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VOORWOORD

‘Zien en zien is 2’
Op de startzondag zijn we het seizoen 2017/2018 begonnen met het
thema ‘zien en zien is 2’. Twee mensen die naar hetzelfde kijken,
zien het vaak heel verschillend. Een schoenenfabrikant zond twee
marktonderzoekers naar Centraal Afrika. Na een tijdje ontving hij
twee berichten. Het eerste bericht: ik zie geen kansen, niemand
draagt hier schoenen. In het tweede bericht stond: fantastische
mogelijkheden, niemand draagt hier schoenen. Deze twee mensen
kijken naar hetzelfde, maar zien iets anders. Zo kunnen we ook heel
verschillend naar de kerk kijken.

Kansen zien
Wat de kerk betreft weten we dat de vergrijzing toeneemt en dat het
aantal leden van het oude vertrouwde instituut afneemt. Hoe kijken
we hiernaar? Is dit een negatieve ontwikkeling of liggen in deze
situatie juist kansen? Kerken krimpen wel, maar uit onderzoeken
blijkt in de samenleving volop religiositeit aanwezig te zijn. De
manier waarop mensen vorm en uiting geven aan hun overtuiging of
hun zoektocht naar die overtuiging, wordt diverser en individueler. In
plaats van helder omlijnde groepen worden
geloofsgemeenschappen steeds vloeibaarder. In al deze
ontwikkelingen zie ik een kans voor de kerk om een plek te worden
waar mensen in hun  zoektocht naar religieuze en spirituele
zingeving terecht kunnen. Ook al is het soms voor even.

Het Groene boekje
Hoe wij kerk proberen te zijn in de Hervormde Gemeente in
Oosterhesselen, leest u in dit Groene boekje. Het gaat over
zondagse vieringen en het omzien naar elkaar en naar de ander.
Het programma van Vorming en Toerusting is zeer gevarieerd en
biedt kansen voor ontmoeting en gesprek. Daarnaast staan er in dit
boekje een aantal activiteiten, waarin het contact met het dorp of
met de bewoners van de Etgaarde vooropstaat.  Al met al is het een
indrukwekkend geheel geworden. Ook omdat het boekje zichtbaar
maakt hoe ongelooflijk veel mensen zich vrijwillig en met plezier
inzetten.
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We hopen dat  het seizoen 2017/2018 een vruchtbaar en zinvol
seizoen zal zijn. Dat we samen een open en eigentijdse kerkelijke
gemeente mogen zijn midden in de wereld. Een gemeente waar het
goed toeven is.

Met een hartelijke groet namens de kerkenraad,
ds. Janke Bolhuis
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OMZIEN NAAR ELKAAR

Pastorale zaken:

Het omzien naar elkaar gebeurt op heel veel verschillende manieren
in onze gemeente. Het vindt spontaan plaats in de straat waar je
woont of in de buurt zonder dat het georganiseerd wordt. Diakenen
pakken het soms op als ze van alles tegenkomen in de gemeente.
Ook een groep gemeenteleden, de zogenaamde bezoekersgroep is
actief in het bezoekwerk. Over de bezoekersgroep kunt u meer
lezen onder het hoofdstukje ‘Werkgroepen’. De predikant en de
ouderlingen zetten zich uiteraard ook voor het bezoekwerk in. Zij
coördineren het een en ander tijdens hun bijeenkomsten, het
zogenaamde Pastoraal Beraad.

Pastorale ouderlingen:
Janny Maatjes-Hulsing, tel. 0524-581645
Alma Ham, tel. 0524-582686

Als pastorale ouderlingen hebben we allerlei taken. We verlenen
medewerking in eredienst en kerkenraad. We houden ons samen
met de predikant bezig met de organisatie van het pastoraat. In ons
overleg, het Pastoraal Beraad, proberen we het bezoekwerk eerlijk
te verdelen. Gezien de geringe omvang in uren van onze predikante
hebben we besloten dat Janke crisispastoraat voor haar rekening
neemt. Zij bezoekt in de eerste plaats de mensen die te maken
hebben met ernstige ziekte, ziekenhuisopname, rouwverwerking,
overlijden en andere crisissituaties.
Gemeenteleden die behoefte hebben aan een luisterend oor,
herstellende zijn van ziekte of een kleine ingreep hebben
ondergaan, worden, indien gewenst, bezocht door een ouderling.
Komend jaar willen we proberen ook gemeenteleden die nog geen
80 jaar zijn, maar wel behoefte hebben aan een bezoekje, in kaart te
brengen.

Het werk wordt eerlijk verdeeld, maar nogmaals, in een
gemeenschap met veel hoogbejaarde mensen, maar twee
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ouderlingen en een predikante met een kleine werkomvang, is het
roeien met de riemen die voorhanden zijn.
Daarnaast sturen de ouderlingen de bezoekersgroep aan, zij
nodigen uit en dragen zorg voor de lijsten met namen, de predikante
biedt ondersteuning.
Tevens wordt het bloemenschrift door ouderlingen ingevuld en
bijgehouden. Alma is het aanspreekpunt als u een adres wilt
doorgeven voor de bloemengroet. Voor onze bloemengroet geldt:
eerst de mensen die te maken hebben met rouw, trouw en ernstige
ziekte, daarna anderen die ook een steuntje in de rug kunnen
gebruiken.
Ten slotte organiseren wij acht maal per jaar de ouderen
gespreksgroep in de Etgaarde en vier maal per jaar een dienst in de
Etgaarde op vrijdagavond. Wat deze dienst betreft werken we
samen met predikanten en een afvaardiging van vrijwilligers van de
Gereformeerde kerk te Gees.

Predikant : Janke Bolhuis, tel. 0524-262612

Vanwege de geringe hoeveelheid uren dat ik aangesteld ben,
probeer ik de pastorale afspraken zo te plannen dat ik zoveel
mogelijk bezoeken kan afleggen in de beschikbare tijd. Het maken
van goede afspraken met de bezoekersgroep en de ouderlingen
helpt ook om zoveel mogelijk te kunnen doen. Het crisispastoraat is
mijn taak, zoals u hierboven kunt lezen. Er wordt veel opgevangen
in onze gemeenschap en het is mooi dat we daar naar kunnen
handelen. Mocht u mij rechtstreeks willen benaderen, dan kunt u mij
altijd bellen op het nummer 0528-262612. Als ik in Oosterhesselen
aan het werk ben, kunt u gerust inspreken op het antwoordapparaat.
Ik bel u dan zo snel mogelijk terug.

Naast het crisispastoraat ben ik ook bezig met
kennismakingsbezoeken. Voor mij, als predikant op afstand, zijn dit
mooie gesprekken. Zo kom ik er wat in. De kennismaking gaat
langzaam. Dat is wennen voor u en ook voor mij. Ik stel me voor dat
ik er de komende jaren mee bezig blijf. Dat is een mooi vooruitzicht.
Langzaam is niet erg, als het maar langzaam en zeker is…



7 |

HELPEN WIE GEEN HELPER HEEFT

Diaconie

Het is de taak van de diaconie om hulp te bieden aan een ieder die
een beroep op haar doet. Om de  taken goed te kunnen vervullen,
werkt de Hervormde Gemeente van Oosterhesselen samen met de
andere kerken in de regio. Dit geldt ook op het diaconale vlak. Met
de  ‘Zandloper’dorpen vindt twee maal per jaar overleg plaats, de
eerstvolgende keer op 27 september in Gees. In verband met de
kleine eigen bezetting streeft diaconie Oosterhesselen er eveneens
naar om binnen de zanddorpen of/en in classicaal verband samen te
werken in een (KIA) hulpproject. Met de Gereformeerde kerk van
Gees geldt reeds gedurende meer dan 10 jaar een goede diaconale
samenwerking.
Individuele hulp binnen de gemeente Oosterhesselen
De diaconie is primair bedoeld voor gemeenteleden, die in financiële
nood verkeren. Ook zij, die in hun eigen financiële administratie de
weg zijn kwijtgeraakt, mogen aankloppen. In het eerste contact
wordt dieper ingegaan op wat er feitelijk aan de hand is en hoe het
beste kan worden geholpen. Als de hulpverlening niet met één
gesprek kan volstaan, wordt met raad en daad bijgestaan bij het
zoeken en vinden van een structurele oplossing. Binnen het college
is daartoe een schuldhulpmaatje aanwezig, door wie instanties en
instellingen kunnen worden aangeschreven, om tot een adequate
schuldhulpverlening te komen, o.a. in het kader van wettelijke
regelingen. Diaconie helpt, denkt mee, zoekt uit en begeleidt.

Lokale en regionale diaconale activiteiten
Voor succesvolle uitvoering van de diaconale activiteiten in
Oosterhesselen en omstreken laat de diaconie zich bijstaan door de
Diaconale Werkgroep, bestaande uit Anna Bodewes (0524-581456),
Edith Koning (06-52644941) en Annechien Meilink (0524-291308).

Jaarlijks wordt, samen met de diaconieën van Aalden en Gees, voor
de oudere gemeenteleden een Adventsviering georganiseerd. Naast
de overdenking, bij voorkeur door eigen predikant, en veel zang
wordt ook een kerstverhaal verteld. Krentenwegge en
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chocolademelk ontbreken uiteraard niet. Dit jaar zal deze viering op
woensdagmiddag 13 december plaatsvinden.
In december worden bij gemeenteleden van boven de 80 jaar een
kleine, bij kerst passende, attentie bezorgd. Vele vrijwilligers uit
onze gemeente worden voor het rondbrengen ingeschakeld.
Eten voor Bashati
De diaconie zoekt naar mogelijkheden om het samen Kerk-Zijn te
verbinden aan de noden in de wereld. Tot genoegen van beide. Een
goed voorbeeld hiervan is ‘’Eten voor Bashati’ op 14 oktober
aanstaande. De netto opbrengst van dit eetfestijn komt ten goede
aan de stichting ‘’Bashati’’  Met het geld zullen in Bangladesh
staaroperaties worden gefinancierd, hoe meer hoe liever.  Een
staaroperatie kost daar ca. € 50.

Vervoer
Diaconie regelt op verzoek het vervoer van gemeenteleden naar en
van de kerk. Ook voor verzoeken om ander vervoer, bijvoorbeeld
naar het ziekenhuis, kunnen onderstaande contactpersonen worden
gebeld, zijnde Ankie Dotinga (0528-351549), Sigo Koning (06-
53814252) en Karel Loth (0524-291659).

KIA (Kerk in Actie) en ZWO (Zending, Werelddiaconaat en
Ontwikkelingssamenwerking)
De diaconie heeft oog voor de noden in de wereld. Naast honorering
van bijzondere verzoeken om financiële ondersteuning, doet de
diaconie classicaal mee aan ZWO activiteiten naast projectmatige
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hulp, zoals die door KIA wordt aangedragen. Met name in de
kerkdiensten in de 40-dagen tijd en op 15 oktober, 4 februari en 10
juni (de zondagen voor het Werelddiaconaat) wordt het wereldwijde
werk van Kerk in Actie financieel ondersteund. Daarnaast wordt aan
het eind van het jaar een gift gedoneerd aan het Regionaal
Diaconaal Fonds (voor doelen en instellingen in Groningen en
Drenthe).

Diaconie; werkwijze en verantwoording
De minimale bezetting van de diaconie bestaat uit een voorzitter en
een penningmeester. Als regel wordt eens per maand vergaderd,
waarvan een aantal malen samen met de diaconale werkgroep.

In een eredienst doen de diakenen volgens rooster dienst. In die
hoedanigheid geven zij een toelichting op de collectes, nodigen een
aanwezige kerkganger uit om de bloemengroet over te brengen
naar een door het pastoraat aangedragen gemeentelid en verzorgen
samen met de dienstdoende ouderling de inzameling van de gelden.
Aan S&T (Schrift & Tafel) - diensten nemen zo mogelijk minimaal
twee diakenen deel. Een van hen zorgt voor de voorbereiding en de
taakverdeling en ziet na overleg met de voorganger toe op een
ordelijk verloop van de Viering.
Verzoeken van landelijk wervende fondsen, die vaak ook
gemeenteleden rechtstreeks benaderen, worden door de diaconie in
principe afgewezen. In een maandelijkse vergadering kan evenwel
tot honorering van een verzoek om een financiële bijdrage worden
besloten. Dat zal vrijwel zeker het geval zijn bij een ramp (GIRO
555).
Een belangrijke inkomstenbron voor de diaconie is de opbrengst van
de wekelijkse collectes. Daarnaast komen individuele giften binnen.
De diaconie stelt het op prijs om de gever te kunnen bedanken,
maar zal dat altijd en met respect nalaten, wanneer de gever
anoniem wenst te blijven.
De formele administratie en het financieel beheer inclusief de
betalingen worden, bij toetsing aan de in de gemeentevergadering
voorgelegde begroting, verricht door de penningmeester.
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ONDERSTEUNEND EN BELANGRIJK

Kerkenraad

Communicatie
In een kerkelijke gemeente, zoals overal waar mensen met elkaar
optrekken, is het belangrijk dat er goed gecommuniceerd wordt.
Kerkdiensten worden gehouden, er worden activiteiten
georganiseerd en vergaderingen belegd, uitnodigingen verstuurd en
enveloppen rondgebracht.
Maar om dit allemaal goed te laten verlopen moeten er contacten
zijn tussen de organiserende personen en de deelnemers, in de
kerk tussen kerkenraad en gemeente. Maar ook tussen
gemeenteleden onderling.
Om dat contact goed te laten verlopen zijn veel manieren
beschikbaar: mondelinge en schriftelijke mededelingen, b.v. in een
dienst, telefoon en internet, sociale media en vooral het ‘de
Zandloper’, ons regionale kerkblad. Een abonnement daarop
betekent dat je op de hoogte blijft van het gemeenteleven, niet
alleen in Oosterhesselen, maar ook in de dorpen rondom. Voor de
predikant en de kerkenraad kunnen we daarmee grotere groepen
mensen bereiken dan alleen de wat kleinere kern van actieve
gemeenteleden.
De laatste jaren hebben we ook een website, die we zo goed
mogelijk proberen bij te houden. Het adres van de website is
www.oosterhesselen-pkn.nl.
De webmaster is te bereiken via info@oosterhesselen-pkn.nl

-------------------------------------------------------------------------------------------
De Zandloper

De Zandloper, het kerkblad met een prachtig kleurenomslag , waarin
acht gemeenten uit de zanddorpen hun kerknieuws vermelden,
verschijnt altijd voor de eerste zondag van de maand. De zeven
zanddorpen zijn: Aalden, Dalen, Gees, Oosterhesselen, Schoonoord
( zowel Hervormd als Gereformeerd), Sleen en Zweeloo. Als u nog
geen abonnement hebt, dan is het verstandig om dat te nemen: zo
blijft u op de hoogte van het kerkelijk leven in Oosterhesselen en
omgeving..
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Voor het komende jaar (2018) moeten we de abonnementsprijs
verhogen. Dit omdat de inkomsten niet meer toereikend waren. De
kosten zijn dan € 20,00 per jaar De bezorging is, voor wie in
Oosterhesselen woont, niet meer per post, maar wordt gedaan door
Jari Epping, Beatrixlaan 33. Abonnees buiten Oosterhesselen
ontvangen het blad per post.
Contactadres voor abonnementen: Jan Mulder, Veldkampen 3, 7861
BP  Oosterhesselen

-------------------------------------------------------------------------------------------
Gemeenteavonden

Per jaar worden er in principe 2 gemeenteavonden per jaar
gehouden.

Deze avonden zijn bedoeld om de financiële zaken toe te lichten
zoals begroting en jaarrekingen van de kerkrenmeesters en
diaconie. Maar net zo belangrijk is het om samen zaken aangaande
de kerk met elkaar te bespreken.
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Wij zijn blij dat we weer een nieuwe predikant hebben en dat er veel
enthousiasme is om de kerk in allerlei vormen te ondersteunen. We
zullen echter ook vooruit moeten kijken en de uitdagingen die we
tegen komen zullen we op gemeente avonden met elkaar moeten
bespreken.
We hebben de gemeente avonden al gepland. Deze zullen
gehouden worden op 15 november 2017 en 18 april 2018. De
avonden beginnen op 19.30 uur.
Wij hopen dat u op deze avonden te kunnen begroeten!.
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------------------------------------------------------------------------------------------
Kerkrentmeesters

Het college van Kerkrentmeesters heeft de zorg voor materiële en
financiële instandhouding van de gemeente. De kerkrentmeesters
zijn dus namens de kerkenraad belast met de geldwerving en het
beheer van de ruimten voor de erediensten en andere activiteiten.
Ook de ledenadministratie alsmede de organisatorische zorg voor
de Zandloper valt onder de verantwoording van het college.

Het college zorgt dat predikant en kerkmusici correct betaald
worden, zorgt voor betaling aan de landelijke organen waarvan onze
kerk deel uit maakt en zorgt voor betaling van leveranciers en
andere ondersteunende diensten.
Ook medewerkers (beheerder, kosters en schoonmaakploeg)
worden aangestuurd door het college.  Naar buiten toe treedt het
college op als verhuurder van het gebouw, uiteraard in overleg en
met behulp van de beheerder.
Daarnaast heeft het college de zorg voor het onderhoud van onze
monumentale kerk. Het bouwkundig onderhoud vindt plaats volgens
een meerjarenplan, opgesteld door en in overleg met de Stichting
Behoud Kerkelijke Gebouwen in Groningen en Drenthe.

Het college bestaat op dit moment uit vier personen te weten:
· Joop Slaa - voorzitter
· Kees Hoeksma - secretaris
· Bert Bruins Slot – penningmeester
· Jan Mulder - lid.

Bert Bruins Slot en Jan Mulder zijn kerkrentmeester en maken als
zodanig geen deel uit van de kerkenraad. Jan Mulder verzorgt,
ondersteund door Kees Hoeksma, de ledenadministratie en de
administratie van de kerkbode. Bureau Admiraad maakt de
jaarrekening op.
De samenstelling van het college zal dit seizoen veranderen o.a.
door het vertrek van Kees Hoeksma eind dit jaar. U zult hierover
geïnformeerd worden via de Zandloper.
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---------------------------------------- -------------------------------
Schoonmakers kerk V/M

Iedere maand wordt de kerk schoongemaakt door 4 vrijwilligers. De
schoonmaakgroep bestaat uit 12 enthousiaste vrouwen en mannen.
Door de week controleren deze vrijwilligers beurtelings de toiletten
en keuken, als er de dag/avond daarvoor een activiteit in de kerk
plaats vond.
De vaste schoonmaakdag is 1x in de maand is dinsdagmorgen van
9.30 – 11.30 uur volgens een afgesproken rooster.
Lijkt het u ook wel leuk om mee te komen helpen, of wilt u meer
weten over de werkzaamheden, dan kunt u terecht bij Jantje Keen:
0524 – 581245.

-------------------------------------------------------------------------------------------
Beheerder en kosters

Het beheer van het gebouw en het kosterschap op zondagmorgen
wordt gedaan door vrijwilligers.
Jan Mulder is beheerder. Hij zorgt door de week voor het gebouw en
voor de gewenste inrichting voor de verschillende activiteiten door
de week (koren, begrafenissen en verhuur). Hij wordt daarin
bijgestaan door het college van kerkrentmeesters. Bij hem moet je
ook zijn voor verhuur van de kerk.
De kostersdiensten worden verricht door een vijftal personen, te
weten Jan Mulder, Edith en Sigo Koning, André Kuipers en Henk
Koets. Zij richten, als ze dienst hebben, de kerk op zaterdag in en
zorgen er voor dat na afloop van de zondagse dienst de kerk
ingericht wordt voor de eerste activiteit die volgt op de dienst. Het
schoonmaken van de kerk, voorheen een taak van de beheerder,
wordt nu gedaan door een groep vrijwilligers
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De laatste jaren is de kerk gedurende de zomervakantie op
zaterdagen open gesteld zodat mensen die graag een kijkje willen
nemen in onze mooie kerk daar de mogelijkheid voor hebben. Ook
aan Monumentendag op zaterdag in september doen we mee.
Dit zijn we ook in 2018 weer van plan.
De kerk zal dan open zijn op zaterdagen in de periode van 14 juli
t/m 18 augustus van 11.00 tot 15.00 uur. Dezelfde tijd geldt voor
Open Monumentendag.
In de kerk zijn op dat tijdstip steeds twee gastheren/ gastvrouwen
aanwezig  om de bezoekers te ontvangen en eventuele  vragen te
beantwoorden. Er wordt gewerkt met een rooster van twee uur, dus
er zijn gastheren/vrouwen aanwezig van 11.00 tot 13.00 uur en van
13.00 tot 15.00 uur. Mocht u belangstelling hebben voor dit leuke
werk, meldt u dan aan bij één van de kerkrentmeesters.
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WERKGROEPEN

Vorming & Toerusting

Voor het komend seizoen is de Commissie Vorming & Toerusting er
opnieuw in geslaagd u een boeiend en afwisselend programma aan
te bieden.
Bij deze bijeenkomsten willen we elkaar ontmoeten, ons verdiepen
in religieuze en cultureel-maatschappelijke zaken en van elkaar
leren. Wij hopen hiermee ook aan te sluiten bij wensen en ideeën
die ons aangereikt zijn.
Alle avonden beginnen we om 19.30 uur en we sluiten omstreeks
21.30 uur af.
Zie voor een uitgebreide informatiestukjes, verderop in Het Groene
Boekje.
De start van het seizoen is bij het verschijnen van het Groene
Boekje al geweest. De informatie over die avond willen we u echter
niet onthouden..

Woensdagavond 6 september.
De heer Sam van der Meer ( beroep akkerbouwer) vertelt over zijn
zoektocht naar “wie ben ik, waar kom ik vandaan, wat is de zin van
mijn bestaan en leven we voort na dit leven.” Het zal, zoals hij zelf
verwoordt, een geestprikkelende avond kunnen worden.

Zondagochtend 1 oktober (aanvang 10.00 uur)
Mkhitar Ghazaryan geeft deze ochtend een piano-concert. Hij is als
vluchteling uit Armenië in 2011 in Nederland gekomen. Hij studeert
nu al enkele jaren aan het conservatorium. Dit wordt zijn tweede
concert bij ons in de kerk. Opnieuw bevelen wij dit concert van harte
bij u aan!

Woensdagavond 1 november
De heer Johannes Luijken houdt een inleiding en gespreksavond
over het werk van De Christengemeenschap. Hij is als priester
werkzaam in de gemeente in Meppel. Het zal oa. gaan over het
ontstaan en de spirituele achtergrond van de Christengemeenschap.
Het belooft een boeiende, verhelderende avond te worden.
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Woensdagmiddag-avond 17 januari (aanvang 17.00 uur)
We gaan de film “Publieke Werken” bekijken. Een verfilming van het
boek Publieke Werken geschreven door Thomas Rosenboom. De
film speelt in Amsterdam en ook in het veengebied rondom
Hoogeveen.(Deze film stond vorig jaar al op het programma maar
de vertoning ging niet door ivm. licentie problemen.)
We eten samen weer soep en een broodje.

Woensdagavond 7 februari
Walter Kamphuis, zijn vrouw Katinka  en Gerard Lanting verzorgen
een avond over biologische dynamische landbouw en antroposofie.
Zij vertellen over hun passie voor pure producten. De avond zullen
zij afwisselen met het spelen van muziek.

Woensdagavond 7 maart
Dorien Lanting houdt een lezing waarin zij ons op een open en
veelzijdige manier vertelt over De Islam. Als student-onderzoeker
richt zij zich specifiek op de christelijk-islamitische dialoog. Wat zijn
oa .overeenkomsten en verschillen tussen Islam en Christendom.

Wij hopen u te ontmoeten bij de bijeenkomsten. Iedereen is hierbij
van harte uitgenodigd. Zegt het voort!
Indien u suggestie / ideeën heeft voor het volgend seizoen 2018 –
2019 laat het ons weten.

Samenstelling van de Commissie Vorming & Toerusting:
· Grietje Hogen Esch  0524 – 582155
· Roelof Lanting 0524 – 582303
· Tineke Lehr            0524 – 581979
· Anneke Vermaas 0528 – 351061
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-------------------------------------------------------------------------------------------
Liturgisch bloemschikken

Tijdens het kerkelijk jaar zijn er vaste momenten zoals de
adventstijd en Kerst, de veertigdagentijd en Pasen en de laatste
zondag van het kerkelijk jaar, waarbij we als bloemengroep zorgen
voor een liturgische bloemschikking.
Met de schikking willen we als het ware het thema van de viering
verbeelden. De kleur van de gebruikte materialen en de vormen,
lijnen en karakter van bloemen en planten worden gebruikt om hun
speciale betekenis en symboliek.  Zo wordt tijdens de
veertigdagentijd de kleur paars gebruikt als kleur van ingetogenheid.
Voor de schikkingen tijdens de 40-dagen tijd, maken we gebruik van
de brochure die jaarlijks wordt uitgegeven door Kerk in Actie.
Leidraad is het thema, dat aansluit bij de veertigdagentijdcampagne
van Kerk in Actie. Zo was dit jaar het thema: ‘Sta in je kracht’. In
deze veertigdagentijd hoorden we hoe Jezus zijn weg ging vanuit de
kracht van Gods liefde. Gekozen werd voor de berg als symbool van
die liefde en kracht. In de schikkingen werd de berg gevormd door
drie schijven van een boom. De jaarringen symboliseerden de
groeikracht, de scheuren de kwetsbaarheid. Alle horen bij het leven
vanuit Gods krachtige liefde.

Dit jaar hebben we tijdens de slotzondag ook een workshop
georganiseerd, waarbij men van bloemen en grassen een mooi
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veldboeket kon samenstellen of een biedermeiertje maken. Op foto
is het resultaat te zien van de enthousiaste deelnemers.

De liturgische bloemschikkingen worden verzorgd door:
Alie Breeschoten tel: 0524-581889
Bettie de Vries tel: 0524-582204
Janny van Ommen tel: 0524-291771
Geerja Slaa tel: 0524-581677
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-------------------------------------------------------------------------------------------

't WereldWinkeltje Oosterhesselen

Wereldwinkel gaat sluiten

Het afgelopen voorjaar hebben de medewerksters van ’t Winkeltje
na bijna 32 jaar met spijt moeten constateren dat de opbrengsten in
de loop van de laatste jaren steeds verder terugliepen.
De aanloop in de winkel op de bekende openingstijden werd steeds
minder en ook de verkoop tijdens activiteiten en markten daalde
gestaag. Hierdoor werd het voor de medewerksters steeds
moeilijker de goede motivatie op te brengen om de winkel in stand
te houden.

’t Winkeltje in Oosterhesselen is hierbij geen uitzondering. Deze
trend is om ons heen al langer zichtbaar en in de regio zijn al
diverse winkels gesloten. Helaas, maar het is niet anders.
Het besluit om met ons dierbare winkeltje te moeten stoppen viel
dan ook niet gemakkelijk. Desondanks waren we nog wel succesvol
aanwezig tijdens Montmartre en Kerkenpad.

In het najaar zullen wij onze laatste Wereldmarkt  in de kerk houden
en daarna zal ‘t WereldWinkeltje definitief per 1 december 2017
haar deur sluiten.

Alle 32 jaar hebben we de steun, het enthousiasme  en de
gastvrijheid ondervonden van de kerk en al haar betrokkenen; één
van de redenen waarom we ons winkeltje zo lang hebben
voortgezet.
Op deze plaats willen we daarvoor iedereen hartelijk bedanken.

Namens alle medewerksters van ’t WereldWinkeltje,
Gerrie Mars
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-------------------------------------------------------------------------------------------
Bezoekersgroep

Naast onze predikante, de diakenen en de ouderlingen is er ook een
groep gemeenteleden actief in het bezoekwerk. Zij bezoeken
gemeenteleden van 80 jaar en ouder ter gelegenheid van hun
verjaardag en besteden aandacht aan huwelijksjubilea. Daarnaast
zijn zij de ogen en de oren voor predikante en ambtsdragers. Bij
ziekte, ziekenhuisopname of  moeilijke omstandigheden waarin
mensen terecht zijn gekomen, zijn zij diegenen die daar doorgaans
melding van maken, zodat  er actie kan worden ondernomen voor
een bloemengroet vanuit onze gemeente of een bezoekje van de
dominee of van een ouderling.
Begin januari en in juni  wordt deze groep van vrijwilligers
uitgenodigd om met elkaar de adressen te verdelen voor een
bezoek en bespreken we met elkaar op welke wijze wij gemeente
willen zijn.

In januari 2018 is de bijeenkomst gepland op dinsdag 9 januari om
14.30 uur in de kerk.

De groep bestaat uit de dames: Nora Abbing-Van Toor, Pia
Compagner-Binnendijk, Annemarie Corsel-Kooi, Lien van Doorne,
Jantje Eising, Grietje Hogen Esch - ten Hool, Annie Jeuring-
Groothuis, Jantje Keen-Haandrikman, Hennie Kemkers-Jalvingh,
Joke Kuipers-Jonkers, Nellie Kuyt-Smit, Tineke Lehr-Gabel,
Annechien Meilink-Walles, Annie Meijering-Zwiers, Ann Mulder-
Harmsen, Jannie Van Ommen-Kruse, Aaltje Schepers, Thea
Schipper, Truus Steinz, Hennie Wolbers-Eising en de heer Roelof
Lanting.
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-------------------------------------------------------------------------------------------
Activiteitencommissie

De commissieleden Edith en Sigo Koning, Henk en Geke Koets
hebben al vele activiteiten in de loop der jaren samen met
vrijwilligers georganiseerd.
Het doel is om naast het inhoudelijk kerkelijk werk, ons verbonden te
voelen als gemeente. Elkaar op deze manier ontmoeten en samen
actief bezig zijn is van grote waarde.
De commissie is ontstaan toen allerlei acties op touw moesten
worden gezet om geld voor de renovatie van de kerk bij elkaar te
vergaren.
Daarna volgde een Dank-Je-Wel avond om iedereen voor hun inzet
te bedanken. Hiervoor werd de blinde cabaretière Charlotte Glorie
uitgenodigd wat een heel bijzondere gezellige avond werd.
Ook al was de renovatie klaar, we bleven als AC-cie doorgaan.
Er werden rommelmarkten georganiseerd, een mooie spulletjes
verkoop en dit jaar hielden we een ‘taxatie op locatie’ dag. Ook de
start- en slotzondagen worden mee georganiseerd. Het “Feest van
de Geest” vindt in 2018 weer plaats en ook hieraan werkt de
commissie mee.
Dit alles om geld bij elkaar te sparen voor weer een mooie Dank-Je-
Wel avond.
Aangezien er steeds meer taken door gemeenteleden gedaan
worden is een Dank-Je-wel avond zeker op zijn plaats en zullen we
doorgaan met activiteiten te organiseren.
Houd daarom de Zandloper goed in de gaten, daarin worden de
activiteiten vermeld.
Mocht iemand goede ideeën hebben voor een activiteit dan horen
we het graag.

Op de volgende pagina een impressie van de slotzondag van
afgelopen seizoen.
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-------------------------------------------------------------------------------------------
Feest van de Geest 2018

In 2018 is er weer het Feest van de Geest
Het thema is deze keer ‘levensadem”.
Ook wij doen met de kerk in Oosterhesselen weer mee en de
voorbereidingen zijn al in volle gang.

Tijdens het Feest van de Geest zullen kunstenaars nieuw gemaakte
kunst, geïnspireerd op het Pinksterfeest tentoonstellen.
De open kerken zijn een speelse en beeldende inspiratiebron voor
mensen die op zoek zijn naar hedendaagse kunst, cultuurhistorie,
vormen van spiritualiteit, geloof, zingeving en recreatieve
ontspanning.
Dit bijzondere evenement maakt vanuit het Pinksterfeest, als feest
van inspiratie, een verbinding met hedendaagse kunst.

Al met al een dag om met veel plezier op terug te kijken. We willen
iedereen die geholpen heeft om Klein- kerkenpad ook dit jaar weer
tot een succes te maken dan ook heel hartelijk bedanken.

-------------------------------------------------------------------------------------------
Ouderengespreksgroep in De Etgaarde

De laatste maandag van de maand- beginnend in september en
eindigend in mei- wordt er weer een gespreksgroep gehouden in De
Etgaarde. De eerste bijeenkomst is op maandag 25 september.
Het onderwerp is op dit moment nog niet bekend. Daarna zijn er nog
6 bijeenkomsten die geleid worden door o.a. de ouderlingen Janny
Maatjes en Alma Ham. Zij zullen de gespreksonderwerpen bekend
maken in De Zandloper. Iedereen is van harte welkom, uit de kerk
van Gees, uit de kerk van Oosterhesselen of uit andere kerken,
bewoner van De  Etgaarde of betrokkene van buiten, ouder of
jonger of minder met geloof bezig, praters en luisteraars….iedereen
die behoefte heeft aan een goed gesprek.

De bijeenkomsten beginnen om 14.30 uur.
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-------------------------------------------------------------------------------------------
Klein-kerkenpad  Z.O Drenthe

Het is een goede gewoonte om ieder jaar, samen met de kerken in
Gees,  Aalden, Sleen, Coevorden, Zweeloo en Dalen, onze kerken
open te stellen. Dit jaar was dat op 3 augustus. En wat een mooie
dag is dat geworden!  Gedurende de hele dag kwamen mensen,
zowel uit de regio als ook daarbuiten, een kijkje nemen in ons mooie
kerkje. Ook waren er weer gasten die graag even op het orgel wilde
spelen.
We hadden dit jaar twee kunstenaars uitgenodigd. Anke de Hullu-
van Daalen uit Gees met prachtige zelf ontworpen sieraden een T-
shirts  en Niesje Metselaar uit Hollandscheveld met haar schilderijen
en kaarten.  Al met al was er dus veel te zien en te bewonderen.
Ook de kniepertjes ontbraken niet.  Het orgel werd bespeeld door
Jan Berend Hoving. Jammer genoeg was dit de laatste keer dat hij
het deed, hij gaat verhuizen. Ook de wereldwinkel was weer
aanwezig, helaas ook voor het laatst.
Hoewel het weer dit jaar niet erg meewerkte, hebben we toch weer
ruim 90 bezoekers gehad.
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Programma details van Vorming & Toerusting’s avonden

-------------------------------------------------------------------------------------------
Datum: 6 september
Aanvang: 19.30 uur

Dragen wij de genen van de buitenaardsen?

Allereerst wil ik mij voorstellen: Mijn naam is Sam van der Meer en
mijn beroep is akkerbouwer; gestart in 1980 in de Zuidelijke
Flevopolder, komend van het Zuid-Hollandse eiland Voorne en
Putten, opgevolgd door mijn zoon Dirk.
Met heel veel enthousiasme -en ook wel vanuit een voortrekkersrol-
ben ik boer geweest. Mijn hele leven ben ik bezig geweest met
vragen als ‘wie ben ik, waar kom ik vandaan, wat is de zin van mijn
bestaan en leven we voort als geest na dit leven’.
Deze vragen hebben van mij een spirituele zoeker gemaakt.
We worden als we opgroeien allemaal geconditioneerd; ons wordt
geleerd wat goed is en wat niet, wat waar is en wat niet waar is of
wat gevaarlijk is enz. enz.
Als geconditioneerde mens lopen we daarna het gevaar dat we het
‘zeker’ weten en dat heet dan conservatief. We zijn dan niet in staat
de gedachte van de ander te beluisteren, en leren niet.
Ik zie de mens als een eilandbewoner, een eiland in een grote
oceaan.
De zee is nog onoverbrugbaar en wij denken op dat eiland dat ons
eiland het enig bewoonde eiland in de oceaan is. We weten nog niet
veel. Het gaat niet om het doel maar om de weg.

Ik zal een inleiding houden over dit onderwerp, gevolgd door een
PowerPoint presentatie met veel plaatjes; plaatjes, die die U zeker
zullen verbazen.
Ik vind mijn bezoek aan Oosterhesselen om meerdere redenen
bijzonder. Ten eerste gezien mijn leeftijd, maar meer nog voor mij
dat dit onderwerp in dit prachtige kerkje bespreekbaar is.
Ik hoop dat we met elkaar een mooie en geest prikkelende avond
mogen beleven.



27 |

We zijn allemaal onderweg en een ieder is daar waar hij zijn moet.
In de hoop de nieuwsgierigheid van velen geprikkeld te hebben sluit
ik af.

Sam van der Meer

-------------------------------------------------------------------------------------------
Datum: 1 oktober
Aanvang: 10.00 uur

Concert op 1 oktober

Op zondag 1 oktober is er geen kerkdienst. We gaan deze morgen
luisteren naar muziek. Een piano concert. Vorming & Toerusting
heeft voor deze morgen uitgenodigd pianist Mkhitar Ghazaryan (22).
In februari 2015 trad hij ook op in onze kerk.

Mkhitar woont in Almere en komt oorspronkelijk uit Armenië.
Hij studeert  aan het Koninklijk Conservatorium in Den Haag. Gaat
nu de overstap maken naar het Sweelinck Conservatorium in
Amsterdam om zich verder te ontwikkelen.
Mekhitar heeft inmiddels meerdere optredens op zijn naam staan.



28 |

Hij heeft een voorliefde voor solo spel en houdt van kamermuziek.
Zijn solospel bracht hem al op het podium van het Muziekgebouw
aan het IJ en een samenwerking met het Nederlands Blazers
Ensemble.  Zondag 13 augustus trad hij op met fluitiste Emyli
Beyond in het Concertgebouw in Amsterdam.
En nu op 1 oktober a.s. in de kerk van Oosterhesselen zal hij werk
spelen van Bach, Haydn en Debussy.
Het belooft een bijzondere morgen te worden met deze talentvolle
pianist!
We vragen geen entree, wel is er een openschaal collecte bij de
uitgang.

-------------------------------------------------------------------------------------------
Datum: 1 november
Aanvang: 19.30 uur

Een indruk van de Christengemeenschap

Inleiding en gespreksavond over het werk van De
Christengemeenschap. Als spreker is uitgenodigd Johannes Luijken,
die als priester werkzaam is in de gemeente in Meppel.
De Christengemeenschap heeft in Noord-Nederland  verder
gemeenten in Groningen en in Leeuwarden en ook bestaat er een
actieve groep in Emmen.

Onderwerpen op deze avond zullen zijn:
· Hoe is de Christengemeenschap ontstaan?
· Wat is de spirituele achtergrond?
· Hoe heeft zich dit kerkgenootschap feitelijk ontwikkeld en

waar staat men nu?
· Hoe verhoudt zich deze stroming tot de algemeen christelijke

stromingen?
· Hoe zijn de contacten met andere geloofsgemeenschappen?

En - wellicht interessant als thema om over in gesprek te komen:
waar gaat het de Christengemeenschap primair om en wat ziet zij
wel en wat niet als haar opgave? En lukt haar dat?
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-------------------------------------------------------------------------------------------
Datum: 17 januari 2018
Aanvang: 17.00 uur

Publieke Werken

Publieke Werken is een historische roman van Thomas
Rosenboom uit 1999, met als belangrijkste locatie twee huisjes die
nu nog te zien zijn in de gevel van het Amsterdamse Victoria Hotel.
Een andere inspiratiebron was de biografie van de Hoogeveense
apotheker Radijs. In 2000 kreeg Rosenboom voor Publieke Werken
de Libris Literatuur Prijs toegekend.

De eerste verhaallijn begint bij de Amsterdamse vioolbouwer,
weduwnaar Walter Vedder.
Eind jaren 19e eeuw zijn er plannen om tegenover het centraal
station van Amsterdam het Victoria Hotel te bouwen. De plannen
zijn zo goed als rond. Er moet alleen nog onderhandeld worden over
het huisje van de vioolbouwer Vedder. Het eerste bod is ruim
voldoende. Door hebzucht en steun van zijn buurman vraagt de
vioolbouwer meer dan de dubbele prijs. Als beide partijen er niet
uitkomen, wordt er toch begonnen met de bouw. Na de sloop van
opgekochte gebouwen wordt er om de twee onverkochte panden
heen gebouwd.

De tweede verhaallijn start in Hoogeveen, waar Vedders neef, de
oude apotheker Christof Anijs de enige apotheker ter plaatse is. Er
vestigt zich een tweede apotheker in het dorp, met een nieuw
universitair diploma. Als ook nog blijkt dat de jonge apotheker goed
kan opschieten met de dokter, de burgemeester en de dominee, die
allemaal een universitaire opleiding hebben gehad, voelt Anijs met
zijn oude diploma duidelijk dat hij niet meer bij de notabelen van de
gemeenschap hoort. Hij besluit zijn ambitie te verleggen naar de
medemens. Hij trekt er met witte doktersjas op uit en gaat
geneesmiddelen uitdelen en diagnoses stellen onder de turfstekers
te Elim.
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De derde verhaallijn is die van de armoedige veenwerkers,
waaronder zich één joodse familie bevindt, Bennemin. De joodse
familie heeft contact met Anijs. De vader van de joodse familie wil
zijn oude viool verkopen en op die manier komt er weer contact
tussen de twee neven Anijs en Vedder. De neven Anijs en Vedder
bedenken een plan om de veenwerkers een beter bestaan te
bieden. Met het kapitaal dat Vedder voor zijn huis wil bedingen zal
Anijs de verarmde turfstekers uit Elim een betere toekomst bieden.
Vanaf dat moment slaan de verhaallijnen ineen en houden beide
hoofdpersonen elkaar onbedoeld vast in een wederzijdse
wurggreep….

-------------------------------------------------------------------------------------------
Datum: 7 februari
Aanvang: 19.30 uur

Bio landbouw: VOOR DE TOEKOMST !

Goede zorg voor de aarde, de planten en de dieren = goede
zorg voor de mensen
In de omgeving van  Oosterhesselen zijn twee biologische
landbouwbedrijven actief: mts. Lanting en ’t Leeuweriksveld, die zich
op deze avond aan u voorstellen. Gerard Lanting leidt een
akkerbouwbedrijf met vollegronds groenteteelt op 60 ha en de afzet
gaat naar de groothandel/veiling. Wouter Kamphuis leidt een
gemengd bedrijf met de nadruk op tuinbouw -5,5 ha- met directe
afzet naar de consument.
Beide ondernemers vertellen aan de hand van een powerpoint-
presentatie over hun bedrijf.  U krijgt zo een mooi beeld van deze
prachtige bedrijven, de drijfveren, de uitdagingen en dilemma’s
waarvoor de boeren zich geplaatst zien. Thema’s die daarbij een rol
spelen: beheersing van onkruid, ziektes en plagen; omgaan met het
weer; ontwikkeling van de bodemvruchtbaarheid; de prijsvorming
van de producten en hoe die terugwerkt op het landbouwbedrijf;
landbouw en christendom; biologische landbouw: een toekomstig
alternatief voor de héle landbouw?



31 |

U krijgt ook gelegenheid om wat van de groente die op deze
bedrijven geteeld is te proeven en er staat een tafel met boeken en
tijdschriften over het onderwerp. Het geheel wordt door Gerard,
Wouter en zijn vrouw Kathinka omlijst met muziek op piano, viool en
zang.

De landbouw is in de afgelopen 100 jaar in hoog tempo veranderd.
Een eeuw geleden waren er nog vooral kleinschalige, gemengde
boerderijen waarop veel werk met de hand en met paarden gedaan
werd. De boeren werkten hoofdzakelijk met natuurlijke middelen,
kunstmest en bestrijdingsmiddelen waren nog maar net in opkomst.
Tegenwoordig is de landbouw  grootschalig, vergaand
gespecialiseerd en steeds minder boeren doen het werk vooral met
(steeds grotere) trekkers en andere machines. De chemische
industrie levert boeren voor vrijwel elk probleem een oplossing en
de opbrengsten zijn reusachtig gestegen. Het kleine Nederland is de
tweede exportnatie van landbouwproducten ter wereld!
Toch blijken aan de grote vooruitgang ook keerzijdes te kleven, die
minstens zo groot of groter zijn. De smaak en voedingswaarde van
veel landbouwproducten is sterk afgenomen; het welzijn van het vee
is vaak slecht, vooral in de bio-industrie; de moderne landbouw
verbruikt grote hoeveelheden inputs van buitenaf (energie,
kunstmest, krachtvoer, bestrijdingsmiddelen); er is veel verspilling
van voedsel terwijl elders in de wereld grote voedseltekorten zijn; de
landbouw veroorzaakt ernstige milieuproblemen; natuur- en
landschapswaarden zijn sterk achteruitgegaan in
landbouwgebieden; met enige regelmaat zijn er veeziektes; etc. etc.
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-------------------------------------------------------------------------------------------
Datum: 7 maart 2018
Aanvang: 19.30 uur

De Islam: een kennismaking

Ver verwijderd van de culturele en religieuze centra in Europa en
Jeruzalem, in de woestijnregio van het Arabische schiereiland, werd
in 610 na Christus de basis gelegd van een religie die binnen korte
tijd zou uitgroeien tot één van de belangrijkste monotheïstische
godsdiensten ter wereld. Mohammed en de Koran zouden het begin
vormen van de islam, de derde en vooralsnog laatste
monotheïstische wereldreligie. Vanaf het ontstaan van de islam is er
altijd een sterke connectie geweest tussen deze godsdienst en haar
christelijke evenknie. De islam vereert Jezus als één van haar
profeten, verwijst in haar heilige boek naar zowel de Joden als de
christenen en verleent ze zelfs een speciale status (ahl al-kitaab,
mensen van Het Boek). Echter, er blijven ook grote verschillen
tussen de beide wereldreligies. Fundamentele theologische
verschillen, zoals de éénheid van God, maar ook verschillen in
rituelen, symbolen en gebruiken.
In deze lezing hoop ik voor u allen een open en veelzijdige
kennismaking met de islam te verzorgen. Wat zijn fundamentele
overeenkomsten en verschillen tussen de islam en het christendom?
Welke vormen van islam worden er beleden? Wat is de verhouding
tussen de moslim en zijn medemens? Hoe ziet de islam het leven op
aarde, en wat daarna komt? Wat is de rol van Jezus in de islam? De
historische ontstaansgeschiedenis van deze religie zal de basis
vormen voor een bespreking die naast bovenstaande thema's, ook
ruimte zal bieden aan uw eigen vragen.

Dorien Lanting is als studente in de onderzoeksmaster Religie en Cultuur
verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen. Zij specialiseert op de islam,
in het bijzonder op christelijk-islamitische dialoog. Zij heeft in het verleden
historisch onderzoek gedaan naar onder andere soefisme, de mystieke tak
van de islam, maar ook naar recentere bewegingen als de Islamitische
Staat. Daarnaast is zij als stagiaire verbonden geweest aan de
Nederlandse ambassade te Heilige Stoel, Vaticaanstad.
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Informatie -  Namen en adressen

Naam Gemeente:
Hervormde Gemeente te Oosterhesselen
Adres kerkgebouw en POSTADRES !!
Geserweg 2, 7861 BL Oosterhesselen
Website: www.oosterhesselen-pkn.nl

Voorzitter kerkenraad
dhr. Joop Slaa
Edveensweg 58, 7861 AP Oosterhesselen
tel. 0524-581677  joop.slaa@dsm.com

Scriba
mw. Ankie Dotinga
Akkerweg 2, 7913 XJ, Hollandscheveld
tel. 0528-351549 scriba@oosterhesselen-pkn.nl

Predikant
Ds. Janke Bolhuis
Het Hoge Holt 29
7909 BG  Hoogeveen
tel. 0528 – 262612      j.bolhuis@online.nl

Ouderlingen
mw. Janny Maatjes-Hulsing
Veldkampen 6, 7861 BP, Oosterhesselen
tel. 0524-581645         jjmaatjes-hulsing@home.nl

mw. Alma Ham
Langbos 16, 7861 BP, Oosterhesselen
tel. 0524-582686, mobiel 06-29180745
alma.ham@kpnmail.nl

Diakenen
mw. Ankie Dotinga, tevens scriba van de kerkenraad
Akkerweg 2, 7913 XJ, Hollandscheveld
tel. 0528-351549 adotinga@live.nl
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mw. Pia Compagner, penningmeester
De Etgaarde 12, 7861 BT Oosterhesselen
tel. 06-10056437 thcompagner@ziggo.nl

dhr. Henk Jager
Boerhoorn 53, 7861 BX Oosterhesselen
tel. 0524-855991 jagerhenk15@gmail.com

Ouderling-kerkrentmeesters
dhr. Joop Slaa
Edveensweg 58, 7861 AP Oosterhesselen
tel. 0524-581677 joop.slaa@dsm.com

dhr. Kees Hoeksma
Joh. Poststraat 14, 7918 AC, Nieuwlande
tel. 0528-352207 choeksma@adhova.nl

Kerkrentmeesters
dhr. Bert Bruins Slot
Martin Kuilerweg 29, 7916 RJ Elim
tel. 0528-351375 ajbruinsslot@hotmail.com

dhr. Jan Mulder
Veldkampen 3, 7861 BP, Oosterhesselen
tel. 0524-581488 jamulsen@home.nl

Beheer
dhr. Jan Mulder
Veldkampen 3, 7861 BP, Oosterhesselen
tel. 0524-581488   beheerder@oosterhesselen-pkn.nl

Kosters
Jan Mulder, Edith / Sigo Koning, André Kuipers, Henk Koets

Organisten
dhr. Kees Hoeksma
Johannes Poststraat 14, 7918 AC, Nieuwlande
tel. 0528-352207 choeksma@adhova.nl
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dhr. Erik Nijzink
Orionlaan 49, 7771 EJ, Hardenberg
tel. 06-10093354 eriknijzink@hotmail.com

mevr. Irma Zuur-Mennen
Tramakker 20, 7861 AW Oosterhesselen
tel. 0524-582071 irmamennen@hetnet.nl

Ledenadministratie
dhr. Jan Mulder
Veldkampen 3, 7861 BP, Oosterhesselen
tel. 0524-581488 jamulsen@home.nl

Kopij De Zandloper
Ann Mulder en Pia Compagner

redactie@oosterhesselen-pkn.nl

Bankrekeningen
Kerkrentmeesters: NL06FVLB 0699 8440 45
Diaconie: NL38FVLB 0227 1564 55

.
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Enkele belangrijke data

· Startzondag 17  september  2017
· Ouderengespreksgroep                              25   september 2017
· V&T: concert Mkhitar Ghazaryan 1 oktober 2017
· ‘Eten voor Bashati’ 14 oktober 2017
· Werelddiakonaatszondag 15 oktober 2017
· Dorcasdienst 5 november  2017
· Gemeenteavond 15 november 2017
· V&T: indruk van de Christengemeenschap 1 november 2017
· Adventsviering ouderen 13 december 2017
· Vergadering bezoekersgroep 9 januari 2018
· V&T film: Publieke werken 17 januari 2018
· Werelddiakonaatszondag 4 februari 2018
· V&T: Bio landbouw: voor de toekomst ! 7 februari 2018
· V&T: de Islam: een kennismaking 7 maart 2018
· Gemeenteavond 18 april 2018
· Slotzondag ?? juni 2018

Er is natuurlijk nog veel meer te doen dit seizoen.
Houd de Zandloper in de gaten!
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Aantekeningen
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