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Goed nieuws-brochure, uitgave van de interkerkelijke werkgroep tentactiviteiten c.a. Vroomshoop.

Samenstelling werkgroep: 

Ria Bolks en Inge Kamphuis - Gereformeerde kerk Vrijgemaakt, Wim Hoek en Jeannette Mulder - 

Baptisten gemeente; Odette Haandrikman - St. Willibrord geloofsgemeenschap) ; Bé en Roelie Wes-

sels - Pinkstergemeente, Truus Zomer - Hervormde gemeente, PKN ; John de Vries en Hans Nieboer 

-  Gereformeerde kerk, PKN.

 

Eindredactie: Hans Nieboer 

Opmaak: John Mulder

Druk: Drukkerij Uitslag en Zn.

Oplage: 4500 ex.

Financiële ondersteuning: stichting Jonathan.

Informatie alle kerken: www.kerkeninvroomshoop.nl

Aanvangstijden kerkdiensten

- St. Willibrord geloofsgemeenschap:  za 19 uur en zo 10 uur.

- Baptisten gemeente:  zo 9.30 en 19.00 uur.

- Hervormde PKN-gemeente: zo 9.30 uur en 19.00 uur.

 (samen met Gereformeerde PKN-kerk)   

- Gereformeerde PKN-kerk: zo 9.30 uur en 19.00 uur.

 (samen met Hervormde PKN-gemeente)

- Gereformeerde kerk Vrijgemaakt: zo 9.30 en 14.30 uur.

- Pinkster gemeente:  zo 10.00 uur.
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Het is de hoogste tijd 
voor goed nieuws!
Goed nieuws, dat is de titel van deze Paasbrochure van de gezamenlijke kerkgenoot-
schappen van Vroomshoop. Een opwekkende boodschap, als we Pasen, het doorleefde 
feest van de opstanding van Jezus Christus in Anno Domini 2013 bezien en beleven. 
Dat is zeker goed nieuws.

Goed nieuws is als je gezond wakker wordt.
Goed nieuws is als je geniet van het leven, op welke wijze dan ook.
Goed nieuws is als je beter mag worden.
Goed nieuws is dat je van het Eeuwige Leven weet.

Duidelijk is dat goed nieuws persoonlijk wordt ingekleurd.
Als je gezond bent, heb je misschien wel 1000 wensen.
Als je ziek bent, heb je vooral maar één wens.
We hebben ten diepste allemaal behoefte aan goed nieuws.

Goed nieuws was er ook in 2009, toen we als Vroomshopers een onvergetelijk 
volksfeest vierden. Ons dorp bestond als diamant in Twenterand toen 150 jaar en 
dat werd door jong en oud uitbundig gevierd. De gezamenlijke kerken organiseerden 
een lokaal kerkenpad en hielden een gezamenlijke samenkomst in de grote feesttent 
aan de Europasingel in Vroomshoop. Die tent was tot de laatste plaats gevuld: goed 
nieuws.
Het evangelie klonk toen volop en er werd naar hartenlust gezongen en gemusi-
ceerd: ook goed nieuws. Later werd zo’n bijeenkomst herhaald in een feesttent in het 
centrum van Vroomshoop. Zo gaven we samen vorm en inhoud aan geloven langs het 
kanaal.
Wie zijn wij? Dat zijn de baptisten gemeente, de gereformeerde kerk en hervormde 
gemeente in PKN verband, de gereformeerde kerk vrijgemaakt, de St. Willibrord 
geloofsgemeenschap,  onderdeel van de Marcellinusparochie en tot slot de pinkster-
gemeente uit Vroomshoop. Vertegenwoordigers van deze lokale kerkgenootschappen 
vormen sinds 2009 samen de werkgroep interkerkelijke tentactiviteiten c.a., die zich 
met gezamenlijke projecten bezig houdt.
Deze Paasbrochure is gevuld met goed nieuws. Minder goed en soms ook rampzalige 
nieuws komt al dagelijks meer dan genoeg voorbij via de media. Nu is het tijd voor 
goed nieuws.
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Wij gaan trouwen
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In december 2011 werd er door de gezamenlijke kerkgenootschappen van Vrooms-
hoop huis aan huis een Kerstkrant uitgegeven. Samen in de naam van Jezus mogen 
we dit samen doen en is deze Paasbrochure met goed nieuws het vervolg daarop.
Van de lokale kerkgenootschappen geven steeds drie leden antwoord op dezelfde 
vragen. Zij maken duidelijk goed nieuws voor hen betekent.
Ook komen voorgangers van de kerken aan het woord met hun zienswijze op goed 
nieuws.
Te lezen is ook hoe metterdaad goed nieuws gebracht kan worden in een ver land als 
Mozambique. Daders van het woord zijn dus of in de woorden van een oud evange-
lisch gezang: Roep uit naar alle stranden, verbreid van oord tot oord.
Interkerkelijke acties als Sonrise en Manna komen daarom ook in beeld in deze bro-
chure. De brochure is gelardeerd met goed nieuws uit de bijbel en met alledaags goed 
nieuws.
Veel dank zijn we verschuldigd aan de Stichting Jonathan voor de financiële steun: 
goed nieuws. We zijn ook blij met hernieuwde medewerking van en samenwerking 
met de evangelische boek- en cd-winkel De Wegwijzer uit Vroomshoop.
Veel lees- en kijkplezier gewenst.
 
Namens de werkgroep interkerkelijk tentactiviteiten c.a. Vroomshoop,

Hans Nieboer

Een kleindochter
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Ds. Frans Schipper

Grietje Becker

Nieuws waar mensen blij van worden.

Het is altijd fijn om een blijde 
boodschap te horen.

Met welk goed nieuws 
zou u de ochtendkrant 

willen openen?

Wat betekent goed 
nieuws voor u in 

het (dagelijkse) leven?

Nieuws van opstanding “uit de dood”.

Dat Jezus voor ons gestorven is, maar 
er altijd voor ons is, in blijde en 

droevige dagen.

Welk goed nieuws uit 
het leven van alledag 

spreekt u aan?

Welk goed nieuws 
inspireert u?

Het nieuwe daglicht staat ons borg 
voor Gods genade en Vaderzorg, die 

ook in nacht en duisternis ons zonne-
klaar gebleken is (gezang 381 LvdK).

Dat de kerken vol zitten met mensen 
die luisteren willen naar Gods woord, 
en die schuld willen belijden. Maar die 
ook samen willen zingen en blij zijn.

Welk goed nieuws uit 
de Bijbel spreekt u 

bijzonder aan?

Welk goed nieuws 
wenst u de mensen 
van hier en nu toe?

Leeftijd: 83 jaar

Meeleven

60 jaar getrouwd
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Jeffrey Bakker

Ieder mens wil toch goed nieuws horen? Want goed nieuws 
is altijd iets positiefs. Iets dat je goed doet als mens en 
waar je blij van wordt. Voor mij persoonlijk is het iets waar 
ik hoop en kracht uit put en mij telkens aan vast houdt.  
De Bijbel spreekt veel over dit goede nieuws en dat is 
Jezus. De man die gestorven is voor mij én jou; uit liefde! 
Apart toch eigenlijk als je hier over nadenkt? Ik geloof het!

Wij christenen hebben ook een zekerheid. Dat is dat ik 
weet, als mijn tijd daar is, dat ik bij Hem in de hemel kom! 
Het zou toch geweldig mooi zijn als ik jou of u daar ook 
mag ontmoeten en wij elkaar daar de hand kunnen schud-
den?! Dat is mijn diepste wens naar jou of u toe. Deze 
keuze ligt alleen wel bij jou… Heb je vragen? Lees eens in 
de Bijbel of praat met mensen. Blijf er niet mee zitten. 
Fijne paasdagen gewenst!

Met Pasen gedenken wij het lijden, sterven en het opstaan 
van Jezus, hét goede nieuws. In 1 Joh. 3:1a staat: “Ziet hoe 
groot de Liefde is die de Vader  ons gegeven heeft waardoor wij 
kinderen van God genoemd worden, en wij zijn het ook!” Deze 
tekst inspireert mij zo omdat dit een vorm van ultieme 
liefde is. Wat gaaf! Vers 1b gaat nog verder en laat zien hoe 
andere mensen naar ons christenen kijken en soms denken 
dat wij anders zijn. Ik denk eigenlijk ook dat wij anders 
zijn, want je leven verandert als je kiest voor Jezus. Ik heb 
het zelf mogen ervaren!

Wat betekent goed 
nieuws voor jou in 

het (dagelijkse) leven?

Welk goed nieuws 
wens je de mensen 
van hier en nu toe?

Welk goed nieuws 
uit de Bijbel 

inspireert jou?

Leeftijd: 23 jaar

Geloof, hoop en liefde



9Goed Nieuws - Pasen 2013

Niek Staarman

Wat betekent goed 

nieuws voor jou in 

het (dagelijkse) leven?

Welk goed nieuws 

wens je de mensen 

van hier en nu toe?

Welk goed nieuws 

uit de Bijbel 

inspireert jou?

Leeftijd: 21 jaar

Goed nieuws in het dagelijks leven voor mij betekent dat dingen gaan zoals ik dat 
graag wil. Hiermee bedoel ik goede resultaten voor school, lekker voetballen op zater-
dag en vrienden waarop ik kan bouwen. Lekker leven en genieten.

In de Bijbel staat het volgende vers:
Vergeld geen kwaad met kwaad, maar probeer voor alle mensen het goede te doen. 
(Rom. 12, vers 17).
Hoe moeilijk dit soms ook is, het is wel iets wat de wereld beter kan maken wanneer 
iedereen zich hieraan probeert te meten.

Ik wens de mensen in Vroomshoop veel vriendschap toe, dat er altijd mensen zijn 
waar men op kan bouwen en dat er altijd mensen zijn die je kunt vertrouwen, waar jij 
je verhaal bij kwijt kunt. Respect en omzien naar elkaar, elkaar niet laten vallen.

Het Noordik breidt Havo/Vwo afdeling uit
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Drie Vroomshopers 
naar Mozambique

Op 12 april a.s. hopen Jan Koelewijn, Geert de Lange en ondergetekende af te rei-
zen naar Mozambique. Sinds 2002 staat daar een babyhuis in de plaats Marromeu 
genaamd Babyhuis Ruama. Dit huis staat onder leiding van Jannie Kruize en draagt 
zorg voor een liefdevolle opvoeding van tientallen weeskinderen. 
In de plaats Luabo, aan de overkant van de Zambezi-rivier, wordt momenteel ge-
bouwd aan een tweede locatie van het babyhuis omdat de huidige locatie eigenlijk te 
klein wordt. Een groep van 13 Nederlanders uit 4 verschillende kerken zal in april 
enkele weken naar Mozambique gaan om te helpen bij de bouw en om contacten te 
leggen met de lokale bevolking. 
In een videoboodschap vertelde een lokale kerkleider waarom het zo belangrijk is dat 
men op bezoek komt in Mozambique en niet alleen maar geld overmaakt. ‘Het laat de 
mensen de liefde van God zien,’ zei hij. ‘Geld is belangrijk in de wereld, maar de liefde 
van God is veel belangrijker. Hij stuurt mensen naar ons toe om met ons te eten, om 
ons te ontmoeten en wij mogen zo Zijn liefde leren kennen.’
Wilt u bidden voor een veilige reis en een liefdevolle ontmoeting met medechristenen 
daar? Alvast bedankt. 

Met vriendelijke groet,
Liesbeth de Lange 
Gereformeerde Kerk PKN
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Kees Smelt

Goed nieuws is vaak dat je het niet direct verwacht of dat 
je juist slecht nieuws verwacht en dat het dan toch nog 
goed uitpakt. Het goede nieuws zit vaak in de gewone 
dingen dat je familie of vrienden betreft. Maar het kan ook 
zijn dat op je vrije dag het weerbericht aangeeft dat het 
mooi gaat worden. Het afgelopen jaar was het heel goed 
nieuws dat ik Prins van de Smoezen mocht zijn.

Ik hoop op het aantrekken van de economie waardoor de 
werkeloosheid in ons prachtige dorp weer fors gaat dalen.
Daarnaast hoop ik dat we binnenkort kunnen gaan be-
ginnen met de bouw van een nieuw Activiteitencentrum. 
Dit kan een mooie ontmoetingsplaats worden voor alle 
inwoners van Vroomshoop of misschien wel heel 
Twenterand.

Het mooie verhaal van de ark van Noach. De uitdaging 
zien en die aanpakken. Niet bij de pakken neer gaan zitten 
maar in actie komen en vertrouwen hebben op de goede 
afloop.

Wat betekent goed 
nieuws voor jou in 

het (dagelijkse) leven?

Welk goed nieuws 
wens je de mensen 
van hier en nu toe?

Welk goed nieuws 
uit de Bijbel 

inspireert jou?

Leeftijd: 55 jaar

Smoezen-carnaval
geslaagd
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Gerrit Plaggenmars

Goed nieuws is voor mij gezondheid,ook voor een ieder waar ik van houd.
Goed nieuws is voor mij dat ik geloven mag. Goed nieuws is voor mij dat ik een God 
en Vader heb waar ik met al mijn tekortkomingen en zonden naar toe kan gaan.

In de bijbel staat: Heb uw naaste lief als u zelf. Ik wens u 
dan ook liefde tot elkaar en bovenal de liefde van God toe.

Meerdere bijbelboeken inspireren mij. Maar in het boek 
Psalmen, ook de berijmde psalmen, vind ik veel liefde, 
troost en bemoediging.

Wat betekent goed 
nieuws voor jou in 

het (dagelijkse) leven?

Welk goed nieuws 
wens je de mensen 
van hier en nu toe?

Welk goed nieuws 
uit de Bijbel 

inspireert je?

Leeftijd: 54 jaar

Roel Meerlo

Veel vertrouwen in God 
en medemensen

Wat betekent goed 
nieuws voor u in 

het (dagelijkse) leven?

Het Paasgebeuren

Welk goed nieuws 
inspireert u?

Een gelukkig leven, niet alleen hier, 
maar ook later na dit leven.

Welk goed nieuws 
wenst u de mensen 
van hier en nu toe?

Leeftijd: 79 jaar

Vriendschap
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ds. Perry Storm

Welk goed nieuws uit 
het leven van alledag 

spreekt u aan?

Met welk goed nieuws 
zou u de ochtendkrant 

willen openen?

Welk goed nieuws uit 
de Bijbel spreekt 
u bijzonder aan?

Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt

Goed nieuws dat mij enorm aanspreekt is nieuws over de 
groei en de trouw van christenen in delen van de wereld 
waar juist van alles geprobeerd wordt om de verbreiding 
van het evangelie van de opgestane Heer tegen te gaan. Ik 
denk aan de vele, vele christenen in China. Aan de enorm 
zwaar vervolgde christenen in Noord-Korea, die toch 
volhouden. Aan de velen die Christus belijden in heel wat 
door de Islam gedomineerde landen, etc. etc. Tegelijk is 
het vaak beschamend nieuws. Want hoe groot is vaak het 
contrast met onze vrije, rijke westerse wereld, waar steeds 
meer mensen denken zonder Christus te kunnen….

Kan ik het beter zeggen dan met de bekende woorden van 
de Here Jezus Zelf: “Want God had de wereld zo lief dat Hij 
zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in Hem gelooft 
niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft” (Joh. 3: 16).

Dat het Paasfeest niet het  zoveelste nogal lege, door de 
commercie beheerste, evenement hoeft te blijven dat het 
voor velen tegenwoordig is, met hun lentekleurtjes, extra 
eitjes, paasvuren en geopende meubelboulevards etc. 
Christus leeft! Wie in Hem gelooft hoeft geen leven meer 
te leiden van een paar jaartjes zoveel mogelijk genieten 
(of verzuren omdat dat niet lukt)  en daarna doodgaan en 
dat is het dan.  Dankzij zijn sterven en opstanding mag je 
vrede vinden met de God die ook jouw leven ontworpen en 
gemaakt heeft. En die jou wanneer je in Hem gelooft het 
eeuwige leven belooft op een wereld waar eindelijk liefde, 
recht en vrede het leven met Hem en elkaar zullen kleuren.

Gods zegen
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Geheimschrift (voor leeftijd tot 12 jaar) 
 
De code om het geheimschrift te kraken. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De oplossing:  
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………. 
 
Naam: 
Adres: 
Leeftijd: 
Inleveren bij De Wegwijzer, Wilhelminastraat 2 
Onder de goede antwoorden worden 2 prijzen verloot 
 

 
Speurtocht op www.kerkeninvroomshoop.nl 

(voor tieners) 
 

1. Pinkster. Op welke dag is er bidstond. 
2. Hoe laat het Gereformeerd Kerkelijk Centrum “Irene” zich het best 
omschrijven. 
3. De site van de Sint Willibrord parochie is bedoeld ter ….. 
4. Wat wenst de Hervormde Gemeente toe bij het bezoeken van hun site. 
5. Wanneer is de minisonrise. 
6. Van welk Bijbelboek staat de afkorting op de site van de Baptisten. 
7. Waar staat de Geref.Vrijgemaakte Gemeente bij stil 
 
                     

               1.                 

2.                        

                   3.           

     4.                       

             5.  13              

     6.                    

      7.                 
                     
Bij juiste invulling staat er in de gearceerde kolom de naam van een belangrijk interkerkelijk 

evenement. 
 
 
 
Lever de antwoorden in bij De Wegwijzer; Wilhelminastraat 2 
Naam:  
Adres: 
Leeftijd:  
Onder de goede antwoorden wordt een boekenbon van € 20,00 verloot 
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Goed nieuws betekent voor mij iets waar ik blij van wordt.
Als je goed nieuws krijgt doordat je bijvoorbeeld iets 
goeds hebt gedaan ga je proberen het de volgende keer 
weer precies zo te doen, omdat je dan verwacht weer goed nieuws te krijgen.
Als je goed nieuws hebt gekregen straal je dat uit, de mensen zien het aan je en 
worden er nieuwsgierig naar, ze willen weten waarom jij zo blij bent!

De bijbel is een boek wat volgens mij vol staat met goed 
nieuws. Het beste nieuws vind ik dat erin staat dat wanneer 
je in Jezus gelooft en Hem vraagt of Hij in je hart wil komen 
wonen, Hij je alles zal geven wat je nodig hebt maar Hij 

belooft je bovenal het eeuwige leven! Nou als dat geen goed nieuws is!!
Dit goede nieuws inspireert mij om zoveel mogelijk (proberen) te leven zoals God dan 
van mij verlangt. Natuurlijk gaat het de ene dag beter dan de andere en dat is ook niet 
erg. God is mijn beste vriend, Hij houdt van mij wat ik ook doe en ik houd van Hem!.

Het goede nieuws wat ik iedereen toewens is dat Jezus ook jouw/uw beste vriend 
wil zijn! Het maakt niet uit wie of wat je bent, Hij houdt ook van jou/u. God heeft 
Zijn zoon Jezus niet alleen naar deze wereld toegestuurd om voor de zonden van een 
bepaalde groep mensen te sterven, maar voor iedereen!! Het enige wat je/u hoeft te 
doen is om Hem toe te laten in jouw/uw leven, om te zeggen “Heer hier ben ik, woon 
in mijn hart en leid mijn leven zoals U het van mij verlangt” en dan zal Hij je in je ver-
dere leven leiden, in alles voor oplossingen zorgen en zullen we straks allemaal samen 
met Hem leven in de hemel!!

Mandy Hekman
Leeftijd: 30 jaar

Wat betekent goed 

nieuws voor jou in 

het (dagelijkse) leven?

Welk goed nieuws 

wens je de mensen 

van hier en nu toe?

Welk goed nieuws 

uit de Bijbel 

inspireert jou?

TOP en Lova75 jaar!
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Leon Beukers

Betekent voor mij dat men de gebeurtenissen om ons heen 
vanuit een ander perspectief probeert te zien, in positie-
ve zin. Hoe moeilijk en lastig dat soms ook is. Dat doet 
uiteindelijk  goed en inspireert je om kansen te zien. Deze 
kansen (gebeurtenissen / nieuws) komen soms als “toeval” 
voorbij. Zoals het zegt “ het valt je toe” Het geeft dan een 
andere kijk op de situatie, waardoor je gesterkt wordt in  je 
persoonlijke ontwikkeling. 

Voor mijn dorpsgenoten wens ik dat men de moed blijft 
houden om de kansen (toevalligheden) die zich voordoen 
te bezien vanuit een ander positief perspectief. Dan ont-
staat de wil en durf om  iets  (goed)  nieuws tot stand te 
brengen en kan er ontwikkeling op gang komen.

Dus ook hoe we de bijbel willen lezen bepaalt of er goed 
nieuws. Door welke bril kijken we? De vele verhalen bieden 
bemoediging en troost ook als het soms geen goed nieuws 
is.  De kracht van het leven van Jezus was er een van Lief-
de. Liefde die in ons aanwezig is, om open te blijven staan 
voor onszelf , voor onze medemens en voor God.

Wat betekent goed 
nieuws voor jou in 

het (dagelijkse) leven?

Welk goed nieuws 
wens je de mensen 
van hier en nu toe?

Welk goed nieuws 
uit de Bijbel 

inspireert jou?

Leeftijd: 66 jaar

Gezondheid
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Elke keer verbaas ik mij erover dat het leven doorgaat. Als de zon opkomt, beginnen 
de vogels weer te fluiten, ontvouwen de bloemen zich en komt er beweging in wat 
rustig en stil leek te zijn. Natuurlijk weet ik dat er ’s nachts ook genoeg gebeurt, meer 
dan we denken, maar het licht en de warmte van de dag brengt een heleboel tot leven. 
Dat is goed nieuws.

De Bijbel verhaalt ons dat God deze wereld en ons mensen gewild heeft. Hij is erop 
uit dat wij leven en ons doel bereiken. Dat is voor eens en altijd duidelijk aan het licht 
gekomen in Jezus Christus, die gestorven en opgewekt. Een ongehoorde boodschap, 
die nauwelijks voor te stellen is. Maar zij schenkt ons wel hoop. Deze boodschap zegt 
ons namelijk dat er toekomst is en leven, hoe somber en doods het ook is.

Hoor, er is leven! Leven waar niemand rekening mee houdt, maar dat ons wel beloofd 
is. God is het die ervoor zorgt dat er toekomst is. Toekomst voor de wereld en voor 
ons. Zijn liefde brengt Hem ertoe om dat waar te maken. In Jezus is Hij daarmee 
begonnen.

Goed nieuws in het leven van alledag

Goed nieuws om de dag mee te beginnen

Goed nieuws in de Bijbel

Jan Droogendijk
Gereformeerde Kerk (PKN)

Gods genade
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Dat we in ons dagelijks leven, privé of op ons werk, maar 
ook als gospelgroep Reborn willen laten zien wie de Here 
Jezus is en wat Hij voor ons betekent.

Psalm 139 (Heer, U kent en doorgrondt mij). Te weten 
dat wij altijd in de rust van God mogen leven, ondanks de 
hectische en moeilijke tijd waarin we nu leven.

Dat jij ervaren mag in deze tijd, dat God naar jou 
persoonlijk wil omzien. Dat jij je zorgen bij Hem 
mag neerleggen.

Reborn (Eddie en Jeanette Mulder)
Leeftijd: 54 en 49 jaar

Wat betekent goed 

nieuws voor jullie in 

het (dagelijkse) leven?

Welk goed nieuws 

wensen jullie de 

mensen van hier toe?

Welk goed nieuws 

uit de Bijbel 

inspireert jullie?

De Z andstuve blijft behouden
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Help ons Helpen
“Hij die meer had, had niet teveel; 

hij die minder had, had niet te weinig”    
(2 Kor 8:15)

Ook u kunt een waardevolle bijdrage leveren
aan ons werk door:

• het schenken van boodschappen
• vrijwilliger worden 
• goederen, zoals verpakkingsmateriaal
• speelgoed (schoon, héél, compleet, evt. nieuw)
• kinderkleding (schoon, modieus, héél, evt. nieuw)
• het houden van een actie GEEF! 

in uw plaatselijke kerk of gemeente
• het houden van de actie Helpende Handen! 

op school of club
• het overmaken van een gift op:

            Rabobank nummer 1487.68.679
            t.n.v. Stichting Manna Twenterand
            Deze giften zijn fiscaal aftrekbaar.
     Contactpersoon Stichting Manna: Marjan Stoopendaal

Postadres: Boslandweg 4
7671 RL Vriezenveen

tel. 0612468888  
 e-mail : info@manna.nu 

                                     www.manna.nu

                                           

Eeuwig leven
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Annet Sanderman

Dinie en Coos Bronswijk

Goed nieuws in het dagelijkse leven 
is, dat het goed gaat met onze 

kinderen en kleinkinderen

Vrij en veilig voelen in de verwachting van een 
verheerlijkt leven bij Jezus in eeuwigheid.

Wat betekent goed 
nieuws voor jou in 

het (dagelijkse) leven?

Wat betekent goed 
nieuws voor jullie in 

het (dagelijkse) leven?

Wat mij het meest inspireert is, dat Jezus 
van ons houdt zoals we zijn. Zijn liefde is 

groter dan onze tekortkomingen.

Het lijden en sterven van Jezus aan het kruis en opstanding, waardoor de weg 
naar God is vrijgemaakt. Uit die genade mogen we leven, elke dag weer.

Welk goed nieuws 
inspireert je?

Welk goed nieuws
uit de Bijbel 

inspireert jullie?

Dat ze mogen ervaren wat het 
betekent dat God deze wereld zo lief heeft, dat Hij 

zijn eigen Zoon voor ons gegeven heeft.

Dat iedereen radicaal voor Jezus kiest. We wensen dat ieder-
een die de liefde, rust en vrede die wij dagelijks beleven ook 
mogen ervaren. Dat alles voor een heerlijk en geweldig leven 
in eeuwigheid. D.m.v. de lokale radio proberen we de mensen 

te bereiken om dit goede nieuws te kunnen delen.

Welk goed nieuws 
wens je de mensen 
van hier en nu toe?

Welk goed nieuws 
wens je de mensen 
van hier en nu toe?

Leeftijd: 63 en 65 jaar

Leeftijd: 47 jaar
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Goed nieuws heeft bij een positief gevoel tot gevolg dat 
mij uiteindelijk energie geeft. Ook is het goed nieuws dat 
ik weet dat God ons kent en voor ons zorgt. Het is ook fijn 
dat dat ik en wij altijd op Hem kunnen vertrouwen.

Goed nieuws zowel zakelijk als privé inspireert mij. Gere-
lateerd aan mijn beroep behoort het resultaat van samen-
werking met onze klanten tot het goede nieuws. Voor 
Vroomshoop betekent dit op dit moment een florerende 
Hilding Anders (lees: Eastborn) productielocatie.
Op privégebied brengt onze dochter Kiki ons iedere dag 
goed nieuws met haar geweldige lach. Daarnaast inspireert 
het mij dat er voor haar een mooie toekomst is weggelegd 
in Vroomshoop.

Ik wens de mensen in Vroomshoop het goede nieuws 
dat men blijft investeren in ons als inwoners. Dat we een 
bloeiend dorp mogen blijven waar ook de jeugd zijn of haar 
draai kan vinden.

Annemiek Postma-Haverkort
Leeftijd: 30 jaar

Wat betekent goed 

nieuws voor jou in 

het (dagelijkse) leven?

Welk goed nieuws 

wens je de mensen 

van hier en nu toe?

Welk goed nieuws 

uit de Bijbel 

inspireert jou?

Een nieuw 
activiteitencentrum
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Bé Wessels

Wat betekent goed 
nieuws voor u in 

het (dagelijkse) leven?

Welk goed nieuws 
wenst u de mensen 
van hier en nu toe?

Welk goed nieuws 
inspireert u?

Voorganger Pinkstergemeente

Het goede nieuws dat ik dagelijks ervaar is dat God zoveel 
van de mensen houdt, dat bij alles wat we doen of 
meemaken, God ons helpt,steun geeft en dat Hij er altijd 
voor ons is.

Het goede nieuws wat mij inspireert is, dat God van alle 
mensen houdt, wat ons de bijbel ook leert. En dat Hij niet 
wil dat er iemand verloren gaat, maar eeuwig leven zal 
hebben.
En dat we daarvoor een relatie met God mogen hebben, 
iedere dag ons leven met Hem mogen delen. Zowel blijd-
schap maar ook droefheid. God zegt in Zijn woord, wie mij 
dan aanneemt, en wie Mij belijdt, Ik zal met hem  zijn, alle 
dagen van het leven.
Die God is een inspirerende God.

Ik wens iedere Vroomshoper of daar buiten, het goede 
nieuws toe, dat jij of u ook een levende relatie met de 
Almachtige God zult aangaan, waardoor uw leven zoveel 
meer inhoud krijgt, dat u ook andere mensen het goede 
nieuws kunt doorgeven.
God houd van ons ( u en mij )
Ik wens u gezegende paasdagen toe.

Stem der genezing



23Goed Nieuws - Pasen 2013

Pieter: Goed nieuws betekent voor mij “positieve ener-
gie”. Met goed nieuws creëer je een buffer, flexibiliteit, 
om bij minder goed nieuws toch nog lichtpuntjes te zien.
Goed nieuws ontvang ik onder andere via de rijke liefde 
van onze kinderen. Hun geluk uitstralende ogen zijn voor 
mij krachtige energiecentrales van goed nieuws. Voor mij betekent dit dat ik mij 
inzet dat de kinderen in een wereld kunnen leven, waar ze nog kind zijn en zich 
als kind kunnen ontwikkelen.

Suze: Goed nieuws is eigenlijk, dat als je iets hoort, dat je er dan blij van wordt. 
Dan voel je spanning, want dan ben je heel benieuwd wat voor nieuws het wordt.

Pieter: Toen werden de kinderen tot Hem gebracht, 
opdat Hij hun de handen zou opleggen en bidden; doch 
de discipelen bestraften hen. Maar Jezus zeide: Laat 
de kinderen geworden en verhindert ze niet tot Mij te 

komen, want voor zodanigen is het koninkrijk der hemelen. (Mattheüs 19:13).

Suze: Eigenlijk is goed nieuws, dat Jezus weer opstaat. Jezus is opgestaan uit de 
dood. Dat is mijn mooiste goed nieuws-verhaal uit de Bijbel.

Pieter: Ik wens dat elk kind op een gelukkige wijze op-
groeit en de rugzak gevuld wordt met ervaring, later met 
wijsheid en dit kan omzetten in positieve energie voor anderen en voor zichzelf. 
Ik wens dat ze zich hun jeugd blijven herinneren om niet te vergeten om af en toe 
de wereld te zien door de ogen van een kind.

Suze: Een goed leven, dat ze nog lang leven en gelukkig blijven of worden. Dat er 
geen ongelukken gebeuren en dat mensen niet meer verdrietig zijn.

Pieter en Suze Ekkel
Leeftijd: 38 en 7 jaar

Wat betekent goed 

nieuws voor jullie in 

het (dagelijkse) leven?

Welk goed nieuws 

wensen jullie de 

mensen van hier toe?

Welk goed nieuws 

uit de Bijbel 

inspireert jullie?
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Ina Olsman

Goed nieuws is dat iets, dat ik graag hoor. Maar dat geldt 
natuurlijk voor iedereen. Het geeft je een goed gevoel. Het 
is positief en dat is prachtig in een wereld, waarin zoveel 
negatiefs en negativisme zit. 

Dat God er is, die alles wat er gebeurt in Zijn hand houdt. 
Dat garandeert je geen makkelijk leven, maar geeft je wel 
een ander perspectief. Je kunt God vertrouwen. 

Dat door Jezus de weg naar God open is. Terwijl er zo’n 
enorm verschil is tussen wie/hoe God is en wie/hoe men-
sen zijn. We zijn niet op de wereld om alleen voor onszelf 
te leven. We mogen het goede nieuws van Gods liefde 
onder de mensen doorgeven aan anderen. En dat kan op 
allerlei manieren.

Wat betekent goed 
nieuws voor jou in 

het (dagelijkse) leven?

Welk goed nieuws 
wens je de mensen 
van hier en nu toe?

Welk goed nieuws 
uit de Bijbel 

inspireert jou?

Leeftijd: 48 jaar

Pinksteren
Hemelvaart

Pasen
K erst



25Goed Nieuws - Pasen 2013

Geheimschrift (voor leeftijd tot 12 jaar) 
 
De code om het geheimschrift te kraken. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De oplossing:  
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………. 
 
Naam: 
Adres: 
Leeftijd: 
Inleveren bij De Wegwijzer, Wilhelminastraat 2 
Onder de goede antwoorden worden 2 prijzen verloot 
 

 
Speurtocht op www.kerkeninvroomshoop.nl 

(voor tieners) 
 

1. Pinkster. Op welke dag is er bidstond. 
2. Hoe laat het Gereformeerd Kerkelijk Centrum “Irene” zich het best 
omschrijven. 
3. De site van de Sint Willibrord parochie is bedoeld ter ….. 
4. Wat wenst de Hervormde Gemeente toe bij het bezoeken van hun site. 
5. Wanneer is de minisonrise. 
6. Van welk Bijbelboek staat de afkorting op de site van de Baptisten. 
7. Waar staat de Geref.Vrijgemaakte Gemeente bij stil 
 
                     

               1.                 

2.                        

                   3.           

     4.                       

             5.  13              

     6.                    

      7.                 
                     
Bij juiste invulling staat er in de gearceerde kolom de naam van een belangrijk interkerkelijk 

evenement. 
 
 
 
Lever de antwoorden in bij De Wegwijzer; Wilhelminastraat 2 
Naam:  
Adres: 
Leeftijd:  
Onder de goede antwoorden wordt een boekenbon van € 20,00 verloot 
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Roelie Wessels-Ten Cate

Het goede nieuws voor mij persoonlijk is, dat Jezus Christus naar deze aarde is 
gekomen om mij de kans te geven om straks voor eeuwig bij Hem te zijn.
Doordat Hij de grootste liefdesdaad heeft gedaan, om mij toegang te geven, en straks 
voor eeuwig bij Hem te ogen zijn.
En dat deed Hij om zijn leven te geven voor mijn zonden.

Ik kan u alleen maar aanraden om die Jezus die deze lief-
desdaad naar u en mij toe heeft gedaan, te gaan zoeken.
Ik kan u uit eigen ervaring vertellen, Jezus Christus heeft 
u lief, en Hij wil u graag helpen. Maar u moet wel de deur 
van uw hart open zetten, en zeggen Heer Jezus wilt u in 
mijn hart komen.
En ik kan u vertellen, dan zult u Jezus ervaren in uw leven, 
en u zult een relatie met onze geweldige God krijgen.
Ik wens u een geweldige relatie met onze Heer en Heiland 
toe, en wens u Gods geweldige Zegen toe, en vooral 
gezegende paasdagen.

Dat Jezus Christus Zijn leven voor u en mij heeft gegeven 
aan het kruis van Golgotha. En dit geweldige nieuws mo-
gen wij aan de mensen om ons heen vertellen.

Wat betekent goed 
nieuws voor jou in 

het (dagelijkse) leven?

Welk goed nieuws 
wens je de mensen 
van hier en nu toe?

Welk goed nieuws 
uit de Bijbel 

inspireert jou?

Leeftijd: 55 jaar

De eerste stapjes
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ds. J.A. Antonides

Wat is, momenteel met zozeer overwegend 
negatieve berichtgeving, goed nieuws?

Hervormde Gemeente (PKN)

Uit de Bijbel, en uit het alledaagse leven, en voor een ochtendkrant? Eerst uit Bijbel-
se bron: Over Jezus op Goede Vrijdag én Paasmorgen spreken bijv. twee van de vele 
hoopvolle bijbelteksten als goed nieuws (= evangelie =  blijde tijding) tot ons: over 
vergeving en eeuwige toekomst dankzij God: “zijn Heer kreeg medelijden, Hij liet hem 
vrij en schold hem de geleende som kwijt”, (Matteus 18 : 27); “Hij is geen God van 
doden, maar van levenden, want voor Hem zijn allen in leven”, (Lucas  20 : 38). Dus 
het ‘beste’ nieuws dat er is! We mogen daarom elkaar, gelovig en levensbeschouwelijk, 
een gezegende veertigdagentijd en Pasen toewensen! 
In onze, nu nog gebroken situatie van alledag, blijken gelovige mensen dankbaar te 
leven uit dit evangelie; er komt in zo’n ontmoeting en uit hun levenshouding ons een 
goed nieuws tegemoet: bij de dag levend met hun talenten, onbaatzuchtig en zonder 
eerzucht helpend, en voornamelijk positief, en ook heel vriendelijk. Inspiratie uit de 
Geest van God. Zij schudden, letterlijk wonderlijk, de meeste frustraties en negativi-
teit van zichzelf af. 
En: zo zou ook, in bredere zin en op ander terrein, een dergelijke positieve levenshou-
ding kunnen worden hervonden en toegepast: als opening van een ochtendkrant zou 
men dus als goed nieuws kunnen schrijven met een grote vetgedrukte titel:  “Hervat-
ting van prominente rol van Christelijke grondtonen en motieven voor alle regerings-
besluiten”.

Vergeving van
zonden
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We leven in de 40-dagen tijd naar Pasen naar de opgesta-
ne Levende Heer toe. Dat is geweldig goed nieuws. Deze 
wereld is duister en heeft dat zelf gecreëerd door zich van 
god af te keren. 

Psalm 139 spreekt mij altijd bijzonder aan. God, die mij 
ziet zoals ik ben. Ook een bijbelboek als Ezechiël heeft 
volop actualiteitswaarde. Je moet volgens mij ook tijd 
nemen om Gods aanwezigheid te voelen en ook tot jezelf 
te komen. Dan kun je echt stil worden voor Hem en die 
momenten en ontmoetingen heb je dagelijks nodig. Men-
sen kunnen oppervlakkig leven, maar het goede nieuws is 
dat God je innerlijk verrijkt.

Dan denk ik aan gezondheid en geluk. Dat gun je iedereen 
waarbij het van belang dat wij als  mensen ons afvragen 
wie wij echt en ten diepste zijn. Belangrijk is ook je hart en 
je ziel open stellen voor God en de ander, dat is ook geluk. 
Ook tijd nemen om met de eeuwigheid bezig te zijn en dat 
kan op allerlei manieren. 

Wietse Oldenhuis
Leeftijd: 54 jaar

Wat betekent goed 

nieuws voor jou in 

het (dagelijkse) leven?

Welk goed nieuws 

wens je de mensen 

van hier en nu toe?

Welk goed nieuws 

uit de Bijbel 

inspireert jou?

Heilig Avondmaal
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ds. Jaap van der Zeeuw
Baptistengemeente

We hebben in de afgelopen tijd heel wat ‘kommer en kwel’ 
over ons heen gekregen: ons land zit in een diepe recessie, 
mensen raken hun baan kwijt en de vooruitzichten zijn in 

veel opzichten niet best. De winter duurde voor het gevoel erg lang en we snakten 
naar een andere tijd.
Begin maart kwam vanuit politiek Den Haag opeens het bericht, dat er licht te zien is 
aan het eind van de tunnel! Je denkt vervolgens: ‘Dat zal wel, maar voorlopig is er nog 
niets van te merken!’ Ongeveer gelijktijdig met dat nieuws hoorden we verschillende 
weermannen en -vrouwen zeggen, dat ‘na het weekend’ de temperatuur omhoog zal 
gaan en de zon meer te zien zal zijn. Als je vervolgens de vogels hoort fluiten bij het 
aanbreken van de dag, de lente inderdaad haar intrede doet, besef je dat het goede 
nieuws niet uit Den Haag komt, maar ook niet door onze negatieve gedachten en 
gevoelens kan worden tegengehouden: het is een geschenk uit de hemel!

De Bijbel is een boek vol van hoop! Er wordt gesproken over 
een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, waar gerechtigheid 
woont. De Bijbel spreekt niet alleen over de toekomst, maar 
ook over het heden: de Here Jezus heeft ons beloofd dat Hij 

met ons zal zijn, elke dag van ons leven, tot aan de voltooiing van deze wereld. 
Hij zegt dat tegen Zijn volgelingen, dat zijn zij die in Hem geloven en hun vertrouwen 
op Hem gesteld hebben. Het wordt in de Bijbel zo hoopvol gezegd:

‘Geloven is zeker zijn van de dingen waar je op hoopt, ervan overtuigd zijn 
dat wat je niet ziet, toch bestaat.’ 

Dat is het goede nieuws, waar de Bijbel vol van staat!

Welk goed nieuws uit 

het leven van alledag 

spreekt u aan?

Welk goed nieuws 

uit de Bijbel spreekt 

u bijzonder aan?
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vervolg ds. Jaap van der Zeeuw

Als de krant op de deurmat valt, is de opening meestal niet 
van dien aard, dat je denkt: ‘Geweldig, dat is groot nieuws!’ 
Het meeste weten we al, want radio en televisie zijn vaak 
de ochtendkrant al voor geweest. Je kunt de krant alleen 

openen met iets dat waar is: geen sensatie en niet gewild populair willen zijn. Daarom 
is de ‘gedroomde’ kop van mijn ochtendkrant geïnspireerd door het motto voor de 
inhuldiging van onze aanstaande Koning Willem-Alexander: “Mijn droom voor ons 
land, inspiratie voor onze koning”. Wat zou het geweldig zijn, als binnenkort niet 
alleen onze koning en koningin, maar heel ons volk zal lezen op de voorpagina van 
elke krant:

‘Crisis doet kerken weer volstromen’

Vervolgens zullen de kolommen op de voorpagina vollopen met het hoopvolle nieuws, 
dat 2000 jaar geleden al in de Bijbel zo prachtig is samengevat:

‘Voor dit evangelie schaam ik mij niet, want het is Gods reddende kracht 
voor allen die geloven, .....’ (Rom. 1:16)

Met welk goed nieuws 

zou u de ochtendkrant 

willen openen?

Doop

Tien geboden
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SONRISE 2012

Sonrise is alweer geweest en geloof me, het was echt een feest.
Sporten en evangelie tezamen kan dat wel wat zijn?
Het was voor een ieder erg gezellig, vrolijk en fijn.
Kinderen die lekker sporten in de hitte vanwege het mooie weer en 
fanatieke sporters die getuigen van Christus de Heer.
Door middel van een toneelstukje en daarna een kringgesprek, echt dat is toch 
niet zo gek. 
In de pauze ranja ,koffie of thee, hiermee is alles en iedereen tevree. 
Vier kerken die gezamelijk op een gemoedelijke manier, zo met elkaar bezig 
zijn. Muren en afkomst vervagen voor groot en klein.
Vijf dagen lang sporten met Liefde, gezelligheid en respect voor elkaar,
maakt de kern van van dit evenement zeker waar!
Een bedankje aan iedereen voor alles wat ze hebben gedaan, God dankend, op 
Hem vertouwend daar komt het op aan.
Een koffie schenkende vrijwilligster.

zie: Sonrise 2012 op http://www.kerkeninvroomshoop.nl/

Wilma van Veldhuizen
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Om een beeld te krijgen van wie ik ben, is het misschien handig om een paar dingen 
van te voren te weten. Dit helpt misschien te relateren wat ik als goed nieuws zie. Ik 
zit in het examenjaar van mijn opleiding tot verpleegkunde. Je zou kunnen zeggen 
een hectische periode in het alledaagse leven. Daarnaast doe ik nog aan sport, heb ik 
een leuke relatie, werk ik, en probeer ik nog een keer gezellig met vrienden bij te klet-
sen en tijd te nemen voor mijn geloof in God. Goed nieuws in deze periode van mijn 
leven is dat ik aan het begin van de week mijn agenda opensla en zie dat ik gewoon 
alle tijd heb, en toe kom aan alle activiteiten die ik in mijn planning heb staan.
Nog beter nieuws is dat ik al mijn werk/sport/relaties/examens/en noem zo maar op, 
ook liefst in één keer goed doe! Zoals u misschien begrijpt is dit lang niet altijd het 
geval.

De Bijbel leert mij dat hoe graag ik ook enige invloed wil 
uitoefenen op hoe mijn leven eruit moet zien, het niet aan 
mij is om dit te bepalen. God bepaalt op welke tijd, en welke 
plek ik in Zijn schepping mag innemen. De bijbel leert mij te 
vertrouwen op de toekomst. Dit geeft mij rust. De maat-

schappij leert ons ons eigen leven ‘te maken’ en de houding aan te nemen: ‘ geniet 
van het leven want je bent er maar even’. Ons leven is niet maakbaar door ons eigen 
functioneren. Het is goed nieuws om te beseffen dat dit gedeelte waar de maatschap-
pij zo op hamert niet van ons afhankelijk is. Als je dit gedeelte kunt belijden aan het 
eind van een drukke werkdag aan God, en nieuwe kracht kan 
vragen voor een nieuwe dag.. Dat is GOED nieuws.

Natuurlijk wens ik ieder in Vroomshoop toe, dat ze net als 
mij God leren kennen. Ik ben mij ervan bewust dat ik niet 
iedereen in Vroomshoop hiermee bereik. Toch zou ik ze willen uitdagen om net als ik 
na te denken wat goed nieuws vandaag de dag voor hen betekent...
Is het werkelijk de genotscultuur die het meest naar voren komt? Of is het Iemand 
die gemist wordt in het mensenleven. Iemand die er altijd voor jou is!

Ilona Klein Kromhof
Leeftijd: 20 jaar

Wat betekent goed 

nieuws voor jou in 

het (dagelijkse) leven?

Welk goed nieuws 

wens je de mensen 

van hier toe?

Welk goed nieuws 

uit de Bijbel 

inspireert je?

We zijn verliefd
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ds. David Kroeze

Welk goed nieuws uit 
het leven van alledag 

spreekt u aan?

Met welk goed nieuws 
zou u de ochtendkrant 

willen openen?

Welk goed nieuws 
uit de Bijbel spreekt 

u bijzonder aan?

Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt

Als met 5 mei er in Nederland al 68 jaar geen oorlog is, als 
er deze winter een record aantal koolmeesjes zijn (laten 
ze ook bij míj in de tuin komen!), als een volwassen vrouw 
gedoopt wil worden, als kleuters eten meenemen voor 
Stichting Manna, als ik geniet van een mooie zonnestraal 
en ineens denk: het is alsof die straal goed nieuws van God 
vertelt.

‘Het is nog nooit zo donker geweest of het wordt wel weer 
licht’. Volgens mij is dat Twents, of Gronings –zie Ede Staal 
op Youtube-, maar Jezus heeft het ons als geen ander laten 
zien. 

Met Pasen: ‘Paasvuur vlamt ook van binnen’, met uitleg 
van mensen die allemaal iets hoopvols zien, zoals de kleine 
goed nieuwsberichten uit vraag 1.

Troost

Weer werk
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Er werd mij gevraagd iets op te schrijven over goed nieuws.
Het goede nieuws voor mij persoonlijk is dat de Here Jezus ook voor mijn zonde aan 
het kruis is genageld, maar dat het daar niet bij is gebleven , maar dat Jezus is opge-
staan uit de dood, waardoor wij eeuwig leven mogen hebben.
Dat we erfgenamen van Hem mogen zijn.

Veel verhalen spreken mijn wel aan, maar de voetwassing vind ik wel heel speciaal, 
dat de Here Jezus altijd dienende is en dat wil Hij ook zo graag van ons zien.
Maar we schieten daar vaak zoveel in tekort, maar ik hoop dat ik zelf en de mensen 
om mij heen daar oog voor mogen krijgen, want dan zal de wereld er een stuk 
anders (beter) uit gaan zien
Ja dit is eigenlijk wel mijn wens en dat iedereen Jezus in zijn leven toelaat en de liefde 
aan zijn of haar naaste laat zien.

Dieneke Snippe
Leeftijd: 53 jaar

Abraham en Sara gezien 
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Dat er concrete maatregelen worden genomen tegen pesten.
Want het kan toch niet zo zijn dat (jonge) kinderen ‘verpest’ worden voor 
hun verdere leven.

Kijk naar de vogels in de lucht, ze zaaien niet en maaien niet en toch uw hemelse 
Vader voedt ze. Ben je niet veel meer  dan de vogels?

“vanmorgen heeft elk kind in de wereld goed gegeten en is met plezier naar 
school gegaan”

Goed nieuws in het leven van alledag

Goed nieuws om de ochtendkrant mee te openen

Goed nieuws in de Bijbel

pastor Jan Goselink
pastoraal werker St Willibrordus Geerdijk

Moed en
vertrouwen
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Kleurplaat voor leeftijd tot 7 jaar 

Naam: 
Adres: 
Leeftijd: 
Inleveren bij De Wegwijzer, Wilhelminastraat 2 
dan mag je een boekje kiezen uit de kinderverassingsserie 
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Goed nieuws 
voor iedereen!


