
Het nieuwe jaar is inmiddels 
enkele weken oud. Scho-
len zijn weer begonnen, het 
‘normale’ leven begint weer 
vorm te krijgen. Een blanco 
jaar ligt voor ons, waarin van 
alles kan gebeuren.

Er kan van alles 
gebeuren. Het leven kan alle kan-
ten opgaan. In het groot en in het 
klein. Op wereldniveau zien we 
dingen passeren die ons kunnen 
beangstigen, maar ook dingen die 
hoop geven. En dat geldt ook voor 
ons eigen leven. Er hoeft maar iets 
voor te vallen, zelfs in een fractie 
van een seconde, en we bekijken 
de wereld met andere ogen. Het 
zal nooit meer zijn zoals het was.

Geen controle
We zijn mens, we hebben geen 
controle over wat plaatsvindt op 
het wereldtoneel, in onze eigen 
omgeving, in ons eigen leven of het 
leven van mensen die ons dier-
baar zijn. Dat kan gevoelens van 
onrust, van angst oproepen. Wat 
willen we graag controleren, de 
touwtjes in handen houden. Al is 
het alleen maar het gevoel dat we 
grip hebben op de dingen - want 
we weten heus wel dat het anders 
is - alleen dat gevoel al kan ons 
een idee van veiligheid geven. Een 
rust, een kalmte. We zitten veilig in 
ons bootje.

Gevoel
En over dat gevoel wil ik het heb-
ben. Want daar mogen we iets 
mee doen, en zo aan het begin van 
het nieuwe jaar is dit misschien 
een mooi moment om een besluit 
te nemen. Want dat gevoel, dat 
idee, dat bootje, kan een soort 
van vervanger van God worden. 

En ik wil voorstellen dat wan-
neer dit voor ons geldt, we gaan 
proberen dit los te laten dit jaar. 
Een vals gevoel 
van veiligheid, van 
rust. Want het is 
een rust die zelf 
gecreëerd is, die 
van psychologische aard is. Maar 
God nodigt ons uit om naar Hem 
te kijken.

Petrus en Mozes
“Ik ben het”, zei Jezus tegen 
Petrus toen Hij door de storm 
over het water liep. “Ik ben het”, 
een uitspraak die doet denken 
aan de naam die God zichzelf 
gaf, lang geleden, toen een ander 

bang was. Bang voor dingen die 
gingen komen, geïntimideerd 
door een machtige heerser, zoals 

Petrus - veel later 
- bang was voor 
de kracht van de 
wind. “Namens 
wie moet ik spre-

ken?” vroeg Mozes aan God. 
“Ik ben die er zijn zal”, zei God 
toen, “IK ZAL ER ZIJN” (verta-
ling NBV). En die God gaat met 
ons mee. 

God van leven
Hoe hebben we God leren ken-
nen? Hoe heeft Hij zich laten zien 
in ons leven? Hoe spreekt Hij over 
zichzelf in de Bijbel, welke ver-

halen worden daarin over Hem 
verteld? Heeft Hij niet allang laten 
zien dat Hij de grote, betrouwbare 
God is, God van leven, van moge-
lijkheden, van een nieuwe start, 
van onverwachte gebeurtenissen? 
De Heer, de Heer, die liefdevol 
is en genadig, geduldig, trouw en 
waarachtig (Exodus 34)?

Dit jaar mogen we onze rust en 
onze vrede (opnieuw) in God gaan 
vinden. God is het begin van alles, 
ook in een turbulente wereld, in 
een turbulent leven. We mogen 
verwachtingsvol uitzien naar wat 
voor dingen Hij gaat doen. Wie 
weet gaan we verrast worden met 
hele mooi dingen.

Met het thema ‘Houd het sim-
pel’ wordt er op zondag 28 
januari een Welkomdienst in 
de Jozefkerk te Assen gevierd. 
Ds. R. Koopmans uit Assen zal 
voorgaan in de dienst, daarnaast 
wordt vocale medewerking ver-
zorgd door het Christelijk  
Mannenkoor Assen (CMA) 
o.l.v. Bert Duijst. Harm Hoeve 
bespeelt het orgel. Locatie:  
Jozefkerk, Collardslaan 2A Assen, 
aanvang: 19.00 uur, samenzang: 
18.45 uur. 

Samen zingen tot eer van God, 
dat is de missie van The Choir 
Company. Op zondagavond 4 
februari komt het koor, dat 
onder begeleiding zingt van diri-
gent Maarten Wassink, naar de 
Kruiskerk in Diever. Het koor 
bestaat uit mensen uit het hele 
land, ook uit Diever en omstre-
ken, en zal liederen van haar cd 
‘Met heel mijn hart’ zingen. Loca-
tie: Kruiskerk, Kruisstraat 1a, 
Diever, aanvang: 19.15 uur, toe-
gang gratis, collecte. 

Een groot gelegenheidskoor uit 
Den Ham en omstreken zal op 
4 februari optreden in een gos-
peldienst in de Gereformeerde 
Kerk. U kunt zelf ook meezingen: 
naast het optreden staat er veel 
samenzang op het programma. 
Deze Johannes de Heer dienst 
staat onder begeleiding van de 
welbekende en enthousiaste 
André Bijleveld. Locatie: Gere-
formeerde Kerk, Ommerweg 27, 
Den Ham, aanvang: 19.00 uur, 
collecte bij de uitgang.

De film won drie Oscars, waar-
onder Beste Film. Moonlight volgt 
drie periodes uit het leven van een 
jonge Afro-Amerikaanse man die 
worstelt met zijn identiteit, man-
nelijkheid en plaats in de wereld. 
Op 15 februari wordt de film 
vertoond in het Dominicanen 
Klooster (Assendorperstraat 29). 
Na afloop is er tijd voor een nage-
sprek met Hans Schoorlemmer. 
Aanvang: 19.30 uur, entree: € 5, 
reserveren: www.kloosterzwolle.
nl/programma/kloosterbioscoop

Welkomdienst  
Assen

The Choir Company 
in Diever

Gospeldienst  
Den Ham

Film Moonlight in 
klooster Zwolle
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Nog geen abonnee?

Anticiperen
DOOR P. BooMsMa, niJverdal

Wie zich de rijlessen herinnert, kent 
de term zeker. Vooruit kijken en 
proberen in te schatten wat er gaat 
gebeuren, is noodzakelijk om zo 
mogelijk veilig je doel te bereiken. In 
de kerk is het niet anders. Niet dat 
de kerk het doel niet zal bereiken, 
daar zorgt de Heer van de Kerk 
voor, maar onderweg onnodig brok-
ken maken, is hopelijk te voorko-
men door ons.

De gemeente waar ik bij hoor, is 
bezig met dat vooruitkijken. Hoe-
wel onze synode nog bezig is met 
de besluitvorming, wordt hier alvast 
gekeken hoe er dingen kunnen 
worden veranderd en aangepast. 
Hoe drie wijken kunnen worden 
samengevoegd tot één kerkenraad 
met drie pastorale secties. Efficiën-
ter werken is de bedoeling. Minder 
vergadertijd krijgen. Met minder 
ambtsdragers zorgen dat het leven 
van de gemeente alle kans krijgt 
om te groeien en te bloeien.  
De voorlopige plannen zijn voor-
gelegd aan de leden en positief 
ontvangen. Waarom zouden we tijd 
en talent verspillen aan wat niet 
voldoende goed werkt? Waarom 
investering vragen van mensen als 
het ook even goed anders kan en 
die investering anders kan worden 
benut?

Wat de synode doet, is meer ruimte 
geven aan de plaatselijke kerken 
om zelf te bepalen wat nodig is 
en hoe dat het best kan worden 
bereikt. Minder regelgeving dus. 
Daar zullen best bezwaren tegen 
zijn van hen die het altijd anders 
hebben gedaan. Maar in die zin 
hangen aan het verleden is zelden 
vruchtbaar. Uiteindelijk is vooruit kij-
ken logisch voor wie de Heer volgen.

Commentaar

“Ik ben het”, zei Jezus tegen Petrus toen Hij door de storm over het water liep.

door  

erika van der laan, 

schoonoord
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Nog een paar dagen, 
dan vertrekken mijn 

vrouw en ik naar het zuiden van 
Portugal. Niet alleen om te genie-
ten van de zon en de omgeving, 
dat ook, maar er zal moeten wor-
den gewerkt. Zondagse diensten 
en door de week wat nodig is aan 
pastoraat.

Het bijzondere van de diensten 
is het gezelschap. Alle kleuren die 
er te bedenken zijn in Nederland 
komen daar bij elkaar. En dan gaat 
het niet alleen om mensen die 
gewend zijn thuis naar de kerk te 
gaan. Er zijn er ook die dat daar 
zelden of nooit doen, maar wel 
wanneer zij voor langere of kor-

tere tijd in de Algarve zijn. Daarbij 
dan nog een enkele Canadees of 
Zuid-Afrikaan met Nederlandse 
voorouders. Samen zingen zij, 
samen bidden zij, samen luisteren 
en vieren zij.

Wanneer ik daar aan denk, herinner 
ik me de met lichte teleurstelling 
vertelde verhalen van mensen die 
in Indië en Nieuw –Guinea gewend 
waren om diensten mee te maken 
waar kerkmuren geen rol speelden. 
Of de aalmoezenier voorging of de 
dominee, het maakte niet uit. En 
dan kwam men terug in Nederland 
en bleek de afstand tussen de ver-
schillende kerkgenootschappen nog 
altijd groot te zijn. 

Natuurlijk is er sinds die tijd veel 
veranderd. Gelukkig wel. Onder 

de vlag van de PKN vonden drie 
kerkgenootschappen elkaar. De 
Gereformeerde kerken vrijgemaakt 
en de Nederlands Gereformeer-
den kunnen het steeds beter met 
elkaar vinden. Pinkstergemeenten 
en Evangelische gemeenten vinden 
elkaar. En zo is er meer te noemen. 

Wat is er aan de hand? Vervagen 
we samen, zodat verschillen niet 
meer spelen? Ook dat zal wel eens 
aan de orde zijn. Maar ik denk en 
hoop, dat het – bewust of onbe-
wust – eerder gaat om het besef 
dat Jezus bad om eenheid. Toen al. 
We hebben genoeg ellende gezien 
van het koesteren van eigen gelijk. 
Het vechten voor wat we zagen 
als ‘de waarheid’ maakte ons nogal 
eens blind voor wat Jezus ons had 
geleerd en laten zien. Dat wil niet 
zeggen dat er geen waarheid is, 
maar wij hebben die niet ‘in pacht’.  
Jezus zei van zichzelf dat Hij de 
waarheid was. Gericht zijn op Hem 
is dus de bedoeling.

Ik zal geen pleidooi voeren voor 
het bij elkaar komen van alle ker-
ken. Daarvoor zijn en blijven de 
verschillen te groot. Niet ieder-
een is weg van de geur van wie-
rook of van een preek van drie 
kwartier. Tijdens de kerstviering 
van de Katholieke Ouderen 
Bond in Nijverdal had ik het 
(uiteraard) ook over haar die 
de gezegende is onder de vrou-
wen, Maria. Na afloop bedankte 
iemand me. Zij had niet gedacht 
dat een protestant zo over Maria 
zou kunnen spreken. Ik heb 
geprobeerd duidelijk te maken 
dat wij haar beiden eren, maar 
een andere plaats geven. Voor 
hen is zij Middelares, voor ons 
niet. Maar duwt ons dat uiteen? 
We zijn beiden – hoe gebrekkig 
misschien ook – gericht op Jezus. 
Dankbaar voor het feit dat Hij 
kwam en voor wat Hij voor de 
mensheid deed.
Ik zie uit naar het vieren van die 
eenheid in de Algarve.

Voor Israël dan wel 
het Joodse volk was en is Jeruza-
lem een bijzondere stad. Dat heeft 
alles te maken met de tempel, 
teken van Gods tegenwoordigheid, 
van Gods aanwezigheid, van Gods 
nabijheid onder Zijn volk. 

Tempel
Maar sinds jaar en dag is Jeruzalem 
ook een omstreden stad. En dan 
te bedenken dat ‘Jeruzalem’ ‘stad 
van de vrede’ betekent. Die vrede 
is wel erg ver te zoeken. Dat is 
dus al eeuwen zo, en dat is er de 
laatste tijd niet beter op gewor-
den. Sinds de Amerikaanse presi-
dent Donald Trump Jeruzalem als 
hoofdstad van Israël erkende, op 6 
december jl. 

landbelofte 
Niet alleen in politieke zin is Jeru-
zalem een omstreden stad. Ze is 
dat ook in theologisch opzicht. 
Dat heeft te maken met de visie 
met betrekking tot de landbelofte 
voor Israël van Godswege. Verschil 
van mening, grote verdeeldheid op 
het kerkelijke erf. Is die landbelof-
te, inclusief de positie van Jeruza-
lem als hoofdstad, nog steeds van 
kracht of is die sinds Jezus Chris-
tus vervallen? Dat is dan de vraag.

aanbidden
In ieder geval geloven wij dat Jezus 
Christus teken van Gods tegen-
woordigheid, van Gods aanwezig-
heid, van Gods nabijheid onder 
Zijn volk is. In Hem heeft God 
onder ons gewoond. En dat rela-
tiveert heilige plaatsen en heilige 
huisjes, zelfs Jeruzalem en wat er 
nog van de tempel over is. In een 
gesprek met een Samaritaanse 
vrouw heeft Hij, Jezus, gezegd dat 
zij noch op de berg Gerizim noch 
te Jeruzalem zal bidden, want het 
gaat om aanbidden in Geest en in 

waarheid. Inderdaad, dan doen hei-
lige plaatsen en heilige huisjes er 
niet veel toe. Dat geldt ook voor 
Jeruzalem.

open hof
En toch: ook voor gelovigen uit 
de volkeren, uit de heidenen – ik 
bedoel: niet-joden – ook voor hen, 
voor ons is Jeruzalem een bijzon-
dere stad. Er zijn psalmen die tot 
uitdrukking brengen dat ook zij, 
gelovigen uit de volkeren, uit de 
heidenen naar de stad van God en 
het huis van God gaan – ik noem 
Psalm 87 en Psalm 68. Dat bete-
kent op z’n minst dat Jeruzalem 
niet nationalistisch of zelfs chau-

vinistisch door Israël dan wel het 
Joodse volk geannexeerd kan, mag 
worden. Ze moet open staan voor, 
ze moet een open 
hof zijn voor die 
gelovigen uit de 
volkeren, uit de 
heidenen. Ook zij 
mogen zich daar 
thuis weten, omdat de God van 
Israël niet alleen de God van het 
Joodse volk is. Op het Pinkster-
feest, in Jeruzalem, is dat ook geble-
ken, toen mensen uit allerlei wind-
streken daar verzameld waren.

nieuw Jeruzalem
Die gelovigen uit de volkeren, 

uit de heidenen denken bij Jeru-
zalem niet alleen aan het aardse, 
maar zeker ook aan het hemelse. 

Zoals de ziener 
op Patmos de hei-
lige stad zag, ‘een 
nieuw Jeruzalem, 
nederdalende uit 
de hemel, van 

God, getooid als een bruid, die 
voor haar man versierd is.’ Op 
aarde zal de stad van de vrede 
nooit van de grond komen, maar 
wel zal ze eens uit de hemel neer-
dalen. Met dat visioen voor ogen 
gaan wij Gods toekomst tegemoet. 
Altijd vragend om vrede voor het 
aardse Jeruzalem.

Eenheid vieren

‘Vraag om vrede voor Jeruza-
lem…’ - Psalm 122: 6

op aarde zal de stad van de vrede 
nooit van de Grond komen, maar 

wel zal ze eens uit de hemel 
neerdalen

even bomen 

40-dagenwandeling 
Kuinre
In de 40-dagentijd kunt u in Het 
Kuinderbos meewandelen met 
een 40-dagenwandeling. Elke 
dinsdag vanaf 20 februari tot en 
met 27 maart start de wande-
ling om 10.00 uur op de eerste 
Parkeerplaats aan de Hopweg. De 
eerste 10 minuten wordt in stilte 
gewandeld, daarna is er ruimte om 
te delen en wordt de wandeling 
pratend voortgezet. De wandeling 
duurt ongeveer 1 uur tot 5 kwar-
tier. Mocht de wandeling vanwege 
slecht weer geen doorgang vinden, 
dan vindt u die informatie op de 
facebook-pagina van de protestant-
se Kerk Kuinre en Blankenham.

Openbaring door 
Otto de Bruijne
Heeft u zich wel eens een voor-
stelling gemaakt van de angstaanja-
gende en hoopgevende beelden uit 
het boek Openbaring? Hoe doe je 
dat? Iets als ‘The Lord of the Rings’ 
of ‘Narnia’? Is het echt, is het sym-
bolisch? Woordkunstenaar Otto 
de Bruijne maakte studie van het 
boek Openbaring en besloot na het 
lezen van al die boeken een soort 
panorama te schilderen. Op 22 
februari kunt u iets van zoektocht 
en conclusies meemaken. De twaalf 
schilderijen, met een lengte van 9,6 
meter, komen met impressieteksten 
op beamerbeelden voorbij. Otto 
vertelt, u reageert. Locatie: Grote 
Kerk Steenwijk, 20.00 uur. 

Pre-marriage  
course 
Toe aan een volgende stap in je 
relatie? Yes, I do! is een leerzaam en 
gezellig weekend waarin je elkaar 
beter leert kennen op vlakken die 
je niet zo snel op een avondje uit 
bespreekt. En wat is er leuker dan 
samen met je geliefde een paar 
dagen over onderwerpen te praten 
die er echt toe doen? De verschil-
lende onderwerpen worden ingeleid 
door ervaren huwelijksbegeleiders 
van Family Ministries, waarna je ze 
met z’n tweeën bespreekt. Data: 9 
– 11 maart, conferentiecentrum De 
Betteld, Zelhem, € 135 all inclusive, 
opgeven: www.betteld.nl/yesido

Jeruzalem, stad van vrede

door ds. P. BooMsMa, 

niJverdal

drenthe

Vrij zijn weekend  
de Betteld
Wonderen zijn nog steeds het 
bewijs dat Jezus leeft en bestaat. 
Daarom is ‘Wonder boven won-
der’ het thema van het ‘Vrij Zijn 
Weekend’ op 27 en 28 januari met 
sprekers Wilkin van der Kamp, Wil-
lem Ouweneel, Jan Pool en Mar-
tin Koornstra. In elk van de zeven 
wonderen van Jezus, opgetekend 
door de evangelist Johannes, laten 
de sprekers je een unieke kant van 
Jezus zien. Op vrijdagavond is er 
een genezingsdienst met Martin 
Koornstra. Locatie: De Betteld Zel-
hem, start: 27/01-9.30 uur, einde: 
28/01-17.00 uur, toegang gratis, aan-
melden en info: www.vrijzijn.nl/con-
ferenties/vrij-zijn-weekend/

Vrede is wel erg ver te zoeken in Jeruzalem en dat is al eeuwen zo. De laatste tijd is het er niet beter op geworden.

door dr. Jan dirk 

Wassenaar, 

hellendoorn

Mail naar nieuws@ 
gezamenlijkzondagsblad.nl

Gratis plaatsing!

nieuWs voor heT GZ?
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aalden
Contactpersoon: Kerkstraat 16, 
7854 PG Aalden tel. 0591-371538
Kerkdienst 28 jan.: GK Aalden 
10.00 ds. B. Breunesse, Aalden. 
Doorstartzondag. Organist: Erik 
Nijzink. Knd. en oppas. Collecte: 
diaconie.

BovensMilde
Kerkdienst 28 jan.: 10.00 ds. S. 
Kits. Organist: Johanna Vos. Lied 
voor de dienst: NLB 209. Paas-
kaars aansteken: Maria Koning. 
Collecten: 1. Catechese en edu-
catie. 2. Kerk. Bij de uitgang: beheer. 
Oppas: aanwezig. Knd.: Renate 
Herben.
Wel en wee. Dhr. G. Koops, H.P. 
Sickensstr. 11-E, 9421 PJ, is 16 jan. 
opgenomen in het WZA met een 
longontsteking. We wensen hem 
een goed herstel toe!
Dienstmarkt. Traditioneel start 
de dienstenmarkt op de 1e zon-
dag van de lijdenstijd, 18 febr. De 
opbrengst van de dienstenmarkt 
gaat dit jaar naar Stg. Kiandutu Out-
reach Project (KOP). In het hart 
van de grote sloppenwijk Kiandutu 
in Kenia werkt de stichting. Zij zet 
zich in voor gezondheidszorg en 
onderwijs aan kansarme kinderen 
en hun ouders. Het leven van deze 
kinderen is moeizaam en uitzicht-
loos. Stg. KOP probeert hier ver-
andering in te krijgen. Dit project 
gaan we voor langere tijd financieel 
ondersteunen. Dit doen we door 
o.a. de opbrengst van verschillende 
acties en de dienstenmarkt. Dus 
werkgroepleden, gemeenteleden, 
jong of oud, zet weer uw of jouw 
schouders er onder. Het is voor 
iedereen een uitgelezen kans om 
je binnen de gemeente te laten 
zien. Wat is er leuker om samen of 
alleen iets te doen tegen een kleine 
vergoeding voor gemeenteleden 
of iemand buiten de kerk. Wat u/
jij gaat doen is niet belangrijk, het 
kan muziek maken zijn, eten koken, 
auto wassen, boodschappen doen 
of tuinwerkzaamheden. Het maakt 
niet uit. De Dienstenmarkt vindt 
aansluitend aan de kerkdienst plaats. 
Onder een kopje koffie/thee kunt 
u uw/jouw activiteit aanmelden en 
meer informatie krijgen over het 
project. De dienstenmarkt duurt 
tot 1 juni. Alvast bedankt voor uw/
jouw medewerking!
Jarig. 27 jan.: dhr. J. Koops, Stuur-
boord 216, 9422 HT Smilde: 88 jaar.
7 febr.: mw. J. Moes-Hopman, J. de 
Walstr. 14, 9421 PP: 84 jaar.
7 febr.: mw. L. de Bruijn-Uittenbo-
gaard, Hoofdweg 114, 9422 AM 
Smilde: 79 jaar.
Jubileum. Dhr. J. Hoogeveen en 
mw. H. Hoogeveen-Vos, Kanaalweg 
98, 9422 BH Smilde die op 30 jan. 
60 jaar zijn getrouwd.
Dhr. H. Bos en mw. T. Bos-Akker-
man, Magnoliastr. 35, 9421 RB die 
op 1 febr. 50 jaar zijn getrouwd.
Dhr. H. Sietsma en mw. C. Hunse, 
Bremstr. 11, 9421 RT die op 3 febr. 
30 jaar zijn getrouwd. Wij wensen 
u allen een fijne dag en Gods zegen 
voor de toekomst!
Flessenactie. 6 jan. was weer de 
jaarlijkse flessenactie. Ook dit jaar 
hebben we samengewerkt met 

‘Wij zijn Bovensmilde’, jeugdwerk 
Bovensmilde. Dat doen we nu voor 
het tweede jaar en dat is erg fijn. 
Zo ontmoeten we tijdens een leuke 
activiteit elkaar en zetten we ons 
in voor het dorp. De opbrengst en 
de kosten worden 50/50 verdeeld. 
Het jeugdwerk heeft van alle kinde-
ren die meegeholpen VIP’s gemaakt. 
Dat betekent dat zij alle activiteiten 
gratis mogen bezoeken. Wat ontzet-
tend leuk of niet dan. De opbrengst 
van de kerk gaat dit jaar naar de 
diabetes classic. Martijn Verschoor 
(ex-prof wielrenner in de ploeg 
met alleen maar sporters met dia-
betes) is daar het gezicht van. Op 
de website en Facebook is te zien 
hoe blij Martijn met dit bedrag is. 
Opbrengst: € 1.228,50! Dank aan 
alle vrijwilligers (van de kerk en uit 
het dorp) jong en oud.

coevorden
Contactpersoon: mw. J. Kramer-
Gossen, Eendrachtstr. 27, 7742 VJ 
Coevorden, tel. 0524-512538
Kerkdiensten 28 jan.: GK 
10.00 dhr. W. Kelder, Hoogeveen. 
Gez. stap-in-dienst. M.m.v. Living 
Lord Singers uit Diever. Thema: 
Dankbaarheid. Oppas: Myr-
the en Amber en Roelinda Kruit. 
Bloemendienst: mw. J. Jansen. 
Collecten: 1. Kerk. 2. Diaconie. 
Deurcollecte: ouderenwerk. De 
Hoeksteen 19.00 ds. H. Nagel-
hout. Sien-dienst. Organist: 
Jan Kamphuis. M.m.v. Chajim uit 
Schoonebeek. Thema: In het huis 
van mijn Vader. Na beide diensten is 
er koffiedrinken in de Hoeksteen.

erica
Contactpersoon: dhr. M. Boekeloo, 
De Welhaak 34, 7887 HK Erica
Kerkdienst 28 jan.: 9.30 ds. L. Van 
Rikxoort, Hardenberg. Collecten: 
1. Pastoraat. 2. Catechese en educa-
tie. Uitgangscollecte: pastoraat. Er is 
oppas en knd.

Gees
Contactpersoon: mw. H. Elders-Sik-
ken, Dorpsstraat 10 7863 PC Gees, 
tel. 0524-581992
Kerkdienst 28 jan.: 10.00 ds. A. 
ten Hove, Oosteinde. Jeugdkerk. 
Knd.: ja. Kaars aansteken: Lukas 
Aasman. O.v.d.: Willy Vugteveen. 
Organist: Jan Klok. Oppas: Linda 
Schipper en Malissa Pijpstra. Col-
lecten: 1. Catechese en educatie. 
2. Kerk. 3. Onderhoud. Bloemen-
groet: fam. H. Adema. Na de dienst 
is er koffiedrinken.

klaZienaveen
Contactpersoon: mw. G. Velzing-
Hessels, Noorderkeerkring 6 b, 
7891 CX Klazienaveen, tel. 0591-
312007
Kerkdienst 28 jan.: 9.30 dhr. B. 
Broers. O.v.d.: G. Velzing. Orga-
nist: M. Bruinewoud. Collecten: 1. 
Kerk. 2. Kerk. Bij de uitgang geluids-
installatie. Welkomstcie.: fam. G. 
Velzing. Knd.: Marion.

klaZienaveen-noord
Kerkdienst 28 jan.: 10.00 Mia 
de Bruin-Roffel. Organist: Wessel 
Voorn. O.v.d.: Wieneke. Welkom: 
Riet. 19.00 Klazienaveen-Noord-
Zingt. Thema: ‘Die goeie ouwe 
tijd’. Organist: Anne Unij. M.m.v. 

‘Voices of Christ’. Leiding: Mia de 
Bruin-Roffel.
Klazienaveen-Noord-Zingt!. 28 
jan. is er weer een Klazienaveen-
Noord-Zingt-avond in de Veenkerk. 
Thema: ‘Die goeie ouwe tijd’. M.m.v. 
de zanggroep ‘Voices of Christ’ uit 
Emmer-Compascuum. De samen-
zang wordt begeleid door organist 
Anne Unij. De zangavond begint om 
19.00 uur en de toegang is gratis. 
Wel wordt een collecte gehouden.

nieuW-aMsTerdaM/
veenoord
Contactpersoon: Noorderkerk, mw. 
G. Visser-Rigtering, Aletta Jacobs-
str. 70, 7844PB Veenoord, tel 0591-
553482
Kerkdienst 28 jan.: speciale 
dienst 10.00 gospelkoor Share 
gaat de gehele kerkdienst verzor-
gen met een speciaal programma. 
Thema: ‘Enter Into His Gates’. 
Dit is te vertalen als ‘Loop maar 
door, de deur is open’. Op een 
eigentijdse manier wordt dit thema 
tijdens de kerkdienst belicht. Na de 
dienst is er gelegenheid om koffie 
te drinken. O.v.d.: dhr. H. Vos. Kos-
ter: dhr. A. Engberts. Collecten: 
1. Eigen jeugdwerk. 2. Kerk. Bij de 
uitgang: gebouwen. Oppas: Annet 
Benus en Theresia Seip. Knd.: geen. 
Bediening beamer: Peter Ver-
maas. Ontvangst: fam. H. Wanders. 
Bloemendienst: mw. H. Doek. 
Autodienst: A. Kuik/T. Lunenborg.

nieuW-aMsTerdaM/
veenoord
Contactpersoon: Zuiderkerk, dhr. A. 
Meijering, Middenweg 78, 7844 KX 
Veenoord, tel. 0591-551346
Kerkdienst 28 jan.: 10.00 ds. E. 
Wisselink. Organist: mw. W. Mis-
ker. Collecten: 1. Diaconie. 2. Eigen 
gemeente. Uitgangscollecte: onder-
houd. Autodienst: mw. M. Meijer 
en mw. J. Jacobs: fam. A. Meijering; 
mw. G. Horstman en mw. M. v/d 
Veen: dhr. J. Sonneveld. Lector: 
Jits Wanders. O.v.d.: Lineke Hil-
berts. Oppas: Margriet Koopman. 
Bloemen: fam. Vegter. Koster: 
W. Meulman. Koffie: Jan en Jannie 
Meijerink. Ontvangst en nieuws-
brief: Geesje Reuvekamp en Hen-
nie Visser.
Weeksluiting Oldersheem. 26 
jan.: ds. J. van Breevoort.

schoonoord
Contactpersoon: mw. J. Schippers-
Elzing, Het Slag 9, 7848 CR Schoon-
oord, tel. 0591-381458
Kerkdienst 28 jan.: De Wijn-
gaard 9.30 ds. Jumelet, Erica. 
Collecten: 1. Missionair Werk 
en Kerkgroei PKN. 2. Kerk. Knd.: 
alle groepen. Autodienst: B. Eis-
ses. Oppas: Janny de Haan en Gea 
Habers. Bloemengroet: fam. H. 
Eising.
Sirkelslag. Op vrijdagavond 2 febr. 
is er voor de jeugd weer de wed-
strijd sirkelslag. Dit is een landelijk 
gebeuren en gaat om de eer om 
de beste groep van Nederland te 
worden.

ZWarTeMeer
Contactpersoon: dhr. B. Broers, 
Oude Zwarteweg 17, 7891 XH Kla-
zienaveen
Kerkdienst 28 jan.: PK 10.00 ds. 
Wiekenraad en past. Mirjam Oos-
ting. M.m.v gospelgroep ‘Together’. 
Organist: dhr. H. Kroon. Koster: 
fam. J. Hospers. Thema: ‘Verlost uit 
de slavernij’. De opbrengst van de 
collecte gaat, na aftrek van de kos-
ten van de dienst, naar de voedsel-
bank, waar ze het geld goed kunnen 

gebruiken, bijv. voor een extraatje 
bij de verjaardag van kinderen.
Feestelijke fusiedienst. 14 jan. 
was het dan zover: vanaf deze dag 
zijn de Prot. Gem. Zwartemeer-Bar-
gercompascuum en de Geref. Kerk 
Zwartemeer officieel gefuseerd tot 
Prot. Gem. Zwartemeer. Dit alles 
mochten wij vieren in een feeste-
lijke dienst die geleid werd door 
Reinoud Wentink en Bert Broers 
en muzikaal opgeluisterd werd 
door de fam. Kloppenburg op orgel 
en trompet. Bij de deur van de kerk 
hangt het nieuwe bordje van onze 
gemeente. ‘Welkom’, staat er op 
en iedereen mocht zich dan ook 
welkom voelen. We zijn blij met alle 
gasten die we mochten ontvangen. 
Uit de dorpen om ons heen, uit de 
classis Emmen, uit de wijdere omge-
ving tot Groningen aan toe kwa-
men de mensen naar deze dienst. 
Aan het begin van de dienst werden 
de liturgische voorwerpen, die bij 
de afscheidsdienst van de Kapel 
naar buiten waren gedragen, naar 
binnen gebracht en op hun nieuwe 
plek gezet. Na votum en groet nam 
notaris mr. Ernst Rosenbaum plaats 
aan een tafel, waar de akten pas-
seerden. Aan de hand van 1 Kro-
nieken 6: 8-13 werden woorden 
gesproken van dankbaarheid, en de 
wens dat we samen mogen uitdra-
gen wat het betekent om kerk in 
het dorp Zwartemeer te zijn. In de 
gebeden is Gods zegen over onze 
nieuwe gemeente uitgesproken. 
Na de dienst hebben we geluisterd 
naar de bemoedigende woorden 
van Bert Kolkman en van adviseur 
Jenneke Span, die ons tijdens het 
hele fusieproces bijgestaan heeft. Bij 
het koffiedrinken kwamen we bijna 
ruimte en stoelen te kort, maar het 
ging allemaal net. Iedereen was zeer 
te spreken en wij mogen terugkij-
ken op een fijne en gezegende och-
tend. En zo kunnen wij vol vertrou-
wen de toekomst tegemoet. Bert 
Broers en Reinoud Wentink.
De Praom in de kerk. Daags na 
de ‘fusiedienst’ op 15 jan., ontvin-
gen we alweer gasten in wat nu de 
prot. kerk heet. Alle groepen van 
chr. basisschool ‘De Praom’ waren 
welkom in de kerk. Fijn dat dit zo 
kon en wat kwamen er ook veel 
vragen en opmerkingen over allerlei 
dingen! De kinderen mochten de 
preekstoel beklimmen en later de 
orgelzolder, het doopwater voelen 
of op de knielbank knielen. Een half 
uur was haast te kort. We sloten 
af in de ‘kantine’, zoals een van de 
kinderen uit de jongste groepen zei, 
met limonade en iets om te snoe-
pen. Al eerder waren we op school 
en in de klassen geweest. We hopen 
dat er wéér een vervolg komt op 
dit contactmoment, want de kinde-
ren (en hun ouders) zijn ook elke 
zondag welkom! Reinoud Wentink 
en Bert Broers.

daarle
Kerkdiensten 28 jan.: 9.30 ds. B. 
Heusinkveld. 15.00 ds. B. Heusink-
veld. Jongerendienst. Organisten: 
dhr. G. Diepeveen en dhr. R. Roelofs. 
Knd.: Lian Kamphuis (1, 2) en Dian-
ne Seigers (3, 4). Oppas: Rosa Roe-
rink, Zwanet Boeschen-Hospers en 
Anniek Reefhuis. Collecten: kerk 
en onderhoud/jeugd. Bloemen 
bezorgen: Miny Reimink.

dedeMsvaarT
Contactpersoon: dhr. W. Jong-
bloed, Mendelssohnstr. 8, 7701 TS 
Dedemsvaart, tel. 0523-613642

Kerkdiensten 28 jan.: Van 
Dedemkerk 9.30 ds. G. Brandorff. 
O.v.d.: Ellen Kok. Organist: Jan 
Ferdinand Hooikammer. Lector: 
Betsy Romkes. De H. Doop zal 
worden bediend aan Mason Storm 
Noud Post. Mason werd op 13 
okt. 2017 geboren, z.v. Mireille en 
Steffan (Reuverswerf 6) en broer-
tje van Ashley, Danillo, Finn, Faylin, 
Liam, Theresia en Lisa. Koster: 
Henk Zomer. 19.00 ds. K. van Sta-
veren. O.v.d.: Piet van Kesteren. 
Organist: dhr. J. Plender. Koster: 
Henk Zomer. M.m.v. het Interker-
kelijk Gospelkoor ‘Nooit alleen’ uit 
Gramsbergen. o.l.v. Marjan Snippe. 
Thema: ‘Gratis’. U bent van harte 
welkom. Collecten: PKW. Bij de 
uitgang: diaconie. Kindercollecte: 
Ronald MacDonald Kinderfonds. 
Deze instelling zorgt ervoor, d.m.v. 
de Ronald MacDonald Huizen, dat 
zieke kinderen en hun familie dicht 
bij elkaar kunnen zijn. Oppas: San-
dra Kempenaar, Windelien Veerman 
en Marjan van Garderen. Knd.: 
groep 1 t/m 8.
Van Dedem Marke: 27 jan.: 
team RKK. Organist: Arjen Hagels.
Zieken. CFH, Rheezerweg 73, 
7771 TD Hardenberg: dhr. G. 
Bloemberg, Nieuwewijk 31, afd. De 
Baander, k. 29; mw. F. Odink, Zwiers-
str. 35, Zandpad, k. 6.
Isala, Dokter van Heesweg 2, 8025 
AB Zwolle, Postbus 10400, 8000 
GK Zwolle: mw. Van Faassen, De 
Valeriaan 50.
Zorgspectrum het Zand Holle-
wandsweg 17, 8014 BE Zwolle: dhr. 
G. Kampinga, Langewijk 284/a, afd. 
Het Vuursteen, k. 16.
Verhuizing. Mw. T. Kamps-de 
Jonge, De Tjalk 1, is verhuisd naar 
Kalanderij 6, 7776 XW Slagharen,
Activiteiten. 29 jan.: Huiskamer-
tour Zuidwest.
1 febr.: 19.30 uur sectie NW 1, 2, 3 
cursus schilderen (De Fontein).
7 febr.: Vragenuurtje: De kerkenraad 
vindt het belangrijk dat het voor 
gemeenteleden duidelijk is welke 
weg we zijn ingeslagen en dat er 
duidelijke antwoorden worden 
gegeven op vragen die er misschien 
leven. Daarom is voorafgaande aan 
de moderamenvergaderingen gele-
genheid om vragen te stellen aan 
enkele leden van het moderamen 
en de kerkenraad. De eerstvol-
gende kans is op 7 febr. van 19.00-
19.45 uur in De Antenne.

den haM
Contactpersoon: dhr. G. Prenger, 
De Mute 61, 7683XT Den Ham, tel. 
0546-671747, gprenger@caiway.nl
Kerkdiensten 28 jan.: GK 
10.00 ds. C. Elsinga. O.v.d.: groep 
B. Knd.: peuters: Henriët Bouw-
huis en Gerja Hemmink; groe-
pen 1 t/m 8. Oppas: zaal 6: Judy 
Minkjan, Dorien Dood en Lian 
Immink. 19.00 ds. G. de Goeijen. 
Gez. dienst. Collecten: 1. N.b. 2. 
Alg. Kerkelijke Arbeid. Deurcol-
lecte: kerk. HK 19.00 ds. J. Borst, 
Sleen. Evang.-dienst. M.m.v. Cantate 
Deo. Collecten: 1. Leprazending. 
2. Kerkrentmeesters. Deurcollecte: 
Beeld en geluid.
Gospeldienst (meezing - Johan-
nes de Heer - dienst) in 2018, 4 
febr. 4 febr. hebben we André Bijle-
veld uitgenodigd voor een meezing 
Johannes de Heer dienst. In het 
vorige kerkblaadje stond er al het 
een en ander over beschreven. Wat 
zou het geweldig zijn om met een 
groot koor die middag en avond te 
gaan zingen! Inmiddels hebben de 

Lees verder op pagina 4

berichten uit de gemeente 
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eerste mensen zich al op gegeven. 
Geweldig! Hierbij nog even de info: 
Start om 13.30 uur in de kerkzaal. 
We oefenen verschillende liederen 
die we ’s avonds laten horen in de 
dienst. Rond 15.00 uur drinken we 
samen koffie en thee en om onge-
veer 17.30 uur willen we samen 
eten. Voor soep wordt gezorgd, 
maar neemt u wel uw eigen brood 
mee? Om 19.00 uur start de dienst 
en deze zal ongeveer een uur 
duren. Dus… houdt u van zingen 
in een koor (u hoeft zeker geen 
zangstem te hebben, het gaat vooral 
om het plezier en samen iets doen 
en ook leeftijd is onbelangrijk) en 
vindt u het leuk aan te sluiten, geeft 
u zich dan op. Neem gerust vrien-
den en kennissen van elders mee, 
iedereen is welkom! U kunt zich 
opgeven bij Marjanne Kremer (mail: 
molsman@hetnet.nl) of onder-
staand briefje in de brievenbus 
deponeren aan de Mute 1. Opgave 
kan tot 26 jan. Hartelijke groeten 
van de gospeldienstcie.

GraMsBerGen
Contactpersoon: dhr. M. Pasjes, 
Goordijk 22, 7783 BB Gramsber-
gen, tel. 0524-561509
Kerkdienst 28 jan.: 10.00 ds. 
R. Biewinga. H.A. O.v.d: mw. M. 
Lohuis. Collecten: Noodhulp. Bij 
de uitgang: diaconie: kerkbeheer. 
19.00 ds. R. Biewinga. H.A. O.v.d.: 
mw. G. Hulzebosch. Collecten: 
Noodhulp. Bij de uitgang: kerkbe-
heer. Organisten: Harold Gos-
sen en Margriet Nijenhuis. Knd.: 
Maaike Veldsink. Huispaaskaars 
aansteken: Hidde Nijland.
Zieken. Ziekenhuis Hardenberg: 
mw. Jenny Beenen-Brink, De Hoge 
Esch 48, is nog opgenomen in het 
ziekenhuis Hardenberg
Dhr. Albert Lennips, Loozermars-
Noord 50, is opgenomen in de Isala 
kliniek te Zwolle waar hij een hart-
operatie moest ondergaan. Hij ver-
blijft op de 5e verdieping k. 139.
Dhr. Bert Sloots, Leemkoele 6, is 
opgenomen in het UMCG te Gro-
ningen. Hij is opgenomen voor 
opnieuw een buikoperatie.
Mw. Nine Slatman-Seymonsbergen, 
De Rondweg 37, is opgenomen in 
het ZGT te Almelo, ze verblijft op k. 
402 Noord.
Thuisgekomen uit UMCG Gronin-
gen: mw. J. Plomp-Hamberg, Pof-
fertshut 2.
Na een rugoperatie afgelopen week 
is thuisgekomen uit Isala kliniek dhr. 
Evert Zweers. Wij wensen hem een 

spoedig herstel toe.
In het CFH zijn opgenomen: mw. G. 
Vasse-Tromp voor revalidatie; dhr. 
G. Kiewiet, Rondweg 21, ook voor 
revalidatie, 1e verdieping Unit k. 8; 
dhr. J. Hamberg, De Oostermaat 19.
Actie Kerkbalans 2018. ‘Geef 
voor je kerk’ is het thema van de 
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 vrijwilligers in bijvoorbeeld 
jeugdwerk, ouderenpastoraat of 
evangelisatie naar voren gebracht 
worden. De vaste vrijwillige bijdrage 
is onontbeerlijk als we samen een 
actieve levende kerkelijke gemeente 
willen zijn, een kerk waar iedereen 
altijd terecht kan.
Alpha cursus. Voor de één is het 
een eerste kennismaking met, voor 
de ander is het weer ophalen van 
kennis en/of het weer aanwakkeren 
van het geloof(svuur). Hoe dan ook, 
met elkaar spreken over ons per-
soonlijk geloof, maakt dat je (nog) 
bewuster bezig bent met jouw plek 
in de wereldwijde geloofsgemeen-
schap. Spreekt dit je aan? Mocht jij/
jullie mee willen doen of een eerste 
avond willen ‘proeven’ aan de cur-
sus 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
Noodhulp. Sinds 2012 is de wes-
telijke provincie Rakhine, grenzend 
aan Bangladesh, regelmatig het 
toneel van gewelddadig treffen tus-
sen de verschillende bevolkings-
groepen in het gebied. Als gevolg 
van dit geweld tussen de boeddhis-
tische meerderheid en de islamiti-
sche Rohingya zijn vooral de laat-
sten van huis en haard verdreven. 
Zij hebben een heenkomen gezocht 
in vluchtelingenkampen in Myanmar 
en Bangladesh.
Ruim 620.000 Rohingya’s uit Myan-
mar zijn naar Bangladesh gevlucht 
na oplaaiende gevechten op 25 aug. 
2017. De toestroom komt bovenop 
de 200.000 Rohingya-vluchtelingen 
die al in Bangladesh verbleven. Hon-
derdduizenden Rohingya’s zijn nog 
in Myanmar, nagenoeg afgesloten 
van humanitaire hulp. De mensen 
die Bangladesh weten te bereiken, 
leven onder erbarmelijke omstan-
digheden in geïmproviseerde kam-
pen. Er is dringend behoefte aan 
onderdak, schoon water en voedsel. 

Vele zieken en gewonden ontberen 
noodzakelijke medische zorg. Een 
groot aantal mensen lijdt aan lucht-
weginfecties en ernstige diarree als 
gevolg van de slechte hygiëne. Helpt 
u mee en geef! Kerk in Actie.
Pleegouders gezocht. Dag, mijn 
naam is Esther Rooseboom, ik werk 
bij Trias Jeugdhulp, afd. pleegzorg en 
ben bezig met een campagne voor 
het werven van nieuwe pleeggezin-
nen. We zijn op zoek naar mensen 
die hun huis en hart open willen 
stellen en de zorg en opvoeding van 
een kind (tijdelijk) op zich willen 
nemen. Concreet hebben we op dit 
moment plekken nodig waar kinde-
ren een weekend in de maand kun-
nen zijn en opvang voor pubers.
Jarig D.V. 3 febr.: mw. G. van der 
Graaf-Winters, het Weerdje 32, 
7783 CT Gramsbergen: 87 jaar.

hardenBerG-heeMse
Contactpersoon: mw. C. Olsman, 
Vechtvoorde 5, 7772 VA Harden-
berg, tel. 0523-272019
Heemser Esch. Overleden. 12 
jan. is, na een slopende chronische 
ziekte, overleden Albert Dorman. 
Hij is 75 jaar geworden. Ab woonde 
met zijn vrouw Alie in de Bekke, 
Burg Bramerstr. 77, voorheen 50 
jaar aan de Oelenveerstraat. Ab 
was een erg hulpvaardige man, hield 
van gezelligheid. Hij zag altijd weer 
mogelijkheden iets van het leven 
te maken. De afscheidsdienst was 
op 18 jan. in De Lariks, waarna hij 
begraven is op de Larikshof. We 
leven mee met zijn vrouw Alie, zijn 
twee dochters, hun partners en 
kleinkinderen. Hartelijk dank voor 
het bloemstuk van afgelopen zon-
dag. Dat heeft me heel goed gedaan. 
Hartelijke groet, Albert Hutten.
Heemse West. Zieken. Mw. K. 
Drenthen-Bakker, Polenweg 5, is 
opgenomen in het Hardenbergse 
ziekenhuis. Daar verblijft ook dhr. E. 
Vedelaar, Jachthuisweg 4.
Dhr. H. Mulder, Polenweg 9, verblijft 
in het Vechtdalhuis te Hardenberg 
(Karel Doormanlaan 17, 7772 XW).
Mw. G. Sturris-Bouwhuis verblijft in 
Aleida Kramer te Coevorden.
In het CFH verblijven mw. M. Slot-
man-Pullen, Ulfershof 12 en mw. H. 
Kerkdijk-ter Wielen, Burg. Schuite-
str. 80.
Dhr. G. Kerkdijk, Scholtensdijk 26, 
is weer thuis. We denken ook aan 
allen die zorgen hebben binnen 
hun gezin, familie of vriendenkring. 
Vergeten we de zieken niet in onze 
aandacht en gebeden!
Bedankt. Ik wil iedereen bedanken 
voor een kaart, telefoon of bezoek 

voor mijn 90e verjaardag. E.J Stoe-
ten.
Hartelijk dank voor de vele kaarten 
en de prachtige bloemen die we 
namens de kerk mochten ontvan-
gen voor ons 40-jarig huwelijk. Alof 
en Dini Tuenter Rheezerveen.
Marslanden. Zieken. Alle zieken 
en mensen met zorg veel sterkte 
toegewenst.
Geboren. Op 8 jan. werd Evy 
Lisanne Meilink (roepnaam Evy) 
geboren. Dochter van Jelle en Mir-
jam en zusje van Elise.Mayke en 
Kyra. Adres: Molckenbourstr. 51.
Jubileum. 22 jan. is de fam. Pruntel-
Jonkman 60 jaar getrouwd. Adres: 
Hundekovenstr. 4.
Centrum-Noord. Zieken. Mw. 
van der Kamp-Schutte (Bramerstr. 
90) verblijft in het RZZ.
Mw. Lanting-Sikkenga (Bramerstr. 
40) is in de Isala klinieken te Zwolle 
opgenomen.
Dhr. P. Roosjes is in het UMC te 
Groningen.
In het hospice verblijft dhr. G. Len-
ters (Havenweg).
Voor revalidatie verblijven in CFH: 
mw. Kingma (Havenweg), dhr. Klok-
kers (Pothofweg) en dhr. Compagne 
(Badhuisplein).
16 jan. is op 90-jarige leeftijd over-
leden mw. Jennie ten Brinke-Breu-
kelman (Oostloorn). We leven mee 
met haar kinderen, klein- en achter-
kleinkinderen, familie en vrienden.
Kleintje Kerk. Kom 4 febr. naar 
de eerste ‘kleintje kerk’ dienst: een 
korte dienst van ongeveer een half 
uurtje. Maar dat is niet het enige 
verschil met een gewone kerk-
dienst. We gebruiken You Tube, er 
is een enkel gebed, een toespraakje 
dat aan het denken zet, tot slot een 
lied om mee te zingen (als je wilt). 
Bedoeld voor iedereen, maar speci-
aal voor jou als je tussen de 18 en 
35 jaar bent. Thema: Dat kan geen 
toeval zijn. We beginnen 12.00 uur 
in de Höftekerk. Maar vanaf 11.00 
uur kun je al in de Schakel terecht 
voor een kop koffie. Een goed begin 
van de zondagmorgen en de nieu-
we week!
Centrum-Zuid. Zieken. CFH, 
revalidatie unit 1: mw. J. Westerman-
Willering, Stationsstr. 18.
RZZ: dhr. B. Spijkers, Bruchterbeek-
weg 18, Brucht.
Liefhebbers tuinieren gezocht 
voor Vechtdalhuis. ‘Wij maken tui-
nieren voor bewoners Vechtdal-
huis mogelijk’. Naast de Petrakerk 
is zeer recent het Vechtdalhuis 
geopend, een woonzorgvoorziening 
voor mensen met geheugenproble-
men en dementie. Heel graag willen 

we daarvoor en met de bewoners 
een klein stukje grond onderhou-
den (een tuinhuisje staat er al), en 
daar groente e.d. verbouwen. Een 
moestuintje dus, van ongeveer 8 
bij 4 meter. Dat is voor sommige 
bewoners ook heel leuk. De diaco-
nie ondersteunt het project door 
zaaigoed e.d. ter beschikking te 
stellen. Welke man/vrouw vindt het 
leuk om dit met en voor de bewo-
ners te gaan doen? Laat het dan 
even weten aan pjhnoordmans@
gmail.com of tel. 261507 (ds. Pieter 
Noordmans). Ik breng jullie dan 
in contact met de leiding van het 
Vechtdalhuis! Kom op, doen!
Baalderveld. Zieken. Mw. Lambe-
rink, Gele Lis 17, heeft al een tijdje 
verschillende klachten. Zij weet 
nu dat ze niet beter zal worden. 
Samen met haar man wil zij er op 
een positieve manier mee omgaan 
en passen ze hun dagelijks leven zo 
goed mogelijk aan.
Gerrit Veurik, Boterbloem 101, ver-
blijft in het UMCG (afd. E2, k. 95). 
Miranda Herbers mocht thuisko-
men uit het ziekenhuis. We wensen 
al de zieken kracht en zegen toe en 
leven met elkaar mee. 
Jarig. 22 jan.: mw. H. Valkman-
Derks, De Spinde 303, 7772 HE 
Hardenberg: 89 jaar.
24 jan.: mw. J. Olthof-Ottes, Vecht-
voorde 30, 7772 VC Hardenberg: 
82 jaar.
24 jan.: mw. G. Vasse-Kloosterman, 
Bruchterweg 59, 7772 BG Harden-
berg: 80 jaar.
25 jan.: mw. F. Schutte-Klooster, De 
Spinde 22, 7772 HB Hardenberg: 
91 jaar.
25 jan.: mw. A. Potgieter-Olthof, 
Witte de Withstr. 15, 7772 XV  
Hardenberg: 86 jaar.
26 jan.: mw. L. Bakker-Thalen, Sal-
land 52, 7772 CZ Hardenberg:  
88 jaar.

luTTen/slaGharen
Contactpersoon: mw. G. van Dijk, 
Anerweg-Zuid 15a, 7775 AN Lutten
Kerkdiensten 28 jan.: Lantaarn 
10.00 ds. W. Piksen. Oec. dienst. 
O.v.d.: fam. v/d Graaf. Organist: 
dhr. W. Odink. Oppas: mw. L. Mul-
der. Ontvangstcomité: mw. A. de 
Jager en mw. D. Brink. Beamer: dhr. 
J. Pot. Kapel Schuinesloot 9.30 
dhr. W. Meijer, Hardenberg. Kruis-
kerk 19.00 ds. J.de Kok, Wilsum. 
O.v.d.: fam. v/d Graaf. Organist: 
dhr. H. Kemink.
Zieken. Mw. Soer-Stoffers (Aner-
weg-Noord 136, 7775 AW Lutten) 
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Stilte en rust zijn 
de meest schaarse kostbaarhe-
den van onze tijd. Het leven jaagt 
ons op. Gezin, familie, werk, kerk, 
school, sportclub, alles en ieder-
een stelt eisen en claimt onze 
aandacht en tijd. Ook buitenshuis 
heerst onrust. Voorbijrazend ver-
keer, stampende muziek in winkels, 
drommen e-bikers op fietspaden 
en vele hardlopers langs ’s Heren 
wegen. En dan de moderne media 
en de mobiele telefoon. O die 
mobieltjes. In broekzakken, hand-
palmen en op eettafels domineren 
ze onze leefwereld. Ieder berichtje 
moet beantwoord 
worden, en wel nu 
meteen. Sociale 
media mogen een 
vooruitgang zijn in 
communicatiemo-
gelijkheden, maar 
zijn we er socia-
ler door geworden, dragen ze bij 
aan ons welzijn? Zeven dagen per 
week staan we ‘aan’. Mag ik even 
‘uit’ alsjeblieft?

Zingeving
Ieder mens heeft op zijn tijd rust 
en stilte nodig. Geen 21e eeuwer 
die daar aan twijfelt. Sterker nog, 
zoeken naar rust en stilte is een 
regelrechte hype, getuige de enor-
me populariteit van meditatie, yoga 
en mindfulness. Google maar eens 
een uurtje. Wat er niet voorbij 
komt aan stilte-initiatieven: stilte-
retraites, stilteruimtes, stiltecoupés, 
stiltewandelingen. In rust en stilte 
willen we raken aan ons ‘inner self’. 
De ‘maand van de filosofie’ 2017 
was zelfs gewijd aan rust. 

“Stilte is het nieuwe goud”, ver-
kondigt meditatieleraar Tijn Tou-
ber. Zes jaar geleden was hij ini-
tiatiefnemer van het stilteproject 
Stadsverlichting, waarbij een kleine 
duizend huiskamers maandelijks 
opengesteld worden om samen 
een uur stil te zijn. Touber schrijft 
boeken, begeleidt stilteretraites, 
organiseert cursussen en geeft 
meditatieconcerten. De populari-
teit van meditatie, yoga en mind-
fulness schrijft hij toe aan een 
behoefte aan zingeving. (Trouw 24 
april 2017)

Zes plus één
Het levensritme van de moderne 
mens lijkt in de verste verte niet 
op Gods ritme. Dat ritme is kort-

weg aan te duiden 
als ‘zes plus een’: 
na zes dagen van 
activiteit gunt 
God zichzelf een 
dag rust. Vanaf het 
begin adviseert 
Hij ook de mens 

dat ritme aan te houden: ook wij 
mogen na zes drukke dagen een 
dag rusten. De rust van de sabbat. 
Of - zoals de christenheid het op 
een zeker moment in de geschie-
denis vertaalde - de zondagsrust. 
Kennelijk hebben christenen 
in deze tijd met dit Goddelijke 
advies goud in handen. Wat doen 
we eigenlijk met dat oude goud? 

Ja vroeger, toen wisten we het 
wel. Op zondag heersten alom 
rust en stilte. Gewerkt werd er 
sowieso niet. Recreëren en ont-
spannen deed je thuis, in familie-
kring, met hooguit een middag-
wandelingetje in de buitenlucht. 
De kerk kon rustig de tijd nemen 
om ons geestelijk voedsel te ver-
zorgen, want het was geen uit-

zondering dat gelovigen twee tot 
drie maal op zondag een dienst 
bijwoonden. 

Zondagsrust
Bestaat dat nog, dit soort zondags-
rust? We gaan te rade bij iemand 
die het weten kan, de voorzitter 
van de Nederlandse Vereniging 
tot bevordering van de Zondags-
rust en de Zondagsheiliging, Dirk 
van der Sluis (78). Deze landelijke 
vereniging met leden uit verschil-
lende kerken, houdt kantoor in 
Rhenen, maar de voorzitter woont 
in Genemuiden. Dus reizen wij af 
naar de kop van Overijssel op een 
stormachtige nazomerdag, waarop 
de wind te keer gaat met wind-
kracht 7. Met een brede zwaai van 
de voordeur worden we allerhar-
telijkst ontvangen door Van der 
Sluis en zijn echtgenote. Vanuit de 
storm stappen we zo de rust bin-
nen van een lichte doorzonwoning 
zonder televisie of computer, met 
een rustgevende wand-bedekken-
de boekenkast. Hier wordt nog 
veelvuldig gelezen. Hier niet de 
onrust van een jachtig leven. Is dat 
de gevorderde leeftijd van onze 
gesprekspartner of gaat dat dieper? 

heilzaam
“Ons idee is dat stilte en rust op 
zondag niet alleen heilzaam zijn 
voor onszelf, maar voor alle men-
sen. Die rust draagt bij aan het 
geestelijk en lichamelijk welzijn 
van ons volk. Daarom spreken we 
niet alleen reformatorische gelo-
vigen aan, maar ook mensen uit 
andere kringen en kerken. Som-
migen - en dat zijn er best veel - 
geven invulling aan de zondagsrust 
om sociale redenen. Welzijn hangt 
wel degelijk ook af van de invulling 
van de zondag”, zegt Van der Sluis. 
Het is zijn innerlijke en vaste over-
tuiging. “Onze vereniging gaat uit 
van een principiële benadering. Als 
gelovige mag je alles, als het maar 
niet in strijd is met Gods woord. 
Het vierde gebod hebben wij niet 

bedacht, dat heeft God gegeven, 
het is Gods wet. Dat brengen 
wij via onze vereniging onder de 
aandacht. Het is allesbehalve onze 
bedoeling ons daarmee te verhef-
fen boven mensen 
die het niet met 
ons eens zijn. Wij 
zijn er gewoon 
diep van overtuigd 
dat rusten op de 
zondag volgens 
Gods gebod het 
heil van mensen dient. Soms noemt 
men ons hard, maar we zijn niet 
hard. Wel scherp. Waar de zondag 
verdwijnt, verdwijnt de rust. Daar 
wordt het gebod verlaten.”

Toch heeft de reformatorische 
gezindte een negatief imago, mede 
dankzij haar benadering van de 
zondag. Dat betreurt Van der Sluis. 
“Het is spijtig dat wat als nega-
tief gezien wordt, juist het meest 
positieve is wat je kunt bedenken. 
Daarom proberen we onze missie 
zo positief en eenvoudig mogelijk 
en in hedendaagse taal te ver-
woorden. Wat gegrond is op Gods 
woord, is het beste wat de mens 
kan overkomen. Ik zou het wel wil-
len uitroepen: ‘Mensen denk daar 
eens over na!’ Wat zou het fijn zijn 
als brede lagen van de bevolking 
dit zouden willen zien. Dat is mijn 
diepe verlangen. Ik voel ook mede-
lijden: arme mensen, zo ver verwij-
derd van Gods woord, God die zo 
het beste met je voor heeft. Die de 
zondag ingesteld heeft, zodat je tot 
rust mag komen. Wat zou ik graag 
een kentering willen zien en een 
terugkeer naar de zondag.”

diversiteit
Wat doet de Vereniging dan om 
dit bekend te maken? “We voe-
ren gesprekken. Met gemeente-
raden overal in het land en met 
politici van verschillende politieke 
partijen. We maken gebruik van 
inspraakmogelijkheden tijdens 
raads- en commissievergaderin-

gen. Op die manier houden we de 
diversiteit van de samenleving in 
het oog, want daar willen we zorg-
vuldig mee omgaan. We accepte-
ren en respecteren die diversiteit, 

maar willen wél 
Gods woord laten 
horen. ‘Respecte-
ren’ wil niet zeg-
gen ‘honoreren’.” 
“In 2009 zijn we 
bij - toen nog 
- prins Willem 

Alexander en prinses Maxima op 
bezoek geweest. Zij ontvingen 
ons hartelijk. We vertelden hun 
onder meer een anekdote over 
zijn grootmoeder Wilhelmina. Hoe 
zij op een keer de troepen kwam 
controleren en bij die gelegen-
heid vroeg: ‘Wie van jullie heeft 
bidden geleerd?’ Een paar solda-
ten kwamen naar voren, waarna 
de oude koningin zei: ‘Dan heb ik 
aan jullie meer dan aan de ande-
ren.’ Die bijeenkomst hebben wij 
mogen besluiten met schriftlezing 
en gebed. Maar als overheden en 
hooggeplaatsten vervolgens na 
dit soort gesprekken toch niet 
zover gaan dat ze de zondag weer 
gaan heiligen, is dat een reden tot 
droefheid en zeer teleurstellend.”

Groei 
Komen er nog leden bij? “Jazeker, 
de laatste tijd vooral. Steeds meer 
mensen krijgen moeite met werken 
op zondag, hebben wij de indruk. 
De PvdA was destijds voorstander 
van een vijfdaagse werkweek uit 
sociale bewogenheid. Daar stellen 
wij ons achter, al is ons uitgangs-
punt anders.” Een bloeiende ver-
eniging dus. “Zeker. Onze leden 
zijn zeer betrokken. Er zijn altijd 
weer nieuwe vrijwilligers die taken 
overnemen van anderen. Naast de 
contributie (één euro per jaar, red.) 
ontvangen we veel extra giften. Tot 
op heden kunnen we al onze acti-
viteiten blijven ontplooien.”

Je telefoon inleveren als je vijftien, zestien bent? Een weekend lang? 
Onbestaanbaar. Je hele leven zit in dat stukje mechanica. Toch over-
kwam het een stel tieners. En toen? Lees eerst even verder…

“het levensritme van de moderne 
mens lijkt in de verste verte 

niet op Gods ritme. dat is aan 
te duiden als ‘zes plus een’: na 

zes daGen van activiteit Gunt hij 
zichzelf een daG rust.”

“paus franciscus sprak zich 
onlanGs uit teGen Geopende 

winkels op zondaG. hij noemde 
de vrije zondaG een wezenlijke 

christelijke bijdraGe aan de 
westerse cultuur.”

Mogen we even ‘uit’ alsjeblieft? 
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door 

WilleMke WierinGa, 

Wierden

Dirk van der Sluis (78), voorzitter  
van de Nederlandse Vereniging tot 
bevordering van de Zondagsrust en  
de Zondagsheiliging: “Ons idee is  
dat stilte en rust op zondag niet alleen  
heilzaam zijn voor onszelf, maar voor 
alle mensen. Die rust draagt bij aan 
het geestelijk en lichamelijk welzijn 
van ons volk.”

Dirk van der Sluis is voorvechter voor zondagsrust in Nederland
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Zaterdag 27 januari
nTr | nPo2 | 21.20
andere Tijden
Jehova’s achter de tralies. Decen-
nialang weigeren Jehova’s Getuigen 
op grond van gewetensbezwaren 
de militaire dienst en ook vervan-
gende dienst. Na een standaard 
proces wordt een gevangenisstraf 
van 21 maanden opgelegd. Twee 
Jehova’s Getuigen spreken over 
hun beweegredenen de dienst te 
weigeren en hun ervaringen in de 
cel.

Zondag 28 januari
eo | nPo2 | 9.55
de kapel
Mensen vangen. Ds.Arie van der 
Veer woont aan een plas. Daar 
ziet hij regelmatig vissers zitten. 
Bijzonder omdat ze hun gevangen 
vis niet houden. Het doet hem erg 
aan Jezus denken.

Zondag 28 januari
kro-ncrv | nPo2 | 22.35
kruispunt
Dag in dag uit zorgt Peter van Veg-
ten (72) voor zijn dementerende 
vrouw al 21 jaar lang. In 2013 
filmde Kruispunt het echtpaar en 
nu 5 jaar later, zien we hoe het nu 
met hen gaat.

Maandag 29 januari
kro-ncrv | nPo2 | 21.25
de hoeder
De Hoeder volgt de 92-jarige 
huisarts Nico van Hasselt, die nog 
dagelijks zijn ronde maakt. Al 60 
jaar lang waakt hij met liefde en 
aandacht over zijn patiënten.

dinsdag 30 januari
kro-ncrv | nPo2 | 20.25
Brandpunt stopt
Brandpunt, de oudste achter-
grondrubriek (bijna 60 jaar) van 
Nederland stopt. Een nieuwe tijd 
vraagt om een nieuwe kijk op 
journalistiek. Brandpunt gaat ver-
der onder de titel Brandpunt+ en 
gaat in op de grote thema’s van 
deze tijd.

Woensdag 31 januari
nTr | nPo2 | 20.55
de stille Beving
De schade aan de monumentale 
kop-hals-rompboerderij uit 1837 
van de familie Heite stapelde zich 
scheur voor scheur op. Annemarie 
Heite ondervindt aan de lijve de 
onveiligheid en onzekerheid. ”Die 
stress gaat onder je huid zitten. 
Je zit gevangen in een gruwelijke 
gevangenis”.

donderdag 1 februari
kro-ncrv | nPo3 | 20.25
keuringsdienst van Waarde
Olijven vind je veel in verschil-
lende kleuren. Maar wat maakt dat 
een olijf pikzwart of donkergroen 
gaat zien?

vrijdag 2 februari
nTr | nPo2 | 21.10
verborgen verleden
Hoewel Maurice de Hond al veel 
weet van zijn familiegeschiedenis, 
is hij nog op zoek naar het ant-
woord op de vraag: Waar komen 
mijn Joodse voorouders nou echt 
vandaan?

Ik ging lekker lunch-
fietsen. Voor u zich 

afvraagt wat dat is: gewoon, dat is 
fietsen tussen de middag. Ik lunch-
fietste dus. Al na mijn tweede hap 
frisse lucht passeerde ik een wild-
plasser. Op klaarlichte dag. Zomaar 
langs het fietspad. Bah, wat smerig. 
“Hashtag wildplassen”, mopperde 
ik in mezelf. En ik vroeg me af: 
zou zo’n hashtag net zulke hoge 
ogen gooien als #metoo? Ik zie 
het wel voor me: alle wildplassers 
aan de digitale schandpaal. Helaas 
ben ik geen homo digitalis, dus ik 
zal daar geen bijdrage aan kunnen 
leveren. Als een wildplasser mijn 
pad kruist, moet ik maar gewoon 
de andere kant op kijken. Trou-
wens, mijn afkeer is op de keper 
beschouwd wat hypocriet. Ik fiets 
nogal eens met een pot thee in 
mijn blaas de paden op, de lanen 
in, en zou dan maar wat graag de 
mannelijke vaardigheid bezitten 
om die ballast snel kwijt te raken. 

De metoo-discussie lijkt overi-
gens zijn beste dagen gehad te 
hebben. De eerste tegengeluiden 
zijn er. Een aantal vooraanstaande 
klaagvrouwen zouden flink wat 
boter op hun hoofd hebben. Maar 

goed, #metoo is een wereldwijde 
trend. En ja, ik vind ook dat kerels 
hun poten thuis moeten houden. 
En hun praatjes ook. En dat geen 
vrouw eigendom is van haar man. 
Punt. Maar om nou het man-
nendom en masse verdacht te 
maken…

Een kleine anekdote wil ik u niet 
onthouden. Toen dit meisje een 

tiener was, verkeerde zij enige tijd 
in hippie-kringen. Niet als hippie 
overigens, maar als keurig platte-
landsmeisje. De echte hippies had-
den zich bekeerd van seks, drugs 
en rock-and-roll tot de enige ware 
God. Zij getuigden op straat van 
hun geloof, wat overal gebeurde 
in het land. In Amsterdam, maar 
ook in Emmen, Groningen, Zwolle 
en Ommen. Waar zijn toch de 
tijden gebleven dat jongeren met 
de Blijde Boodschap de straat op 
gingen? In ieder geval leek mij dat 
ook wel wat. 

Op een zomeravond voorafgaan-
de aan zo’n straatevangelisatie-
event stond ik midden tussen de 
hippies. Het was warm, zelfs in 
mijn mouwloze jurkje. Plotse-
ling voelde ik hoe iemand achter 
mij een kus drukte op mijn blote 
bovenarm. Verontwaardigd draai-
de ik mij om en keek een hippie 
met een lange paardenstaart boos 
aan. Zeer boos. De jongen deins-
de achteruit en stamelde: “Eh… 
dat was een kus van Jezus.” Ik 
vond dat maar raar. Gelukkig was 
de afschrikwekkende werking van 
mijn boze blik afdoende, ik heb 
nooit meer last van hem gehad. 
Zou #metoo ook zo goed heb-
ben gewerkt?

Ik vrees dat mannen in deze 
metoo-dagen zomaar een akelig 
etiket opgeplakt kunnen krijgen 
door andermans wangedrag. Maar 
dát laten we niet gebeuren. We 
hebben onze mannen veel te hard 
nodig als rolmodellen voor onze 
zonen en kleinzonen. Dus kop op 
mannen, gedraag je als een heer. 
En denk erom, niet wildplassen! 
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#wildplassen
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niet somberen over de kerk
Bij het afscheid van de Roermondse 
bisschop Frans Wiertz, eind vorig jaar, 
werd een symposium belegd, waarbij 
onder anderen hoogleraar theologie 

Erik Borgman aan het woord kwam. 
Het Nederlands Dagblad was 
erbij aanwezig.

Volgens Borgman is het niet 
nodig te somberen over de 
teloorgang van de kerk. De tradi-
tie van het geloof moet volgens 
hem zo worden overgeleverd dat 
er bij de mensen verlangen ont-
staat naar het geloof. Met de blik 
van Jezus naar andere mensen 
kijken, adviseerde hij. “Hij laat 
liefde voelen en geeft de moed 
die nodig is Hem te volgen”. Zo 
lukt het om het geloof “weer aan 
te blazen, zodat het vuur weer 
oplaait”.  Door het “beeld van 
God te laten zien”, maar ook 
door te vertellen dat het goed 
gaat met kerk en geloof, onder 
andere via radio en televisie.

Zwijgende dominees
In het lezenswaardige magazine Pro-
testants Nederland uit hoofdredac-
teur P. van de Breevaart zijn zorg over 
de kerk die nauwelijks meer van zich 
laat horen in het politieke debat.

Het getuigen is bij uitstek een 
taak voor de kerk. O, wat klemt 
het dan dat de kerk in ons land 
niet één is in zowel organisatori-
sche als in geestelijke zin. Dat er 
niet één kerk is, maar een ver-
splinterd geheel aan kerken en 
kerkverbanden met een scala aan 
opvattingen, zodat dé kerk nooit 
als met één mond in de richting 
van de overheden (gemeen-
telijk, provinciaal en landelijk) 
kan getuigen. In de tijd van de 
Nadere Reformatie schroomden 
predikanten niet om hun bijbels 
gefundeerde visie op het bestuur 
te geven. In dat opzicht zouden 
predikanten nu wel wat meer van 
zich mogen laten horen, mits ze 
voldoende bijgeschoold zijn in 
staatskunde en staatsrecht.

Wel vriendschap, geen 
huwelijk
PKN-predikant Kosse Jonker schreef 
een integer artikel in het Neder-
lands Dagblad over hoe hij als 
homo de relatie met zijn vriend ziet.

Ik ben God dankbaar dat ik een 
vriend en huisgenoot mocht vin-
den om mijn leven mee te delen. 
Tien jaar geleden gingen wij een 
geregistreerd partnerschap aan, 
omdat we voor elkaar wilden 
zorgdragen ons leven lang. Aan 
mijn gemeente schreef ik toen 
vlak voor de Kerst: ‘We hebben 
ervoor gekozen om niet te trou-
wen, hoewel dat ook had gekund. 
Maar wij kiezen ervoor om alleen 
van een huwelijk te spreken bij 
een verbintenis van een man en 
een vrouw voor heel het leven, 
zoals God het in de Bijbel ook 
heeft ingesteld. Schouder aan 
schouder willen wij gaan, een 
onzekere toekomst tegemoet. 
Maar we kennen Jezus Christus, 
Wiens naam is Immanuël, God-
met-ons. Hij overziet onze toe-
komst en Hij zal voorzien. En wat 
de toekomst ook brengen moge, 
ons geleid des Heren hand. We 
weten ons door God aan elkaar 
gegeven. En nu door de wet aan 
elkaar verbonden voor het leven, 
als vrienden.’

-
-

Geknipt
In ‘Geknipt’ vindt u opvallen-
de, bijzondere, verbijsterende 
of verhelderende citaten uit 
kranten, bladen of websites. 
Voor u gelezen en geknipt 
door de medewerkers van het 
Gezamenlijk Zondagsblad.

De discussie over schepping en evo-
lutie laaide vorig jaar weer flink op 
door de boeken van de theologen 
Gijsbert van den Brink en Mart-Jan 
Paul. Het gaat dan ook over een 
belangrijk onderwerp: de oorsprong 
van alles, grote vragen en de Bijbel. 
ForumC bundelde in dit nieuwe 

boek degelijke samenvattingen van 
de nieuwste publicaties van Van den 
Brink en Paul, geschreven door hen-
zelf; een vleugje natuurwetenschap 
en een royale preek.

Papers
Handig zijn de twee gesprekspapers 

over schepping en evolutie. Deze 
zijn bedoeld om te gebruiken in 
de kerk: eentje met tips voor een 
brede gemeenteavond, de ander 
met advies hoe je dit gesprek in een 
kleiner (kring)verband kunt voeren. 

“Niet iedereen heeft de gelegenheid 
boeken van Van den Brink en Paul 
zelf te lezen. Wij merken dat het 
belangrijk is om kennis te hebben 
over wat de vragen zijn, maar ook 
over hoe je hierover in gesprek gaat. 
Voor jezelf, zodat je niet met een 
mond vol tanden staat als je buur-
man, een student uit de gemeente 
of een (klein)kind erover begint”, 

aldus Cors  
Visser, directeur 
ForumC en 
redacteur van 
‘Vertel, verhel-
der en verwon-
der’.

Het boek is te verkrijgen via 
www.forumc.nl als EPUB. 

Over ForumC
ForumC werkt aan de geloofwaardigheid van 
het christelijk geloof door in te gaan op grote vra-
gen rond wetenschap en samenleving, met chris-
tenen en mensen met andere levensovertuigingen. 
Voor meer informatie zie www.forumc.nl.

Vertel, verhelder en verwonder
Nieuw boek over schepping en evolutie

Recent verscheen het boek ‘Vertel, verhelder en verwonder’, over schep-
ping en evolutie. Naast samenvattingen van de boeken van Gijsbert van 
den Brink en Mart-Jan Paul over dit onderwerp, bevat het en handrei-
kingen voor een gesprek in de kerk.
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Willemke Wieringa laat u in korte schetsen meeleven met 

dagelijkse voorvallen in haar familie met vijf kinderen en 

twaalf kleinkinderen. Eerdere columns verschenen in de  

bundel ‘Ik wou dat ik een mandje had’. Bestellen?  

Maak € 7,95 over op nr 43 78 42 215 tnv Topic Creatieve  

Communicatie te Wierden.

verblijft op revalidatie afd. 2, k. 17 in 
het CFH.
Dhr. C. Erkel (Kiezelweg 27, 7775 
PD Lutten) is overgeplaatst naar 
Revalidatie-centrum Het Roessingh, 
afd. 2, k. 10 (Roessinghsbleekweg 33, 
7522 AH Enschede).
Mw. G. Schraa-Naber, Het Weerdje 
9, 7783 CT Gramsbergen, is ernstig 
ziek.
Wij wensen alle zieken Gods kracht 
en nabijheid toe.
Jarig. Hans Luijmes, Boterbloem 
176, 7772 NS Hardenberg, 22-1-
1983
Mw. M. Vogelzang-de Haan, Pr. 
Marijkelaan,13a, 7776 XA Slagharen, 
22-1-1933.
Mw. J. v/d Berg-Stoeten, De Haar-
weg 26, 7775 PX Lutten, 22-1-1934.
Dhr. G. Bruins, Schuineslootweg 146, 
7777 ST Schuinesloot, 22-1-1944.
Mw. M. Scholten-Baas, Gedempte 
Schuinesloot 3A, 7776 PD Slagha-
ren, 23-1-1945.
Mw. H.J. Mulder-Schipper, Pr. Mar-
grietlaan 21, 7776 XJ Slagharen, 
25-1-1948.
Mw. A. Klaver-Bakker, Pr. Marijkelaan 
88, 7776 XH Slagharen, 25-1-1948.
Mw. B. v/d Belt, Drs. G. Jonkerlaan 
19, 7772 CJ Hardenberg, 26-1-1931.
Dhr. E. Westerhof, Semmelinksdijk 5, 
7775 PG Lutten, 26-1-1937.
Mw. B. Hamberg-Drenthen, Mei-
doornstr. 53, 7775 BD Lutten, 27-1-
1937.
De bloemen gaan vandaag met 
een groet van ons allen vanuit de 
Kruiskerk naar de dhr. G. Tempel-
man Kamperfoeliestr. 4, vanuit de 
Kapel naar Hennie Arkes, Margriet-
laan 49, vanuit kerkgebouw de Lan-
taarn naar de fam. Westerhof, Sem-
melinksdijk 5.
Oec. dienst. Thema: ‘Recht door 
zee’. Dit jaar werden de Bijbeltek-
sten voor de Week van Gebed voor 
de eenheid van christenen voorbe-
reid door de kerken uit de Cariben. 
Het bijzondere is dat wereldwijd, 
in christelijke kerken, deze Bijbel-
teksten in de kerkdiensten worden 
gebruikt! De collecte tijdens deze 
dienst is voor International Justice 
Mission (IJM) dit is een mensenrech-
tenorganisatie die zich inzet tegen 
o.a. moderne slavernij en mensen-
handel. In deze dienst is er ook een 
knd. (Flame). M.m.v. pastor Butti, ds. 
Piksen, ds. Post, koor Godiva, orga-
nist Willem Odink en leden van de 
oec. dienstencie. Na de dienst is er 
gelegenheid om samen na te praten 
over de dienst met een kop kof-
fie of thee. U bent allen van harte 
welkom!
Ambtsdragers gezocht! Zoals 
u weet zijn de ouderlingen en 
diakenen een onmisbare schakel 
in ons kerkelijk leven. Zij zorgen 
ervoor dat alle zakelijke en gees-
telijke aangelegenheden van onze 
gemeente in goede banen worden 
geleid. Ieder jaar moet gezocht 
worden naar vervangers, die de 
kennis en ervaring door kunnen 
geven. Dit kost steeds meer moeite 
door het steeds kleiner worden 
van onze gemeenschap, doordat 
gezinnen verhuizen, jongelui het 
huis uitgaan en door de ‘vergrij-
zing’ van gemeenteleden. Daarnaast 
zijn velen al binnen de gemeente 
actief en als zij toetreden tot de 
kerkenraad ontstaat ergens anders 
een probleem met de bezetting. 
We hebben nodig: ouderlingen, 
diakenen, jeugdouderling, scriba en 
bezoek-medewerkers. Wij willen 
graag: jonge mensen vanwege hun 
energie, nieuwe en verfrissende 

ideeën; mensen van middelbare 
leeftijd vanwege hun daadkracht 
en managementkwaliteiten; oudere 
mensen vanwege hun levenserva-
ring en hun beschouwelijke capa-
citeiten. Iedereen heeft kwalitei-
ten en ook iedereen is nodig om 
een goede afspiegeling van onze 
gemeente te krijgen. Als iedereen 
helpt kost het weinig tijd, want 
veel werk is al verdeeld onder 
veel mensen, waardoor een goed 
functionerend netwerk is ontstaan. 
Wij willen graag een gemeenschap 
neerzetten waar iedereen zich thuis 
voelt. Wij willen iedereen de (pas-
torale) zorg en aandacht geven die 
nodig is en ook het SoW-proces op 
een goede manier vormgeven om 
onze gez. toekomst zeker te stellen. 
Overweeg serieus om de kerken-
raad te versterken met uw komst 
en durf verantwoordelijkheid te 
dragen voor elkaar als gemeente en 
voor Gods kerk in Lutten Slagha-
ren en Schuinesloot! (G. van Dijk, 
scriba:scribagk@gmail.com)
Orgelrenovatie. Er is al vaak 
over gesproken maar nu is het dan 
zo ver, eind deze maand wordt 
begonnen met de renovatie en het 
vervangen van onderdelen van het 
orgel. Deze zal een aantal weken 
beperkt of niet bruikbaar zijn, van-
daar een vervangend orgel voor in 
de kerk. Er zal een steiger achter 
in de kerk voor het orgel worden 
gebouwd, een aantal banken in het 
middenblok zijn dan niet beschik-
baar. In feb. zal u gevraagd worden 
middels een extra collecte bij te 
dragen aan deze renovatie. Namens 
de Kerkrentmeesters en de orga-
nisten A. v/d Weerd.

MariËnBerG
Contactpersoon: mw. Jeannet Vis-
ser-Hesselink, Ds. P. H. Wolfertstraat 
35, 7692 AH Mariënberg, tel. 0523-
235724, e-mail j.visser.hesselink@
gmail.com
Kerkdienst 28 jan.: 9.30 ds. K. 
van Staveren, Dedemsvaart. 19.00 
ds. L. van Rikxoort. O.v.d.: dhr. G. 
Lennips. Gastheer: G. Lennips. 
Diakenen: A. Visser en W. Witten-
berg. Collecten: zending, kerk en 
gebouwen.
Meeleven. We leven mee met de 
fam. Jaspers. Dhr. G. Jaspers van 
de Oude weg is afgelopen week 
opgenomen in het ziekenhuis en in 
afwachting van een hartoperatie. 
We bidden hem en zijn gezin veel 
sterkte toe. We vragen ook de 
Here God of hij de artsen wil zege-
nen en dat de operatie mag slagen. 
Tekst. De tv is mijn herder. Mijn 
geestelijke groei zal ontbreken. Hij 
doet mij neerzitten en maakt mij 
onbruikbaar voor Zijn wil, want hij 
neemt al mijn vrije tijd in beslag. Hij 
weerhoudt mij van mijn plicht als 
christen, want er zijn zoveel goede 
programma’s die ik moet zien. Hij 
geeft mij mijn kennis van wereldse 
zaken terug en weerhoudt mij van 
het onderzoek naar Gods woord. 
Hij leidt mij op paden die mij de 
avonddiensten doen verzuimen en 
die mij verhinderen iets te doen 
voor het Koninkrijk van God. Toch, 
ook al word ik honderd jaar, ik zal 
naar mijn tv blijven kijken, zolang als 
hij het doet, want hij is mijn beste 
vriend. Zijn geluid en beelden ver-
troosten mij. Hij bezorgt mij amu-
sement en weerhoudt mij belang-
rijke dingen te doen met mijn gezin. 
Hij vervult mijn hoofd met gedach-
ten die afwijken van die van het 
Woord van God. Zeker, er zal niets 
goeds van mijn leven terechtkomen 
door al die verspilde uren en ik zal 

eeuwig verblijven in mijn wroeging 
en berouw. In plaats van tv kan er 
ook sociale media staan. Wat is de 
invloed hiervan op ons leven? Is 
het nog wel eens stil in ons leven? 
Samuël werd door God geroepen 
in de stilte van de tempel.

oMMen
Contactpersoon: Wim Westerhuis, 
Goudvinkstraat 3, 7731 XJ Ommen, 
tel.: 0529 453024
Kerkdiensten 28 jan.: Bouw-
straat 9.30 ds. K. Jelsma. O.v.d.: 
mw. A. Kroese. Organist: dhr. Fr. 
Dijkstra. Zondagskind: Noa Wer-
mink. Oppas: aanwezig. OZC-kan-
tine 15.00 ds. R. de Bruijn en oppo-
nent M. van Sandijk, Oud Avereest. 
19.00 ds. K. Hazeleger. O.v.d.: mw. 
M. Schipper-Dijk. Organist: dhr. Kl. 
Schaap. Collecten: 1. Catechese en 
educatie. 2. Kerk. Bij de uitgang: ker-
kelijke gebouwen en zending.
Witharen ‘Irene’ 10.00 da. T. 
Prins-van den Bosch, Daarle. Doop-
dienst. O.v.d.: mw. A. Buiter. Orga-
nist: dhr. G. Bruins. Collecten: 1. 
Catechese en educatie. 2. Kerk. Bij de 
uitgang: gebouw ‘Irene’ en zending.

siBculo
Contactpersoon: mw. F. Bolks-Brink, 
De Vleggedijk 4, 7693 PX Sibculo
Kerkdiensten 28 jan.: Klooster-
kerk Sibculo 10.30 ds. W. Smit, 
Pesse. Gezinsdienst. Knd.: jongste 
groep. O.v.d.: Miranda Hakkers. 
Oppas: Suzan Bolks en Danique 
Korblet. Fredrikskerk Kloos-
terhaar 9.30 da. M. Schepers-v/d 
Pol, Enschede. O.v.d.: Janet Pot-
gieter. Oppas: Anita Goldsteen en 
Corina Ekkel. Collecten: plaatse-
lijk jeugdwerk, solidariteitsfonds en 
onderhoudsfonds.

sT. JanskloosTer
Contactpersoon: Tiny van der Lin-
de-Altena, Leeuwte 55, 8326 AB St. 
Jansklooster, tel. 0527-241427
Kerkdiensten 28 jan.: 10.00 ds. 
P. Vis. H.A. Oppas: Esther Lassche 
en Shannon Bosgraaf. Knd.: groep 
1: Ina en Nienke. Organist: Johan 
Tijssen. 14.30 ds. P. Vis. H.A. en 
dankzegging. Organist: Henk Teu-
nis. Collecten: 1. Diaconie. 2. Kerk.
Zieken. Zr. J. Hoekman-Jordens 
verblijft op het moment van dit 
schrijven nog in de Isala Kliniek te 
Zwolle.
De zorgen om haar gezondheid 
zijn nog niet weg. De geplande dot-
teringreep kan niet doorgaan, daar 
is haar conditie niet goed genoeg 
voor. Er zal nu worden gekeken of 
zr. Hoekman elders opgenomen 
kan worden voor revalidatie. Het 
niet kunnen lopen is een belem-
mering voor haar conditie, hopelijk 
kan daar nog wat verbetering in 
komen. We wensen zr. Hoekman 
veel sterkte toe en denken daarbij 
ook aan Dick haar zoon die zijn 
moeder trouw en vol liefde ver-
zorgt. We bidden hen kracht toe 
om vertrouwend op God de toe-
komst in te gaan.
Zr. Jeltina ten Napel verblijft even-
eens in de Isala Kliniek te Zwolle. 
Zo het er nu uitziet zal ze daar 
de verdere zwangerschap moeten 
blijven. Een kaartje zal haar goed 
doen. Haar adres is: V4, 4e ver-
dieping, kamer 133. We wensen 
haar en ook haar man Klaas veel 
sterkte. Laten we bidden voor 
een goed vervolg van de zwanger-
schap en dat het kindje straks in 
goede gezondheid het levenslicht 
zal mogen aanschouwen. Dat deze 
jonge aanstaande ouders Gods lief-
de en trouwe zorg mogen ervaren 

in de ze spannende tijd.
Zr. I. van Driel-van den Berg mocht 
weer thuiskomen uit Zonnekamp 
waar ze een aantal weken was 
opgenomen voor revalidatie. Om 
dan toch op haar leeftijd nog weer 
naar je eigen vertrouwde plekje te 
mogen gaan is wel een wonder. We 
wensen zr. van Driel een goede tijd 
toe en wensen haar bij alles Gods 
onmisbare hulp en nabijheid toe 
voor nu en voor de toekomst.
We denken ook aan hen die niet 
met name worden genoemd maar 
ook zorgen kennen wat betreft 
gezondheid of andere dingen die 
gaande zijn. Moge iedereen het ver-
trouwen hebben dat er een hemel-
se Vader is die de zorgen helpt 
dragen, ook als er wel eens geen 
genezing kan volgen. God werkt 
helend op zijn tijd en wijze en dat 
gebeurd niet altijd zoals wij mensen 
dat willen. We wensen iedereen toe 
dat Gods hulp en zijn ontfermende 
liefde een troost mag zijn die leidt 
tot rust en vertrouwen in een tijd 
van moeiten en zorgen.
Contactmiddag. We zijn het 
nieuwe jaar al in gegaan en ook de 
contactgroep heeft een middag in 
de steigers staan om er weer iets 
moois en leerzaams van te maken. 
Op D.V. 30 jan. om 14.30 uur 
komen we weer bij elkaar om ons 
te laten informeren door dr. A. Rui-
tenbeek uit Vollenhove over onze 
gezondheid en alles wat daarmee 
te maken heeft. Wat dr. Ruitenbeek 
ons precies gaat vertellen is nog 
niet bekend dus laten we ons maar 
verrassen. We zien uit naar een 
leerzame middag waarvoor we u 
allen van harte uitnodigen. Neem 
gerust iemand mee die ook wel 
eens achter de schermen van de 
contactgroep wil kijken. Het is zeer 
de moeite waard om bij ons aan te 
schuiven. Tot ziens op 30 jan. in de 
benedenzaal van de kerk.
Hartelijke groeten en een fijne en 
gezegende week toegewenst.

WesTerhaar
Kerkdienst 28 jan.: 9.30 ds. W. 
den Braber. Organist: Bjorn Hart-
man. Koster: Ab Lusseveld. O.v.d.: 
Gert/Cristina Poelman. Knd.: o.l.v. 
Alie Tempelman. Vervoer ‘Haar-
huus’: Gerard Teunis. Collecten: 
1. Kerk. 2. Diaconie.
Ter herinnering aan Grada Valk. 
Ze werd als Gerharda Valk op 21 
dec. 1930 in Den Ham, op de Rus-
senweg 9 geboren. Ze was de op 
één na jongste uit een gezin van 8 
kinderen. Tot haar 62e levensjaar 
zou ze daar blijven wonen. Toen 
ze 12 jaar oud was overleed haar 
broer van 23 jaar aan wat ze toen 
noemden de vliegende tering. Een 
jaar later overleed haar moeder, 54 
jaar oud. Vanaf dat moment nam zij 
het huishouden op zich! ‘Zo ging 
dat toen dominee’, zei ze. En ze gaf 
aan dat ze dat zonder tegenzin had 
gedaan. In 1952 trouwde ze met de 
Kloosterhaarse Wolter Ekkel. Wol-
ter trok in bij Grada en haar vader. 
Daar werden Wolly, Annie, Jan en 
tenslotte ook Wilma geboren. En 
alle kinderen herinneren zich opa 
Valk goed, want hij overleed op zijn 
94e en was altijd onderdeel van het 
gezin Ekkel. En dat altijd in goede 
harmonie! In 1992 verhuisden Wol-
ter en Grada Ekkel samen naar 
Vroomshoop, naar de Dreef. Helaas 
mochten ze daar maar kort wonen. 
Wolter overleed, na een periode 
waarin zijn aardse tent heel snel 
werd afgebroken, in 1993. 41 geluk-
kige jaren, vol van harmonie, kwa-
men daarmee ten einde. In Fokke 

Boonstra vond Grada een nieuwe 
levenspartner en met hem huwde 
ze in 2002. Zij gingen wonen in 
Gramsbergen. Het werden mooie 
jaren samen. Van het ene op het 
andere moment ontviel hij haar in 
2014. Ze kwam toen naar Oran-
jestr. 188, Westerhaar, om zo ook 
weer wat dichter bij haar dochter 
Annie, zoon Jan en dochter Wilma 
te wonen. Ze legde ook daar weer 
gauw contact met de medebewo-
ners. Ze genoot en was opnieuw 
gelukkig. In november onderging 
ze de langverwachte heupoperatie. 
Aanvankelijk leek alles volgens het 
boekje te verlopen, maar toen de 
wond niet dichtte stagneerde het 
herstel. Toch kon ze aan de reva-
lidatie beginnen, totdat een nare 
infectie daar een eind aan maakte 
en een nieuwe ziekenhuisopname 
noodzakelijk bleek. Ze maakte zich 
geen zorgen zei ze. Het leek weer 
de goede kant op te gaan, totdat 
hernieuwd ingrijpen noodzakelijk 
bleek. Die ingreep had echter tot 
gevolg dat ze in coma raakte en op 
13 jan. aan het eind van de middag 
overleed. Zaterdagmorgen werd 
al duidelijk dat de roepstem vanuit 
de hemel sterker was dan van de 
aarde. Toch gebeurde er toen nog 
iets wat op allen die rondom haar 
stonden veel indruk heeft gemaakt. 
Ik riep overduidelijk haar naam en 
legde haar uit dat wij haar echt aan 
God toe vertrouwden en dat ik 
haar de zegen wilden geven, de reis-
zegen. Daar reageerde ze zo over-
duidelijk op dat het voor ons allen 
een gouden moment werd. Grada 
was een vrouw met een rotsvast 
vertrouwen op de leiding van God 
in haar leven. Ze ervoer alle levens-
fasen als uit Gods hand, genoot 
ervan, maakte ze door, sloot ze ook 
af en had er vrede mee. Hetzij wij 
dan leven, hetzij wij dan sterven, wij 
zijn des Heeren. Dat zijn ook de 
woorden die centraal staan tijdens 
de dankdienst voor haar leven. Dat 
de kinderen, klein- en achterklein-
kinderen, maar ook alle families 
waar zij deel van heeft uitgemaakt 
zich geïnspireerd weten door haar 
vertrouwen en daar dankbaar voor 
zijn.
Zieken. De oudste dochter van 
Grada, Wolly, Assen, is een dag voor 
het overlijden van haar moeder 
geopereerd. Alles leek hier boven 
verwachting te gaan, totdat ook hier 
een 2e en meer ingrijpende opera-
tie noodzakelijk bleek, waardoor het 
voor haar niet mogelijk zal zijn aan-
wezig te zijn bij de begrafenis van 
haar moeder. Van de uitvaart zullen 
beeldopnamen gemaakt worden 
zodat ze zo veel mogelijk op afstand 
toch dichtbij kan zijn. Wij dragen 
haar in onze gebeden.
Lambert Veenstra, Rozenstr. 116, 
mocht gelukkig weer thuiskomen uit 
het ziekenhuis, om daar verder te 
herstellen. Neem en houd rust!
Tiny Teunis kwam tijdens het nieuw-
jaarsconcert in de Herv. Kerk van 
Den Ham op een ongelukkige 
manier ten val, raakte gekneusd aan 
haar rug en moet nu even heel goed 
naar haar lichaam luisteren. Ze doet 
wat ze kan (en soms iets meer dan 
dat) dus: Tiny, pas goed op jezelf!
Allie Wagt (en daarmee ook Bea) 
heeft gelukkig ook goede dagen en 
die wensen wij hem vele toe. Dra-
gen wij elkaar in onze gebeden?!
Jarig. 22 jan. 1942: zr. J. Bos-Mollink, 
P.M. Hackstr. 25a.
25 jan. 1935: zr. H. Wind-Zwier, De 
Weemelanden, afd. De Brug, k. 102.
26 jan. 1934: br. J. v/d Heijde, P.M. 
Hackstr. 27.

berichten uit de gemeente 
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ForumC werkt aan de geloofwaardigheid van 
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gen rond wetenschap en samenleving, met chris-
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zondag 28 januari
Marcus 1:16-31

maandag 29 januari
Marcus 1:32-45

dinsdag 30 januari
Spreuken 19:1-12

woensdag 31 januari
Spreuken 19:13-29

donderdag 1 februari 
Spreuken 20:1-9

vrijdag 2 februari
Spreuken 20:10-21

zaterdag 3 februari
Spreuken 20:22-30

De maatstaven die in de tijd zelf 
golden, moeten bepalend zijn voor 
het evalueren van het menselijk 
gedrag. Cees Fasseur

Zondag 28 januari 2018

Aalden 10.00 ds. B. Breunesse
Alteveer GK 10.00 ds. H. 
Hoogeveen 19.00 jeugddienst
Assen AK 10.00 mw. B. v/d 
Kolk 16.00 cantatedienst De 
Bron 10.00 ds. H. Harmsen JK 
10.00 kand. J. Bassie 19.00 ds. 
R. Koopmans De Slingeborgh 
10.30 ds. J. Ridderbos OK 10.00 
ds. R. Busschers 
Beilen PK 10.00 ds. R. Veldman 
19.00 ds. P. de Vries. Zangd.
Borger GH 10.00 ds. J. Mellema. 
H.A.
Bovensmilde WK 10.00 ds. S. 
Kits
Coevorden GK 10.00 dhr. W. 
Kelder 19.00 sien-dienst
Diever GK 10.00 da. H. de Kok 
19.00 ds. J. Tiggelaar
Drijber GK 10.00 ds. de. Kok
Dwingeloo 10.00 ds. J. Kooistra
Een 9.30 ds. H. Greive
Elim HK 10.00 ds. G. Zijl
Emmen GrK 10.00 ds. Rappoldt 
Ichthus 10.00 mw. van Wieren 
Kapel 10.00 ds. Wijnsma 
Opgang 10.00 ds. Fischer SH 
10.00 da. de Valk
Emmer-Compascuum Het 
Anker 9.30 ds. J. van Vondel
Gasselternijveen 10.00 ds. F. 
den Arend
Gees 10.00 ds. T. ten Hove
Gieten DK 10.00 ds. K. Jonker
Grollo 10.00 mw. I. Schepers
Hijken/Hooghalen Kompas 
10.00 ds. P. de Vries. H.A.
Hollandscheveld 10.00 en 
19.00 ds. L. Kramer. H.A.
Hoogersmilde De Schakel 
10.00 ds. de Jong. Voorber. H.A.
Klazienaveen KK 9.30 n.b.
Meppel OK 10.00 ds. S. Sijtsema 
Erfdeel 10.00 ds. F. Groen
Nieuw-A’dam NK 10.00 
gospelgroep Share
Nieuw-Balinge 10.00 ds. G. 
Nijland 19.00 ds. N. de Leeuw
Nieuweroord HK 10.00 ds. C. 
Hoek
Nieuw-Weerdinge 10.00 ds. 
van Elten

Nijeveen 10.00 mw. S. Groote
Noordscheschut HK 16.30 ds. 
H. Bakhuis
Pesse KPK 10.00 n.b.
Rolde 10.00 ds. J. Bos
Roden CK 10.00 ds. W. Meijles 
JK 9.30 ds. A. Elbert
Ruinerwold/Koekange BH 
10.00 ds. J. Muis
Schoonoord De Wijngaard 
9.30 ds. Jumelet
Sleen DK 10.00 dr. J. Borst
Smilde KK 9.30 ds. S. Bijl
Tiendeveen 10.00 ds. J. den 
Dikken 15.00 ds. F. van Santen
Valthermond HS 10.00 ds. H. 
Thon. H.A.
Vries DK 10.00 Esther de Vegt
Westerbork VH 10.00 ds. J. van 
Kempen SK 10.00 ds. M. Leffers
Zuidlaren LK 10.00 ds. J. van 
Slooten 19.00 da. G. de Boer HK 
10.00 ds. J. Katerberg
Zuidwolde GK 10.00 ds. 
R. Gosker HG 10.00 ds. A. 
Broekman
Zwartemeer GK 9.30 ds. 
Wiekeraad
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Ens GK 9.30 dhr. H. Feijen 19.00 
ds. J. Menkveld
Kraggenburg 10.00 past. H. 
Kramer
Marknesse 9.30 ds. M. 
Westermann
Nagele 9.30 ds. van Rheenen. 
H.A.
Swifterbant 10.00 ds. A. 
Bregman 19.00 ds. W. Terlouw
Urk BK 10.00 ds. E. de Groot 
17.00 ds. E. Terpstra PK 10.00 
ds. G. van Zanden 17.00 ds. E. 
de Groot De Poort 10.00 ds. E. 
Terpstra 17.00 ds. G. van Zanden
Zeewolde 10.00 ds. L. Boot
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Almelo Bleek 10.00 da. T. 
Holtman 17.00 ds. P. Endedijk De 
Ontmoeting 10.00 ds. E. Klein 
19.00 ds. M. de Jong GrK 10.00 
ds. P. Endedijk PK 10.00 ds. E. van 
Houwelingen Jozefkerk 10.00 
oec. dienst Eugeria 10.30 ds. J. 
Dekkers Twenteborg 10.30 RK
Beerzerveld 9.30 ds. J. 
Adriaanse. Voorber. H.A.
Belt-Schutsloot 11.00 ds. W. 
Menkveld
Bergentheim OK 9.30 da. G. 
Rohaan. H.A. WK 19.00 da. G. 
Rohaan. H.A.
Berkum HH 9.30 ds. A. 

Pietersma
Blokzijl/Scheerwolde GrK 
10.00 ds. H. van Veldhuizen
Borne OK 10.00 ds. C. Borgers 
Dijkhuis 10.00 ds. A. van 
Houwelingen
Bruchterveld 10.00 mw. E. 
Kolthof
Daarle 9.30 en 15.00 ds. B. 
Heusinkveld
Daarlerveen 9.30 ds. M. Bos 
19.00 ds. P. Boomsma
Dalfsen GrK 10.00 en 19.00 ds. 
H. Schipper Oudleusen 10.00 ds. 
A. Tol
Dedemsvaart VDK 9.30 ds. 
G. Brandorff 19.00 ds. K. van 
Staveren
De Krim PK 10.00 ds. G. 
Rohaan
Delden OB 10.00 ds. ten Kleij
Den Ham GK 9.30 ds. C. Elsinga 
19.00 ds. G. de Goeijen HK 
19.00 ds. J. Borst DK 10.00 ds. G. 
van Asselt
Diepenheim 10.00 ds. J. van 
Pijkeren
Enschede OK 10.00 ds. E. 
Sonneveld 16.30 ds. E. Sonneveld. 
Taizé-dienst Lonneker 10.00 
mw. R. v/d Kaap Usselo 10.00 ds. 
J. Bekhof BK 10.00 ds. J. Wegerif 
HZ 10.00 past. F. Peters
Enter 9.30 ds. F. den Oudsten 
19.00 ds. E. Broekema
Genemuiden GK 9.30 ds. 
Oosterwijk 19.00 ds. ter Beek 
GrK 9.30 ds. J. Olie 19.00 ds. J. 
de Koeijer HC 9.30 ds. J. Belder
Giethoorn PG 10.00 ds. A. v/d 
Waard
Hardenberg Baalder 10.00 ds. 
W. v/ dWel Baalderveld 10.00 
ds. P. Langbroek HK 10.00 ds. H. 
Dorgelo De Matrix 9.30 ds. A. 
de Lange Radewijk 10.00 ds. J. 
Kruiter SK 19.00 ds. H. Dorgelo 
HöK 10.00 ds. P. Noordmans 
CFH 10.30 n.b. Witte Kerk 
10.00 dhr. H. Berends Oostloorn 
11.00 ds. A. de Lange
Hasselt Ichthus 10.00 ds. 
R. Vissinga De Baak 19.00 
opendeurdienst
Heino 10.00 Harry Eringa
Hellendoorn PK 8.45 en 
10.30 drs. J. Kroeskop 19.00 ds. 
A. Bierma KW 9.30 ds. Perk KZ 
10.15 drs. J. Eertink
Holten DK 9.30 ds. S. 
Roozenboom. H.A. Kandelaar 
9.30 ds. J. Muntendam 19.00 ds. B. 
v/d Weg. H.A.
Kuinre 10.00 dhr. E. Halsema
Kamperveen 9.30 n.b.
Lemelerveld BK 10.00 da. M. 
Winters
Lutten LK 10.00 ds. W. Piksen
Mariënberg SK 9.30 ds. K. van 
Staveren 19.00 ds. L. van Rikxoort

Nieuwleusen GrK 10.00 ds. 
L. Hoekstra MK 10.00 ds. G. 
Trouwborst 19.15 Top-2000 
dienst OK 10.00 ds. M. Develing
Nijverdal RB 9.30 ds. W. 
Broekema. H.A. HC 9.30 ds. 
W. Kaljouw. H.A. 19.30 ds. W. 
Kaljouw. Praisedienst
Oldemarkt HG 9.30 ds. E. Jans 
GK 9.30 ds. S. v/d Zee
Ommen GK 9.30 ds. K. Jelsma 
19.00 gastpred. HK 9.30 da. C. de 
Haan 19.00 crosspointdienst
Rijssen GK 9.30 ds. P. Boomsma 
19.00 ds. R. Perk
Rouveen 9.30 ds. G. Oberink
Schuinesloot 9.30 dhr. Meijer
Sibculo KK 10.30 ds. Smit FK 
9.30 da. M. Schepers
Sint Jansklooster JK 10.00 en 
14.30 ds. M. Vis. H.A. en nabetr. 
Kapel 14.30 ds. H. Pap
Staphorst 11.00 ds. G. Oberink
Steenwijk GrK 9.30 ds. J. 
Woltinge 11.00 krabbeldienst OV 
9.30 ds. A. van ’t Zand EV 10.45 
ds. A. van ‘t Zand
Steenwijkerwold 9.30 ds. M. 
Veen
Vollenhove GrK 10.00 ds. D. 
Wolters MK 10.00 ds. J. Dekker
Vriezenveen OK 9.30 en 17.00 
ds. A. Veerman. H.A.
Vroomshoop Het Anker 
9.30 ds. J. Antonides 15.00 ds. 
F. Schipper Irene 10.30 ds. J. 
Droogendijk
Wanneperveen 9.30 ds. W. 
Menkveld
Westerhaar 9.30 ds. W. den 
Braber. H.A.
Wierden DK 9.00 ds. D. v/d 
Streek 10.45 ds. T. Smink 15.00 
ds. G. Gerling 18.45 ds. m. v/d 
Zwan GK 9.30 ds. P. Dekker 
19.00 ds. F. den Oudsten Hoge 
Hexel 9.30 ds. H. van Wingerden 
15.00 ds. C. Post
Wijhe NK 10.00 ds. H.J. Damstra
Willemsoord 9.30 n.b.
Wilsum 9.30 ds. Torenbeek 
14.30 ds. J. de Kok
Windesheim 10.00 ds. H. de 
Jong 19.00 ds. G. van Vulpen
Witharen 10.00 da. T. Prins
IJsselmuiden/Grafhorst GK 
9.30 ds. P. Eigenhuis
Zwartsluis GK 10.00 ds. H. 
ter Beek. H.A. 19.00 drs. A. v/d 
Griend
Zwolle AK 9.30 ds. J. Tissink 
GrK 16.30 Michaëlsviering JK 
10.00 ds. B. de Leede 19.00 ds. 
E. van den Noort LK 10.00 ds. 
J. Woltinge OK 10.00 Dirk Jan 
Steenbergen 14.00 perki-deinst 
Open Kring 9.30 ds. A. Zweers 
SiK 10.00 ds. R. van Putten StK 
10.00 ds. W. Andel

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

door r.J.d. Wassenaar, hellendoorn

Friederike de raat, Mug-
genzifters en zondebokken. 
spreekwoorden en gezegden 
uit de Bijbel; nieuw amster-
dam, 2017; 159 p.; isBn 
9789046822517; prijs: € 12,99. 
De auteur was jarenlang redac-
teur van NRC Handelsblad. Ze 
publiceerde eerder bestsellers 
over de herkomst van spreek-
woorden en gezegden en over 
taalfouten. Nu komt ze met een 
uitgave over enkele honderden 

uitdrukkingen die aan de Bijbel 
ontleend zijn. Wie Muggenzif-
ters en zondebokken ter hand 
neemt, vindt geen theologische 
beschouwingen, wel bij elke uit-
drukking uit ‘de tale Kanaäns’ een 
verwijzing naar een bijbeltekst 
(soms meerdere), verder steeds 
informatie onder de motto’s 
‘Voorbeeldzin’, ‘Betekenis’ en 
‘Herkomst’ en soms ‘Opmerke-
lijk’ en / of ‘Bijzonderheid’. De 
lezer onderneemt met dit aardige 
boekje ‘een lichtvoetige taalreis’.

M.J. Paul, oorspronkelijk. over-
wegingen bij schepping en 
evolutie; labarum academic, 
apeldoorn, 2017; 525 p.; isBn 

9789402904956; prijs: € 24,95.
In 2017 kwam de kwestie christe-
lijk geloof – evolutie opnieuw in 
alle hevigheid aan de orde, door 
het boek En de aarde bracht 
voort van de hand van prof.dr. 
Gijsbert van den Brink. Hij pro-
beert christelijk geloof en evolu-
tie met elkaar te verbinden. Dat 
is duidelijk niet de ambitie van 
prof.dr. Mart-Jan Paul, docent aan 
‘Ede’ en hoogleraar aan ‘Leuven’. 
Hij leest Genesis 1-11 als een 
historisch overzicht van ‘de oer-
geschiedenis’. Wie zich verwant 
voelt met het creationistische 
standpunt inzake de schepping 
wordt door hem in zijn of haar 
visie bevestigd.

boekbesprekingen
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Doet u ook in andere kringen aan 
actieve werving? “Iedereen is van 
harte welkom, zeker, iedereen 
kan gelukkig meedoen. Maar nog-
maals, wij beperken ons tot het 
vierde gebod. Daarom werven we 
vooral in onze reformatorische 
achterban; we staan bijvoorbeeld 
op beurzen zoals de Gezinsbeurs. 
Ook hebben we een actief adver-
tentiebeleid, we adverteren in het 
Reformatorisch Dagblad en het 
Nederlands Dagblad. Beide kran-
ten worden breder gelezen dan 
alleen in reformatorische kring.” 

Begrip
Nederland neemt een uitzonde-
ringspositie in op het punt van zon-
dagsheiliging. Dat 
beaamt Van der 
Sluis: “Wij worden 
weleens het Israël 
van het westen 
genoemd. Die uit-
zonderingspositie willen we graag 
behouden. Maar wij zijn er niet op 
uit wrevel te wekken. Ons pro-
testeren is meer ‘wijzen op’. Dat 
willen wij meelijdend en liefdevol 
doen. We merken gelukkig dat er 
begrip groeit voor ons standpunt. 
Af en toe mogen we ervaren dat 
mensen een andere koers gaan 
varen. Het gebeurt, zij het spora-
disch. Over het algemeen gaat men 
wel een eind met ons mee, maar 
zodra wij Gods Woord erbij halen, 
haakt men toch vaak af. Teleurstel-
lend ja. En ook zorgelijk. Aan een 
koopzondag bijvoorbeeld kleven 
sociale nadelen. En een gemeente 
ontheiligt daarmee ook de zondag. 
Maar laat ik duidelijk stellen dat 
wij heel content zijn met alles wat 
eraan bijdraagt om onze missie 
in de samenleving waar te maken. 
Eigenlijk zijn wij een vereniging die 
er helemaal niet zou moeten zijn, 
zei een van onze voormannen eens. 
Zo is het. En wat ook waar is, leer 
en leven dienen één te zijn en in 
feite mag het elke dag zondag zijn. 
Gods wet blijft altijd van kracht.”

introversie
Onze tijd geeft Van der Sluis cum 

suis in bepaalde opzichten gelijk. 
Naast de vele seculiere initiatie-
ven gaan ook in christelijke kring 
stemmen op om stilte en rust 
opnieuw op de agenda te zetten. 
Dat vertaalt zich niet meteen in 
meer zondagsrust en meer kerk-
gang. Maar wel in een groeiend 
bewustzijn dat geestelijk leven 
baat heeft bij inkeer, stilte en rust. 

Otto de Bruijne (68), oud-zendeling, 
kunstenaar en spreker verwoordde 
dat onlangs treffend tijdens een 
Henri Nouwen-conferentie: “Intro-
versie, het zwijgen, is een kostbare 
bescherming voor de parel die 
God in je hart heeft gelegd.” Vroe-
ger maakte De Bruijne regelmatig 
wandelingen in de natuur. “Die 
wandelingen waren mijn kapel. Ik 

kan moeilijk tot 
rust komen in huis. 
Voor mij was wan-
delen een fysieke 
oefening, om van 
mijn hoofd naar 

mijn hart te komen. Als ik ga zit-
ten, wordt het hoofd de baas.” 

Zwijgen
De Bruijne citeert Henri Nou-
wen: ‘De gemeenschap heeft jouw 
creatieve afwezigheid nodig’. “Elke 
liefdesrelatie heeft afstand nodig, 
hoe paradoxaal dat ook klinkt. Het 
is een ogenschijnlijke tegenstelling, 
die een nieuwe waarheid oproept. 
Mijn afwezigheid is ten dienste 
van jou. Jezus was op de berg, de 
discipelen op het meer. Hij liet 
ze alleen, opdat Hij ze beter kon 
dienen.” En: “Ik moet stil worden, 
anders kan ik niets betekenen, niet 
schilderen, schrijven of spreken. Ik 
moet mij terugtrekken, ten dienste 
van jou, de liefde, mijn huwelijk, 
mijn gezin, mijn kinderen en de 
mensen om mij heen.” 
Je terugtrekken in stilte heeft een 
helende werking. Woestijnvaders 
als Diadochus en Antonius kenden 
ook die ervaring. Er moet span-
ning zijn tussen afstand en nabij-
heid. Die afstand heeft ook met 
zwijgen te maken, ook al gooit 
in onze hedendaagse ‘babbelcul-
tuur’ transparantie hogere ogen. 
“Maar in het zwijgen ligt een grote 

vrucht, dat is het bewaren van het 
geestelijk leven dat God je heeft 
gegeven. Dat moet je niet etaleren. 
Gepast zwijgen is kostbaar.” Daar 
is discipline voor nodig, aldus De 
Bruijne. “De discipline te weten 
wanneer je moet spreken of zwij-
gen. De woorden van waarde 
te spreken op het moment van 
waarde, afstand te doen van de 
hunkering gehoord te worden, van 
het idee dat je dan pas voor God 
interessant bent. Dat is de vrucht 
van het wandelen met God, van 
het lijden, de teleurstelling in het 
leven.” (CIP)

Paus Franciscus
We hebben elke dag rust en 
stilte nodig. Toch moet ook de 
aloude zondag met haar vie-
ringen allerminst op de schop. 
Een invloedrijke voorstander 
van dit gedachtengoed vinden 
we in paus Franciscus. Onlangs 
sprak hij zich uit tegen geopende 
winkels op zondag. Hij noemde 
de vrije zondag een wezenlijke 
christelijke bijdrage aan de wes-
terse cultuur. Volgens de paus 
hebben christenen hun zondagse 
kerkdienst en zondagsmis nodig 

‘omdat wij slechts door de gena-
de van Jezus, met zijn levende 
aanwezigheid – in ons en door 
ons – zijn gebod van de naasten-
liefde in praktijk kunnen bren-
gen.’ (ND 14 dec 2017).

kansen
Terug naar het begin nu. Een week-
end zonder telefoon… Een jonge-
rengroep volbracht dat onlangs in 
het nieuwe interkerkelijke klooster 
Nieuw Sion bij Deventer. Vrijdag-
avond leverden ze hun telefoon in 
en toen ze die zondagavond terug-
kregen waren sommigen geëmo-
tioneerd, zelfs in tranen. Na een 
weekend van rust en stilte wer-
den ze weer verbonden met een 
wereld, die geen moment op ‘on 
hold’ staat, die alles van hen vraagt, 
met de dag lawaaiiger, drukker en 
veeleisender wordt.

Wat een kansrijk perspectief 
opent zich voor christenen en 
kerken. Waar wachten we nog op? 
Wij mogen Gods ritme aanbieden 
aan de mensheid. Zijn rust en stil-
te zijn kostbaarder dan goud. Oud 
goud, schaars en onbetaalbaar. En 
toch geheel gratis. 

agenda

28 januari:
Nieuwjaarsconcert Christelijke 
Muziekvereniging Jeduthun, Ned. 
Herv. Kerk in Oldemarkt, aanvang: 
14.30 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

4 februari:
Koorzang in Den Ham, ’s middags 
repeteren en ’s avonds zingen met 
André Bijleveld, Gereformeerde 
Kerk Den Ham, aanvang repetities: 
13.30 uur, aanvang dienst: 19.00 
uur

10 februari:
Aanbiddingsconcert Rinon, De 
Bovenzaal Kanaalweg Zuid 1, Vrie-
zenveen, aanvang: 20:00 uur, toe-
gang is gratis, collecte voor Com-
passion

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

24 februari:
The Martins Mans Formation met 
Jantine Kalkman (trompet) en 
Martin Mans (orgel & piano), Wil-
lem Hendrik Zwarthal te Lemeler-
veld, aanvang: 20.00 uur

25 februari:
Concert ter gelegenheid van het 
275 jarig bestaan van het kerk-
orgel Berghuizen met organisten 
Sybolt en Euwe de Jong, Gerefor-
meerde Kerk, Berghuizen 20 te 
Ruinerwold, aanvang: 15.00 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

16 februari:
Meditatieve wandeling vanuit het 
Dominicanen klooster te Zwolle, 
Assendorperdijk 8, aanvang och-
tendgebed: 8.30 uur, aanvang wan-
deling: 9.00 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

Mail naar nieuws@ 
gezamenlijkzondagsblad.nl

Gratis plaatsing!

BiJZondere TheMadiensT?

Vervolg van pagina 5

Zondagsrust. Hoe denkt u daarover?

Er wordt onder christenen heel verschillend gedacht over zondagsrust.  
We vernemen graag hoe u over verschillende zaken denkt.

1. Hoe brengt u meestal uw zondag door en wat is daarin anders  
dan op andere dagen? 

2. U heeft vast ook een idee over ‘de ideale zondag’. Hoe ziet die eruit; 
voor uzelf en uw huisgenoten; en voor uw woonplaats/regio?

3. Welke positie moet de overheid innemen inzake de zondagsrust? 
Moet de overheid die vrij geven, omdat het een individuele zaak is en 
achter de voordeur thuishoort? Of is het bijbelse gebod van zes dagen 
werken en één dag rusten goed voor alle mensen en zou de overheid 
er goed aan doen dit voor de hele commerciële sector in te voeren 
(net zoals het verboden is alcohol te verkopen aan minderjarigen)?

Heeft u een mening of een goed idee over een van deze zaken (of 
alle drie)? Laat het ons weten. We zijn benieuwd naar uw mening en 
komen er graag in een komend nummer van GZ op terug! Stuur uw 
mail naar: nieuws@gezamenlijkzondagsblad.nl en zet in het onder-
werp: zondagsrust.

 Dirk van der Sluis: Ik zou het wel willen uitroepen: ‘Mensen, denk daar eens over na!’

hier GraaG een streamer over 
vier reGels. hier een streamer 

over vier reGels. hier een 
streamer over vier reGels
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Zondag 28 jan. 10.00u. ds 
H.van Veldhuizen (Hasselt). 
Grote Kerk Blokzijl. Organist: 
Jaco Floor. Collecten: 1e lepra-
fonds (wereldlepradag), 2e eigen 
kerk, 3e catechese en educatie*. 
Komende zondag komen we 
samen in de grote kerk. Voorgan-
ger hoopt dan te zijn Ds H.van 
Veldhuizen uit Hasselt. En orga-
nist is dan Jaco Floor. Ook dan is 
er weer koffiedrinken en kunnen 
we elkaar weer ontmoeten. Allen 
zijn hartelijk welkom! Doet u / jij 
ook mee?
Pastoraat. We leven mee met 
Bertie de Jonge, b.loosweg 51, 
Blokzijl, die na een moeilijke ope-
ratie thuis gekomen is en daar 
verder moet aansterken. Even-
eens is er meeleven met Joost 
van Beek, steenwijkerdiep-Zuid 
14, Scheerwolde, die met ernsti-
ge benauwdheid in `t ziekenhuis 
is geweest voor een aantal dagen. 
Hij is nu weer thuis. Met Gerrit 
de Boer, boffersweidje 32 Blokzijl, 
gaat het gelukkig weer veel beter 
en kan nu fijn de kerkdiensten op 
de tv. ontvangen. Ook denken we 
ook aan André Mol van de Kegge 
6, Blokzijl, die weliswaar is thuis-
gekomen uit Groningen, maar die 
’t nog heel erg moeilijk heeft  
met allerlei hardnekkige ont-
stekingen. En aan Ouwina de 
Jonge ,Scheerwolderweg 30A, 
Sch’wolde, die thuis herstellende 
van de zware luchtweginfectie. 
Ook Tineke de Lange, Rietweg 1, 
Nederland, noemen we hier. Zij 
is in Zwolle geopereerd en zal 
nog een lange weg te gaan heb-
ben van herstel.
Veel zorg en ook veel verdriet is 
er om alles wat een mens soms 
overkomt in z`n leven. Laten we 
in dat alles toch ons vertrouwen 
op God richten en van hem de 
kracht, de hulp verwachten!
We hebben nu een beetje 
afscheid kunnen nemen van onze 
predikant Dirk Jan Lagerweij. 
Gelukkig zal hij nog verscheiden 
keren bij ons voorgaan. Dankbaar 
zijn we, dat hij hier heeft willen 
zijn! We wensen hem Gods zegen 
toe ook voor de toekomst! Zo 
zal er aanstaande zondag in de 
protestantse gemeente Almere 
zijn bevestiging zijn officieel als 
predikant aldaar. 
Het pastoraat, Henk. 
Een gebed. God, kom ons te hulp 
niet om te ontsluieren de geheimen 
van hemel en aarde, niet om alle 
vragen te beantwoorden, of alle 
raadsels op te lossen, maar om 
onze ogen te openen voor de baan 
van het licht voor het vleesgewor-
den woord in Jezus, in mensen.
Facebook. Word vriend op 
facebook van de kerk Blokzijl-
Scheerwolde en we delen met u/
jou de bijzondere activiteiten, die 
er zijn in en om de kerk!
Actie Kerkbalans. Vandaag 
begint de actie kerkbalans en 
gaan er weer 38 vrijwilligers op 
pad om u de envelop te bezor-
gen en bij u op te halen. Wij 

Van de schilderin-
gen in kerken in Drenthe is niet 
veel meer overgebleven. Met de 
afbraak van de kerk in Emmen 
in 1855 verdwenen voorstellin-
gen van onder andere het lijden 
van Christus en het laatste oor-
deel; alleen tekeningen ervan zijn 
bewaard gebleven. Een opschrift in 
de kerk van Sleen, een schildering 
van St. Christophorus in die van 

Rolde en sporen van schilderingen 
in die van Zweeloo zijn allemaal 
bij onoordeelkundig uitgevoerde 
herstelbeurten verdwenen. 

drenthe
Dat is in de vorige eeuw gebeurd. 
Wat is er overgebleven?

Anloo - In de kerk van Anloo bleef 
op enkele plaatsen de pleisterlaag 
gespaard. Daar zijn nog primitief 
geschilderde episoden uit het 
leven van Maria te zien; die stam-
men uit ongeveer 1400. Uit later 

tijd dateert de rij apostelen of 
heiligen boven de triomfboog. De 
tijd na de Reformatie is door twee 
in cartouches geplaatste bijbeltek-
sten vertegenwoordigd.
          
Norg - In het koor van de kerk 
van Norg overheerst de architec-
tonische beschildering; in de sluit-
ring van het gewelf is een duif met 
de Latijnse tekst VENI SANCTUS 
SPIRITUS, een bede om de komst 
van de Heilige Geest, geschilderd. 
Het geheel is in aansluiting aan 
de bouw van de kerk in de 13de 
eeuw tot stand gekomen.

Ruinen - Een redelijk goed 
bewaarde, zij het onvolledige schil-
dering in de kerk van Ruinen stelt 
de Annunciatie voor (de aankon-
diging door de engel Gabriël van 
de geboorte van Jezus aan Maria). 
Die dateert uit het begin van de 
16de eeuw.

Vries - In Vries ten slotte is in de 
westelijke ingang van het schip van 

de kerk een zwarte hond en in 
een koornis een Latijnse tekst uit 
de protestantse tijd geschilderd.

overijssel
Wie op zoek is naar middeleeuw-
se schilderingen in kerken kan in 
Overijssel te kust en te keur. Dan 
moeten in ieder geval de ker-
ken van Bathmen, Borne, Delden, 
Deventer (Bergkerk en Lebuïnus-
kerk), Hasselt, Kampen (Boven-
kerk), Wilsum en Zwolle (Broe-
renkerk) genoemd worden.

Literatuur: E. Elzinga ‘De kerk versierd’, in: Historische kerken 

in Overijssel (Zwolle 1973/1974), p. 169; R.-J. Grote en K. van 

der Ploeg (red.), Muurschilderingen in Nedersaksen, Bremen 

en Groningen 2 dln. (Groningen 2001); Peter Karstkarel, Alle 

middeleeuwse kerken. Van Harlingen tot Wilhelmshaven (Gor-

redijk 2007); Regnerus Steensma, ‘Sporen van de katholieke 

eredienst in hervormde Drentse kerken’, in: M.A.W. Gerding 

e.a. (red.), ‘In alle onwetenschap, bijsterije unde wildicheyt’ 

(Delft 1998); Regnerus Steensma, Protestantse kerken. Hun 

pracht en kracht (Gorredijk 2013); Dirk J. de Vries, Met het 

oog op het Laatste Oordeel. De geboorte van het individu in 

de westerse kunst (Utrecht 2014).

Schilderingen
In de Middeleeuwen waren de meeste kerken van schilderingen voor-
zien. Op basis van het tweede gebod (‘Gij zult u geen gesneden beeld 
maken…’) werden de afbeeldingen na de Reformatie overal witgekalkt 
of overgeschilderd. Later, vooral in de vorige eeuw, zijn veel schilderin-
gen weer blootgelegd.

door dr. Jan dirk 

Wassenaar, 

hellendoorn

Het kerkinterieur op de schop (6)

Mijn goede vriend 
Klaus woont sinds 2005 in Kiëv. 
Hij is emerituspredikant van de 
Protestantse Kerk en getrouwd 
met een Oekraïense - vandaar dat 
hij in de hoofdstad van dat land 
van zijn pensioen geniet. Op zoek 
naar een kerkelijk thuis kwam hij 
in aanraking met de Duitstalige 
evangelisch-lutherse gemeente 
aldaar, een ‘Auslandgemeinde’ 
van de Evangelische Kirche, die 
zo goed en zo kwaad als dat gaat 
haar geestverwanten in dat ver-
scheurde land probeert te steu-
nen. Klaus leidt in deze gemeente 
een gesprekskring en gaat af en 
toe voor in de dienst. 

Je zou zeggen: het gedachtegoed 
van Maarten Luther is hem niet 
vreemd. Dat is ook zo, maar het 

‘lutherjaar’, dat we zojuist achter 
de rug hebben, werd hem niet-
temin weleens te veel. ‘Weet 
je,’ schreef hij mij, ‘dat ik hier in 
Kiëv, geheel in het spoor van de 
Evangelische Kirche Deutschland, 
alleen maar over Luther, Luther en 
nog eens Luther hoor praten? Ik 
zal blij zijn als onze lieve interim-
dominee in z’n preken eindelijk 
weer de Bijbel gaat uitleggen, in 
plaats van steeds maar te vertellen 
hoe Luther het allemaal vond. Het 
is Maarten Luther voor en Maar-
ten Luther na: Solus Lutherus…’ 

Nu, zo bont als de Duitsers 
maken wij het niet in calvinis-
tisch Nederland, want per slot is 
Luther hun nationale held en niet 
de onze. Maar toch... Een andere 
goede vriend, Werend in Utrecht, 
zelf rooms-katholiek, kwam op 
Nieuwjaarsdag bij ons langs met 
luthergadgets in zijn tas. Hij had ze 
opgeduikeld in museum Catharij-

neconvent, dat eer inlegde met een 
indrukwekkende expositie over ‘de 
kracht van  Luther’. Een sneeuw-
bol siert nu mijn bureau. Omgeven 
door water verrijst in dat bolletje 
Luthers stoere gestalte, met op de 
achtergrond de slotkerk van Wit-
tenberg. Ook een lutherpen werd 
mijn deel. En wat is er verder al 
niet in het kader van de lutherhype 
op de markt gebracht: petjes, shirts, 
koekjes en zelfs sokken. Welk zinnig 
mens draagt luthersokken, kun je 
je afvragen, of zet een lutherpetje 
op? Ze zijn er kennelijk, wellicht in 
groten getale, want een hype kent 
geen grenzen.

Werend bracht ook een boekje 
mee dat voorafgaand aan het 
jubileumjaar werd geproduceerd 
door de Protestantse Kerk en De 
Roos van Culemborg, een bedrijf 
dat zich bezig houdt met kunst en 
gedichten. Het heet ‘Amuse’ en de 
bedoeling is duidelijk: het moest 
een smaakmaker zijn, met het jaar 
zelf als hoofdgerecht. ‘Zing, kijk, eet, 
praat en reis met Luther’ luidt de 
ondertitel. De samenstellers maken 
dat motto meer dan waar. Het 
boekje wemelt van de suggesties 

om iets te doen met luthergerech-
ten, -liederen, -schilderijen, -citaten, 
uitspraken van Luther, en om met 
lutherana aan de weg te timmeren 
in kerk en maatschappij. Ik word er 
een beetje moe van als ik het alle-
maal doorlees. Moeten we dat nu 
allemaal?... Nee natuurlijk, we moe-
ten niets, we mogen alles, maar ook 
dan wordt het lutherjaar mij, net 
als Klaus, wel wat te machtig. 
Ik vind het ook wat te veel eer. 
Zeker, Luther was een mannetjes-
putter en een kleurrijk mens, maar 
anderen hebbben ook hun bijdra-
ge geleverd. De Reformatie kwam 
niet uit de lucht vallen. Denk aan 
voorlopers als Wycliffe, Hus, Eras-
mus, en aan andere reformatoren 
in Luthers 16e eeuw. Onder hen 
Menno Simons, de enige kerkher-
vormer van Nederlandse bodem. 
Ik haast me eraan toe te voegen 
dat het rijk gevarieerde program-
ma van ‘500 jaar Reformatie’ wel 
die volle breedte van de Reforma-
tie weerspiegelde. Het was bij ons 
niet ‘Luther, Luther en nog eens 
Luther’, want naast de grote man 
kwamen tal van grotere en klei-
nere figuren uit die turbulente tijd 
over het voetlicht.

Luther, Luther en  
nog eens Luther

Daan

door  

daan van der Waals, 

GraMsBerGen 

Anloo

Anloo

Norg
Ruinen

Delden, het laatste oordeel

Deventer, Lebuïnuskerk (restauratie  
westportaal 2010)

Hasselt, St. Christophorus

Maak vanaf nu gebruik van de 
nieuwe bijbelapp Mijn Bijbel. Deze 
app wordt gelanceerd door het 
NBG. Met de app kun je in zes 
NBG-vertalingen de Bijbel lezen, 
waaronder de Bijbel in Gewone 
Taal (BGT) en Nieuwe Bijbelverta-
ling (NBV). De vertalingen zijn te 
downloaden en te lezen zonder 
internetverbinding. De bijbelapp 
zet je snel en makkelijk op je 
mobiel, via de Google Play Store 
(Android) of de App Store (iOS).

Nieuwe app  
Mijn Bijbel

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 (bijna) 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 informatie. 
Bel of mail daarvoor met Johan 
ten Brinke: johan@topic-cc.nl  
tel. 0546 - 577475.

Erratum
 
In het Zondagsblad van  
21 jan staat op pagina 15 een 
artikel over Bonhoeffer, met  
J.D.Wassenaar vermeld als 
auteur. Dit is echter onjuist. 
Het artikel is van de hand  
van de hoofdredacteur van 
het GZ, ds. A. Hekman. Onze 
excuses hiervoor. 

Organist Gert van 
Hoef in Lemelerveld
Op zaterdag 3 februari geeft de 
jonge organist Gert van Hoef een 
concert in Lemelerveld. Een mix 
van populair en klassiek met o.a.: 
Liebster Jesu, wir sind hier van J.S. 
Bach, Het Zwanenmeer van P. Tchai-
kovsky en Schindlers list van J. Wil-
liams. In 2010 studeerde Van Hoef 
(22) 18 maanden bij Evert van de 
Veen, organist in Voorthuizen. In 
deze periode kwam zijn muzikali-
teit tot bloei en ontwikkelde hij zijn 
repertoire. Inmiddels heeft de Bar-
nevelder 20.000 fans op YouTube. 
Hij krijgt ansichtkaarten van luiste-
raars van over de hele wereld, die 
geraakt zijn door zijn muziek. En dat 
is precies wat hij wil: mensen ont-
roeren. “Als ik speel, ben ik intens 
gelukkig. Ik stop er al mijn emotie 
in.” Willem Hendrik Zwart Hal, 
Grensweg 17, 15.00 uur, reserveren: 
0572-371838 - adhuetink@gmail.
com - www.huetink-royalmusic.nl,  
€ 12, t/m 13 jr. gratis.

Mail naar nieuws@ 
gezamenlijkzondagsblad.nl

Gratis plaatsing!

nieuWs voor heT GZ?
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Zondag 28 jan. 10.00u. ds 
H.van Veldhuizen (Hasselt). 
Grote Kerk Blokzijl. Organist: 
Jaco Floor. Collecten: 1e lepra-
fonds (wereldlepradag), 2e eigen 
kerk, 3e catechese en educatie*. 
Komende zondag komen we 
samen in de grote kerk. Voorgan-
ger hoopt dan te zijn Ds H.van 
Veldhuizen uit Hasselt. En orga-
nist is dan Jaco Floor. Ook dan is 
er weer koffiedrinken en kunnen 
we elkaar weer ontmoeten. Allen 
zijn hartelijk welkom! Doet u / jij 
ook mee?
Pastoraat. We leven mee met 
Bertie de Jonge, b.loosweg 51, 
Blokzijl, die na een moeilijke ope-
ratie thuis gekomen is en daar 
verder moet aansterken. Even-
eens is er meeleven met Joost 
van Beek, steenwijkerdiep-Zuid 
14, Scheerwolde, die met ernsti-
ge benauwdheid in `t ziekenhuis 
is geweest voor een aantal dagen. 
Hij is nu weer thuis. Met Gerrit 
de Boer, boffersweidje 32 Blokzijl, 
gaat het gelukkig weer veel beter 
en kan nu fijn de kerkdiensten op 
de tv. ontvangen. Ook denken we 
ook aan André Mol van de Kegge 
6, Blokzijl, die weliswaar is thuis-
gekomen uit Groningen, maar die 
’t nog heel erg moeilijk heeft  
met allerlei hardnekkige ont-
stekingen. En aan Ouwina de 
Jonge ,Scheerwolderweg 30A, 
Sch’wolde, die thuis herstellende 
van de zware luchtweginfectie. 
Ook Tineke de Lange, Rietweg 1, 
Nederland, noemen we hier. Zij 
is in Zwolle geopereerd en zal 
nog een lange weg te gaan heb-
ben van herstel.
Veel zorg en ook veel verdriet is 
er om alles wat een mens soms 
overkomt in z`n leven. Laten we 
in dat alles toch ons vertrouwen 
op God richten en van hem de 
kracht, de hulp verwachten!
We hebben nu een beetje 
afscheid kunnen nemen van onze 
predikant Dirk Jan Lagerweij. 
Gelukkig zal hij nog verscheiden 
keren bij ons voorgaan. Dankbaar 
zijn we, dat hij hier heeft willen 
zijn! We wensen hem Gods zegen 
toe ook voor de toekomst! Zo 
zal er aanstaande zondag in de 
protestantse gemeente Almere 
zijn bevestiging zijn officieel als 
predikant aldaar. 
Het pastoraat, Henk. 
Een gebed. God, kom ons te hulp 
niet om te ontsluieren de geheimen 
van hemel en aarde, niet om alle 
vragen te beantwoorden, of alle 
raadsels op te lossen, maar om 
onze ogen te openen voor de baan 
van het licht voor het vleesgewor-
den woord in Jezus, in mensen.
Facebook. Word vriend op 
facebook van de kerk Blokzijl-
Scheerwolde en we delen met u/
jou de bijzondere activiteiten, die 
er zijn in en om de kerk!
Actie Kerkbalans. Vandaag 
begint de actie kerkbalans en 
gaan er weer 38 vrijwilligers op 
pad om u de envelop te bezor-
gen en bij u op te halen. Wij 

hopen dat u weer mee doet om 
de actie te laten slagen, en de 
vrijwilligers te helpen om uw 
bijdrage op tijd klaar te hebben 
liggen zodat ze daar niet extra 
tijd in hoeven te steken om het 
op te halen. 5 februari is de tel-
avond waarbij u aanwezig mag 
zijn, mocht u daar belangstelling 
voor hebben (altijd heel gezellig 
om samen een kop koffie te drin-
ken en de stand bij te houden). 
We beginnen om 20.00 uur in de 
consistorie.
Van harte Welkom! College van 
Kerkrentmeesters
Oproep. Beste gemeentele-
den; voor de pastorie zijn wij op 
korte termijn op zoek naar een 
geïntegreerde vaatwasser. De 
vaatwasser in de keuken is name-
lijk defect. Is er iemand die een 
vaatwasser heeft staan, welke kan 
worden ingebouwd in de keu-
ken? Een werkende, tweedehands 
vaatwasser zou voor een periode 
van een half jaar fantastisch zijn! 
U kunt contact opnemen met 
Johan van Dalen 0527-231054
Alvast hartelijk dank voor het 
meedenken.
Agenda. Zondag 28 januari: 
kerkdienst in de grote kerk. 
Vanaf zondag 21 januari wordt de 
‘actie kerkbalans’ gehouden en 
die loopt tot en met 4 februari! 
Zondag 4 februari: kerkdienst in 
de grote kerk. 
Bezoekdienstkalender. Jarig 
op 23 januari mw D.Dekker- 
Bakker, 75 jaar, De Kegge 4. Op 
24 januari dhr T.Haarman, 76 jaar, 
Baarlo 3, Blokzijl. Op 26 januari 
mw G.Miggels-Dekker, 92 jaar, 
Boffersweidje 5, Blokzijl. Jarig 
op 27 jan dhr K.Hoorn, 82 jaar, 
Blokzijlseweg 5, Scheerwolde. Op 
29 jan mw A.Slot, 77 jaar, Kleine 
Breestraat 2.
Van harte gefeliciteerd met uw 
verjaardag en een hele fijne dag 
gewenst.
Er is een gift ontvangen voor  
de bezoekdienst van €10. Heel  
hartelijk dank hiervoor!
Kopij eerstvolgende nummer 
voor het nummer dat vrijdags 
uitkomt: kopij tot uiterlijk  
zaterdagmiddag 12.00 uur naar 
Henk van Dalen hvandalen03@
hetnet.nl

Eredienst. Aanvang 10.00 
uur. Op zondag, 28 januari gaat 
onze eigen predikant ds. A.C.J. 
van Waard - Pieterse voor. De 
organist is mevr C. Roth en de 
ouderling van dienst is dhr J. 
Bouwmeester. De uitgangscol-
lecte is bestemd voor de lepra-
bestrijding. Tijdens de dienst zal 
er oppas aanwezig zijn voor de 
kleintjes. Kerkvervoer: Hans Spit-
zen, tel. 360322.
Collecten opbrengsten. Zon-
dag 21 januari: Kerk €39,20 en 
Diaconie €35,65. De uitgangscol-

lecte bedroeg €38,25 en zal ten 
goede komen aan een diaconaal 
doel in eigen gemeente. De bloe-
mengroet ging naar de familie R.J. 
Breman.
Om Recht. Wij bidden vanwege 
alles wat er in onze grote wereld 
gebeurt aan oorlogsgeweld en 
economische strijd,
aan tegenstellingen tussen volken 
en godsdiensten, aan schending 
van natuur en milieu. Daar om 
bidden wij om recht, om adem, 
om herschepping, om geest-
kracht.
Wij bidden vanwege alles wat 
er om ons heen gebeurt in de 
wereld die ons dagelijks bestaan 
vormt, aan ruzie en verbaal 
geweld, aan schending en mis-
bruik. Daarom bidden wij om 
recht, om adem, om herschep-
ping, om geestkracht.
Wij bidden vanwege alles wat er 
in onszelf gebeurt, diep in ons 
binnenste, waar anderen vaak 
geen weet van hebben
aan innerlijke strijd en onzeker-
heid, aan schaamte en schuld, aan 
eenzaamheid. Daarom bidden wij 
om recht,
om adem, om herschepping, om 
geestkracht.
Van team Nijkleaster Jorwerd.
Voor u allen een goede week 
namens Minie Kruider

Zondag 28 jan. Gezamenlijke 
dienst in Kuinre die begint om 
10.00 uur. Voorganger is dan 
Dhr.E.Halsema uit Kampen.
Bloemen. Afgelopen zondag 
21 januari gingen de bloemen 
in Kuinre ter bemoediging naar 
Mevr.Z.Versluis-Fledderus, Vijver-
park 1. 
Doop. De doopdienst die 
gepland stond voor zondag 7 
januari is verschoven naar zon-
dag 4 februari, 11.00 uur in de 
protestantse kerk te Kuinre. Het 
belooft een feestelijke dienst te 
worden. Leonie en Henk ver-
lenen muzikale medewerking 
aan de dienst. De doop wordt 
bediend aan tweeling Demian 
en Jerrit Siepel; hun oudere 
zusje Alicia en de trotse ouders 
Robert en Tamara Siepel en alle 
familie zien uit naar deze bijzon-
dere dienst!
Geboortebericht. We ontvin-
gen van Hilbert en Rina Veenstra-
Mulder een geboortekaartje van 
hun zoon Sieme, geboren op 
13 januari jl. Op het geboorte-
kaartje staat: ‘Groei, geniet, geef, 

lach, laat gaan, leef, straal en wees 
jezelf altijd. Dankbaar en blij zijn 
wij met de geboorte van onze 
zoon Sieme Veenstra, broertje 
van Jurre en Lieke.’ Mocht u een 
kaartje willen sturen: het adres 
van fam.Veenstra is: Grindweg 
181, 8483 JN Scherpenzeel. 
Harte felicitaties voor Rina en 
Hilbert!
Bericht van overlijden. Op 
15 januari jl. is van ons heenge-
gaan Mevr.Jenny van Ens-Lok, 
Wagenweg 3 te Kuinre. Op de 
rouwkaart staat: ‘Eens wordt een 
mens bevrijd van angst en pijn 
om gewichtsloos als een vlinder 
niets anders meer te zoeken dan 
het licht. Bewonderenswaardig 
was haar levenskracht. Verdrietig 
maar dankbaar voor alle liefde, 
zorg en toewijding hebben wij 
afscheid genomen van onze lieve 
vrouw, moeder en oma Jenny 
van Ens-Lok, Baarlo 16 april 
1947 – Kuinre 15 januari 2018. 
De afscheidsdienst had plaats op 
zaterdag 20 januari jl. om 13.00 
uur in de protestantse kerk te 
Kuinre, waarna de begrafenis 
plaats had op de begraafplaats 
te Baarlo. We wensen de familie 
kracht van boven om dit verlies 
te dragen.
40-dagentijd. Over een maand 
begint de 40-dagentijd. Aswoens-
dag 14 februari is de eerste dag 
van de 40-dagentijd. Deze peri-
ode richten we ons op de reis, 
die Jezus naar Jeruzalem maakt: 
een reis waarop Jezus mensen 
ontmoet, gesprekken heeft met 
zijn vrienden en wonderen doet. 
Een reis waarop Hij kracht ont-
vangt uit den hoge om de weg te 
volbrengen, die God voor Hem 
heeft gekozen. Thema van de 
40-dagentijd is dit jaar: ‘Onvoor-
waardelijke liefde; Ik zorg voor 
jou.’ In alles wat Jezus op zijn 
reis naar Jeruzalem tegenkomt, 
merken we dat God onvoor-
waardelijk voor Hem zorgt. Dat 
geeft Jezus de kracht om zelf ook 
met onvoorwaardelijke liefde 
naar mensen om te zien, tot in 
de uren van aanvechting en ver-
twijfeling. Als verbeelding van 
de onvoorwaardelijke liefde van 
Jezus voor ons mensen, is er in 
de 40-dagentijd een poster van 
een bloem in de kerk. Die bloem 
vertelt van Gods grote liefde 
voor elk mens. Elk bloemblaadje 
is een Bijbelverhaal, dat we deze 
zondagen lezen; zo laat elk stukje 
van Jezus’ reis naar Jeruzalem 
iets van Gods grote liefde voor 
mensen zien. 
40-dagenboekje. Net als 
andere jaren is de voorberei-
dingsgroep ook dit jaar weer 
bezig om een 40-dagenboekje 
te maken voor de protestantse 
gemeente Kuinre en Blankenham: 
een boekje vol met meditatieve 
teksten, gebeden, gedichten, kin-
dermateriaal en suggesties voor 
Bijbellezingen. Teksten die u kunt 
gebruiken in uw stille tijd of aan 
tafel. We hopen dat het boekje 
u inspiratie mag geven om thuis 
toe te leven naar Pasen.
40-dagenwandeling. Net als 
voorgaande jaren zullen we ook 
dit jaar in de 40-dagentijd een 
40-dagenwandeling houden in 

het Kuinderbos: elke dinsdag 
vanaf 20 februari tot en met 27 
maart beginnen we om 10.00 
uur op de eerste Parkeerplaats 
aan de Hopweg. De eerste 10 
minuten wandelen we in stilte en 
overdenken een vraag. Daarna 
is er ruimte om te delen en zet-
ten we de wandeling al pratend 
voort. De wandeling duurt onge-
veer 1 uur tot 5 kwartier. Het is 
verstandig om laarzen of wandel-
schoenen te dragen, omdat het in 
deze periode vochtig kan zijn in 
het bos. De wandeling staat open 
voor iedereen, van alle kerken. 
Voelt u zich vrij zelf ook mensen 
uit te nodigen mee te wandelen. 
Mocht de wandeling vanwege 
slecht weer geen doorgang vin-
den, dan vindt u op de facebook-
pagina van onze protestantse 
Kerk Kuinre en Blankenham 
informatie hierover.

Bijbelkring. Dit jaar lezen we 
in de bijbel-kring het boekje ‘De 
Hoop die in ons leeft, Jezus vol-
gen in een verwarrende tijd’, van 
het Evangelisch Werkverband, 
over de eerste brief van Petrus. 
De data waarop we bij elkaar 
komen zijn: maandag 5 febr. 19 
febr. 5 mrt. 19 mrt. in de kerk in 
Blankenham om 13.30 uur. 
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.
Met vriendelijke groet, 
Ds.R.v.d.Hucht

Zondag 28 januari. Op deze 
zondag is er om 9.30 uur dienst 
in Oldemarkt. Voorganger is ds. 
E.H. Jans. Collecten: 1e Compas-
sion, 2e College van Kerkrent-
meesters, uitgang: Catechese en 
Educatie. Kinderoppas: Geral-
dine Buijert en Caitlyn Tietema. 
Beamer: Harman Tietema.
Heilig Avondmaal Landerij-
en. Op dinsdag 30 januari is er 
een viering van het Heilig Avond-
maal in de Landerijen. Voorganger 
is ds. Jans. Aanvang 15.30 uur.
Pastoraat. Dhr. H. Los, Spinner-
slaan in Paasloo, zou afgelopen 
week een operatie ondergaan, 
maar vanwege lekkage door de 
storm kon dit niet doorgaan.
in memoriam: hinke Feen-
stra - lulofs
‘En Hij zei tot haar: Vrouw, uw 
geloof heeft u behouden, ga heen 
in vrede.’
Deze eerste woorden uit het 
Lukasevangelie stonden boven-
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JeuGddiensT?de kerk een zwarte hond en in 
een koornis een Latijnse tekst uit 
de protestantse tijd geschilderd.

overijssel
Wie op zoek is naar middeleeuw-
se schilderingen in kerken kan in 
Overijssel te kust en te keur. Dan 
moeten in ieder geval de ker-
ken van Bathmen, Borne, Delden, 
Deventer (Bergkerk en Lebuïnus-
kerk), Hasselt, Kampen (Boven-
kerk), Wilsum en Zwolle (Broe-
renkerk) genoemd worden.

Literatuur: E. Elzinga ‘De kerk versierd’, in: Historische kerken 

in Overijssel (Zwolle 1973/1974), p. 169; R.-J. Grote en K. van 

der Ploeg (red.), Muurschilderingen in Nedersaksen, Bremen 

en Groningen 2 dln. (Groningen 2001); Peter Karstkarel, Alle 

middeleeuwse kerken. Van Harlingen tot Wilhelmshaven (Gor-

redijk 2007); Regnerus Steensma, ‘Sporen van de katholieke 

eredienst in hervormde Drentse kerken’, in: M.A.W. Gerding 

e.a. (red.), ‘In alle onwetenschap, bijsterije unde wildicheyt’ 

(Delft 1998); Regnerus Steensma, Protestantse kerken. Hun 

pracht en kracht (Gorredijk 2013); Dirk J. de Vries, Met het 

oog op het Laatste Oordeel. De geboorte van het individu in 

de westerse kunst (Utrecht 2014).

om iets te doen met luthergerech-
ten, -liederen, -schilderijen, -citaten, 
uitspraken van Luther, en om met 
lutherana aan de weg te timmeren 
in kerk en maatschappij. Ik word er 
een beetje moe van als ik het alle-
maal doorlees. Moeten we dat nu 
allemaal?... Nee natuurlijk, we moe-
ten niets, we mogen alles, maar ook 
dan wordt het lutherjaar mij, net 
als Klaus, wel wat te machtig. 
Ik vind het ook wat te veel eer. 
Zeker, Luther was een mannetjes-
putter en een kleurrijk mens, maar 
anderen hebbben ook hun bijdra-
ge geleverd. De Reformatie kwam 
niet uit de lucht vallen. Denk aan 
voorlopers als Wycliffe, Hus, Eras-
mus, en aan andere reformatoren 
in Luthers 16e eeuw. Onder hen 
Menno Simons, de enige kerkher-
vormer van Nederlandse bodem. 
Ik haast me eraan toe te voegen 
dat het rijk gevarieerde program-
ma van ‘500 jaar Reformatie’ wel 
die volle breedte van de Reforma-
tie weerspiegelde. Het was bij ons 
niet ‘Luther, Luther en nog eens 
Luther’, want naast de grote man 
kwamen tal van grotere en klei-
nere figuren uit die turbulente tijd 
over het voetlicht.

Voorganger: ds. E.H. Jans,
Marktplein 6, 8375 AZ Oldemarkt, 
tel. 0561-750902, e-mail: ds.jans@
hgop.nl
Pastoraal werker: mevr. H. Kramer-
de Jong,
Wooldhof 7, 8302 KC Emmeloord, 
tel. 0527-613766, e-mail: heidi.
kramer@hgop.nl
Scriba: mevr. J. Pen-Smit,
De Hare 13, 8375 GC Oldemarkt, 
tel. 0561-452332
Postbus: Hervormde Gemeente 
Oldemarkt-Paasloo
Postbus 2521, 8375 ZP Oldemarkt.
Internet: www.hgop.nl
e-mail: scriba@hgop.nl

Oldemarkt / Paasloo
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aan het bericht van overlijden 
van Hinke Feenstra – Lulof, over-
leden op 12 januari 2018 op de 
leeftijd van 83 jaar, echtgenote 
van Taek Feenstra en samen 
woonachtig aan Klaas Muisstraat 
27 te Oldemarkt. Zaterdag 30 
december jongstleden mochten 
ze te midden van hun geliefden, 
hun 60-jarig huwelijksjubileum 
gedenken. Dat heeft ze heel 
bewust mee mogen maken. Ze 
is in 1935 in Zwaagwesteinde 
geboren en groeide uit tot een 
vrouw die actief en kordaat in 
het leven stond, niet verlegen 
was ‘aangelegd’ en vasthoudend 
kon zijn. De invulling van haar 
leven was dan ook duidelijk een 
weerspiegeling van dat karakter. 
Zowel in het gezinsleven als in 
het maatschappelijk leven en ker-
kelijk leven was zij ‘present’ en 
actief betrokken. Het jarenlange 
bezoek aan de zomerzangavon-
den in Urk gaven een speciale 
band met het Urker Mannenkoor 
waar we in de dankdienst voor 
haar leven dan ook naar geluis-
terd hebben. De nabijheid van 
God werd dan bijzonder erva-
ren. Intense vreugde kenden ze 
samen, maar ook verdriet van-
wege intens verlies. Dat trekt 
zijn sporen maar het geloof in de 
opgestane Heer bleef het funda-
ment van hoop voor haar en hun 
leven. Tijdens de dienst hebben 
we stilgestaan bij Psalm 78:14, de 
trouwtekst over de leiding van 
God door een kolom van vuur 
en wolkkolom, die voor haar een 
levenstekst was geworden en 
Johannes 14:1-3 dat voor haar 
werkelijkheid werd op 12 januari 
jongsleden. In vertrouwen ging zij 
Hem tegemoet. Na de hersenin-
farct in maart jongstleden was er 
eerst nog de hoop dat ze weer 
naar huis mocht, maar het werd 
duidelijk dat dat niet meer moge-
lijk was. In de Lindestede in Wol-
vega heeft ze toen goede zorg 
mogen ontvangen waar ze samen 
zeer dankbaar voor waren.
‘Ik zal in het huis van de Heer 
verkeren tot in lengte van dagen’ 
zong David, de herder-koning. 
Hinke is vol vertrouwen ingegaan 
in het hemelse huis van de Heer 
dat voor haar een thuis mag zijn. 
Dhr. Feenstra wensen we heel 
veel sterkte toe en vooral ook 
Gods troostende nabijheid toe 
in het dragen van dit grote ver-
lies. Ook voor hem is Hij ‘Tegen-
woordig’. 
Ophaallijst. Voor vervoer naar 
de kerk graag uiterlijk drie dagen 
van tevoren bellen als u van deze 
dienst gebruik wilt maken. 28 jan: 
Arjen Jansons 0521 – 522090; 4 
feb: Peter Dekker 0561-451538; 
11 feb: Fam. van Eijck 0561-
45134; 18 feb: Fam. Wicherson 
0561-452336; 25 feb: Wilfred 
Koers 0561-452206. 
Collecte opbrengsten. De 
collecteopbrengsten op zondag 
14 januari waren als volgt:  
Oldemarkt: Diaconie €93.90; 
College van Kerkrentmeesters 
€73.75; Instandhouding gebou-
wen €91.50. 
Bloemen. De bloemen uit 
Oldemarkt zijn afgelopen zondag 
gebracht bij Johannes van der 
Veen aan de H. Nijholtstraat te 
Oldemarkt. De bloemen vanuit 
de dienst met de VZG in Ossen-
zijl gingen naar Dhr. P. Doeve in 
Ossenzijl en naar familie Van der 

Molen in Emmeloord.
Giften. Mevr. Kousbroek ontving 
een gift van €5,- voor het bloe-
menfonds. Mevr. Kramer ontving 
€10,- voor het gebouw in Paas-
loo. Via mevr. Doeve ontvingen 
we twee maal een gift van €10,- 
en een gift van €5,- voor de kerk. 
Allen hartelijk dank voor uw gift.
Lied van de maand januari 
2018. Zaterdagmiddag 27 januari 
2018 om 15.30 uur oefenen wij 
in De Ontmoeting voor het Lied 
van de maand. Het is de laatste 
keer en wij willen iedereen die 
in het verleden heeft meege-
daan met het Lied van de maand 
uitnodigen om met ons mee te 
doen. Onder het genot van een 
kopje koffie/thee zullen wij o.a. 
terugblikken op 21 jaar Lied van 
de maand. Ook gaan we het Lied 
van de maand januari 2018 oefe-
nen: Lied 997 “-en vele duizen-
den, ontheemd, (…)”. De tekst is 
van Herman G. Stuempfle jr (o.a. 
predikant te Baltimore) en de 
muziek is van Perry Nelson (ope-
razanger en kerkmusicus). Het 
lied is ontstaan in 1996 als ant-
woord op verschillende gebeur-
tenissen: etnische zuiveringen 
in de Balkan, de nasleep van de 
bomaanslag in Oklahoma City, 
het openbaar worden van kin-
dermisbruik, de algemene situatie 
in de wereld. Voor al deze angs-
ten is de enige hoop de vrede 
die God biedt. De naam van de 
melodie ‘Pace mio dio’ betekent: 
Vrede, mijn God. Het lied is een 
gebed om gerechtigheid. Zondag 
28 januari 2018 zal dit lied voor 
de dienst geoefend worden met 
de gemeente. Henk Braad en 
Vrouwkje Visserman-Winters. 
Agnes Pen. Na bijna vijf jaar 
weg geweest te zijn ben ik afge-
lopen zomer weer terug geko-
men in Nederland na een bijzon-
dere, mooie en leerzame tijd als 
vrijwilliger bij Mercyships. Het 
was een speciale tijd waarin ik 
mocht werken en vooral veel 
ontvangen in de zorg aan men-
sen in verschillende Afrikaanse 
landen, zoals Guinea, Congo, 
Madagaskar en Benin. Wat een 
nood, wat een armoede, wat 
een tekorten... confronterend, 
vaak hartverscheurend, het went 
nooit!! Maar één van de dingen 
die me het meest is bij gebleven 
is het feit dat ondanks moeilijke 
omstandigheden en duisternis er 
tegelijk ook straaltjes van Licht 
schijnen op iedere situatie als 
uiting van Hoop, Moed en Liefde 
van God. En waar we ook zijn 
hier op aarde en wat we ook 
meemaken, we mogen ontvangen 
van deze Hoop en Liefde door te 
kijken naar dit Licht om bemoe-
digd te worden en ook zelf weer 
een licht te zijn voor anderen! Ik 
wil hierbij u/jullie allemaal heel 
erg bedanken voor uw/jullie sup-
port, betrokkenheid, gebed en 
ondersteuning in de afgelopen 
jaren. Zonder u/jullie allen zou ik 
dit niet hebben kunnen doen!! En 
nu dus weer terug in ons land.. 
een hele verandering, maar fijn 
om weer in de buurt van familie 
en vrienden te zijn! Inmiddels 
ben ik weer aan het werk als 
verpleegkundige op de afdeling 
Verloskunde in de Isala klinieken 
in Zwolle. Ook ben ik afgelopen 
oktober verhuisd naar een mooi 
plekje in Oldemarkt, waar ik me 
inmiddels helemaal thuis voel!
Vooraankondiging gemeen-
tedag. Beste broeders en zus-

ters! Omdat het steeds maar 
blijkt dat het fijn is om elkaar 
op een ontspannen manier te 
ontmoeten, anders dan anders, 
zijn we van plan om weer een 
gemeentedag te organiseren. Dit 
gaat gebeuren op D.V. zondag 
11 maart na de morgendienst in 
Oldemarkt. Het is tijd om een 
revanche te nemen op de sjoel-
wedstrijd van enige tijd geleden. 
Ook zullen we weer met elkaar 
de maaltijd (verschillende soe-
pen etc.) gebruiken. Noteer deze 
datum dus alvast in uw agenda 
zodat deze gemeentedag niet in 
de soep loopt! Nadere informa-
tie volgt.
Bericht GZB. Debatavond “Ik 
geloof het wel” op dinsdag 6 
februari 2018. Een eerlijke zoek-
tocht naar de relevantie van de 
Bijbel voor onszelf en de mensen 
om ons heen. Met predikant Paul 
Visser, politicus Jan Marijnissen, 
uit Frankrijk Harriëtte Smit, uit 
Duitsland Gerard de Wit met als 
debatleider Andries Knevel. Dit 
debat wordt gehouden in Amers-
foort in de Bergkerk aan de Dr. 
A. Kuyperlaan 2. Info en aanmel-
den kan via www.gzb.nl/debat
Concert Jeduthun. Op zondag 28 
januari om 14.30 uur geeft Chris-
telijke Muziekvereniging Jeduthun 
een nieuwjaarsconcert. U wordt 
van harte uitgenodigd in de 
Hervormde kerk in Oldemarkt. 
De jeugd zal ook van zich laten 
horen. Komt u ook? 
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 kinde-
ren en jongeren die niet langer 
thuis kunnen wonen hoop en 
herstel vinden. Wilt u ontdekken 
of pleegzorg 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 infor-
matieavond vindt plaats in de 
Ichthuskerk, Campherbeeklaan 
69 te Zwolle. Tijdens die infor-
matieavond krijgt u informatie 
over pleegzorg en kunt u vragen 
stellen aan ervaren pleegouders. 
Aanmelden voor de informatie-
avond kan via: http://www.timon.
nl/pleegouders/informatieavon-
den/
David Kocijan komt naar 
Nederland. Met zijn program-
ma Gospel According to Saxo-
foon reist David Cocijan de hele 
wereld door. Op uitnodiging van 
de Baptistenkerk in Steenwijk 
komt hij ook weer naar Neder-
land, waar hij 4 februari om 10 
uur zijn opwachting maakt. Met 
zijn muziek vertelt hij op eigen 
wijze over het evangelie. Op 
initiatief van de vier kerken in 
Oldemarkt, Paasloo en Ossenzijl 
(de Vrije Zendingsgemeente, de 
Katholieke Kerk, de Hervormde 
gemeente en de Gereformeerde 
Kerk), die gezamenlijk de Week 
van Gebed voor de Eenheid der 
Christenen vorm geven, komt 
David met zijn optreden een 
prachtige afsluiting van de week 
van gebed verzorgen.
Zaterdag 3 februari a.s. komt 

David met zijn programma naar 
het sfeervolle kerkje van de Vrije 
Zendingsgemeente, Hoofdstraat 
10 in Ossenzijl. De avond begint 
om half acht, de kerk is open 
vanaf kwart over zeven. maar 
wees op tijd want vol is vol. De 
toegang is gratis maar er zal wel 
een collecte zijn voor een bij-
drage aan de kosten die David 
maakt.
Graag tot ziens.
Agenda. 20 januari t/m 2 febru-
ari: actie Kerkbalans. Zaterdag 
27 januari: Oefenen Lied van de 
Maand. Aanvang 15.30 uur in de 
Ontmoeting. Maandag 29 janu-
ari: Inleveren kopij Kerkklanken. 
Woensdag 31 januari: Bidstond in 
de Ontmoeting. Aanvang 9.00 uur. 
Donderdag 1 februari: Mannen-
groep bij Jan Oosterveld. Aan-
vang 20.00 uur. Vrijdag 16 febru-
ari: Sirkelslag voor de jeugd van 
groep 8 t/m 16 jaar. (dit is anders 
dan de landelijke datum). Nadere 
informatie volgt, maar houd deze 
datum alvast vrij!! Zondag 11 
maart: Gemeentedag. 
Tenslotte
Ik stel mijn vertrouwen op de Heer 
mijn God,
want in zijn hand ligt heel mijn 
levenslot.
Hem heb ik lief, zijn vrede woont 
in mij.
Ik zie naar hem op en ik weet: Hij 
is mij steeds nabij!
Jelly Pen-Smit, Scriba

Zondag 28 januari. Aanvang: 
09.30 uur. Organist: Gerco 
Eggink. Ophaaldienst: dhr. W. Gaal. 
Eindcollecte:Catechese en Edu-
catie. Op deze zondag gaat bij 
ons voor ds. Margarithe Veen. Zij 
is geboren in Steenwijkerwold, 
en sinds 2001 predikant voor 
de Protestantse Kerk in Neder-
land. Vanaf 22 april 2012 is zij 
predikant voor de Protestantse 
Gemeente Achlum-Hitzum. 
Ambtsdragers. In de dienst van 
zondag 4 februari zal er afscheid 
worden genomen van ouderling-
scriba Jan Stoffers en zal Cees 
Offringa worden bevestigd in het 
ambt van ouderling-scriba.
Kerkbalans 2018. U heeft deze 
week weer de bekende envelop-
pe van de actie Kerkbalans ont-
vangen. Komende week wordt 
uw toezegging voor de jaarlijkse 
bijdrage weer bij u opgehaald. 
Deze bijdrage is geheel bestemd 
voor onze eigen gemeente. Wij 
vragen u deze financiële bijdrage 
om het kerkenwerk mogelijk 
te (blijven) maken. Uw bijdrage 
is hard nodig, want die maakt 
het mogelijk dat onze kerkelijke 
gemeente haar unieke en onmis-
bare functie kan blijven vervullen. 
Legt u de enveloppe met de ant-
woordstrook vast klaar? Daar-
mee helpt u de vrijwilliger bij 
het werk dat hij of zij, ondanks 
de winterse koude en duisternis, 
belangeloos voor onze gemeente 
uitvoert. Bij voorbaat onze harte-

lijke dank.
Ouderenmorgen. Op donder-
dag 1 februari bent u weer van 
harte welkom op de ouderen-
morgen, die om half elf begint in 
Hoogthij. Nieuwe deelnemers 
zijn altijd welkom. 
Samen aan tafel. Ook is er op 
deze donderdag, 1 februari, weer 
“Samen aan tafel’’. Om ongeveer 
kwart over twaalf in Hoogthij. 
Deze bijeenkomst is niet gebon-
den aan leeftijd. Dus wilt u gezel-
lig samen eten en een praatje 
maken, kom dan die dag naar 
Hoogthij. Als u voor de ouderen-
morgen of voor Samen aan tafel 
opgehaald wilt worden, kunt u 
contact opnemen met Petra van 
Beek, tel. 588685. 
Wij leven mee. Vorige week is 
opgenomen in het ziekenhuis ds. 
A. de Looze. Boomsluiters 12. 
Op weg naar de oecumenische 
dienst in Steenwijk is dhr Auke 
Feensra, Berg en Bos, door de 
gladheid gevallen met de fiets. We 
hopen dit toch goed afgelopen 
is. Mevr. M. Kuiper-Wicherson, 
Tukseweg 210 en dhr. K.A. Kla-
verdijk, Achterveld 11 verblijven 
in Zonnekamp om te revalideren. 
We willen denken aan iedereen 
die tobt met hun gezondheid, 
zowel thuis als in het ziekenhuis, 
en hen God’s nabijheid en zegen 
toewensen.
De volgende gemeenteleden ver-
blijven in zorgcentra in de buurt: 
In het verpleeghuis Zonnekamp 
in Steenwijk verblijven: mevr. P. 
Wijcherson-Kuiper, mevr. M. 
Hetebrij-van Veen, dhr. L. Kolen-
brander en mevr. K. Tuit-Raggers. 
Mevr. C. Veenstra–Jager verblijft 
in Ksw Meenthehof in Steenwijk.

hoop
(Marinus van den Berg)
Je mag je een
gelukkig mens prijzen
als er mensen om
je heen zijn
die je niet in de steek laten.
Je mag je een
gelukkig mens prijzen
als mensen je hart verwarmen,
mensen die je verdriet
zien,
mensen die je ook optillen
en opbeuren.
Mensen van wie ook hoop
uitgaat,
omdat ze je niet vergeten.
Je mag je een
gelukkig mens prijzen –
ook al word je getroffen
door ongeluk, verdriet en
moeite - 
als er mensen zijn die
je steunen,
mensen met handen die
meedragen,
mensen met handen die je
last verlichten.
 Je mag je een
gelukkig mens prijzen
vanwege die mensen
die je een glimp doen
opvangen van het
menslievende Gelaat
van de Onzichtbare
die hoopt dat je goede
hoop kunt behouden.

Met een hartelijke groet,  
ds. Eric van Veen
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lijke dank.
Ouderenmorgen. Op donder-
dag 1 februari bent u weer van 
harte welkom op de ouderen-
morgen, die om half elf begint in 
Hoogthij. Nieuwe deelnemers 
zijn altijd welkom. 
Samen aan tafel. Ook is er op 
deze donderdag, 1 februari, weer 
“Samen aan tafel’’. Om ongeveer 
kwart over twaalf in Hoogthij. 
Deze bijeenkomst is niet gebon-
den aan leeftijd. Dus wilt u gezel-
lig samen eten en een praatje 
maken, kom dan die dag naar 
Hoogthij. Als u voor de ouderen-
morgen of voor Samen aan tafel 
opgehaald wilt worden, kunt u 
contact opnemen met Petra van 
Beek, tel. 588685. 
Wij leven mee. Vorige week is 
opgenomen in het ziekenhuis ds. 
A. de Looze. Boomsluiters 12. 
Op weg naar de oecumenische 
dienst in Steenwijk is dhr Auke 
Feensra, Berg en Bos, door de 
gladheid gevallen met de fiets. We 
hopen dit toch goed afgelopen 
is. Mevr. M. Kuiper-Wicherson, 
Tukseweg 210 en dhr. K.A. Kla-
verdijk, Achterveld 11 verblijven 
in Zonnekamp om te revalideren. 
We willen denken aan iedereen 
die tobt met hun gezondheid, 
zowel thuis als in het ziekenhuis, 
en hen God’s nabijheid en zegen 
toewensen.
De volgende gemeenteleden ver-
blijven in zorgcentra in de buurt: 
In het verpleeghuis Zonnekamp 
in Steenwijk verblijven: mevr. P. 
Wijcherson-Kuiper, mevr. M. 
Hetebrij-van Veen, dhr. L. Kolen-
brander en mevr. K. Tuit-Raggers. 
Mevr. C. Veenstra–Jager verblijft 
in Ksw Meenthehof in Steenwijk.

hoop
(Marinus van den Berg)
Je mag je een
gelukkig mens prijzen
als er mensen om
je heen zijn
die je niet in de steek laten.
Je mag je een
gelukkig mens prijzen
als mensen je hart verwarmen,
mensen die je verdriet
zien,
mensen die je ook optillen
en opbeuren.
Mensen van wie ook hoop
uitgaat,
omdat ze je niet vergeten.
Je mag je een
gelukkig mens prijzen –
ook al word je getroffen
door ongeluk, verdriet en
moeite - 
als er mensen zijn die
je steunen,
mensen met handen die
meedragen,
mensen met handen die je
last verlichten.
 Je mag je een
gelukkig mens prijzen
vanwege die mensen
die je een glimp doen
opvangen van het
menslievende Gelaat
van de Onzichtbare
die hoopt dat je goede
hoop kunt behouden.

Met een hartelijke groet,  
ds. Eric van Veen

28 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 en het lied voor de 
dienst is Lied 838: 1, 2. Collec-
tes: diaconie, instandhouding van 
de eredienst, Energiekosten. De 
autodienst wordt verzorgd door 
Fam. W.Bos, telefoon 243949. Er 
wordt in Tilvoorde op de jong-
ste kinderen van onze gemeente 
gepast door: Marlot Kuiken en 
Femmie Hogendorf. Er is een kin-
dernevendienst voor de kinderen 
van groep 1,2 en 3, dit wordt 
verzorgd door Hendriët Nijkamp 
Gernanda Paters.
28 januari 2018 om 14:30 
uur in de Kapel, in deze dienst 
hoopt ds. H.J.H. Pap voor te gaan. 
De organist is dhr. R. Weijs en 
het lied voor de dienst is Lied 
838: 1, 2. Collectes: diaconie, 
instandhouding van de eredienst, 
Energiekosten. De autodienst 
wordt verzorgd door Fam. 
W.Bos, telefoon 243949.
Agenda. 31 januari 2018 om 
19:45 uur, Consistorie Stad, 
Tilvoorde. 1 februari 2018 om 
20:00 uur, Heet hangijzer: Bijbel 
en Koran, Johanneskerk. 5 febru-
ari 2018 om 19:00 uur, Verkoop 
collectebonnen van 19.00 uur- 
20.00 uur, Tilvoorde. 6 februari 
2018 om 20:00 uur, Dorp Beu-
lake, relatie met de Hervormde 
gemeente Vollenhove, Kapel.
11 februari 2018 om 17:00 uur, 
Gast aan tafel, de Voorhof. 15 
februari 2018 om 20:00 uur, Cur-
sus: Meer geluk dan grijsheid, de 
Voorhof.
Bloemengroet. De bloemen uit 
de diensten van 21 januari zij als 
teken van medeleven en als groet 
van de gemeente gegaan naar 
Dhr. Brouwer, Bisschopstraat 59, 
Dhr. Knobbe, R. v.Diepholtstraat 
12, Mw. Rook - Zelhorst, Doeve-

slag 79, Familie Voerman - Groe-
newoud, Mr. Kroezestraat 6 en 
Dhr. en mw. Matthijsse - Klaver, 
J.v. Dieststraat 96; zij zijn 21 janu-
ari 25 jaar getrouwd, naar Dhr. 
Schurin,k Marjolein 355 en naar 
Dhr. van Welie, Kloosterweg 46.
Giften. De Diaconie ontving via 
V. Jordens-Rook €5.00 en via Jan 
Bruintjes en Jeanette Bruintjes-
Bakker €60.00. Hartelijk dank 
voor deze giften.
Doopdienst. Zondagmorgen 
28 januari zal de doop worden 
bediend aan: Jayden en Riva-
no, kleinkinderen van Peter en 
Claudia Mooiweer en zonen van 
Chantal Mooiweer en Lorenzo 
Jansen, Ilena Ningetje, dochter 
van Cor en Dora van Elswijk, 
Luca, zoon van Pjotr en Janine 
de Roo, Marian Jolie en Ger-
rit Roelof, dochter en zoon van 
Allard en Ellen Paters. Tijdens 
deze doopdienst lezen we verder 
uit het Mattheüsevangelie. We 
lezen dan een paar gelijkenissen 
over het Koninkrijk van God: 
over de schat, de parel en het 
visnet (Mattheüs 14: 44-53). Hoe 
veel is het Koninkrijk van God 
ons waard? Er is op zondagmor-
gen 28 januari kindernevendienst 
voor de kinderen van groep 1, 2 
en 3.
Wekelijkse Vesper. Elke 
woensdagavond zal om 19.15 
uur één van de kerken openge-
steld zijn voor een vesper. Dit is 
een kort liturgisch moment van 
maximaal een half uur volgens 
een vaste liturgie, met aandacht 
voor verstilling en gebed. Het 
doel hiervan is drieledig: (1) Het 
stimuleren van het gebedsle-
ven van gemeenteleden, (2) Het 
regelmatig openstellen van de 
kerkgebouwen als plaats voor 
rust, bezinning en gebed en (3) 
Het creëren van rustmomenten 
in een turbulente samenleving
Schema: 
31-1 Johanneskerk
7-2 Mariakerk 
14-2 Kapel
21-2 Grote Kerk
28-2 Johanneskerk
7-3 Mariakerk
21-3 Kapel
28-3 Grote Kerk
School-Kerkdienst. Op zon-
dag 4 februari zal de jaarlijkse 
School-Kerkdienst plaatsvinden. 
Het is een gezamenlijke dienst 
die zal worden gehouden in de 
Grote Kerk, aanvang 10.00 uur. 
Voorganger is ds. Marijn Rohaan 
en de dienst is voorbereid door 
de kinderen en leerkrachten van 
Kindcentrum het Kompas. Het 
thema is: It takes Veno to raise a 
child.
Actie Kerkbalans. Van 20 janu-
ari t/m 3 februari a.s. wordt de 
actie Kerkbalans gehouden. Het 
thema voor dit jaar is ‘Geef voor 
je kerk’. Komende week gaan 
onze vrijwilligers op pad om de 
envelop voor actie Kerkbalans 
bij u af te geven. Uw antwoord 
wordt enkele dagen later weer 
opgehaald. Zorgt u ervoor dat 
uw antwoordenvelop dan klaar 
ligt? 
What’s Up activiteiten. 
What’s up is voor tieners in de 
leeftijd van 12 t/m 16 jaar om 
samen te komen en leren over 
God, geloof en kerk en wat dat 
voor jou kan betekenen. What’s 
up biedt, naast de catechisatie en 
de club, ook dit voorjaar weer 
een gevarieerd programma vanuit 
het Gereformeerd en Hervormd 

Jeugdwerk. Het programma is als 
volgt: What’s up Kids (Whatsup-
vollenhovekids@gmail.com) 
• Project X by your self: Smile! 
(€ 2,00): Woensdag 14 februari 
13.45-15.45 uur (opgeven t/m 7 
februari via mail).
• Schaatsen: woensdag 28 febru-
ari (opgeven t/m 17 februari via 
mail).
• Partygame (€1,00): Dinsdag 13 
maart, info volgt.
• Familiebingo: zaterdag 24 maart, 
info volgt.
• Project X by your self: Insec-
tenhote(€2,00): Woensdag 11 
april, info volgt.
• What’s Up weekend: 25, 26 en 
27 mei, info volgt.
What’s up Teens (Whatsupvollen-
hoveteens@gmail.com)
• Club: 6 en 8 februari.
• Jeugddienst: zondag 18 februari.
• Schaatsen: Woensdag 28 febru-
ari (opgeven t/m 17 februari via 
mail).
• Club: 6 en 8 maart.
• Jeugddienst: Zondag 18 maart.
• Familiebingo: Zaterdag 24 
maart, info volgt.
• Bubbelvoetbal: Zaterdag 7 april, 
info volgt. 
• What’s Up weekend: 25, 26 en 
27 mei, info volgt.
Heet hangijzer: Bijbel en 
Koran. De Islam is na het Chris-
tendom de grootste godsdienst 
in ons land. Er zijn in Neder-
land rond de 1 miljoen moslims. 
Volgens sommigen komen de 
godsdiensten in de kern op het 
zelfde neer. Zij kijken vooral 
naar de overeenkomsten tus-
sen de religies: het zijn beiden 
monotheístische godsdiensten, 
hetgeen betekent dat zij belijden 
dat er één God is. Veel belang-
rijke personen komen zowel in 
het Christendom als in de Islam 
voor, waaronder Jezus. Anderen 
leggen de nadruk op de verschil-
len tussen de godsdiensten: zo is 
de God van de Bijbel toch echt 
een andere godheid dan Allah 
in de Islam. En Jezus komt wel 
voor in de Koran, maar er wordt 
over Hem op een heel andere 
manier gesproken. Wat is dan de 
betekenis van Jezus in de Bijbel? 
En wat is zijn plaats in de Koran? 
Zijn het twee godsdiensten die 
op het zelfde neer komen of ligt 
het toch echt anders? En wat te 
denken van het geweld dat in de 
naam van Allah plaats vind? Is dat 
te vergelijken met het geweld in 
het Oude Testament? Veel vragen 
die om doordenking vragen in 
de tijd. U bent van harte welkom 
op 1 februari om 20.00 uur in 
de Johanneskerk. Ds. Vis zal deze 
avond verzorgen.
Lezing over het vergane 
dorpje Beulake. Als een ver-
volg op zijn lezing in 2017, zal 
Harm Stam samen met Ds. Pap, 
op dinsdag 6 februari nogmaals 
een lezing geven over het dorpje 
Beulake. Wat is het leuk om 
over dat grotendeels onbekende 
geheimzinnige dorpje iets meer 
te weten komen. Wanneer is het 
ontstaan en waarom? Wanneer is 
het vergaan en welke gebeurte-
nissen lagen daaraan ten grond-
slag Hoe leefden ze en wat hield 
ze zoal bezig. Duidelijk is dat er 

een koele relatie was met de 
Hervormde Gemeente van Vol-
lenhove en Beulake. Waarom was 
die relatie zo stroef? Hier over 
zal de lezing grotendeels gaan. 
Wees welkom op 6 februari om 
20.00 uur de Kapel.

Jarigen februari. Komende 
maand hopen de volgende 
gemeenteleden hun verjaardag te 
vieren:
1 februari: dhr F. Smit, De Rede 7, 
8325 XA Vollenhove - 80 jaar
2 februari: mevr H. Lassche-Vis-
scher, Aan Zee 28, 8325 BV Vol-
lenhove - 80 jaar.
10 februari: mevr B. Naaktge-
boren-Winter, Joan Vuistpad 14, 
8325 ER Vollenhove - 87 jaar.
15 februari: dhr H.L. Dierkes, 
Doelenstraat 15, 8325CB Vollen-
hove - 78 jaar.
17 februari: mevr K. Ziel, Aan 
Zee 26, 8325 BV Vollenhove - 84 
jaar.
18 februari: mevr M. Schuurman-
Mondria, Molenberg 1, 8325 CA 
Vollenhove - 76 jaar.
19 februari: mevr A.L. Dokter-
Hellendoorn, Landpoortsteeg 13, 
8325 CM Vollenhove - 77 jaar.
23 februari: mevr Y.B. Datema-
Boonstra, Voorpoort 19, 8325 CL 
Vollenhove - 80 jaar.
25 februari: dhr D. Muizelaar, 
Meester Kroezestraat 36, 8325 
HJ Vollenhove - 84 jaar.
25 februari: mevr A. van de 
Zweerde-Elzinga, Meester Kroe-
zestraat 3483, 25 HJ Vollenhove 
- 77 jaar.
25 februari: mevr L. Smit-Mol, 
Weg van Rollecate 30, 8325 CR 
Vollenhove - 79 jaar.
28 februari: mevr P. Zwemer-
Kuzee, Noordzoom 25, 8316 CE 
Marknesse - 76 jaar.
Wij wensen alle jarigen een fijne 
verjaardag en Gods zegen. 
Pastoraat. Dhr. J. Lassche, Can-
neveltstraat 15, verblijft op het 
moment van schrijven nog in het 
ziekenhuis, maar is als het goed is 
weer thuis gekomen. We bidden 
hem kracht en gezondheid toe.
Ten slotte. Deze week is het 
week van gebed om eenheid. Ik 
weet niet hoe u het beleeft, maar 
persoonlijk ervaar ik de pijn van 
de verdeeldheid en beleid ik met 
gezang 307 uit het Liedboek voor 
de Kerken:
Vergeef, o Heer, dat duizendvoud 
ons stem en steen gescheiden 
houdt,
dat elk zijn eigen godshuis bouwt.
Vergeef, het. Kome nu de tijd 
dat U één huis wordt toegewijd
van alle mensen wijd en zijd.
Dan wordt het grote lied gehoord
de wereld door met één akkoord
dat Christus prijst, het hemels 
woord.
Hoor hoe van land tot land het 
snelt,
één hoop, geloof en liefde meldt
en Jezus’ naadloos kleed herstelt.
Met een hartelijke groet, Dick 
Wolters
Zendingscommissie. De 
opbrengst van de zendingsbusjes 
in de periode van 1 juli 2017 t/m 
31 december 2017:
Ruben en Anna Bakker €228,90. 

Tess, Saar en Kato Dierkes 
€22,64. Tessa Hogendorf €28,69. 
Noah en Danique Harsevoort 
€53,45. Marnick Lassche €95,41. 
Sven en Thomas Mondria 
€294,33. Nora Mondria en Lien-
ke Koedijk €65,76. Ruth, Thirza 
en Nathan Mooiweer €51,98. 
Marin, Lotte en Roos Paters 
€35,36. Hartelijk dank aan de 
gevers en dank aan de jongelui, 
die met het busje lopen. Noah 
en Danique Harsevoort stoppen 
met het busje lopen i.v.m. ver-
huizing. Jasmijn Mondria is ook 
gestopt en nu gaat Lienke Koe-
dijk met Nora Mondria lopen. 
Bedankt Noah, Danique en Nora. 
Er zijn nog veel straten, waar 
niet gelopen wordt. Wie helpt 
ons? De opbrengst van de zen-
dingsbusjes wordt overgemaakt 
aan het Project “Praag”. Contact-
adres: Zendingscommissie, p/a 
Coba Bos, Bisschopstraat 39, tel. 
241951

Jarigen februari. Komende 
maand hopen de volgende 
gemeenteleden hun verjaardag te 
vieren:
1 februari: mevr T. Vis-Visscher, 
Leeuwte 82A, 8326 AD Sint Jans-
klooster - 82 jaar.
1 februari: mevr H. van Buiten- 
Westhuis, Karwij 264, 8325 LG 
Vollenhove - 93 jaar.
3 februari: mevr G.A. Teune-Zoe-
tebier, Bergkampen 21, 8326 AS 
Sint Jansklooster - 77 jaar.
11 februari: dhr H. van der Linde, 
Kloosterweg 33, 8326 CB Sint 
Jansklooster - 75 jaar.
15 februari: dhr A. Groenewoud, 
Laurier 143, 8325 LB Vollenhove 
- 91 jaar.
20 februari: mevr I. Zandbergen-
Dikken, Koriander 249, 8325 LE 
Vollenhove - 91 jaar.
23 februari: mevr J. Rook-Boes, 
Barsbeek 37, 8326 BM Sint Jans-
klooster - 76 jaar.
24 februari: dhr H. Lassche, Bies-
look 160, 8325 LC Vollenhove 
- 85 jaar.
Wij wensen alle jarigen een fijne 
verjaardag en Gods zegen toe. 
Ontvangt allen een vriendelijke 
groet vanuit de pastorie aan de 
Leeuwte. Ds. H.J.H. Pap
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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

Mail naar nieuws@ 
gezamenlijkzondagsblad.nl
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 vollenhove  AMBT

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

 Vollenhove  STAD

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  
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Diensten 28 januari. Belt-
Schutsloot 11.00 uur. Voorganger: 
ds. W.J. Menkveld – Rock Steady. 
Wanneperveen 09.30 uur. Voor-
ganger: ds. W.J. Menkveld. Klok-
kenstoel 19.00 uur. Thema-avond 
voor de hele gemeente: Geloofs-
groei – zie verder. In beide dien-
sten is de diaconiecollecte voor 
oecumene – zie hieronder. In 
Wanneperveen is er een extra 
collecte voor het pastoraat.
Diensten 4 februari. Belt-
Schutsloot 11.00 uur. Voorganger: 
ds. W.J. Menkveld. Wanneper-
veen 09.30 uur. Voorganger: ds. 
W.J. Menkveld. In beide diensten 
is de diaconiecollecte voor het 
werelddiaconaat. 
Diaconie collecte 21 Januari 
Wanneperveen/ Belt-Schut-
sloot. Verschillende kerken, één 
Lichaam. Op zondag 21 januari is 
de collecte van de Protestantse 
Kerk bestemd voor de Oecume-
ne. Centraal staan de ruim 1200 
internationale en migrantenker-
ken in Nederland. Het zijn gast-
vrije kerkgemeenschappen, die 
een veilige haven zijn voor chris-
tenen uit de hele wereld. SKIN 
(Samen Kerk in Nederland) biedt 
hen praktische ondersteuning 
met o.a. toerustingscursussen 
voor kerkleiders. Ook worden 
contacten gestimuleerd tussen 
migrantenkerken en plaatselĳke 
Nederlandse gemeenten, waar-
door de eenheid van het Lichaam 
van Christus zowel lokaal als lan-
delijk meer gestalte krijgt. Zoals 

in Zeist, waar de Assyrische 
Kerk van het Oosten onderdak 
vond in de Noorderlichtkerk. 
De opbrengst van de collecte is 
voor het werk van SKIN en voor 
andere oecumenische initiatieven 
in Nederland. Helpt u mee om 
deze collecte tot een succes te 
maken? Hartelijk dank!
Oppas W’veen en BS: Zie www.
pknwanneperveenbeltschutsloot.
nl, onder: rooster.
Rooster bloemendienst 
W’veen. 28/1 – mw. W. Mou-
rik, Bovenboerseweg 39, en fam. 
H. Mendel, Bovenboerseweg 49. 
04/2 – fam. W. van Duuren, Vene-
weg 196 en fam. H. van Benthem, 
Oldehof 4.
Bloemen. De bloemen uit de 
dienst van 21 januari gingen naar 
dhr R. Schoenmaker, Kerklaan 16 
en naar dhr R. Jordens, Haveza-
therweg 10. Beiden hebben een 
operatie ondergaan en mochten 
weer thuiskomen uit het zieken-
huis.
In Wanneperveen gingen de bloe-
men uit de jeugddienst naar dhr 
A. Oosterhof, Van Blankenweg 
15, en dhr A. Hoorn, Wethouder 
Vosstraat 59. Beiden zijn jarig 
geweest.
Verantwoording. De extra col-
lecte van 21 januari voor het pas-
toraat bedroeg in Belt-Schutsloot  
€97,10.
Beamer en computer. Zoals 
u de laatste paar weken gemerkt 
heeft, waren er problemen met 
de computer. Vanaf 21 januari 
is er een nieuwe computer in 
gebruik, welke geschonken is 

door de diaconie.
Van uw diaconie. Als diaconie 
zijn wij op zoek naar een andere 
invulling van de collectes, om op 
deze manier de doelen die wij 
ondersteunen beter onder uw 
aandacht te kunnen brengen, en 
zo tot een mooie gift te komen 
voor dit doel. We denken hierbij 
regionaal, landelijk en wereldwijd. 
Voorheen werd op elke diaconie 
vergadering besloten welke doe-
len een gift zouden krijgen, en dit 
werd dan overgemaakt. We willen 
nu om de maand 1 doel specifiek 
onder de aandacht brengen, en in 
deze maand zijn alle diaconie col-
lectes, buiten de vastgestelde col-
lectes om, voor dit doel bestemd. 
De maand februari zal in het 
teken staan van het Leger des 
Heils. We hopen op deze manier 
te bereiken dat wij als gemeente 
bewuster stilstaan bij het goede 
doel waar aan gegeven wordt, en 
vanzelfsprekend hopen we dat 
dit uw gift positief zal beïnvloe-
den. Een hartelijke groet van uw 
diakenen.
Februari collectemaand voor 
het Leger des Heils. Het 
Leger des Heils is een internati-
onale beweging en behoort tot 
de universele christelijke kerk. 
Zijn boodschap is gebaseerd op 
de Bijbel. Zijn dienstverlening 
wordt gestimuleerd door de 
liefde tot God. Zijn opdracht is 
het Evangelie van Jezus Chris-
tus te prediken en in zijn naam 
menselijk nood te lenigen zonder 
enige vorm van discriminatie. Het 
Leger des Heils helpt ieder jaar 

duizenden mensen met profes-
sionele zorg en begeleiding. Met 
hun brede zorgaanbod kunnen ze 
bijna iedereen helpen. Daarnaast 
zoekt het Leger des Heils met u 
mee naar zingeving en antwoord 
op levensvragen. Waarom leef ik? 
Bestaat God? Vragen waar ieder-
een mee worstelt. Het Leger des 
Heils heeft op bijna 50 plaatsen 
in Nederland Kerken waar elke 
zondag een dienst wordt gehou-
den. Ook zamelt het Leger des 
Heils al meer dan honderd jaar 
gebruikte kleding en textiel in. 
Kleding die anders in de vuil-
nisbak beland. Zonde. Want die 
kleding kan nog prima gebruikt 
worden voor hulpverlening of de 
verkoop. De opbrengsten van de 
kledingverkoop gaan naar de pro-
jecten van het Leger des Heils.
Namens de diaconie van harte bij 
u aanbevolen!
Zin in de Zomer? Stel je even 
voor: een vlog over hoogtepun-
ten van jouw zomervakantie in 
2018. Beelden van een volleybal-
toernooi, een te gekke kinder-
club, een zonnige vossenjacht; 
flarden van een gezellige bingo-
avond, een gesprek op de late 
avond bij het kampvuur en een 
ontmoeting met een jongen die 
je heeft gevraagd met hem uit de 
Bijbel te lezen. Het filmpje sluit 
af met een serie shots van je 
teamleden, de jongeren met wie 
je twee weken twenty-four seven 
hebt opgetrokken. Zo zou het 
kunnen zijn, als je je aanmeldt als 
vrijwilliger van Dabar. Je woont 
en werkt dan samen met 6-8 

teamleden op een camping in 
Nederland. Samen organiseer je 
een afwisselend recreatiepro-
gramma en je deelt je geloof 
met kids, jongeren en ouderen. 
Want dat is typisch Dabar: mid-
den in het dagelijkse leven op de 
camping in woorden en daden 
getuige zijn van Gods liefde 
voor mensen die Hem (nog) niet 
kennen. Over zin in de zomer 
gesproken! Een overzicht van alle 
projecten en data is te vinden op 
www.izb.nl/dabar Bij aanmelding 
kun je aangeven welke camping 
en periode je voorkeur heeft. 
Meld je aan en beleef Dabar!
Ledenmutaties. - Mw. C. Jonk-
man (De Steenakkers 25) is ver-
huisd naar Wirdumerdijk 37a, 
8911 CC Leeuwarden en over-
geschreven naar de Protestantse 
gemeente Leeuwarden. - Fam. 
Hartkamp (Herman Buismanlaan 
31, Zwartsluis) is overgeschre-
ven naar de Gereformeerde kerk 
te Zwartsluis. - Mw. A. Tissingh 
(Drukpers 19, Meppel) is over-
gekomen vanuit de Protestantse 
gemeente Meppel.
Kerkenraadsverkiezingen. 
Vanuit de gemeente zijn voorge-
dragen en door de kerkenraad 
verkozen verklaard in de 
vacature ouderling dhr J. Zomer, 
Weth. Vosstraat 86, en in de 
vacature diaken dhr H. Mendel, 
Bovenboerseweg 49. Kandida-
ten hebben een week de tijd om 
over hun verkiezing na te denken. 
Wij wensen hen Gods leiding en 

wijsheid toe bij het nemen van 
een besluit.
Jarigen. Volgende maand hopen 
onderstaande 80+ers hun ver-
jaardag te vieren: 01/2 Mw. R. 
Rodermond-Doornbos, Burg. 
Roegestraat 10, 7946 BC, 80 jaar. 
16/2 Mw. G. Klaver-de Jonge, 
Meidoornlaan 7, 8066 PM, 81 
jaar. 20/2 Mw. A.R. Eker-Simonsz, 
Zomerdijk 9, 7946 LZ, 80 jaar. 
24/2 Mw. F. Stam-Halfmouw, De 
Schiphorst, Hoogeveenseweg 
39Bc, 7943 KA Meppel, 83 jaar. 
26/2 Dhr. T. v.d. Sommen, Berken-
laan 1, 8066 PL, 88 jaar. 29/2 Dhr. 
H. Waninge, Veneweg 96, 7946 
LG, 86 jaar. Allen alvast van harte 
gefeliciteerd en een fijne dag 
gewenst.
Met een vriendelijke groet, 
namens de kerkenraad, Roelie 
Lok.
Vanuit de gemeente. Deze 
week is dhr J. v.d. Belt, Belterweg 
68, in Meppel opgenomen voor 
een nieuwe knie. We wensen 
hem sterkte en een goed herstel. 
Thema-avond: Geloofsgroei 
– 28 januari 19.00 Klokken-
stoel. Vorige week gaf ik de 
verkeerde datum door. Zondag 
28 jan is de goede datum. Deze 
avond is voor alle gemeentele-
den die graag willen groeien in 
hun geloof. Deze avond gaan we 
nadenken over wat geloofsgroei 
is en hoe we dat kunnen aan-
moedigen. We denken dan aan 
drie terreinen; in het persoonlijk 
leven, in het gezinsleven en in 
het kerkelijk leven. Dat past niet 
allemaal in één avond dus we 
gaan ook afspraken maken voor 
twee vervolgavonden. Van harte 
welkom.
Vanuit de Pastorie. Als het 
goed is houden we ‘rekening’ 
met elkaar. Daarmee bedoelen 
we dat we het belang van de 
ander serieus nemen. Dat we 
niet zomaar onze eigen gang 
gaan zonder ‘rekening’ te houden 
met anderen die bv last kun-
nen hebben van wat wij doen. 
Als we het wat meer letterlijk 
nemen heeft ‘rekening houden’ 
te maken met een financiële 
relatie. We hebben bv een reke-
ning bij de bank. De bank houd 
dan rekening met ons. Klanten 
kunnen een rekening hebben bij 
een bedrijf. Het bedrijf houdt 
rekening met de klanten. Op 
die rekening moet voldoende 
geld staan anders komen we in 
de problemen. Het geld op de 
rekening is een te goed waarmee 
we spullen of diensten kunnen 
kopen. Als we meer willen dan 
er op onze rekening staat dan 
komen we in de problemen. De 
bank geeft ons niet meer geld 
dat onze rekening waard is en 
een bedrijf levert niet meer als 
er onbetaalde rekeningen zijn. 
Zo gaat dat ook in het persoon-
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wijsheid toe bij het nemen van 
een besluit.
Jarigen. Volgende maand hopen 
onderstaande 80+ers hun ver-
jaardag te vieren: 01/2 Mw. R. 
Rodermond-Doornbos, Burg. 
Roegestraat 10, 7946 BC, 80 jaar. 
16/2 Mw. G. Klaver-de Jonge, 
Meidoornlaan 7, 8066 PM, 81 
jaar. 20/2 Mw. A.R. Eker-Simonsz, 
Zomerdijk 9, 7946 LZ, 80 jaar. 
24/2 Mw. F. Stam-Halfmouw, De 
Schiphorst, Hoogeveenseweg 
39Bc, 7943 KA Meppel, 83 jaar. 
26/2 Dhr. T. v.d. Sommen, Berken-
laan 1, 8066 PL, 88 jaar. 29/2 Dhr. 
H. Waninge, Veneweg 96, 7946 
LG, 86 jaar. Allen alvast van harte 
gefeliciteerd en een fijne dag 
gewenst.
Met een vriendelijke groet, 
namens de kerkenraad, Roelie 
Lok.
Vanuit de gemeente. Deze 
week is dhr J. v.d. Belt, Belterweg 
68, in Meppel opgenomen voor 
een nieuwe knie. We wensen 
hem sterkte en een goed herstel. 
Thema-avond: Geloofsgroei 
– 28 januari 19.00 Klokken-
stoel. Vorige week gaf ik de 
verkeerde datum door. Zondag 
28 jan is de goede datum. Deze 
avond is voor alle gemeentele-
den die graag willen groeien in 
hun geloof. Deze avond gaan we 
nadenken over wat geloofsgroei 
is en hoe we dat kunnen aan-
moedigen. We denken dan aan 
drie terreinen; in het persoonlijk 
leven, in het gezinsleven en in 
het kerkelijk leven. Dat past niet 
allemaal in één avond dus we 
gaan ook afspraken maken voor 
twee vervolgavonden. Van harte 
welkom.
Vanuit de Pastorie. Als het 
goed is houden we ‘rekening’ 
met elkaar. Daarmee bedoelen 
we dat we het belang van de 
ander serieus nemen. Dat we 
niet zomaar onze eigen gang 
gaan zonder ‘rekening’ te houden 
met anderen die bv last kun-
nen hebben van wat wij doen. 
Als we het wat meer letterlijk 
nemen heeft ‘rekening houden’ 
te maken met een financiële 
relatie. We hebben bv een reke-
ning bij de bank. De bank houd 
dan rekening met ons. Klanten 
kunnen een rekening hebben bij 
een bedrijf. Het bedrijf houdt 
rekening met de klanten. Op 
die rekening moet voldoende 
geld staan anders komen we in 
de problemen. Het geld op de 
rekening is een te goed waarmee 
we spullen of diensten kunnen 
kopen. Als we meer willen dan 
er op onze rekening staat dan 
komen we in de problemen. De 
bank geeft ons niet meer geld 
dat onze rekening waard is en 
een bedrijf levert niet meer als 
er onbetaalde rekeningen zijn. 
Zo gaat dat ook in het persoon-

lijk verkeer. Als we iemand veel 
hebben gegeven (veel rekening 
gehouden met) en er komt niets 
terug dan komt er een moment 
dat we stoppen met ‘rekening 
houden’ met die persoon. Zijn of 
haar tegoed is op. In een goede 
relatie zorgen we er van twee 
kanten voor dat de rekeningen in 
balans zijn, dat geven en ontvan-
gen in evenwicht is. Natuurlijk 
kan het voorkomen dat in een 
bepaalde periode de ene reke-
ning wat hoger is dan de andere, 
maar dat moet op den duur wel 
weer in evenwicht komen anders 
zal de relatie breken. Een groot 
probleem bij dit ‘rekening hou-
den’ met elkaar zijn onbetaalde 
rekeningen uit het verleden. 
Niet zelden krijgen mensen een 
rekening gepresenteerd die ze 
niet zelf kunnen betalen, die hun 
eigen saldo diep in de rode cij-
fers laat duikelen. Dan kan het 
gebeuren dat de rekening, uit 
onmacht, wordt doorgeven aan 
een ander, die hem ook niet kan 
betalen en het heel onrecht-
vaardig vindt dat die rekening 
wordt gepresenteerd, en ook 
weer de rekening doorschuift. 
Het wordt dan een ‘roulerende 
rekening’. Roulerende rekenin-
gen worden nogal eens doorge-
geven van generatie op generatie 
en binnen families. Niet omdat 
mensen elkaar verdriet willen 
doen, maar omdat ze geneigd 
zijn steun te zoeken bij mensen 
dichtbij. Helaas in dit geval vaak 
met nare gevolgen voor de fami-
lieband. God houdt ook rekening 
met mensen. In de gewone zin 
van het woord. Hij kent bv onze 
zwakheid en houdt daar reke-
ning mee. Maar Hij houdt ook 
rekening met ons als het gaat 
om verdienste en schuld. Hij kan 
niet marchanderen of door de 
vingers zien. Hij kan ons alleen 
maar rechtvaardig behandelen. 
In die rechtvaardigheid staan wij 
altijd oneindig diep in het rood. 
Maar, eeuwig gelukkig, wij mogen 
onze rekening doorschuiven naar 
Jezus. En, ongelooflijk maar waar, 
Jezus schuift de rekening niet 
door, maar Hij betaald volkomen 
zodat het geen roulerende reke-
ning wordt. En tenslotte, wan-
neer wij een roulerende reke-
ning toegeschoven krijgen, een 
rekening die we niet verdienen, 
die we niet eerlijk vinden, dan 
mogen we die ook doorschuiven 
naar Jezus, zodat ook die reke-
ning ophoudt een roulerende 
rekening te zijn. Als we dat leren, 
en dat is echt niet gemakkelijk, 
dan zal dat onze relaties enorm 
zegenen. In familie, gemeente, 
vriendenkring, op het werk, en 
noem maar op. Vanuit de manier 
waarop God rekening houdt met 
ons rekening gaan houden met 
elkaar.
Hartelijke groeten,  
ds. Menkveld.

Zondag 28 januari 9.30 uur. 
In deze dienst hoopt da. Y. Rie-
mersma-Beintema uit Heeren-
veen voor te gaan. Ouderling van 
dienst is Feikje Kloosterman en 
het orgel wordt bespeeld door 
dhr Riemersma. De uitgangscol-
lecte is voor het Onderhouds-
fonds. De ontvangst is door 
David Raggers en de bloemen 
worden weggebracht door Henk 
Ruiter. De zondagsschool is in 
handen van Neeltsje en Alisa 
en de oppas is door Nathalie 
Ruiter. De ophaaldienst wordt 
verzorgd door Geert Dedden 
(0521-522489 en de opname van 
de dienst wordt rondgebracht 
door Janny Hop. Het lied voor de 
dienst is lied 517 vers 1, 2 en 3
Agenda. Woensdag 31 januari is 
er ouderlingenberaad om 20.00 
uur bij Martinus Berger. 
Gift. Er is een gift van €80 bin-
nengekomen voor de kerk. Har-
telijk dank hiervoor!
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: De huizen van vier chris-
telijke gezinnen zijn vernietigd 
door autoriteiten van een stren-
ge communistische provincie in 
Centraal Vietnam. De christenen 
moesten de gemeenschap ver-
volgens verlaten. Bid voor deze 
gezinnen.
Vakantie Scriba. Henrike en 
ik zijn op vakantie in India. De 
komende week vertrekken we 
naar Hospet. Een ‘dorp’ in het 
zuiden van India. Er wonen ca. 
250.000 mensen, maar een groot 
deel van de wegen is onverhard. 
In Hospet staat de Evangelische 
kerk die onze diaconie al decen-
nia steunt. Ook dit jaar mogen 
we een gift namens u brengen. 
We gaan de kinderen in de kerk 
(ca. 150) een rugzak een lunch-
box namens u geven. De kinde-
ren gaan 6 dagen per week naar 
school, en vaak komen ze van 
heinde en verre naar de kerk 
(zondagsschool) en nemen ze 
ook een lunchbox en tas mee. Ik 
schrijf bewust lunchbox en geen 
broodtrommel, omdat de men-

sen nauwelijks brood eten. Je eet 
drie maal per dag warm en naar 
school krijgen de kinderen ook 
warm eten mee. 
Indien u pastorale zorg nodig 
hebt, kunt u contact opnemen 
met één van de kerkenraadsle-
den of uw PGD contactpersoon.
Kopij GZ. De kopij voor het 
volgende zondagsblad kunt u 
inleveren tot uiterlijk zondag 
28 januari 12.00 uur bij Feikje 
Kloosterman, feikjeklooster-
man@gmail.com
Mijn geloof...
Ik geloof in God, die mijn vader 
wil zijn. Hij die hemel en aarde 
geschapen heeft en nog steeds alles 
onderhoudt wat leeft. Ook mij nabij 
wil zijn in verdriet en pijn.
Ik geloof in God, die mijn leven 
leidt. Hij mij in Zijn liefde wil aan-
schouwen, dat ik op Zijn woord kan 
vertrouwen. Hij, die mij van zonden 
heeft bevrijd.
Ik geloof in God, die voor mij wil 
zorgen. Elke dag mijn dagelijks 
brood zal geven en alles wat ik 
nodig heb in mijn leven. Niet alleen 
vandaag, maar elke morgen.
Ik geloof in God als mijn Heiland. 
Die mij een eeuwig leven heeft 
beloofd, waarin de liefde nooit 
wordt gedoofd
Bij Hem in de hemel aan Zijn 
vaderhand.
(van F. Nicolai)
Namens de kerkenraad een har-
telijke groet, Henry Bos ouder-
ling scriba
Woord van dank. Beste men-
sen, dank u wel voor de kaar-
ten, bemoedigende woorden en 
telefoontjes, die we mochten 
ontvangen van u, na de berichten 
in het Zondagsblad over de ern-
stige ziekte van Joke haar zus en 
de operatie van Leonie. Wij zijn 
voorzichtig blij met het aanslaan 
van de stamcellen (die Joke heeft 
gedoneerd aan haar zus) en dat 
het met Leonie ook goed mag 
gaan. Cor en Joke Sijbesma 
Van de predikant. We heb-
ben een heerlijke vakantieweek 
doorgebracht op het ‘bloemenei-
land’ Madeira. Op zondagmorgen 
bezochten we een avondmaals-
dienst in de Anglicaanse kerk in 
hoofdstad Funchal. De kerk was 
vol en het was heerlijk om die 
prachtige hymns, waar de Engelse 
kerk zo rijk aan is, mee te zingen. 
De fraaie, sfeervolle kerk werd 
in de eerste helft van de 19e 
eeuw gebouwd met bijdragen 
van o.a. Engelse wijnboeren die 
de beroemde madeirawijn produ-
ceerden. Zo’n dienst meevieren 
geeft een gevoel van wereldwijde 
verbondenheid en doet je de 

Gemeenschap der Heiligen erva-
ren. Zo was het ook afgelopen 
zondag, toen we met velen in de 
Grote Kerk te Steenwijk waren 
voor de gezamenlijke dienst in 
het kader van de gebedsweek 
voor de Eenheid van de Kerken. 
Pastoor van der Sman vertelde in 
zijn preek het verhaal van Martin 
Luther King, die in het spoor van 
Mozes de stem van God werd 
door met zijn profetische visioen 
van een Beloofd Land zijn volk 
voor te gaan en weg te leiden 
uit de slavernij van discriminatie 
en onderdrukking. In deze dienst 
klonken inspirerende teksten. Zo 
zongen we, op de melodie van 
‘I am sailing’, met deze woorden 
het Onze Vader:
Onze Vader, Onze Vader, ging Uw 
Naam maar in het rond
als een lopend vuur van liefde, mor-
genlicht en warmtebron.
Werd Uw Rijk van recht en vrede 
door de mensen maar aanvaard,
dan werd zelfs de wreedste natie 
tot een hemel hier op aard.
Laat niet af van deze wereld; geef 
het brood van alledag,
dat wij delen met elkander zonder 
baat of winstbejag.
Wees genadig en vergevend, zoals 
wij dat willen zijn.
maar vernietig al wat kwaad is. 
Onze Vader, maak ons vrij.
Want door wie bestaat de aarde en 
de hoop op haar behoud?
Door wie anders, Onze Vader, door 
wie anders dan door U?
Indrukwekkend was het verhaal 
van de jonge Syrische vluchteling 
Ghassan Abazid, die aan het slot 
van de dienst vertelde over zijn 
lotgevallen. Hij gaf ons mee: Als 
je in mensen geloofd hebt die je 
teleurstelden, ga toch door met 
geloven! Als je op een wonder 
gehoopt hebt dat niet gebeurde, 
ga toch door met hopen! Als je 
een spoor van liefde wilde nala-
ten, dat kapot werd gemaakt 
door anderen, ga toch door met 
de liefde!
Op gezette tijden is het goed en 
ook nodig om bijeenkomsten te 
hebben, waarin je de eenheid in 
geloof over de grenzen van de 
eigen kerk/gemeente kunt vorm-
geven en beleven.

Een hartelijke groet aan u, aan 
jou, ds. Gerrit van den Dool

Vervolg van pagina 14

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. 

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

Lees verder op pagina 15

Mail naar nieuws@ 
gezamenlijkzondagsblad.nl

Gratis plaatsing!

BiJZondere TheMa-avond?

ProTesTanTse kerk
aangenomen
naar Heinenoord (herv.), 
proponent E. Agterhuis te 
Driebergen-Rijsenburg

GereF. kerken (vriJG.)
Beroepen
te Leerdam, kand. W.S. Schaaij te 
Kampen

aangenomen
naar Waardhuizen, kand. H.T. 
Wendt te Kampen
naar Wezep, ds. M. van Loon te 
Dalfsen-Oost

Beroepbaar
kandidaat C.T. Vleesenbeek te 
Zwolle, tel 06-36315925, e-mail 
chielvleesenbeek@live.nl, die 
beroepen werd door Zwolle-West

hersTeld herv. kerk
Beroepen
te Emst-Epe en omstreken en 
te Wapenveld-Wezep, ds. R. van 
de Kamp te Putten

GereF. GeMeenTen
Beroepen
te Barneveld-Zuid, ds. J. van 
Laar te Rijssen-West
te Doetinchem, ds. P.G. 

Heijkamp te Emmeloord
te Zwijndrecht, ds. B. Labee te 
Veenendaal

Bedankt
voor Carterton (Nieuw-
Zeeland), ds. D.W. Tuinier te 
Waarde

GereF. GeM. in 
nederland

Beroepen
te Vlaardingen, ds. M. Krijgsman 
te Arnemuiden, die bedankte voor 
Gouda (Gerbrandyweg)

Bedankt
voor Bruinisse en voor 
Terneuzen, ds. A. Geuze te 
Chilliwack (British Columbia, 
Canada)

komen en gaan
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In deze bank zat vroeger een 

graaf met zijn gezin.  Gek hè, 

een hele bank voor jezelf. 

Nu mag iedereen hier zitten. 

Vind ik veel leuker!

www.donatus.nl
Donatus verzekert vertrouwd

3
MAANDENPROBERENVOOR MAAR€ 8,95!

• HÉT WEEKBLAD VOOR BETROKKEN KERKMENSEN •

JA, ik wil het vernieuwde Gezamenlijk Zondagsblad drie maanden 
op proef voor slechts ¤ 8,95. Daarna beslis ik of ik een 

 abonnement neem.

* Omcirkel de juiste aanhef.
In envelop zonder postzegel sturen naar: Gezamenlijk Zondagsblad,

  Antwoordnummer 12, 7620 VP Wierden

Dhr. | mw. | fam. *

naam:

adres:

postcode:  woonplaats: 

e-mail:  tel.nr.

Ga naar: 
www.welkomindekerk.nl

Of vul de bon in:

3
MAANDENPROBERENVOOR MAAR€ 8,95!

• HÉT WEEKBLAD VOOR BETROKKEN KERKMENSEN •

Ga naar: 
www.welkomindekerk.nl

Of vul de bon in:

Maak nu kennis met het            
Gezamenlijk 
     Zondagsblad

skieën 
in Sauerland   welkom in 

Haus Reinhild

Twee ruime 
appartementen. 
Ook gelijktijdig 

te boeken.

hausreinhild .nl

Kijk op

Ook gelijktijdig 
te boeken.

 .nl

Verrassend creatief 

topic .nu

Topic Crea|

Topic Creatieve ideeën
Topic Creatieve tekst
Topic Creatieve ontwerpen
Topic Creatieve online media
Topic Creatieve o�  ine media
Topic Creatieve Communicatie

Word vandaag nog lid en geef zo blijk dat u de doelstelling van de vereniging onderschrijft 

en de zondagsrust en zondagsheiliging u alles waard is.  Al vanaf 1 euro per jaar bent u lid van 

onze vereniging! U kunt zich opgeven via info@verenigingzondagsrust.nl of door te bellen 

naar (0317) 61 43 98. Ons kantoor is bereikbaar op  werkdagen tussen 9.00 en 16.00 uur.

Hoe lief hebt ú de zondag?
Wij beschouwen de zondag als een rijke zegen.  We zouden, uit  eerbied 
voor Gods instellingen, de rustdagviering graag op alle terreinen van 
het leven in ere hersteld zien. Daarom zien wij het als onze taak en 
roeping om onze medemens te wijzen op het gebod van de Heere 
 inzake de wekelijkse rustdag.


