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Het is voorjaar 2021.
Vorige week was het Pasen. We werden
opnieuw bepaald bij het lijden en sterven van
onze Heiland. En van Zijn overwinning op het
graf en op de dood. Zijn overwinning!
Want is het u wel eens opgevallen? De
opstanding zèlf is door niemand gezien.
God heeft zijn Gezalfde opgewekt. Hij heeft
Hem verlost van al zijn vijanden. Dát heeft
niemand gezien. Dat was Gods grote moment.
Maar toch zal iedereen het weten.
Van de Opgestane zijn er veel getuigen.
Paulus geeft een hele opsomming in 1 Kor. 15.
De overwinning moet worden doorgegeven.
Vanuit Arimathea gaat Christus zegevierend
de wereld door. Die wereld moet heroverd
worden. Pasen geeft zo handen vol werk.
Gods kerk moet vol worden. Daartoe hebben
we Zijn Woord ontvangen. Om daarin te
studeren, er naar te leven en zo elkaar
meenemen.
Dit verenigingsseizoen was opnieuw een
bijzonder seizoen. Het nieuws wordt nog
steeds gedomineerd door het coronavirus. Of
door de verschillende vaccins. Af en toe
onderbroken door politiek geweld uit Den
Haag.
Gelukkig was er toch veel mogelijk. Mensen
worden creatief.
Hier en daar worden hele verenigingsavonden
gehouden via Skype of Zoomsessies. Allemaal
achter de pc in je eigen huis. Anderen
verdeelden de verenigingen in groepjes van 3
en kwamen zo dan bij elkaar om Bijbelstudie
te doen. Weer anderen maakten zelf studie

naar aanleiding van een rondgestuurde
inleiding met doordenkpunten. De ideeën
werden later dan weer gebundeld met elkaar
gedeeld, zodat je er nog weer over na kunt
denken. Fijn dat het kan.
Maar, wat verlangen we weer naar het
gewoon samen vergaderen. We bidden de
Here dat er volgend seizoen weer meer
mogelijk is. We zijn daarin afhankelijk van
Hem!

Terugblik schriftelijke ALV 2021
U hebt allen de jaarstukken en de financiële
verantwoording ontvangen. Er zijn geen
vragen gesteld, geen opmerkingen binnen
gekomen.
We zijn daarom blij dat we in het bestuur
verder kunnen werken met br. J.
Groenendijk.
Verder was u het eens met de
contributieverlaging!
De kascontrolecommissie, br. J. Houweling
uit Bleiswijk en zr. W. Veerman – Marteijn
uit Zwolle hebben de kas in orde bevonden.
De penningmeester is decharge verleend.
We danken u voor het vertrouwen en gaan
met Gods hulp verder met de plannen, zoals
we ons voorgenomen hebben.

BONDSDAG
In 2020 heeft het bondsbestuur in verband
met de coronamaatregelen besloten geen
bondsdag te houden.
Ook nu stonden we weer voor het dilemma.
De verenigingen van Opeinde hadden
opnieuw alles voorbereid. Er is nagedacht
over een digitale bondsdag. Er is nagedacht
over uitstel tot juni of mogelijk later nog dit
jaar. Maar we willen een eventuele kerkdag
ook niet in de wielen rijden.
Daarom hebben we gemeend, gezien de grote
onduidelijkheid over verruiming van de
maatregelen, ja of nee, de bondsdag ook dit
jaar niet door te laten gaan.
De eerstkomende bondsdag zal dan in het
voorjaar van 2022 gehouden worden. D.V.!
De organisatie ligt dan opnieuw bij de
verenigingen van Opeinde. Wat zal het dan
een prachtige, extra feestelijke Bondsdag
worden met 3 jaar voorbereiding! We zien er
naar uit.
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Het bondsbestuur wil graag oud
uitgegeven schetsen
moderniseren/ hertalen. Dat
kost tijd.
Wie van u heeft mogelijkheden
om daarmee aan het werk te
gaan?
Zo kunt u een bijdrage leveren
aan het verenigingswerk van de
toekomst. U kunt mailen naar

JONGERENVERENIGINGEN
Op D.V. 8 oktober nodigen
we alle bestuursleden van
de jongerenverenigingen
uit om samen met elkaar
door te spreken over het
verenigingswerk.
De avond zal ingeleid
worden door ds. MA. Sneep.
Hoe kunnen we iedere
jongere meenemen in dit
werk, hoe vullen we de
avond in, hoe maak je
voorstudie; het zijn
onderwerpen die aan de
orde komen.
En natuurlijk kunnen we
van elkaar leren. Zo hoeft
iedere vereniging niet
opnieuw het
(verenigings)wiel uit te
vinden!
De avond begint om 20.00
uur.
De plaatst is op dit moment
nog niet helemaal duidelijk.
Jullie horen dat zo snel
mogelijk.

Jullie hebben aangegeven
dat de vrijdagavond het
meest geschikt is.
Het zal dan ook fijn zijn om
jullie allemaal te
ontmoeten dan.
Al jullie bestuursleden
zijn daarom van harte
welkom!
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