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KOPS
Kerk op Straat

Sionsi

Agatha

Hij lag op
kamer 111.

Maria

Helena

Vanaf januari liep alles anders dan we dachten. We gingen naar Lanzarote voor een vakantie. Daar werd Gerard
ernstig ziek. Het bleek een bacterie te zijn en men ontdekte dat zijn hartklep lekte. We moesten met een klein
vliegtuig naar Tenerife voor een openhartoperatie, want het was endocarditus. Eén op de vier à vijf patiënten
overlijdt aan deze ziekte. God zij dank herstelde Gerard en konden we na elf weken terug naar Nederland.
De bovenstaande foto toont dat tijdens de verpleging een hartelijke band ontstond tussen echtpaar Vrooland en de
verplegers. We zijn dankbaar dat Gerard weer zijn werk kan oppakken.
Enkele weken voor onze vakantie werden we verrast met ons 18e kleinkind: Caleb!
Het oudstenteam heeft tijdens onze afwezigheid het werk in KopS
op een geweldige manier ingevuld. KopS bleef functioneren!

Caleb

Het oudstenteam van KopS
Het jeugdwerk

Ook de vrijwilligers
voor de jongeren
hebben ervoor
gezorgd dat dit werk
gewoon kon
doorgaan. Zoals we
gewend waren, werd
er in het voorjaar een
spelletjesavond
georganiseerd.

Door de ziekte van Gerard kon de reis naar India die Carolien eind januari had gepland niet doorgaan.
Zij wil nu in eind oktober met haar team naar India gaan voor het project dat KopS steunt.

Advertentie

We zoeken een creatieve christen met
een goede theologische opleiding en een hart voor zoekers.
KopS begon met jeugdwerk en breidde zich uit tot een flexibele kerkvorm door contacten in kroegen en op straat.
We groeiden uit tot een beweging van ongeveer zestig personen, verdeeld over verschillende groepen.
Niet de vorm van samenkomst staat in KopS centraal, maar de mens in zijn zoektocht naar Jezus.
Tegelijk willen we systematisch werken aan discipelschap.
Ds. Gerard Vrooland begon dit werk samen met zijn vrouw. Nu ze ouder worden, ontstaat de behoefte aan een opvolger.
KopS zoekt een jongere christen (of christenen) die gaandeweg de leiding kan (kunnen) overnemen.
Het gaat om een dienend en creatief leiderschap in samenwerking met onze KopSoudsten.
Zou de opvolger gehuwd zijn, is het belangrijk dat ze als echtpaar dit werk zullen oppakken.
Tot nu toe heeft God voor een vriendenkring gezorgd, waardoor echtpaar Vrooland hun werk kon doen.
We vertrouwen erop dat God ook in de toekomst voor financiële middelen zal zorgen.

Voor hem/haar hebben we deze uitdaging:
In een flexibele kerkvorm omgaan met experimentele vormen van onderwijs.
Gods liefde in daad en woord uitdelen in kroegen en op straat aan allen die daarvoor openstaan,
in het bijzonder aan straatjeugd, alcoholisten, mensen met psychische, sociale en maatschappelijke problemen.
Pastoraat geven aan huis, vormen van groepen en werken aan gemeenteopbouw.
Een breed netwerk ontwikkelen.
Voor verdere informatie zie: www.pand33.nl, of bel ds. Gerard Vrooland 0184-413081, 06-30474312.

Hierboven: de eetgroep.
Dankzij René S. en Gerard dW.
hebben we in Pand 33
maandelijks een maaltijd voor
eenzamen, nieuwe Nederlanders
en mensen met een kleine beurs.
Prachtig om op deze manier
contact met deze mensen te
krijgen!

En elke zondag kerk in Pand 33.

Hiernaast: Gerard met drie mannen van
de Zacheüsgroep. Leo (met bril) wil in
juni gedoopt worden. Gijs (onder) is
twee jaar geleden gedoopt. Bram
(boven) heeft opnieuw zijn Verlosser
gevonden. In die groep komen geregeld
nog twee mannen. Zo zijn er nog zes
andere Bijbelstudiegroepen en mensen
bij wie we pastoraat aan huis geven.

 U KUNT ONS WERK OP TWEE MANIEREN STEUNEN 
U KUNT ONS NOG STEEDS STEUNEN WAARBIJ UW GIFT FISCAAL AFTREKBAAR IS.
DIE GIFTEN LOPEN VIA DE BANKREKENING VAN ST. PAND 33.
MAAK UW GIFT DAN OVER OP NL20 RABO 0108040623 ONDER VERMELDING ‘PROJECT KOPS’
NIET MEER OP NAAM VAN GERARD EN CAROLIEN.
NIET AFTREKBARE GIFTEN KUNT U DIRECT VOOR ONS OVERMAKEN OP NL18 RABO 0148845746

Voor vragen, neem contact op met Bets of Joke Bot, 0184-416330, betsenjoke@gmail.com
Carolien/Gerard, 0184-413081, g.vrooland@xs4all.nl
Bel gerust voor een
presentatie van ons werk.

Dank voor uw en jullie meeleven en steun!

