
Op 14 januari is er in Dedems-
vaart een Taizé-gebedsviering. De 
viering is een meditatieve dienst 
waarin liederen, gebed en stilte 
centraal staan. Thema: ‘Kom maar 
mee, dan zal je het zien.’ Locatie: 
De Antenne, Wilhelminastraat 3, 
Dedemsvaart, aanvang: 19.00 uur. 
Info: Taizé in Frankrijk of Taizé in 
Dedemsvaart: Marthilde Visscher, 
0523-616815, taizededemsvaart@
gmail.com (secretariaat van de 
werkgroep Taizé) of kijk op: 
www.taizededemsvaart.nl

In de Willem Hendrik Zwarthal 
wordt het concertjaar op 13 januari 
feestelijk geopend met een concert 
‘Royal Music 2018 IN’. Harm Hoeve 
en Arjan & Edith Post hebben een 
afwisselend programma samenge-
steld voor deze avond waaronder 
‘Bridge over troubled water’ Simon 
& Garfunkel. Adres: Grensweg 17, 
Lemelerveld, aanvang: 15.00 uur. 
Reserveren? 0572-371838 
(Huetink) of 038-4224079 (Boks), 
adhuetink@gmail.com of via: 
huetink-royalmusic.nl Entree: € 15.

Soms ontvangen wij klachten over 
de bezorging van het GZ. Wij kun-
nen de bezorgorganisatie Sandd 
daar alleen succesvol van in kennis 
stellen, als wij naam, adres en datum 
van niet-bezorgen kunnen door-
geven. Onze ervaring is dat Sandd 
deze klachten serieus neemt en ze 
probeert op te lossen. Wordt uw 
GZ niet op vrijdag bij u bezorgd? 
Mail dan direct uw naam, adres en 
de datum aan: henriette@topic-cc.nl 
Al vast hartelijk voor uw 
medewerking.

Hoe deel je als eigentijds chris-
ten je leven met anderen, zonder 
opdringerig of overdreven over te 
komen? Hoe ben je de hele week 
christen en niet alleen op zondag? 
Op die vragen gaat ds. Hans van 
Ark uit Wezep in tijdens de 
evangeliesatiedienst op zondag 
14 januari. 
Het koor Our Choice uit Wolvega 
zal medewerking verlenen. 
Grote kerk Steenwijk, Hoek 
Goeman Borgesiusstraat / 
Kerkstraat, 9.30 uur.

Taizé-dienst 
Dedemsvaart

Nieuwjaarsconcert 
Lemelerveld

GZ niet ontvangen? 
Laat het ons weten!

Steenwijk: 
Evangelisatiedienst
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Een spiksplinternieuw jaar 
ligt voor ons. Het jaar onzes 
Heren 2018. Veel voorne-
mens zijn gelanceerd. Zeg 
niet op voorhand dat er niets 
van terecht zal komen, want 
dat is dood in de pot. Dat 
geldt ook voor de goede voor-
nemens op het kerkelijk erf. 

Voor de Protestant-
se Kerk wordt het een bijzonder 
jaar. De besluiten van de Gene-
rale synode, vervat in het rapport 
‘Kerk 2025’, zullen voor de nodige 
veranderingen zorgen.

kerk 2025
In ‘Kerk 2025’ gaat het in principe 
om de grondbeginselen van de 
kerk. W aar staan we voor als kerk? 
Zijn we kerk voor onze kinderen 
en kleinkinderen? Een vraag, maar 
ook een grote zorg. ‘Terug naar 
de basis’ is de ondertitel van het 
rapport. Waar ligt die basis? Het 
gaat niet om een groep gelijk-
gestemden, nee het gaat om de 
kerk die Jezus Christus bij elkaar 
roept. Hij is het Centrum. Hij zal 
de Kerk bewaren en naar de grote 
toekomst brengen (Mattheüs 28). 
Dat daarbij de bedding wel eens 
anders kan lopen 
dan wij wensen, 
is een ander cha-
piter. 

Andere 
structuur
Wat verandert er? 
Aan het principe 
verandert niets. 
De nadruk ligt op de plaatselijke 
gemeente. Daar wordt Christus 
verkondigd. Daar zien we naar 
elkaar om. Daar delen we met 
elkaar lief en leed. En daar delen 

we in de gemeenschap met de 
Heer. Daar verandert niets aan.

Wel verandert de kerkelijke struc-
tuur. De vergadering van de clas-
sis, waar alle gemeenten uit een 

bepaald gebied 
vier keer per jaar 
samenkomen, 
noemen wij de 
meerdere verga-
dering (in kerkor-
delijke taal). Dat 
betekent niet dat 
de classis meer is 
dan de kerkenraad, 

maar meer gemeenten komen 
samen, die met elkaar besluiten 
nemen voor het gehele ressort. 
Met elkaar sta je sterker. Het 
gebied van de classis bestaat door 

de bank genomen uit enkele tien-
tallen gemeenten. Die structuur 
gaat op de schop. 
Op dit moment zijn er 75 classes. 
Op nogal wat plekken functio-
neert deze vergadering nauwelijks 
meer. Het ontbreekt aan mens-
kracht. Veel kerkenraadsleden heb-
ben geen tijd om een classisverga-
dering te bezoeken, omdat er in 
de thuisgemeente veel vacatures 
in de kerkenraad zijn en dan komt 
al het werk op de schouders van 
enkelen terecht. 

Classispredikant
De Generale Synode heeft beslo-
ten van 75 classes elf classes te 
maken. Het kerkelijk ressort van 
de meerdere vergadering wordt 
immens groot. De nieuwe classis 

benoemt een predikant als voor-
zitter - de classispredikant - die 
vrijgesteld zal zijn van gemeen-
tewerk. Hij heeft als taak alle 
gemeenten en alle dienstdoende 
predikanten in zijn gebied te 
bezoeken. Hij kent zijn gebied en 
zijn mensen. Waar situaties uit de 
hand lopen, kan hij in samenspraak 
met het moderamen van de nieu-
we classis vroegtijdig ingrijpen. Hij 
heeft dus ook een visitatietaak. Hij 
zal allereerst als vertrouwensper-
soon functioneren. Hoge verwach-
tingen dus. 
De nieuwe classis begint in het 
midden van dit nieuwe jaar. Ik vind 
het positief spannend, maar er is 
nog veel meer te melden. Daar-
over meer in een volgend kerk-
blad. 

Op weg naar het onbekende
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Nog geen abonnee?

De beste 
wensen
door DICk WoLTERS

Aan het begin van het nieuwe jaar 
wensen we elkaar het beste toe. 
Maar ik vraag me daar altijd bij 
af: wat bedoelen mensen daar-
mee? Wat wensen ze elkaar dan 
toe? Want wat goed is voor de 
één, vind de ander maar niets. De 
één specificeert zijn wens met: 
een gezond jaar. Gezondheid is 
voor hem blijkbaar het beste. De 
ander zegt erbij: een voorspoe-
dig jaar. Voorspoed als het hoogst 
haalbare. En in de kerk willen 
we er nogal eens aan toevoegen: 
een gezegend jaar. En daarmee 
bedoelen we iets anders dan 
gezondheid en voorspoed. Daar-
mee bedoelen we, dat ongeacht 
de omstandigheden, God aanwe-
zig is in ons bestaan. Dat is voor 
ons het beste.
‘De beste wensen’ is dus op zich-
zelf een hele lege, nietszeggende 
zin. Misschien is het goed om 
even door te vragen: ‘Wat wens 
je me eigenlijk toe? Wat is voor 
jou het beste?’ Het zou zomaar 
hele goede gesprekken kunnen 
opleveren. Gesprekken over wat je 
leven kleur en zin geeft. Wellicht 
dat er ook onderscheid zichtbaar 
wordt. Onderscheid tussen kerk en 
wereld. Tussen een wereld die het 
geluk vindt in het genieten van 
het hier en nu. En de kerk die het 
geluk zoekt in Jezus Christus.
Toen Hij zijn beste wensen onder 
woorden bracht, sprak Hij over 
het geluk van de treurenden, de 
armen van Geest, de vervolgden 
en degenen die hongerden naar 
gerechtigheid. Zij vinden hun geluk 
niet in wat dit leven hen biedt, 
maar in het koninkrijk van God. 
En eerlijk gezegd denk ik niet dat 
iedereen op deze beste wensen 
staat te wachten.

Commentaar

W aar staan we voor als kerk? Zijn we kerk voor onze kinderen en kleinkinderen? Een vraag, maar ook een grote zorg.

door 

DS. T.J. oLDENHUIS, 

CoEVoRDEN

aan Het PrinciPe verandert niets. 
de nadruK ligt oP de PlaatselijKe 
gemeente. daar wordt cHristus 

verKondigd. daar zien we 
naar elKaar om. daar delen 
we met elKaar lieF en leed. 

en daar delen we in de 
gemeenscHaP met de Heer zelF.
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Of het een kwestie 
is van ouder en mis-

schien zelfs een beetje wijzer wor-
den weet ik niet. Wat ik wel weet 
is dat ik me heel wat minder druk 
maak om wat mensen zeggen over 
de onzin van geloven. 

De feesten, het gedenken van de 
zichtbaar geworden liefde van God, 
liggen achter ons. We maakten een 
nieuwe start. Juist in die periode 
las ik verschillende verhalen over 
niet kunnen en ook over niet wil-
len geloven dat God bestaat. Een 
atheïst uit een moslimland maakte 
het wel heel bont. Hij was gevlucht 
omdat hij vanwege zijn ongeloof 
zijn leven niet meer zeker was. 
Maar wat is er in de plaats geko-

men voor de religie waarin hij 
was opgegroeid? Een paar citaten: 
“Religie wordt gebruikt om mensen 
onder de duim te houden …”; “De 
wereld zou er beter uitzien zon-
der religie” en “Wij hebben nu de 
wetenschap om ons te leiden”. Bij 
die eerste twee opmerkingen kan 
ik me iets voorstellen. Zeker, wan-
neer je opgroeit in een samenleving 
met starre religieuze regels die het 
leven beknellen. De laatste opmer-
king, over de wetenschap, vind ik 
wel grappig. In plaats van een relatie 
met de levende God, ontstaat er 
een onderwerping aan ‘de weten-
schap’. Wat dit dan ook maar mag 
inhouden. 

Er valt voor de man die dit alles zei 
nog veel te ontdekken. Voor wie 
niet trouwens? Maar zou de wereld 
echt beter af zijn zonder religie? 

Zeker is de naam van God of een 
god vaak misbruikt om kwaad te 
doen. Maar de meeste doden zijn 
gevallen onder regimes die er een 
godloze ideologie op na hielden. 
Stalin, Mao, Hitler hebben hun mil-
joenen verslagen. Om er maar een 
paar te noemen.

Al dat gepraat over het verdwijnen 
van religie, gaat meestal niet over 
geloof. ‘Geloof is een lege hand’, las 
ik laatst. Het is leven in een relatie 
met Hem die ons in zijn welwillend-
heid (genade) accepteert en alle 
ruimte geeft om in vrede te leven. 
Niet alleen zomaar een naaste kun 
je liefhebben, maar met Gods hulp 
ook je vijand. De weg van Jezus is 
wat dat betreft duidelijk. Hij is de 
Bevrijder, de Vredevorst, die ons 
leven, ons denken en doen, kan vor-
men.
‘Denk zelf na’ was ooit de oproep 
van het Humanistisch Verbond. Ook 
al zo’n aardig misverstand. Alsof een 
christen niet geroepen zou zijn om 

het verstand te gebruiken. Maak 
dat maar eens duidelijk aan de vele 
christelijke wetenschappers die er 
zijn.

Maar als gezegd. Er was een tijd dat 
ik mij aan al dergelijk gepraat een 
beetje ergerde. Langzaam begin ik 
te leren dat ook wat dit betreft de 
woorden van Jezus gelden. Heb lief 
wie je geloof miskent of zelfs bela-
chelijk maakt.  Het is onwetendheid. 
Zoals van ons wel gezegd wordt dat 
wij ‘nog niet zover zijn’ en daarom 
nog geloven in God, zo geldt dat 
voor wie het geloof in zijn bestaan 
en aanwezigheid achterhaald vindt. 
Daarom is het het beste om voor 
deze mensen te bidden dat de 
Heer zich – hoe dan ook – aan hen 
bekend kan maken.

door DS. R. DIJkEMA, BoRNE

Na de bruiloft te Kana (Joh.2 : 
1-12) volgt tempelreiniging (Joh.2: 
13-21) het verhaal van de andere 
evangelisten plaatsen het voor het 
lijdensverhaal, Johannes zet het 
aan het begin. 

Tempel
Een tempel is een dubieus bezit. 
God wóónt niet in een tempel, 
HIJ woont in de hemel. Mensen 
hebben de drang om een plek 
te scheppen voor gebed, samen-
komst, eredienst. Wat heeft Israel 
dáárnaar verlangd in de woestijn. 
Niet meer de tabernakel die je 
meesjouwde, maar een huis met 
fundamenten. 

Leerproces
Maar als die tempel er dan stáát, 
dan gaat-ie een eigen leven leiden, 

wordt doel in zichzelf. Niet meer 
de kerk voor de mensen, maar 
de mensen voor de kerk. Vaste 
vormen, regels, riten. Een eigen 
huishoudboekje, een begroting. De 
kerk wordt instituut. Zó rijk, dat-
ie op slot moet, anders wordt er 
gestolen. De kerk valt samen met 
God, met geloof. Wordt een soort 
geestelijke garantie. Een bastion 
van zelfgenoegzaamheid. En dan 
komt de klad erin. Dat staat heel 
scherp in Jeremia 7. Die bezwe-
rende toon: “De Tempel van de 
Heer, de Tempel van de Heer. De 
Tempel van de Heer…is hier…” 
En dus is God er.  Wat kan ons 
overkomen, wij zijn heilig en dus 
veilig. En dan moet-ie wég, zegt 
Jeremia. Geen steen op de andere. 
Het volk gaat in ballingschap om 
er zonder dat huis opnieuw achter 
te komen wat dat dan wél is: God 
dienen, volk van God zijn. Een pijn-
lijk leerproces.

Markt
In Johannes 2 staat de tempel er 
weer. En prompt dient zich dezelf-
de problematiek aan. Ze hebben 

er een handelshuis, een markt 
van gemaakt. Niet zozeer apert 
misbruik, maar de functie van 
de tempel, vaste 
plek van eredienst, 
wordt: verkoop van 
godsdienstige vas-
tigheid, leverancier 
van geborgenheid 
en spiritualiteit. “Is er een markt 
voor..?” Ja er is een markt voor 
spiritualiteit, vandaag de dag. 

Mensen genieten weleens van dat 
plaatje, Jezus-met-de-zweep. Maar 
die zweep zou ons ook wel eens 
kunnen raken. Als ik zie hoe ver-
knocht wij zijn aan onze godshui-
zen. De taal die wij uitslaan als ze 
ons dreigen afgenomen te worden. 
(Hoe dat een struikelblok bleek in 
het Samen-op-weg-proces.)

Tegenstelling
Er is een paradox: Je komt naar 
de kerk, om er uit weggezonden 
te worden. Je zoekt de geborgen-
heid, maar wordt de onveiligheid 
ingestuurd. Je zoekt troost, maar 
Hij zegt dat je je leven moet ver-

liezen om het te vinden. En soms 
moet je de kerk verliezen om God 
te vinden. Door al je zekerheden 

héén zakken, 
om werkelijk 
mens te wor-
den. De tegen-
stelling bestaat 
uit de tempel 

(het gebouw, het instituut met 
z’n eigenwettelijkheid, z’n markt-
werking) en die andere tempel 
(Zijn lichaam, Woord werd vlees, 
wonend onder ons). 
“Breek die tempel maar af”, zegt 
Jezus. Die tempel heeft eeuwig 
leven. Daar ga je niet op bezoek, 
je maakt deel uit van die levende 
stenen… Volgens Johannes moet 
dat aan het begin worden gezegd. 
Dáár gaat het over!

Het is onwetendheid

Dit is de tempel van de 
HEER! De tempel van de 
HEER! De tempel van de 
HEER… (Jeremia 7:4)

Het volK gaat in BallingscHaP 
om er zonder de temPel oPnieuw 
acHter te Komen wat dat is: god 

dienen, volK van god zijn.

even bomen 

Transformed: 
14 januari
Goede voornemens, wie heeft ze 
niet. Een nieuw jaar, een nieuwe 
start. Tijd om dingen anders te 
doen. Of misschien wel juist op 
dezelfde goede weg door te 
gaan! Dit is ook het thema van 
de komende meeting van Trans-
formed: ‘Goals – Bereik hemelse 
doelen in 2018’. Martin Koornstra, 
een bekend gezicht en vriend van 
Transformed, zal spreken over dit 
thema. Locatie: Transformed 
Centre (Kroeze Danne), Kappel-
hofsweg 14, Ambt Delden, 
aanvang: 19.20 uur. Na afloop is 
er mogelijkheid om door te pra-
ten in het Transformed Café. 
www.transformed.nl

Stilte zoeken tijdens 
kloosterwandelingen
Na een drukke decembermaand 
kun je op 12 januari en 16 febru-
ari tot rust komen tijdens twee 
meditatieve wandelingen gepland 
vanuit het Dominicanen klooster 
te Zwolle. Het accent tijdens de 
wandelingen ligt op de bewuste 
ervaring van de natuur: wind, zon, 
geluiden, geuren afgewisseld met 
stilte. Voorafgaand aan de wande-
ling is er om 8.30 uur een och-
tendgebed in het klooster. Start 
vanaf de parkeerplaats van het 
Dominicanen Klooster,  Assen-
dorperdijk 8 te Zwolle, 9.00 uur, 
begeleiding door Kees Nypels en 
Margriet van Kampen, € 5.

We slagen er vooralsnog  niet in de 
opwarming van de aarde te stop-
pen. Om het vraagstuk meer uit te 
diepen, kunnen de klimaatvertel-
lingen helpen: verhalen over verlan-
gen naar een nieuw evenwicht met 
de aarde, over ons onvermogen 
bij klimaatverandering en om onze 
levenskracht te vieren. Met per-
soonlijke klimaatcolumns van Marit 
Otto (kunstenaar), Michiel van Wil-
ligen (wethouder klimaat), Gooits-
ke Zijlstra (aanjager o.a. van Plastic? 
Fantastic!), Jozef Essing (broeder 
Dominicanenklooster). De Drieluik 
Klimaatvertellingen wordt verzorgd 
door verhalenverteller Kirsten 
Notten. 18 januari (verlangen), 22 
februari (treuren), 22 maart (dan-
sen), Assendorperdijk 8 te Zwolle, 
20.00 – 22.00 uur, € 10 per avond, 
€ 25 voor 3 avonden. 

Kerk verliezen om God te vinden

door DS. P. BooMSMA, 

NIJVERDAL

Drenthe

GZ zoekt 
kerken-bezoekers
Het Gezamenlijk Zondagsblad wil 
graag zijn contacten met de plaat-
selijke kerken versterken. Dat is 
hard nodig want in veel kerkelijke 
gemeenten is het GZ (veelal) onbe-
kend. Wij zoeken enkele enthou-
siaste GZ-lezers die in hun regio 
de contacten tussen het GZ en 
de plaatselijke gemeenten willen 
helpen opbouwen. Dat kan door 
bezoeken te brengen, maar ook 
door gerichte informatie door te 
geven. Uiteraard doet u dit vrijwil-
ligerswerk in nauw contact met het 
redactiekantoor in Wierden. Graag 
geven we u vrijblijvend meer infor-
matie. Bel of mail daarvoor met 
Johan ten Brinke: johan@topic-cc.nl 
tel. 0546 - 577475.

Jezus reinigt de tempel 
(Fresco uit 1867 in de Santa 

Maria-basiliek,  Bergamo, Italie)

Klimaatvertellingen 
Dominicanen Klooster

Mail naar nieuws@
gezamenlijkzondagsblad.nl

Gratis plaatsing!

ISRAËL-AVoND?
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AALDEN
Contactpersoon: Kerkstraat 16, 
7854 PG Aalden tel. 0591-371538
Kerkdienst 14 jan.: GK Aalden 
10.00 ds. B. Breunesse, Aalden. 
H.A. Organist: Mans Kuipers. 
Jeugdkerk, knd. en oppas. Collec-
te: Avondmaal.

BoVENSMILDE
Kerkdienst 14 jan.: 10.00 ds. S. 
Kits. Organist: Rinke Bodewits. 
Lied voor de dienst: NLB 516: 
1, 2 en 3. Paaskaars aansteken: 
Manon v/d Hoek. Collecten: 1. 
Diaconie. 2. Kerk. Bij de uitgang: 
beheer. Oppas: aanwezig. Knd.: 
Leonie Blomsma.
Jarig. 13-01: dhr. J. Hoogeveen, 
Kanaalweg 98, 9422 BH Smilde: 
83 jaar.
16-01: mw. A. Hopman-Koops, 
Witterweg 3, 9421 PE: 77 jaar.
19-01: mw. T. Bouman-van Strien, 
Zonnedauw 31, 9421 NS: 75 jaar.
23-01: dhr. J. de Jong, H.P. Sickens-
str. 9-b, 9421 PJ: 75 jaar.
Wij wensen u allen een fijne dag 
en Gods zegen voor de toe-
komst!
Dubbel bedankt! Het jaar 2017 
was voor ons gezin grotendeels 
een emotioneel en verdrietig jaar. 
De reden daarvan is bij de mees-
ten van u wel bekend. Het is in 
zo’n situatie hartverwarmend de 
betrokkenheid van veel gemeen-
teleden te ervaren. Wij willen jul-
lie daarvoor van harte bedanken. 
Gelukkig waren er ook mooie 
momenten, zoals het feit dat we 
op 21 dec. ons 45-jarig huwelijk 
mochten vieren. Ter gelegenheid 
daarvan werden we vanuit de 
kerkgemeente ‘overladen’ met 
felicitaties. Ook daarvoor past 
een woord van dank. Wij wensen 
u allen een gezegend en gezond 
2018 toe. Een hartelijke groet van 
Annie en Jan Pieter de Vries.
Bedankt. Wij willen iedereen 
bedanken voor de vele kaarten 
die we mochten ontvangen, tele-
foontjes en persoonlijke gesprek-
ken voor ons 40-jarig huwelijk. We 
wensen iedereen een gezegend 
jaar 2018. Vriendelijke groeten van 
Harrie en Annemarie Nieman
Een woord van bedanken. 
Wat een fijne reacties van al die 
mensen die ons hebben bedacht 
met goede en fijne welgemeende 
felicitaties, vele telefoontjes en 
vele kaarten die we mochten ont-
vangen voor ons 50-jarig huwelijk. 
Stilletjes hadden we gedacht men 
weet het niet, omdat wij meenden 
ooit eens aangegeven te hebben 
niet vermeld te worden in ons 
kerkblad! Mede ook door ons 
veelal niet aanwezig zijn ter kerke, 
werden wij bijzonder getroffen 
door de toegevoegde wens op 
een van de kaarten: Gods zegen 
voor de toekomst. Het heeft ons 
ontroerd, en ook gesteund in ons 
denken over hoe om te gaan met 
alle tegenstellingen in ons mens 
zijn en in omgang met elkaar! Wij 
zeggen dan ook nu weer: Omzien 
naar elkaar, ieder op eigen wijze, 
heeft ons geraakt, uw fijne reacties 
hebben goed gedaan. Met dankba-
re groet, Alie en Piet Mulder.

CoEVoRDEN
Contactpersoon: mw. J. Kramer-
Gossen, Eendrachtstr. 27, 7742 VJ 
Coevorden, tel. 0524-512538
Kerkdiensten 14 jan.: GK 
10.00 ds. H. Nagelhout. H.A. 
Organist: Jan Kamphuis. Knd.: 
groep 1 t/m 8. Oppas: Linda 
Oldenhuis. Bloemendienst: Aly 
Faken. Collecten: 1. H.A. 2. Kerk. 
Deurcollecte: diaconaal doel.
Aleida Kramer 10.30 mw. M. 
v/d Linde. H.A.
De Voorde 15.00 ds. H. Nagel-
hout. H.A.
De Schutse 19.00 ds. J. Lambers-
Niers. H.A.

DIEVER
Contactpersoon: mw. L. Dolsma-
Maat, Kalteren 6, 7981 LR Diever, 
tel. 0521-592114
Kerkdienst 14 jan.: 10.00 ds. W. 
Ferguson, Zwolle. Kinderkerk voor 
alle groepen. 19.15 ds. H. Scholing, 
Hoogeveen.

GEES
Contactpersoon: mw. H. Elders-
Sikken, Dorpsstraat 10 7863 PC 
Gees, tel. 0524-581992
Kerkdienst 14 jan.: 10.00 ds. 
R. Kloosterziel, Ruinerwold/Koe-
kange. Knd.: ja. Kaars aanste-
ken: Rudolf Aasman. O.v.d.: Ger-
rit Wolting. Organist: Harmke 
Elders. Oppas: Astrid Euving en 
Anika Pijpstra. Collecten: 1. Kerk. 
2. Diaconie. 3. Onderhoud. Bloe-
mengroet: fam. P. Braker. Na de 
dienst is er koffiedrinken.

kLAZIENAVEEN
Contactpersoon: mw. G. Velzing-
Hessels, Noorderkeerkring 6 b, 
7891 CX Klazienaveen, tel. 0591-
312007
Kerkdienst 14 jan.: 9.30 ds. F. 
Slothouber. H.A. O.v.d.: mw. D. 
de Jong. Organist: J. Kroon. Col-
lecten: 1. Diaconie. 2. Kerk. Bij 
de uitgang geluidsinstallatie. Wel-
komstcie.: fam. J. Bartelds. Knd.: 
Janneke.

kLAZIENAVEEN-NooRD
Kerkdienst 14 jan.: 10.00 Mia 
de Bruin-Roffel. Organist: Wes-
sel Voorn. O.v.d.: Ali. Welkom: 
Sieberen.
Lezing. 17 jan.: Lezing door de 
Brandweer uit Emmen. Plaats: 
In het De Weerdhuis. Aanvang: 
19.30 uur. Iedereen is van harte 
welkom.

NIEUW-AMSTERDAM/
VEENooRD
Contactpersoon: Noorderkerk, 
mw. G. Visser-Rigtering, Aletta 
Jacobsstr. 70, 7844PB Veenoord, tel 
0591-553482
Kerkdienst 14 jan.: 10.00 ds. 
L. van der Veer, Oosterhesselen. 
O.v.d.: mw. G. Visser. Organist: 
dhr. K. Salomons. Koster: dhr. H. 
Mulder. Collecten: 1. Diaconie. 
2. Kerk. Bij de uitgang: gebou-
wen. Oppas: Ineke Groothuis en 
Corenna Mennik. Knd.: o.l.v. Lie-
san Masselink. Kaars aansteken: 
Wianne Masselink. Beamer: Ada 
van Breevoort. Ontvangst: fam. 
Velzing. Bloemendienst: mw. M. 
Setz. Autodienst: A. Stevens en 
B. Pals.

NIEUW-AMSTERDAM/
VEENooRD
Contactpersoon: Zuiderkerk, dhr. 
A. Meijering, Middenweg 78, 7844 
KX Veenoord, tel. 0591-551346

SCHooNooRD
Contactpersoon: mw. J. Schip-
pers-Elzing, Het Slag 9, 7848 CR 
Schoonoord, tel. 0591-381458
Kerkdienst 14 jan.: De Wijn-
gaard 9.30 ds. Eerbeek, West-
dorp. Na afloop is er gelegenheid 
om met elkaar een kop koffie te 
drinken in De Rank. Collecten: 1. 
Oecumene PKN. 2. Interieurfonds 
Kerk en gebouwen. Knd.: alle 
groepen. Autodienst: H. Oving. 
Oppas: Judith Katerberg en Lian-
ne Kloosterman. Bloemengroet: 
fam. P. Hogeveen.
Stamppotbuffet. 26 jan.i wordt 
er weer een stamppotbuffet geor-
ganiseerd voor de hele gemeente. 
U bent allen van harte welkom. 
Natuurlijk hebben we nog mensen 
nodig die een lekkere stamppot 
willen bereiden. U kunt zich hier-
voor opgeven. In De Zandloper 
staat nog meer informatie. Als u 
mee wilt eten dan graag even uw 
naam op de lijst zetten die in de 
hal van de kerk en in De Rank 
liggen. Zo weten we op hoeveel 
mensen we kunnen rekenen.

ZWARTEMEER
Contactpersoon: dhr. B. Broers, 
Oude Zwarteweg 17, 7891 XH 
Klazienaveen
Kerkdienst 14 jan.: Prot. Gem. 
Zwartemeer 9.30 ds. R. Wentink 
en dhr. B. Broers.  Muzikale mede-
werking met fam. Kloppenburg uit 
Emmer-Compascuum met orgel 
en trompetten. O.v.d.: dhr. J. Bat-
terink. Diaken: m.m.v. alle diake-
nen. Organist: dhr. Kloppenburg. 
Koster: fam. J. Hospers. Collec-
ten: adoptie. Bij de uitgang: onder-
houd kerkgebouw.
Jarig. 12 jan.: mw. J. Moesker van 
Wijk 91 jaar, Dillehof, 7891 DA 
Klazienaveen.
14 jan.: dhr. H. Smeman, 72 jaar, De 
Blokken 89, 7894 CK Zwartemeer.
Fusie. Dit is de 1e dienst als Prot. 
Gemeente Zwartemeer. We vie-
ren in een feestelijke dienst dat 
de Herv. Gemeente, De Kapel 
en de Geref. Kerk van Zwarte-
meer samen verder gaan als Prot. 
Gemeente Zwartemeer. Thema: 
‘Een nieuwe Start’. Ook zal notaris 
Rosenbaum deze dienst bijwonen 
om de akte samen te onderte-
kenen. Na de dienst krijgen evt. 
sprekers het woord. Daarna is 
er gezamenlijk koffiedrinken. We 
hopen op een hele fijne dienst en 
een grote opkomst.

DAARLE
Contactpersoon: dhr. J.H. Valk, 
Broekweg 30, 7688 RJ Daarle, tel.: 
0546-672125, e-mail: g-scriba@
pkn-daarle.nl
Kerkdienst 14 jan.: 9.30 ds. B. 
Heusinkveld. Bevestiging ambts-
dragers. 15.00 ds. L. Kramer, Hol-
landscheveld. Organisten: dhr. 
H. Valk en dhr. G. Diepeveen. 
Knd.: Jeanine Bosch (1, 2) en 
Wilma Bosch (3, 4). Oppas: Anja 
Valk-Bannink, Esther Menkveld en 
Celine Valk. Collecten: kerk en 
diaconie. Bloemen bezorgen: 
Willy Valk.
Jarig. 7 jan. 1943: zr. Truus Heu-
ver-van der Male, Gozem Gritter-
str. 74, 75 jaar. ‘Gelukkig ieder die 
ontzag heeft voor de Heer.’

DEDEMSVAART
Contactpersoon: dhr. W. Jong-
bloed, Mendelssohnstr. 8, 7701 TS 
Dedemsvaart, tel. 0523-613642
Kerkdiensten 14 jan.: De 
Antenne 10.30 ds. K. van Sta-
veren. O.v.d.: Marcel en Karin 
van Dijk. Gastpersonen: Boukje 
Bosma en Tjerkje van der Meulen. 
Thema: ‘The Sound Of Freedom’. 
De Gospelband Root7 komt met 
een optreden waarin de muziek 
van de Amerikaanse worshipband 
Jesus Culture centraal zal staan. 
Vrijheid is een groot goed, maar 
lang niet voor iedereen vanzelf-
sprekend. Root7 wil met de reeks 
concertdiensten mensen die belast 
zijn, de boodschap meegeven dat 
je in Jezus werkelijk vrij bent. De 
dienst wordt georganiseerd door 
EigenwijzZ. 19.00 n.b. O.v.d.: 
Margareth Joosten. Organist: 
Nico Aalberts. De Fontein 19.00 
ds. G. Trouwborst, Nieuwleusen. 
O.v.d.: Ellen Kok. Organist: 
Freddie Bruins. Koster: Henk 
Zomer. Collecten: PKW. Bij de 
uitgang: doel kindercollecte. Kin-
dercollecte: Ronald MacDonald 
Kinderfonds. Deze instelling zorgt 
ervoor, d.m.v. de Ronald MacDo-
nald Huizen, dat zieke kinderen en 
hun familie dicht bij elkaar kunnen 
zijn. Oppas: Yvette Leemhuis en 
Mariska ter Brake. Knd.: geen
Zieken. Clara Feyoena Heem, 
Rheezerweg 73, 7771 TD Har-
denberg: dhr. G. Bloemberg, Nieu-
wewijk 31, Zandpad, k. 9; mw. F. 
Odink, Zwiersstr. 35, Zandpad, k. 4.
Isala, Dokter van Heesweg 2, 8025 
AB Zwolle, Postbus 10400, 8000 
GK Zwolle: dhr. W. Schuurman, 
Adelaarweg 59.
Zorgcentrum het Zand Holle-
wandsweg 17, 8014 BE Zwolle: dhr. 
G. Kampinga, Langewijk 284/a, afd. 
‘Het Vuursteen’, k. 16.
Van Dedem Marke 13 jan.: ds. 
W. Moolhuizen. Organist: ds. W. 
Visscher.
Activiteiten. 15 jan.: inschrijfa-
vond jeugdcatechisatie (De Fon-
tein).

DEN HAM
Contactpersoon: dhr. G. Prenger, 
De Mute 61, 7683XT Den Ham, 
tel. 0546-671747, gprenger@cai-
way.nl
Kerkdiensten 14 jan.: 10.00 ds. 
H. de Haan. O.v.d: groep D. Knd.: 
peuters: Denise Ruiterkamp; groep 
1 t/m 8. Oppas: zaal 6: Annely 
Boers, Jorike Bakhuis, Maureen 
Huisken/Ilse Bootsveld. Koffie-
schenken: Sip en Hennie van der 
Heide. 16.30 Andersdienst. GK 
19.00 ds. H. Klaassen. Gez. dienst. 
Collecten: 1. Jeugdwerk. 2. Alg. 
Kerkelijke Arbeid. Deurcollecte: 
kerk.
Overleden. 24-12-2017 Johanna 
Prenger-Ballast, 09-10-1934, 83 
jaar, ‘Het Liefferdinck’, k. 103, Kos-
terskamp 4, Den Ham.
Dankbetuiging. Lieve, lieve men-
sen, De berichten die ik bij m´n 
laatste bezoek aan de longarts heb 
meegekregen, klinken nog steeds 
heel positief. 2018 kan wat mij 
betreft niet meer stuk. Voor alle 
blijken van medeleven die ik de 
afgelopen tijd van u heb ontvan-
gen, wil ik u hartelijk bedanken. 
Het heeft me ontzettend goed 
gedaan. Gerrit Jansen.
Afgelopen jaar en met kerst 
mocht ik veel kaarten van u ont-
vangen. Dit heeft mij erg goed 
gedaan. Hiervoor veel dank! Een 
hartelijke groet uit Ommen van 
Door Geurkink, (Hessel Mulertstr. 

22-004).
Beste mensen, Voor alle goede 
wensen weer ontvangen voor de 
Kerstdagen en het nieuwe jaar, 
heel hartelijk bedankt, daarbij ook 
de catechisatie groep van 15-16 
jarigen. Ook allen bedankt voor de 
felicitaties voor mijn verjaardag. U 
allen ook een goed en gezegend 
2018 toegewenst. Hartelijke groe-
ten, E. de Bruijn-Lagrouw.
Graag willen wij iedereen bedan-
ken voor het medeleven, na het 
overlijden van onze tante, Beren-
dina Dubbink. Fam. Dubbink.

GRAMSBERGEN
Contactpersoon: dhr. M. Pasjes, 
Goordijk 22, 7783 BB Gramsber-
gen, tel. 0524-561509
Kerkdiensten 14 jan.: 10.00 
ds. J. Kruiter, Hardenberg. O.v.d.: 
mw. G. Smit. Collecten: kerk-
beheer. Bij de uitgang: diaconie. 
10.30 E-meeting. Josee Veldkamp. 
Collecten: kerkbeheer. Bij de 
uitgang: diaconie. 19.00 ds. A. de 
Lange, Hardenberg. O.v.d.: mw. A. 
Dijkman. Collecten: kerkbeheer. 
Bij de uitgang: diaconie. Organis-
ten: Margriet Nijenhuis en Harold 
Gossen. Knd: geen. Huispaas-
kaars aansteken: Alice  Ekkelen-
kamp.
Overleden. 12 dec. is op de 
leeftijd van 83 jaar overleden dhr. 
Jan Plas. De laatste jaren verbleef 
Jan in De Voorde in Coevorden; 
lange jaren woonde hij aan de 
Vilsterborg 3. Omdat zijn zus en 
zwager in Coevorden wonen was 
De Voorde de begrijpelijke plek 
voor Jan om verzorgd te worden.
In de dienst stonden we stil bij 
de woorden van de rouwkaart, 
Psalm 119 vs. 105 ‘Uw Woord is 
een lamp voor mijn voet en een 
licht op mijn pad’. Deze woorden, 
en heel wat Bijbelse termen meer 
waren lijfspreuken voor Jan Plas.
Overleden. Op 28 dec. is over-
leden, op de leeftijd van 72 jaar, 
Hermannes/Mans Veldsink. Mans 
werd geboren op 27 sept. 1945 in 
Radewijk. Hij woonde sinds een 
paar jaar samen met zijn vrouw 
Hennie aan de Gramsberger State 
21. Er werden in het huwelijk 4 
dochters geboren, Aaltina, Betsie, 
Gerrie en Wilma. Ook mochten 
Mans en Hennie opa en oma zijn 
van 6 kleinkinderen. Sterkte aan 
allen die verdriet hebben om het 
verlies van Mans Veldsink.
Overleden. Op 30 dec. is op de 
leeftijd van 88 jaar overleden in 
haar appartement in de Grams-
berger State nr. 16 mevr. Alberta 
Jansen-Veldhuis. Zij woonde sinds 
1956 in Gramsbergen eerst samen 
met haar man, Tines Jansen, die 
onderwijzer was. Haar man over-
leed in 1987. Zij hadden 3 kinde-
ren, 2dochters en een zoon. Later 
kregen zij nog 2 kleinkinderen en 
ook nog 2 achterkleinkinderen. 
Wij hebben haar gekend als een 
sterke, onafhankelijke vrouw met 
een duidelijke eigen mening, die 
wist wat zij wilde.
Overleden. Op 29 dec. overleed 
plotseling dhr. Siemen/Siem Slot, 
Goudenregenstr. 15, op de leef-
tijd van 76 jaar. ‘Opgewekt en blij, 
nooit vragend, nimmer klagend, 
kon van alles genieten wat hij zoal 
had. Zo gewoon en niet veelei-
send, dat is voor ons blijvend’. 
Sterkte aan allen die het gemis 
voelen nu Siem Slot niet meer 
onder ons is!
Overleden. Op 4 jan. is over-
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Even voorstellen: Erika van der Laan, 34 jaar. Woont in Groningen, 
speelt piano en dwarsfluit,  leest graag romans en boeken over pastorale 
counseling. Ook is ze mooi-weer-zeiler. Dit jaar is ze gastcolumniste 
voor het Gezamenlijk Zondagsblad. 

leden de heer Harm Koers, op 
de leeftijd van 83 jaar. Harm 
Koers woonde aan De Esch 14 
in Gramsbergen. Veel sterkte en 
de troostvolle nabijheid van God 
wensen we voor allen die verdriet 
hebben rond dit overlijden. 
Zieken. In ziekenhuis Hardenberg 
liggen opgenomen: mw. Jenny Bee-
nen-Brink, De Hoge Esch 48.
dhr.  Gerrit Kiewiet, Rondweg 21, 
k. P35, afd. Neurologie.
Dhr. Johan Runhaar, Loozermars-
Noord 72, is in ziekenhuis Almelo.
Dhr. Albert Lennips, Loozermars-
Noord 50 is met hartklachten 
opgenomen in de Isala kliniek in 
Zwolle, verpleegafd. Vlinder 25b, 
k. 123.
Kerkbalans 2018. In de 1e loop 
van januari 2018 wordt de jaarlijk-
se actie gehouden waarbij u/jullie 
gevraagd wordt om financieel bij 
te dragen aan het leven van onze 
Gemeente. Waarom doen we dit? 
Ik las er in Exodus 30 vs. 11-16 
over: we geven van onze gaven tot 
eer van de Heer van ons leven. 
En natuurlijk om Zijn Gemeente 
op te bouwen. Geven voelt goed, 
denk er maar eens over! En geef, 
naar behoren.
‘Geef voor je kerk’ is het thema 
v/d Actie Kerkbalans, die weer 
van start gaat. Het klinkt simpel 
en direct maar geld is wel een 
basis waarop het kerkelijk werk 
steunt en waardoor onze kerk 
actief kan zijn en blijven in het 
geven hulp en/of ondersteunen 
van ideeën die door de vrijwil-
ligers in bijvoorbeeld jeugdwerk, 
ouderenpastoraat of evangelisatie 
naar voren gebracht worden. De 
vaste vrijwillige bijdrage is onont-
beerlijk als we samen een actieve 
levende kerkelijke gemeente wil-
len zijn, een kerk waar iedereen 
altijd terecht kan. Wellicht is de 
envelop al bij u bezorgd zo niet 
dan valt deze komende week bij 
u in de bus. Volgende week zal de 
envelop weer opgehaald worden. 
Wij willen u vragen de brief tij-
dig in te vullen en klaar te leggen, 
dit scheelt de ophalers veel extra 
werk. Voor 2017 zijn de meeste 
toezeggingen ontvangen, waarvoor 
onze dank. Mocht u uw bijdrage 
nog niet hebben overgemaakt, 
dan vragen wij u dit alsnog te 
doen op rekeningnummer: IBAN: 
NL16RABO0322738458 t.n.v. 
Prot. Gemeente Gramsbergen.
Alpha cursus. Voor de één is 

het een eerste kennismaking met, 
voor de ander is het weer ophalen 
van kennis en/of het weer aan-
wakkeren van het geloof(svuur). 
Hoe dan ook, met elkaar spre-
ken over ons persoonlijk geloof, 
maakt dat je (nog) bewuster bezig 
bent met jouw plek in de wereld-
wijde geloofsgemeenschap. Heb 
je zelf zin om mee te doen, of ken 
jij iemand bij jouw in buurt die 
wellicht met deze levensvragen 
rondloopt en misschien meer wil 
weten over het Christelijk geloof? 
Geef j(ulli)e dan op en doe mee! 
11 donderdagavonden beginnen 
we met een gezamenlijke maaltijd 
en spreken daarna door het de 
verschillende thema’s binnen het 
christelijk geloof. 25 jan. is de eer-
ste avond van de cursus. Alle avon-
den zijn in de Meiboom, Stations-
str. 2, Gramsbergen. Spreekt dit 
je aan? Mocht jij/jullie mee willen 
doen of een eerste avond willen 
‘proeven’ aan de cursus of wil je 
graag meer informatie vooraf. Wij 
horen/lezen het graag! Voor meer 
informatie of opgave kun je ons 
bereiken via Jennie 0524-561636 
of per mail jenniebakker@planet.
nl Hartelijke groet namens het 
Alpha-team Gramsbergen.
Bedankje. Hartelijk dank voor 
de vele kaarten, telefoontjes en 
bezoek, tijdens mijn ziekenhuisop-
name en bij mijn thuiskomst. Jan 
Hans, De Steeghe 3.
Jarig D.V. 5 jan.: mw. F. Prenger-
Zoetebier, Rondweg 14, 7786 BA 
Den Velde: 86 jaar.
6 jan.: dhr. W. Roepers, Houtstek-
weg 8, 7784 CT Ane: 81 jaar.
8 jan.: mw. A. Hutten- Snieders, De 
Schakel 21, 7783 EN Gramsber-
gen: 83 jaar.
9 jan.: mw. J. Kelder-Mensen, 
Gramsberger State 9, 7783 AZ 
Gramsbergen: 83 jaar.
11 jan.: mw. J. de Jong-v/d Merwe, 
Gramsberger State 4, 7783 AZ 
Gramsbergen: 87 jaar.
12 jan.: dhr. W. Hakkers, Grams-
bergerhof 2, 7783 BG Gramsber-
gen: 81 jaar.
12 jan.: dhr. L. Waterink, De Hoge 
Esch 55, 7783 CB Gramsbergen: 
82 jaar.

HARDENBERG-HEEMSE
Contactpersoon: mw. C. Olsman, 
Vechtvoorde 5, 7772 VA Harden-
berg, tel. 0523-272019
Heemser Esch. Overleden. 
4 jan. is in de leeftijd van 91 jaar 
overleden Hendrikus van de 
Kamp. Hij werd de laatste 6 jaar 

verzorgd in Oostloorn. Hiervoor 
woonde hij aan de Oelenveer-
straat en aan de Kleine Esweg. 
Wij wensen de kinderen, familie 
en allen die om het heengaan van 
Hendrikus van de Kamp rouwen 
de nabijheid van onze Heer en 
Heiland toe.
Zieken. Arend Boertien (Spaans-
kamp 28), zal 12 jan. worden 
geopereerd in het ziekenhuis te 
Zwolle. Hij is de bedoeling dat 
hij dan een nieuwe hartklep zal 
krijgen. Arend verbleef rond de 
kerstdagen al in het ziekenhuis 
maar mocht in afwachting van zijn 
operatie even naar huis terug. Wij 
hopen met hem dat de operatie 
voorspoedig mag verlopen.
Geboren. Op 28 dec. is geboren 
Roos Martine, d.v. Erik en Evelien 
Veurink-Veltink (Nachtegaalstr. 24, 
7771 CB). Roos was enkele weken 
te vroeg en verblijft nog in het 
ziekenhuis. Wij hopen dat ze snel 
naar huis mag komen. Dat Erik en 
Evelien, Roos voorspoedig mogen 
zien opgroeien onder de zegenen-
de handen van onze God.
Afgelopen zondag was ik blij 
verrast met het mooie bloemstuk, 
dat ik van de kerk kreeg. Harte-
lijke dank daarvoor. Dorinda Keu-
ken-Timpers.
Hartelijk dank voor het prach-
tige bloemstuk dat we op 17 dec. 
als groet van de gemeente ont-
vangen hebben. Ook de kaarten 
en telefoontjes, het is hartver-
warmend. Groet, Henk en Martha 
Veurink.
Hartelijk dank voor de kaar-
ten die ik voor mijn verjaardag 
heb mogen ontvangen. Ondanks 
dat het de eerste keer weer was 
zonder Henk, heb ik een heel fijne 
verjaardag gehad en heb ik geno-
ten van alle warmte om mij heen. 
Pie Reiling-de Haan.
Heemse West. Zieken. In het 
CFH blijven mw. M. Slotman-
Pullen, Ulfershof 12 en mw. H. 
Kerkdijk-ter Wielen, Burg. Schui-
testr. 80.
Mw. K. Drenthen-Bakker, Polenweg 
5, verblijft in Oostloorn (k. 157a).
Mw. G. Sturris-Bouwhuis verblijft 
in Aleida Kramer te Coevorden.
Mw. G. Eshuis-Waterink, Grote 
Esweg 11, Diffelen, heeft inmiddels 
een geslaagde operatie ondergaan. 
Als ik dit schrijf verblijft ze nog in 
het Röpcke Zweers Ziekenhuis.
Dhr. G. Kerkdijk, Scholtensdijk 26, 
zal op 8 jan. een operatie onder-
gaan in het Hardenbergse zieken-
huis. We denken ook aan allen die 

zorgen hebben binnen hun gezin, 
familie of vriendenkring. Vergeten 
we de zieken niet in onze aan-
dacht en gebeden!
Marslanden. Zieken. Mw. G. 
Vieth-Akse, Edelinckstr. 36, is in 
CFH Unit 1 k. 3.
Wim en Tine Schepers, Kamferbe-
kestr. 26, die beiden zorgen ken-
nen.
Gerton Odink, Veldsinklaan 22, 
wensen we heel veel sterkte toe 
i.v.m. de chemokuren. Er zijn nog 
steeds zorgen rond Emma Zwiers, 
die vorig jaar te vroeg is geboren. 
Alle zieken en mensen met zorg 
veel sterkte toegewenst.
Centrum-Noord. Zieken. In 
CFH verblijven voor revalidatie: 
dhr. H. Klokkers (Pothofweg), mw. 
Kingma (Havenweg), dhr. Compag-
ne (Badhuisplein), dhr. v/d Kamp 
(Oostloorn).
Mw. T. Brunink is weer thuis (Kop-
pellaan 4).
In het hospice verblijft dhr. G. Len-
ters (Havenweg) 
Bedankt. De fam. Keuken (Leeu-
werikstr. 12) bedankt voor mede-
leven nu er zoveel zorgen zijn om 
de gezondheid van hen beiden.
Bedankt voor het mooie bloem-
stuk dat ik afgelopen zondag uit 
de kerk mocht ontvangen (mw. ter 
Wielen, Havenweg 86).
We bedanken voor Leida Timmer-
man-Vos (Heemsermarsweg) en 
mw. Betty Blankestein (Bramer-
straat) voor hun inzet als contact-
persoon in het wijkteam van sec-
tie CN-15.
Centrum-Zuid. 4 jan. is na een 
kort ziekbed overleden Anna 
Maathuis-Mulder (Anneke). Ze 
was 66 jaar. Ze woonde samen 
met haar man Hendrik Jan aan de 
Trompstr. 2. We leven mee met 
haar man, kinderen, kleinkinderen, 
familie, vrienden en allen die Anne-
ke zullen missen. 
Zieken. Mw. van der Kamp-
Schutte (Bramerstr. 90) verblijft in 
het RZZ.
Mw. Kamphuis-Winters (Spinde 
21) is weer thuis.
Mw. Meijer-Ennik (Mulderij 216) is 
weer thuis.
CFH, revalidatie unit 1: mw. J. Wes-
terman-Willering, Stationsstr. 18.
Mw. Kremer-Sierink gaat op 10 jan. 
verhuizen naar Het Vechtdalhuis, 
Karel Doormanlaan 17, k. 8, 7772 
XW Hardenberg.
Ontroerd door zoveel medeleven 
uit onze kerkgemeenschap en ook 
nog het prachtige kerstboeket op 
25 dec. Wat deed het ons goed. 

Heel hartelijk dank. Hendrik Jan 
en Henny Meier.
Oostloorn. Mw. J. van Laar, Sta-
tionsstr. 23, heeft na vele jaren 
trouw bezoekwerk haar taak als 
contactpersoon in Oostloorn 
neergelegd. Wij danken haar har-
telijk voor haar werk! Gelukkig 
zijn er voor Oostloorn intussen 2 
nieuwe contactpersonen gevon-
den: mw. H. Borgert en dhr. B. 
Blekkenhorst. Zij nemen elk een 
aantal adressen voor hun rekening. 
Daar zijn we blij mee.
Baalderveld. Zieken. Gerrit 
Veurink, Boterbloem 101, verblijft 
in het UMCG (afd. E2, k. 95).
Ook Miranda Herbers, Pinkster-
bloem 8, is in het UMCG te Gro-
ningen opgenomen. (afd. D2, k. 65).
Gerrit en Miranda krijgen ontzet-
tend veel kaarten en merken dat 
velen met hen meeleven. Dat doet 
hen goed, daarvoor dank.
Radewijk. Zieken. Dhr. J. Valk, 
Radewijkerweg 40, is deze week 
opgenomen in het ziekenhuis voor 
een operatie. Waarschijnlijk is hij 
inmiddels weer thuis.
Jarig. 8 jan.: mw. G. van den Berg-
Dommerholt, Karel Doormanlaan 
5, 7772 X ,Hardenberg: 86 jaar.
8 jan.: dhr. C. Blok, Wielenweg 4, 
7791 HA Radewijk: 81 jaar.
9 jan.: dhr. J. Zweers, De Spinde 48, 
7772 HC Hardenberg: 86 jaar.
10 jan.: dhr. A. Wouda, Havenweg 
54, 7772 AG Hardenberg: 85 jaar.
10 jan.: dhr. H. Meijerink, Bis-
schopshof 57, 7772 WG Harden-
berg: 83 jaar.
11 jan.: dhr. H. Reurink, Burg. 
Schuitestr. 44, 7772 BT Harden-
berg: 80 jaar.
12 jan.: mw. J. van den Berg-Vonk, 
J.C.J. van Speykstr. 14/142,  
7772 ZC Hardenberg: 88 jaar.
13 jan.: mw. G. van de Belt-Takman, 
Parkweg 20, 7772 XT Hardenberg: 
89 jaar.
13 jan.: dhr. H. Lahuis, Hardenber-
gerweg 18, 7778 HP, Loozen:  
80 jaar.
14 jan.: mw. G. Breman-Klein Park-
weg 87, 7772 XR Hardenberg:  
80 jaar.

LUTTEN/SLAGHAREN
Contactpersoon: mw. G. van Dijk, 
Anerweg-Zuid 15a, 7775 AN Lut-
ten
Kerkdienst 14 jan.: Kruiskerk 
9.30 ds. J. Post, Wierden-Lutten. 
H.A. O.v.d.: mw. E. Soer. Orga-
nist: dhr. J. Lamberink. Oppas: 

Vervolg van pagina 3
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kritisch en betrokken
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½ jaar 

GRATIS 
proberen!!

“De Bijbel is geen boekje 
voor het bloeden.”

Of het meest eigenzinnige, christelijke blad 
van Nederland bij ú past? Gewoon proberen. 

Zonder kosten. Zonder verplichting.

Bel of mail met Ygerne ten Brinke: 0546-577475 of ygerne@topic-cc.nl

Praat eens vrijblijvend  

met de makers van het  

Gezamenlijk Zondagsblad.Toe aan  
een nieuwe 
siTe voor  
uw kerk?
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Erika is sinds een 
jaar gedurende 

twaalf uur per week kerkelijk 
werker binnen de Protestantse 
Gemeente in het Drentse Schoon-
oord, nabij Emmen en bekend van 
het openluchtmuseum Ellert & 
Brammert. In het even verderop 
gelegen Sleen is ze sinds 2014 ker-
kelijk werker voor vijftien uur. 

Vrijgemaakt
Erika is geboren en getogen in 
Groningen, volgde een opleiding 
bij Schoevers en daarna Manage-
ment, Economie en Recht. “Op 
een gegeven ogenblijk kreeg ik 
het verlangen tot meer persoon-
lijke verdieping en bezinning en 
besloot ik de opleiding Godsdienst 
en Pastoraal Werk aan de – toen 
nog – Gereformeerde Hogeschool 
in Zwolle te gaan volgen. Ik ben 
Gereformeerd Vrijgemaakt opge-
voed en opgegroeid binnen de 
Vrijgemaakte Kerk. Tijdens mijn 
studie kwam ik tot de ontdekking 

dat je op vele manieren naar het 
geloof kunt kijken en dat er veel 
verschillende kerken en opvat-
tingen zijn. Dat had ik vroeger 
nooit zo meegemaakt, hoewel de 
Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt 
de afgelopen jaren veel ‘breder’ is 
geworden. Achteraf gezien denk 
ik dat ik me er nu wel weer thuis 
zou kunnen voelen, maar het is 
anders gelopen. 
Over haar persoonlijk geloof zegt 
Erika: “Mijn relatie met God is 
richtinggevend voor de keuzes die 
ik in het leven maak. God is heel 
dichtbij, ik ervaar Hem dagelijks. 
Het geloof is een sterke kracht 
waar ik steeds weer uit put. De 
Heilige Geest geeft me ook de 
kracht die ik nodig heb in het 
dagelijkse leven.”

Verscheidenheid
“Tijdens mijn studie solliciteerde 
ik op de vacature voor kerkelijk 
werker in Sleen en ik werd aan-
genomen. Zodoende ben ik over-
gestapt naar de PKN. Nu ik een 
aantal jaren in deze kerk actief ben, 
denk ik dat het aan de ene kant 

goed is dat je hier zoveel verschil-
lende opvattingen onder één dak 
ziet, maar dat we er aan de andere 
kant voor moeten oppassen dat we 
juist door die verscheidenheid geen 
grijze muis worden. Het zou goed 
zijn als we ons zouden bezinnen op 
waar we als kerk nu eigenlijk voor 
staan. En mijn antwoord is: Jezus 
Christus. Hij is Heer. Dat mag bin-
nen de PKN best wat vaker ver-
kondigd worden.”
Erika is in deze 
kerk prima op 
haar plek. Tot haar 
takenpakket beho-
ren onder meer 
pastorale bezoe-
ken en gesprekken, 
catechese, het leiden van kringen 
en gespreksgroepen. Soms leidt ze 
bijzondere diensten. “Ik ben bezig 
met een cursus om het preekcon-
sent te halen en verwacht dat in 
2018 te ontvangen.”
 
Actief  
De Protestantse gemeente in 
het Drentse zanddorp beschikt 
over twee kerken die op een 
paar honderd meter afstand van 
elkaar staan, aan dezelfde straat. 
De van oudsher Gereformeerde 
kerk, waarin Erika actief is, telt 
zo’n tweehonderd gemeentele-
den en is zeer betrokken. ”Ik heb 

diepe bewondering voor het feit 
dat gemeenteleden de kerk de 
afgelopen jaren gaande hebben 
gehouden, ondanks allerlei frustra-
ties die deels nog dateerden uit de 
periode van de kerkfusie tijdens de 
vorming van de PKN. De kerk zit 
al een tijd zonder vaste predikant 
en als ik het goed begrijp ziet het 
er voorlopig niet naar uit dat dit 
anders wordt. Ik merk vaak dat de 

gemeente graag 
iemand ziet die ini-
tiatieven neemt, of 
het nu een predi-
kant is of een ker-
kelijk werker. Denk 
bijvoorbeeld aan 
het geloofsgesprek 

vlak voor een kerkenraadsverga-
deringen of aan de bidstond waar 
we mee begonnen zijn. Als er een 
voortrekker is, zie je dat mensen 
best enthousiast zijn. In Schoon-
oord is een actieve groep jongeren 
die je meestal niet in de dienst ziet, 
maar die wel meedoet aan bijvoor-
beeld de landelijke actie Sirkelslag. 
We hebben een speciale jeugdkerk 
die goed bezocht wordt, ook door 
van oorsprong Hervormde jonge-
ren. De catechisatiegroepen tellen 
zo’n 20 jongeren in totaal.”

Colums
De lezer van het Gezamenlijk 

Zondagsblad zal in de loop van 
2018 pennenvruchten van Erika 
tegemoet kunnen zien. “Ik zal er 
echt even voor moeten gaan zit-
ten. In verband met de cursus die 
ik volg voor het preekconsent, 
twee cursussen verplichte nascho-
ling en mijn werkzaamheden in 
Schoonoord en Sleen heb ik niet 
al te veel tijd…” Waarover ze zal 
gaan schrijven, weet ze nog niet. 
“Het zal in elk geval wel een link 
krijgen met de actualiteit. Wat me 
de laatste tijd vooral bezighoudt, is 
de verharding in de maatschappij. 
Mensen slingeren ongevraagd en 
ongenuanceerd overal hun mening 
maar rond. Vaak wordt dit ver-
sterkt door de sociale media. Het 
is jammer dat discussies vaak zo 
polariseren.” 

Heeft Erika nog aanbevelingen 
voor het GZ? ,,Ik denk dat het GZ 
best veel onderwerpen aansnijdt, 
maar ik mis toch artikelen die 
gaan over de vraag hoe dertigers 
of veertigers hun geloof in het 
leven van alledag kunnen invullen. 
Denk bijvoorbeeld aan geloofsop-
voeding.”

Wie weet kan onze nieuwe gast-
schrijver daarin het goede voor-
beeld geven. We zien uit naar haar 
columns. U ook?

Even voorstellen: Erika van der Laan, 34 jaar. Woont in Groningen, 
speelt piano en dwarsfluit,  leest graag romans en boeken over pastorale 
counseling. Ook is ze mooi-weer-zeiler. Dit jaar is ze gastcolumniste 
voor het Gezamenlijk Zondagsblad. 

“Het is goed dat je in de  
PKn zoveel verscHillende 

oPvattingen onder één daK ziet, 
maar we moeten oPPassen dat  
we door die verscHeidenHeid 

geen grijze muis worden”

Nieuwe gastschrijver Gezamenlijk  
Zondagsblad Erika van der Laan:

door L. PoLHUyS, 

DEVENTER

“Jezus is Heer.  
De PKN mag dat  

best wat vaker  
verkondigen”

door DS. A. HEkMAN, ASSEN

Auschwitz bezoeken. Carlo 
Saletti en Frediano Sessi.  
Uitg. ASP Academic and Scientific 
Publishers, Brussel. 2016 Prijs  
€ 24,95
Een gids van het voormalige con-
centratiekamp en uitroeiingscen-
trum. Duizenden mensen bezoeken 
jaarlijks de kampen van Auschwitz 
en Birkenau.  Dit boek is een gids, 
rijk aan informatie, kaarten en plat-
tegronden, die de bezoeker hel-
pen in het begrijpen van wat hier 
gebeurde in de periode 1940-1945. 
Ook om kennis te nemen van de 
leefomstandigheden van de gevan-
genen, die daar aan hun eind kwa-

men Daarnaast wordt er ook ruim 
ingegaan op het Auschwitz als ver-
nietigingscentrum voor de Europese 
Joden en Roma en Sinti. Een keurige, 
handzame uitgave voor op reis. Ook 
om thuis kennis te nemen van dit 
duivels onderdeel van het Derde Rijk.

Het geheim van de paus.  
Een zoektocht. Andries knevel. 
Uitg. Boekencentrum Zoetermeer 
2016 Prijs € 18,90
Aanleiding tot de tv-serie en dit 
boek was de fascinatie van Andries 
Knevel voor de vraag: hoe is het 
toch mogelijk dat één man in staat is 
om een wereldwijd instituut dat zo 
onder vuur lag weer een positieve 
impuls te geven? Knevel beschrijft 
op een boeiende en onderhouden-
de manier zijn zoektocht naar een 
antwoord. Hij tekent de paus als een 

man die verwarring zaait met zijn 
uitspraken in paradoxen. Hij blijft 
met de vraag zitten hoe uitspraken 
van de paus over dialoog met ande-
re godsdiensten en niet-gelovigen 
als kinderen van God zich verhou-
den met de oproep tot geloof en 
bekering tot Jezus Christus.

Homeros Ilias; en  Homeros 
odysseia. Vertaald door Imme 
Dros. Uitg. Van Oorschot Amster-
dam 2015 en 2016. Prijs per deel  
€ 35
Beide delen bevatten een vertaling 
van de klassieke uitgave van Home-
rus. De Ilias speelt zich af aan het 
einde van de Trojaanse oorlog. De 
Odysseia vertelt van de avonturen 
van Odysseus, die na tien jaar oor-
log om Troje begint aan zijn terug-
reis naar Ithaka. De beide gebonden 

delen zijn keurig uitgegeven en een 
aanwinst voor de boekenkast. Ze 
nodigen uit tot lezen voor een ieder 
die houdt van de klassieke geschie-
denis.

Psalmen Commentaar op 
Psalm 76-110. Dr. Jochem 
Douma. Uitg. Brevier Kampen, 
2016. Prijs € 29,90
Het derde deel in deze serie. Dr. 
Douma volgt ook hier de door hem 
gekozen aanpak, in vier stappen: uit-
leg van de tekst; algemeen thema; 
van OT naar NT; voor vandaag. Het 
Oude Testament en het Nieuwe Tes-
tament kunnen niet zonder elkaar 
gelezen worden. Tegelijkertijd heb-
ben beide hun eigen inhoud. Van 
belang is dat aangegeven wordt wat 
een psalm voor ons vandaag kan 
betekenen.

boekbesprekingen

Erika van der Laan: “Mijn relatie met God is  
richtinggevend voor de keuzes die ik in het leven 

maak. God is heel dichtbij, ik ervaar Hem dagelijks.”
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Zaterdag 13 januari
kRo-NCRV | NPo2 | 18.50
Binnenste Buiten
Middenin het centrum van 
Amsterdam wonen sinds 2 jaar 
Annemarie van den Ven en Borg 
Hartsuiker. Zij bewonen een bij-
zonder pand uit 1908 met een 
geschiedenis, want lange tijd zat 
hier een likeurstokerij.

Zondag 14 januari
Eo | NPo2 | 9.55
De kapel
De kiemkracht van genade. 
Mirjam Kollenstaart neemt 
ons mee langs het verhaal van 
Abraham en Sara.

Zondag 14 januari
kRo-NCRV | NPo2 | 22.35
kruispunt
Armoede en eenzaamheid gaan 
vaak hand in hand. Waar kun je 
heen als je maar 50 Euro per 
week te besteden hebt. Sinds 
korte tijd rijdt er een omge-
bouwde stadsbus tot kledingbus 
door het Friese platteland. Men-
sen kunnen er kleding uitzoeken 
tegen een vrijwillige bijdrage.

Maandag 15 januari t/m 
Donderdag
Eo | NPo2 | 17.50
Van Harte
Van Harte volgt het programma 
‘Geloof en een Hoop Liefde’ op 
dat de EO 5 jaar lang heeft uit-
gezonden. Van Harte  laat in de 
verschillende onderdelen waaruit 
het programma bestaat, zien dat 
je het leven op veel manieren kan 
vieren.

Dinsdag 16 januari
kRo-NCRV | NPo1 | 22.20
De Rijdende Rechter
Rijdende Rechter John Reid reist 
af naar Losser om een oplossing 
te vinden voor de esdoorns die 
veel overlast veroorzaken voor 
de familie Wijering. Zij eisen dat 
de gemeente de bomen kapt.

Woensdag 17 januari
AVRoTRoS | NPo1 | 20.35
Tussen kunst en kitsch
In deze aflevering van Tussen 
Kunst en Kitsch vanuit het stad-
huis in Middelburg taxeert expert 
Laurens Hesselink een atlas.

Donderdag 18 januari
kRo-NCRV | NPo2 | 21.15
New orleans
Deze aflevering speelt zich af in 
New Orleans,Verenigde Staten. 
Deze stad staat bekend om zijn  
Jazz, maar sinds een aantal jaren 
ook vanwege de orkaan Katrina.

Vrijdag 19 januari
NTR | NPo2 | 21.05
Verborgen Verleden
In het programma Verborgen Ver-
leden is te gast Irene Moors. Zij is 
een bekende TV-presentatrice en 
actrice.

bij de achterdeur 

RTV-tips

Informatie voor de RTV-tips kunt u mailen 

naar: jgroen27@planet.nl

door DS. T.J. oLDENHUIS, CoEVoRDEN 

Ik heb de indruk dat dat juist met 
het ouder worden sterker gaat 
worden. Toen je jong was ver-
langde je er naar zestien te zijn 
en je ronkend op een bromfiets 
te kunnen verplaatsen. Wat heb ik 
lang naar dat moment uitgekeken 
en dan ontdek je dat wachten wel 
heel lang kan duren. En van zestien 
tuf je door naar achttien want dan 
gaat het leven pas echt los. En nu, 
nu er heel wat jaren achter de rug 
zijn, kun je toch alles een beetje 
relativeren. Nee niet dat ik nu als 
een oude opa in de kraakstoel 
bij de kachel  mijn pijpje zit te 
roken en hoofdschuddend de 
huidige tijd op zijn waarde weeg, 
nee absoluut niet. Maar wat je wel 
ontdekt is het feit, dat er eigenlijk 

niets nieuws onder de zon is. 
Prediker zei het al, alles wat er 
komt is er al eens geweest. Nou 
heeft hij het daar denk ik niet 
over allerhande technische ont-
wikkelingen, zoals wij die vandaag 
hebben, maar over de gewone 
dingen die mensen doen en laten 
en dat is van alle tijden. Of daar 
enige evolutie in zit waag ik ten 
zeerste te betwijfelen. Je komt er 
steeds meer achter dat je maar 
een schakeltje bent in de lange 
traditie. 

En daarbij mag je best beden-
ken dat elke schakel belangrijk is. 
Aan het begin van een nieuw jaar 
struikel je bijna over alle voorne-
mens van mensen. Als alles uit-
komt, staat ons een super 2018 
te wachten. Mensen roken niet 
meer, ze worden allemaal zo slank 
als een den en bewegen elke dag 
minstens een half uur. Ze laten 
de auto vaker staan en nemen de 
fiets. En ik kan het rijtje nog wel 
met veel meer dingen aanvullen, 
het is allemaal fantastisch Als het 

allemaal uitkomt wordt de lucht 
steeds schoner, hebben we veel 
minder last van files, leven we 
stukken gezonder en komen de 
praktijken van huisartsen in rus-
tiger vaarwater. Oh wat mooi, oh 
wat zijn we heden blij. 
Uit ervaring weet je alvast dat het 
meestal een tikkeltje anders is. Als 
je nou in dat nieuwe jaar gewoon 
doet, je niet te barsten eet en niet 
al te veel aan de wijngod, die Bac-
chus heet, gaat offeren en ook nog 
eens voor zover je dat  mogelijk is 
in de benen komt, is er helemaal 
niets aan het handje. 

En de tijd, ja die gaat wel door en 
dat is maar goed ook, stel je voor 
dat ik hier nog als een kwajongen 
van zestien moest rondstappen. 
Ik ben maar wat blij dat de klok 
doorgelopen is en ik hoop dat 
mijn zandloper nog heel wat kor-
reltjes voor mij in voorraad heeft. 
Gewoon vanwege het feit dat ik 
van elke nieuwe dag geniet, hope-
lijk ook in 2018. Een gezegend jaar 
toegewenst!

Een nieuw jaar lacht ons weer 
toe. Van 2017 is het nu 2018 
geworden en met dat laatste 
cijfertje is het altijd even wen-
nen, althans zo gaat mij het. 
Misschien komt dat omdat 
je het verleden wat vast wilt 

Nieuwjaars-
overwegingen

houden, zeg maar de tijd een 
beetje vasthouden, maar het 
zand van de tijd in de zand-
loper valt nu eenmaal niet te 
stoppen. 

Een van de mooie 
dingen van het parkinsonbestaan 
vind ik dat de ene na de andere 
hulpverlener ‘aan huis’ komt. 
Ik hoef er de deur niet voor 
uit. Dat ik niet autorijd en ook 
niet (meer) fiets, speelt daarbij 
een belangrijke rol. Ik krijg de 
fysiotherapeut regelmatig op 
bezoek, nadat al eerder de ergo-
therapeute, de logopediste en 
de psychologe bij mij thuis hun 
opwachting hadden gemaakt. Kap-
ster en pedicure, allebei ook aan 
huis, maken het feest compleet. 
Allemaal vriendelijke mensen, die 
met elkaar gemeen  hebben dat ze 
een kopje thee of koffie resoluut 
afslaan. Ze komen bij mij om te 
werken, niet om thee of koffie te 
drinken.  
Fysiotherapeut Johan was al snel 

paraat nadat wij in pittoresk 
Gramsbergen waren neergestre-
ken. Ik had wat rondgekeken op 
de Parkinson Zorgzoeker, een 
interessante website, waaruit 
bleek dat in de regio Hardenberg 
17 dienstverleners actief zijn. Alle-
maal presenteren zij zich met een 
foto en een verhaaltje over hun 
ervaring en beschikbaarheid en 
hun bedoelingen. Johan leek me 
wel wat. Afspraak gemaakt en we 
kwamen snel ter zake. Wat waren 
mijn klachten? Als dat duidelijk 
was, kon Johan misschien iets 
voor mij betekenen. 
Ik schreef een tiental klachten op, 
met ‘loopproblemen’ op de eer-
ste plaats. Dit veelsoortige euvel 
namen we meteen bij de kop, en 
zo is het ook gebleven. De ene 
keer spreidt Johan in de huiska-
mer een ladderachtig geval uit, 
waarin ik mijn oefeningen doe: 
grote stappen, kleine stappen, 
zijwaarts, achterwaarts, vooruit 

en dan weer achteruit, knieën 
omhoog, armen gespreid, en ga zo 
maar door. Een andere keer gaan 
we Gramsbergen City in, Johan 
een stopwatch in de hand, om 
mijn snelheid en uithoudingsver-
mogen te meten.
Johan komt inmiddels wat minder 
vaak. Aanvankelijk was het elke 
week, nu eens in de twee weken. 
Tussentijds probeer ik namelijk 
in beweging te blijven. Elke dag 
een wandeling van een half uur is 
mijn streven. De originaliteitsprijs 
verdien ik er overigens niet mee. 
In principe is het telkens het-
zelfde loopje in het stedeke. Het 
Gramsberger bosje vermijd ik, 
want geklauter over boomstron-
ken en greppels vertrouw ik niet. 
Ik mocht eens komen te vallen, 
en wie helpt mij dan op de been? 
Het fluitje dat ik voor noodge-
vallen in de zak heb vertrouw ik 
evenmin. Gramsbergen City dus. 
Het kanaal en de spoorlijn over 
en dan door de winkelstraat naar 
de Boomhofkerk. Vaak ook weer 
dezelfde route terug. Als ik goede 
benen heb, zoals de wielrenners 

dat zeggen, maak ik er een rondje 
door het stedeke van, van de 
Boomhof- naar de Vlaswiekkerk 
en via het station weer terug. Wat 
meer meters dus, maar als ik er 
flink de pas in zet en me niet laat 
ophouden door passanten, kan 
ook dat in een half uur.
Over passanten gesproken, je 
hebt er rare kwasten onder. Op 
het bankje bij de Boomhofkerk 
zat ik uit te rusten van mijn pres-
taties tot dusver. Komt er een 
man naar me toe met de vraag: 
‘Hebt u misschien een hersenin-
farct gehad?’. 
‘Nee, hoe dat zo?’ 
‘Nou, u loopt zo eigenaardig.’ 
Nieuwsgierige man, denk ik, eer-
der dan belangstellend. Ik heb 
hem toch maar verteld wat er 
aan het handje was. Even later 
zegt deze meneer dat ik altijd 
bij hem thuis een kop koffie kan 
komen halen, ik kreeg de adresge-
gevens bijgeleverd. 
Maar wie zegt dat ik dat wil? In 
elk geval, zo saai als het lijkt is het 
dus niet, die wandeling van mij in 
het stedeke.

Aan huis
Daan

door

DAAN VAN DER WAALS, 

GRAMSBERGEN 

De kerkzaal van de Waterstaats-
kerk in Hengelo heeft onlangs een 
grondige metamorfose ondergaan. 
De verlichting en de akoestiek zijn 
sterk verbeterd. Eens per maand 
wordt er een concert gegeven. 
Een mooie invulling van een koude 
zondagmiddag midden in de winter.

De Stichting Kamermuziek Hen-
gelo organiseert namelijk eens per 
maand zondagmiddagconcerten. 
Deze concerten vonden al lan-
gere tijd plaats in de kerkzaal van 
de Waterstaatskerk, maar sinds 
kort gebeurt dat onder de hoede 
van de Protestantse Gemeente 
te Hengelo. De PGH verhuurt de 
kerkzaal aan de Stichting Kamer-
muziek, maar is zelf ook als ‘gast-
heer’ bij de concerten betrokken. 
Dames of heren van de koffie-

groep verzorgen koffie, thee of 
frisdrank vooraf en tijdens de 
pauze, en een van de kosters heeft 
het beheer over de kerkzaal, zoals 
deuren openen en sluiten, bedie-
nen van verlichting en dergelijke. 
Zowel de musici als de bezoekers 
zijn bijzonder tevreden over de 
metamorfose van de kerkzaal. De 
akoestiek is goed, maar ook de 
sfeervolle verlichting wordt zeer 
gewaardeerd. 
Het eerstvolgende zondagmid-
dagconcert staat gepland voor 
zondag 14 januari, met een optre-
den van Karolina Hartman, zang 
en Maurice Lammerts van Buren, 
piano. Aanvang is 16.00 uur. De 
Beheerscommissie Waterstaats-
kerk heet u hartelijk welkom.

Zondagmiddagconcert Waterstaatskerk Hengelo

Verlichting en akoestiek zijn sterk verbeterd.

Expositie en boek Emanuel de Witte

Schilder van kerkinterieurs
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mw. L. Van Noord en mw. K. Wel-
leweerd. Ontvangstcomité: fam. 
G. Wieten. Beamer: dhr. T. Euving. 
19.00 ds. R. Visser, Uelsen. H.A. 
O.v.d.: dhr. A. v/d Weerdt. Orga-
nist: dhr. R. Kooiker.
Zieken. Mw. Eva Luijmes–Slaa 
revalideert in het Revalidatiecen-
trum De Vogellanden, Postbus 
1057, 8001 BB Zwolle.
Dhr. Chris Zweers, Anerweg 
Noord 56, 7775 AT Lutten, is op 
genomen geweest in het ziekenhuis 
met benauwdheidsklachten. Hij is 
deze week weer thuisgekomen en 
moet verder thuis herstellen.
Mw. Soer-Stoffers (Anerweg-
Noord 136, 7775AW Lutten) ver-
blijft op revalidatie afd. 2, k. 17 in 
zorgcentrum Clara Feyoena Heem 
(Rheezerweg 73, 7771 TD, Har-
denberg). Indien u haar wilt bezoe-
ken graag even contact opnemen 
met haar zoon Johan Soer (tel. 
06-15448618).
Wij wensen alle zieken Gods 
kracht en nabijheid toe
Jarig. Dhr. H. Wassen, Schuine-
slootweg 28, 7777 RA Schuine-
sloot, 09-01-1938.
Dhr. B. Pol, De Korte Slagenweg 1, 
7775 PS Lutten, 09-01-1947.
Mw. J. Ballast-Egberts, Dedems-
vaartseweg Noord 202, 7775 AM 
Lutten, 10-01-1947.
Mw. J. van de Weerd-
Borger,Turflaan 43, 7776 BK Slag-
haren, 14-01-1947

MARIËNBERG
Contactpersoon: mw. Jeannet 
Visser-Hesselink, Ds. P. H. Wolfert-
straat 35, 7692 AH Mariënberg, tel. 
0523-235724, e-mail j.visser.hesse-
link@gmail.com
Kerkdienst 14 jan.: 9.30 ds. L. 
van Rikxoort. 19.00 ds. J. Peschar, 
Hollandscheveld. O.v.d.: dhr. F. 
Timmer. Gastvrouw: R. Men-
derink. Diakenen: D. Otten en 
I. Noeverman. Collecten: KRQ, 
kerk en gebouwen.
Meeleven.  Er is niemand met 
name genoemd tijdens de kerk-
dienst, maar dat betekent niet dat 
er niet meegeleefd kan worden… 
integendeel misschien wel. Er zijn 
genoeg mensen die bezig zijn met 

behandelingen, die moeite heb-
ben met wat dan ook: gezond-
heid, werk, gezin, kerk… laten we 
in het nieuwe jaar omzien naar 
elkaar, een glimlach kost min-
der dan elektriciteit en verlicht 
zoveel meer, heeft Abbé Pierre 
geschreven en staat te lezen op de 
scheurkalender.
Tekst. Uit het dagboek van een 
Bijbel. 15 jan.: Een rustige week 
gehad. De eerst paar avonden van 
het nieuwe jaar heeft mijn bezoe-
ker geregeld in mij gelezen, maar 
nu is hij mij blijkbaar vergeten. 
2 febr.: Vandaag werd er opge-
ruimd. Ik ben met andere dingen 
afgestoft en weer op mijn plaats 
gezet. 
7 maart: Afgestoft, opgeruimd en 
weer op mijn eigen plaats. Ik had 
sedert de kerkgang op het gangta-
feltje gelegen. 
2 april: Vandaag heb ik een zware 
dag gehad. Bezitter ging naar een 
vergadering waar de Bijbel ter 
sprake kwam. Hij heeft enkele 
verzen opgezocht. ’t Duurde lang 
voordat hij ze gevonden had, hoe-
wel ze op de gewone plaats ston-
den. 
5 mei: De hele middag lag ik op 
schoot van een grootmoeder. Zij 
is op bezoek. Op 1 Petrus 5:7 viel 
een traan. 
9 juni: Vandaag legde iemand een 
klavertje vier tussen mijn bladzij-
den.
1 aug.: Echt benauwd; twee tijd-
schriften en een roman liggen op 
me. 
5 sept.: Afgestoft en opgeruimd.
Ik hoop dat uw Bijbel aan het eind 
van het jaar iets anders te zeggen 
heeft. 

oMMEN
Contactpersoon: Wim Wester-
huis, Goudvinkstraat 3, 7731 XJ 
Ommen, tel.: 0529 453024
Kerkdienst 14 jan.: Bouw-
straat 9.30 ds. R. van Hornsveld, 
Den Ham. O.v.d.: dhr. J. Heijink. 
Organist: dhr. G. Hilberink. Zon-
dagskind: Ilse Vosjan. Oppas: 
aanwezig. Collecten: 1. Diaconie. 
2. Kerk. Bij de uitgang: kerkelijke 
gebouwen en zending.
Witharen ‘Irene’ 10.00 ds. W. 
den Braber, Westerhaar. O.v.d.: 

dhr. H. Petter. Organist: dhr. Kl. 
Schaap. Collecten: 1. Diaconie. 2. 
Kerk. Bij de uitgang: gebouw ‘Irene’ 
en zending.

SIBCULo
Contactpersoon: mw. F. Bolks-
Brink, De Vleggedijk 4, 7693 PX 
Sibculo
Kerkdiensten 14 jan.: Kloos-
terkerk Sibculo 9.30 ds. W. 
Broekema. Knd.: groep 1 t/m 8. 
O.v.d..: mw. E. Kuiper. Fredriks-
kerk Kloosterhaar 9.30 ds. A. 
v/d Griend. Knd.: groep 1 t/m 
8. O.v.d.: dhr. J. Uitslag. Oppas: 
Kloosterkerk: Jenita Veltman en 
Fleur Seinen; Fredrikskerk: Noëll 
Schepers en Britt Schepers. Col-
lecten: diaconie, kerk, onder-
houdsfonds.
In memoriam Johanna Huisken-
Aalderink. Op 2 dec. is overleden 
op de leeftijd van 70 jaar Johanna 
(Joke) Huisken-Aalderink. Zij 
woonde samen met haar man 
Jan aan de Schoolstr. 11 in Sib-
culo. Op 6 dec. hebben wij in een 
dankdienst voor haar leven in de 
Kloosterkerk en aansluitend bij 
de begrafenis op de begraafplaats 
in Sibculo, afscheid van haar geno-
men. Joke werd geboren in Wes-
terhaar in een groot gezin met 9 
kinderen. Ze trouwde met Jan en 
samen kregen ze 4 kinderen. Ze 
kon helaas maar 2 kinderen groot-
brengen omdat 2 kinderen bij de 
geboorte al overleden. Dat was 
haar hele leven een groot verlies. 
Ook moest ze in haar leven al 
afscheid nemen van 2 broers en 3 
zussen. Ze leefde met het sterke 
gevoel dat zij de volgende zou 
zijn, helaas kreeg ze gelijk. Joke 
was ondanks dit alles een gelovige 
vrouw die steunde op haar geloof 
en daar houvast vond. Dit wilde ze 
graag met anderen delen. Ze was 
een sociale vrouw die oog had 
voor haar omgeving. Vanzelfspre-
kend en met liefde droeg ze haar 
steentje bij. Ze was een dragende 
kracht binnen Diaconia en was 
beroemd om de vele kaarten die 
ze verstuurde. In 2016 werd er bij 
haar longkanker geconstateerd. 
Even leefde ze nog tussen hoop en 
vrees maar al snel werd duidelijk 
dat er geen genezing mogelijk was. 

Moedig en vol vertrouwen leefde 
ze toe op wat er op haar af zou 
komen. Wij bidden Jan, kinderen, 
kleinkinderen, familie en allen die 
haar missen en om haar rouwen 
de nabijheid van onze Heer en 
Heiland toe. Ds. H. Dorgelo.

ST. JANSkLooSTER
Contactpersoon: Tiny van der Lin-
de-Altena, Leeuwte 55, 8326 AB 
St. Jansklooster, tel. 0527-241427
Kerkdiensten 14 jan.: 10.00 ds. 
P. Rozeboom, Oaldeborn. Oppas: 
Hennita van den Brink en Angeli-
qeu Boes. Knd.: groep 2: Sandra 
en Marijke. Organist: Corry van 
den Berg. 14.30 ds. E. van de Veen, 
Nunspeet. Organist: Corry van 
den Berg. Collecten: 1. Kerk. 2. 
Diaconie.
Zieken. Zr. J. Hoekman-Jordens is 
vanwege een ingreep die ze moest 
ondergaan in de afgelopen peri-
ode opgenomen in de Isala Kliniek 
te Zwolle, Vlinder 2, verdieping 4, 
k. 139. Helaas is momenteel haar 
gezondheid van dien aard dat de 
ingreep uitgesteld moest worden. 
We hopen met haar dat deze nu 
zo spoedig mogelijk kan plaatsvin-
den. We wensen haar veel sterkte 
en bidden haar Gods liefde en 
nabijheid toe in de hoop dat ze 
binnenkort weer thuis mag komen.
Zr. W. van Driel-van den Berg is 
na een periode in het ziekenhuis 
te Meppel overgebracht naar 
verpleeghuis ‘Zonnekamp’, Bot-
ter 13 Oyershoeve 1, 8331 XR 
in Steenwijk. Een verandering die 
veel impact heeft op het leven van 
zr. van Driel. We wensen haar in 
alles veel sterkte en bovenal Gods 
onmisbare nabijheid toe voor nu 
en voor de toekomst.
Br. J. Dedden, die opgenomen is in 
de Talmahof te Emmeloord, wen-
sen we eveneens veel sterkte toe 
in de hoop dat hij zich wat thuis 
mag voelen in deze andere woon-
omgeving dan zijn vertrouwde 
plek in St. Jansklooster. We wensen 
hem en ook zijn vrouw en hun 
gezin bovenal Gods hulp en nabij-
heid toe bij alles wat er op hen 
afkomt.
Br. L. van Benthem, De Wieken 1, 
die onlangs is geopereerd moet 
binnenkort verder onderzoek 

ondergaan in het ziekenhuis. De 
uitslag na de operatie was van 
dien aard dat verder onderzoek 
wenselijk is. We hopen en bid-
den samen met br. van Benthem, 
zijn vrouw en hun gezin dat er 
een positieve uitslag mag volgen. 
We bidden voor hen om kracht 
en sterkte in deze spannende tijd. 
Bij alles wat er gaande is wensen 
we hen Gods bemoedigende en 
trouwe zorg toe in de wetenschap 
dat Hij een God is van liefde en 
dat zijn licht schijnt over allen die 
Hem liefhebben en met Hem hun 
levensdagen willen gaan. 
Bevestiging ouderling-scriba. 
7 jan. is zr. Esther van der Linde-
van der Meer bevestigd in het 
ambt van ouderling-scriba. We zijn 
als kerkenraad en gemeente blij en 
verheugd dat deze vacante plaats 
weer is ingevuld. Dankbaar dat 
God hierin heeft voorzien wensen 
we zr. van der Linde veel sterkte 
met haar nieuwe taak en bidden 
haar Gods hulp en bijstand toe 
voor de komende jaren waarin ze 
als werkster in Gods wijngaard 
haar taak tot uitvoer mag brengen.
Nieuwjaar. We staan aan het 
begin van weer een nieuw jaar. 
Een jaar waarvan we niet weten 
wat het ons brengen zal en waar 
het heen gaat met alle wereldse 
dreigingen van oorlog en geweld, 
met ziektes en andere spanningen 
die ons leven een wending kun-
nen geven die we niet willen. Toch 
is er één ding waar we verzekert 
van mogen zijn en dat is dat onze 
hemelse Vader laat zien dat Hij 
er was en is en altijd zal zijn, ook 
als we het zelf niet meer zien zit-
ten in deze duistere wereld. Hij 
maakte zich bekend in zijn Zoon 
Jezus en wil ons zo laten zien dat 
zijn stralend licht sterker is dan 
al het duister dat deze wereld in 
haar greep schijnt te hebben. Zijn 
overwinningslicht is sterker dan 
alle nepverlichting waarmee de 
wereld zich verlicht. En wij mogen 
als kinderen van Hem met dat 
overwinningslicht op pad gaan 
om zijn liefde bekend te maken in 
deze duistere wereld.
Hartelijke groeten en voor u allen 
een goed en gezegend nieuwjaar 
toegewenst.

berichten uit de gemeente 

Vervolg van pagina 4

Tot en met 21 januari kunt 
u in het Stedelijk Museum te 
Alkmaar de bijzondere ten-
toonstelling over Emanuel 
de Witte bezoeken, schilder 
van kerkinterieurs. 

De Witte was een 
van de meest getalenteerde schil-
ders uit de Gouden Eeuw. Hij werd 
400 jaar geleden in Alkmaar geboren. 

Expositie
Het is de eerste keer dat er een 
aparte tentoonstelling aan de man 
gewijd is. Opmerkelijk, want hij 
wordt als de grootste schilder 
van kerkinterieurs uit de tweede 

helft van de zeventiende eeuw 
beschouwd. Met bijzondere bruik-
lenen uit binnen- en buitenlandse 
collecties toont het museum de 
veelzijdigheid van het oeuvre van 
de Witte en zijn meesterschap in 
perspectief en licht. De tentoon-
stelling heeft ook geleid tot nieu-
we inzichten over zijn werk.

Boek
Ter gelegenheid van de ten-
toonstelling verscheen een fraai 
boek, met de volgende bijdragen: 
‘Emanuel de Witte (1616/17 – 
1691/92), vermaard, veelzijdig en 
verguisd’, ‘Kunst voor kenners, of: 
Waarom koos Emanuel de Witte 
voor het kerkinterieur?’, ‘Naar 
de kerk met Emanuel de Witte 
in Amsterdam’, ‘De Beurs en de 
markt in Amsterdam’, ‘Huiselijke 
taferelen’, ‘De gezichten in de Por-

tugese Synagoge’, ‘Perspectief bij 
Emanuel de Witte’ en ‘Licht, con-
trast, en ‘bevriende kleuren’’.

Emanuel de Witte 1616/17 – 1691/92. Meester van het 

licht; Stedelijk Museum Alkmaar / Waanders Uitgevers Zwolle, 

2017, ISBN 9789462621541; prijs: € 27,50.

Expositie en boek Emanuel de Witte

Schilder van kerkinterieurs

door DR. JAN DIRk 

WASSENAAR, 

HELLENDooRN

Grote foto:
De Portugese synagoge te Amsterdam  

(ca. 1680); Jeruzalem, Israel Museum

Foto klein links: 
De Nieuwe Kerk te Amsterdam (1657); 

San Diego, Timken Art Gallery

Foto klein rechts: 
De Nieuwe Kerk te Amsterdam (1656);

Rotterdam, Museum Boijmans Van Beuningen 
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Zondag 14 januari
Romeinen 4:13-25

Maandag 15 januari
Psalm 66

Dinsdag 16 januari
Spreuken 16:1-15

Woensdag 17 januari
Spreuken 16:16-33

Donderdag 18 januari
Psalm 3

Vrijdag 19 januari
1 Korintiërs 5:1-13

Zaterdag 20 januari 
1 Korintiërs 6:1-11

Christelijk geloof is niet denkbaar 
zonder de kerk als institutie.
Prof. Sophie van Bijsterveld

 Zondag 14 januari 2018

Aalden 10.00 ds. B. Breunesse
Alteveer GK 10.00 drs. H. 
Dijkstra
Assen AK 10.00 da. H. van Noord 
De Bron 10.00 ds. H. Harmsen JK 
10.00 ds. R. Koopmans. H.A. De 
Slingeborgh 10.30 da. N. Veldman 
OK 10.00 ds. R. Busschers
Beilen PK 10.00 ds. R. Veldman. 
H.A.
Borger 10.00 ds. G. Hovingh 
16.00 kerkopschoot-dienst
Bovensmilde WK 10.00 ds. S. 
Kits. H.A.
Coevorden GK 10.00 ds. H. 
Nagelhout. H.A.
Diever GK 10.00 ds. W. Ferguson 
19.00 ds. H. Scholing
Drijber GK 10.00 ds. de Vries
Dwingeloo 10.00 ds. J. Kooistra
Een 9.30 dhr. F. van Herweijen
Elim HK 10.00 dhr. J. Brouwer. 
Voorber. H.A.
Emmen GrK 10.00 ds. A. v/d Spek 
Ichthus 10.00 ds. Hoekstra Kapel 
10.00 ds. Wijnsma. H.A. Opgang 
10.00 ds. de Groot SH 10.00 ds. 
Cohen Stuart
Emmer-Compascuum Het 
Anker 9.30 ds. J. van Breevoort
Gasselternijveen 10.00 ds. F. de 
Boer
Gees 10.00 ds. S. Kloosterziel
Gieten DK 10.00 ds. A. Hekman
Grollo 10.00 dhr. G. ter Beek
Hijken/Hooghalen Kompas 9.30 
ds. J. Greving
Hollandscheveld 10.00 ds. L. Kra-
mer 19.00 ds. B. Heusinkveld
Hoogersmilde De Schakel 
10.00 ds. B. Urgert
Hoogeveen GH 9.30 ds. J. v/d 
Wilden GrK 10.00 ds. M. Visser 
17.00 dr. J. Wassenaar HK 9.30 ds. 
C. ’t Lam OK 9.30 ds. H. Boersma 
VH 9.30 ds. W. Loosman. H.A. 
Bethesda 10.30 ds. H. Rooze 
Weidesteyn 10.30 mw. T. Hoo-
gesteger

 Kloosterveen De Ontmoeting 
10.00 ds. L. v/d Peppel
Klazienaveen 9.30 n.b.
Nieuw-A’dam NK 10.00 ds. L. 
v/d Veer
Nieuw-Balinge 10.00 dr. C. van 
Sliedregt 19.00 ds. W. Suijderduijn
Nieuweroord HK 19.00 dhr. A. 
Lowijs
Nieuw-Weerdinge 10.00 ds. van 
Elten
Nijeveen 10.00 ds. V. Top
Noordscheschut HK 10.00 ds. 
W. Bakker
Pesse KPK 10.00 n.b.
Rolde 10.00 ds. A. Troost
 Roden CK 10.00 ds. W. Meijles JK 
9.30 ds. A. Elbert
Ruinerwold/Koekange BH 
10.00 ds. J. Muis. H.A.
Schoonoord De Wijngaard 
9.30 ds. Eerbeek
Sleen DK 10.00 dr. J. Borst
Smilde KK 9.30 ds. J. Moerman
Tiendeveen 10.00 prop. Lensen 
15.00 ds. N. Noorlander
Valthe BK 10.00 ds. J. Mellema
Vries DK 10.00 ds. B. Altena
Westerbork VH 10.00 ds. M. Lef-
fers SK 10.00 ds. T. Kwint
Zuidlaren LK 10.00 ds. J. van 
Slooten. H.A. HK 10.00 ds. R. ten 
Have
Zuidwolde GK 9.30 ds. B. Gras
Zwartemeer GK 9.30 dhr. B. 
Broers

Zondag 14 januari 2018

Ens GK 10.00 ds. W. Doornenbal 
19.00 ds. G. Keijzer
Kraggenburg 10.00 dhr. S. Bak-
ker
Marknesse 9.30 ds. M. Wester-
mann
Nagele 9.30 ds. G. Oberink
Urk BK 10.00 ds. G. van Zanden 
17.00 ds. J. Tadema PK 10.00 ds. 
E. de Groot 17.00 ds. G. van Zan-
den De Poort 10.00 ds. J. Tadema 
17.00 ds. E. de Groot
Zeewolde 10.00 ds. L. Boot. H.A.

Zondag 14 januari 2018

Almelo Bleek 10.00 da. M. 
Schwarz De Ontmoeting 10.00 
ds. J. Lammers. Voorber. H.A. 19.00 
dhr. C. Weeda GrK 10.00 ds. P. 
Endedijk. H.A. PK 10.00 ds. K. Slui-
ter Noach 10.00 ds. D. van Bart. 
H.A. Eugeria 10.30 da. J. Vedders 

Twenteborg 10.30 RK
Beerzerveld 9.30 ds. J. Adriaanse
Belt-Schutsloot 11.00 ds. W. 
Menkveld. H.A. 19.00 sing-in
Bergentheim WK 10.00 ds. G. 
Rohaan 19.00 ds. P. Dekker
Berkum HH 9.30 ds. L. Brug-
graaff 19.00 ds. A. v/d Spek
Blankenham 10.00 mw. L. Brug-
mans
Blokzijl/Scheerwolde Wiele-
waal 10.00 ds. C. Aalbersberg
Borne OK 10.00 ds. J. Meijer 
19.00 vespers Dijkhuis 10.00 
dhr. R. Hoogerhuis
Bruchterveld 10.00 evang.-
dienst
Daarle 9.30 ds. B. Heusinkveld 
15.00 ds. L. Kramer
Daarlerveen 9.30 n.b.
Dalfsen GrK 10.00 ds. H. Schip-
per 19.00 ds. A. Tol Oudleusen 
10.00 ds. A. Tol
Dedemsvaart VDK 10.30 ds. K. 
van Staveren De Antenne 19.00 
Taizé-viering De Fontein 19.00 
ds. G. Trouwborst
De Krim PK 10.00 ds. G. Scho-
ling. H.A.
Delden OB 10.00 dhr. Bekhof
Den Ham GK 10.00 ds. H. de 
Haan 16.30 andere dienst 19.00 
ds. H. Klaassen DK 10.00 ds. G. 
de Goeijen
D iepenheim 10.00 mw. N. Hen-
geveld
Enter 9.30 ds. F. den Oudsten. 
Voorber. H.A. 19.00 ds. T. Olden-
huis
Genemuiden GK 9.30 en 
15.00 ds. I. Postma GrK 9.30 ds. 
W. Hulsman 15.30 ds. G. Vlijm HC 
9.30 ds. J. Olie
Giethoorn BK 10.00 ds. A. 
Hekma
Gramsbergen BHK 10.00 ds. J. 
Kruiter 19.00 ds. A. de Lange
Hardenberg B aalder 10.00 
ds. W. v/d Wel HK 10.00 mw. N. 
Jonkers De Matrix 9.30 ds. A. 
de Lange Radewijk 10.00 ds. J. 
Dijkstra SK 19.00 ds. L. van Rik-
xoort HöK 10.00 ds. P. Noord-
mans. H.A. CFH 10.30 ds. G. Hol-
verda. H.A. Witte Kerk 10.00 ds. 
J. Eertink Oostloorn 11.00 ds. A. 
de Lange
Hasselt Ichthus 10.00 ds. W. 
Voor
Holten DK 9.30 ds. S. Roozen-
boom 19.00 ds. A. Bierma Kan-
delaar 9.30 ds. G. van Asselt 
Lemelerveld BK 9.30 ds. H. 
Wachtmeester
Lutten LK 11.00 ds. W. Piksen
Mariënberg SK 9.30 ds. L. van 

Rikxoort 19.00 ds. J. Peschar
Nieuwleusen GrK 10.00 ds. L. 
Hoekstra MK 10.00 kand. M. van 
Sandijk OK 10.00 ds. H. Bouma 
19.15 ds. L. Hoekstra
Nijverdal RB 9.30 ds. B. v/d Weg 
HC 9.30 ds. W. Kaljouw 18.30 ds. 
W. Broekema
Oldemarkt HG 19.00 dienst 
van genezing en bemoediging GK 
9.30 ds. C. Aalbersberg
Ommen GK 9.30 ds. R. Horns-
veld HK 9.30 ds. R. de Bruijn
Ossenzijl Rehoboth 10.00 gez. 
dienst
Paaslo HG 9.30 ds. E. Jans
Rijssen GK 9.00 en 11.00 ds. S. 
Ris 19.00 ds. F. den Oudsten
Rouveen 9.30 ds. D. Hellinga
Schuinesloot 9.30 ds. W. Piksen
Sint Jansklooster JK 10.00 n.b.
Staphorst 11.00 ds. G. Kuiper
Steenwijk GrK 9.30 ds. H. van 
Ark OV 9.30 ds. B. Haanstra 
EV 10.45 ds. B. Haanstra
Steenwijkerwold 9.30 ds. E. van 
Veen. H.A.
Vollenhove GrK 10.00 ds. H. 
Pap 19.00 ds. D. Wolters MK 
10.00 cie. diensten NCB 15.30 
ds. H. Pap. H.A.
Vriezenveen OK 9.30 n.b.
Vroomshoop Het Anker 9.30 
ds. F. Schipper Irene 19.00 ds. J. 
Droogendijk 19.00 ds. F. Schipper
Wanneperveen 9.30 ds. W. 
Menkveld.
Westerhaar 9.30 ds. J. Wegerif
Wierden DK 9.00 en 10.45 ds. 
T. Smink 15.00 ds. M. Schuurman 
18.45 ds. W. Gorissen GK 9.30 
en 11.15 ds. P. Dekker. H.A. 19.00 
ds. P. Boomsma. H.A. Hoge Hexel 
9.30 ds. K. van Meijeren 19.00 
ds. T. Smink
Wijhe NK 10.00 ds. M. Veenstra. 
H.A.
Willemsoord 9.30 n.b.
Wilsum 9.30 ds. Sijtsma 14.30 
ds. G. Otter
Windesheim 10.00 ds. J. van 
Wijk 19.00 ds. F. van Santen
IJsselmuiden/Grafhorst GK 
9.30 ds. J. Renkema
Zwartsluis GK 10.00 ds. A. v/d 
Spek. Voorber. H.A. HK 19.00 ds. 
E. v/d Veen
Zwolle AK 9.30 ds. N. Eygen-
raam GrK 16.30 Taizé-viering JK 
10.00 dr. P. Veerman 19.00 ds. J. 
Olie LK 10.00 ds. M. Jonker OK 
10.00 ds. I. Epema 14.00 perki-
dienst Open Kring 9.30 ds. H. 
Zomer SiK 10.00 dhr. H. Maat 
12.15 dhr. J. Knol StK 10.00 ds. 
R. Houtman

In deze rubriek wordt informatie over 
PKN-kerkdiensten in Drenthe, Overijssel en 
Flevoland gratis opgenomen. De redactie is 
afhankelijk van de gegevens van de preek-
voorzieners en kan daarom niet verant-
woordelijk worden gesteld voor de juistheid 
ervan. Gegevens kunt u sturen naar: 
Burg. J.C. van den Bergplein 34, 
7642 GT Wierden, of mail naar 
henriette@topic-cc.nl

Drenthe

Flevoland

Overijssel

Wij lezen vandaag

Even doordenken

Colofon
Het Gezamenlijk Zondagsblad voor de 
Protestantse Kerk in Drenthe, Overijssel en 
Flevoland is een uitgave van Topic, Burg. J.C. 
van den Bergplein 34, 7642 GT Wierden, 
tel. 0546  577475, info@topic-cc.nl, www.topic-cc.nl
Het Gezamenlijk Zondagsblad informeert over 
ontwikkelingen in kerk, theologie en samenleving 
en houdt rekening met de verscheidenheid 
binnen de kerken en de lezerskring.

Redactieadres Gezamenlijk Zondagsblad, 
Burg. J.C. van den Bergplein 34, 7642 GT Wierden, 
info@topic-cc.nl, tel.: 0546 - 577475, 
fax: 0546 - 577477, jaap@topic-cc.nl

Hoofdredacteur drs. A. Hekman, 
Molenstraat 260, 9402 JW Assen, 
tel. 0592 - 344890, alko.hekman@zonnet.nl

Eindredactie J. v.d. Venis

Redactie ds. R. van der Hucht 
drs. T.J. Oldenhuis, drs. A.A. van der Spek, 
ds. E. van Veen dr. J.D. Th. Wassenaar  

Medewerkers ds. Pieter Boomsma,
ds. Dijk, Jan Groene wegen, Gerrit Kraa, 
Leo Polhuys, Daan van der Waals,
Willemke Wieringa

Gemeenteberichten en kerkdiensten
Gemeenteberichten dienen uiterlijk maandag vóór 
8.00 uur aangeleverd te worden aan henriette@
topic-cc.nl Gegevens voor kerkdiensten dienen zo 
ruim mogelijk van tevoren te worden aangeleverd 
aan henriette@topic-cc.nl
Plaatsing van gemeenteberichten geschiedt zonder 
kosten. Protestantse kerken in het verspreidings-
gebied van onze krant kunnen hiervan gebruik 
maken.

Ander nieuws Het Gezamenlijk Zondagsblad 
neemt graag berichten op over bijvoorbeeld speci-
ale kerkdiensten en bijeenkomsten, jubilea, reünies, 
concerten, ver gaderingen en andere activiteiten 
die wij interessant achten voor onze lezers. 
Daarbij houdt de redactie zich het recht voor 
berichten te weigeren. Stuur uw informatie naar 
nieuws@gezamenlijkzondagsblad.nl

overname Bij gehele of gedeeltelijke overname 
van artikelen wordt men vriendelijk verzocht de 
bron te vermelden en een exemplaar van het num-
mer waarin dit artikel is over genomen, aan de 
redactie te zenden.

Advertenties Voor informatie over tarieven en 
plaatsingsmogelijkheden belt u naar 0546 - 577475 
(vraag naar Liselore Kok). Advertentiemateriaal 
kunt u vrijdags vóór 12.00 uur digitaal aanleve-
ren bij Gezamenlijk  Zondagsblad, Burg. J.C. van 
den Bergplein 34, 7642 GT Wierden, liselore@
topic-cc.nl 

Advertentie-adviseur voor Drenthe: 
J. van Vondel, Runde ZZ 120, 7881 HR 
Emmer Compascuum, tel. 0591 - 351730,
jvanvondel@hetnet.nl

Familieberichten Berichten vóór maandag 
8.00 uur aangeleverd, worden opgenomen in de 
eerstvolgende krant. Sturen naar 
henriette@topic-cc.nl of het redactie-adres 
(zie hierboven)

Abonnementen Voor opga  ve van een abon-
nement, een adreswijziging of vragen over de 
verzending kunt u contact opnemen met
Henriëtte Gerfen: 
henriette@topic-cc.nl Op maandag en donderdag 
is zij telefonisch bereikbaar op 0546 - 577475. 
Abonnementsprijzen: per jaar met automatische 
incasso € 63,00; per jaar met een factuur € 69,00; 
per half jaar met een automatische incasso 
€ 34,00; per half jaar met een factuur € 39,00
Abonnementen kunnen elk gewenst moment 
ingaan. U kunt kiezen voor een halfjaar- of een 
jaarabonnement. Abonnementen kunnen elk 
gewenst moment worden opgezegd, waarbij een 
opzegtermijn van twee maanden geldt. Opzeggin-
gen dienen schriftelijk of per email te geschieden. 
Een opgezegd abonnement loopt door tot afloop 
van de betalingsperiode.
Het Gezamenlijk Zondagsblad verschijnt minimaal 
35 keer per jaar. Wekelijks in de periode van okto-
ber t/m maart, in de tussenliggende periode min-
der frequent. Zie voor de verschijningsdata: 
www.gezamenlijkzondagsblad.nl/over het GZ
ISSN 1384 - 3923 www.welkomindekerk.nl

Het koorrek en de koorruimte
Dit jaar is 500 jaar Reformatie herdacht. Op 31 oktober 1517 sloeg de 
Augustijner monnik Maarten Luther 95 stellingen op de deur van de 
slotkapel te Wittenberg. Die daad wordt vrij algemeen gezien als het 
begin van de Hervorming, die een breuk met de toenmalige Rooms-
Katholieke Kerk opleverde. De Reformatie heeft veel gevolgen gehad, 
op allerlei terreinen. In deze artikelenserie wil ik stilstaan bij de gevol-
gen voor het kerkinterieur.

Ook dit seizoen biedt de Water-
staatskerk te Hengelo de moge-
lijkheid om een bijzonder week-
einde te beleven in de Abdij van 
Berne te Heeswijk Dinther. 

Van vrijdagmiddag 8 juni 15.00 
uur tot zondagmiddag 10 juni 
16.00 uur is een groep van twaalf 
tot 15 mensen welkom bij de 
broeders Norbertijnen in 
de Abdij van Berne. Een 
weekeinde waarin stilte 
en meditatie, het geloofs-
gesprek en het ritme van 
de drie diensten in de 
Abdijkerk een bijzondere 
beleving zullen geven. Het 
weekend is bedoeld om 
eens even weg van de ‘alle-
daagsheid’ heel nadruk-

kelijk stil te staan bij jouw zoek-
tocht in het geloof en alles wat 
daarmee samenhangt. 

Kosten € 100 voor het verblijf in 
de Abdij, exclusief de reis. 
Opgave uiterlijk 1 februari. 
Meer info: T 278.32.03
E hkoetsveld@pkn-hengelo.nl.

Kloosterweekend PRoTESTANTSE kERk
Beroepen
te Austerlitz, ds. M. Boon te Bar-
neveld, die dit beroep heeft aange-
nomen
te Rijssen (herv. wijk 5), ds. B. 
Jongeneel te Apeldoorn (Eben-
Haëzerkerk)
te Katwijk aan den Rijn (herv. 
wijk 2), ds. B.E. Weerd te Huizen 
(herv., Meentkerk)

Beroepbaar
proponent G.R.G. van der Neut 
te Utrecht, e-mail guidovander-
neut@gmail.com, tel. 06-24515084

CHR. GEREF. kERkEN
Aangenomen
naar Veenendaal (Pniël), ds. F.W. 
van der Rhee te Rotterdam-Oost/
Capelle aan den IJssel

GEREF. GEMEENTEN

Bedankt
voor Picture Butte (Alberta, 
Canada), ds. C. van Krimpen te 
Yerseke
voor Alblasserdam, ds. A.T. Huij-
ser te Sliedrecht
voor Berkenwoude, ds. G.W.S. 
Mulder te Zoetermeer
voor Brant County (Ontario, 
Canada) en voor Ridderkerk, 
ds. J.M.D. de Heer te Middelburg-
Centrum
voor Kapelle-Biezelinge, ds. 
P.G. Heijkamp te Emmeloord
voor Nijkerk, ds. G. Hoogerland 
te Stolwijk
voor Sheboygan (Wisconsin, VS), 
ds. F. Mulder te Rhenen

GEREF. GEM. IN NEDER-
LAND
Bedankt
voor Groot-Ammers, ds. A. van 
Voorden te Opheusden

komen en gaan
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Agenda

13 januari:
Nieuwjaarsconcert met Harm 
Hoeve op het orgel en Arjan en 
Edith Post op trompet, Willem 
Hendrik Zwarthal te Lemelerveld, 
aanvang: 20.00 uur

14 januari:
Taizé-dienst met het thema ‘Kom 
maar mee, dan zal je het zien’ in 
De Antenne, Wilhelminastraat 3, 
Dedemsvaart, aanvang: 19.00 uur

21 januari:
Welkomdienst met ds. E van Bees-
ten en Christelijk Zuidlaarder 
Mannenkoor, Goede Herderkerk 
te Borger, aanvang: 19.00 uur

3 februari:
Mix van populair en klassiek door 
het jonge talent met Gert van 
Hoef op het orgel, Willem Hen-
drik Zwarthal te Lemelerveld, aan-
vang: 20.00 uur

11 februari:
Zangdienst met Christelijk Man-
nenkoor Assen, Protestantse Kerk 
Steenwijk, aanvang: 19.00 uur

14 januari:
Transformed meeting: ‘Goals – 
Bereik hemelse doelen in 2018’, 
De Kroeze Danne Delden, aan-
vang: 19.20 uur

14 januari:
Feestelijke dienst samenvoeging 
twee kerken Zwartemeer, Het 
Kerkgebouw, Verl. van Echtenska-
naal N.Z. 33, Zwartemeer aanvang: 
9.30 uur

28 januari:
Welkomdienst met Christelijk 
Mannenkoor Assen o.l.v. Bert 
Duijst, De Jozefkerk, Collardslaan 
2 te Assen, Harm Hoeve – orgel, 
aanvang: 19.00 uur

11 februari:
Zangdienst met Christelijk Man-
nenkoor Assen o.l.v. Bert Duijst, 
De Grote- of St. Clemenskerk, 
Kerkstraat 16 te Steenwijk, Ronald 
IJmker – orgel, aanvang: 19.00 uur

22 februari:
Presentatie van het boek openba-
ring door Otto de Bruijne, Grote 
Kerk Steenwijk, aanvang: 20.00 uur

Muziekagenda

Informatie voor de (muziek)agenda kunt u

mailen naar: jaap@topic-cc.nl

In ruim dertig ker-
ken in ons land is de middeleeuw-
se afscheiding tussen het koor en 
het schip bewaard gebleven.
In kathedralen, kloosterkerken 
en kapittelkerken werd de koor-
ruimte niet alleen gebruikt voor 
het vieren van de mis. Daar werd 
ook het gemeenschappelijke koor-
gebed gehouden. Na verloop van 
tijd ontstond de behoefte aan een 
goede afscheiding tussen het koor 
en het schip. In een aantal ker-
ken groeide die uit tot een hoge 
tribune, bekend onder de naam 
‘doksaal’. De galerij rustte op een 
wand. Aanvankelijk was die sterk 
gesloten, in de loop van de mid-
deleeuwen kreeg die een opener 
karakter. Op den duur verschenen 
ook in dorpskerken doksalen. Ze 
dienden niet zozeer om de ruimte 
voor het koorgebed af te sluiten 
als wel om ruimte te bieden voor 
zangkoor en orgel. In de beneden-
ruimte werden zijaltaren geplaatst.
In Nederland zijn acht doksalen te 
vinden, in de kerken in Amersfoort 
(St. Joriskerk), Easterein / Ooste-
rend, Holwierde, Krewerd, Leer-
mens, Rhenen (St. Cunerakerk) 
en Schoonhoven (Grote Kerk) en 
in de kloosterkerk in Ter Apel. Ze 

staan allemaal in protestantse ker-
ken. Ze vormen daar een opval-
lend onderdeel van de inrichting. 
Deze rooms-katholieke erfstukken 
bleven bewaard omdat ze door 
de calvinisten gekoesterd werden, 
aldus Regnerus Steensma.

koorhekken 
Naast de acht doksalen zijn er in 
ons land nog ongeveer 25 houten 
koorhekken uit de middeleeuwen 
bewaard gebleven. In vergelijking 
met Duitsland, België en Scandina-
vië is dat een hoog aantal. Alleen 
in Engeland zijn veel meer exem-
plaren te vinden. De helft van de 
Nederlandse koorhekken is in 
gotische stijl uitgevoerd, de ove-
rige in renaissancestijl. Zo’n koor-
hek is eenvoudiger dan een dok-
saal omdat het geen tribune heeft. 
Daardoor was het ook goedkoper 
om te laten vervaardigen. De 
meeste koorhekken zijn geheel 
van hout, sommige hebben spijlen 
van koper of ijzer. Een voorbeeld 
van een middeleeuws koorhek 
is te vinden in de Bovenkerk in 
Kampen.

koorhek Bovenkerk kampen
De koorafscheiding bleef zo in 
calvinistische kerken staan als 
natuurlijke achtergrond voor de 
eredienst, die gewoonlijk in het 
schip gehouden werd. Tevens werd 

zo de aanblik van het lege koor 
gecamoufleerd. Overigens zijn er 
niet alleen middeleeuwse kooraf-
scheidingen behouden. Er werden 
na de Reformatie ook heel wat 
nieuwe koorhekken geplaatst. 
Daarvan zijn er ongeveer vijftig 
bewaard gebleven. Een voorbeeld 
is te vinden in de Grote of St. 
Michaëlskerk in Zwolle.
 
Grote kerk Zwolle
Met de overgang naar de Refor-
matie verloor het middeleeuwse 
koor zijn functie als ruimte voor 
de eucharistieviering. Justin Kroe-
sen onderscheidt bij het nieuwe 
gebruik van het koor drie sporen:

1. profanisering van het koor door 
gebruik voor puur praktische doel-
einden – het koor is wel nuttig 
gemaakt als school, als rechtbank, 
als vergaderlokaal, als opslagruimte, 
als plaats voor herenbanken.
2. (re)sacralisering door voortge-
zet gebruik voor de maaltijd des 
Heren, nu in de vorm van het Hei-
lig Avondmaal – vooral in de pro-
vincie Groningen.
3. memorialisering door de trans-
formatie van de ruimte tot mau-
solea voor de elite binnen de 
gemeenschap: in verschillende ker-
ken zijn in het koor een of meer 
praalgraven of epitafen te vinden.

Overigens sluiten de verschillende 
‘oplossingen’ voor het gebruik van 
het koor elkaar niet uit. 

Onder invloed van de Liturgische 
Beweging zijn veel middeleeuwse 
kerken in de tweede helft van de 
vorige eeuw heringericht. Veelal 
werden nieuwe mogelijkheden 

voor liturgisch gebruik van het 
koor gezocht en vonden. Een 
voorbeeld is de Grote Kerk in Vol-
lenhove. Vóór de restauratie van 
1969 tot 1976 werd het noord- of 
hoofdkoor afgescheiden door twee 
herenbanken, het zuidkoor door 
een even hoog schotwerk. Bij de 
restauratie werden de koren weer 
bij de hoofdruimte getrokken.

Grote kerk in Vollenhove
Regnerus Steensma in 1982 over 
de nieuwe situatie: ‘Het avondmaal 
werd vóór de restauratie gevierd 
bij een lange tafel die in het schip 
werd opgesteld en waarbij de 
gemeente in vier keer aan tafel 
ging. De viering vindt nu plaats in 
het koor waar twee lange tafels 
bij de altaartafel aangezet wor-
den. Ca. 80 mensen kunnen in een 
keer aanzitten, wat betekent dat 
de gemeente in drie ronden het 
avondmaal viert. Men heeft echter 
de ruimte voor andere vormen van 
avondmaalsviering. Het hoofdkoor 
wordt soms gebruikt voor een 
vesperdienst, terwijl ook hier het 
zangkoor wordt opgesteld. Het zui-
derkoor is in gebruik voor huwe-
lijksdiensten en begrafenissen.’ 

Literatuur: Justin Kroesen, ‘Voorreformatorische koorhekken in 

Nederland’, in: Jaarboek voor liturgieonderzoek 21 (2005), p. 

129-157; Justin Kroesen, ‘Na de Beeldenstorm. Continuïteit en 

verandering in het gebruik van middeleeuwse kerkruimten in 

Nederland na de reformatie, met bijzondere aandacht voor 

het koor’, in: Jaarboek voor liturgieonderzoek 30 (2014), p. 

137-163; Regn. Steensma, Opdat de ruimten meevieren. Een 

studie over de spanning tussen liturgie en monumentenzorg 

bij de herinrichting en het gebruik van monumentale hervorm-

de kerken (Baarn 1982); Regnerus Steensma, ‘Het middel-

eeuwse doksaal in Nederland’, in: Jaarboek voor liturgieonder-

zoek 16 (2000), p. 187-218; Regnerus Steensma, Protestantse 

kerken. Hun pracht en kracht (Gorredijk 2013).

Het koorrek en de koorruimte
Dit jaar is 500 jaar Reformatie herdacht. Op 31 oktober 1517 sloeg de 
Augustijner monnik Maarten Luther 95 stellingen op de deur van de 
slotkapel te Wittenberg. Die daad wordt vrij algemeen gezien als het 
begin van de Hervorming, die een breuk met de toenmalige Rooms-
Katholieke Kerk opleverde. De Reformatie heeft veel gevolgen gehad, 
op allerlei terreinen. In deze artikelenserie wil ik stilstaan bij de gevol-
gen voor het kerkinterieur.

door DR. JAN DIRk 

WASSENAAR, 

HELLENDooRN

Koorhek Bovenkerk te Kampen Grote Kerk in Vollenhove Grote kerk Zwolle

Het kerkinterieur op de schop (4)

kelijk stil te staan bij jouw zoek-
tocht in het geloof en alles wat 
daarmee samenhangt. 

Kosten € 100 voor het verblijf in 
de Abdij, exclusief de reis. 
Opgave uiterlijk 1 februari. 
Meer info: T 278.32.03
E hkoetsveld@pkn-hengelo.nl.

Zondag 14 januari a.s. wordt in 
een feestelijke dienst de samen-
voeging gevierd van de Hervorm-
de Gemeente de Kapel Zwarte-
meer/Barger-Compascuum en de 
Gereformeerde kerk Zwartemeer. 
De dienst begint om 9.30 uur en 
heeft als thema ‘Een nieuw begin’.  

De nieuwe gemeente wordt een 
PKN gemeente met de naam Pro-
testantse Gemeente Zwartemeer. 
De kerkdiensten worden vanaf 
aanstaande zondag gehouden in 
het kerkgebouw, Verl. van Echtens-
kanaal N.Z. 33 in Zwartemeer. De 
beide kerkenraden hopen zondag 
op een brede belangstelling in de 

feestelijke dienst, waar in het bij-
zijn van notaris Rosenbaum uit 
Emmen de officiële fusieovereen-
komst zal worden ondertekend.  

Lang is toegewerkt naar het 
samengaan van beide gemeenten. 
In augustus 2016 nam de kerken-
raad van de Hervormde Gemeen-
te de Kapel het besluit om het 
gebouw aan de Mollemastraat te 
verkopen aan de Uitvaartvereni-
ging Zwartemeer (UVVZ).
Uiteraard is het sluiten van een 
kerkgebouw een ingrijpende en 
pijnlijke zaak. Vanaf 1953 is er 
getrouwd, gedoopt en afscheid 
genomen van dierbaren. Maar 

ook vonden er andere activiteiten 
plaats, zoals catechisatie, club, zang, 
bazaar, bonte avond, gymnastiek 
en de vrouwenvereniging. Velen 
zullen hier met weemoed aan 
terugdenken. 

Maar waar deuren worden geslo-
ten gaan ook weer nieuwe deuren 

open. Op 1 december werd het 
kerkgebouw officieel overge-
dragen aan UVVZ. Het gebouw 
krijgt binnenkort een facelift 
en zal gebruikt gaan worden als 
modern uitvaartcentrum. Zo 
blijft het gebouw functioneel 
voor de inwoners van Zwarte-
meer e.o.

Samenvoeging kerken Zwartemeer
Kick-off CBMC 
Nijkerk
Op 23 januari start ondernemers-
netwerk CMBC het nieuwe jaar 
met ‘Ondernemen in het licht’. 
Het is een vervolg op de ‘On 
tour’, waar ondernemers prak-
tische ervaringen delen. Inloop: 
15.30 - 16.00 uur, programma: 
16.00 - 18.30 uur, diner en borrel: 
18.30 - 21.30 uur. Locatie: 
‘het Forum’, Hart van Holland, 
Berencamperweg 10, Nijkerk, 
aanmelden: ontour.cbmc.nl/
aanmelden, kosten: 
€ 39,50 (leden), € 49,50 (niet-
leden).
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Zondag 14 jan. 10.00u Ds 
C.Aalbersberg ( E`oord) de wiele-
waal Scheerwolde. Organist: Jaco 
Floor. Collecten: 1e diaconie 2e 
eigen kerk 3e verwarming kerk-
gebouwen.. Ook is er weer kof-
fiedrinken tijdens de ontmoeting 
met elkaar. En iedereen is hartelijk 
welkom! Komt u / jij ook?
Pastoraat. Toch nog vrij plot-
seling is op oudejaarsdag in 
Nieuw Clarenberg overleden ons 
gemeentelid Gerrit Leeuw op de 
leeftijd van 84 jaar. Zo kort, nadat 
hij was komen wonen in Vollen-
hove ging het heel snel achteruit 
met z`n gezondheid. Het was 
heel moeilijk voor hem te moe-
ten aanvaarden, dat z`n vrouw Gé 
niet meer bij hem was. We leven 
mee met haar en hun kinderen en 
kleinkinderen. Afgelopen vrijdag 05 
januari was de uitvaartdienst hier 
in deze kerk en is hij begraven op 
‘Duinhof’ hier in Blokzijl.
Ook overleden is op donderdag 
4 januari Mw. Uschi Huitenga na 
een heel lang en moeilijk ziekbed. 
Zij had vroeger samen met haar 
man een slagerij hier in Blokzijl, 
Zij woonde op Marjolijn 330 in 
Nw.Clarenberg. We leven mee 
met haar zoon André. Zij had ook 
veel bekenden hier en was altijd 
zeer meelevend en betrokken. Bij 
al dit verdriet zijn onze gedachten 
bij allen, die dit ook zo van nabij 
hebben meegemaakt!
We leven mee met Bertie de 
Jonge, baren loosweg 51, Blokzijl, 
die aanstaande woensdag 10 janu-
ari een moeilijke operatie moet 
ondergaan in Zwolle. Zo denken 
we aan allen, die met onzekerhe-
den leven en zich zorgen maken 
over hoe het allemaal komen zal. 
Dan schijnt de toekomst vaak zo 
duister. Laten we in dat alles ons 
gebed tot God blijven richten en 
vragen om kracht en om nabijheid. 
Hij wil er zijn voor een ieder!
Dan mogen we verwelkomen het 
gezin van Mw. Maaike Krikke en 
haar dochter en twee zoons. Zij 
zijn komen wonen in de Molen-
wijk 9 te Blokzijl. Hopelijk voelen 
jullie je allen hier gauw thuis! Dat 
is ons aller wens! Wees welkom! 
Het pastoraat, Henk van Dalen.
`Heb medelijden, Heer, en komt u 
naar mij toe. Geef kracht en ruim-
te, Heer, laat me verder gaan. Laat 
mij merken, Heer, dat ik met u 
op weg kan gaan, waar een ander, 
zonder u, zou moeten blijven 
staan.` naar psalm 86
Facebook. Word vriend op face-
book van de kerk Blokzijl-Scheer-
wolde en we delen met u/jou de 
bijzondere activiteiten, die er zijn 
in en om de kerk! 
Agenda. Donderdag 11 januari 
kerkenraad 20.00uur. Zondag 14 
jan. dienst in de Wielewaal. Vrijdag 
19 januari afscheid Ds Dirk Jan 
Lagerweij in de Ploats. Zondag 21 
januari H.Avondmaal om 10.00uur 
in de grote kerk en om ongeveer 
11.30uur in de vierhoek.
Bezoekdienstkalender. Jarig 
op 13 jan dhr H.R.Muis, 75 jaar, 

www.donatus.nl
Donatus verzekert vertrouwd
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Zondag 14 jan. 10.00u Ds 
C.Aalbersberg ( E`oord) de wiele-
waal Scheerwolde. Organist: Jaco 
Floor. Collecten: 1e diaconie 2e 
eigen kerk 3e verwarming kerk-
gebouwen.. Ook is er weer kof-
fiedrinken tijdens de ontmoeting 
met elkaar. En iedereen is hartelijk 
welkom! Komt u / jij ook?
Pastoraat. Toch nog vrij plot-
seling is op oudejaarsdag in 
Nieuw Clarenberg overleden ons 
gemeentelid Gerrit Leeuw op de 
leeftijd van 84 jaar. Zo kort, nadat 
hij was komen wonen in Vollen-
hove ging het heel snel achteruit 
met z`n gezondheid. Het was 
heel moeilijk voor hem te moe-
ten aanvaarden, dat z`n vrouw Gé 
niet meer bij hem was. We leven 
mee met haar en hun kinderen en 
kleinkinderen. Afgelopen vrijdag 05 
januari was de uitvaartdienst hier 
in deze kerk en is hij begraven op 
‘Duinhof’ hier in Blokzijl.
Ook overleden is op donderdag 
4 januari Mw. Uschi Huitenga na 
een heel lang en moeilijk ziekbed. 
Zij had vroeger samen met haar 
man een slagerij hier in Blokzijl, 
Zij woonde op Marjolijn 330 in 
Nw.Clarenberg. We leven mee 
met haar zoon André. Zij had ook 
veel bekenden hier en was altijd 
zeer meelevend en betrokken. Bij 
al dit verdriet zijn onze gedachten 
bij allen, die dit ook zo van nabij 
hebben meegemaakt!
We leven mee met Bertie de 
Jonge, baren loosweg 51, Blokzijl, 
die aanstaande woensdag 10 janu-
ari een moeilijke operatie moet 
ondergaan in Zwolle. Zo denken 
we aan allen, die met onzekerhe-
den leven en zich zorgen maken 
over hoe het allemaal komen zal. 
Dan schijnt de toekomst vaak zo 
duister. Laten we in dat alles ons 
gebed tot God blijven richten en 
vragen om kracht en om nabijheid. 
Hij wil er zijn voor een ieder!
Dan mogen we verwelkomen het 
gezin van Mw. Maaike Krikke en 
haar dochter en twee zoons. Zij 
zijn komen wonen in de Molen-
wijk 9 te Blokzijl. Hopelijk voelen 
jullie je allen hier gauw thuis! Dat 
is ons aller wens! Wees welkom! 
Het pastoraat, Henk van Dalen.
`Heb medelijden, Heer, en komt u 
naar mij toe. Geef kracht en ruim-
te, Heer, laat me verder gaan. Laat 
mij merken, Heer, dat ik met u 
op weg kan gaan, waar een ander, 
zonder u, zou moeten blijven 
staan.` naar psalm 86
Facebook. Word vriend op face-
book van de kerk Blokzijl-Scheer-
wolde en we delen met u/jou de 
bijzondere activiteiten, die er zijn 
in en om de kerk! 
Agenda. Donderdag 11 januari 
kerkenraad 20.00uur. Zondag 14 
jan. dienst in de Wielewaal. Vrijdag 
19 januari afscheid Ds Dirk Jan 
Lagerweij in de Ploats. Zondag 21 
januari H.Avondmaal om 10.00uur 
in de grote kerk en om ongeveer 
11.30uur in de vierhoek.
Bezoekdienstkalender. Jarig 
op 13 jan dhr H.R.Muis, 75 jaar, 

Wetering oost 20. Jarig op 14 jan 
mw U.Doosje-de Goede, 82 jaar, 
slingerpad 2. Jubilea op 19 januari 
is het echtpaar W.Schelhaas en 
T.M.Schelhaas-Romkes, Scheer-
wolderweg 34, 50 jaar getrouwd. 
U, allen van harte gefeliciteerd en 
een hele fijne dag toegewenst.
Kopij eerstvolgende nummer 
voor het nummer dat vrijdags uit-
komt: kopij tot uiterlijk zaterdag-
middag 12.00 uur naar Henk van 
Dalen hvandalen03@hetnet.nl

Eredienst. Aanvang 10.00 uur. 
Op zondag, 14 januari gaat ds. A. 
Bloemendal uit Zwartsluis voor. 
De organist is de heer A. Nijme-
ijer en de ouderling van dienst is 
de heer J. Smit. De uitgangscol-
lecte is bestemd voor het onder-
houd van de gebouwen. Tijdens de 
dienst zal er oppas aanwezig zijn 
voor de kleintjes. Kerkvervoer: 
Hans Spitzen, tel. 360322.
Collecten opbrengsten. Zon-
dag, 7 januari: Kerk €49,90 en Dia-
conie €41,70. De uitgangscollecte 
bedroeg €36,60 en zal ten goede 
komen aan het JOP. De bloemen-
groet ging naar dhr. Gurmessa 
Terfa uit Ethiopië (onze vaste gast 
achter in de kerk).
Bericht van de diaconie. 
Opname kerkdiensten. Voorheen 
maakte we geluidsopnames van de 
erediensten, maar tegenwoordig 
worden de diensten met beeld en 
geluid opgenomen op een DVD. 
Er worden wekelijks twee exem-
plaren gemaakt. Deze Dvd’s zijn 
bedoeld voor gemeenteleden die 
voor een (langere) periode niet in 
de kerk aanwezig kunnen zijn. Er 
is een schema voor de uitwisseling 
welke beheerd wordt door Minie 
Kruider. Wil je ook graag de ere-
dienst op deze wijze mee beleven, 
neem dan contact op met haar: 
0521-36 27 28 of 06-41 70 40 95
Opbrengst kerstactie. De door 
de activiteitencommissie georgani-
seerde kerstactie, waarbij gemeen-
teleden via een kerstlijst verschil-
lende producten verkocht hebben, 
heeft het mooie bedrag van 235 
euro opgebracht. Het opgebrachte 
geld is dit jaar bestemd voor de 
actie van Serious Request. Zij zet-
ten zich elk jaar in voor een stille 
ramp. Dit jaar gaat het Rode Kruis 
de opbrengst gebruiken om kinde-
ren, die ouders en/of familieleden 
zijn kwijtgeraakt door een ramp 
of conflict, te herenigen. Zoals u 
wellicht heeft kunnen volgen heeft 
de actie van Serious Request dit 
jaar ruim 5 miljoen euro opge-
bracht. De 235 euro die wij als 
gemeente hebben opgehaald zijn 
door de catechisanten samen met 
ds A. van Waard en Minie Kruider 
naar het glazen huis in Apeldoorn 
gebracht. Een hele belevenis en 
leuk om een keer mee te maken! 
Helemaal bijzonder was dat het 
geld in ontvangst werd genomen 

door een bekende Nederlander 
nl. Jochem van Gelder. We willen 
iedereen bedanken die zich heeft 
ingezet om producten te verko-
pen voor Serious Request en ook 
de club die naar Apeldoorn is 
geweest: bedankt! De activiteiten-
commissie.
Schrijven voor Amnesty Don-
derdagavond. 18 januari star-
ten we om 20.00 uur weer met 
onze schrijfavonden in het Prot. 
Centrum aan de Beulakerweg . 
We schrijven dit keer twee brie-
ven, verder kijken we terug naar 
de afgelopen jaren met aandacht 
voor het vele goede nieuws 
waaruit blijkt dat schrijven helpt! 
De Indiase Chandrasekhar Azad 
komt op voor de rechten van de 
Dalits; achtergestelde kastelozen 
of onaanraakbaren van India. Hij 
zit sinds begin november vast 
zonder aanklacht of proces. Azad 
is de oprichter van het Bhim-
leger een groep Dalit activisten 
die strijden tegen de kasten-
discriminatie en geweld in India. 
Ze runnen ook 300 scholen voor 
kansarme Dalit-kinderen in de 
Indiase deelstaat Uttar Pradesh. 
Wij roepen de autoriteiten op 
Azad onmiddellijk vrij te laten of 
hem een eerlijk proces te geven. 
Israël dwingt een bedoeïenenge-
meenschap in de bezette West-
bank hun land te verlaten. Zo’n 
58 families met meer dan 150 
kinderen dreigen elk moment uit 
hun huis gezet te worden. Sinds 
het ontruimingsbevel leven de 
families in angst. De Israëlische 
autoriteiten proberen de bedoe-
ienen te dwingen het het gebied 
te verlaten door hun huizen te 
slopen en middelen van bestaan 
te vernietigen. Dit is een oor-
logsmisdaad en schending van de 
internationale mensenrechten, 
waaronder het recht op huisves-
ting. Wij roepen de autoriteiten 
op het ontruimingsbevel onmid-
dellijk in te trekken en de vernie-
lingen van de huizen te stoppen. 
Wicher Prins 0521- 362000. 
40dagentijdkalender. Onvoor-
waardelijke liefde. U kunt dit 
prachtige boekje met teksten 
en gebeden behorende bij de 
40dagentijd bestellen door uw 
naam op de lijst te zetten. Deze 
lijst ligt aankomende zondag ach-
ter in de kerk. Prijs: 4 euro.
Wel en Wee. Namens de ker-
kenraad wensen we u al het goede 
toe in een gelukkig en vredevol 
nieuwjaar en voor een ieder van u 
veel gezondheid. Met name voor 
dhr. Hein Winter in Zonnewiede 
en voor degene die weer voor 
onderzoek naar het ziekenhuis 
gaan. Het wachten op de uitsla-
gen en gesprekken met de artsen 
laten vaak lang op zich wachten 
wat niet bevorderlijk werkt. Doch 
het leven van ons samen heeft nie-
mand in de hand alleen onze Heer 
weet het hoe het met ons zal 
gaan. Stelt u een bezoek op prijs 
laat het ons dan weten door even 
te bellen.
Gebed voor het nieuwjaar 
door Marinus van de Berg
Mag de kracht van uw liefde ons 
zegenen op onze weg, ons behoe-
den en bewaren. Uw liefde zal 
ons geen geweld aandoen. Mag de 
kracht van uw liefde ons zegenen 
in het nieuwe jaar, ons hoop en 
troost geven. Uw liefde die zich 
altijd weer een weg baant naar 
ons mensen. Mag de kracht van 
uw liefde ons verwarmen en inspi-
reren, Mag zij sterker worden dan 

afbrekende machten van oorlog, 
geweld en dood. Mag de kracht 
van uw liefde ons zegenen en ons 
vertrouwen versterken, dat liefde 
onze bescherming is, en dat U in 
die liefde Levend aanwezig bent en 
uw aandacht richt op ons. Amen. 
Een groet voor u allen van Minie 
Kruider. 

Zondag 14 jan. 2018. A.s. zon-
dag is er een gezamenlijke dienst 
om 10.00 uur in Blankenham. 
Voorganger is Mevr.L.Brugmans 
uit Nunspeet. Alvast een goede 
dienst! 
Volgende week zondag 21 janua-
ri zijn er diensten in beide dorpen. 
De vroege dienst van 9.30 uur is 
in Blankenham, de late dienst van 
11.00 uur in Kuinre. We vieren het 
Heilig Avondmaal. De (her)beves-
tiging van ambtsdragers die op 
deze zondag gepland stond vervalt 
en wordt op een andere zondag 
gepland. 
Doop. De doopdienst die gepland 
stond voor zondag 7 januari is 
opgeschoven i.v.m. overlijden in de 
familiekring van de doopouders. 
Binnenkort wordt een nieuwe 
datum gekozen. 
Bijbelkring. Dit jaar lezen we 
in de bijbel-kring het boekje ‘De 
Hoop die in ons leeft, Jezus volgen 
in een verwarrende tijd’, van het 
Evangelisch Werkverband, over de 
eerste brief van Petrus. De data 
waarop we bij elkaar komen zijn:  
maandag  22 jan., 5 febr., 19 febr., 
5 mrt., 19 mrt., in de kerk in Blan-
kenham om 13.30 uur. 
De gezamenlijke kerkenraad. 
Vergadert op donderdag 18 janu-
ari vanaf 19.30 uur in de kerk in 
Kuinre. We beginnen de vergade-
ring in eigen kring en na de pauze 
vergaderen we samen verder. 
Zieken. In onze gebeden denken 
we aan de zieken, aan hen die in 
het ziekenhuis zijn en aan de zie-
ken thuis en in een verpleeghuis. 
Ook bidden we voor hun familie 
en naasten. 
Epifanie. De periode tussen 
de kersttijd en de 40-dagentijd 
wordt in de kerk ook wel Epifanie 
genoemd. De naam Epifanie is aan 
het Grieks ontleend en betekent: 
verschijning. In de periode tussen 
Kerstmis en de 40-dagentijd lezen 
we Bijbelverhalen, waarin Jezus 
zich voor het eerst toont aan de 
mensen als Gods Zoon: de doop 
van Jezus, de bruiloft te Kana, de 
roeping van de eerste leerlingen, 
Zijn eerste optreden in Kafar-

naüm.
Met vriendelijke groet, 
Ds.R.v.d.Hucht

Kerkdiensten zondag 14 janu-
ari 2018. Op deze zondag is er 
om 9.30 uur een gezinsdienst in 
Paasloo. Voorganger is ds. Jans. 
Collecten: 1e Diaconie, 2e College 
van Kerkrentmeesters, uitgang: 
Instandhouding gebouwen. Kin-
deroppas: Antje de Boer en Femke 
Pen. 
Om 10.00 uur is er een gezamen-
lijke dienst met de Vrije Zendings-
gemeente in gebouw Rehoboth. 
’s Avonds is er in Oldemarkt een 
dienst van genezing en bemoedi-
ging. Voorganger is ds. Jans en het 
muziekteam verleent haar mede-
werking.
Pastoraat. U krijgt allemaal 
de groeten van mevr. H. Otten-
Tietema. Zij woont nog steeds in 
verpleeghuis ‘de Flecke’, kamer 
2-11, Midstraat 10, 8501 EV Joure. 
Mevrouw Otten gaat wat achter-
uit, maar het gaat redelijk goed en 
ze is erg tevreden over de verzor-
ging. 
Mevr. P. Strampel-Kroes, ‘t Slinger-
land 4 is inmiddels verhuisd naar 
het Drostenhuis, Drostenstraat 3, 
7742 BB Coevorden. Een kaartje 
vanuit de gemeente zal ze zeer 
zeker op prijs stellen.
Mevr. Korpershoek blijft steeds 
een beetje vooruit gaan en daar-
om is ze verhuisd van Lindestede 
naar Zorgcentrum Berkenstede, 
kamer 107, Hortensiastraat 49, 
8471 KK Wolvega.
Johannes v/d Veen, H. Nijholtstraat 
10 is vorige week enkele dagen in 
het ziekenhuis geweest voor een 
operatie aan zijn knie. Gelukkig is 
hij inmiddels weer thuis.
!Oppas! Omdat er dit jaar een 
aantal oppassers mee stoppen zijn 
we dringend op zoek naar nieuwe 
mensen die af en toe een keer wil-
len oppassen op zondagochtend. 
Ben u vader, moeder, opa, oma, 
tiener of lijkt het u gewoon leuk 
om op te passen, graag melden 
bij Johannes van der Veen, 0561 
451685 of 06 42215305.
Ophaallijst. Voor vervoer naar 
de kerk graag uiterlijk drie dagen 
van tevoren bellen als u van deze 
dienst gebruik wilt maken. 14 jan. 
Ria Kroes 0561-452010; 21 jan. 
Miep Weemstra 0561-451898; 28 
jan. Arjen Jansons 0521-522090.
Collecte opbrengsten. De col-
lecteopbrengst tijdens de oecume-
nische adventsviering van zondag 
3 dec. 2017, die bestemd is voor 
het werk van Sjoukje de Wit en 
haar medisch team in Zuid Soe-
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dan, is totaal € 391,70.
De collecteopbrengsten op zon-
dag 10 december waren als volgt: 
Oldemartk: Roemenië: €28,70; 
College van Kerkrentmeesters 
€25,70; Pastoraat €17,00. Paasloo: 
Roemenië €94,25; College van 
Kerkrentmeesters €74,10; Pasto-
raat €69,97. 
De collecteopbrengsten op zon-
dag 17 december waren als volgt: 
Oldemarkt: Diaconie €82,90; 
College van Kerkrentmeesters 
€72,05; Instandhouding gebouwen 
€71,10. 
In de gezamenlijke (zang)dienst 
met de Vrije Zendingsgemeente is 
€143,90 opgehaald, bestemd voor 
KIA, kinderen in de knel. 
De collecteopbrengsten op zon-
dag 24 december waren als volgt: 
Oldemarkt: Diaconie €107,85; 
College van Kerkrentmeesters 
€71,50; Instandhouding gebouwen 
€66,20; Kinderkerstfeest Kerst-
nachtdienst (Compassion) €416,-
De collecteopbrengsten op maan-
dag 25 december Eerste Kerstdag 
waren als volgt: Oldemarkt; Kin-
deren in de Knel €128,50; College 
van Kerkrentmeesters €101,25; 
Instandhouding gebouwen €93,26.
De collecteopbrengsten op zon-
dag 31 december waren als volgt: 
Diaconie €81,55; College van 
Kerkrentmeesters €61,81; Einde-
jaarscollecte €70,25. 
Avonddienst met GK: Oldemarkt: 
Diaconie €53,20; College van 
Kerkrentmeesters €45,10; Einde-
jaarscollecte €53,90.
Bloemen. Op 10 december zijn 
er bloemen gebracht bij mevr. 
Hoffman aan de Hare te Olde-
markt en bij familie E. de Boer in 
Paasloo.
Op 17 december zijn de bloemen 
bezorgd bij dhr. T. Jongschaap aan 
de Hoofdstraat te Oldemarkt.
24 december is de bloemengroet 
bezorgd bij mevr. Doeve aan de 
Krimpe en Eerste Kerstdag kreeg 
dhr. H. de Jonge (Oosterschie) een 
groet vanuit de gemeente.
31 december ging de bloemen-
groet naar dhr. Tj. de Boer op de 
Hare.
Verder zijn er in de afgelopen 
periode bloemen gebracht bij fam. 
De Graaf in Paasloo en bij Grietje 
Bakker, eveneens in Paasloo.
Giften. Mevr. Elzenaar ontving 
twee maal €10,- voor de dia-
conie. Fam. Wicherson ontving 
€10,- voor de kerkrentmeesters. 
Mevr. J. van Beek ontving €5,- en 
€10,- voor de diaconie en even-
eens €5,- en €10,- voor het 
bloemenfonds. Mevr. Weemstra 
ontving €10,- voor Compassion. 
Mevr. Doeve mocht twee giften 
van €10,- en een gift van €5,- in 
ontvangst nemen voor de kerk. 
Mevr. Karssen ontving €10,- voor 
het bloemenfonds. Hennie Boltjes 
ontving eveneens €10,- voor het 
bloemenfonds. Allen hartelijk dank 
voor uw gift.
Bedankt. Wij willen iedereen 
bedanken die tijdens mijn ziekte 
meegeleefd hebben met gebed, 
een kaartje, telefoontje of een 
bezoekje. Hartverwarmend! Gree-
tje en Wicher Wicherson.
Bericht/oproep van Timon 
(SGJ Pleegzorg): Pleegouder 
worden? Timon is een christe-
lijke instelling voor jeugdhulp. We 
geloven in de kracht van gemeen-
schappen. Een plek waar kinderen 
en jongeren die niet langer thuis 
kunnen wonen hoop en herstel 

vinden. Wilt u ontdekken of pleeg-
zorg iets voor u is? Heeft u ruimte 
in uw hart en huis? Op D.V. 24 
januari 2018 wordt in Zwolle een 
informatieavond over pleegzorg 
gehouden. De informatieavond 
vindt plaats in de Ichthuskerk, 
Campherbeeklaan 69 te Zwolle. 
Tijdens die informatieavond krijgt 
u informatie over pleegzorg en 
kunt u vragen stellen aan ervaren 
pleegouders. Aanmelden voor de 
informatieavond kan via: http://
www.timon.nl/pleegouders/infor-
matieavonden/
Redactie Kerkklanken. Als 
dank is er een mooi kerststuk 
gebracht bij Annie Prins en Klaasje 
Bosscha.
Zij hebben jarenlang veel werk 
verzet bij de opmaak van de kerk-
klanken en wij willen hun hier 
heel hartelijk voor bedanken. Wij 
zijn ook blij dat er twee personen 
bereid zijn om dit werk over te 
nemen, namelijk: Deborah Harte-
velt en Grietje Bakker. Namens de 
redactiecommissie, Mijntje Veen-
stra-Blaauw
Agenda. Maandag 15 januari: Dia-
conievergadering. Dinsdag 16 
januari: Vergadering college van 
kerkrentmeesters. Aanvang 20.00 
uur in de Ontmoeting. Woensdag 
17 januari: Bidstond in de Ont-
moeting. Aanvang 9.00 uur.
Jelly Pen-Smit, Scriba

Zondag 14 januari. Aanvang: 
09.30 uur Viering heilig Avondmaal. 
Voorganger: ds. E. van Veen. Orga-
nist: Jannes Lopers. Ophaaldienst: 
dhr. J. Kraak. Eindcollecte: Verwar-
ming. 
Op deze zondag lezen we, zoals 
elk jaar, dezelfde tekst: de bruiloft 
te Kana. Jezus’ levensweg begint 
met een wonder. Het wonder 
dat water tot wijn wordt en er 
volop gedeeld kan worden. Een 
oerteken zou je kunnen zeggen: 
in heel het optreden van Jezus zal 
het gaan om de levensvreugde van 
mensen. In deze dienst vieren we 
met elkaar het Heilig Avondmaal. 
U komt toch ook????
Ieder jaar op de derde zondag van 
januari sluiten een aantal kerken 
in Steenwijk hun deuren. Ook 
wij doen dat. Waarom zult u zich 
afvragen? Op die zondag willen we 
met alle christenen uit Steenwijk 
en omgeving samen zijn om uiting 
te geven aan onze verbondenheid 
met alle christenen in de wereld.
Van 21 t/m 28 januari is dit jaar 
de Week van Gebed voor de 
eenheid van de christenen. Op 
21 januari verzorgt onze Raad 
van kerken een viering in de 
Grote Kerk van Steenwijk voor 
alle christenen van Steenwijk en 
omstreken. U wordt van harte 
uitgenodigd om hier naar toe te 
gaan. Het thema van de viering is 
‘Recht door zee’ en wordt ons 
aangereikt door de christenen 
in het Caribisch gebied. De vie-
ring begint om 10.00 uur, voor-
ganger is pastoor Theo van der 

Sman en medewerking is er van 
het Katholieke koor Spirit o.l.v. 
Klaas-Peter van der Laan. Er is dus 
deze zondag geen dienst in onze 
eigen kerk!! De week daarna zijn 
er gebedsdiensten voor de een-
heid van christenen en kerken. De 
avonden beginnen om 19.30 uur 
en duren tot omstreeks 21.00 uur.
Ma. 22 jan. De Klincke (Protes-
tantse Gemeente)
Di. 23 jan. Baptistengemeente
Wo. 24 jan. Nederlands Gerefor-
meerde Kerk en Christelijk Gere-
formeerde Kerk in het gebouw 
van de Nederlands Gereformeer-
de Kerk.
Do. 25 jan. Vrije Zendingsgemeen-
te
Vr. 26 jan. De Regisseur
Za. 27 jan. Jeugdgebedsavond in de 
Koning.
Bloemen. De bloemen uit de 
diensten in de afgelopen periode 
zijn met een hartelijke groet en 
een bemoediging gebracht bij: 
Anita ter Schure, ds. Eric van Veen, 
Anneke Mook, Mevr. P. Wijcher-
son-Kuiper en bij mevr. W. Kuiper-
Kuiper.
Oproep verjaardagsfonds. 
Mevr. Geesje Bijkerk, mevr. Hillie 
Wardenier en dhr. Piet Dekker 
hebben aangegeven dat zij per 
februari 2018 (na het busjes legen) 
stoppen met het feliciteren van 
de belijdende leden namens onze 
kerk. Er wordt nu gezocht naar 
meerdere personen die hun taken 
willen overnemen.
Voor de wijk van Geesje Bijkerk 
betreft het de volgende straten: 
Hesselingendijk, Wetering Oost en 
A.F. Stroinkweg.
De wijk van Hillie Wardenier 
betreft de volgende straten: Marij-
enkampen, Heideveldsweg en 
Oldemarktseweg (gedeelte).
Wat de wijk van Piet Dekker 
betreft gaat het om de volgende 
straten: Het Schild, Vredenburg, 
Pastoor Muitemanstraat, Croe-
vestraat, Mariënwold, Gelderingen 
(vanaf Conincksweg/Vredenburg) 
en St. Andreasstraat. Dit is een 
hele grote wijk die evt. op te split-
sen is in 2 secties.
Lijkt het u of jou leuk om dit stuk-
je vrijwilligerswerk te gaan doen 
en de belijdende leden namens de 
kerk te feliciteren met hun ver-
jaardag neem dan contact met mij 
op, tel. 589253. Ali Hummel
Kontakt. Begin februari zal het 
volgende nummer van Kontakt 
uitkomen. Kopij voor dit nummer 
kunt u tot en met woensdag 24 
januari inleveren via kerkelijkbu-
reau@pk-steenwijkerwold.nl
Giften. Door mevr. W. Drenthen 
is € 5,- en 2x € 10,- ontvangen 
voor de kerk. Mevr. F. ten Wolde 
ontving € 10,- voor de kerk. De 
diaconie ontving € 10,- en € 100,- 
voor kerkdienst gemist. Mevr. J. 
Martens ontving € 10,- voor de 
diaconie. Mevr. R. v.d. Hoofdak-
ker ontving € 20,- voor de Dia-
conie. Mevr. L. Schipper ontving € 
10,- voor de kerk. Mevr. R. Boer 
ontving € 50,- voor de kerk. En 
tijdens het rondbrengen van de 
kerstgroeten is in totaal € 225,- 
ontvangen. Heel hartelijk bedankt 
voor al deze giften.

Wij leven mee. Mevr. M. Kuiper-
Wicherson, Tukseweg 210 en dhr. 
K.A. Klaverdijk, Achterveld 11 
verblijven in Zonnekamp om te 
revalideren. Verhuisd naar Zonne-
kamp is kort geleden mevr. P. Wij-
cherson-Kuiper, Tukseweg 206, zij 
woont nu op de Klipper. We willen 

denken aan iedereen die tobt met 
hun gezondheid, zowel thuis als in 
het ziekenhuis, en hen God’s nabij-
heid en zegen toewensen.
De volgende gemeenteleden ver-
blijven in zorgcentra in de buurt: 
In het verpleeghuis Zonnekamp 
in Steenwijk verblijven: mevr. M. 
Hetebrij-van Veen, dhr. L. Kolen-
brander en mevr. K. Tuit-Raggers. 
Mevr. C. Veenstra–Jager verblijft in 
Ksw Meenthehof in Steenwijk.
Met een hartelijke groet, ds. Eric 
van Veen

Zondag 14 januari 2018 om 
10:00 uur in de Grote Kerk, in 
deze dienst hoopt ds. D. Wolters 
voor te gaan.
De organist is dhr. J. V. Bredewout. 
Collectes: Diaconie, instandhou-
ding van de eredienst, Tafelcol-
lecte Ned. Bijbelgenootschap. De 
autodienst wordt verzorgd door 
Fam. T.Knobbe, telefoon 246580. 
Er wordt in Tilvoorde op de jong-
ste kinderen van onze gemeente 
gepast door: Irma Bakker en Else 
ten Hoeve .
Zondag 14 januari 2018 om 
15:30 uur in de Nieuw Cla-
renberg, in deze dienst hoopt ds. 
H.W. Doornweerd uit Emmeloord 
voor te gaan.
Zondag 14 januari 2018 om 
15:30 uur in de Kapel, in deze 
dienst hoopt ds. D. Wolters voor 
te gaan.
Zondag 14 januari 2018 om 
19:00 uur in de Grote Kerk, in 
deze dienst hoopt ds. D. Wolters 
voor te gaan. De organist is dhr. 
J. S. Wuite. Collectes: Diaconie, 
instandhouding van de eredienst, 
Tafelcollecte Ned. Bijbelgenoot-
schap. De autodienst wordt ver-
zorgd door Fam. T.Knobbe, tele-
foon 246580.
Agenda. 14 januari 2018 om 
17:00 uur, Gast aan tafel, de Voor-
hof. 15 januari 2018 om 20:00 
uur, Doopzitting, Tilvoorde. 18 
januari 2018 om 15:00 uur, Con-
tactmiddag oudere gemeentele-

den, Tilvoorde. 19 januari 2018 
om 20:00 uur, Preek van de leek, 
Mariakerk. 23 januari 2018 om 
19:45 uur, Vergadering kerkenraad, 
Kapel. 31 januari 2018 om 19:45 
uur, Consistorie Stad, Tilvoorde. 1 
februari 2018 om 20:00 uur, Heet 
hangijzer: Bijbel en Koran, Johan-
neskerk.
Bij de diensten. Komende zon-
dag vieren we met elkaar het 
Avondmaal. Tijdens de diensten 
lezen we verder uit het Mat-
theüsevangelie. Twee teksten uit 
de Bergrede staan dan centraal. 
’s Ochtends denken we na over: 
‘Gelukkig wie hongeren en dors-
ten naar  gerechtigheid, want zij 
zullen verzadigd worden.’ (Mat. 5: 
6) ’s Avonds luisteren we naar: ‘Jul-
lie zijn het licht in de wereld. Een 
stad die boven op een berg ligt, 
kan niet verborgen blijven.’ (Mat. 
5: 14)
Ook ’s middags zullen er weer 
diensten zijn. Zowel in Nieuw Cla-
renberg als in de Kapel is er om 
15.30 uur een viering voor allen 
die om welke reden dan ook niet 
in de Grote Kerk mee kunnen 
vieren.
Doopzitting. Op maandagavond 
15 januari is er doopzitting in Til-
voorde, ter voorbereiding op de 
doopdienst van 28 januari. Beide 
ouders worden om 20.00 uur 
verwacht. Denk alvast na over de 
betekenis van de doop. Waarom 
willen jullie je kind(eren) laten 
dopen? En zet ook je wensen 
voor de dienst even op papier. 
Dan spreken we dat alles verder 
door tijdens deze avond. Van harte 
welkom!
Samenkomst van woord en 
gebed om eenheid. In de week 
van gebed om eenheid willen ook 
wij met de verschillende kerken 
samenkomen. Op woensdagavond 
24 januari hebben we om 19.15 
uur een samenkomst in de Grote 
Kerk. Deze dienst zal geleid wor-
den door de 5 voorgangers van 
Vollenhove en Sint Jansklooster. 
We zullen met elkaar lezen uit 
de Bijbel en bidden om eenheid. 
Na afloop van de samenkomst is 
er gelegenheid om met elkaar in 
gesprek te gaan. Het zou mooi zijn 
als zo veel mogelijk gemeentele-
den kwamen. Zodat we ook in de 
opkomst laten zien dat de eenheid 
tussen christenen ons aan het hart 
gaat. Van harte welkom!
Verhuisbericht. Arno en Hermien 
Tukker en hun kinderen zijn ver-
huisd van Canneveltstraat 8 naar 
Jan van Dieststraat 36, 8325 GM 
in Vollenhove.
Giften. In de afgelopen weken 
zijn weer verschillende giften ont-
vangen. De Diaconie ontving voor 
het bloemenfonds: via ouderling 
Koos Zandbergen, €50.00 en via 
Lammie van Benthem-Voerman 
€10.00. Het College van Kerkrent-
meesters ontving €1000.00 
voor de kerk op Bankrek.nr. 
NL75RABO0301801886, via dia-
ken W. Schaap € 15.00, bij het 
bezorgen van de kerstattenties 
kreeg de vrouwengroep “Het 
Kompas” €30.00 voor de dia-
conie. Lenie Ruitenbeek kreeg 
€5.00 voor het bloemenfonds. 
Het College van Kerkrentmees-
ters ontving via Henrike Spaak 
€5.00 voor de Eredienst, bij het 
bezorgen van de kerstattenties 
kreeg de vrouwengroep “Het 
Kompas” €25.00 voor de kerk. 
De Diaconie ontving: €136.00, 
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Vollenhove

Hervormdvollenhove.nl
redactie@hervormdvollenhove.nl

Predikant Vollenhove-stad: 
ds. D. Wolters, Steiger 27, 
8325 HB Vollenhove tel. 0527-
239291 predikantstad@
hervormdvollenhove.nl

Predikant Vollenhove-Ambt: 
ds. H.J.H. Pap, Leeuwte 88, 
8326 AD Sint Jansklooster tel. 
0527-239504 predikantambt@
hervormdvollenhove.nl

Scriba: Dhr. C. A. Ruitenbeek, 
Postbus 82, 8325 ZH Vollenhove. 
tel. 0527-243545 scriba@
hervormdvollenhove.nl
2e scriba: Dhr. R.H.B. van der 
Kamp, Postbus 82, 8325 ZH 
Vollenhove. tel. 0527-241562 
scriba@hervormdvollenhove.nl

Koster Grote Kerk: dhr. G. Bos, tel. 
0527-241951.
Beheerder Hervormd Centrum 
"Tilvoorde": mw. N. Lassche- 
Remijnse, Tilvoorde: tel. 
0527-241538 tilvoorde@
hervormdvollenhove.nl

Koster Kapel: mw. F. Vis - van 
Dalen, tel. 0527-245337 kapel@
hervormdvollenhove.nl

Steenwijkerwold

Predikant: ds. E. van Veen, 
tel. 58 85 68, ericvveen@ziggo.nl

scriba: J.L. Stoffers, ten Holtheweg 
3a, 8341 PD  Steenwijkerwold
(0521) 58 95 96, scriba.
pk.steenwijkerwold@gmail.com
Kerkelijk bureau: kerkelijkbureau@
pk-steenwijkerwold.nl
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gekregen bij het bezorgen van 
de kerstattenties door Geke van 
Dalen en R. Lassche en B. Kasse. 
Via ds. Wolters €50.00 voor het 
bloemenfonds en zorgmaatje en 
€20.00 voor het bloemenfonds. 
Via L. Bos en C. Winter €10.00 
en via Hiske van Driel € 10.00 
voor het bloemenfonds,via Geke 
Bron €10.00 voor zorgmaatje. 
Het College van Kerkrentmees-
ters ontving via de S.K.G. rekening 
€30.00 en €100.00 voor de kerk. 
Het verjaardagsfonds ontving via 
ds. Wolters €100.00 en €10.00.                                                                
Afgelopen week ontving de Dia-
conie €25.00, door Lammie van 
Benthem-Voerman en Corrie 
Voerman-Kruimer gekregen bij 
het bezorgen van de kerstatten-
ties. Zij kregen ook 15.00 voor de 
Zondagschool “De Regenboog”.          
Hartelijk dank voor deze giften.

Bloemengroet. De bloemen uit 
de Grote Kerk gingen als teken 
van medeleven en als groet van de 
gemeente, naar Mw. Dekker-Heite, 
Zeekampen 22. De bloemen uit 
de Kapel gingen naar  Mevr. van 
Buiten-Westhuis, Karwij 264, Fam. 
de Olde-Kisjes, Leeuwte  69 en 
Dhr. Olsder (tijdelijk woonachtig 
in Hellendoorn).
Zondagsschool “De Regen-
boog”. De opbrengst van de 
kerstcollecte van zondagschool 
“De Regenboog”heeft het pra-
chrig bedrag van € 767,16 opge-
bracht. De collecte gehouden 
tijdens het kinderkerstfeest heeft 
het bedrag opgebracht van € 
123,10. Dit bedrag is bestemd 
voor Stichting “Red een kind” 
Allen hartelijk dank voor uw bij-
drage.
Contactmiddag oudere 
gemeenteleden. Op donderdag 
18 januari is er weer een contact-
middag voor oudere gemeentele-
den. U bent van harte welkom om 
15.00 uur in “Tilvoorde”.  Dhr. en 
Mw. Schaap zullen vertellen over, 
en beelden laten zien van hun reis 
naar Colombia en hun bezoek aan 
hun adoptiekind. Voor vervoer 
kunt u bellen naar Mw. B Kasse, 
tel. 243269
Zendinscommissie. Aan het 
eind van 2017 zijn er nog een paar 
mooie bedragen overgemaakt: 
€497,12 was de opbrengst, mede 
dankzij een mooie gift, van de 
najaarszendingscollecte en de 5e 
bijdrage voor het project in Praag, 
ook dankzij een paar mooie giften, 
bedroeg €1500,00. In totaal kon-
den we in 2017 €7.000,- done-
ren voor het project in Praag. Als 
zendingscommissie danken wij u 
hartelijk voor deze fantastische 
opbrengsten! Mogen we in 2018 
weer op u rekenen? Namens de 
zendingscommissie, Gesina Zwei-
stra-de Oude
Kampvuuravond voor man-
nen. Op vrijdag 12 januari wordt 
er een  2e kampvuuravond voor 
mannen georganiseerd. De kamp-
vuur avond is bedoeld om mannen 
in gesprek te brengen rondom 
geloof. Hiervoor komen deze keer 
2 sprekers aan bod. Koos Zand-
bergen zal ons wat vertellen over 
zijn reis naar Indonesië, over zijn 
ervaring om daar te lopen voor 
Compassion. Jan Groothuis zal 
ons ook met zijn eigen visie wat 
bijbrengen. Dit alles gaat gepaard 
met gezelligheid en een hapje en 
drankje. ik hoop dan ook om veel 
mannen uit onze gemeente terug 

te zien 12 Januari. Met vriende-
lijke groet, Henri Zandbergen                                                                                               
Feestelijk Prinses Beatrix 
Concert in de Mariakerk. Op 
zaterdag 3 februari, herdenken 
en vieren wij de verjaardag van 
Prinses Beatrix die op 31 januari, 
80 jaar hoopt te worden. Prinses 
Beatrix Wilhelmina Armgard van 
Oranje-Nassau en voorheen onze 
koningin Beatrix van Nederland, 
Prinses van Oranje-Nassau, Prin-
ses van Lippe-Biesterfeld. Prinses 
Beatrix was sinds 1980 regerend 
Koningin der Nederlanden. Op 30 
april 2013 deed Koningin Beatrix 
afstand van de troon en werd zij 
opgevolgd door haar zoon en nu 
koning Willem-Alexander. Hier-
door werd Beatrix nu prinses 
Beatrix van Nederland.
Anne Kroeze en Johan Brede-
wout gaan een feestelijk muziek-
programma samenstellen met 
vaderlandse liederen en populaire 
klassieke muziek. In ieder geval 
muziek die iedereen zal aanspre-
ken, niet alleen bedoeld voor spe-
cifieke orgel- of pianoliefhebbers, 
maar geschikt voor elke muziek- 
en zangliefhebber. Komt allen 
meezingen en luisteren op zater-
dag 3 februari in de Mariakerk.
Aanvang: 19:30 uur. – Entree: € 
5,00 p.p.
Preek van de Leek. Vrijdag-
avond 19 januari   20.00 uur 
Mariakerk. Spreker: Burgemeester 
Rob Bats. Bent u ook benieuwd 
naar Burgemeester Rob Bats? 
Op vrijdagavond 19 januari kunt 
u hem horen spreken tijdens de 
eerste  “Preek van de Leek”. Op 
deze avonden zullen bekende 
Steenwijkerlanders die in de 
samenleving van zich hebben laten 
horen, de kansel beklimmen. Als 
leken zullen zij hun eigen verhaal 
verbinden aan een gedeelte in de 
Bijbel. Verschillende onderdelen 
van een kerkdienst komen aan 
bod. Een vrolijk,
diepzinnig en inspirerend uur met 
muziek die door de ‘leek’ zelf is 
uitgekozen.
Na de ‘Preek’ is er gelegenheid 
om burgemeester Bats te ont-
moeten en na te praten onder 
een kopje koffie.
De tweede Preek van de Leek zal 
worden gehouden op 16 maart 
in de Kapel in Sint Jansklooster. 
Welke bekende Bekende Kloos-
terling/Venose dan de kansel 
beklimt is nog even een verras-
sing…
U bent van harte welkom!
Eerste keer Project X by 
yourself van What’s Up Kids 
Vollenhove. Woensdag 6 decem-
ber waren er bijna 20 enthou-
siaste kinderen die zich hadden 
opgegeven via de mail. Henk Rook 
startte met een opening n.a.v de 
flipperkast:  Je kunt vrienden met 
God worden, maar daar moet je 
zelf ook wat voor doen. Als je zelf 
de flippers niet in beweging houdt, 
gebeurt er niks. De verschillende 
plankjes waar de knikker tegen 
aan komt zijn de dingen die je 
kunt doen om de vriendschap met 
God te onderhouden, zoals naar 
Whats’up Kids gaan, door te bid-
den en in de bijbel te lezen, enz.
 Na deze inleiding konden de kin-
deren door het vele voorwerk 
van vrijwilligers achter de scher-
men (Bart Bijma, Jurrie Zand-
bergen, Wim Groothuis en Roel 
Zwiers en nog vele andere) aan 
de slag gaan met hout: timmeren 
en schroeven. Het kwam allemaal 
heel precies waar welk schroefje 

en spijkertje kwam, maar uiteinde-
lijk lukte het alle kinderen hun flip-
perkast compleet mee naar huis 
te nemen. Natuurlijk niet voordat 
ze deze ook daadwerkelijk hadden 
uitgeprobeerd.
Niklaas lezing. Op zondag 21 
januari wordt er na de ochtend-
dienst een “Niklaas lezing” gehou-
den. Het zal deze keer gaan over 
Diaconale vriendendienst en 
Zorgmaatje. Dit project, opgezet 
door de diaconie, loopt nu een 
paar jaar. Graag wil de werkgroep 
Zorgmaatje u bijpraten over de 
ervaringen van de afgelopen jaren 
en de stand van zaken op dit 
moment.

Pastoraat. Mevr. N. Roebers-Vel-
lekoop is ernstig ziek. Ze verblijft 
in de Talmahof. We bidden haar 
Gods nabijheid toe.
Overlijden. Op 5 januari is in 
de leeftijd van 94 jaar overleden 
Wilhelmina Catharina  Harse-
voort - van Bragt, David v Bour-
gondiestraat 10. De uitvaart vindt 
plaats op woensdag 10 januari. In 
het komende kerkblad zal een in 
memoriam geschreven worden.
Geboorten. Op 18 december is 
geboren: Luca de Roo, zoon van 
Janine Kuiper en Pjotr de Roo.  Zij 
wonen Reling 2 in Vollenhove. 
Op 4 januari zijn geboren: Marian 
Jolie, roepnaam en Gerrit Roelof. 
Jolie en Lev zijn de dochter en 
zoon van Allard en Ellen Paters en 
zusje en broertje van Thijmen en 
Mats. Zij wonen aan de Wheeme 
7. Via deze weg willen we deze 
gezinnen van harte feliciteren en 
Gods zegen toewensen!
Ten slotte, namens Janneke en 
de kinderen wil ik u allen dan-
ken voor de vele kaarten die we 
mochten ontvangen. Goed om de 
verbondenheid te ervaren. Ook 
wij wensen u van harte Gods 
zegen toe voor het komende jaar. 
Ga met God en Hij zal met u zijn!
Met een hartelijke groet, Dick 
Wolters

Geboren: Norah. Op 21 decem-
ber 2017 is Norah geboren, doch-
ter van Stefan en Theresia.Op het 
kaartje lezen we:  ‘Twee heldere 
oogjes een nieuw gezicht, vandaag 
zag ons eerste kindje het levens-
licht. Wat een vreugde geeft dit 
nieuwe leven dat door God aan 
ons is gegeven.’ Stefan ten Napel 
en Theresia Visscher wonen van 
Isselmudenstraat 11 in Sint Jans-
klooster. We feliciteren Theresia 
en Stefan van harte met de kleine 
Norah. ‘In de schoot van mijn 
moeder geweven, als een wonder 
bereid, aan het licht toegewijd, is 
mijn leven door liefde omgeven…’
Jan Boes in herinnering

Op 15 december 2017 is overle-
den Jan Boes in de leeftijd van 78 
jaar. Hij woonde Veneweg 7 in Sint 
Jansklooster. Een schok was het 
toen zijn overlijden bekend werd 
bij familie en vrienden. Jan voelde 
zich de laatste maanden niet lek-
ker. Hij dokterde wat. Er volgde 
onderzoek in het ziekenhuis in 
Meppel. En uiteindelijk wist men 
wat er aan de hand was. Opge-
lucht en opgewekt was Jan Boes. 
Hij zou naar zijn huis aan de Vene-
weg gaan. Maar het werd anders. 
Zijn hart begaf het. Jan Boes was 
een bescheiden man. Niet graag 
stond hij op de voorgrond.Jan was 
een gelukkig mens, hij had oog 
en hart, voor de mooie dingen. 
Hij kon genieten van het leven. 
Dankbaar om zijn dochters, de 
mannen van zijn dochters en de 
kleinkinderen. Maar je merkte 
dat hij Henny zijn vrouw enorm 
miste. Henny is hem ontvallen op 
10 maart 2007.Trouw was Jan in 
de kerkgang, sterk stond hij in het 
geloof. Jarenlang was hij diaken 
geweest, en dat diakonale prakti-
sche werk, de liefde van Christus 
die handen en voeten krijgt op 
aarde, dat werk had steeds zijn 
volle aandacht. Hij stimuleerde het 
in woord en daad…
De teksten die centraal stonden 
tijdens de rouwdienst hadden te 
maken met de natuur waar Jan zo 
van kon genieten.
Tekenend voor Jan Boes is het 
gedicht dat op de rouwkaart te 
vinden is.
 “Mijn land”
Wat mooi is mijn land in de mis-
tige morgen,
als ’t grijs van de nevel verzilvert 
tot licht;
wanneer alle bloemen, in ’t donker 
verborgen,
hun knoppen weer opendoen; ’t 
hartje gericht
naar de zon, die zelfs stofjes een 
lichtglans kan geven,
die alles verandert en aanraakt tot 
leven.
Wat mooi is mijn land als de zon 
het komt strelen,
als d’einder in rozige nevel ver-
zinkt;
wanneer op het water de licht-
glansen spelen
met riet, als het avondrood lang-
zaam verdrinkt.
Wat mooi is mijn land, door het 
water omgeven,
waar ’s avonds mijn dromen ont-
waken tot leven!
We wensen de kinderen en klein-
kinderen, in hun grote verdriet, de 
troost van het geloof toe in God 
de Herschepper: Hij die alle din-
gen nieuw maakt.
‘Laat dan mijn hart U toebehoren
en laat mij door de wereld gaan
met open ogen, open oren
om al uw tekens te verstaan.
Dan is het aardse leven goed,
omdat de hemel mij begroet.’
ootje Vonk – Scheer in herin-
nering
Overleden is op 21 december 
Ootje Vonk- Scheer in de leeftijd 
van 80 jaar. Veelzeggend zijn de 
woorden die geschreven staan op 
de rouwkaart: ‘Na een moedig en 
geduldig gedragen ziekte is in de 
volle zekerheid van het geloof mij 
innig geliefde en zeer zorgzame 
vrouw, onze lieve zuster en tante 
door de Heere tot zich geno-
men…’
Ootje Scheer is geboren op 5 
december 1937 aan de Leeuwte 
in Sint Jansklooster. Ze groeide 
op in een groot gezin van negen 

kinderen. Haar eerste jaren vielen 
samen met de crisisjaren die voor-
afgingen aan de oorlog. Geen vet-
pot was het aan de Leeuwte. Heel 
jong was Ootje toen ze thuis al 
de zorg en verantwoording droeg 
voor het gezin. Ootje – eigenlijk 
een leergierig meisje – moest 
regelmatig verzuimen van school 
omdat er thuis het nodige te doen 
was. Na de oorlog leerde ze Harm 
Vonk uit Hilversum kennen. Harm 
werkte bij de wereldomroep en 
het jonge stel huwde in 1958 en 
ging wonen in Hilversum. Het was 
een mooie tijd. Ootje ontwikkelde 
zich als een vrouw die veel bete-
kende in de gemeenschap.  Ze had 
twee gouden handen. Ze wist met 
draad en naald fraaie borduur-
werk te maken. Kinderen werden 
Ootje en Harm niet geschonken. 
Mede om die reden heeft Ootje 
veel kunnen zorgen voor men-
sen in nood. Ze bezocht eenzame 
mensen, en hielp in woord en 
daad de zieken. Ook in en rondom 
de kerk hebben Ootje en Harm 
veel gedaan in Hilversum. Na de 
pensionering verhuisde het echt-
paar vanuit Hilversum naar Vollen-
hove. Aanvankelijk was dat vooral 
voor Ootje wennen. Later in 
Nieuw Clarenberg voelde ze zich 
veel meer thuis. De gezondheid 
liet eigenlijk nooit te wensen over, 
sterk was Ootje. Pas een paar 
jaar geleden openbaarde zich een 
tumor. Nadat de ziekte bedwon-
gen leek- keerde het terug. Zuster 
Vonk heeft in de laatste peri-
ode niet geklaagd. Ze verwerkte 
in stilte veel voor zichzelf. Toch 
moet het moeilijk zijn geweest. 
Een leven lang heb je kracht om 
anderen te verzorgen en dan is er 
die tumor die je lichaam langzaam 
maar zeker sloopt.
Tijdens de afscheidsdienst op don-
derdag 28 december hebben we 
nagedacht over een tekst uit het 
evangelie van Johannes.
‘Uw hart worde niet ontroerd; 
gij gelooft in God, gelooft ook in 
Mij. In het huis mijns Vaders zijn 
vele woningen – anders zou Ik 
het u gezegd hebben – want Ik ga 
heen om u plaats te bereiden; en 
wanneer Ik heengegaan ben en u 
plaats bereid heb, kom Ik weder 
en zal u tot Mij nemen, opdat ook 
gij zijn moogt, waar Ik ben.’
Tijdens deze dienst werd er 
namens de familie een dankwoord 
uitgesproken door Albert Scheer.
We wensen broeder Harm Vonk 
in dit grote verlies de nabijheid 
toe van God de Trooster.
Meeleven met. Arie Lassche, 
de Omloop, is weer thuis uit het 
ziekenhuis. Dhr. A. Groenewoud, 
Laurier 143, verblijft in het zie-
kenhuis te Zwolle. Ger Olsder is 
weer thuis uit het ziekenhuis. Hij 
woont tijdelijk op Sanatoriumlaan 
6 /4, 7447 PK Hellendoorn. Ook 
Peter Bruintjes en mw. van Buiten-
Westhuis zijn weer thuis uit het 
ziekenhuis.   
Ten slotte, Heel hartelijk willen 
we u danken voor alle kaarten en 
berichten. Het maakt ons beschei-
den. U allen wensen we het heil 
van de Messias toe, de zegen van 
de grote God van Israël. Thea en 
Hendri Pap
Bedankt. Van harte willen we 
u bedanken voor de kerst en 
nieuwjaarsgroeten die wij uit de 
hervormde gemeente Vollenhove 
mochten ontvangen. Het doet ons 
goed om ook zo verbonden te 
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Ds. H.J.H. Pap, Leeuwte 88, 
8326 AD, Sint Jansklooster, 
0527-239504. 
E-mail: 
predikantambt@vhervormdvollenhove.nl 
E-mail: 
scriba@hervormdvollenhove.nl

Ds. D. Wolters, Steiger 27, 
8325 HB Vollenhove, 0527-239291
E-mail: 
predikantstad@hervormdvollenhove.nl
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zijn. Van harte wensen we u allen 
een gezegend 2018 toe voor u zelf 
en voor de gemeente. Met een 
hartelijke groet, familie J. Holtslag, 
Kerkweg 1 B, 3381KJ Giessenburg

Diensten 14 januari. Belt-
Schutsloot 11.00 uur. Voorganger: 
ds. W.J. Menkveld – Viering Heilig 
Avondmaal (staande). Belt-Schut-
sloot 19.00 uur. Sing In. 
Wanneperveen 09.30 uur. Voor-
ganger: ds. W.J. Menkveld – Viering 
Heilig Avondmaal.
Diensten 21 januari. Belt-
Schutsloot 11.00 uur. Voorganger: 
ds. D. Wolters, Vollenhove. In BS is 
er een extra collecte voor kerk en 
onderhoud. Wanneperveen 09.30 
uur. Voorganger: dhr. R. Colijn, 
Leeuwarden – Jeugd/zangdienst.
Oppas W’veen en BS: Zie www.
pknwanneperveenbeltschutsloot.
nl, onder: rooster.
Rooster bloemendienst 
W’veen. 14/1 – Bloemendienst-
commissie (H.A.). 21/1 – Jeugd-
dienstcommissie.
Bloemen. De bloemen van zon-
dag 17 december zijn in BS met 
de hartelijke groeten gegaan naar 
mw. J. van de Belt-Kooij, De Steen-
akkers 44a. Zij heeft een operatie 
ondergaan.
In W’veen gingen er bloemen 
naar fam. K. Slot, Veneweg 272. Zij 
hebben een dochter gekregen. 
En afgelopen week heeft de fam. 
Idema de bloemen gehad, zij zijn 
terug gegaan naar Vriezenveen.
De bloemen van zondag 24 
december gingen in BS met de 
hartelijke groeten naar fam. J. Kla-
ver, Meidoornlaan 7 en in W’veen 
naar de heer Knol, Van Raalteweg 
42, hij is jarig geweest. De bloe-

men uit de kerstzangdienst in BS 
zijn gebracht bij mw. W. de Jonge, 
Noorderweg 5.
De bloemen van 1e Kerstdag zijn 
in BS gegaan naar mw. G. van de 
Belt-Klaver, De Steenakkers 44. In 
W’veen is een bloemstuk gebracht 
bij de heer A. Rodermond, Vene-
weg 144, hij is jarig geweest en 
bij Karin Olie, Weth.Vosstraat, zij 
heeft in het ziekenhuis gelegen.
De bloemen van 2e Kerstdag gin-
gen naar mw. G. Kroes-Strijker, in 
Nieuw Clarenberg te Vollenhove.
De bloemen van oudejaarsdag in 
BS gingen als dank naar ds. Menk-
veld en met hartelijke felicitaties 
naar de heer L. Jonkman, hij mocht 
80 jaar worden.
Een bos bloemen uit de dienst van 
zondag 7 januari is gebracht bij 
mw. A. Baas-Stam, Belterweg 116. 
Zij heeft een operatie ondergaan. 
Een tweede bos bloemen werd 
bestemd voor mw. G. Knobbe-
Aarten. Zij mocht haar 81ste ver-
jaardag vieren.
In W’veen gingen de bloemen 
deze zondag naar fam. Dammingh, 
Veneweg 190, wegens de geboorte 
van hun dochtertje en ter bemoe-
diging naar mw. Harms, Siebenweg 
19.
Verantwoording BS. De diaco-
nale collecte voor de kerstatten-
ties ouderen bedroeg €104,40.
Er zijn giften ontvangen voor deze 
attenties door/via Jannie Klaver 
€20, Titia Stam €10 en €5 en 
Roelie van Dalfsen €15. Herma 
Bruintjes heeft in november €10 
ontvangen voor de bloemencom-
missie.
De diaconale collecte van 1e 
kerstdag, voor Kinderen in de 
knel, bedroeg €173,96. De dia-
conale collecte van 2e kerstdag 
bedroeg €132,80 en is bestemd 
voor St. Brederwiede helpt Roe-
menië. Marry Klaver heeft over de 
maand december 3 giften van €10 
ontvangen voor de bloemenpot. 
De eindejaarscollecte bedroeg 
€288,87. Diaken T. Stam ontving 
een gift van €10 voor de einde-
jaarscollecte. De extra collecte 
voor Kerk en Onderhoud op 7 
januari bedroeg €91,05. 
Verantwoording W’veen. 
De extra collecte voor kerk en 
onderhoud op 10 december 
bedroeg 51,20 euro. Tijdens de 
kerstmiddag is een gift van €5 
ontvangen en bij het uitdelen van 
de kerstattenties is €22 ontvan-
gen. De collecte voor SBHR op 
kerstavond bracht €204,50 op. De 
opbrengst van de collecte voor 

Kinderen in de knel in Wanneper-
veen was €78,20.
Ledenmutaties. Belt-Schutsloot: 
- Mevr. S.J. Vis is verhuisd naar Wil-
genlaan 15, 8066 PK Belt-Schut-
sloot en overgekomen vanuit de 
Hervormde gemeente Vollenhove.
- Mevr. J. Jonkman (De Steenak-
kers 25) is verhuisd naar Weg van 
Rollecate 44, 8325 CS Vollenhove 
en overgeschreven naar de Her-
vormde gemeente Vollenhove.
Wanneperveen: 
- Dhr. J. van Dijk en mevr. L. van 
Dijk - Menderink zijn verhuisd 
naar Veneweg 292 007, 7946 LX 
Wanneperveen en overgekomen 
vanuit de Hervormde gemeente 
Ommen.
- Mevr. G. van Welie - Moorman 
is verhuisd naar Zomerdijk 22, 
7946 LZ Wanneperveen en over-
gekomen vanuit de Hervormde 
gemeente Zwartsluis.
- Dhr. J. Hoorn (Veneweg 27) is 
verhuisd naar Bovenboerseweg 40, 
7946 AL Wanneperveen en over-
gekomen vanuit de Hervormde 
gemeente Kolderveen - Dinxter-
veen
- Dhr. R. Scholten (Burg Pastoor-
straat 44) is verhuisd naar De 
Jachthoorn 29, 8255 EE Swifter-
bant en overgeschreven naar de 
Protestantse gemeente Swifter-
bant.
Kerkenraadsverkiezingen. 
Zoals u misschien al in de Leef 
Mee of Nieuwsbrief hebt gelezen 
treden op 1 mei 2018 ouderling 
E. Nijenhuis en diaken J. Doosje-
v.d. Vegte af. Dit betekent dat er 
voor Wanneperveen een vacature 
ouderling en een vacature diaken 
ontstaat. De kerkenraad roept u 
daarom op schriftelijk en onder-
tekend aanbevelingen in te dienen 
van belijdende leden die naar uw 
mening voor verkiezing in aan-
merking komen. U dient daarbij 
dan aan te geven voor welk ambt 
de betrokkene wordt aanbevolen. 
Aanbevelingen mogen door alle 
doop en belijdende leden van 16 
jaar en ouder worden gedaan. De 
kerkenraad is verplicht de namen 
van hen, die door tien of meer 
stemgerechtigde gemeenteleden 
voor een ambt worden aanbe-
volen, op de verkiezingslijst te 
plaatsen. Alleen belijdende leden 
zijn stemgerechtigd. U kunt aanbe-

velingen inleveren t/m woensdag 
17 januari bij de scriba of iemand 
anders van de kerkenraad.
Geboren. Kasper en Gerda 
Dammingh werden 2 januari ver-
blijd met de geboorte van een 
dochter en zusje voor Bram, Vene-
weg 190. Wij feliciteren de fam. 
Dammingh van harte en wensen 
hen veel geluk met Saar. Vanuit de 
gemeente: Alie Baas, Belterweg 
116, werd vorige week maandag 
opgenomen in Zwolle en geope-
reerd. Waarschijnlijk is ze weer 
thuis als u dit leest. Ook Dick 
Stam, Noorderweg 33, werd vori-
ge week opgenomen i.v.m. darm-
problemen. 
We wensen hen Gods nabijheid 
en een voorspoedig herstel.
Vanuit de Pastorie – Leef 
Mee/Nieuwsbrief 31 decem-
ber. Een nieuw jaar. Anno Domini, 
zoals ook wel wordt gezegd. Dat 
betekent; Het jaar van onze Heer. 
Dat geldt zeker ook voor het jaar 
dat voor ons ligt. We weten niet 
hoe het wordt, we weten niet wat 
en hoeveel we ervan mee gaan 
maken. De tijd wordt ons gegeven 
ook dit nieuwe jaar. Misschien is 
het vanuit het besef dat het jaar 
ons gegeven moet worden dat 
we het jaar beginnen met geven 
aan elkaar. Gastvrijheid, een hapje 
en een drankje, maar vooral ook 
de goede wensen. Ook daarvoor 
geldt, het moet je gegeven wor-
den. We kunnen elkaar wensen 
wat we willen, het is afwachten 
wat ons gegeven wordt. In dat 
elkaar wensen zijn we aan elkaar 
verbonden. Het is niet voor niets 
dat we vaak vooral familie en 
bekenden de beste wensen geven. 
Samen wachten we af wat het 
nieuwe jaar gaat brengen. Hoe 
het ons zal gaan hangt samen met 
hoe het degenen om ons heen zal 
gaan. Samen staan we voor God. 
Het nieuwe jaar is van Hem. Ter-
wijl we elkaar alle goeds toewen-
sen stellen we ons vertrouwen op 
de Heer onze God. Want in zijn 
hand ligt heel ons levenslot. Daar 
geven een goede wens en een 
goed voornemen elkaar een hand. 
Beter kan ik u niet wensen. Van 
harte! Ds. Menkveld.
Vanuit de Pastorie - Leef Mee/
Nieuwsbrief 7 januari. Mensen 
hebben elkaar nodig. Daar valt 
heel veel over te zeggen en ook 
heel veel verschil aan te wijzen in 
de manier waarop en waarvoor 
mensen elkaar nodig hebben. Een 
belangrijk kernbegrip daarin is 
erkenning. Iedereen heeft erken-

ning van anderen nodig. Erkenning 
van zijn, en ook van anders-zijn, 
erkenning van wat gegeven wordt 
en erkenning van wat ontvangen 
wordt. Erkenning geven valt niet 
altijd mee als we moeite hebben 
met hoe een ander is of doet. 
Maar erkenning onthouden kan 
ernstige gevolgen hebben een 
diepe wond bij een ander slaan. 
Tegelijk kan het geven van erken-
ning een geweldige positieve 
kracht zijn. Erkenning is voor-
waarde en basis voor liefde. Ook 
tussen God en mens is erkenning 
belangrijk. Het is voor ons men-
sen een geweldige bemoediging 
dat God ons (er)kent zoals we 
zijn, elk mens, met en ondanks 
alle persoonlijke eigenaardighe-
den. Daar hoeft geen twijfel over 
te bestaan. Maar Hij wil ook onze 
erkenning. Dat Hij God is, Schep-
per van Hemel en aarde, dat Jezus 
Redder is zonder wie wij volsla-
gen verloren zouden zijn, dat de 
Heilige Geest, God is, ook waar 
Hij in mensen aan het werk is. Wie 
God weg verklaart tot iets in de 
natuur, tot iets tussen mensen of 
een gevoel, die geeft Hem niet de 
erkenning die Hij verdient. Dat is 
heel jammer, daarmee snijdt een 
mens zich ook af van de Gods 
erkenning. Wie God erkent, ont-
vangt ook Gods erkenning en zal 
van daaruit leren om anderen 
broodnodige erkenning te geven 
ook wanneer het lastig is. Ds. 
Menkveld.

Zondag 14 januari 9.30 uur. In 
deze dienst hoopt de heer Klaas 
de Lange uit Marknesse voor te 
gaan. Ouderling van dienst is Mar-
tinus Berger en het orgel wordt 
bespeeld door Menno van der 
Vinne. De uitgangscollecte is voor 

het plaatselijk pastoraat. De ont-
vangst is door Feikje Klooster-
man en de bloemen worden weg-
gebracht door Marga Leemhuis. 
De zondagsschool is in handen 
van Marga en Inge en de oppas 
wordt verzorgd door Hildagard 
Ruiter. De ophaaldienst wordt 
verzorgd door Gerrit Hop (0521-
854343) en de opname van de 
dienst wordt rondgebracht door 
David Raggers. Het lied voor de 
dienst is lied 517 vers 1, 2 en 3.
Het eerste GZ in het nieuwe 
jaar. Velen van u hebben elkaar 
zondag reeds in de kerk gezien 
en hebben elkaar ‘heil en zegen’, 
toegewenst. Voor degenen die 
er niet waren doen we dat vanaf 
deze plaats. Namens de kerken-
raad mag ik u allen een voor-
spoedig, gezond maar bovenal 
zegenrijk nieuw jaar toewensen.
Een nieuw jaar starten met een 
goede gids aan uw zij. De ster van 
Jezus die veilige wegen aanwijst. 
Ons hart vult met zijn genade 
beste wensen voor het nieuwe 
jaar.
Collecten. Zondag 17 decem-
ber Diaconie: €24,35 Kerkrent-
meesters: €29,90 en de uitgangs-
collecte voor het orgelfonds 
€23,85. Kerstnachtdienst 24 
december: Diaconie: €31,81 
Kerkrentmeesters: €33,95 en de 
uitgangscollecte voor het plaat-
selijk kerkenwerk €72,05. Zon-
dagsschoolkerstfeest: €150,23. 
Kerstbus zondagsschool: €54,45. 
1e Kerstdag: Diaconie: €49,35 
Kerkrentmeesters: €72,10 en de 
uitgangscollecte kinderen in de 
knel €66.52. Oudjaarsavonddienst 
31 december: Diaconie: €17,77 
Kerkrentmeesters: €26,55 en de 
uitgangscollecte voor het plaat-
selijk pastoraat €30,20. Zondag 
7 januari 2018: Diaconie: €23,25 
Kerkrentmeesters: €23,20 en de 
uitgangscollecte voor het plaatse-
lijk kerkenwerk €35,10. 
Verder mochten wij een gift van 
€100,= ontvangen voor het zen-
dingsproject in India, een gift van 
€200,= voor het onderhouds-
fonds, een gift van €85,00 voor 
de kerstgroeten en een oude-
jaarsgift van €300,- Allen hartelijk 
dank voor uw gaven.
Bloemen. Op zondag 17 decem-
ber zijn de bloemen als groet 
en bemoediging bezorgd bij 
mevrouw I. van den Dool, Kon. 
Wilhelminalaan 2. De bloemen 
zijn als groet op de 1e kerstdag 
meegegaan met onze predikant 
dominee Van den Dool. Op zon-
dag 7 januari zijn de bloemen als 
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Predikant: ds. Gerrit van den Dool 
Pastorie: Steenwijkerweg 157
8338 LB Willemsoord
predikantwillemsoord@gmail.com
Telefoon predikant: 0521-346611
Scriba: Henry Bos, Steenwijkerweg 194 
8338 LD Willemsoord, 0521-514587 
kerk.willemsoord@hetnet.nl 
Koster: mevr.T.Winters-de Boer, 
0521-588515, Rentmeesters Prot. 
Gem Willemsoord Peperga Blesdijke 
IBAN: NL34 INGB 0000 9350 70

Willemsoord /
Peperga / Blesdijke

Ds.W.J. Menkveld, Veneweg 33 
7946 LC Wanneperveen, 0522-701108 
b.g.g. 06-40428018, jmenkveld@solcon.nl 
Scriba: mevr. R. Lok-Lok, 
Noorderweg 57, 8066 PW 
Belt-Schutsloot, 038-3867486 
scriba@pknwanneperveenbeltschutsloot.nl 
Protestantse kerk Wanneperveen, 
06-51038124
IBAN: NL27 RABO 0367 1544 63 
t.n.v. het college van kerkrentmees-
ters van de Protestantse Gemeente 
Wanneperveen/ Belt-Schutsloot 
www.pknwanneperveenbeltschutsloot.nl

Wanneperveen /
Belt-Schutsloot

berichten Het Zondagsblad 
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Voor informatie: (0591) 633 020 of (0524) 515 899
Vestigingen in: Emmen - Coevorden - Zuidwolde (Dr.)

Uitvaartverzorging 
Grafkistenfabriek Nieuw-Amsterdam

Kantoor:
Ballastweg 2

7741 ZL  COEVORDEN
Tel.: (0524) 515 899
Fax: (0524) 515 227

Postadres:
Postbus 208

7740 AE  Coevorden
e-mail: uvvugna@planet.nl

Bij overlijden:      0800 - 024 25 26                                              (dag en nacht bereikbaar)

Voor een piëteitsvolle uitvaart...
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Gratis plaatsing!

NIEUWS VooR HET GZ?
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het plaatselijk pastoraat. De ont-
vangst is door Feikje Klooster-
man en de bloemen worden weg-
gebracht door Marga Leemhuis. 
De zondagsschool is in handen 
van Marga en Inge en de oppas 
wordt verzorgd door Hildagard 
Ruiter. De ophaaldienst wordt 
verzorgd door Gerrit Hop (0521-
854343) en de opname van de 
dienst wordt rondgebracht door 
David Raggers. Het lied voor de 
dienst is lied 517 vers 1, 2 en 3.
Het eerste GZ in het nieuwe 
jaar. Velen van u hebben elkaar 
zondag reeds in de kerk gezien 
en hebben elkaar ‘heil en zegen’, 
toegewenst. Voor degenen die 
er niet waren doen we dat vanaf 
deze plaats. Namens de kerken-
raad mag ik u allen een voor-
spoedig, gezond maar bovenal 
zegenrijk nieuw jaar toewensen.
Een nieuw jaar starten met een 
goede gids aan uw zij. De ster van 
Jezus die veilige wegen aanwijst. 
Ons hart vult met zijn genade 
beste wensen voor het nieuwe 
jaar.
Collecten. Zondag 17 decem-
ber Diaconie: €24,35 Kerkrent-
meesters: €29,90 en de uitgangs-
collecte voor het orgelfonds 
€23,85. Kerstnachtdienst 24 
december: Diaconie: €31,81 
Kerkrentmeesters: €33,95 en de 
uitgangscollecte voor het plaat-
selijk kerkenwerk €72,05. Zon-
dagsschoolkerstfeest: €150,23. 
Kerstbus zondagsschool: €54,45. 
1e Kerstdag: Diaconie: €49,35 
Kerkrentmeesters: €72,10 en de 
uitgangscollecte kinderen in de 
knel €66.52. Oudjaarsavonddienst 
31 december: Diaconie: €17,77 
Kerkrentmeesters: €26,55 en de 
uitgangscollecte voor het plaat-
selijk pastoraat €30,20. Zondag 
7 januari 2018: Diaconie: €23,25 
Kerkrentmeesters: €23,20 en de 
uitgangscollecte voor het plaatse-
lijk kerkenwerk €35,10. 
Verder mochten wij een gift van 
€100,= ontvangen voor het zen-
dingsproject in India, een gift van 
€200,= voor het onderhouds-
fonds, een gift van €85,00 voor 
de kerstgroeten en een oude-
jaarsgift van €300,- Allen hartelijk 
dank voor uw gaven.
Bloemen. Op zondag 17 decem-
ber zijn de bloemen als groet 
en bemoediging bezorgd bij 
mevrouw I. van den Dool, Kon. 
Wilhelminalaan 2. De bloemen 
zijn als groet op de 1e kerstdag 
meegegaan met onze predikant 
dominee Van den Dool. Op zon-
dag 7 januari zijn de bloemen als 

groet en bemoediging bezorgd bij 
mevrouw Corrie Wardenier aan 
de Paasloregel. 
Agenda. Woensdag 17 januari 
komt vrouwenvereniging Martha 
bij elkaar om 14.00 uur in het 
lokaal achter de kerk. Hennie 
Klijnsma komt vertellen over 
haar werk als trouwambtenaar.
Regenboog. De kopie voor de 
Regenboog kan weer ingeleverd 
worden voor 22 januari bij de 
redactie.
Huwelijksjubileum. Op 15 
januari viert de familie H. Otter, 
Prins Frederiksstraat 2, hun 12,5 
jarige huwelijk. Een hartelijke feli-
citatie namens onze gemeente.
Waar geloof het meest kost. 
“Bid voor ons.” Dat is vaak het 
eerste dat vervolgde christenen 
vragen. Zij kennen het belang van 
gebed uit eigen ervaring. Iedere 
week geef ik u een gebedspunt 
door: Bid voor Sameda uit Cen-
traal-Azië en haar kleine baby. 
Haar man is van haar gescheiden 
en eist de voogdij over het kind, 
omdat Sameda niet wil terug-
keren naar de islam. Ze woont 
samen met haar christelijke moe-
der en zus. Bid om standvastig-
heid en rust in deze moeilijke 
situatie.
Nieuw oefenlied. Vorige week 
zijn we begonnen met het zin-
gen van een nieuw oefenlied aan 
het begin van de dienst. Het is 
een van de oudste Lutherse lie-
deren. De tekst is van Elisabeth 
Kreuziger (1504 – 1534). In het 
vorige liedboek stond het onder 
gezang 158, in de vertaling van 
Ad den Besten: ‘Christus, met eer 
gekroonde’. Elisabeth Kreuziger 
was de eerste dichteres van de 
Reformatie. Zij werd geboren 
in het oosten van Pommeren 
(Polen) op het landgoed van haar 
familie. Ze kwam uit het adellijk 
geslacht Von Meseritz. Ze trad in 
het Premonstratenzers vrouwen-
klooster te Treptow aan de Rega 
in. De zusters werden opgeleid 
voor de missie en het pastoraat 
aan de Duitse en Poolse mensen 
in hun omgeving. Ze mocht graag 
zingen en hield van de lessen van 
haar cantrix. Elisabeth en haar 
medezusters hoorden over Maar-
ten Luther. Elisabeth von Meseritz 
trad uit het klooster en werd een 
volgeling van Maarten Luther.
Vakantie Scriba. Henrike en 
ik zijn op vakantie in India. We 
gaan vrienden opzoeken die in 
het zuiden van het land wonen en 
gaan zelf ook rondtrekken. Als u 
dit blad leest zijn we in Gokarna. 
Een middeleeuwse stad aan de 
westkust aan de Arabische zee. 
Het is een belangrijke stad voor 
hindoepelgrims en heeft mooie 
stranden, hoewel het strand meer 
gebruikt wordt door plaatselijke 
vissers dan door ‘badgasten’. 
Indien u pastorale zorg nodig 
hebt, kunt u contact opnemen 
met één van de kerkenraadsleden 

of uw PGD contactpersoon.
Kopij GZ. De kopij voor het 
volgende zondagsblad kunt u 
inleveren tot uiterlijk zondag 14 
januari 12.00 uur bij Feikje Kloos-
terman, feikjekloosterman@
gmail.com
Actie Kerkbalans 2018 
Thema: Geef voor je kerk. 
De Kerk is een vrijwilligersorga-
nisatie, dit betekent dat zij door 
vrijwilligers wordt aangestuurd 
en dat bijna al het uitvoerende 
werk door vrijwilligers wordt 
verricht. Dat gebeurt, in de meest 
letterlijke zin van dat woord: “Pro 
Deo”. Toch heeft iedere plaatse-
lijke kerk met vaste uitgaven te 
maken. Vrijwel iedere gemeente 
heeft mensen in dienst, andere 
kosten zijn o.a. het onderhoud 
van de gebouwen, verwarming en 
verlichting. Dus ondanks het vele 
werk dat wordt verricht door 
vele vrijwilligers, heeft de Kerk 
ook geld nodig om genoemde 
kosten te kunnen betalen.
De Kerk in Nederland moet 
zich zelf bedruipen. Zij krijgt van 
niemand subsidie, dus ook niet 
van de Rijksoverheid. De weke-
lijkse collecten en inkomsten uit 
onroerend goed vormen onge-
veer 15 á 20 pct. van de inkom-
sten die de kerken jaarlijks nodig 
hebben. Dus 80 á 85 pct. van de 
inkomsten moet door de leden 
zelf bijeen worden gebracht. Dat 
noemt men “Kerkbalans”, een per-
soonlijk beroep op de gemeente-
leden met de vraag wat het hun 
waard is dat de kerk in de eigen 
woongemeenschap in stand blijft.
Al eeuwenlang verbindt de kerk 
mensen met elkaar. Denk maar 
eens aan de ja-woorden die zo 
vaak klinken in de kerk. Woor-
den van een leven lang verbinden. 
Daar waar steeds meer mensen 
aandacht en steun nodig hebben, 
strekken wij onze handen naar 
hen uit. De kerk is de plek waar 
God zich aan ons verbindt en, 
door ons, aan de wereld waarin 
wij leven.
Kerkbalans is er om ervoor te 
zorgen dat dit ook financieel 
mogelijk blijft. Daarvoor hebben 
we uw financiele bijdrage hard 
nodig. Het geld dat U geeft aan 
Kerkbalans is een investering. Een 
investering in de kerk van nu en 
in de kerk van morgen. Een inves-
tering in uzelf en in de generaties 
die nog komen.
Het is van groot belang dat er in 
ons dorp een kerkgemeenschap 
is. Een kerkgemeenschap die God 
dient en zorg heeft voor ons en 
onze medemens. Een kerk die 
verbindt om ook in de toekomst 
kerk te kunnen zijn. Daar gaat het 

om bij de actie Kerkbalans 2018, 
die van 20 januari tot en met 10 
februari wordt gehouden.
Geef voor je kerk, zodat jouw 
kerk kan blijven bestaan en geven 
aan anderen.. Alvast onze harte-
lijke dank hiervoor.
Het college van kerkrentmeesters
Enkele veranderingen. In de 
kerkenraad voeren we enkele ver-
anderingen op liturgisch gebied 
door. Het openingsgebed, na het 
luiden van de kerkklok door de 
ouderling van dienst, schaffen we 
af, zodat de predikant weer het 
drempelgebed zal uitspreken. De 
mededelingen van de kerkrent-
meesters worden gecombineerd 
met het welkom aan het begin 
van de dienst, zodat daardoor 
de gang van de liturgie niet meer 
wordt onderbroken. De verande-
ringen zijn op 1 januari ingegaan. 
Voor vragen en opmerkingen 
kunt u terecht bij ds. Van den 
Dool of bij een van de ouderlin-
gen.
Blijdschap. Gij hebt het licht 
gezaaid op al mijn paden, en 
vreugde geurt uit ied’re bloem 
mij toe, de bomen fluist’ren vro-
lijk met hun bladen, de wind waait 
blijheid van ik-weet-niet-hoe, en 
alle mensen zijn mij wèl gene-
gen, op lichte voeten loop ik hen 
voorbij ik ben met mijn gevulde 
hand verlegen, de zon verjaagt 
de somberheid uit mij, de regen 
is mijn schild,de zon mijn wapen, 
de wind,de bloemen,alles is zo 
zoet... en als ik kijk naar wat Gij 
hebt geschapen, dan weet ik dit 
alleen:het is zéér goed! Namens 
de kerkenraad een hartelijke 
groet, Henry Bos ouderling scriba
Van de predikant. Kleine 
terugblik. Voor het eerst hebben 
we als predikant en gemeente 
samen het Kerstfeest gevierd en 
het oude jaar afgesloten. Het Kin-
derkerstfeest was daadwerkelijk 
een feest. Dank aan de leiding van 
de zondagsschool! In de Kerst-
morgendienst was het thema 
‘Duurzaam Kerstfeest!’ Misschien 
een zinnige alternatieve kerst-
wens? In onze wegwerpcultuur 
is het van belang om niet met de 
kerstboom het kerstfeest, laat 
staan het Kerstkind weer ‘bij de 
straat te zetten’ zodra het nieu-
we jaar begonnen is. De herders 
gaan ons voor in een vruchtbare 
geloofshouding: in antwoord op 

wat de engel hun zei gingen ze 
daadwerkelijk naar Bethlehem en 
na gezien te hebben wat hun was 
gezegd getuigen ze ervan. Met 
andere woorden: ze maken werk 
van hun geloof door het gehoor-
de woord te verbinden met hun 
leven. Ook de houding van Maria 
is van belang: ze bewaart wat ze 
hoort en overweegt het in haar 
hart. Een mooi positief tegen-
wicht tegen een geestelijke fast-
foodcultuur waar we zelfs ook in 
de kerk zo gemakkelijk in kunnen 
vervallen.
Het was geweldig dat we een 
zanggroep konden vormen met 
zo’n 20 deelnemers. Wat zou het 
fijn wezen als we dat met Pasen 
weer zo zouden kunnen doen! 
Er zouden dan wel minimaal zes 
repetities nodig zijn. Gezien het 
plezier waarmee we zongen ver-
moed ik dat dat geen probleem 
zal zijn. Liefhebbers kunnen zich 
opgeven bij mij.
Pastoralia. In lief en leed weten 
we ons in wederkerig omzien 
met elkaar verbonden. Een blijk 
van meeleven, bijvoorbeeld in de 
vorm van een kaart, kan won-
deren doen. Opnieuw noem ik 
mevr. H. Leeuwerink-Schelhaas 
(Markeweg 60, 8398 GP Bles-
dijke), nu zij geheel aan haar bed 
gebonden is. Haar en allen die het 
in het bijzonder aangaat wensen 
we kracht en nabijheid van God, 
ook in mensen om hen heen. Dat 
kunnen wij zelf ook zijn.
Alvast noteren! Op zondag-
middag 11 februari is er in onze 
kerk een CONCERT door Can-
torij Emmeloord onder leiding 
van Jacoba Jongsma-Hoekstra. De 
Cantorij is een uitstekend kamer-
koor, bestaande uit een groep 
enthousiaste zangers en zange-
ressen. Het repertoire beslaat de 
hele periode van Renaissance tot 
hedendaagse klassieke muziek. 
Het doel is samen musiceren en 
de verschillende muziekstijlen in 
concerten ten gehore te brengen 
bij een breed publiek. Er zullen 
ook instrumentale bijdragen zijn. 
Het concert begint om 15 uur en 
zal ongeveer een uur duren. De 
toegang is gratis. Na afloop is er 
gelegenheid vrijwillig bij te dragen 
aan de bestrijding van de onkos-
ten. Aanbevolen!
Een hartelijke groet aan u, aan jou, 
ds Gerrit van den Dool
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Familieberichten kunt u mailen: henriette@topic-cc.nl, of sturen: Topic, Burg. J.C. van 
den Bergplein 34, 7642 GT Wierden. Berichten die maandag vóór 10.00 uur binnen zijn,
 worden opgenomen in de krant van die week, die op vrijdag of zaterdag bij de abonnees 
arriveert. Het tarief is € 0,39 per mm hoogte, per kolom, exclusief 21% BTW. 
Eén kolom is ca. 4 cm breed. Familieberichten bestaan uit 2-koloms advertenties. 

Lees verder op pagina 15
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BIJZoNDERE
 PAASACTIVITEIT?

Altijd al naar het Beloofde 
Land willen afreizen? Israël 
Idoed Reizen biedt rondrei-
zien aan voor jong en oud, 
onder meer Verdiepingsrei-
zen een bemoedigingsreizen.

Tijdens zo’n rondreis worden 
plaatsen bezocht die in Gods 
Woord van belang zijn. Ook 
natuurliefhebbers kunnen hun 
hart ophalen. Deelnemers keren 
zonder uitzondering verrijkt terug. 
Het doel van Idoed Reizen  is een 
verbinding te leggen met land en 
volk. 

Liefde van God merkbaar
Deelnemer Ton Holleman 
beschrijft hoe hij de reis ervoer: 
“De liefde van God is in alles 
merkbaar en ben ik nog dieper 
gaan voelen.” Holleman is onder 
de indruk van de Idoed-gids: “Hij 
wist zo ontzettend veel. Zowel 
van de geschiedenis van het 
Romeinse Rijk als van de Bijbelse 
geschiedenis. Het was op cultureel 
vlak en geloofsgebied een ware 
verdiepingsreis.”

Heimwee naar Beloofde Land
Een andere deelnemer is Monique 

Baron. Zij vond het hartverwar-
mend hoe zij werden ontvangen 
door de Israëliërs. Over het 
holocaust-herdenkingscentrum 
bij Yad Vashem zegt zij: “Dan zie 
je wat wij als christenen allemaal 
hebben gedaan en dat de Joden 
ons desondanks zo met open 
armen verwelkomen. Ik voelde 
mij echt beschaamd.” Het hoog-
tepunt voor haar was te mogen 
lopen waar ooit de Here Jezus 
heeft gelopen. “Het voelde als 
heimwee naar het Beloofde Land. 
Wie naar Israël geweest is, wil 
terugkomen.”

Wie naar Israël geweest is, wil terugkomen
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Reizen

Israël vanuit het hart (10 dagen) 
Israël Ontdekkingsreis (12 dagen) 
Israël Bemoedigingsreis (9 dagen) 
Bemoediging in het Hartland (9 of 12 dagen) 
Israël Natuurreis (11 dagen) 
Profetische reis Israël (11 dagen) 
Israël verdiepingsreis (11 dagen) 
Israël in Woord en beweging (10 dagen) 
Israël rondom het Meer van Galilea (11 dagen) 
Jongerenreis Israël (9 dagen) 
Verbindingsreis (11 of 15 dagen) 
Loofhuttenfeest & mars (15, 12 of 9 dagen) 
Wandelreis Israël (10 dagen) 
De zeven vruchten van het goede land (12 dagen)

Kies de reis uit die uw hart raakt

Uw hart verlangt naar Israël

Israël Idoed

T: 0314 - 363280 | E: info@israelidoedreizen.nl
www.israelidoedreizen.nl

Leg verbinding met het land 
en het volk van Israël
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