fijn hoor. 
En ik heb het boodschappenlijstje bekeken: 
Koffie, thee, limonadesiroop, wasmiddel. 
Maak maar een keuze. 
Groet Tineke en Greet 
 
 
BIJBELSTUDIE         
 
BIJBELSTUDIEVERENIGING “OP GODS WOORD GEGROND” 
 
In de maand maart komen wij als vereniging nog 1x bij elkaar rondom het bijbelboek 
Openbaring. 
Op woensdag 4 maart bent u welkom om met ons uit het boek: Leeuw en Lam, 
hoofdstuk 8 te bespreken. Dit behandelt Openbaring 17 en 18, Babylon. 
Hierna begint het gemeenteproject, daar geven we alle ruimte aan en stoppen dit 
seizoen met deze bijbelstudiebijeenkomsten. 

http://www.logos.nl/
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  Andere jaren organiseerden we vanuit deze vereniging een attentie voor de 
ouderen in onze gemeente. De kosten werden door de diaconie gedragen. 
Meestal deden we dit voor Kerst. We hebben vorig jaar in de maand januari 
iets rondgebracht. Vaak mooi om zo een aanleiding te hebben om bij 
medegemeenteleden binnen te stappen. Zowel jongeren als ouderen. Mag, 
nee moet eigenlijk veel vaker, maar…. tot nu hebben we mede doordat we 
soms met weinig leden waren nog geen initiatief hiertoe genomen.  

 WIE wil of kan hier iets in betekenen? In de tijd voor Pasen (begin april) is 
ook een goede tijd om onze medegemeenteleden es iets te brengen. 

 Graag aanmelden bij Dia Bijsterveld, dia.bijsterveld@gmail.com of 06 128 66 
736  

 Bij weinig reactie gaat deze actie niet door, maar het zou fijn zijn als dit wel 
vanuit de gemeente gedaan wordt. 

 
 
BIJBELSTUDIEGROEP 
 
De Bijbelstudiegroep vergadert op dinsdag 3 maart om 20.00 uur bij Wim en Greetje 
Wildeboer. We gaan verder met de Heidelbergse Catechismus, vr&antw. 18 en 19. 
Je bent van harte welkom! 
 
 
BINNENGEKOMEN KOPIJ        
 
KOM, KIJK EN ONTDEK DE ZORG VAN SPRANK 
 
Open dag zaterdag 21 maart 
Wil je eens binnenkijken bij een locatie van Sprank of meer weten over beschikbare 
plaatsen, vrijwilligerswerk, stage of werken in de zorg voor mensen met een verstan-
delijke beperking? Kom dan 21 maart tussen 13 en 16 uur naar de Open Dag in:  

Bedum: De Ransuil, Ransuil 29, woonlocatie en dagbesteding 
De Steenuil, Steenuil 24, woonlocatie 
Charitas, De Vlijt 8, dagbesteding 

Zuidhorn: Tamarisk, Woonhaven 1-5d, woonlocatie 
Middelstum: Fraam, Fraamweg 6, dagbesteding 
Roden: Bernhardpassage, Bernhardpassage 66, woonlocatie 
Haren: Buitenhorst, Oude Middelhorst 24, woonlocatie 

Sprank biedt zorg, ondersteuning en dagbesteding aan mensen met een 
verstandelijke beperking die zich thuis voelen in een christelijke omgeving. 
Meer informatie: www.stichtingsprank.nl 
 

mailto:dia.bijsterveld@gmail.com
http://www.stichtingsprank.nl/
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DIT KONINGSKIND GESPREKSAVOND 
 
Hartelijk welkom op de gespreksavond op 
dinsdag 17 maart om 20.00 in de Gkv te Baflo. 
We mogen onze ervaringen delen en elkaar tot steun zijn. 
Het gespreksonderwerp is: ‘Geloofsopvoeding bij kinderen met een beperking 
waaronder Autisme’ 
Ben jij vader of moeder van een kind met autisme of een andere beperking? Geef je 
catechisatie of bijbelclub en loop je tegen dingen aan? Heb je vragen of ervaringen? 
Kom langs om mee te praten. 
Zorg voor onze broers en zussen met een beperking is zorg voor ons allemaal. 
 

 
LENTE IN DE KERK! GELOVEN IN BLOEI 
 
Op zaterdag 21 maart 2020 vieren we samen de lente in de kerk. Door muziek, inspireren- 
de verhalen, workhops, getuigenissen en ontmoeting. Omdat we geloven dat God bloei 
geeft. Ontdek bloesem in oude kerken, bloei in internationale gemeenschappen en hoor 
verhalen van nieuwe kerkplanten! Congrescentrum De Pijler, Lelystad 
www.lenteindekerk.nl                                                                            Weet wat je gelooft/IZB 
 
 
NGK EN GKV GAAN SAMEN VERDER 
 
We gaan door op de weg naar één kerkgemeenschap – dat is heel in het kort de samen- 
vatting van het zogeheten koersbesluit. In 2017 spraken de Nederlands Gereformeerde 
Kerken en de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) het verlangen uit naar hereniging van 
beide kerken. Het koersbesluit zet dat verlangen om in een concreet besluit: we gaan het 
nu, als God het wil, ook daadwerkelijk doen. ‘Bij alles wat we nu gaan doen, houden we 
voor ogen dat we samen één kerk willen worden, één kerkgemeenschap.’ Zo vat Frans 
Schippers het besluit samen dat op 8 februari jl. door de landelijke vergadering (NGK) en 
generale synode (GKv) gezamenlijk en unaniem genomen is. Schippers is voorzitter van de 
landelijke vergadering. 
De circa 70 afgevaardigden naar de gezamenlijke vergadering kwamen op 7 en 8 februari jl. 
voor het eerst bij elkaar. Een belangrijk doel van deze besloten bijeenkomst was kennis- 
making en bezinning. Uit alles bleek dat door deze gesprekken van hart tot hart het onder- 
linge vertrouwen gegroeid is. In een evaluatie na afloop van de kennismakingsdagen werd 
gesproken over vertrouwen om samen door te gaan op de ingeslagen weg: ‘We zitten op 
de goede toonhoogte.’ Gerefereerd werd aan wat Paulus schrijft in zijn brief aan de Filip- 
penzen: laten we op de ingeslagen weg voortgaan (3:16) vanuit grote verbondenheid met 

http://www.lenteindekerk.nl/
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de Geest, eensgezindheid en eenheid in liefde (2:1,2). 
Overigens betekent dit koersbesluit niet dat er in plaatselijke kerken nu ineens van alles 
zou moeten veranderen. Synodevoorzitter Melle Oosterhuis zei daarover: ‘Ook als we één 
kerk worden, kun je nog heel lang plaatselijk naast elkaar een van oorsprong Nederlands 
Gereformeerde en een van oorsprong vrijgemaakte kerk hebben, die samen deel uitmaken 
van dat ene nieuwe kerkverband. Er is geen sprake van iets wat als dwang gevoeld moet 
worden naar aanleiding van dit koersbesluit.’   
Na afloop van deze bijeenkomsten werd een dubbelinterview met de beide voorzitters op- 
genomen, dat u kunt bekijken op www.vimeo.com/390467119.  
 
 
ONDERWEG JAARGANG 6 NUMMER 3 
 
Nummer 3 van OnderWeg heeft als thema gamen. Gamen is niet meer weg te denken uit 
het leven van veel mensen. Vanuit een positieve, nieuwsgierige benadering maken we dit 
nummer over hoe gamen steeds meer verweven raakt met ons dagelijks leven en of dit 
wat met ons doet. 
Het themagedeelte begint met een beschouwing die is getiteld: Is gamen een onschuldig 
tijdverdrijf of geestelijk gevaarlijk? Gaming is groots. Voorzichtige schattingen stellen dat 
Nederland ruim een miljoen gamers telt. Christenen denken behoorlijk verschillend over 
gamen. Marijn Vlasblom, voorganger van een baptistengemeente in Ede, gaat in op de 
vraag: ‘Gamen, wat kun je daar als gelovige mee?’ 
Johan houdt van gamen. Hij stond jarenlang voor de klas en schrijft boeken over theologie. 
Bij het jeugdwerk van de Protestantse Kerk (JOP) houdt hij zich met allerhande innovaties 
bezig. In het interview komt zijn visie op gamen naar voren. Hoe kijkt hij naar gamende 
pubers? En welke adviezen geeft hij ouders die daar moeite mee hebben? 
In de reportage komen vier gamers aan het woord. Gamen is een levensstijl geworden voor 
het echtpaar Arno en Mieke. Marlieke is studente Medische Biotechnologie en gamer. 
Gideon zit in mavo 2 en gamet een tot drie uur per dag. Alle vier zijn ze christen. Wat 
spreekt hen in het gamen aan? Op welke manier speelt bij het gamen hun geloof een rol? 
In de rubriek Eyeopener houdt Almatine Leene een Bijbelstudie over Hooglied 5:2. Als 
christenen praten over seksualiteit gaat het al gauw over wat wel en niet mag. Dit zorgt er- 
voor dat seksualiteit in een negatief daglicht komt te staan en veel christenen met schuld- 
gevoelens rondlopen. Opvallend genoeg is de Bijbel veel positiever over seksualiteit. Van 
deze tekst in Hooglied druipt de erotiek af. 
Ga naar onderwegonline.nl/gratis voor een gratis en vrijblijvend proefabonnement. 
 
ONDERWEG JAARGANG 6 NUMMER 4 
 
Nummer 4 van OnderWeg heeft als thema christelijke toekomstverwachting. Er zijn veel 

http://www.vimeo.com/390467119
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verschillende manieren om tegen de toekomst aan te kijken. Zoveel stemmen en zoveel 
belangen. Misschien is het wel de uitdaging om je het mooiste voor te stellen? En je er dan 
in te verheugen dat je er zeker weten naast zit? Maar God ziet dat het goed is.  
Het themagedeelte begint met een beschouwing van Wim Rietkerk ‘Van hemelverlangen 
naar koninkrijksverwachting’. Wim Rietkerk gaat in zijn artikel in op de vraag: ‘Welke kante- 
ling vindt bij de koninkrijksverwachting in de loop der tijden plaats en wat betekent dat 
voor ons geloof?’ 
Hoe concreet wordt ons in de Bijbel de toekomst voorzegd? Leven we in de eindtijd, is de 
wederkomst van Christus aanstaande? Wat betekent je idee over deze dingen voor het 
leven vandaag? Zijn we niet tot marionetten gemaakt? In het interview geven Gert van de 
Weerd, Wouter Slob en Rob van Houwelingen elk hun visie op de toekomst.  
Leeft er een ongemakkelijk gevoel rond toekomstverwachting? Voelen we verlegenheid 
bij het nadenken over toekomstverwachting? Of vinden we er juist inspiratie in voor het 
leven van elke dag? Karel Smouter neemt de lezer mee van ongemakkelijkheid naar een 
meer ontvankelijke houding.  
Een ontmoeting met Frans Korpershoek. In Maassluis en omstreken staat hij bekend als de 
oprichter van een goedlopende kringloopwinkel, al kent christelijk Nederland hem vooral 
als zanger van Sela. ‘Ik voel me nog steeds geen geweldige zanger, maar ik weet wel dat ik 
een boodschap goed kan overbrengen.’ 
Ga naar onderwegonline.nl/gratis voor een gratis en vrijblijvend proefabonnement. 
 
 
PODCAST: 40 DAGEN HIER & NU 
 
De veertigdagentijd is een periode van verwonderen en vernieuwen. Van verstillen en 
verminderen. Een tijd om bewuster stil te staan bij de komst van het Koninkrijk van God. 
Dat rijk brengt de liefde, schoonheid en vrede waar we zo hartstochtelijk naar kunnen 
verlangen. Toch voelt dat koninkrijk vaak nog als toekomstmuziek. Kunnen we in het hier 
en nu al iets daarvan ervaren en delen met anderen? Wij geloven dat van harte! 
 
40 dagen hier & nu verbindt jouw dagelijkse leven met Gods wereld. De serie biedt een af- 
wisselende inhoud die kan bestaan uit een overdenking, een bijbeltekst, een verdiepings- 
vraag, een lied of een kort gebed. Ook krijg je regelmatig een praktische suggestie of een 
leuke uitdaging. Meld je aan en ontvang vanaf woensdag 26 februari tot en met eerste 
paasdag zes keer per week een bericht met een link naar de pagina waar je de podcast van 
die dag kunt beluisteren. Uiteraard kun je ook luisteren via Spotify of je favoriete podcast 
app. Ga naar: 40dagenhierennu.nl 
40 dagen hier & nu is een initiatief van: *Diaconaal Steunpunt *Missionair Steunpunt 

*Opkijken.nl *Verre Naasten *Lume *CGK Diaconaat 
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SYNODE VERGADERT OVER M/V-BESLUITEN 
 
Op 23 en 24 januari jl. heeft de generale synode zich uitgebreid beziggehouden met de 
vragen over en de bezwaren tegen het besluit om vrouwelijke ambtsdragers toe te laten 
in de kerken. Een commissie was eerder al aan het werk gegaan om gesprekken te voeren 
met bezwaarde gemeenten en om een goed onderbouwd antwoord voor te bereiden. Zij 
presenteerden hun eerste, voorlopige bevindingen in een raamwerknotitie, die tijdens 
deze vergaderdagen in goede harmonie grondig tegen het licht werd gehouden. Uit die 
bespreking werd de conclusie getrokken dat de commissie verder kan gaan op de ingesla- 
gen weg. 
Naar verwachting zal het definitieve antwoord op de vragen en bezwaren op 24 april a.s. 
gegeven worden. Wilt u meer weten over de strekking van de raamwerknotitie, lees dan 
op www.lv-gs2020.nl het bericht onder GKv/Actueel van 30 januari: “Synodenieuwsbrief: 
summiere strekking raamwerknotitie m/v en ambt”. 
De synode besloot verder om aan mensen met een afgeronde hbo- of bacheloropleiding 
theologie preekbevoegdheid te verlenen, mits ze een aanvullende eenjarige cursus preek- 
kunde aan de TU-Kampen of een gelijkwaardige instelling hebben gevolgd.  
D.V. op 7 en 8 februari a.s. komen de afgevaardigden naar de synode en de landelijke ver- 
gadering van de NGK voor het eerst bijeen voor nadere kennismaking en bezinning. 
Alles over de synode kunt u vinden op www.lv-gs2020.nl. Er staan o.a. een digitale folder 
en een drietal minidocumentaires die inzicht geven in een aantal onderwerpen waar de 
synode zich dit voorjaar over buigt. Na afloop van een vergaderdag wordt er ’s avonds 
meteen een verslag geplaatst. Bovendien wordt er na afloop van een reeks vergaderdagen 
een synodejournaal opgenomen dat zo snel mogelijk op de website komt. Ten slotte kunt 
u zich ook abonneren op de speciale synodenieuwsbrief.  
 
 

 
 

03-03 
04-03 
05-03 
06-03 
07-03 
09-03 
13-03 
14-03 
17-03 
24-03 
28-03 

Klaas Plas (54) 
André Weening (31) 
Barbera Spriensma-Bol (56) 
Regina Mosselaar-Kremer (47) 
Niels Wildeboer (19) 
Alle Freerk Vaatstra (42) 
Annemarie de Haan (20) 
Esmee Krijgsheld (8) 
Marco Ammeraal (24) 
Lindsay de Haan (13) 
J. Berghuis (89) 

VERJAARDAGEN 

http://www.lv-gs2020.nl/
http://www.lv-gs2020.nl/
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* 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 . 
* De Bijbelvereniging (voorheen de Nederlandse Gideons) brengt samen met Bible 
League Nederland, een nieuwe Vrijheidsbijbel uitbrengen. Evenals de vorige versie, zal 
ook deze nieuwe uitgave gratis worden verspreid onder gevangenen. 
* Op zaterdag 14 maart a.s. is er weer het voorjaarsconcertarrangement van Pastoraal Dia- 
conaal Centrum de Herberg, bestaande uit een wandeling en/of een concert. We wandelen 
een historische route bij Wolfheze van ongeveer 5 km. Ontvangst met koffie/thee om 11.00 
uur. Het concert begint om 14.30 uur. Informatie: www.pdcdeherberg.nl. 
* Het Platform Autisme in de kerk organiseert op D.V. zaterdag 4 april 2020 een studiedag 
voor (jong)volwassenen (16+) met autisme en hun gezinsleden. 

Aanmelden: 
Informatie: 

https://opwegmetdeander.nl/studiedag-autisme-thuis/ 
030-2363788 / info@ditkoningskind.nl 

* De GKV-organisatie Yachad wil de rol die de holocaust overleefd heeft een waardige 
plaats geven. Wilt u ook uw steentje bijdragen? Dat kan door uw bijdrage over te maken 
op bankrekeningnummer NL34 RABO 0348 9996 23 t.n.v. Yachad te Ommen o.v.v. “boek- 
rol project”. Als u via onze nieuwsbrief op de hoogte wilt blijven van het werk van Yachad 
kunt u de nieuwsbrief aanvragen via info@yachad.nl of via de website onderaan de home- 
page op www.yachad.nl 
 

EN VERDER… 

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  Anne 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 

mailto:kerkbladgkvkantens@gmail.com
http://www.pdcdeherberg.nl/
https://opwegmetdeander.nl/studiedag-autisme-thuis/
mailto:info@yachad.nl
http://www.yachad.nl/
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KERKELIJKE  STAND       
  
Ledenaantal: 
2-2 binnengekomen: Charlotte Otten 
16-2 binnengekomen en gedoopt: André en Chayenne Weening met Avalon en Noé 
16-2 gedoopt: Joppe Tiemen Oudman    

Belijdende leden:  84 
                       Doopleden:  45 
            Totaal:   129 leden  
 
AGENDA          

24 februari kerkenraad smal 
2 (en 16) maart Bijbellezing Handelingen, Refajahkerk Groningen 
3 maart  bijbelstudiegroep bij Wim en Greetje 
4 maart  bijbelstudievereniging “Op Gods Woord Gegrond” 
4 maart  collectemunten ophalen tussen 20.00 en 21.00 uur 
5 maart  gebedsgroep 
7 maart  startactiviteit Gemeente Project, 19.30 uur Gkv Damstee 
14 maart voorjaarsconcertarrangement “De Herberg” 
16 maart kerkenraad breed 
17 maart gespreksavond Dit Koningskind, 20.00 uur Gkv Baflo 
21 maart Open Dag Sprank, diverse locaties, 13.00 - 16.00 uur 
21 maart Vrouw&Event Zien!, “het Lichtpunt” in Assen 
21 maart conferentie over schepping , wetenschap en ethiek 
21 maart Lente in de kerk!, “De Pijler” in Lelystad 
25 maart Open Dag gbs Klim-op, 10.00 - 14.00 uur 
25 en 26 maart oud papier container gbs Klim-op achter De Damstee 
27 maart gemeentebijeenkomst, Stef Heerema: zondvloed Bijbel vs 

wetenschap 
28 maart inbreng spullen transport voor Roemenië en Oekraïne 
4 april  koffie-ochtend voor vrouwen, 9.30 - 11.45 uur Thedema Bedum 
4 april  studiedag-autisme-thuis in Gorinchem 
16 en 17 mei concert Vocaal Ensemble Het Hoogeland 
30 mei  inbreng spullen transport voor Roemenië en Oekraïne 
25 juli  inbreng spullen transport voor Roemenië en Oekraïne 
 
 


