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Bijbelrooster

volgens de nieuwe Bijbelvertaling
do.
vr.
za.
zo.
ma.
di.
wo.
do.

7 jan.
8 jan.
9 jan.
10 jan.
11 jan.
12 jan.
13 jan.
14 jan.

Genesis 14:13-24
Genesis 15:1-11
Genesis 15:12-21
Psalm 71
Romeinen 12:1-8
Romeinen 12:9-21
Romeinen 13:1-7
Romeinen 13:8-14

vr.
za.
zo.
ma.
di.
wo.
do.
vr.
za.
zo.
ma.
di.
wo.
do.
vr.
za.
zo
ma.
di.
wo.
do.

15 jan.
16 jan.
17 jan.
18 jan.
19 jan.
20 jan.
21 jan.
22 jan.
23 jan.
24 jan.
25 jan.
26 jan.
27 jan.
28 jan.
29 jan.
30 jan.
31 jan.
1 feb.
2 feb.
3 feb.
4 feb.

Genesis 16:1-16
Genesis 17:1-14
Genesis 17:15-27
Psalm 40
1 Petrus 1:1-12
1 Petrus 1:13-25
1 Petrus 2:1-10
Marcus 1:1-13
Marcus 1:14-20
Marcus 1:21-34
Psalm 107:1-22
Psalm 107:23-43
Deuteronomium 16:18-17:1
Deuteronomium 17:2-13
Deuteronomium 17:14-20
Deuteronomium 18:1-13
Deuteronomium 18:14-22
Psalm 87
Deuteronomium 19:1-10
Deuteronomium 19:11-21
Deuteronomium 20:1-9

Abram gezegend
Hogere sterrenkunde
Toekomstvisioen
Schuilplaats
Gave gaven
Wees een medemens
Goed burgerschap
God liefhebben laat je zien door
naastenliefde
Blijde verwachting?
Naamsverandering
Abraham lacht
Gered van de dood
Kostbaar geloof
Onvergankelijk
Heilig volk
Over de Vader, de Zoon en de Geest
Spreken met gezag
Doorvertellen
God is trouw
Zie jij het ook?
Recht
Vorm van proces
Koningswet
Met grond zonder grond
Echte en valse profeten
Lang leve de vreemdeling
Uitwijkmogelijkheid
Oog om oog, tand om tand
Strijdvaardig, niet strijdlustig

Wat wil de Gereformeerde Kerk Vollenhove voor een gemeente
zijn?
De gemeente geeft Gods liefde vorm door een gastvrije, wervende en
dienende gemeenschap te zijn, die Jezus navolgt en zich laat vullen door
de Geest. Onze grondslag is de Bijbel.
We zijn onderdeel van de wereldwijde christelijke kerk. We bieden ruimte
voor ieders persoonlijke weg met God.
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Uit de gemeente
Allereerst iedereen een heel gezegend en gezond 2021 gewenst.
We hopen dat dit een heel ander jaar mag worden dan het afgelopen
jaar. Dat we elkaar regelmatig weer mogen ontmoeten en weer met z’n
allen naar de kerk kunnen gaan en feesten kunnen houden. Dingen die
altijd zo gewoon leken maar nu in één keer heel bijzonder zijn. We
weten dat er een God is die de regie van alles in Zijn handen houdt. Hij
heeft ons door het afgelopen jaar heen geholpen, Hij zal ons ook vast dit
jaar weer helpen en ons niet in de steek laten. Laten we in dit
vertrouwen het nieuwe jaar ingaan. Hopelijk kunnen we binnenkort ook
allemaal gevaccineerd worden.
Maar ondanks dat we weer terug zijn naar de digitale kerkdiensten
omdat het toch weer nodig bleek, hebben we mooie diensten gehad met
kerst en vóór de kerst. De kerk zag er heel sfeervol uit. Op Kerstavond
een mooie preek van Ds. mevr. Reinders-de Haan uit Zwolle. Hierin
werden de herders centraal gezet. De boodschap van de geboorte van
Jezus werd gebracht aan mensen die toen in die tijd niet altijd als de
besten bekend stonden. God wilde juist voor de minsten Zijn Zoon
geven. Niet alleen voor mensen met aanzien is Hij gekomen. Op Eerste
Kerstdag werd de dienst ingevuld door eigen gemeenteleden. Wat was
het een mooie dienst! Gera Laarman vertelde het verhaal van de kleine
trommelaar van Bethlehem. Mees Hoeve mocht de kleine trommelaar
zijn, en wat deed hij dat prachtig! Geweldig Mees, in de voetsporen van
je opa! Ook de liederen werden prachtig gezongen door Sandra en Peter
Krabbe en Aaltsje en Sietse Idzenga. Heel erg mooi. Br. Jaap Marissen
bracht “Het Goede Nieuws” in zijn preek. Het goede nieuws van Jezus’
geboorte. Ook hij haalde hierbij weer de herders naar voren. Aan
mensen van weinig aanzien werd het goede nieuws gebracht.
Het afgelopen jaar was er niet zo veel goed nieuws te melden. Daarom
prachtig om deze boodschap te horen: “Goed nieuws, iedereen mag het
horen, Jezus is geboren”. Iedereen die aan deze dienst heeft
meegewerkt heel hartelijk dank. Het was heel mooi, ondanks dat we niet
fysiek bij elkaar waren.
Er was dit jaar een digitale Kerstwandeling. Elke Adventszondag om
12.00 uur een nieuwe. Mooi om te zien hoe de kerken van Vollenhove en
Sint Jansklooster hun bijdrage hierin leverden. Ik miste alleen helaas een
bijdrage van onze kerk. Komt waarschijnlijk dat we geen mensen meer
in de evangelisatiecommissie hebben. Heel jammer! Ik denk dat dat toch
nodig is voor verschillende activiteiten. Ik weet dat de kerkenraad steeds
probeert om iemand te vinden, wat nog niet lukt. Misschien vanaf deze
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plaats ook nog eens een oproep. Ik heb als ouderling een aantal jaren
ook meegedraaid in de evangelisatiecommissie. Het is geen drukke baan,
maar een paar keer per jaar echt actief en af en toe een vergadering.
Het is mooi om met elkaar als kerken samen dingen te doen. Maar het
staat allemaal keurig op de website van de Mariakerk. Compliment voor
onze webmaster Guus Nijhuis, die altijd zo keurig op tijd alles erop zet
en bij de tijd is. Het is allemaal zo vanzelfsprekend maar het vergt best
de nodige tijd. Maar het wordt met liefde gedaan en daar gaat het om.
Ook de scriba’s Marcel en Karin en alle anderen die de laatste tijd veel
werk hebben verzet allemaal hartelijk dank.
Voor de Kerst werd ik heel erg verrast door een bezoekje van de
kerstengel die een leuke attentie met een mooi kaartje erbij aan de deur
had gehangen. Met een bedankje erop voor de stukjes ‘Uit de gemeente’
die ik in het Kerkportaal schrijf. Wat een ontzettend lief gebaar. Ik weet
niet wie de kerstengel was, maar heel erg bedankt voor deze verrassing.
Het is een mooi project van de Mariakerk. Je kunt mensen soms zo blij
maken met kleine dingen. Ik hoop dat u allemaal toch in kleine kring
hebt genoten van de feestdagen, ondanks alle beperkingen.
Het jaar werd afgesloten met de oudejaarsdienst waarin ds. Van Ark uit
Wapenveld voorging. Altijd toch weer een bijzondere dienst zo’n laatste
van het jaar. En nu met nieuwe energie het nieuwe jaar weer in.
Ik wens alle zieken in de gemeente en daarbuiten heel veel kracht en
sterkte en Gods nabijheid toe.

Ga met God en Hij zal met je zijn,
jou nabij op al je wegen
met zijn raad en troost en zegen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.
Ga met God en Hij zal met je zijn:
in zijn liefde je bewaren,
in de dood je leven sparen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.
Heb het goed met elkaar!
Een warme groet van
Joke Nijhuis
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Kerstengelproject Mariakerk
Wat was het weer fijn om ook in deze tijd een kerstengelproject te
hebben. Er kwamen wel tien namen in me op van mensen die wat voor
mij hebben betekend het afgelopen jaar.
De mensen die in de kerkenraad zitten wil ik hier vooral noemen. Ze
hebben het best wel moeilijk gehad om alle nieuwe problemen in het
afgelopen jaar op te lossen, denk ik. Ik wil jullie bedanken voor de inzet
die jullie in 2020 hebben laten zien, niet alleen de onlinediensten die
goed werden verzorgd met zang en muziek en voor ons gemeente
zichtbaar is, maar ook de zorg voor de mensen die het nodig hebben.
Nogmaals bedankt! En Gods zegen voor het komende jaar
toegewenst.
Het was weer leuk te horen wie we een pakketje mochten brengen als
kerstengel. Spannend om aan te bellen en iets neerzetten, wegrennen
en gebukt achter de struiken staan om te kijken of de deur open gaat.
Nee, nog een keer bellen en weer kijken. En dan komt er ook nog
iemand in een auto voorbij, die ziet dat je gebukt achter de struiken
staat.
Als je dan ook zelf een attentie krijgt, merk je dat je glimlacht en het fijn
vindt dat er ook aan jou is gedacht. Dan hoop je dat alle mensen na zo’n
attentie ook dat gevoel hebben ervaren. Het was fijn om mee te doen.

Avondmaal collecte op 31 januari.
vluchtelingenkinderen in Griekenland: ‘Ik zie soms kinderen van
vier die alleen zijn’

Met te veel mensen op één plek, in een onveilig kamp waar je soms wel
drie jaar moet blijven. Zo leven vluchtelingenkinderen op het Griekse
eiland Lesbos. Kerk in Actie zet zich in voor een beter leven voor hen.
“We hebben allemaal recht op een menswaardig bestaan.”
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Op dit moment zijn er ruim 120.000 vluchtelingen in Griekenland. Ruim
5.000 kinderen zijn alleen gekomen, zonder ouders of andere
begeleiding. Vaak zijn dit jongens van 15, 16, 17 jaar. Maar soms zie ik
ook kinderen van 4 die alleen zijn.
Vluchtelingen nemen een groot risico door naar Griekenland te komen.
Ze doen het in de hoop op een betere toekomst, maar de kans is groot
dat ze de reis niet overleven of in criminele handen terechtkomen. En áls
ze al aankomen, wacht hun niet de vrijheid en veiligheid waar ze op
hoopten. Ze voelen zich ongewenst en moeten soms wel drie jaar
wachten voordat ze weten waar ze aan toe zijn.”

De situatie in kamp Moria is mensonwaardig. Veel mensen bivakkeren
noodgedwongen in fragiele, zelfgemaakte bouwsels die wegwaaien als er
veel wind staat. In de winter is het veel te koud, in de zomer veel te
warm. Er is totaal geen privacy en er is onvoldoende toegang tot sanitair
en schoon water. Medische zorg is er nauwelijks, ook niet voor
kwetsbare groepen als zwangere vrouwen, pasgeboren baby’s en
mensen met een chronische ziekte. Er is geen hulp voor
getraumatiseerden.
'Mensen verliezen hier alles. Hun vrijheid, hun hoop, hun waardigheid.
Uw bijdrage kunt u overmaken de Diaconie t.n.v. Lesbos op NL 77 RABO
0127969217
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Viering van het Heilig Avondmaal op 31
januari 2021
Wij als diaconie nodigen u uit om met elkaar het Heilig Avondmaal te
vieren op zondag 31 januari.
De voorganger is Ds. mevr. I. Boersma uit Heerde.
De Heilig Avondmaalcollecte is voor vluchteling-kinderen in Lesbos.
Door de corona-maatregel zullen we dit op gepaste wijze organiseren.
U kan het Heilig Avondmaal thuis vieren door zelf een stukje brood en
een bekertje wijn klaar te zetten.
U allen goede dienst toegewenst.

De diaconie
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Woorden van de preses
Beste gemeenteleden,
We hebben een jaar achter ons gelaten, waarin we allemaal last hadden
van het coronavirus en nog is het niet voorbij. Toch mogen we ook terug
kijken op mooie dingen: veel goede en mooie initiatieven voor het
zorgen en omzien naar elkaar. Daarin konden we de eenheid en
verbondenheid ervaren.
Ook de kerkdiensten konden elke zondag doorgaan, veelal niet met
samenkomen als gemeente, maar wel op andere manieren. We werden
daarin vaak opgeroepen om vol te houden, om moed en hoop te blijven
houden, want we worden gedragen door onze Heer en Heiland. Hij zal
dóór alles heen werken naar Zijn wederkomst, waarin alles nieuw en
goed zal zijn. Zo mogen we ook het nieuwe jaar weer beginnen, met die
blijde boodschap. Hij kwam op aarde om, door geboorte, lijden en kruis
heen, ons te redden. Te redden van alle zorgen, moeiten, pijn. Het zal
goed worden. Laten wij ons daar in het nieuwe jaar aan vast houden.
Ik wens iedereen veel heil en zegen in het nieuwe jaar.
Gij geeft ons vrede, vergeving van zonden,
En uw nabijheid, die sterkt en die leidt,
Kracht voor vandaag, blijde hoop voor de toekomst.
Gij geeft het leven tot in eeuwigheid.
NLB 885.
Marten van Eerde
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Statistiek 2020
m = man
v = vrouw
g = Geboorte- d = Doop b = Belijdende leden.
L = Gastlid
T = Totaal :
Gast- Geboorte- Doop- en Belijdende leden.
S T A T I S T I EK
mL vL
1 Jan 2020
6 5
Toename
Afname
31-12-2020 6 5

mg
22
5
6
21

Vg
13
2
0
15

Tg
35
7
6
36

2020
md
91
4
5
90

vd
93
0
4
89

Td
184
4
9
179

mb
102
1
6
97

vb
126
2
4
124

Geboren:

P.M. (i.v.m. privacy)

Gedoopt :
P.M. (i.v.m. privacy)
Belijdenis :
Getrouwd :
Overleden:
05-03 br. Gerardus Johannes (Gerard) van ’t Westeinde
12-04 zr. Luitjen (Loes) Zwiers- van Dalen
24-06 br. Harm Lassche,
26-06 br. Johannes Lambert Altena
10-07 br. Roelof Apperlo
16-09 br. Timen Jongman
24-12 zr. Jannigje Wilhelmina Wichers-van Zanten
Kerkelijk jaar 2020 afgesloten op: 22-11-2020 met ds. D. Wolters
Door corona regels bijzondere diensten in N.H. Kerk Vollenhove
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72 Jaar
79 Jaar
72 Jaar
82 Jaar
51 Jaar
80 Jaar
86 jaar

Tb Tot
228 458
3 14
10 25
221 447

ZONDAG 10 JANUARI
10:00 uur
Ds. J.A. Dekker, Lemele
oud. v. dienst
Gert Hulleman
collecte
Kerk
organist
Erik Hofstede
koster
Herman en Sietse
b&g
Boaz en Steven
kind&eredienst Anita
ZONDAG 17 JANUARI – WHAT’S UP DIENST (PARALLELDIENST)
10:00 uur
Mevr. H. Kramer–de Jong, Emmeloord
oud. v. dienst
Rosanne Bakker
collecte
diaconie
organist
Anne Kroeze
koster
Wietze Winters
b&g
Boaz en Steven
kind&eredienst José v.d. Linde
Traditionele dienst op 17 januari in Grote Kerk 10.00 uur
Voorganger ds. H.J.H. Pap (te beluisteren via livestream Herv. Kerk)
ZONDAG 24 JANUARI
10:00 uur
Dhr. J. Smit, Belt-schutsloot
oud. v. dienst
Geke Winters
collecte
Kerk
organist
Johan Bredewout
koster
Jacob van Benthem
b&g
Martin
kind&eredienst Gera
ZONDAG 31 JANUARI – AVONDMAAL
10:00 uur
Ds. Mevr. J. Boersma, Heerde
oud. v. dienst
Karin IJspeerd
collecte
Kerk en avondmaal
organist
Anne Kroeze
koster
Herman en Sietse
b&g
Karin en Marcel
kind&eredienst Anita
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ZONDAG 7 FEBRUARI – SCHOLENDIENST – HERV. KERK
10:00 uur
Mevr. H. Kramer, Emmeloord
oud. v. dienst
Rosanne Bakker

Aanmelden/registratie voor de kerkdienst kan via:
aanvraag@maria-kerk.nl of 06-13660210. Vermeldt u daarbij het aantal
personen, namen, adres en telefoonnummer.
Tijdelijk is het niet mogelijk om de diensten tot maximaal 30 personen
te fysiek te bezoeken. Deze maatregel geldt vooralsnog t/m zondag 17
januari 2021.

Autodienst
In verband met het coronavirus is het momenteel niet mogelijk om
gebruik te maken van de autodienst. Zodra er weer gelegenheid is om
dit aan te bieden, wordt u daarover geïnformeerd via het Kerkportaal.

11

Van harte gefeliciteerd
P.M. (i.v.m. privacy)

Een fijne dag gewenst, met degenen die u lief zijn
Hij draagt je
over drempels heen
door berg en dal
van oud naar nieuw
van toen tot ooit
Hij draagt je
laat je niet alleen
en wat er ook
gebeuren zal
hij verandert nooit
Bron: www.knipoog.nu
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Kort verslag kerkenraadsvergadering
3 november 2020
Marten leest uit Thessalonicenzen 5 en gaat voor in gebed. Vorming en
toerusting door Gert, hij leest uit Psalm 121 Ik sla mijn ogen op naar de
bergen…. En uit Mattheüs 7, het gaat over gebedsverhoring. Voor wie
klopt zal worden opengedaan, voor wie zoekt zal vinden. In de tekst
staat dat er bemoeienis is van God. We spreken met elkaar of wij dit ook
zo voelen of ervaren. Na een persoonlijk rondje wordt de agenda
vastgesteld en de notulen ondertekend. We zijn verheugd dat er een
nieuwe beheerder is gevonden, het beheerdersechtpaar, Gera en
Herman Laarman. Vanuit het beroepingswerk wordt aangegeven dat
eindelijk een lijst met nieuwe namen van te beroepen predikanten is
ontvangen van de PKN. BC is al weer aan de slag en gaat nu actief
hierop inzetten door diensten te luisteren e.d. We bespreken de
diensten, de organisatie en maatregelen Corona. Komende diensten tot
einde jaar zijn voldoende afwisselend en passend bij de Mariakerk.
Opnieuw beschouwen begin 2021. We spreken over het vlaggen op de
toren op zondag en bediening geluid bij bijzondere diensten. Dit heeft
zeker de aandacht! Het pastoraal bezoek/contact tijdens Corona wordt
op gepaste wijze georganiseerd en besproken. De wijze van bezoek
komt altijd in overleg tot stand. Portefeuillehouders: Diaconie: T.b.v.
Dorcas zijn 2 collecten, dankdagdienst en zondag 8/11. Er komt nog
tekst op de beamer. Jeugdwerk: Samenwerking met Hervormd verloopt
prettig. Er zijn op dit moment nog samenkomsten van jeugd. Nu nog
uitzoeken wat mag, na de maatregelen van vandaag. KEE: een voorstel
m.b.t kinderlied/schoollied wordt voorlopig niet opgevolgd. KEE heeft op
dit moment een eigen programma met daarbij een passend kinderlied.
Karin<->KRM: Voorleggen Begroting 2021 kerk en diaconie loopt een
aangepaste procedure. Planning is 2e helft november.
Begrotingen in KRM vergadering, met aansluitend ter inzage legging in
Kerkportaal voor gemeenteleden. Kerkenraad ontvangt de begrotingen
2021 via de mail. Behandeling vindt plaats in vergadering 1 december,
opdat daarna nog tijdig kan worden ingediend bij CCBB. KRM: Binnen
KRM wil Frank nog wel een taak blijven doen. Tot eind februari Freek de
taken van voorzitterschap warm overdragen. Freek is voorzitter
ouderling-kerkrentmeester. Inzet van Frank ‘blijft’ onder KRM. Frank en
Anke vervangen, bij eventuele afwezigheid, Freek. Verhuur van de
pastorie wordt besproken. Er wordt, i.v.m. kostenoverweging, een
uitvraag gedaan welke bladen (om te lezen) bij iedereen binnen de bus
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vallen. Pastoraat: bespreken de zieken. We bespreken de organisatie en
invulling aankomende diensten. Rondvraag: het
kerstengelenproject/positief/mooi project. Sluiting door Egbert naar
psalm 104.
Het scribaat, Karin IJspeerd en Marcel Muizelaar

Nieuw Kerkportaal
De redactie van het Kerkportaal is op zoek naar een nieuwe afbeelding
voor de voorzijde van het Kerkportaal. Hiervoor zetten we graag de
creativiteit van de gemeente in. Het mag een prent, foto of andere
afbeelding zijn. De enige voorwaarde is dat het herkenbaar blijft als
kerkportaal van de Mariakerk.
De redactie zal in al haar wijsheid de beslissing nemen over wat er vanaf
de volgende keer op de voorzijde te zien zal zijn. Uw suggesties kunt u
insturen tot 19 februari aanstaande.
De redactie van het Kerkportaal

Zusters en broeders van de Mariakerk,
Hierbij wilden wij onze dank uitspreken voor de geweldige inzet van onze
kerkelijke gemeente. Alle aanpassingen tijdens het afgelopen jaar
i.v.m. de corona, super!!!
Vooral onze dank naar de kerkenraad, wat hebben deze broeders en
zusters zich geweldig ingezet: voor de diensten, elke keer weer inspelen
op de veranderingen, de zorg naar de gemeente toe.
Ook dank voor de verassing, die alle gemeenteleden kregen.
Dank aan alle gemeenteleden, die zich belangeloos inzetten voor onze
kerkelijke gemeente.
Een zusterlijke en broederlijke groet van twee gemeenteleden.
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Wat was het voor iedereen een raar jaar. Heel veel activiteiten zijn
afgelast. En alles wat wel doorgaat is aan heel veel regeltjes gebonden.
Zo was het ook met de activiteiten van What’s up kids. Alle activiteiten
die gepland waren, zijn niet doorgegaan en ook zijn er geen nieuwe
activiteiten gedaan.
Omdat dit allemaal niet lukte, hebben we de kinderen van groep 6 t/m 8
van beide gemeenten een attentie gegeven voor de feestdagen. Een
tasje met iets lekkers en iets leuks.
Aan het tasje hing een kaartje met de boodschap: we zijn jullie niet
vergeten en we hopen dat we iedereen nog wel kunnen ontmoeten
tijdens activiteiten in het tweede deel in seizoen 2020-2021.
Zodra het weer kan en lukt, horen jullie van ons!
Leiding What’s up kids
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Ontdek het op Alpha
Ontmoeten, vragen en ontdekken - dat doe je op de Alpha
cursus. Alpha is een introductie in het christelijk geloof en is
voor iedereen. Jong of oud, kerkgaand of niet, wat je ook
gelooft, je bent van harte welkom. Ontmoet leuke, nieuwe
mensen. Stel al je vragen en ontdek zo op een ontspannen
manier het christelijk geloof.
Bij voldoende belangstelling start de organisatie graag weer een nieuwe
Alpha cursus in Vollenhove & Sint Jansklooster. Dit kan op korte termijn
met een Alpha online en / of hopelijk later in het jaar met een Alpha live.
Beide cursussen bestaan uit 10 interactieve en gezellige bijeenkomsten
waarin je ontdekt wat het christelijk geloof inhoudt. Je denkt samen na
over onderwerpen zoals: Is er meer? Wie is Jezus? Waarom en hoe de
bijbel lezen? en hoe zit het eigenlijk met de kerk?
Alpha live
We komen fysiek samen op een locatie in Vollenhove of Sint
Jansklooster. Elke avond begint met samen eten. Dit is het moment om
elkaar op een ontspannen manier te leren kennen. Hierna volgt een
introductie van het onderwerp waarna volop ruimte is om met elkaar
hierover door te praten. De Live Alpha gaat van start wanneer de RIVM
richtlijnen dit weer toe laten.
Alpha online
We ontmoeten elkaar op een online platform. Iedereen vanuit zijn of
haar eigen huis. Elke avond begint rond koffietijd met een sociaal
moment om elkaar zo op een ontspannen manier te leren kennen.
Hierna volgt een aflevering van de Alpha Film Series waarna hierover
online in kleine groepjes wordt doorgepraat. De Online Alpha start bij
voldoende belangstelling op zondagavond 17 januari.
Lijkt jou het wat om deze cursus te volgen? Je kunt je belangstelling
kenbaar maken door een mail te sturen met daarin je naam, leeftijd en
woonplaats naar alphacursus83@gmail.com. Ook kun je hierin
aangeven naar welke vorm cursus jouw voorkeur uit gaat. Graag
ontvangen wij jouw bericht uiterlijk op 10 januari. Wil je meer weten?
informatie en verhalen van Alpha-deelnemers vind je op alphacursus.nl
of stuur gerust een email met daarin je vragen.
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Kerkdienst gemist.
In het afgelopen jaar zijn technische hulpmiddelen om thuis een
kerkdienst mee te kunnen vieren of later terug te kijken onmisbaar
geworden. Gelukkig hebben we begin vorig jaar nieuwe apparatuur aan
kunnen schaffen, ons niet realiserend hoe belangrijk dit zou gaan
worden voor de reguliere kerkdienst.
Er is en wordt nog steeds hard gewerkt om beeld- en geluidskwaliteit
goed te houden en de keerzijde is dat we steeds afhankelijker worden
van techniek. ‘De ketting is niet sterker dan de zwakste schakel’ luidt dan
ook het gezegde.
Ondanks alle inspanningen gaat het helaas wel eens mis met het
uitzenden (streamen) van een kerkdienst. Zo ook afgelopen zondag 3
januari. Een overbelaste website van www.kerkdienstgemist.nl. Het
bedrijf dat deze uitzending via internet mogelijk maakt, was de oorzaak
dat de dienst thuis niet meer door iedereen gevolgd kon worden.
Het volgen van de dienst via alleen audio of de App van
kerkdienstgemist was wel mogelijk.
Met hartelijke groet,
Karin IJspeerd en Marcel Muizelaar
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Beste Gemeenteleden,
Broeders, zusters, jongens en meisjes. Namens de kerkenraad willen we
graag het volgende mededelen. Onze gemeente is opgedeeld in wijken,
en in deze wijken werden er door de wijkouderlingen pastorale bezoeken
afgelegd. Vanaf nu zal de situatie toch wijzigen, maar de wijken blijven
wel bestaan. Op dit moment zijn er 3 ouderlingen, Geke Winters, Egbert
Duurkoop en Gert Hulleman.
Wanneer er bij u of jou behoefte bestaat aan een bezoek van een
ouderling, ongeacht de reden hiervoor, mag u contact opnemen met
Geke Winters.
Telefoon nummer Geke: 06-22591251 en 243701 haar mailadres is
gekewinters@hetnet.nl
Geke zal er dan zorg voor dragen dat er een bezoek gecoördineerd
wordt aan u of jou, door een van de ouderlingen. Van zelfsprekend mag
u, jij hier een voorkeur in aangeven. Wij hopen hiermee een passende
en overzichtelijke oplossing aan te bieden. Voorts mogen wij ons als
gemeente gezegend voelen, met leden die veelal op eigen initiatief
bezoeken af leggen, om elkaar te bemoedigen en de onderlinge
verbondenheid te onderhouden.
Namens de kerkenraad
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Gereformeerde Kerk Vollenhove
Kerkgebouw

Bisschopstraat 32

Predikant

Vacant

Vergaderlocatie

Kerkelijk centrum “De Voorhof”, Kerksteeg 1, tel. 241181

Beheerder en reserv.

Herman en Gera Laarman, Bisschopstraat 46,
tel. 06-51233901, beheerder@maria-kerk.nl

Kosters

J. van Benthem, Weg v. Rollecate 32, tel. 241942
H. Laarman, Bisschopstraat 46, tel. 241001
W. Winters, R. van Diepholtstraat 2

Kerkenraad

Kerksteeg 1, 8325 BE Vollenhove

Preses

Marten van Eerde, Molenberg 3 tel. 0527-241541
preses@maria-kerk.nl

Scriba

Marcel Muizelaar en Karin IJspeerd, Punter 14,
tel. 0527-861020 scriba@maria-kerk.nl

Kerktelefoon

Hein Winters, Steiger 21, tel. 243701

Ledenadministratie

Henk Winters, Het Goor 7, tel. 243492
ledenadministratie@maria-kerk.nl

Kerkelijke bijdrage

t.n.v. Geref. Kerk Vollenhove,
Rabobankrek.no. NL34 RABO 0301 8211 51 of
ING-bankrek.no. NL76 INGB 0000 9386 79

Boekhouder

A. Hulleman boekhouder@maria-kerk.nl adres voor post
Kerksteeg 1, 8325 BE, Vollenhove. Tel.nr. 06 46594580

Diaconie

Kerksteeg 1, 8325 BE Vollenhove: NL77 RABO
0127969217

Zending

Bankrekeningnummer: NL80 RABO 0322087503

Website Mariakerk
E-mail webmaster

www.pknvollenhove.nl
webmaster@maria-kerk.nl

Redactie
Kerkportaal

Aanleveradres kopij: Reling 4 of per e-mail naar:
kerkportaal@gmail.com

Diaconale Vriendendienst Aaltsje Idzenga, tel. 243458
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AGENDA
Momenteel zijn er geen activiteiten

Het volgende nummer (9) van Het Kerkportaal
verschijnt op 4 februari 2021
De kopij dient uiterlijk vrijdag 29 januari aangeleverd
te zijn. Dit kan (bij voorkeur) per e-mail naar kerkportaal@gmail.com, of getypt
op A4-formaat, lettertype Tahoma 14pt, of in de brievenbus van Reling 4,
Vollenhove
LET OP: bij te laat inleveren wordt uw kopij geplaatst
in de volgende uitgave!
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