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Johannes 3: 

16 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.   

17 God heeft                

zijn Zoon                         

niet naar de 

wereld gestuurd 

om een oordeel 

over haar te 

vellen, maar om 

de wereld door 

Hem                   

te redden. 

 

 

 

 

 
 

 

        Nieuwsbrief December 2016 
 

Kerst 2016            “Soli Deo Gloria”             

Als wij terug kijken over het afgelopen jaar, ja dan is er reden tot 

dankbaarheid. Het pastorale werk mocht doorgaan in 2016.De oorzaak 

daarvan ligt in het verleden toen Jezus naar de aarde kwam, mens werd 

om voor ons hier op aarde te leven en te sterven om daarna op te staan.  

Dat is de oorsprong en de reden dat wij pastoralezorg kunnen bieden. 

Johannes 3:17 verwoord het zo duidelijk: Want God heeft Zijn Zoon niet 

in de wereld gezonden opdat Hij de wereld zou veroordelen, maar opdat 

de wereld door Hem behouden zou worden. Hoe wonderlijk groot is die 

genade. Dit door te geven; dat is het middel tot heelheid,voor een ieder 

die daarnaar verlangt.       “Alleen God  zij de Ere” 

Kerst 2016 betekend: hoop voor de wereld!  

       Wilt u met ons danken  …  

* De mogelijkheden die er zijn om mensen te bemoedigen, te helpen                 

Gods weg en plan van het leven te leren volgen.  

* De ondersteuning en de mogelijkheden die het CPC ons biedt.  

( zie: www.pastoralecounseling.org  )   

* De ondersteuning van vrijwilligers en donateurs . 

        en bidden voor……. 

* Bidt u met ons mee dat wij wijsheid en inzicht mogen hebben om dicht  

bij Gods Woord te mogen blijven.  

* Voor bescherming in de geestelijke strijd.                      

***************************************** 
In dankbare herinnering: 

Van af 1990 hebben wij Auke en Siepie Jansen uit Vaassen leren 

kennen. Door in de praktijk de uitwerking van pastoralezorg en hun visie 

op de Bijbel te laten zien zijn ze een voorbeeld voor ons geweest. Auke 

werd ziek en na een periode van liefdevolle zorg door zijn vrouw en ook 

hun kinderen is hij in vol geloofsvertrouwen thuisgehaald door zijn 

hemelse Vader. Wij wensen zijn vrouw en kinderen Gods troost en 

genade bij het verwerken van dit verdriet 

------------------------------------------------------------------------------------ 

Daarnaast heeft ook het geheel onverwachts sterven van onze huisarts 

dr.Sep Schmeets ons diep geraakt. Hij stond achter ons werk en als wij 

medische vragen hadden konden wij  altijd op hem en zijn assistenten 

rekenen. Hiervoor willen wij op deze manier onze dank uitspreken en 

wensen we zijn kinderen, familie en de assistentes kracht toe om dit 

grote verdriet te verwerken. 

 
Gerrit en Gerrie Berkhof. 
 
 

http://www.pastoralecounseling.org/


 

  

 

      Pastorale werkers:   

Gerrit & Gerrie Berkhof 

Westeinde 394   

7671 CP Vriezenveen  

T: 0546 563 996 

E: info@ad-fontes.nl 

Site: www.ad-fontes.nl   

 

Voorzitter: 

Theo Prijs 

T: 06 216 960 12 

E: voorzitter@ad-fontes.nl 

 

Penningmeester:  

Ingreth Zandbergen  

T:  06 14105854 

E: penningmeester@ad-

fontes.nl 

 

Secretaresse: 

Ria Goosselink 

T: 0546 564630 

 

Algemeen bestuurslid: 

Gerrit Berkhof 

T: 0546 563996 

-------------------------------- 

Voor giften of donaties: 

Rabobank: 

 NL55RABO0381395790 

Stichting Ad Fontes is 

ANBI-geregistreerd.  

KvK: 06085473393 

--------------------------------                   

Deze nieuwsbrief wordt 

 verzorgt en afgedrukt door 

MOTA, leerwerktraject    

Almelo (0546) 633184  

     

Wenst u de nieuwsbrief niet 

meer te ontvangen . Dan kan u 

dat doorgeven 

 Per mail bij:   info@ad-fontes.nl   

 

 

                                                                                  

     
  
Van de bestuurstafel: 

  
 Allereerst wil ik stil staan bij de jarenlange trouw van onze 
penningmeester Jurri Vazel. Hij was als penningmeester zeer betrokken 
om financieel mee te denken, te ordenen en het overzicht te hebben om 
dit gedeelte van de Stichting te beheren. 
Mede door verandering van zijn werkzaamheden en de drukte die zijn 

gezin meebrengt, is het een goed besluit dat hij de eerste prioriteit voor 

zijn gezin en werk neemt. (En Jurri er zitten niet meer dan 24 uur in een 

etmaal hoor ) We hebben Dineke je vrouw en jou al persoonlijk 

bedankt maar ook in deze nieuwsbrief  willen we jou hartelijk danken 

voor je tijd en inzet !      

Jurri wordt als penningmeester opgevolgd door ons nieuwe bestuurslid 

Ingreth Zandbergen uit Ommen. Ingreth  hierbij van harte welkom en wij 

wensen jou een goede tijd in samenwerking met natuurlijk Gerrit en 

Gerrie en ook binnen het bestuur. We hebben gezamenlijk  al de eerste 

vergadering gehad en volgens mij komt dat wel goed.  Wat is het 

belangrijk dat dit kostbare pastoralewerk wat veelal in stilte gebeurt en 

heel wat inzet kost van Gerrit en Gerrie en ook de nodigen kosten met 

zich meebrengt. Dat jij Ingreth daar inzicht  en een warm kloppend hart 

voor hebt om de financiële ondersteuning ordelijk en goed  te doen 

verlopen is voor ons rede tot dankbaarheid.                                                

Wij bidden je wijsheid en inzicht toe voor deze werkzaamheden. En het 

is goed dat jij je  in de eerstkomende nieuwsbrief en op de site voorstelt. 

Voorts heeft ons algemeen bestuurslid Ria Goosselink het secretariaat 

op zich genomen. We wensen haar veel succes 

Als bestuur kunnen we nu met een gerust hart het nieuwe jaar ingaan, 

immers geen dubbelfunctie en waarneming meer. 

Namens het bestuur,   Theo Prijs 

De penningmeester: 

Als nieuwe penningmeester wil ik allereerst de mensen die al jaren 
getrouw hun bijdrage leveren door een gift aan Stichting  Ad Fontes heel 
hartelijk bedanken, hierdoor kunnen we mensen die anders niet 
geholpen konden worden ook bijstaan in hun problemen. 
 
Daarnaast wil ik graag nieuwe mensen aanmoedigen om een kleine 
bijdrage van misschien 5 euro per maand te doneren om deze 
mogelijkheid te behouden. 
   
Alvast gezegende kerstdagen gewenst en een voorspoedig 2017 
Namens het bestuur 
      
Ingreth Zandbergen    
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