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Kerkdiensten vandaag 

Dijkhuis 10.00 uur: ds. G.J.A. Veening. 

Protestants interkerkelijke dienst. 

Organist: Johan Smits. 

Koffie na de dienst. 

Oude Kerk 11.30 uur: ds. G.J.A. Veening en ds. J. 

Meijer. 

Nieuwjaarsbegroeting. 

Organist: Jan Braakman. 

Koffie vooraf, inloop Potkaamp vanaf 10.30 

uur. 

Te beluisteren en te bekijken via  

kerkomroep.nl. 

De bloemen gaan als groet van de gemeente 

naar dhr. G. te Hennepe, Molenkampsweg 

61. 

Koffie na de dienst. 

 

Collecte: 1. Diaconie.  2. Kerk. 

Kerkdiensten volgende week (8 januari) 

Dijkhuis 10.00 uur: ds. W.P. Janssen. 

Protestants interkerkelijke dienst. 

Koffie na de dienst. 

Oude Kerk 10.00 uur: ds. J. Meijer. 

Festival of Lessons and Carols m.m.v. de 

Stefanus Cantorij o.l.v. Heleen Steenbergen. 

Te beluisteren en te bekijken via  

kerkomroep.nl. 

Koffie na de dienst. 

Oude Kerk 19.00 uur: ds. J. Meijer. 

Vesper. 

 

Collecte: 1. Diaconie.  2. Kerk. 

Kindernevendienst en oppasdienst 

 

Datum Nevendienst Oppasdienst 

1 januari - - 

8 januari - - 

15 januari Jose Arlene 

22 januari Cora Andrieke 

Bevestigingsdienst 15 januari 

Zoals u weet zijn wij op zoek naar een nieuwe secretaris voor 

het college van kerkrentmeesters, als opvolger van dhr. G. 

Harmsen. De opvolger is momenteel nog niet gevonden en 

daarom zal dhr. Harmsen herbevestigd worden. Volgens de 

kerkorde kan dat in deze situatie voor twee jaar. Ondertussen 

hopen wij een nieuwe secretaris te vinden. 

 

Mevr. H. Siekman zal herbevestigd worden als kerkrentmees-

ter. Mevr. C. Elzinga is bereid haar werk als pastoraal mede-

werker voort te zetten. We zijn verheugd dat deze mensen hun 

kerkenwerk willen voortzetten. 

 

Mevr. L. te Nijenhuis-van Vliet stopt na acht jaar pastoraal me-

dewerker te zijn geweest. Zij zal in deze dienst bedankt worden 

voor haar inzet voor onze gemeente. 

 

Namens de kerkenraad, 

Antje Braaksma, scriba 

Uit de gemeente 

Mevr. D. Huiskes, Wetering 3a, verblijft nog on het ZGT van 

Almelo. 

 

Wilt u bezoek bij ziekte of bij een ziekenhuisopname? We ho-

ren het graag.  

Ds. Johan Meijer, tel. 0657337388, johanmeijer@planet.nl en 

ds. Gerco Veening, tel. 0743492921, gjaveening@hetnet.nl. 

Weekagenda 

Dinsdag 3 januari : Uiterlijk vandaag opgeven bij dhr. 

Jan v.d. Weide, tel. 2665414, voor 

de PCOB Nieuwjaarsbegroe-

ting/Stamppotbuffet op 10 januari. 

Woensdag 4 januari : Nieuwjaarsbegroeting Ouderen-

soos om 14.30 uur in de Potkaamp  

Donderdag 5 januari : Koffiedrinken om 10.00 uur in het 

AZC te Azelo. 
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Er wordt weer een bladzij omgeslagen. 

We noemen oud wat is geleefd. 

Een nieuw begin met oude vragen 

en toch hetzelfde wat men heeft. 

 

Eén stap, een klokslag in het leven, 

hemelgericht met duizend kleuren. 

Wat oud was, was het nieuw beleven, 

wat nieuw, een wachten op gebeuren. 

 

Er wordt een bladzij omgeslagen 

van 't levensboek van ieder mens. 

'O God wees bij ons alle nieuwe dagen, 

dat is in 't nieuwe jaar een oude wens. 

 

Diny Beijersbergen-Groot 
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