
 
  

 

 

   
Voorganger:  ds. Martijn Nijhoff 
06-38226552 
voorganger@deopenpoort.nl 
Elke vrijdag heeft hij een vrije dag. 
 
Secretariaat: br. Marcel Hilberts 
marcelhilberts@gmail.com 
 

Pastoraal oudste / ziekmeldingen:  
br. Harrie IJken, 06-19031366 
pastoraatdeopenpoort@gmail.com                      
 
 
Nieuwsbrief: fam. A. Alting 
aljalting@gmail.com /  06-11116672 
 

E-mailadres:      info@deopenpoort.nl 
Website:            www.deopenpoort.nl 
Banknummer:  NL28RABO 0345951603   
 
Fam. Bruintjes in Roemenië 
IBAN NL38 RABO 0326 5210 62 
t.n.v. St. JmeO te Heerde, o.v.v. 2218 
Koningsstijl. 
  

 NIEUWSBRIEF 
Baptisten Gemeente ‘De Open Poort’  
Ged. Achterdiep 18, 7831  CK Nieuw-Weerdinge 
18 december t/m 24 december week 51 

GEMEENTENIEUWS 
 

SJAAL VERMIST  
BERICHT VAN ONZE VOORGANGER, MARTIJN: 
Sjaal vermist! Afgelopen week ben ik bij iemand mijn sjaal vergeten. 
Signalement: blauw/ grijs met draadjes aan het uiteinde. 
Met dit weer mis ik mijn sjaal behoorlijk, dus als hij bij u ligt, dan hoor ik het 
graag. Dan kom ik hem wel ophalen...maar u mag hem ook meenemen naar de 
kerk. 
 
 
GEEN KOFFIEDRINKEN 
Er is zondagochtend, 18 december, na de dienst GEEN koffiedrinken. De King’s Kids maakt deze ochtend 
gebruik van de zaal. 
 
NIEUWSBRIEF 
Er zal volgende week een nieuwsbrief verschijnen die voor twee weken bestemd is;  
van 25 december t/m 7 januari 2023 
 
 
CRÈCHE ROOSTER voor oktober en november  
18 december Sanne Hilberts en Deborah Pflaum 
25 december Tjeerd & Suzanne Tjeerdsma 

 
Kun je niet? Probeer dan eerst zelf te ruilen.  
Lukt dit niet neem dan contact op met  
mij (shirley.92@hotmail.com, 0617086930),  
 
Groetjes, Shirley 

Graag om 09:10 uur aanwezig. 
 
 

 
 

ZONDAG 18 DECEMBER 2022 
Deze zondag zal voorgaan ds. R. Peters. 
 
COLLECTEGELD  
Er zal een collecte zijn tijdens de dienst, maar ook heeft u de mogelijkheid het  
ook overmaken, op het volgende rekeningnummer:  IBAN NL 28 RABO 0345 9516 03  
t.n.v. Bapt. Gem. De Open Poort, graag o.v.v. ‘collecte’. 
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AGENDA van deze week 
Zaterdag  17 december   
Lichtroute, vanaf 17.00 uur, voel u welkom om in onze kerk te komen kijken. 
 
Zondag  18 december King’s Kids    10.00 uur – 11.00 uur 
Dinsdag 20 december Kerstfeest Meisjesclub   18.00 uur – 19.00 uur  
Woensdag  21 december KOFFIEOCHTEND   vanaf 9.30 uur 
 
JARIGEN deze week 
Op 19 december is jarig zr. Anneke Goeree 
Op 19 december is jarig br. Gerrit van Oosten (Ged. Achterdiep) 
Op 20 december is jarig  br. Albert Alting 
Op 20 december is jarig zr. Coba Haan 
Op 22 december is jarig zr. Karina van ’t Hof 
Op 23 december is jarig br. Johan Dokter 
 

BLOEMEN: 
Deze week gaat er een boeket bloemen naar br. Gerrit van Oosten (Ged. Achterdiep) 

 
ZIEKEN: 
Lieve broeders en zusters, u bent een verslagje van alle zieken van ons gewend, maar deze week is er 
mij niet echt veel ter ore gekomen. 
Betekent dit dat er geen zieken zijn? Ik wou dat dat waar was, we weten allemaal dat het met 
Yvonne Santing heel moeizaam gaat, ook voor Geert Pijpker blijft het spannend, Annika van Beilen is 
natuurlijk ook een zeer zorgelijke situatie. 
Maar we komen in de week voor kerst en dat is voor veel mensen een mooie tijd, maar helaas voor 
heel veel mensen ook niet.  Wij als gemeente kennen veel mensen die deze dagen eenzaam zijn door 
het weg vallen van naasten en dierbaren, en mensen die zich ernstig zorgen maken om hun familie en 
of vrienden. Deze mensen kunnen ziek zijn van verdriet! 
 
Ik wil u dan ook vragen om ook deze mensen in u gebeden mee te nemen en misschien een kaartje of 
een bemoedigend woord te geven! Langs deze weg wil ik u allen een goede week toe wensen waarin 
u de kracht van Jezus Christus duidelijk mag ervaren in moeilijke maar ook zeker mooie momenten. 
 

Psalm 55:23 
Vertrouw op de heer als het leven zwaar is. 

Hij zal voor je zorgen. 
Goede mensen laat hij nooit in de steek. 

 
Vriendelijke broedergroet, Harrie IJken 

Op 21 december zijn drie van onze jongeren 
jarig; 

 
Sem van Oosten, hij wordt 16 jaar. 

                Rhianna Hendriks, zij wordt 14 jaar.  
           Noël van der Scheer, hij wordt 10 jaar. 
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Zondag 18 december – Ik bid vandaag voor Yvonne Santing 

Maandag 19 december –  
Ik bid vandaag voor Annika van Beilen 

Dinsdag 20 december  –   
Ik bid vandaag voor Geert Pijpker 

Woensdag 21 december  –  
Ik bid vandaag voor broeders of zusters waarvan 
een dierbare is overleden. 

Donderdag 22 december –  
Ik bid vandaag voor broeders en zusters die een 
zieke man of vrouw hebben.  

Vrijdag 23 december  –  
Ik bid vandaag voor broeders of zusters die zich 
zorgen maken. 

Zaterdag 24 december–   
Ik bid vandaag voor broeders of zusters die het 
financieel zwaar hebben. 

Kerstnachtdienst 

Zaterdag 24 december 2022, aanvang: 21.30 uur 
 

1e Kerstdag 

Zondag 25 december 2022, aanvang: 10.00 uur 
 

Oudejaarsdienst 

Zaterdag 31 december 2022, aanvang: 19.00 uur 

 

Nieuwjaarsdag 
Zondag 1 januari 2022, vanaf 11.00 uur een nieuwjaarsbrunch 

 
 

 
Ik wens iedereen een gezegend Kerstfeest en een hoopvol 2023. 

Ook wil ik iedereen bedanken  
voor alle steun en lieve berichtjes die ik de afgelopen maanden heb ontvangen. 

… Gerda Weitering -Pruim … 
 
Wij wensen iedereen gezegende feestdagen en een gezond en liefdevol 2023 en willen iedereen 
bedanken voor alle steun in de vorm van kaartjes, gebeden enzovoort. 
… Kees, Marja en kinderen …  
 

Lieve broeders en zusters, langs deze weg wens ik iedereen gezegende kerstdagen en een goed 
nieuwjaar… Corrie Pruim-de Vries… 

Kerstgroet 

De Komende weken…… 
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