
De tekst van lied 671 luidt:

1.
Nu bidden wij de heilige Geest
om een recht geloof het allermeest,
dat Hij ons verblijde en ons bevrijde
en aan ’t einde ons naar huis geleide.
Kyrieleis.

2. 
Geef, kostbaar licht, ons uw helderheid,
dat wij Christus kennen voor altijd.
Leer Gij ons te bouwen op die getrouwe,
die ons ’t vaderland heeft doen aanschouwen.
Kyrieleis.

3. 
Geef, heilige liefde, uw overvloed,
doe ons hart ontvlammen in uw gloed,
dat wij een van zinnen elkaar beminnen,
alle twist en tweedracht overwinnen.
Kyrieleis.

4. 
Geef, hoogste Trooster in alle nood,
dat wij nimmer vrezen schande of dood,
dat wij niet versagen ten laatste dage,
als de vijand zelf ons aan komt klagen.
Kyrieleis. 

De eerste strofe van het lied 
stamt uit de dertiende eeuw. 
Die is te vinden in een preek 
van de franciscaanse boetepre-
diker Berthold von Regensburg, 
in 1272 overleden. De Refor-
mator Maarten Luther heeft er 
drie strofen aan toegevoegd. Zijn 
versie van het 
lied verscheen 
in 1524. Luther 
was trouwens 
niet de enige die 
de oorspronke-
lijke pennenvrucht uitgebreid 
heeft. Dertien jaar na Luthers 
toevoeging, deed de dominicaner 
theoloog Michael Vehe hetzelfde 
(in 1537). 

Zwartgallig
De oorspronkelijke tekst van de 
eerste strofe was: ‘Nun bitten wir 
den Heiligen Geist um den rech-
ten Glauben allermeist, dass er 
uns behüte an unserm Ende, wann 
wir heimfahrn aus diesem Elende. 
Kyrieleis.’ ‘Allermeist’ rijmt op 
‘Geist’ en ‘Elende’ op ‘Ende’.  

De strekking is wel duidelijk: het 
rechte geloof geeft het perspec-
tief dat ons levenseinde niet het 
laatste is, maar dat er sprake 
mag zijn van thuiskomen, vanuit 
onze ellende. Dan moet je wel 
vaststellen dat de dichter niet 
erg positief over het aardse leven 

dacht. Maar daar-
in was hij destijds 
niet de enige. Het 
is de vertaler, 
Ad den Besten, in 
Lied 671 in ieder 

geval gelukt om dat zwartgallige 
uit het gezang te verwijderen.

Nu de toevoeging van Luther. 
De reformator spreekt de Hei-
lige Geest in de strofen 2, 3 en 4 
respectievelijk aan als: ‘kostbaar 
licht’, ‘heilge liefde’ en ‘hoogste 
Trooster’. Kwalificaties die we 
in verband kunnen brengen met: 
geloof, liefde en hoop. 1 Korin-
tiërs 13: ‘Ons resten geloof, 
hoop en liefde, deze drie, maar 
de grootste daarvan is de liefde.’ 
Paulus heeft het dan over het 

werk van de Heilige Geest. 
‘Deze drie’: geloof, hoop en lief-
de. Bij Luther dus in de volgorde 
geloof, liefde en hoop.

Zondag van de Drie-eenheid
Over ‘deze drie’ gesproken: ik 
moet dan denken aan ‘deze Drie’ 
met een hoofdletter. De eer-
ste zondag na Pinksteren heet 
ook wel: zondag Trinitatis, van 
de Drie-eenheid. In Lied 706, 
‘Dans mee met Vader, Zoon en 
Geest’, wordt gesproken over 
‘Deze Drie’. Het gezang eindigt 
als volgt: 

De liefde, het geloof, de hoop,
zij leiden tot dit lied:
verweven met ons leven is
de dans van deze Drie.

In de metafoor van de dans wordt een oudchristelijke 

gedachte verwoord. De Vroege Kerk gebruikte het Griekse 

woord perichorèsis voor de onderlinge relatie in de Drie-

eenheid. Als je het eerste stukje van het woord, peri ( ‘er 

omheen’) koppelt aan het tweede stukje, choreuein (het 

werkwoord ‘dansen’), krijg je die bijzondere voorstelling 

van zaken.

door Dr. J .D.Th. 

Wassenaar, 

hellenDoorn
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Nog geen abonnee?

Vacaturevrije 
Kerkenraad
door Ds. a. van Der spek, 

ZWarTsluis

Veel kerken zijn in het vroege voor-
jaar al begonnen met het zoeken 
naar ambtsdragers en commissiele-
den voor het volgende seizoen. Van 
meerdere gemeenten hoor ik dat 
het goed gaat nieuwe mensen te 
vinden, zolang het om goed afge-
bakende taken gaat. Het zoeken 
naar ouderlingen is een ander ver-
haal. Eén van de redenen waarom 
mensen aarzelen om deze taak op 
zich te nemen, is de onvoorspel-
baarheid. Je weet niet precies wat 
er van je wordt verwacht. Wanneer 
doe je het goed? Je loopt altijd het 
risico toch niet genoeg bezoekwerk 
te hebben gedaan in je spaarzame 
vrije tijd. Als voor meerdere wijken 
geen mensen worden gevonden 
dan ontstaan er - zo noemt men 
het - vacatures. Dat klinkt logisch. 
Maar is dat zo? Vanuit geestelijk 
oogpunt kun je er ook anders naar 
kijken. We geloven dat God zijn 
kinderen gaven heeft gegeven en 
dat wij die mogen inzetten. Daarbij 
moet niemand overvraagd worden. 
Je gezinssituatie kan een reden 
zijn je gave niet of gedeeltelijk in 
te zetten. Zijn er voor bepaalde 
taken, bijvoorbeeld voor het ouder-
lingschap, geen mensen gevonden? 
Dan mag een kerkenraad het 
doen met de mensen die er wél 
zijn. De kerkenraad gaat biddend 
plannen maken over wat ze in dat 
ouderlingschap wel en ook wat ze 
niet kan doen. Vervolgens maakt 
de kerkenraad dit bekend aan de 
gemeenteleden. Voordeel: zo wordt 
het voor de betrokken ambtsdra-
gers minder vaag. Je weet wat je 
te doen staat en je doet het als 
team. Nadat er een goed geestelijk 
plan is gemaakt, worden de taken 
opnieuw verdeeld. Dat geeft lucht 
en je houdt op met het spreken 
over vacatures.

Commentaar

Filosoof Charles Taylor (87 jaar) 
heeft als geen ander nagedacht en 
geschreven over onze tijd, cultuur, 
geloof en religie. Verdwijnt alle 
geloof of verandert het steeds van 
vorm? Dominee Iemke Epema,  
Oosterkerk Zwolle, dook in zijn 
werk. Ze haalde er ideeën bij van 
o.a. lekendominicaan en theoloog 
Erik Borgman en deelt inzichten 
en vragen.

De Choral Evensong is een prach-
tig oud avondgebed uit de Angli-
caanse Kerk, vergelijkbaar met de 
vespers uit de katholieke traditie. 
De zang wordt uitgevoerd door 
Anthem, Koor voor Kerkmuziek, 
uit Zwolle. Op het repertoire 
staan o.a. werken van Smart, Sum-
sion en Stanford. De kerk zit altijd 
bijtijds vol, wees er dus vroeg bij!

Kloostercollege  
in Zwolle

Luisteren naar  
Choral Evensong in 
Nieuw Sion

Zondag 24 juni, Diepenveen, Nieuw Sion, 19.30 u  
(deur open 18.30 u), toegang gratis, vrije gift 

Dinsdag 12 jun, 20.00 – 21.30 uur, Zwolle,  
Dominicanenklooster, Assendorperstraat 29, € 10

Misschien kent u het wel, lied 671 
uit het Liedboek - zingen en bidden 
in huis en kerk: Nu bidden wij de 
heilige Geest. De oorspronkelijke 
titel is: ‘Nun bitten wir den Heili-
gen Geist’. Het lied is zowel in refor-
matorische als in rooms-katholieke 
liedbundels te vinden en inspireer-
de heel wat componisten om er 
bewerkingen van te maken. Zoals 
bijvoorbeeld Dietrich Buxtehude 
en Johann Sebastian Bach. 

Uit onze administratieve gege-
vens blijkt dat een aantal abon-
nees hun abonnement voor 2018 
nog niet betaald hebben. Het 
sturen van herinnering is kost-
baar en tijdrovend. Vandaar mijn 
verzoek om even te controleren 
of u uw abonnement al betaald 
hebt. Over twee weken probeer 
ik de herinneringen te versturen. 
Maar ik hoop dat dit niet nodig 
is. Al vast hartelijk dank voor 
uw medewerking. 
Henriëtte Gerfen (administratie)

U bent van het Gezamenlijk 
Zondagsblad gewend dat u het 
elke week in de brievenbus 
vindt. In de lente- en zomer-
maanden volgen we echter het 
lente/zomerritme. Dat houdt 
in dat u ongeveer één keer per 
twee weken deze krant ont-
vangt. Om lekker buiten te 
lezen in het zonnetje – daar 
hopen we dan maar op!

Herinnering betaling 
abonnement

Verschijningsdata GZ 
voorjaar/zomer

Het volgende nummer verschijnt op 17 juni, het daarop-
volgende nummer op 1 juli.
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door Ds. a.C.J. van WaarD, 

gieThoorn

smaakmakers
Een mens kan niet zonder voed-
sel. Het is een van onze eerste 
levensbehoeften. Het kan ons 
aan van alles ontbreken, maar als 
we honger krijgen, dan willen we 
toch graag iets eten. Voedsel is 
zo met ons leven verbonden, dat 
we het vanzelfsprekend vinden, 
dat ons bord iedere dag gevuld 
is. Toch mogen we God danken, 
dat we te eten hebben. In het 
Onze Vader bidden we voor ons 
dagelijks brood. Maar Jezus zelf 
heeft gezegd: “Een mens leeft 
niet bij brood alleen”. We heb-
ben niet alleen voedsel nodig, dat 

ons lichaam voedt, maar ook het 
geloofsleven heeft voeding nodig. 
De spirit die ons gaande houdt, 
heeft alles met het geestelijk 
voedsel te maken. En ik wil u een 
driegangenmenu voorschotelen. 

voorgerecht
We beginnen bij het voorgerecht. 
Iets kleins en licht verteerbaars, 
dat doet smaken naar meer. Het 
moet wel iets smakelijks zijn, 
waardoor we blijven zitten en we 
ons op ons gemak voelen. We 
nemen een soepje, dat lekker 
smaakt als er zout is toegevoegd. 
En wat is er nu in kleinere hoe-
veelheden nodig dan zout? Jezus 
noemt ons het zout der aarde. 
Misschien niet zo rijk in aantal, 
maar het geloof kan krachtiger 
zijn dan we zelf denken. Zonder 
dat we het ons zelf bewust zijn, 

gaat er van hen, die Jezus volgen 
kracht uit. Zout heeft verschil-
lende functies. Het brengt het 
eten op smaak. Jij kunt de koers 
wijzigen als men het niet meer 
ziet zitten of als men de verkeer-
de kant uit dreigt te gaan. Door 
jouw inzet en mentaliteit kun je 
wat toevoegen. Zout heeft ook 
een reinigende werking. Vanuit je 
geloof is het soms nodig om zout 
in de wonden 
te strooien. Stel 
ongerechtigheid 
aan de kaak. De 
derde functie van 
zout, is de con-
serverende. Wanneer het zout 
zich overal door mengt, blijft het 
voedsel langer houdbaar. Wan-
neer christenen overal aanwezig 
zijn en samenwerken, kunnen zij 
iets tot stand brengen, dat niet 
meteen verloren gaat.

hoofdgerecht
En dan komt nu het hoofdge-
recht. Laat u zich verrassen door 
de Heer des Huizes? Of stelt 

u veel voorwaarden aan wat u 
voorgeschoteld krijgt? In onze 
huidige maatschappij, waarin het 
individualisme hoogtij viert, stel-
len we het liefst ons eigen menu 
samen. De schriftlezing maakt 
ons echter duidelijk, dat wij als 
gelovigen moeten leren leven van 
de verwondering. 
Voordat Petrus in staat is om Jezus 
te volgen, zal hij zijn eigen wetten 

en regels moeten 
kunnen loslaten. 
Voor hem wordt 
de tafel gedekt en 
wij mogen met 
Petrus meekij-

ken. Hij ziet de hemel geopend; 
er komt een boodschap van God. 
Het laken is gevuld met allerlei 
dieren. Alsof de menukaart zeer 
uitgebreid is en ons gezegd wordt: 
“Kies maar”. Maak dan maar eens 
je keuze. Voor Petrus is het al dui-
delijk, dat hij niet alles mag eten. 
Hij wil niet eten wat onrein is. Hij 
maakt voor zichzelf onderscheid. 
God geeft hem echter tot drie 
keer toe de opdracht om te eten. 
Met dit visioen maakt God dui-
delijk, dat wij tegen diepliggende 
grenzen in onszelf kunnen aanlo-
pen. We hebben soms niet eens 
in de gaten, dat ons gedrag ande-
ren afstoot of buitensluit. Petrus 
blijft in verwarring achter. Maar de 
Geest brengt helderheid. Hij legt 
de verbinding tussen wat Petrus 
gezien heeft en de onverwachte 
komst van de mannen die naar 
hem op zoek zijn. Nu mag hij geen 
nee zeggen. En dan presenteert 
Petrus zich aan de mannen, zonder 
terughoudendheid. 

nagerecht
Ongemerkt zijn we al aan het 
nagerecht toe. Tijdens de maal-
tijd heeft God zich als Vader, 
Zoon en Heilige Geest laten 
zien. Het komt erop aan wat wij 
met ons geloof doen. De Drie-
eenheid is niet aan onze neus 
voorbijgegaan. Het toetje hebben 
we er dus al bij gekregen. Zijn 
genade krijgen we om niet. 
Eet smakelijk! 

n.a.v. Matteus 5: 13-16 en 
Handelingen 10: 1-23 

wanneer christenen overal 
aanwezig zijn en saMenwerken, 

kunnen zij iets tot stanD brengen, 
Dat niet Meteen verloren gaat.

Driegangenmenu van  
’n christen

Het kan gemakkelijk 
worden uitgelegd 

als een poging om de vraag te 
ontwijken. Alsof het onderwerp 
te moeilijk is voor een mens en 
deze het toch nooit zal begrijpen. 
Het lastige is, dat dit ook nog op 
waarheid berust. Mensen kunnen 
nog zulke mooie dingen zeggen 
en schrijven over de heilige Geest 
en over de Drie-
eenheid, maar een 
begrijpelijke ver-
klaring zal dat niet 
zo gauw opleveren. Vader, Zoon 
en heilige Geest, drie en toch één. 
Onze manier van denken is niet 
echt geschikt voor dergelijke idee-
en. Wanneer wij al moeite hebben 
met geloven in het bestaan van 
wat we niet kunnen zien, wegen 

en meten, hoe zullen we dan weg 
weten met een mysterie?

Zelf probeerde ik catechisanten 
in het verleden wel eens op weg 
te helpen met het voorbeeld van 
mijzelf als zoon, man en vader. 
Drie verschillende invalshoeken 
en toch één en dezelfde persoon. 
Maar wat verklaart dat ten aan-
zien van God?
Een andere benadering was die 
van de Vader als God die er 

voor ons is, de 
Zoon als God die 
met ons is en de 
Geest als God die 

in ons woont. Maar wat zegt dat 
over de eenheid van deze drie? 
Door andere godsdiensten – de 
Islam bijvoorbeeld – wordt ons 
verweten dat wij drie goden aan-
bidden. Wel begrijpelijk, omdat in 
de loop van de tijd de meer mys-

tieke stromingen in de Islam op 
de achtergrond zijn geraakt. Het 
lijkt er nu meer en meer te gaan 
om het naleven van zo praktisch 
mogelijke regels.

Zo langzamerhand ben ik wel 
tot de erkenning gekomen dat er 
in het geloof veel is waar ik met 
mijn verstand niet bij kan. De leus 
van de Mariazusters spreekt me 
wat dit betreft aan: ‘Mijn Vader, ik 
begrijp U niet, maar ik vertrouw 
U’. En dat geldt niet alleen voor 
God de Vader. Natuurlijk wil dat 
niet zeggen dat ik niet mijn best 
hoef te doen om zoveel moge-
lijk te begrijpen, om wat ik heb 
aan verstand zo goed mogelijk te 
benutten. Maar hoe waar is het 
niet dat naarmate een mens meer 
weet, deze beseft hoe weinig zij 
of hij nog maar weet. Anders 
gezegd - om de vroegere profes-
sor Gispen te citeren – ‘De hoog-
ste wetenschappelijke wijsheid 
is te kunnen zeggen: Ik weet het 
niet’. Dat immers, geeft ruimte 

om te ontdekken, om te leren. En 
wij zijn en blijven leerlingen, als 
volgelingen van Jezus.

Wat er in ieder geval gezegd kan 
worden over de heilige Geest is, 
dat deze de ‘kracht van God’ is. 
Zo zei Jezus het, vlak voor zijn 
Hemelvaart. Zijn leerlingen zou-
den kracht ontvangen wanneer de 
Geest over hen kwam met Pink-
steren. En dat is niet weinig. Het 
woord dynamis wordt door Jezus 
gebruikt. Het doet denken aan 
dynamiet. De Geest is dus ‘God 
aan het werk’; in ons, met ons 
en door ons. Een Geest die, zegt 
Paulus, niet verdrietig moet wor-
den gemaakt. Een Geest waarmee 
wij telkens weer vervuld moe-
ten worden. Hoe dat gaat? Hoe 
anders dan door er om te bidden, 
in de erkenning van de noodzaak, 
maar ook het vertrouwen dat 
Jezus voor ons stierf en opstond 
en dat dus zijn belofte van kracht 
ook voor ons geldt en voor onze 
dienst aan God en onze naaste.

God aan het werk
even bomen 

door Ds. p. boomsma, 

niJverDal

in het geloof is er veel waar ik 
Met Mijn verstanD niet bij kan

In onze huidige, individualistische maatschap-
pij stellen we het liefst ons eigen menu samen.

Jong talent op het orgel. De 
17-jarige Maarten Wilmink volgt 
lessen bij Louis ten Vregelaar 
en is geselecteerd voor het 
Young Talent programma 
tijdens het International Organ 
festival 2018 in Haarlem, waar 
hij masterclasses volgt van 
internationale concertorganisten. 
Maarten geeft concerten en 
speelt vaak bij kerk-gebonden 
activiteiten. Wie wil horen hoe 
dat klinkt, kan kijken op Maartens 
YouTube-kanaal, of naar dit 
concert komen! 

Zaterdag 9 juni, 20.00 u, Lemelerveld, WHZ-Hal, € 12,  
t/m 12 jaar gratis. Tel. reserveren: 0572-371838  
of 038-4224079.

Bij de revisie van de Nieuwe 
Bijbelvertaling (NBV) wordt ook 
het Onze Vader op drie punten 
aangepast. Doel een verbeterde 
versie, die bij uitstek geschikt 
is om hardop te bidden. Het 
NBG presenteert de nieuwe 
tekst mét uitgebreide toelichting 
in het vakblad Met Andere 
Woorden en op debijbel.nl/
nbvrevisie/onzevader. Daar kan 
men via een poll reageren op het 
vertaalvoorstel voor de zesde 
bede.

De bede waarover gestemd kan worden, luidt: ‘maar red 
ons uit de greep van het kwaad.’

Vanwege BOOST Gospel 
Festival, was het maandag 21 
mei druk in Den Ham. Het 
programma-aanbod trok een 
groot, divers publiek aan, in alle 
leeftijdscategorieën. Men kon 
luisteren naar sprekers, zoals 
Gert-Jan Segers, Gert Hutten en 
Pieter Omtzigt én naar muziek. 
Van de Rechtstaat tot MyParable. 
De organisatie en 100 vrijwilligers 
kijken nu al uit naar 2019. 
Nagenieten kan via  
www.boostgospelfestival.nl, 
Facebook en Instagram. 

Orgelconcert jong 
talent Maarten 
Wilmink

Onze Vader in NBV 
op drie punten  
aangepast

Zonovergoten 
BOOST Gospel  
Festival inspireerde 
3.000 bezoekers

Bijzonder concert 
Fries Fluitorkest in 
Hellendoorn
Het Fries Fluitorkest bestaat 
uit 15 fluitisten afgestudeerd 
aan diverse Nederlandse 
conservatoria. Tezamen vormen 
de verschillende instrumenten 
– piccolo, dwars-, alt- en basfluit – 
voor een warme, volle klank. 
Trudy Baard begeleidt op 
piano. Het Fluitorkest speelt 
bewerkingen van Fauré, Vivaldi 
en Händel en stukken speciaal 
voor fluitorkesten: Concertino 
van Cecile Chaminade, Duettino 
Hongrois van Franz Doppler 
en ‘Wake Up!’ op piccolo van 
Tilmann Dehnhard.

Vrijdag 8 juni, 20.00 uur, Hellendoorn, ’n Oalen Griezen, 
Dorpsstraat 39. Toegang: vrije gift.
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aalDen
Contactpersoon: Kerkstraat 16, 
7854 PG Aalden tel. 0591-371538
Kerkdienst 3 juni: GK Aal-
den 10.00 dienst voorbereid en 
uitgevoerd door deelnemers aan 
het Leerhuis. Organist: Hans de 
Graaf. Collecten: diaconie en 
kerk. Knd. en oppas. Na de dienst 
is er de mogelijkheid om samen 
wandelend na te praten.
Kerkdienst 10 juni: GK Aal-
den 10.00 ds. B. Breunesse, Aal-
den. H.A. Kinderdienst rondom 
de Maaltijd v/d Heer. Organist: 
Hans de Graaf. Collecte: H. 
Avondmaal. Oppas en jeugdkerk.

bovensmilDe
Kerkdienst 3 juni: 9.30 ds. A. 
Riepma, Assen. Organist: Berdi 
Bos. Paaskaars aansteken: 
Anna Stam. Collecten: 1. Dia-
conie. 2. Kerk. Bij de uitgang: 
beheer. Oppas: aanwezig. Knd.: 
Renate Herben. 9.30 jeugdkerk. 
Koffie drinken. Na afloop is 
iedereen welkom om gezamenlijk 
koffie/thee of fris te drinken.
Kerkdienst 10 juni: 9.30 ds. S. 
Kits. Organist: Gea Hatzmann. 
Lied voor de dienst: NLB 418: 
1 en 2. Paaskaars aansteken: 
Maria Koning. Collecten: 1. 
KerkinActie/Werelddiaconaat. 
2. Kerk. Bij de uitgang: beheer. 
Oppas: aanwezig. Knd.: Hieke 
Herben.
Voedselbank. 3 juni is er inza-
meling van boodschappen voor de 
voedselbank.
Wel en wee. Mw. A. Onderdijk-
Kijk in de Vegte, Magnoliastr. 
31, onderging een blaasoperatie 
en de uitslag van het onderzoek 
vraagt helaas om een vervolg-
behandeling. Welke behandeling 
het wordt is op dit moment nog 
niet bekend. Haar echtgenoot is 
eind april vanuit Anholt naar huis 
teruggekeerd. We wensen hen 
beiden sterkte en vertrouwen toe 
in deze periode.
Mw. G. Snippe-Frijlink, Stuur-
boord 217 in Smilde, onderging 
11 mei een neurologische ingreep 
aan haar been. Sinds de amputa-
tie van haar onderbeen bleef zij 
pijn houden en met deze ingreep 
zal dat hopelijk verholpen zijn. 
Sterkte gewenst bij het gene-
zingsproces!
Het is een tijdje geleden dat u 
wat heeft gelezen van het College 
van Kerkrentmeesters, vandaar 
dat we u willen informeren over 
de stand van zaken. Het voorlo-
pige koopcontract voor de ver-
koop van de Ds.L. Dijkstrastraat 
is eind april getekend en zoals het 
nu lijkt zal het definitieve contract 
voor begin van de zomervakantie 
worden getekend bij de notaris. 
Zodra de datum concreet wordt 
gaan wij u informeren, zodat 
gemeenteleden die belangstelling 
hebben voor een kerkbank zich 

bij ons kunnen melden. Ten aan-
zien van de kerk aan de Hoofd-
weg kunnen wij u melden dat er 
overleg heeft plaatsgevonden tus-
sen het Drentse Landschap, Cul-
tuurpodium Bovensmilde en het 
College van Kerkrentmeesters. 
Dit gesprek is positief verlopen 
en na de vakantie worden bepaal-
de goederen overgedragen aan de 
beheerder van de kerk, hierover 
zullen wij u later informeren. Alle 
partijen zijn nog steeds positief 
over het gebouw en hopen op 
een lange en goede samenwer-
king. We zijn nog druk bezig met 
de nieuwe wet op de privacy en 
zodra we meer informatie hebben 
zullen we u dat melden.
Jarig. 26 mei: dhr. J. Venema, 
Hoofdweg 133, 9421 PA: 79 jaar.
27 mei: mw. A. Snippe-Olijve, 
Pr. Beatrixstr. 9-19, 9422 HH 
Smilde: 95 jaar.
11 juni: dhr. J. Tamming, Kanaal-
weg 114, 9421 ST: 75 jaar.
Jubileum. Dhr. J. Langeland en 
mw. G. Langeland-Joffers, Kanaal-
weg 179, 9421 TA die op 2 juni 30 
jaar zijn getrouwd.
Dhr. J. Koers en mw. T Koers-
Schaafsma, Grietmanswijk 5, 
9421 TL die op 4 juni 25 jaar zijn 
getrouwd.
Dhr. P. Boer en mw. A. Boer-Kle-
ve, Boerheem 35, 9421 MB die op 
8 juni 45 jaar zijn getrouwd.
Dhr. J. Dik en mw. T. Dik-Nij-
borg, H.P. Sickensstr. 11-b, 9421 
PJ die op 15 juni 45 jaar zijn 
getrouwd. Wij wensen u allen 
een fijne dag en Gods zegen voor 
de toekomst!
Lieve mensen. Op 8 april ver-
anderde mijn leven volledig. Ik 
kreeg 2 herseninfarcten en heb 
veel schade aan mijn gezichtsver-
mogen hieraan overgehouden. 
En ben daardoor zeer beperkt 
in alles. Ik probeer mijn conditie 
weer op peil te krijgen, door drie 
keer per week met vriendinnen 
te wandelen en zit regelmatig op 
de hometrainer, maar heb veel 
rust en geduld nodig. Een ver-
velende bijkomstigheid is mijn 
doofheid (vocht achter de trom-
melvliezen) die ook al 2 maanden 
duurt. Een heel stel therapeuten 
en artsen zorgen ervoor dat ik 
niet teveel doe. Ik heb het geluk 
dat ik een geweldige zus heb, die 
over mij moedert en waar ik drie 
maanden kan zijn. Anders had ik 
in Beatrixoord moeten revalide-
ren, dit kan nu in Assen en Vries. 
Ik ben overstelpt met kaarten, 
telefoontjes, bloemen en bezoek. 
Fijn om bij deze gemeente te 
horen. Mocht u een bezoekje 
willen brengen, inmiddels kan ik 
dit goed aan, dan graag even bel-
len met Gré (412559). Nogmaals 
dank voor alle warme belangstel-
ling, dat doet me goed. Hartelijke 
groet, Géke van Sleen.
Hartelijk dank. Namens de stg. 
‘Een Druppel’ in Assen wil ik u har-
telijk danken voor de mooie gift 
van € 100 die wij mochten ontvan-
gen van O.A. (Oud Papier Aktie) 
van de Prot. Gemeente Bovensmil-
de. De stichting helpt kansarme en 
kansloze mensen in de Molukken 
en andere plaatsen in Indonesië. 
Nogmaals hartelijk dank!

CoevorDen
Contactpersoon: mw. J. Kramer-
Gossen, Eendrachtstr. 27, 7742 VJ 
Coevorden, tel. 0524-512538
Kerkdienst 3 juni: GK 10.00 
ds. H. Nagelhout. Organist: Jan 
Kamphuis. Knd.: groep 1 t/m 8. 
Oppas: Lianne en Pien. Bloe-
mendienst: mw. H. Ballast-
Sieders. Collecten: 1. Kerk. 2. 
Diaconie. Deurcollecte: Artsen 
zonder grenzen.
Kerkdienst 10 juni: HK 10.00 
ds. E. de Vries-Baarlink. Afscheid 
knd. Oppas: fam. Korenhof.
Aleida Kramer 10.30 mw. M. 
v/d Linde.
De Schutse 19.00 ds. J. Lam-
bers-Niers. H.A.

gees
Contactpersoon: mw. H. Elders-
Sikken, Dorpsstraat 10 7863 PC 
Gees, tel. 0524-581992
Kerkdienst 3 juni: 10.00 ds. H. 
Hekman, Assen. Knd.: ja. Kaars 
aansteken: Daniël Strijker. 
O.v.d.: Harry Euving. Organist: 
Jan Klok. Oppas: Linda Schipper 
en Tjitske Luimstra. Collecten: 
1. Kerk. 2. Diaconie. 3. Onder-
houd. Bloemengroet: fam. S. 
Barendregt. Na de dienst is er 
koffiedrinken.
Kerkdienst 10 juni: 10.00 da. 
F. Lunshof, Varsseveld. Knd.: ja. 
Kaars aansteken: Rudolf Aas-
man. O.v.d.: Gerrit Wolting. 
Organist: Irma Zuur. Oppas: 
Geertje van Baar en Anika Pijp-
stra. Collecten: 1. Kerk. 2. KiA/
Werelddiaconaat. 3. Onderhoud. 
Bloemengroet: fam. P. Braker. 
Er is koffiedrinken na de dienst.
Jarig. Dhr. J. Woering 11 juni 86 
jaar. Adres: Geubel 35 7861 CM 
Oosterhesselen. Van harte gefe-
liciteerd en Gods zegen toege-
wenst voor het nieuwe levensjaar.

klaZienaveen
Contactpersoon: mw. G. Velzing-
Hessels, Noorderkeerkring 6 b, 
7891 CX Klazienaveen, tel. 0591-
312007
Kerkdienst 3 juni: 9.30 ds. van 
Ginkel. O.v.d.: G. Velzing. Orga-
nist: mw. G. Fictorie-Smeman. 
Collecten: 1. Kerk. 2. Kerk. 
Bij de uitgang: geluidsinstalla-
tie. Welkomstcie.: B. Fictorie. 
Knd.: Marion.
Kerkdienst 10 juni: 9.30 dhr. F. 
Sprenger. O.v.d.: mw. G. Velzing-
Hessels. Organist: J. Kroon. 
Collecten: 1. Diaconie. 2. Kerk. 
Bij de uitgang: geluidsinstallatie. 
Welkomstcie.: fam. W. Dorst. 
Knd.: Janneke.

klaZienaveen-noorD
Kerkdienst 3 juni: 10.00 mw. 
M. de Bruin-Roffel, Emmen. 
Organist: Gerard Ziengs. 
O.v.d.: Albert. Welkom:  
Sieberen.
Kerkdienst 10 juni: 10.00 mw. 
G. de Vries, Emmen. Organist: 
Wessel Voorn. O.v.d.: Hendrik. 
Welkom: Albert.

nieuW-amsTerDam/
veenoorD
Contactpersoon: Noorderkerk, 
mw. G. Visser-Rigtering, Aletta 
Jacobsstr. 70, 7844PB Veenoord, 
tel 0591-553482
Kerkdienst 3 juni: 10.00 past. 
L. Broekman, Emmen. O.v.d.: 
mw. A. Pals. Organist: dhr. J. 
Kroon. Koster: dhr. R. Rabbers. 
Collecten: 1. Diaconie. 2. Kerk. 
Bij de uitgang: gebouwen. Oppas: 
Annet Benus en Ineke Groothuis. 

Knd.: o.l.v. Liesan Masselink. 
Kaars aansteken: Wianne Mas-
selink. Bediening beamer: Piet 
van Noort. Ontvangst: fam. 
Engberts. Bloemendienst: mw. 
J. Matena. Autodienst: B. Pals.
Kerkdienst 10 juni: 10.00 ds. 
J. van Breevoort. O.v.d.: mw. G. 
Visser. Organist: dhr. W. Schip-
per. Koster: dhr. R. Visser. Col-
lecten: diaconie. Bij de uitgang: 
kerk. Oppas: Linda Pals. Jeugd-
kerk: o.l.v. Janny Veldman. Knd.: 
o.l.v. Minke Mulder. Kaars aan-
steken: Yoeri Pals. Bediening 
beamer: Mark Pals. Ontvangst: 
fam. Baan. Bloemendienst: fam. 
Baan. Autodienst: A. Stevens.

nieuW-amsTerDam/
veenoorD
Contactpersoon: Zuiderkerk, dhr. 
A. Meijering, Middenweg 78, 7844 
KX Veenoord, tel. 0591-551346
Kerkdienst 3 juni: 10.00 ds. 
E. Wisselink. Organist: mw. 
W. Misker. Collecten: 1. Dia-
conie. 2. Eigen gemeente. Bij de 
uitgang: onderhoud gebouwen. 
Autodienst: mw. Wolters: A. 
de Vries; mw. M. Meijer en mw. 
J. Jacobs: dhr. J. Timmerman; 
mw. G. Horstman en mw. M. 
v/d Veen: dhr. B. van der Toorn. 
Lector: Greetje Boomgaard. 
O.v.d.: Jan Hogeveen. Oppas: 
Mirjam Lanjouw. Bloemen: fam. 
Meulman. Koster: D. Gommer. 
Koffie: Albert en Lucia Meije-
ring. Ontvangst en nieuws-
brief: Geesje Reuvekamp en 
Hennie Visser.
Deze dienst is voorbereid met de 
ontmoetingsgroep. Thema: ‘Dat 
Koninkrijk van U, wordt dat nog 
wat?’ Na afloop van de dienst is 
er gelegenheid om elkaar te ont-
moeten onder het genot van een 
hapje en drankje, verzorgd door 
de ontmoetingsgroep. Deze keer 
drinken we voor de dienst koffie. 
Dat doen we in de kerk. Vanaf 
9.30 uur staat de koffie klaar.
Weeksluiting Oldersheem. 
1 juni is er een weeksluiting in 
Oldersheem. Voorganger: dhr. 
R. Stoel. Aanvang: 19.00 uur.
Kerkdienst 10 juni: 10.00 ds. 
E. Wisselink. Organist: mw. W. 
Misker. Collecten: 1. Diaconie. 
2. Eigen gemeente. Uitgangscol-
lecte: onderhoud gebouwen. 
Autodienst: mw. M. Meijer en 
mw. J. Jacobs: fam. W. Meulman; 
mw. G. Horstman en mw. M. v/d 
Veen: dhr. C. Douma. Lector: 
Fimke van Sloten. O.v.d.: Lineke 
Hilberts. Oppas: Margriet Koop-
man. Bloemen: dhr. Flokstra. 
Koster: B. Misker. Koffie: Jan en 
Janny Meijerink. Ontvangst en 
nieuwsbrief: Willem en Evelien 
Meulman.

sChoonoorD
Contactpersoon: mw. J. Schip-
pers-Elzing, Het Slag 9, 7848 CR 
Schoonoord, tel. 0591-381458
Kerkdienst 3 juni: De Wijn-
gaard 9.30 mw. Maatjes, Oos-
terhesselen. Collecten: 1. Inte-
rieurfonds kerk en gebouwen. 2. 
Kerk. Knd.: alle groepen. Auto-
dienst: B. Schans en P. Hoge-
veen. Oppas: Judith Katerberg 
en Lianne Kloosterman. Bloe-
mengroet: fam. A. Hajes.
Kerkdienst 10 juni: De Wijn-
gaard 9.30 dhr. G. de Kok. 
Collecten: 1. Werelddiaconaat 
KiA. 2. Kerk. Knd.: alle groepen. 
Autodienst: H. Bouwman en 
A. Hajes. Oppas: Tabitha Eisses 
en Wouter Kloosterman. Bloe-

mengroet: fam. B. Schans.
De kerkenraad vergadert 7 juni 
weer in De Rank. Aanvang: 20.00 
uur. Vooraf is er om 19.00 uur 
een moment van gebed. Iedereen 
is hier van harte welkom

ZWarTemeer
Contactpersoon: dhr. B. Broers, 
Oude Zwarteweg 17, 7891 XH 
Klazienaveen
Kerkdienst 3 juni: 9.30 dhr. 
van Vondel, Emmer Compacuum. 
O.v.d.: dhr. H. Kramer. Col-
lectant: mw. B. Bakker-de Roo. 
Organist: dhr. M. Hof. Kos-
ter: fam. P. Vos. Collecten: 1. 
Onderhoudsfonds. 2. Eigen kerk. 
Bij de uitgang: onderhoud kerkge-
bouw. Autodienst: mw. R. Kuhl-
Duinkerken.
Kerkdienst 10 juni: 9.30 ds. 
Rutgers, Groningen. O.v.d.: mw. 
M. Lutje-Stuiver. Collectant: 
mw. T. Posthuma-Pruim. Orga-
nist: mw. G. Fictorie-Smeman. 
Koster: fam. P. Vos. Collecten: 
Werelddiaconaat. Bij de uitgang: 
onderhoud kerkgebouw. Auto-
dienst: mw. M. Lutje-Stuiver.

overijssel

Daarle
Contactpersoon: mw. W. Reef-
huis, scriba, Watertorenweg 15, 
7688 PX Daarle
Kerkdiensten 3 juni: 9.30 da. 
M. Winters-Karels, Ommen. 
19.00 ds. H. de Haan, Den Ham. 
Organisten: dhr. L. v/d Schoot-
brugge en dhr. R. Roelofs. Knd.: 
Jeanine Bosch (1, 2) en Anja Valk 
(5, 6). Tnd.: Anne Bargboer (7, 
8). Oppas: Janien van de Schoot-
brugge, Renda Bartels Anne-Will 
Plaggenmars. Collecten: kerk en 
onderhoud. Bloemen bezor-
gen: Janny Reefhuis.
Kerkdiensten 10 juni: 9.30 ds. 
H. de Haan, Den Ham. Voorber. 
H.A. 19.00 ds. B. Heusinkveld. 
Jongerendienst. Organisten: 
dhr. A. Kristiaans en dhr. H. Valk. 
Knd.: Gijsbert Immink (1, 2) en 
Wilma Bosch (3, 4). Oppas: Hilje 
Immink, Francisca Willems, Jaëlle 
Valk. Collecten: 9.30 uur: Kerk 
en diaconie/19.00 uur: Red een 
kind. Bloemen bezorgen: Henk 
en Alie van Lenthe.
Jarig. 11 juni 1943: br. Bertus 
Zandman, Flierdijk 8: 75 jaar.
13 juni 1938: br. Klaas van Lenthe, 
Esweg 31: 80 jaar.
19 juni 1942: br. Marten Bloemen-
daal, Watertorenweg 5: 76 jaar.
23 juni 1941: br. Martend Klein-
jan, Piksenweg 17: 77 jaar.
25 juni 1934: br. Gerrit Derk 
Valk, Piksenweg 22: 84 jaar. Dank 
de Heer, want hij is goed. Zijn 
liefde blijft altijd bestaan! Psalm 
118: 1.

DeDemsvaarT
Contactpersoon: dhr. W. Jong-
bloed, Mendelssohnstr. 8, 7701 
TS Dedemsvaart, tel. 0523-
613642
Kerkdiensten 3 juni: Van 
Dedemkerk 9.30 ds. G. den 
Goeijen, Den Ham. O.v.d.: 
Henny Logtenberg. Organist: 
Jan Ferdinand Hooikammer. Lec-
tor: Dickjan Doornbos. Kos-
ter: Henk Zomer. De Antenne 
10.30 ds. P. de Buck, Heeren-
veen. O.v.d.: Margareth Joosten. 
Koster: Henk Omvlee. Eigen-
wijzZ-dienst. Thema: Neem 
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berichten uit de gemeente 

Via deze rubriek, met nieuws uit de protestantse kerken in Drenthe, Overijssel en 
Flevoland, worden wekelijks duizenden lezers geïnformeerd over het kerkelijk leven in de 
eigen regio. Aan het plaatsen van gemeenteberichten zijn geen kosten verbonden. Alleen 
digitaal aangeboden informatie wordt opgenomen en zo lang er voldoende ruimte is. 
Meer info via Henriëtte Gerfen, tel.: 0546 - 577475, e-mail: henriette@topic-cc.nl

drenthe

In onze huidige, individualistische maatschap-
pij stellen we het liefst ons eigen menu samen.

Mail naar nieuws@ 
gezamenlijkzondagsblad.nl

Gratis plaatsing!

openluChTsamenkomsT?
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jij God mee op vakantie? Op 
de checklist voor op reis staan 
vaak de belangrijkste dingen, 
maar staat God hier ook tus-
sen? Neem jij je geloof mee op 
vakantie of laat je het bewust 
even thuis? M.m.v. Luko Hans en 
Sound of Church. We beginnen 
om 10.00 uur met koffie, thee 
of iets fris. P.S.: Neem je mobiel 
mee… De Fontein 19.00 ds. J. 
Wassenaar, Hellendoorn. O.v.d.: 
Piet van Kesteren. Organist: 
Freddy Bruins. Koster: Koert en 
Jannie Naber.
Kerkdienst 10 juni: De 
Antenne 9.30 ds. K. van Stave-
ren. H.A. zittend. O.v.d: Wim 
Vrieling. Organist: ds. W. Vis-
scher. Lector: Jannie ten Her-
tog. Koster: Bert en Ina ten 
Brinke. De Fontein 19.00 ds. 
ds. G. Arends, De Krim. H.A. 
zittend. O.v.d.: Alie van Laar. 
Organist: Freddy Bruins. Kos-
ter: Henk Zomer.
Collecten: 3 juni: PKW. Bij de 
uitgang: missionair werk; 10 juni: 
Werelddiaconaat. Bij de uitgang: 
PKW. Kindercollecte: onderwijs 
en bescherming voor kwetsbare 
kinderen in Cambodja.
Oppas: 3 juni: Monique Gort 
en Marjan van Garderen; 10 juni: 
n.b. Knd.: 10 juni: 1 t/m 8.
Van Dedem Marke 2 juni: ds. 
de Bruine. Organist: Fred van 
Dijk; 9 juni: dhr. Jannes Smit.
Zieken. Clara Feyoena Heem, 
Hardenberg: mw. Lubbers-
Bruins, Moerheimstr. 70; dhr. 
Piet Snoijer, Gentiaanstraat 23.
Aleida Kramer, M. v/d Thijnen-
singel 1, 7741 GB Coevorden: 
mw. R. Auf der Haar, Peterswijk 
12, afd. Koppelpaarden.
Isala, Dokter van Heesweg 2 
8025 AB Zwolle Postbus 10400, 
8000 GK Zwolle: mw. H. van 
Beesten-Akkerman, Rozenheim 
2 A302, Vlinder 2 4.27, Rudger 
van der Heide, Peterswijk 2.
Röpcke Zweers ziekenhuis Har-
denberg: mw. Smit-Mulder,  
Lijsterstr. 2.
Activiteiten. 12 juni: 10.00 uur 
Verjaarsvisite 75+ (De Fontein).
13 juni: 19.30 uur Yentil. Wij 
gaan de paden af en de lanen op, 
dus trek je wandelschoenen aan. 
Om 19.30 uur vertrekken we 
per auto vanaf De Antenne. Wil 
je voor 10 juni doorgeven of je 
komt of niet? Namens de stuur-
groep Jeannette Noordergraaf.

Den ham
Contactpersoon: dhr. G. Prenger, 
De Mute 61, 7683XT Den Ham, 
tel. 0546-671747, gprenger@cai-
way.nl
Kerkdiensten 3 juni: 9.30 ds. 
R. van Hornsveld. O.v.d.: groep 
A. Knd.: peuters: Karin Kolk-
man, Manon Lamberink; groepen 
1 t/m 8. Oppas: zaal 6: Hanneke 
Nijzink, Jessica Kamphuis en Rho-
dee Kroese. Koffiedrinken na de 
dienst. Koffie schenken: Gerrit 
en Ineke Kuiper. GK 19.00 fs. G. 
de Goeijen. Gez. dienst. Collec-
ten: 1. Diaconie. 2. Erediensten/
AKA. Deurcollecte: kerk. 19.00 
ds. R. Kranen, Vriezenveen. Jeugd-
dienst in de HK m.m.v. Root 7.
Kerkdiensten 10 juni: 9.30 ds. 
B. Heusinkveld, Daarle. 19.00 ds. 
H. de Haan.
Anders-dienst. De eerstvol-
gende Anders-dienst wordt 
gehouden op 10 juni om 16.30 in 
de grote zaal van de Geref. Kerk. 
Muziek zal worden verzorgd door 
Root7. We zien uit naar een inspi-
rerende middag met elkaar!
In memoriam Hennie Weme-
kamp-Koppelman. Op 24 april 
heeft de Here tot zich genomen 
Hendrikje Wemekamp-Koppel-
man in de leeftijd van 88 jaar. De 
laatste 5 jaar van haar leven werd 
zij verpleegd in Krönnenzom-
mer. Hier is ze ook gestorven. 
Hennie werd geboren in Hoge 
Hexel. Ze had nog een zus. Beide 
zussen konden goed met elkaar 
opschieten en deden veel dingen 
samen. In 1956 trouwde Hennie 
met Gerrit Wemekamp uit Den 
Ham. Ze gingen wonen aan de 
Smitstr. 8. Gerrit werkte bij het 
waterschap Regge en Dinkel en 
Hennie tot aan haar huwelijk bij 
Jansen en Tilanus in Vriezenveen. 
God zegende hun huwelijk met 
de geboorte van dochter Manita. 
Later was Hennie druk met de 
kleinkinderen Anniek en Frank. 
Ze heeft zeer geregeld met veel 
plezier op hen opgepast. Er zijn 
in die tijd heel wat ritjes op de 
fiets gemaakt naar Daarle. Wat 
Hennie in de zomer graag deed: 
met een groepje vriendinnen 
iedere ochtend om 10.00 uur 
gaan zwemmen bij de Groene 
Jager. Daarnaast was Hennie een 
echte dierenvriend. Ze voerde 
graag de vogels in de tuin en was 
vaak druk met de hond. En als 
Manita met de kleine buldog op 
bezoek kwam in Krönnenzommer 
fleurde ze daar helemaal van op. 

Een groot verdriet en heel ingrij-
pend was het plotselinge overlij-
den van haar man Gerrit in nov. 
1993 op 64-jarige leeftijd. In de 
tijd die volgde, vond Hennie het 
moeilijk om daarover te praten. 
Ze heeft vaak gezegd: niet klagen 
maar dragen. Tegelijkertijd wist 
ze ook dat je met je vreugde en 
verdriet naar God kon toe gaan. 
Hennie was een gelovige vrouw. 
Trouw in de kerkgang zolang als 
het ging. 28 april hebben we met 
een dienst van Woord en Gebed 
in de aula aan de Brinkstraat in 
Den Ham afscheid van haar geno-
men met woorden uit 2 Korinti-
ers 5. Het waren dezelfde woor-
den die boven de rouwkaart van 
Gerrit stonden in 1993. Want wij 
weten, dat, indien de aardse tent, 
waarin wij wonen, wordt afge-
broken, wij een gebouw van God 
hebben, in de hemelen, niet met 
handen gemaakt, een eeuwig huis. 
Aansluitend is zij in kleine kring 
begraven op begraafplaats Den-
nenhof. De Here zij met Manita 
en haar gezin.
Overleden. 22 mei: br. Gerrit 
Jan Seigers, Stobbelaarsweg, in de 
leeftijd van 78 jaar.
Zieken. Bij zr. Henrieke Rem-
mink (Blesdijk) is borstkanker 
geconstateerd en zij zal deze 
week geopereerd moeten wor-
den. Ingrijpend, en daarom wen-
sen we Henrieke en haar moeder 
in dezen Gods sterkte en zegen 
toe in de hoop dat de operatie 
zal slagen en het weer goed mag 
komen.
Br. Albert Bartels (Hancateweg-
Oost) wordt al geruime tijd met 
bestralingen behandeld vanwege 
een kwaadaardig gezwel bij de 
stembanden. Hij is nu aan het 
eind gekomen van die behandel-
periode waarna we hopen dat 
God hem het geluid van zijn stem 
zal teruggeven. 

Diepenheim
Doorwaadbare plaatsen. Er 
is een oude zegswijze, die je van-
daag maar beter niet kunt nazeg-
gen: Waar domheid groeit, geldt 
wijsheid voor onkruid. De Duitse 
theoloog Dietrich Bonhoeffer zei 
ooit eens iets soortgelijks, toen 
hij opmerkte dat domheid een 
groter gevaar is voor de mens-
heid dan kwaadaardigheid. Tegen 
kwaadaardigheid kan men zich 
immers nog teweerstellen, maar 
tegen domheid zijn we weerloos. 
Die domheid, ik ben me bewust 

van de beschuldigende lading van 
dit woord, zien we tegenwoordig 
overal om ons heen. De media 
en de vele opinievormers die ons 
ter beschikking staan lopen ervan 
over. Eén blik op het scherm en 
je wordt overspoeld met dom-
heid, kortzichtigheid, lompheid, 
haastige meningen en halve waar-
heden. Je vraagt je af: waar zit het 
verstand van de mensen? Waar 
is het inzicht? Is er dan niemand 
meer die nadenkt? Waar is de 
ruimte voor reflectie en als die 
er is, waarom wordt die dan niet 
benut? Wie heeft de gave om 
onderscheid te maken tussen nie-
mendalletjes en wat er werkelijk 
toe doet? Ik geloof dat de domme 
haast waarmee we tegenwoordig 
leven te maken heeft met een 
gebrek aan liefde. Naastenliefde 
dan wel te verstaan. Naastenlief-
de die zich laat kennen in de vorm 
van respect voor de naaste en 
voor eerbied voor wie er anders 
over denkt. Het gaat alleen maar 
over onszelf. Ga maar na: wie 
altijd met zichzelf bezig is, kan 
zich niet met de ander bezighou-
den. Ergens bindt ons af en toe 
een flintertje solidariteit, maar 
veel is het niet.
Veel van wat er tegenwoordig 
wordt aangeboden aan antwoor-
den op levensvragen is net zo 
dom, beperkt en kortzichtig als 
de vragen zelf. En ook hier lijken 
we blind voor het onderscheid 
tussen wat ertoe doet en wat 
in feite niet meer is dan gebak-
ken lucht. Er is een wildgroei aan 
‘zingevingsoplossingen’ aan het 
ontstaan die, vind ik, van de regen 
in de drup helpt. Ik ga u niet aan-
praten dat u terug moet naar het 
eenkennige wereldbeeld van de 
jaren 50. Ook ga ik niet advise-
ren om de bijbel als enige norm 
van werkelijkheid en waarheid te 
hanteren. Maar ik wil wel gezegd 
hebben dat de bijbel een perspec-
tief aanreikt van een wereld waar-
in mensen met elkaar in vrede 
kunnen leven. Het mensbeeld 
dat in de bijbel wordt geschetst 
laat ruimte voor medemenselijk-
heid, voor bezonken naasten-
liefde, voor solidariteit en voor 
barmhartigheid.   Wat we ook 
met de bijbel, met God en Jezus 
aan moeten vangen, voor mij 
staat één ding vast. Dat we sinds 
de verschijning van Jezus in de 
wereld niet meer kunnen zeggen 
dat we het niet geweten hebben 
van de vrede, de barmhartigheid 

en de liefde. Met een citaat van 
prof. Anne van der Meiden: Door 
de verschijning van Jezus hebben 
wij ‘de doorwaadbare plaatsen 
gezien.’ We kunnen de doodsri-
vier oversteken. Het is niet nodig 
dat we verdrinken in het moeras. 
Er is toch toekomst?

gramsbergen
Contactpersoon: dhr. M. Pasjes, 
Goordijk 22, 7783 BB Gramsber-
gen, tel. 0524-561509
Kerkdienst 3 juni: 9.30 ds. 
Hetty Boersma. O.v.d.: mw. H. 
Gerrits-Homans. Collecten: 
kerkbeheer. Bij de uitgang: dia-
conie. 19.00 zangdienst. Sing- en 
Swingdienst. O.v.d.: Janine Hei-
dotting. Collecten: diaconie. Bij 
de uitgang: kerkbeheer. Organis-
ten: Harold Gossen en Margriet 
Nijenhuis. Knd.: Herma van Faas-
sen. Huispaaskaars aanste-
ken: Danee Dijkens.
Zieken. Opgenomen in het zie-
kenhuis te Hardenberg: dhr. Berend 
Bras, Hattemattestr. 8, k. 27.
Mw. Diny de Ruiter, de Anerdijk 
12, is verhuisd van het CFH naar 
‘t Welgelegen in Gramsbergen, 
k. 104.
Jubileum. Op 18 mei waren 
Henk en Truus Hultink 45 jaar 
getrouwd. Ze hebben dit in kleine 
familiekring gevierd. Adres: De 
Schakel 3, 7783 EN Gramsber-
gen. Nog van harte gefeliciteerd 
hiermee.
23 mei waren Tinus en Riek Sibon 
(Oldenhof 4, 7783 CL Gramsber-
gen) 60 jaar getrouwd. Op 24 mei 
is dit gevierd met allen die hun lief 
zijn in de Anerhof. Wij feliciteren 
Tinus en Riek hierbij van harte 
en wensen hun nog vele gezonde, 
gelukkige en liefdevolle jaren 
samen toe.
Afscheid Josee Veldkamp en 
Ria Dekker. In de ochtenddienst 
dienst van 3 juni nemen Josee 
Veldkamp en Ria Dekker afscheid 
van de gemeente. Beide kerkelijk 
werkers hebben veel werk ver-
richt. In de eerste plaats vervulden 
ze taken die openvielen toen de 
fam. Rohaan vertrok. Josee heeft 
haar sporen verdiend in het jeugd-
werk. Ria Dekker is actief geweest 
in het pastoraat. Beiden hebben 
verschillende kerkdiensten geleid 
en bijdragen geleverd aan andere 
activiteiten. U bent hiervoor allen 
van harte uitgenodigd. Na de 
dienst is er koffiedrinken.

Vervolg van pagina 3

berichten uit de gemeente 

“Misschien is het soms geen 
slecht idee om, simpelweg, iets 

minder hard te gaan”

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

wakker en waaks
kritisch en betrokken
maandbladreveil.nl

½ jaar 

voor slechts 

€8,95!

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

EEn  
hEldErE  
sitE voor  
uw kErk?

Praat eens vrijblijvend  

met de makers van het  

Gezamenlijk Zondagsblad.

Advertenties

verzoening als 
affaire. herman 
Wiersinga. Uitg. 
Kok, Utrecht 2016 
Prijs € 18,- 

In 1971 promo-
veerde Herman 
Wiersinga op het 

proefschrift ‘De verzoening in 
de theologische discussie’. Dit 
riep grote commotie op. In deze 
memoires, met een persoon-
lijk karakter, blikt Wiersinga 
als bijna negentigjarige terug en 
vertelt wat dit alles met hem 
gedaan heeft. Hoe menselijke 
reacties hem pijn deden. Zijn 
negatieve affaire met de kerk 
heeft niet tot een positieve ver-
zoening geleid, schrijft hij. Hij 
pleit voor vrijheid in theologisch 

Lees verder op pagina 7
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Hoe is het allemaal 
begonnen? Op 22 en 23 sep-
tember 1579 werd te Kampen 
een vergadering gehouden van 
de Overijsselse predikanten en 
ouderlingen. Zij wilden een ker-
kelijke organisatie voor de cal-
vinisten in het gewest opzetten. 
Met het oog daarop spraken zij 
over een classicale indeling, maar 
het zou nog lang duren voordat 
die vaste vormen 
aannam. 

kerkelijke  
indeling
Ondertussen nam 
de provinciale 
synode van Overijssel de classi-
cale taken waar. Ook de steden 
kregen dergelijke taken toebe-
deeld. Van 1596 tot 1601 waren 
er twee classes: Deventer, die 
ook Zwolle omvatte, en Kam-
pen, die ook Steenwijk / Vollen-
hove omvatte. In 1598 werd een 
indeling in vijf classes bepaald: 
Deventer met de omliggende 
dorpen, Zwolle met de omlig-
gende stadjes en dorpen, Kam-
pen met de omliggende dorpen, 
Steenwijk en Vollenhove met de 
omliggende dorpen en Twente 
met wat daar bij hoort. Echter: 
vanwege de vele vacatures bleef 
de indeling van 1596 voorlopig 
gehandhaafd. Vanaf 1601 gingen 
Deventer en Zwolle zelfstan-
dig verder, hetzelfde geldt voor 
Kampen en Steenwijk / Vollen-
hove. In hetzelfde jaar werd de 

classis Oldenzaal met de classis 
Deventer gecombineerd, zodat 
die het hele oostelijke deel van 
de provincie besloeg. Van de 
classis Deventer is het boek 
met de acta van 1601 tot 1620 
bewaard gebleven.

predikanten 
In de eerste jaren is een belang-
rijke kwestie of de pastoors tot 
de Reformatie willen overgaan. 
Er zijn er die dat doen, maar 
ook die dat niet doen, bijvoor-
beeld die van Diepenheim en 

Rijssen. Ook die 
van Wesepe wil 
niet switchen. 
De vraag van de 
classis of hij dan 
wel voor het zie-
lenheil van de 

mensen die zijn leer aanhoren 
en geloven, kan instaan, beant-
woordt hij bevestigend. Deze 
drie pastoors, en zij zijn niet de 
enigen, waren hun baan kwijt.

Een bijzondere geschiedenis. In 
1604 besluit de classis ‘den pape 
tot Bathmen’, die als school-
meester verdergegaan is, aan te 
schrijven: hij moet zijn onderwijs 
staken. De gewezen pastoor doet 
dat niet, want in 1614 wordt hij 
opnieuw vermaand. Hij houdt de 
kinderen nog steeds de paapse 
leer voor. In 1615 wordt hem ver-
boden nog langer school te hou-
den, ‘overmits hi die jugeth nyt 
is instituerende in onse religie.’ 
Over een in 1620 gehouden visi-
tatie is te lezen: ‘De schole gesuy-
vert van paepsche boecken.’ Die 
zijn er dan dus nog steeds…

Af en toe lezen we iets over de 
ambtsuitoefening van een pre-
dikant. Een voorbeeld: in 1620 
wordt de predikant van Raalte 
beschuldigd van ‘al te grote 
hevicheyt op den stoel’. Naar 
de mening van de classis komt 
de manier van voorgaan van de 
predikant de ‘stichtinge’ van de 
gemeente niet ten goede, ogen-
schijnlijk wordt die daardoor ver-
minderd. De predikant betreurt 
dat en belooft beterschap.

pastorieën
Met de pastorieën is het in het 
begin van de zeventiende eeuw 
niet altijd goed gesteld. Veel 
ambtswoningen 
zijn slecht 
onderhouden, 
zo blijkt uit 
de acta. Twee 
voorbeelden. In 
1611 wendt de 
classis zich tot 
de drost van 
Salland. Hij krijgt het verzoek om 
er bij de gemeente van Holten 
op aan te dringen dat men de 

pastorie gaat ‘dichtemaecken’, 
‘damit hij [de predikant] nicht 
den anstaenden winter in einem 

undichten huysse 
mochte wohnen, 
gelick den 
vorgangen winter.’ 
In 1605 richt de 
classis zich tot 
de gemeente van 
Diepenheim met 
het verzoek de 

pastorie in orde te maken, zodat 
de predikant er ‘met eeren’ mag 
wonen. Als de gemeente dat niet 

doet, zal men zijn beklag bij de 
gedeputeerden doen.

Zelden vernemen we iets over het 
leven in de pastorie. Een voorbeeld 
uit Holten: uit een visitatieverslag 
uit 1620 blijkt dat er moeilijkheden 
in de pastorie van dat dorp zijn. De 
predikant heeft te lijden onder zijn 
vrouw. De classis vermaant haar 
om haar man ‘ongeblameert ende 
ongemolesteert’ te laten. Men 
voegt er een dreigement aan toe. 
Als ze het niet doet, zal er anders 
in voorzien worden.

Predikantsvrouw mishandelt haar man

Op 1 mei zijn in de Protestantse Kerk in Nederland elf classes gevormd. 
Dat betekende het einde van de 74 die er waren. Over de eerste jaren van 
de classis Deventer zijn acta (oftewel de notulen), bewaard gebleven. Ze 
geven een boeiend beeld van de opbouw van de kerk van de Reforma-
tie aan het begin van de zeventiende eeuw in het oosten van ons land. 

De eerste jaren van  
de classis Deventer (I)

Met De pastorieën is het in het 
begin van De zeventienDe eeuw 
niet altijD goeD gestelD. veel 

aMbtswoningen zijn slecht on-
DerhouDen, zo blijkt uit De acta.

een bijzonDere geschieDenis. 
in 1604 besluit De classis ‘Den 

pape tot bathMen’, Die als 
schoolMeester verDergegaan is, 

aan te schrijven: hij Moet zijn 
onDerwijs staken. De gewezen 

pastoor Doet Dat niet,

door Dr. Jan Dirk 

Wassenaar, 

hellenDoorn

De Deventer predikant Jacob Revius heeft verschillende vergaderingen van de classis  
Deventer gepresideerd.

Bladzijde 1 van de acta van de classis 
Deventer (13 oktober 1601)

verzoening als 
affaire. herman 
Wiersinga. Uitg. 
Kok, Utrecht 2016 
Prijs € 18,- 

In 1971 promo-
veerde Herman 
Wiersinga op het 

proefschrift ‘De verzoening in 
de theologische discussie’. Dit 
riep grote commotie op. In deze 
memoires, met een persoon-
lijk karakter, blikt Wiersinga 
als bijna negentigjarige terug en 
vertelt wat dit alles met hem 
gedaan heeft. Hoe menselijke 
reacties hem pijn deden. Zijn 
negatieve affaire met de kerk 
heeft niet tot een positieve ver-
zoening geleid, schrijft hij. Hij 
pleit voor vrijheid in theologisch 

denken en een kritische hou-
ding ten aanzien van de bronnen 
van onze geloofsleer. Wij leven 
nu vijfenveertig jaar later, het 
theologisch klimaat is gelukkig 
veranderd, met meer ruimte en 
vrijheid binnen de kerk. 

oranje tegen de 
Zonnekoning. 
De strijd van 
Willem iii en 
lodewijk Xiv 
om europa. luc 
pamhuysen. 
Uitg. AtlasContact 

Amsterdam/Antwerpen 2016. 
Prijs € 35,- 

Lodewijk de XIV en Willem III 
waren twee contrasterende 
persoonlijkheden en waren 
elkaars rivalen. In hun strijd 
werd het hele continent 
meegesleurd. Panhuysen 
beschrijft het ontstaan en de 

ontwikkeling van hun relatie. 
Ook krijgen belangrijke mensen 
uit hun omgeving aandacht. 
Angst en ijdelheid, waarden als 
vrijheid en tolerantie hebben 
personen en ook maatschappijen 
veranderd. 

Founding 
Fathers. Frans 
verhagen. 
Uitg. Omniboek, 
Utrecht, 2016 
derde druk  
Prijs € 20,- 

De schrijver laat ons kennis 
maken met de grote mannen die 
aan de wieg stonden van het ont-
staan van de Verenigde Staten. 
Zij schiepen de structuur die het 
land deed uitgroeien tot een suc-
cesvolle republiek, met de oudste 
geschreven grondwet. Verschil-
lende persoonlijkheden in dit ver-
haal van de geboorte van de VS. 

Juliana. vorstin 
in een mannen-
wereld. Jolande 
Withuis.Uitg. De 
Bezige Bij, Amster-
dam 2016  
Prijs € 40,- 

Het leven van Juliana wordt 
beschreven in al zijn hoogte- en 
dieptepunten. Vooral het huwe-
lijksleven van Juliana en Bern-
hard krijgt de aandacht. Een 
openhartig relaas. Waarbij de 
vraag is of al deze wetenswaar-
digheden naar buiten gebracht 
moeten worden. Juliana moest 
functioneren in een wereld 
waarin mannen de boventoon 
voerden. Zij wist zich daar-
aan te ontworstelen en durfde 
haar eigen gang te gaan, kritiek 
trotserend. Zij komt in dit boek 
naar voren als een vrouw voor 
wie men grote waardering en 
respect moet hebben. 

erdogan in 
een notendop. 
Joost lagendijk. 
Uitg. Prometheus 
Amsterdam 2016  
Prijs € 12,50 

De schrijver is 
politiek analist en publicist en 
woont in Istanbul. Hij geeft kort 
en boeiend de levensloop van de 
Turkse president weer. Hoe hij 
kon uitgroeien tot alleenheer-
ser, wat hem beweegt, wat zijn 
opvattingen zijn, van welke kant 
hij steun krijgt en waarvandaan 
hij tegenstand ondervindt. De 
conclusie van Lagendijk is, dat als 
Erdogan door blijft gaan te stre-
ven naar alleenheerschappij, hij 
zijn doel, het Nieuwe Turkije niet 
zal bereiken 

door Drs. a. hekman, assen

boekbesprekingen
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Lang geleden was ik geabonneerd 
op ‘Om Sions Wil’, een blad uit de 
‘bevindelijke’ stroming in het gere-
formeerd protestantisme. Niet 
dat ik tot die stroming behoorde, 
maar ik vond het wel interessant 
de ontwikkelingen daar te volgen, 
en voor de kerkbladenrubriek die 
ik verzorgde haalde ik er wel eens 
iets uit dat voor anderen de moei-
te waard was.
Favoriet bij mij was de 
rubriek waarin redacteur 
ds. G.S.A. de Knegt vragen van 
lezers beantwoordde. Verschil-
lende malen dook daarbij de 
vraag op of het christenen ver-
gund was met vakantie te gaan.
Een eigenaardige vraag mis-
schien, vooral voor mensen die 
beweren ‘nu echt aan vakantie 
toe te zijn’, maar ze werd in alle 
ernst gesteld en in alle ernst 
beantwoord. De redenering van 
de vragenstellers was dat we 

nergens in de Bijbel over vakan-
tie lezen. Jezus, Paulus, Mozes, 
Elia, enzovoort, niemand in de 
Bijbel had er kennelijk behoefte 
aan of was ‘eraan toe’. Als zij het 
niet nodig hadden, waarom wij 
dan wel - zo luidde de vraag.
‘Ja, zo lust ik er nog wel een 
paar,’ zult u opmerken. In de 
Bijbel lezen we ook niets over 
computers, auto’s, koffiezetap-
paraten, en noem verder maar 
op. Moeten we ons dan ook van 
die dingen onthouden? Zo kom 
je vanzelf bij de Amish-neder-
zettingen in Amerika terecht.  
En nog verder…
Dominee De Knegt maakte zich 
er niet met een jantje-van-leiden 
vanaf. Het antwoord zocht hij 
uiteraard in het licht van de 
Schrift, en dan waren er volgens 
hem enkele bijbelse aanwijzingen 
die de voorzichtige conclusie 
rechtvaardigden dat christenen 
met vakantie mochten. Aller-
eerst was er het volk Israël, dat 
veertig jaar lang in de woestijn 
rondzwierf. En verder lezen we 
dat Jezus zich in het gebergte 

terugtrok. Er was geloof ik nog 
een derde bijbelse ‘bewijsplaats’, 
maar die ben ik vergeten. Mis-
schien betrof het wel de zen-
dingsreizen van Paulus… 
Elke ketter heeft zijn letter, zo 
blijkt weer eens. Een blik op 
het internet leert overigens dat 
de vraag nog steeds actueel is. 
Bijbelse argu-
menten pro en 
contra vakantie 
doen volop de 
ronde. Variërend 
van God die op 
de zevende dag 
van zijn werk rustte tot Jona die 
aanmonsterde op een schip, van 
Abram die wegtrok uit Ur der 
Chaldeeën tot Paulus’ advies  
om als men honger heeft thuis 
te eten.
Denkend aan het thema ‘christe-
nen en vakantie’ komt een ande-
re herinnering bij mij boven. 
Vroeger kon je er staat op 
maken dat in de zomertijd min-
stens één keer werd gepreekt 
over het woord ‘recreatie’. Ik 
heb het in elk geval heel wat 

keren meegemaakt. Tegenwoor-
dig zitten de dominees meer 
op de toer van de leesroosters 
en komt het om die reden mis-
schien minder vaak voor. In wat 
ik dan maar recreatiepreken 
noem ging het om de letterlijke 
vertaling van dat woord:  
‘herschepping’. 
We zijn door God geschapen 
en beleven speciaal in de vakan-
tietijd de eenheid met Gods 
goede schepping. Herschapen en 

uitgerust na een 
weldadig verblijf 
in de vrije natuur 
mogen we in het 
nieuwe seizoen 
onze gewone 
bezigheden her-

vatten. Zo ongeveer luidde de 
hooggestemde boodschap van 
de ‘recreatiepredikanten’, voor 
wie het dus geen vraag was of 
je mocht recreëren als christen. 
Sterker nog, we moesten! Dat is 
wel het andere uiterste.

Wat mij betreft, ik ben blij dat  
ik deze zomer niet in de rij hoef 
te staan op Schiphol. En verder 
ga ik ook weinig weg. Laat mij 
maar recreëren in mijn Grams-
berger tuintje.

Joke is geboren in 
Bergentheim en gelo-

vig opgegroeid. Ze is nog steeds lid 
van de vrijgemaakte kerk, nu in haar 
woonplaats Hardenberg waar ze 
haar huis deelt met twee katten. Ze 
luistert de kerkdienst graag thuis via 
het internet. “Ik kan niet goed tegen 
de drukte en thuis kan ik het geluid 
harder of zachter zetten. Of zelfs 
even stoppen met luisteren, dat vind 
ik prettig.” Werken 
kan Joke helaas 
niet meer; ze is 
afgekeurd. “Ik vind 
het fijn om voor 
anderen te zorgen. Dat komt goed 
van pas in mijn vrijwilligerswerk 
als coördinator van het Parkinson 
Café”, glimlacht Joke. “Daarnaast 
lees en wandel ik graag. Mijn creati-
viteit kan ik kwijt in handwerken en 
sinds kort dus in biblejournaling.”

bewuster bijbel lezen
Biblejournaling (zie kader) zorgt 
ervoor dat Joke Bijbelteksten 
bewuster leest. “Voor mij is 
deze manier van werken heel 
verrijkend. Ik onthoud de 
teksten beter. Ook praat ik er 
bijvoorbeeld met een vriendin 
over na. We hebben onze eigen 
creatieve invulling en halen 
verschillende aspecten uit  
de tekst.” 
Biblejournaling is voor Joke ook 
van therapeutische waarde. 
Een preek over Galaten 6:2 
raakte haar diep. “De preek ging 
over veiligheid in de kerk voor 
iedereen, toegespitst op onder 
andere homo’s en lesbisch. Een 
indringend onderwerp voor mij, 
wat dat kwetsbare plekje bin-
nen in mij aanraakt. De afbeel-
ding die ik hierbij gemaakt heb, 

is mijn pronk-
stuk. Gods hand 
draagt mijn 
‘gebarsten’ hart. 
De gekleurde 

handen, mijn mede-christenen, 
vormen samen een hart. Zij 
staan om me heen en verzach-
ten de pijn. De barsten zullen in 
dit leven niet geheeld worden, 
zodat het een gaaf hart wordt. 
Wel kunnen de barsten minder 

diep worden, waardoor de pijn 
vermindert. Ik mag weten dat 
God er is, ook als er een nieuw 
barstje in komt. God plakt maar 
één etiket op een mens: Kind 
van God. Dit weten geeft rust 
en het voelt alsof het langzaam 

ook iets van mij wordt. Dit 
gevoel is voor mij heel bijzonder 
omdat ik eerst dacht dat ieder-
een in de hemel zou komen, 
behalve ik.”

Joke volgt verschillende Bible-
journaling-groepen op Face-
book. “We inspireren elkaar en 
delen onze creaties. Erg leuk om 
dezelfde passie te hebben. Mijn 
tweede schrijfbijbel ligt al in 
de kast, ik ga er zeker nog lang 
mee door!”

Sinds december 2017 doet 
Joke Pullen (50) aan Bible-
journaling. “Samen met 
vriendinnen deed ik een 
workshop: creatief de Bijbel 
lezen. Het past bij me. Als ik 
een tekst lees, zie ik gelijk 
een beeld voor me.”

Mag een christen op vakantie gaan?

rtv-tips

Informatie voor de RTV-tips kunt u mailen 

naar: jgroen27@planet.nl

door  

Daan van 

Der Waals, 

gramsbergen 

‘ja, zo lust ik er nog wel 
een paar,’ zult u opMerken. 
in De bijbel lezen we ook 

niets over coMputers, auto’s, 
koffiezetapparaten…

Daan

Joke Pullen kan zich uitleven met Biblejournaling

Creatief de Bijbel lezen

Biblejournaling is een cre-
atieve manier van bijbel 
‘lezen’ door middel van 
schrijven, tekenen, schilde-
ren, handletteren en plak-
ken in je bijbel. Door een 
tekst creatief vorm te geven 
verwerk je de woorden op 

een andere manier dan wan-
neer je de tekst alleen leest.
Biblejournalen doe je om 
tijd met het woord van God 
door te brengen. Het gaat 
niet om een perfect plaatje. 
Letters bibberig, tekenin-
gen rommelig? Geeft niets. 

Biblejournalen is een mooie 
manier om Bijbelteksten te 
beleven en ze op te slaan in 
je hoofd, maar ook door ze 
letterlijk te bewaren in je 
bijbel of werkboekje.
Meer informatie: 
www.biblejournaling.nl

biblejournaling

Tips van Joke:

}  Behandel de bladzijde voor met gel, Gesso ge- 
naamd. Zo voorkom je doordrukken van de inkt.

}  Gewoon durven! Fouten maken is niet erg.

}  Geniet ervan om ermee bezig te zijn.

Zelf aan de slag

voor Mij is Deze Manier van 
werken heel verrijkenD. ik 
onthouD De teksten beter.

door ellen Ter avesT, 

WierDen
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andere Tijden
Bloed aan de paal. In 1978 verheugt 
heel Nederland zich op het aanko-
mende voetbalfeest in Argentinië: 
het WK. Freek de Jonge en Bram 
Vermeulen(Nederlands Hoop) voe-
ren actie voor een boycot van het 
WK in het dictatoriale Argentinië.

Zondag 3 juni
kro-nCrv | npo2 | 08.20
met hart en ziel
In Ter Aar komen jaarlijks 100 vol-
wassenen en kinderen bij elkaar om 
4 dagen samen te zingen. Mascha de 
Haan is de drijvende kracht achter 
‘Koninginnezang’, ontstaan vanuit de 
Lutherse werkgroep kerkmuziek.

Zondag 3 juni
kro-nCrv | npo1 | 20.20
onze boerderij
In deze uitzending gaat Yvon Jaspers  
langs bij boer Tom. Tom koos 
ervoor om tulpenbollenkweker 
te worden. Zijn vader heeft geen 
opvolger en melkt deze week voor 
het laatst zijn koeien.

maandag 4 juni
kro-nCrv | npo2 | 20.25
Filmmaker Vuk Janiç volgt Johan 
van Rijthoven in zijn strijd tegen de 
‘grootmachten’, die hem de melk-
robots hebben geleverd. Want de 
robots functioneren niet.

Dinsdag 5 juni
kro-nCrv | npo3 | 21.00
reünie
10 jaar geleden zaten de Biltho-
vense jongeren samen in groep 8. 
Zo vertelt Ghislaine openhartig 
over de moeilijke kanten van haar 
tienermoederschap.

Woensdag 6 juni
eo | npo2 | 22.55
anote’s ark
De eilandengroep Kirbati in de 
Stille Oceaan is één van de meest 
afgelegen plaatsen op aarde. Kir-
bati dreigt één van de eerste lan-
den te zijn, die door verandering 
van het klimaat dreigt te verdwij-
nen door de stijgende zeespiegel.

Donderdag 7 juni
nTr | npo2 | 17.00
De iJzeren eeuw
Twente op Stoom. Je kunt het je nau- 
welijks voorstellen, maar aan het eind  
van de 19e eeuw is Enschede één van  
de grotere textielsteden van Europa.

vrijdag 8 juni
eo | npo2 | 23.20
Deux jours, une nuit
Film. Sandra, herstellende van een 
depressie, dreigt haar baan te ver-
liezen vanwege bezuinigingen. Haar 
collega’s krijgen van de baas de 
keuze voorgelegd: een bonus van 
€ 1000 of Sandra’s baan. Bijna alle 
collega’s kiezen voor het geld.

Zaterdag 9 juni
eo | npo2 | 19.10
nederland Zingt 
Koor-en samenzang vanuit de 
Walburgkerk te Zutphen met de 
band van Eleven onder leiding 
van André Bijleveld. Martin Zon-
nenberg speelt op het beroemde 
Henrick-Bader orgel.
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De jaarrekening 2017 van onze 
gemeente is door de kerkenraad 
goedgekeurd als ook de jaarreke-
ning 2017 van de Diaconie beide 
liggen ter inzage op 4 juni 2018 
in de consistorie van Kerkelijk 
Centrum De Vlaswiek en wel van 
19.00 tot 20.00 uur. Zowel de 
diaconie als de kerkrentmeesters 
zijn vertegenwoordigd en kunnen 
de stukken toelichten ter plaatse. 
Mocht u niet in de gelegenheid 
zijn langs te komen en hebt u 
toch vragen laat het weten via 
kerkbeheer@pggramsbergen.nl 
of diaconaat@pggramsbergen.nl 
of telefoon 0524-561811 na 17.00 
uur.  Een afspraak is dan snel 
gemaakt. Verkorte versies van de 
jaarrekeningen staan op de web-
site onder de ANBI gegevens.
Laardienst. 10 juni is er om 
14.30 uur een Laardienst in de 
schuur van de fam. Huisjes, Hol-
themereschweg. Voorganger: 
Gijsbert Rohaan. Deze dienst is 
samen met alle kerken uit het 
Laar en de PG Gramsbergen 
volop in voorbereiding. Evenals 
voorgaande jaren is er voldoende 
ruimte voor een kop koffie/thee 
met een heerlijke tractatie hierbij. 
Voor de kinderen is er tijdens de 
overdenking een andere activiteit! 
We hopen op een grote opkomst. 
Weet dat iedereen hierbij van 
harte welkom is!
Wijkmiddag wijk Oost. 24 juni 
is er een wijkmiddag voor ieder-
een uit wijk Oost in voorbereiding.
Bedankje. Hartelijk dank voor 
de kaarten en telefoontjes, tij-
dens mijn opname ziekenhuis 
en bij thuiskomst. Dhr. J. Matel, 
De Oostermaat.
Aftreden en aantreden 
ambts- en taakdragers. 3 juni 
zal de dienst van 9.30 uur in het 
teken staan van het afscheid van 
ambts- en taakdragers. Tevens 
noemen we de namen van ambts- 
en taakdragers die hun periode 
verlengen met 1 of 2 jaar. Zij zul-
len niet opnieuw worden beves-
tigd. Jarenlang is Truus Hultink 
van de Schakel contactpersoon 
geweest in haar eigen buurt. Nu 
heeft ze aangegeven hiermee 
te willen stoppen. Truus heel 
erg bedankt voor alles wat je 
de afgelopen jaren hebt gedaan. 
We zullen t.z.t nog een gezellig 
moment plannen om een soort 
van afscheid te nemen. Het mooie 
nieuws is dat Hanny Lennips haar 
taak overgaat nemen dus de Scha-
kel blijft een contactpersoon hou-
den. Hanny van harte welkom in 
team Zuid. We hopen dat je een 
leuke periode krijgt in ons team. 
Hanny woont aan de Loozermars 
Noord 38 en is te bereiken via 
tel. 0524-561768. Hartelijke groet 
namens team Zuid; Jennie Bakker.
Jarig D.V. 6 juni: dhr. H. Haan-
drikman, De Haandrik 4, 7787 EA 
Holtheme: 86 jaar.
7 juni: dhr. Jonkheer J. Hamberg, 
De Oostermaat 19, 7783 BV 
Gramsbergen: 87 jaar.
10 juni: dhr. G. Hamhuis, Voorstr. 
2, k 32, 7783 AM Gramsbergen: 
79 jaar.
11 juni: dhr. A. Haandrikman, 
Voorstr. 2, k116 7783 AM Grams-
bergen: 96 jaar.
11 juni: dhr. J. Botter, Burg. Bar. 
vVv Lyndenstr. 21, 7783 BC 
Gramsbergen: 89 jaar.
11 juni: mw. H. Habers-Beenen, 
Goudenregenstr. 67, 7783 AB 
Gramsbergen: 81 jaar.

15 juni: mw. A. Bakker-Veldhuis, 
Acaciastr. 12, 7783 AH Grams-
bergen: 81 jaar.
15 juni: mw. R. Meilink-Jonk-
hans, Bezantijnenstr. 2, 7783 BR 
Gramsbergen: 83 jaar.
15 juni: dhr. H. aan het Rot, De 
Steeghe 5, 7784 CG Ane: 84 jaar.

harDenberg-heemse
Contactpersoon: mw. C. Olsman, 
Vechtvoorde 5, 7772 VA Harden-
berg, tel. 0523-272019
Centrum-Noord. Zieken. 
Dhr. Jan Altena, Ged. Haven 45, 
verblijft op de Delle in CFH.
Centrum-Zuid. Zieken. Dhr. 
W. Smit, Drs. G. Jonkerlaan 12, 
is ernstig ziek en wordt liefdevol 
omringd door zijn dochters.
Dhr. H. Kruithof, Salland 45, is in 
CFH De Esch K 5.
RZZ. Mw. H. v/d Velde, Bruch-
terbeekweg 20a, Brucht en dhr. 
B. Spijkers, Bruchterbeekweg 18, 
Brucht.
Verjaardagsfonds. 6 juni kunnen 
de busjes weer geleegd worden in 
De Schakel tussen 16.00 en 17.00 
uur en tussen 19.00 en 19.30 uur.
Baalder. 23 mei overleed in de 
leeftijd van 65 jaar Cornelia The-
resia Maria Jansen-Kolb, Baalder 
Esch 87. Cocky was de lieve vrouw 
van Henk en samen waren ze de 
gelukkige ouders van Rob, Mirjam 
en Sylvia. Op dinsdag 29 mei zal de 
afscheidsdienst worden gehouden 
in de Lariks. Die dienst begint om 
16.00 uur. Er is gelegenheid tot 
condoleren vanaf 15.30 uur. We 
leven mee met Henk, zijn kinderen 
en hun gezinnen.
Zieken. Dhr. G. Kamphuis, 
Gramsbergerweg 84, is nog in het 
CFH, Revalidatieunit 5, k. 6.
Mw. Ankie Visscher, Oosthof 9, 
hoopt komende week te gaan 
beginnen met behandelingen in 
het UMCG. Melissa Kremer, 
Ondermaat 45, is weer thuis!
Luka Knegt, Polberg, 54, is nog in 
Groningen, in het Martinizieken-
huis, Van Swietenplein 1, 9728 NT 
Groningen, afd. 2g, k. 12. Luka is 
11! Kaarten zijn dan een mooie 
verrassing! Hij gaat gelukkig goed 
vooruit!
Dhr. H. Lahuis, Hardenbergerweg 
18, Loozen, wacht op verhuizing 
naar Welgelegen en dat doet hij 
in Oosterhesselen, De Etgaar-
de 1, 7861 BT Oosterhesselen. 
We hopen voor hem dat hij snel 
weer richting Gramsbergen kan 
komen. Meeleven is mooi!

luTTen/slagharen
Contactpersoon: mw. G. van 
Dijk, Anerweg-Zuid 15a, 7775 
AN Lutten
Kerkdienst 3 juni: Kruiskerk 
9.30 ds. J. Post, Wierden-Lutten. 
O.v.d.: fam. H. Euving-Kooi. 
Organist: dhr. J. Lamberink. 
Flame: mw. A. Gerritsen en 
mw. L. Mulder. Oppas: mw. 
L.van Noord en mw. K. Welle-
weerd. Ontvangstcomité: mw. 
J. v/d Kamp en mw. G. Amsink. 
Beamer: dhr. J. Pot. 19.00 ds. A. 
Estié, Oldenbroek. O.v.d.: fam. 
H. Euving-Kooi. Organist: dhr. 
R. Kooiker.
Jarig. Dhr. H. Slot, De Lutteresweg 
24, 7775 PP Lutten. 27-05-1947.
Dhr. F. Scholten, Gedempte 
Schuinesloot 1b, 7776 PD Slagha-
ren. 30-05-1946.
Mw. E. v/d Belt-Hamberg, Hors-
tra’s Wijk 44, 7782 RA De Krim. 
31-05-1944.
Dhr. J. Kerkdijk, Het Kienhout 28, 
7776 CK Slagharen. 03-06-1945.

Zieken. Dhr. G. Kerkdijk (Prin-
ses Irenelaan 12, 7776 AZ Slagha-
ren) hoopt in het Scheperzieken-
huis (Boermarkeweg 60, 7824 AA 
Emmen) geopereerd te worden 
aan een verstopte ader in zijn 
been, terwijl zijn vrouw mw. G. 
Kerkdijk-Zomer net terug is uit 
het ziekenhuis.
Mw. A. van Engelenhoven-Bleijen-
berg (Rheezerveenseweg 61, 7797 
HB Rheezerveen) is geopereerd 
aan aan haar pols terwijl haar 
man dhr. J. van Engelenhoven nog 
ernstig verzwakt door een bacte-
riële infectie thuis is gekomen uit 
het ziekenhuis.
Dhr. E. Odink (Anerweg-Zuid 77, 
7775 AR Lutten) is ernstig ziek en 
verblijft nu thuis.
Dhr. Hagedoorn (Kamperfoe-
liestr. 5, 7775 BJ Lutten) is don-
derdag geopereerd aan een klein 
gezwel in zijn blaas en goed her-
steld weer thuis.
Wij wensen alle zieken Gods 
nabijheid en kracht toe en vragen 
uw gebed voor hen.
De bloemen met een groet van 
ons allen, vanuit de Kruiskerk 
naar fam. Kelder- Weiden. Aner-
weg-Noord 126 Lutten; vanuit 
de Lantaarn naar mw. v/d Meer 
Zwarte Dijk 20; vanuit de Kapel 
naar de fam. K. Bouwma, Wolf-
weg 20, Schuinesloot.
Wijkmedewerkers. Wij zijn blij te 
kunnen melden dat alle wijken nu 
voorzien zijn van de nodige wijk-
medewerkers. Binnenkort zullen 
de wijkouderlingen u op de hoogte 
stellen met welke wijkmedewer-
ker u, indien nodig, contact op 
kunt nemen. Fijn, dat er zoveel 
mensen bereid zijn deze mooie 
taak op zich te nemen en we wen-
sen hun hierbij Gods zegen toe!

mariËnberg
Contactpersoon: mw. Jeannet 
Visser-Hesselink, Ds. P. H. Wol-
fertstraat 35, 7692 AH Mariën-
berg, tel. 0523-235724, e-mail 
j.visser.hesselink@gmail.com
Kerkdienst 3 juni 9.30 ds. J. 
Woudenberg, Westerhaar. 19.00 
ds. L. van Rikxoort. Collecten: 
KRQ, kerk en gebouwen.
Kerkdienst 10 juni 9.30 ds. E. 
van Beesten, Witharen. Beer-
zerveld 19.00 ds. J. Adriaanse. 
Gez. dienst. Collecten: diaconie, 
kerk en gebouwen.
Meeleven. We leven mee met 
de fam. Veltink-Grootoonk. Ze 
hebben een verdrietig bericht 
gekregen in het ziekenhuis. We 
bidden voor u dat u Gods onmis-
bare trouw in alle omstandighe-
den mag ervaren.
Tekst. Het vuur van de verleiding 
moet je uitblazen zolang alleen de 
lucifer brandt. (zin uit een preek 
afkomstig, Visie)

ommen
Contactpersoon: Wim Wester-
huis, Goudvinkstraat 3, 7731 XJ 
Ommen, tel.: 0529 453024
Kerkdienst 3 juni: Bouw-
straat 9.30 da. M. Develing, 
Nieuwleusen. O.v.d.: dhr. J. 
Schinkelshoek. Organist: dhr. Fr. 
Dijkstra. Zondagskind: Marit 
Wermink. Oppas: aanwezig. 
19.00 ds. R. de Bruijn. Ontmoe-
tingsdienst. O.v.d.: dhr. S. Satter. 
Organist: dhr. Kl. Schaap. Col-
lecten: 1. Alg. Chr. Doeleinden. 
2. Kerk. Bij de uitgang: kerkelijke 
gebouwen en zending.
Witharen ‘Irene’ 10.00 A. de 
Vries, Nijverdal. O.v.d.: mw. A. 
Buiter-Kleinjan. Organist: dhr. 

Kl. Schaap. Collecten: 1. Alg. 
Chr. Doeleinden. 2. Kerk. Bij de 
uitgang: gebouw ‘Irene’ en zen-
ding.
Kerkdiensten 10 juni: Bouw-
straat 9.30 da. M. Winters-
Karels. Zending- en doopdienst. 
O.v.d.: mw. M. Schipper-Dijk. 
Organist: mw. L. Volkerink-
Schuurman. Zondagskind: Vera 
Luijendijk. Oppas: aanwezig. 
19.00 ds. J. Wegerif, Nijverdal. 
O.v.d.: dhr. J. Slotman. Orga-
nist: dhr. Fr. Dijkstra. Collec-
ten: 1. KerkinActie t.b.v. het 
Werelddiaconaat. 2. Kerk. Bij de 
uitgang: kerkelijke gebouwen en 
zending.
Witharen ‘Irene’ 10.00 ds. J. 
Bakker, Hoogeveen. Bevestiging 
ambtsdragers. O.v.d.: mw. R. 
Hoekman-de Lange. Organist: 
dhr. Fr. Dijkstra. Collecten: 1. 
KerkinActie t.b.v. het Werelddi-
aconaat. 2. Kerk. Bij de uitgang: 
gebouw ‘Irene’ en zending.

sibCulo
Contactpersoon: mw. F. Bolks-
Brink, De Vleggedijk 4, 7693 PX 
Sibculo
Kerkdienst 3 juni: Kloos-
terkerk Sibculo 9.30 ds. B. 
Heusinkveld, Daarle. Knd.: groep 
1 t/m 8. Oppas: Jessica Stoeten 
en Jenita Veldman. Fredrikskerk 
Kloosterhaar 9.30 ds. W. v/d 
Griend. Knd.: groep 1 t/m 8.  
Oppas: Anja Roessink. Collec-
ten: diaconie, kerk en onder-
houdsfonds.
Kerkdienst 10 juni: Fredriks-
kerk Kloosterhaar 9.30 ds. W. 
v/d Griend. H.A. Knd.: groep 1 
t/m 8. Oppas: Anja Roessink. 
Collecten: Voedselbank Harden-
berg, kerk, onderhoudsfonds.

sT. JanskloosTer
Contactpersoon: Tiny van der 
Linde-Altena, Leeuwte 55, 8326 
AB St. Jansklooster, tel. 0527-
241427
Kerkdienst 3 juni: 10.00 ds. 
M. Rohaan, Vollenhove. Oppas: 
Christel van Benthem en Angeli-
qeu Boes. Knd.: groep 1: Ina en 
Nienke. Organist: Hans Dunsber-
gen. 19.00 ds. J. Duijster, Papen-
drecht. Organist: Corry van 
den Berg. Collecten: 1. Kerk. 2. 
Diaconie.
Kerkdienst 10 juni: 10.00 ds. 
P. Vis. Doopdienst. Oppas: Aline 
Mooiweer en Nienke Vos. Knd.: 
groep 2: Sandra en Marijke. 
Organist: Corry van den Berg. 
19.00 ds. M. Sytsma-van Oeve-

ren, Kampen. Organist: Henk 
Teunis. Collecten: 1. Werelddia-
conaat. 2. Kerk.
Overlijden. In de afgelopen 
periode kregen 2 families te 
maken met het overlijden van een 
geliefde moeder, oma en over-
grootmoeder en een familie met 
het heengaan van een man, vader 
en opa. Drie overlijdens in de 
gemeente binnen een week. Dat 
dit om veel tijd en aandacht vroeg 
is duidelijk. Maar het is waardevol 
en goed om te kunnen vermelden 
dat iedereen die op welke wijze 
dan ook hierbij betrokken was 
Gods hulp en bijstand ervaren 
mocht. Voor de families is er een 
lege plek ontstaan en dat brengt 
verdriet en gemis. Daarom dra-
gen we de families en allen die bij 
hen horen in gebed op aan Hem 
die de tranen ziet en het verdriet 
wil helpen dragen. We wensen 
hen allen veel sterkte en voor 
nu en voor de toekomst Gods 
onmisbare nabijheid toe.
Zieken. We denken ook aan hen 
die te maken hebben met zorgen 
om de gezondheid van iemand 
in de kring van naasten om zich 
heen, misschien heel nabij of wat 
verder weg. De spanning die er 
dan is vraagt veel en drukt op 
het leven van alle dag. Ook dan 
mogen we ons vastklampen aan 
de beloften die God doet dat Hij 
erbij wil zijn en dat Hij hulp en 
bijstand wil bieden in tijden van 
ziekten en zorgen. Zo mogen we 
ook de komende tijd weer ingaan 
wetende dat we er niet alleen 
voor staan. 
Examens: Dit betreft ook de jon-
geren die een intensieve tijd van 
examen doen achter de rug heb-
ben. Nu is er de spanning van het 
afwachten of het goede resultaten 
brengt. Ook hen wensen we sterk-
te en een rustige tijd in de hoop 
dat we straks iedereen die examen 
heeft gedaan kunnen feliciteren.
Zo mogen we de komende weken 
ingaan wetende dat er Eén is die 
naast ons mee gaat en die weet 
wat er leeft in ons hart en in onze 
omgeving. Hem mogen we bidden 
om hulp en kracht voor nu en 
voor de komende tijd.
Hartelijke groeten en goede en 
gezegende weken toegewenst.

berichten uit de gemeente 

Vervolg van pagina 4

proTesTanTse kerk
aangenomen
naar Staphorst (herv. gemeente 
De Rank), prop. T.W.D. Prins-van 
den Bosch te Daarle

bedankt
voor Ermelo (herv., Nieuwe 
Kerk Zuid, Leuvenum en 
Staverden), ds. J. van Rumpt 
te Nunspeet (herv., wijk 
Kapel Hulshorst)

hersTelD herv. kerk
beroepen
te Wezep i.c.m. Emst-Epe, 
kand. D.C. de Pater te Bennekom
te Elspeet-Vierhouten-
Hulshorst-Uddel, ds. D. Zoet 
te Ouddorp
te Breukelen i.c.m. Houten 
en te Haaften-Waardenburg, 

kand. L.D.A. Hartevelt te 
Barneveld

bedankt
voor Poederoijen-Loevestein 
i.c.m. Kerkwijk en 
omstreken, ds. L.W.C. Ruijgrok 
te Poortvliet

neD. gereF. kerken
preekbevoegdheid verlengd 
met 3 jaar: R. van Lente te 
Almelo, tel. 06-12271942, e-mail 
robert.van.lente@outlook.com

gereF. gemeenTen
bedankt
voor Nieuwerkerk (Zld), ds. 
G.W.S. Mulder te Zoetermeer
voor Randburg (Zuid-Afrika), 
ds. J.M.D. de Heer te Middelburg-
Centrum

komen en gaan

Mail naar nieuws@ 
gezamenlijkzondagsblad.nl

Gratis plaatsing!

regionale  
JeugDbiJeenkomsT?
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Zon 3 juni
Job 1:1-12

ma 4 juni
Job 1:13-22

Di 5 juni
Job 2:1-13

Woe 6 juni
Job 3:1-26

Do 7 juni
Psalm 12

vrij 8 juni
Marcus 3:7-19

Za 9 juni
Marcus 3:20-35

Zon 10 juni
Marcus 4:1-9

ma 11 juni
Psalm 84

Di 12 juni
Job 8:1-22

Woe 13 juni
Job 9:1-24

Do 14 juni
Job 9:25–10:7

vrij 15 juni
Job 10:8-22

Za 16 juni
Psalm 55:1-12

Sterven wil ik niet, maar ik vind 
het niet erg dood te zijn.

Cicero

Zondag 3 juni 2018

Aalden 10.00 deelnemers Leer-
huis
Alteveer GK 10.00 en 19.00 
ds. H. Hoogeveen. H.A.
Assen AK 10.00 mw. J. van 
Beveren De Bron 10.00 ds. H. 
Harmsen JK 9.30 ds. R. Koop-
mans De Slingeborgh 10.30 
da. I. v/d Peppel OK 10.00 ds. R. 
Busschers
Beilen PK 10.00 ds. M. Haze-
leger
Borger GH 10.00 past. H. 
Hansma
Bovensmilde WK 9.30 ds. A. 
Riepma
Coevorden GK 10.00 ds. H. 
Nagelhout
Diever GK 10.00 ds. K. Snijder. 
H.A. 19.00 ds. J. Kooistra
Drijber GK 10.00 ds. Procee
Dwingeloo 10.00 ds. J. Kooistra
Een 9.30 ds. Y. Slot
Elim HK 10.00 dhr. H. Lowijs
Emmer-Compascuum Het 
Anker 9.30 ds. R. Biewinga
Gasselternijveen 9.30 ds. F. de 
Boer. H.A.
Gees 10.00 ds. A. Hekman
Gieten DK 9.30 ds. J. Mellema
Grollo 10.00 dhr. G. ter Beek
Hijken/Hooghalen Kompas 
10.00 mw. B. Olijve
Hollandscheveld 10.00 ds. L. 
Kramer HK 19.00 ds. M. Peschar
Hoogersmilde De Schakel 
9.30 ds. B. Urgert
Hoogeveen GH 9.30 ds. W. 
Bos GrK 9.30 ds. A. Groeneveld 
19.00 dhr. F. Verkade HK 9.30 
mw. H. Haan OK 9.30 dr. H. 
Nobel VH 9.30 ds. J. Batenburg 
Bethesda 10.30 mw. L. Annen 
Weidesteyn 10.30 ds. S. Kajim
Klazienaveen KK 9.30 ds. van 
Ginkel
Kloosterveen De Ontmoe-
ting 10.00 da. N. Veldman
Meppel OK 10.00 ds. S. Sijtse-
ma Erfdeel 10.00 en 14.00 ds. 
K. Stroop
Nieuw-A’dam NK 10.00 dhr. L. 
Broekman
Nieuw-Balinge 10.00 ds. A. van 
Herk. Voorber. H.A. 19.00 prop. 
R. v/d Knijff
Nieuw-Weerdinge 9.30 ds. van 
Elten
Nijeveen 10.00 ds. J. Bakker
Noordscheschut IK 10.00 ds. 
G. Timmer RH 19.00 ds. W. 
Bakker
Pesse KPK 10.00 drs. E. Ren-
kema. Zangd.
Rolde 10.00 ds. D. van Veen
Roden Op de Helte 9.30 ds. 
W. Meijles
Ruinerwold/Koekange BH 
9.30 ds. J. Muis
Schoonoord De Wijngaard 
9.30 mw. Maatjes
Sleen OK 10.00 ds. J. van Bree-
voort
Smilde KK 9.30 ds. A. Donker
Tiendeveen 10.00 ds. J. Harte-
man. Voorber. H.A. 15.00 ds. A. 
van Herk. Voorber. H.A.

Valthermond HS 10.00 ds. H. 
Thon
Vries DK 10.00 mw. A. Akker-
man
Westerbork VH 10.00 ds. J. 
van Kempen. Jeugdd. SK 10.00 
mw. A. v/d Bunt
Zuidlaren LK 10.00 ds. J. van 
Slooten HK 10.00 ds. R. ten 
Have
Zuidwolde GK 9.30 ds. B. Gras 
HG 9.30 ds. P. Wiekeraad
Zwartemeer GK 9.30 dhr. J. 
van Vondel
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Aalden GK 10.00 ds. B. Breu-
nesse
Alteveer GK 10.00 ds. H. Hoo-
geveen
Assen AK 10.00 da. W. van 
Noord De Bron 10.00 dr. E. 
Noort JK 9.30 ds. R. Koopmans 
De Slingeborgh 10.30 ds. J. 
Greive OK 10.00 ds. H. Katen-
bertg
Beilen PK 10.00 ds. A. Westra 
19.00 ds. H. Dorgelo. Zangd.
Borger GH 10.00 ds. R. Kleijer
Bovensmilde WK 9.30 ds. S. 
Kits
Coevorden HK 10.00 ds. E. de 
Vries
Diever GK 10.00 ds. E. v/d 
Veen 19.00 ds. A. Bloemendal
Drijber GK 10.00 dhr. Berends
Dwingeloo 10.00 dhr. B. Dijke
Een 9.30 dhr. F. van Herweijen
Elim GK 10.00 ds. G. Zijl. Voor-
ber. H.A.
Emmer-Compascuum Het 
Anker 9.30 drs. H. de Kok
Gasselternijveen 9.30 dhr. H. 
Brouwer
Gees 10.00 da. F. Lunshof
Gieten BK 9.30 dhr. A. van Hilten
Hijken/Hooghalen Antenne 
10.00 mw. J. van Beveren. Jeugdd.
Hollandscheveld 10.00 jeugd-
dienst 19.00 ds. H. Bakhuis
Hoogersmilde De Schakel 
9.30 mw. D. Cazemier
Klazienaveen KK 9.30 dhr. F. 
Sprenger
Kloosterveen De Ontmoe-
ting 10.00 ds. H. Harmsen
Meppel Erfdeel 10.00 da. F. 
Groen. H.A. OK 10.00 ds. S. 
Sijtsema
Nieuw-A’dam NK 10.00 ds. J. 
van Breevoort
Nieuw-Balinge 10.00 en 19.00 
dr. M. Visser. H.A.
Nieuweroord RH 10.00 ds. W. 
Bakker IK 19.00 dhr. A. Lowijs
Nieuw-Weerdinge RW 9.30 
ds. van Elten
Nijeveen 10.00 ds. J. Kooistra
Pesse KPK 10.00 ds. H. Linde. 
H.A.
Rolde 10.00 ds. J. Bos
Roden CK 9.30 ds. W. Meijles 
JK 9.30 ds. A. Elbert. H.A.
Ruinerwold/Koekange BH 
9.30 dhr. H. Feijen
Schoonoord De Wijngaard 
9.30 dhr. G. de Kok
Sleen DK 10.00 dr. J. Borst
Smilde KK 9.30 ds. S. Bijl
Tiendeveen 10.00 en 15.00 ds. 
J. den Dikken. H.A.
Valthe BK 10.00 ds. H. Kauff-
mann
Vries DK 10.00 da. A. Donker
Westerbork VH 10.00 ds. J. 
van Slooten SK 10.00 ds. M. 
Leffers
Zuidlaren LK 10.00 ds. W. Slob 
HK 10.00 ds. H. Bouma
Zuidwolde GK 9.30 ds. B. Gras. 
H.A. HG 9.30 ds. A. Broekman. 
H.A.
Zwartemeer GK 9.30 ds. Rutgers

Flevoland
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Ens GK 9.30 ds. P. Cornelisse
Kraggenburg 10.00 ds. W. 
Dekker
Marknesse 9.30 ds. J. Bredehoff
Nagele 9.30 ds. van Keulen
Urk BK 10.00 ds. E. de Groot 
17.00 ds. E. Terpstra PK 10.00 
ds. C. Kant 17.00 ds. E. de Groot 
De Poort 10.00 ds. E. Terpstra 
17.00 ds. C. Kant
Zeewolde 10.00 ds. L. Boot

Zondag 10 juni 2018

Ens tent 10.00 ds. G. Timmer
Kraggenburg 10.00 da. M. 
Rohaan. H.A.
Marknesse 9.30 ds. K. Faber. 
H.A.
Nagele 9.30 ds. van Rheenen. 
H.A.
Urk BK 9.30 en 17.00 ds. E. de 
Groot PK 9.30 en 17.00 ds. G. 
van Zanden 14.30 ds. D. Hellinga 
De Poort 9.30 en 17.00 ds. E. 
Terpstra
Zeewolde 10.00 ds. E. Gruteke

overijssel
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Almelo Bleek 10.00 da. M. 
Schwarz De Ontmoeting 10.00 
ds. C. Elsinga GrK 10.00 da. M. 
Benard PK 10.00 ds. S. Hiemstra 
Noach 10.00 ds. D. van Bart 
Eugeria 10.30 ds. H. v/d Pol
Beerzerveld 10.00 ds. J. Adri-
aanse
Belt-Schutsloot 9.30 ds. W. 
ten Voorde 19.00 Sing-in
Bergentheim WK 9.30 da. G. 
Rohaan 19.00 ds. W. Broekema
Berkum HH 9.30 da. L. Burg-
graaff. H.A.
Blankenham 11.00 da. R. v/d 
Hucht
Blokzijl/Scheerwolde GrK 
10.00 ds. H. Torenbeek
Borne OK 10.00 ds. G. Veening 
Dijkhuis 10.00 ds. E. van Hou-
welingen
Bruchterveld 10.00 da. R. van 
Doorn
Daarle 9.30 da. M. Winter 
19.00 ds. H. de Haan
Daarlerveen 9.30 ds. M. Bos 
19.00 ds. J. Adriaanse
Dalfsen GrK 9.30 ds. H. Schip-
per Oudleusen 9.30 ds. T. Keu-
ning
Dedemsvaart Antenne 10.30 
ds. P. de Buck De Fontein 19.00 
ds. B. Heusinkveld VDK 9.30 ds. 
G. den Goeijen
De Krim PK 9.30 dhr. W. Kelder
Delden OB 10.00 ds. Bekhof
Den Ham GK 9.30 ds. R van 
Hornsveld 19.00 ds. G. de Goe-
ijen HK 19.00 ds. R. Kranen DK 
10.00 ds. M. Klaassen
Diepenheim 10.00 ds. A. 
Braakman
Enschede OK 10.00 n.b. Lon-
neker 10.00 da. R. Vedder BK 
10.00 ds. E. Gruteke ZP 10.30 
mw. M. Mulder HZ 10.00 mw. G. 
Slüter JK 10.00 ds. O. Haasnoot
Enter 9.30 en 19.00 ds. F. den 
Oudsten
Genemuiden GK 9.30 en 
19.00 ds. I. Postma. H.A. GrK 
9.30 ds. W. Hulsman 19.00 ds. J. 
Olie HC 9.30 ds. J. Heutink
Giethoorn PG 10.00 ds. D. 
Lagerweij
Gramsbergen BHK 9.30 ds. 

Boerma 19.00 zangdienst
Hardenberg Baalderveld 
10.00 ds. P. Langbroek HK 10.30 
ds. H. Dorgelo De Matrix 9.30 
dhr. J. v/d Kamp Radewijk 10.00 
ds. M. Oostenbrink HöK 10.00 
ds. A. de Lange CFH 10.30 n.b. 
Witte Kerk 10.00 ds. H. Scho-
ling Oostloorn 10.30 n.b.
Hasselt Ichthus 9.30 ds. M. Vis
Heino Wooldhuis 10.00 Hans 
van Solkema
Holten DK 9.30 en 19.00 ds. 
S. Roozenboom Kandelaar 9.30 
ds. L. IJkel
Kampen OH 9.30 ds. M. Eigen-
huis MY 10.15 ds. P. Eigenhuis. H.A.
Kuinre 9.30 da. R. v/d Hucht
Kamperveen 8.30 da. van 
Staalduine
Lemelerveld BK 9.30 ds. C. 
Benard
Lutten LK 11.00 ds. W. Piksen
Mariënberg SK 9.30 ds. J. 
Woudenberg 19.00 ds. L. van 
Rikxoort
Nieuwleusen GrK 9.30 ds. 
B. Breunesse MK 9.30 ds. G. 
Trouwborst 19.15 ds. G. Trouw-
borst OK 9.30 ds. F. Buitink
Nijverdal RB 9.30 ds. H. Paas 
18.30 ds. W. Kaljouw. Taizé-
dienst HC 9.30 ds. W. Broekema
Oldemarkt HG 9.30 ds. E. Jans 
GK 9.30 ds. J. Bruinsma
Rijssen GK 9.30 ds. P. Boomsma 
19.00 ds. J. Post
Rouveen 9.30 ds. P. v/d Meulen. 
H.A.
Sibculo KK 9.30 ds. B. Heusink-
veld FK 9.30 ds. W. v/d Griend
Schuinesloot 9.30 ds. W. Piksen
Sint Jansklooster JK 10.00 ds. 
M. Rohaan 19.00 ds. J. Duijster 
Kapel 10.00 ds. I. Hoornaar
Staphorst 9.00 ds. P. v/d Meu-
len. H.A.
Steenwijk GrK 9.30 ds. J. Wol-
tinge OV 9.30 ds. K. Jonker EV 
10.45 ds. K. Jonker
Steenwijkerwold 9.30 n.b.
Vollenhove GrK 10.00 ds. H. 
Pap MK 10.00 ds. H. ter Beek
Vriezenveen OK 9.30 ds. A. 
Veerman
Vroomshoop Het Anker 9.30 
ds. J. Antonides Irene 9.30 ds. J. 
Droogendijk
Wanneperveen 9.30 ds. J. Smit. 
Jeugdd.
Westerhaar 9.30 ds. E. van 
Beesten
Wierden DK 9.00 en 10.45 ds. 
H. Donken 15.00 ds. G. Schreu-
ders 18.45 ds. D. v/d Streek GK 
9.30 en 19.00 n.b. Hoge Hexel 
9.30 n.b. 19.00 ds. H. Donken
Wijhe NK 10.00 ds. J. Zomer
Willemsoord 9.30 n.b.
Wilsum 9.30 da. H. de Kok. 
Voorber. H.A. 14.30 ds. J. de Kok
Windesheim 10.00 ds. J. Kom-
mers 19.00 ds. B. v/d Kamp
IJsselmuiden/Grafhorst GK 
9.30 ds. G. Labooy
Zwartsluis GK 10.00 ds. A. v/d 
Spek. Voorber. H.A. HK 19.00 
ds. Bouman
Zwolle AK 9.30 ds. J. Tissink 
GrK 19.00 Michaëlsviering JK 
9.30 ds. G. van Goch 17.00 ds. 
M. Visser. H.A. LK 10.00 ds. G. 
Schutte OK 10.00 ds. I. Epema 
Open Kring 9.30 ds. E. van 
Houte SiK 10.00 ds. H. Evers 
StK 9.30 ds. W. Andel. H.A.

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

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. Foekje 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 één maand geldt. Opzeggingen 
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 Lees verder op pagina 10

Mail naar nieuws@ 
gezamenlijkzondagsblad.nl

Gratis plaatsing!

nieuWs voor heT gZ?



zondag 3 juni 2018 9

Op het platform voordekunst.nl  
haalt Heartbeat Worship geld 
op om het Nederlandstalige 
album ‘Jezus ons hart’ te kunnen 
realiseren. Heartbeat hoopt in 
totaal € 7500 euro op te halen. 
En zoals dat hoort bij crowd-
funding, staan er leuke acties 
tegenover. Mensen die meedoen 
kunnen bijvoorbeeld VIP-tickets 
voor het releaseconcert krijgen. 
Ook geeft Heartbeat trainingen 
in zang en songwriting en, voor 
wie wil, zelfs een huiskamercon-
cert thuis. Bij elke tegenprestatie 
wordt natuurlijk ook het gesig-
neerde album thuisgestuurd. 

voorproefje
Tijdens Opwekking 2018 gaf 
Heartbeat Worship  op het 
hoofdpodium van Youth Alive en 
bij Groot Nieuws Radio alvast 
een klein voorproefje van het 
album. Heartbeat Worship wil 

samen met jongeren God aan-
bidden, zonder maskers. Dan 
krijgt Gods Geest de ruimte om 
mensen te veranderen naar het 
beeld van Jezus! Heartbeat Wor-
ship is de ‘muziektak’ van Heart-
beat Nederland. Deze in Twente 
gevestigde jongerenbeweging 
trekt jongeren uit heel Nederland 
met de conferentie Heartbeat 
Weekend en Transformed-avon-
den. Hier komen totaal zo’n 7000 
bezoekers per jaar.

agenda

9 juni:
‘Jong Talent’ met Maarten 
Wilmink op het orgel, Willem 
Hendrik Zwarthal te Lemelerveld, 
20.00 uur, € 12

30 juni:
‘Zang en spel’ met Gerwin v.d. 
Plaats op het orgel en sopraan 
Clara de Vries, Willem Hen-
drik Zwarthal te Lemelerveld, 
20.00 uur, € 14

21 juli:
Psalmsamenzang t.b.v. het goede 
doel met Ad Huetink (orgel), 
Willem Hendrik Zwarthal te 
Lemelerveld, 20.00 uur, € 10

28 juli:
Romantische orgelklanken met 
Jos Moeke op het orgel, Willem 
Hendrik Zwarthal te Lemelerveld, 
20.00 uur, € 12

11 augustus:
Virtuoze orgelklanken met Vin-
cent de Vries (Zuid-Korea) op het 
orgel, Willem Hendrik Zwarthal te 
Lemelerveld, 20.00 uur, € 12

1 september:
‘Adieu zomer’ met Martin 
Mans (orgel) en Noortje van 
Middelkoop (panfluit), Willem 
Hendrik Zwarthal te Lemelerveld, 
20.00 uur, € 14

16 september:
Female à capella met ‘Wishful sin-
ging’, Zalencentrum De Hoofdhof 
te Zwolle-Berkum, aanvang: 15.00 
uur, € 10 (tot 16 jaar € 5)

22 september:
Joh. de Heer samenzang t.b.v. 
het goede doel met Ad Huetink 
(orgel), Willem Hendrik Zwarthal 
te Lemelerveld, 20.00 uur, € 10

13 oktober:
Herfst romantiek met Magré & 
Magré (orgel/vleugel) en Erica 
Vogel (dwarsfluit/zang), Willem 
Hendrik Zwarthal te Lemelerveld, 
20.00 uur, € 15

8 juni
Fries Fluitconcert in Hellendoorn, 
’n Oalen Griezen, Dorpsstraat 39, 
20.00 uur

9 juni
Orgelconcert met Maarten 
Wilmink, WHZ-hal te Lemelerveld, 
20.00 uur, €12 (t/m 12 jaar gratis)

12 juni
Kloostercollege in Zwolle over 
filosoof Charles Taylor o.lv. ds. 
I. Epema, Dominicanenklooster, 
Assendorperstraat 29, 20.00 uur, 
€10

24 juni
Choral Evensong in Nieuw Sion, 
Diepenveen, 19.30 uur, inloop 
18.30 uur

muziekagenda

Informatie voor de (muziek)agenda kunt u

mailen naar: nieuws@gezamenlijkzondagsblad.nl

Crowdfunding is het inzamelen van geld met om een 

bepaald project uit te kunnen voeren. Mensen wor-

den gevraagd financieel bij te dragen. Hier staat een 

tegenprestatie tegenover. Als het gedroomde bedrag 

binnen de deadline binnen is, wordt het project ook 

echt uitgevoerd. Is er minder geld ingezameld, dan 

krijgt iedereen die heeft bijgedragen zijn geld terug. 

Meer informatie: www.jezusonshart.nl 

Dit orgel werd 
in 2016 mooi 

gerestaureerd door orgelbouwer 
Flentrop. Hoe kregen ze het ooit 
voor elkaar, de Bolswarders, om 
zo’n kerk (van voor 1500) en 
zo’n orgel (met 42 registers en 
3186 pijpen, in 1781, gebouwd) 
te realiseren?

pacifistische Friese dichter
Niets mooier dan vanuit een 
klein dorpje richting Bolsward 
te fietsen. Kleine 
paden slingeren 
langs vaarten, 
de bermen 
bomvol prachtig 
fluitekruid, smeerwortel, boter- 
en paardebloemen, de vrolijke 
zon aan een helderblauwe 
hemel, paradise regained, zou 
Marsman dichten. Of nee, langs 
de bermen staan ook nog fraaie 
panelen met dichtwerken. Neem 
die ene van Fedde Schurer, een 
doorgewinterde pacifistische 
Fries, die onder maar liefst 
veertien pseudoniemen dichtte 
en schreef en de politiek inging 
met de leus ‘Geen Führer maar 
Schurer’. Van de vier kwatrijnen 
nemen we de volgende niet 
direct duidelijke versregels:

O, bliede tunen en rivieren,
O kleare loft, o goede grûn -
Ik koe de taal fan alle dieren
Haw ider beest syn namme jûn

Lichtelijk bedwelmd door dat 
Friese landschap gaan we luisteren 
naar Harm uit Rouveen. Voor een 
tientje en een gratis kop koffie 
mogen we naar binnen. Hij komt 
eerst iets vertellen over zijn pro-
gramma. Strak in het pak, breed-
geschouderd, doet hij even denken 
aan de Mr. Humphries van het 
befaamde tv-programma ‘Are You 
Been Served’. Maar achter de kla-

vieren verandert 
hij in een virtuoze 
speelman. Tja, dan 
past alles bij alles. 
Niet te zwaar, niet 

te licht, niet te romantisch, niet te 
puriteins, technisch perfect - dat 
geldt eigenlijk voor alle jongere 
concertgevers van het post-Asma-
tische tijdperk - met een slim uit-
gekiend programma.

geen roggebrood 
Er zitten niet alleen orgelfanaten 
in een kerk op Hemelvaartsdag, 
ook argeloze toeristen moeten 
muzikaal wat mee kunnen nemen. 
Geen roggebrood met karnemelk-
se pap dus, maar lichtverteerbare, 
voedzame kost. En ook dat muzi-
kale voedsel moet met zorg bereid 

en samengesteld zijn en dat is het 
geval. Het begint met een aantal 
variaties op het Israëlisch volks-
lied, de melodie die grote bekend-
heid kreeg nadat Meindert Boekel 
dat instudeerde in een bomvolle 
jaarbeurshal vol idealisten die ‘De 
Achttien’ kwamen beluisteren, 
dominees die graag eenheid wilden 
tussen Hervormden en Gerefor-
meerden, in 1961. Met als tekst 
‘Door de wereld gaat een woord’. 
Na bezwaren van Israëlische kant 
werd de melodie van het desbe-
treffende gezang gewijzigd. Lang 
niet zo meeslepend. 

bach, krebs, händel
Het programma vervolgt met Bach, 
Krebs en Händel. Als intermezzo 
‘Op bergen en in dalen’ van Asma, 

een Ronde Française van Boëlman, 
daarna Widor en Mailly, en tot slot 
Harm Hoeve met eigen bewerkin-
gen rondom Hemelvaartsdag. Psalm 
72, Rust mijn ziel, uw God is Koning, 
Wij knielen aan uw zetel neer en 
‘Op een lichte wolkenwagen wordt 
de Heer van d’aard gedragen’. 

Buiten, bij de fietsen, gaat het 
juist over dát liedje. We gaan nog 
net niet als Jan, Piet en Klaas vro-
lijk fluitend naar huis, want dat 
was wat jonge knapen in jeugd-
boeken altijd deden. Nu blijft dat 
wijsje van die lichte wolkenwagen 
meezweven. Mooi, Harm! 
Hoeve heeft nog minimaal 
zestien concerten te gaan, toch 
even kijken op zijn website 
www.harmhoeve.nl.

Net als vorig jaar naar Bolsward geweest om het Hemelvaartconcert van 
Harm Hoeve bij te wonen. Op een stralende dag ziet Harm zich kans om 
er 200 man bijeen te zamelen en hen enthousiast te laten luisteren naar 
een orgelconcert op het majestueuze Hinz-Van Dam-orgel.

achter De klavieren veranDert 
harM hoeve in een virtuoze 

speelMan. 

Hoeve speelt niet 
te zwaar, niet 

te licht, niet te 
romantisch, niet 

te puriteins, tech-
nisch perfect.

Op een lichte 
wolkenwagen

Crowdfundactie nieuwe  
cd Heartbeat Worship

door g. kraa,

bornerbroek

Genoemd worden als ‘dé ontdekking van Opwekking’, da’s niet mis. De 
uitspraak is afkomstig van Groot Nieuws Radio-presentatrice Jorieke 
Fredrikze toen ze Heartbeat Worship hoorde. Dat is een extra reden 
voor mensen om mee te doen aan de crowdfund-actie van de jongeren-
beweging Heartbeat. 

muziek

Crowdfunding

Mail naar nieuws@ 
gezamenlijkzondagsblad.nl

Gratis plaatsing!

biJZonDer ConCerT?
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Almelo Bleek 10.00 mw. L. van 
Geenen De Ontmoeting 10.00 
ds. G. de Goeijen. Voorber. H.A. 
GrK 10.00 ds. P. Endedijk PK 
10.00 ds. E. van Houwelingen 
Noach 10.00 ds. D. van Bart 
Eugeria 10.30 da. J. Vedders 
ZGT 10.30 R.K.
Beerzerveld 10.00 ds. J. Smit 
19.00 ds. J. Adriaanse
Belt-Schutsloot 9.30 ds. P. 
Wiekeraad
Bergentheim OK 9.30 da. G. 
Rohaan 19.00 ds. H. Linde
Berkum HH 9.30 ds. L. v/d 
Broeke
Blokzijl/Scheerwolde Wiele-
waal 10.00 drs. M. Reinders
Borne OK 10.00 ds. A. van 
Houwelingen Dijkhuis 10.00 
ds. J. Meijer
Bruchterveld 10.00 ds. C. 
Benard 19.00 eigen gemeente
Daarle 9.30 ds. H. de Haan. 
Voorber. H.A. 19.00 ds. B. 
Heusinkveld. Jongerendienst.
Daarlerveen 9.30 ds. T. Nieu-

wenhuis. Voorber. H.A. 19.00 ds. 
A. Prins
Dalfsen GrK 9.30 ds. J. Eldering. 
H.A. Oudleusen 9.30 ds. A. Tol. 
H.A.
Dedemsvaart Antenne 9.30 
ds. K. van Staveren. H.A. De 
Fontein 19.00 da. G. Arends. 
H.A.
De Krim PK 9.30 ds. G. Rohaan
Delden OB 10.00 n.b.
Den Ham GK 9.30 ds. B. 
Heusinkveld HK 19.00 ds. H. de 
Haan DK 10.00 ds. G. de Goe-
ijen
Diepenheim 10.00 ds. A. 
Braakman
Enschede OK 10.00 ds. H. Sie-
bert Lonneker 10.00 ds. E. den 
Breejen Usselo 10.00 drs. G. de 
Jonge BK 10.00 kand. Y. Bree-
mes ZP 10.30 drs. A. Peijnen-
borg HZ 10.00 past. A. Kemper
Enter 9.30 n.b.
Genemuiden GK 9.30 en 
19.00 ds. I. Postma GrK 9.30 ds. 
J. Olie 19.00 ds. W. Hulsman HC 
9.30 ds. W. Polinder
Giethoorn PG 10.00 dhr. R. 
Pasterkamp
Gramsbergen BHK 9.30 ds. 

M. de Vries 19.00 zangdienst
Hardenberg Baalder 10.00 
ds. W. v/d Wel De Matrix 9.30 
ds. P. Noordmans Radewijk 
10.00 ds. A. de Lange SK 10.00 
ds. W. v/d Wel 19.00 ds. A. de 
Lange CFH 10.30 dhr. G. Heinen 
Witte Kerk 10.00 ds. L. van 
Rikxoort Oostloorn 10.30 ds. P. 
Noordmans
Hasselt Ichthus 9.30 ds. D 
Lagerweij
Heino 9.30 Lieke van Hout
Holten DK 9.30 ds. M. van San-
dijk 19.00 Kandelaar 10.00 ds. 
A. v/d Spek 19.00 da. B. v/d Weg
Kampen OH 9.30 ds. K. Jager 
BWK 17.00 ds. D. Havinga
Kuinre 10.00 ds. K. v/d Kamp
Kamperveen 9.30 ds. Posthuma
Lemelerveld BK 9.30 da. M. 
Benard
Lutten LK 9.30 ds. E. de Bruin
Mariënberg SK 9.30 ds. E. van 
Beesten
Nieuwleusen GrK 9.30 ds. 
G. Trouwborst MK 9.30 ds. L. 
Hoekstra 17.00 ds. G. Trouw-
borst OK 9.30 da. N. Zweers
Nijverdal RB 9.30 ds. W. 
Kajouw. H.A. 18.30 ds. W. Broe-

kema. H.A. HC 9.30  
ds. B. v/d Weg
Oldemarkt GK 9.30  
drs. G. Venhuizen
Paaslo HG 9.30 mw. H. Kramer
Rijssen GK 9.00 en 11.00  
ds. S. Ris 19.00 ds. J. de Jong
Rouveen 11.00 ds. G. Rober
Sibculo KK 9.30 ds. W. v/d 
Griend
Schuinesloot 11.00  
ds. E. de Bruin
Sint Jansklooster JK 10.00 
ds. M. Vis 19.00 da. M. Sijtsma 
Kapel 10.00 ds. H. Pap. Voorber. 
H.A.
Staphorst 9.00 ds. G. Roben
Steenwijk GrK 9.30 centrale 
dienst
Steenwijkerwold 9.30 ds. A. 
Veerman 11.15 time out
Vollenhove GrK 10.00 ds. 
D. Wolters. Voorber. H.A. MK 
10.00 ds. P. Both
Vriezenveen OK 9.30 n.b.
Vroomshoop Het Anker 9.30 
ds. J. Droogendijk Irene 9.30 ds. 
J. Antonides 19.00 ds. B. de Ruiter
Wanneperveen 9.30 ds. W. 
Menkveld
Westerhaar 9.30 ds. T. Oldenhuis

Wierden DK 9.00 en 10.45 da. 
H. Donken 15.00 ds. G. Schreu-
ders 18.45 ds. D. v/d Streek GK 
9.30 en 19.00 n.b. Hoge Hexel 
9.30 n.b. 19.00 da. H. Donken
Wijhe NK 10.00 ds. M. Valk
Willemsoord 9.30 n.b.
Wilsum 9.30 en 14.30 ds. T. 
Veenstra. H.A. en dankz.
Windesheim 10.00 ds. G. v/d 
Berg 19.00 ds. Geerts
IJsselmuiden/Grafhorst GK 
9.30 ds. J. Kruithof-Looije
Zwartsluis GK 10.00 ds. H. Ter 
Beek. H.A. 19.00 ds. ten Voorde
Zwolle AK 9.30 ds. J. Tissink. 
H.A. GrK 19.00 Michaëlsviering 
JK 9.30 ds. G. Nijland 19.00 dr. 
J. Hoek LK 10.00 ds. M. Jonker 
OK 10.00 ds. E. Urban 14.00 
perki-dienst Open Kring 9.30 
ds. I. Epema SiK 10.00 ds. H. 
Evers StK 9.30 ds. B. Lampen

Vervolg van pagina 8

kerkdiensten

Mail naar nieuws@ 
gezamenlijkzondagsblad.nl

Gratis plaatsing!

biJZonDere  
CampingDiensT?

In het blad laten maar liefst 
18 plaatsen zien wat er in de 
omgeving te doen en te beleven 

is op het gebied van recreatie, 
kerken en kerkelijke activiteiten. 
Contactpersonen van deze ker-

ken waren aanwezig bij een fees-
telijke bijeenkomst in Berkum, 
waar dominee Lily Burggraaf en 
organist Henk Hoeksema van de 
Hoofdhofkerk iedereen hartelijk 
ontvingen.

houten kerkje
Henk Hoeksema bespeelt al 
meer dan 35 jaar het orgel in de 
Hoofdhofkerk. Hij vertelde de 
aanwezigen over het kerkelijk 
leven in Berkum en het huidige 
kerkgebouw. In het begin had 
Berkum nog geen eigen kerk en 
togen de inwoners te voet, fiets 
of per koets – door weer en 
wind – naar de kerk in Zwolle. 
In 1934 kreeg Berkum haar eer-
ste eigen gereformeerde kerk. 
Helemaal van hout! Onder-
tussen staat nu aan de Kerk-
straat de Hoofdhofkerk. Een 
PKN-gemeente en een prachtig 
gebouw, zowel van buiten als 
van binnen.

laat gastvrijheid zien
Dominee Burggraaff, de 
GZ-lezer kent haar ook als 
redacteur van deze krant, 

ging met de aanwezigen in 
gesprek over het belang van 
een gastvrije gemeente. “Elke 
zondag staan er gemeenteleden, 
van jong tot oud, bij de ingang 
om mensen te begroeten en 
een goede dienst toe te wensen. 
Na afloop van de dienst is er 
koffie. Dat is vaste prik in de 
Hoofdhof.” Ook bond ze de 
aanwezigen op het hart: “Als 
je gastvrij bent, laat dat dan 
ook merken. Zie je bij het 
koffiedrinken een onbekend 
gezicht, spreek die persoon 
dan aan. Maar laat die persoon 
ook vrij: als hij of zij geen zin 
heeft in contact, dan hoeft het 
natuurlijk niet.” 

praktische handvatten
Veel kerken hebben de wens 
om missionair te zijn, om naar 
buiten te treden. Maar in de 
praktijk vinden gemeenteleden 
dat niet altijd makkelijk. 
Dominee Burggraaff wees op 
een boekje van de PKN: “100 
tips & stops voor de missionaire 
gemeente”, waar veel praktische 
handvatten in te vinden zijn.

Wal&Water in mastenbroek
Dominee Frits Slothouber, 
woonachtig in Zwolle, werkt als 
publicist en is predikant te 2e 
Exloërmond. Als voorzitter van 
de Stuurgroep Wal & Water, 
reikte hij het eerste exemplaar 
van dit zomermagazine uit 
aan Willeke Brouwer. Willeke 
verzorgt de dagelijkse cartoon 
in het Nederlands Dagblad en 
tekent ook voor EO’s Visie. 
Daarnaast is ze illustrator van 
diverse kinderboeken. Van de 
graphic novels over Silvester 
zijn zowel de teksten als de 
tekeningen van haar hand. 
Willeke heeft extra binding 
met Wal&Water, omdat ze 
zelf ook in dit gebied woont. 
Ze is geboren op Urk en 
woont nu met haar gezin in 
Mastenbroek. Toen Willeke 
hoorde dat de fietstochten, 
uitgezet door Wal&Water, óók 
langs haar huis gaan, bood ze 
spontaan aan op haar erf ook 
een kastje te plaatsen voor de 
zomermagazines! 

(foto’s Bertus van de Brink)

Dominee Burggraaff tijdens Wal&Water-bijeenkomst in Berkum:

“ Zég niet alleen dat je gastvrij bent...”
Op dinsdag 15 mei werd in Berkum het eerste exemplaar van het maga-
zine Wal & Water uitgereikt. Al 32 jaar lang heten kerken met dit blad 
de zomergasten welkom in ‘hun’ regio Noordwest Overijssel. De bekende 
cartoonist Willeke, zelf afkomstig uit deze streek, nam het eerste num-
mer in ontvangst.

Willeke Brouwer neemt het eerste nummer van Wal&Water in ontvangst. Henk Hoeksema vertelt over het kerkelijke leven in Berkum.Het Wal & Water kastje bij de jachthaven in Wilsum. Misschien straks ook in Mastenbroek!
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Wierden DK 9.00 en 10.45 da. 
H. Donken 15.00 ds. G. Schreu-
ders 18.45 ds. D. v/d Streek GK 
9.30 en 19.00 n.b. Hoge Hexel 
9.30 n.b. 19.00 da. H. Donken
Wijhe NK 10.00 ds. M. Valk
Willemsoord 9.30 n.b.
Wilsum 9.30 en 14.30 ds. T. 
Veenstra. H.A. en dankz.
Windesheim 10.00 ds. G. v/d 
Berg 19.00 ds. Geerts
IJsselmuiden/Grafhorst GK 
9.30 ds. J. Kruithof-Looije
Zwartsluis GK 10.00 ds. H. Ter 
Beek. H.A. 19.00 ds. ten Voorde
Zwolle AK 9.30 ds. J. Tissink. 
H.A. GrK 19.00 Michaëlsviering 
JK 9.30 ds. G. Nijland 19.00 dr. 
J. Hoek LK 10.00 ds. M. Jonker 
OK 10.00 ds. E. Urban 14.00 
perki-dienst Open Kring 9.30 
ds. I. Epema SiK 10.00 ds. H. 
Evers StK 9.30 ds. B. Lampen

Zondag 3 juni. 10.00u ds 
H.Torenbeek (Emmeloord). 
Grote Kerk, Blokzijl. Organist: 
Corry van den Berg. Collecte: 1e 
inzameling voedselbank Steenwij-
kerland, 2e eigen kerk, 3e orgel-
fonds. 
Zondag 10 juni. 10.00u drs 
M.Reinders (Zwolle). De Wie-
lewaal Scheerwolde. Organist: 
Jaco Floor. Collecte: 1e kerk 
in actie- werelddiaconaat*, 
2e eigen kerk, 3e energiekosten 
(gas,water, electra). 
Komende zondagen. De dien-
sten zijn achtereenvolgend eerst 
in de Grote kerk en de tweede 
in de Wielewaal te Scheerwolde. 
En dan tot tweemaal in de grote 
kerk te Blokzijl. Er zijn verschil-
lende voorgangers te weten ach-
tereenvolgend ds Hero Toren-
beek uit Emmeloord en daarna 
drs Marieke Reinders uit Zwolle. 
Op de derde zondag zal ds Bert 
Bosma uit Meppel voorgaan. Tot 
slot op de vierde zondag is er bij 
de avondmaalsviering onze oud-
predikant ds Dirk Jan Lagerweij 
uit Zwolle. En de organisten zul-
len zijn achtereenvolgend Corry 
van den Berg, Jaco Floor, Stephan 
van Dokkum en weer Corry van 
den Berg. Laten we elkaar geze-
gende diensten toewensen! En 
telkens is er na afloop koffiedrin-
ken en ontmoeting. Een ieder is 
telkens van harte welkom! 
Pastoraat. Blijvend leven we 
mee met:
Mw Jannie Timmerman, Wete-
ring-west 39 Wetering, waar 
steeds meer pijn en moeite is.
Mw Roelien de Lange, Wetering-
oost 52, Wetering
Mw Jannie Kolkman, Marjolijn 
339 nw.Clarenberg te Vollenhove
Dhr Machiel Koopmans, Domi-
neeswal 2 Blokzijl. Veel moeite 
en grote zorg is er bij hem.
Dhr Jannes Koning, Schoolstraat 
33, 8371WJ Scheerwolde, die te 
maken heeft met zorg en onzeker-
heid over zijn gezondheid. Er volgt 
bij hem nog nader onderzoek.
Mw Tineke de Lange, Rietweg 1 
Nederland, die herstellende is 
van de operatie.
Dhr Peter Roskam, Etteland-
seweg 6a Marknesse, die in 
afwachting is van een ingrijpende 
operatie in Eindhoven komende 
maand.
Dhr Ab Steenbergen, Breestraat 
1 Blokzijl, die met zorgen leeft 
door problemen in z`n hoofd.
Dhr Wim Lemkes, Zorgresiden-
tie Zonneburg app.18 emmalaan 
2 3972EZ Driebergen.
Hij zal een dezer dagen verhui-
zen naar Hilversum , naar een 
nieuw adres waar hij zich hope-
lijk beter thuis zal voelen.
Het zijn vele namen ,die hier-
boven vermeld zijn, van mensen 
die we kennen. Maar ook zijn er, 
die hier niet genoemd worden, 
maar waar we weet van hebben. 
Ook aan hen kunnen we denken 
in onze gebeden en gedachten. 
Laten we in dit alles tot onze 

hemelse Vader gaan, want hij wil 
er zijn voor allen! Henk.

Zie met ontferming naar onze 
aarde,
houd in uw hoede wie haar bewo-
nen.
Houd ons omsloten, thuis in uw 
zegen.
Laat de zon van uw aangezicht over 
ons opgaan,
zegen ons allen met het licht van 
uw ogen.
Lied 199 

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!
Agenda. Vrijdagnacht 1 juni 
Actie ‘nacht zonder dak’ bij de 
waaier. Zondag 3 juni dienst om 
10.00uur Grote kerk. Woensdag 
6 juni 20.00uur ‘moderamen’ van 
de kerkenraad. 
8 juni tot 10 juni Clubkamp. 
Zondag 10 juni dienst om 
10.00uur in de wielewaal te 
Scheerwolde. Woensdag 14 juni 
20.00uur ‘kerkenraad’. Zondag 
17 juni dienst om 10.00uur in 
de Grote kerk. Zondag 24 juni 
dienst in de Grote kerk om 
10.00ur met avondmaalsvie-
ring en om ongeveer 11.30uur 
avondmaalsviering in  
 de Vierhoek.
Bezoekdienstkalender. Jarig 
op 3 juni mw G.H.de Liefde, 79 
jaar, Brouwerstraat 1. Ook op 
3juni mw A. Boes--Koning, 79 
jaar, Zuiderzeeweg 2. Allebei in 
Blokzijl.
Jubileum: op 6 juni is het echt-
paar J.Koning en G.E.Koning-
-Panjer, Schoolstraat 33 Scheer-
wolde, 50 jaar getrouwd. U beide 
van harte gefeliciteerd en een 
hele fijne dag gewenst.
Voor de bezoekdienst is er een 
gift ontvangen van tien euro. 
Hiervoor heel hartelijk dank. 
Marie Dijkman - van der Sluis.
Nogmaals vermeld: Jarig op 18 
mei dhr A de Jonge, 75 jaar, 
Barend Loosweg 51, Blokzijl; 
op 19 mei dhr R.Hoolsema, 
78 jaar, G.Luchesenstraat 6, 
Scheerwolde en op 20 mei mw 
J.W.A.Dansik-Postma, 75 jaar, 
Wetering west 23, Wetering; op 
24 mei mw V. Smedes-Winters, 
82 jaar, Pr. Willem Alexanderstr 
7, eveneens op 24 mei mw A de 
Jonge-Huisman, 76 jaar, Pr Wil-
lem Alexanderstr 6. Beiden te 
Blokzijl. U, allen van harte gefe-
liciteerd en een hele fijne dag 
toegewenst. 
Kopij eerstvolgende nummer 
voor het nummer dat vrijdags uit-
komt: kopij tot uiterlijk zaterdag-
middag 12.00 uur naar Henk van 
Dalen hvandalen03@hetnet.nl

Eredienst. Aanvang 10.00 uur. 
Op zondag 3 juni gaat ds. D.J. 
Lagerweij uit Zwolle voor. De 
organist is de heer J. Floor en de 
ouderling van dienst is de heer 
J. Bouwmeester. De uitgangs-
collecte is bestemd voor de eigen 
gemeente. 
Op zondag, 10 juni gaat de heer 
R. Pasterkamp uit Urk voor. De 
ouderling van dienst is mevrouw 
M. Petter en de organist is de 
heer A. Nijmeijer. De uitgangscol-
lecte is voor de het onderhoud 
van het orgel. Tijdens de diensten 
zal er oppas aanwezig zijn voor de 
kleintjes. Kerkvervoer: Hans Spit-
zen, tel. 360322.
Collecten opbrengsten. Zon-
dag 20 mei: Kerk € 82,65 en 
Diaconie € 83,10. De uitgangscol-
lecte bedroeg € 77,35 en zal ten 
goede komen aan de zending in 
Bangladesh. De bloemengroet 
ging naar de fam. A. Harsevoort.
Zondag 27 mei: Kerk € 53,90 en 
Diaconie € 56,90. De uitgangs-
collecte bedroeg € 57,55 en was 
bestemd voor de eigen gemeen-
te. De bloemengroet ging naar 
mevrouw M. Smit.
Wel en Wee. De zomer, die 
er nu al vroeg is met het warme 
weer en alles wat onze Heer zo 
mooi laat groeien en bloeien! Dit 
is toch echt een teken dat wij het 
hier op aarde prachtig kunnen 
hebben met rust en goedheid. 
Soms kan het leven ook best ver-
drietig zijn, zoals bij akelige uit-
slagen die enkelen van u weer te 
horen (kunnen) krijgen. Mevrouw 
M. Smit op de Dwarsgracht is 
ernstig ziek en we leven met haar 
en haar kinderen mee in deze 
moeilijke tijd. We wensen hun de 
kracht en Gods zegen toe.
In verband met de examenperi-
ode een toepasselijk gedicht van 
Nel Benschop, waarin we ons 
zouden kunnen herkennen. 

examen
Gij zat achter de tafel, Heer ik zat 
er bevend voor,
Ik moest bekennen: ‘k had veel har-
der kunnen werken;
Gij zou het na het eerst antwoord 
zeker merken,
ik vreesde voor resultaat; ik kwam 
er vast niet door!

En naast U aan tafel schreef Uw 
Zoon het protocol;
ik moest op zoveel vragen ‘t ant-
woord schuldig blijven,
en groter werd mijn angst, terwijl Hij 
zat te schrijven:
want er stond haast geen enkele 
plus van minnen stond het vol!

En toen ik wachtte op de uitslag wist 
ik; ‘t is niet goed
maar Jezus riep mij binnen, ‘ k voel-
de d’ adem stokken;
ik was geslaagd! Niet door mijn 
eigen harde blokken
Hij maakte van de minnen kruisjes 
met Zijn rode bloed.

Een groet van Minie Kruider.

Er zijn bloemen gegaan naar 
Fam.Boek, H. de Cranestraat 
51a, ter bemoediging.Op Eerste 
Pinksterdag gingen bloemen uit 
de kerkdienst met een hartelijke 
groet naar Mevr.A.Timmerman, 
H. de Cranestraat 80g. 
A.s. zondag 3 juni zijn er dien-
sten in beide dorpen. We vieren 
deze zondag het Heilig Avond-
maal. De vroege dienst van 9.30 is 
in Kuinre, de late dienst van 11.00 
uur vindt plaats in Blankenham.
Op zondag 10 juni gaat bij ons 
voor Ds.K.v.d.Kamp uit Kampen, 
die onlangs classispredikant van 
onze nieuwe classis is geworden. 
Fijn dat een vertrouwd gezicht 
de herder wordt van onze classis. 
En fijn dat we hem zondag 10 juni 
in onze dienst mogen begroeten. 
De dienst begint om 10.00 uur in 
Kuinre. 
Vooraankondiging. Op zondag-
avond 17 juni is er een muziek- en 
samenzangavond in de protestant-
se kerk Kuinre, met oecumenisch 
koor ‘Jubilee’ o.l.v. Henk Boeve 
en muziekvereniging ‘Excelsior 
Kalenberg Hogeweg’ o.l.v. Dhr.Fli-
cijn uit Drachten. Organist is Dhr.
Th.Hoen. Marleen Bos zal enkele 
liederen. De avond begint om 
19.30 uur in de protestantse kerk 
te Kuinre. Komt u ook?
Vooraankondiging Doop. In 
de dienst van 24 juni in de protes-
tantse kerk te Kuinre zal Sieme 
Veenstra, zoon van Hilbert en 
Rina Veenstra-Mulder, en broer-
tje van Jurre en Lieke, worden 
gedoopt. Sieme werd geboren op 
13 januari 2018. Op het geboor-
tekaartje 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.’ 
Muzikale medewerking wordt 
verleend door Leonie, zang, en 
Henk, piano, uit Emmeloord. We 
zien uit naar een feestelijke doop-
dienst, die begint om 9.30 uur! Er 
zal deze zondag vanwege de doop 
in Kuinre geen dienst in Blanken-
ham zijn.
in memoriam philip-Jan 
boek 
(met instemming van auteur 
Robert-Erik Lanting overgenomen 
uit de Steenwijker Courant) 
Philip-Jan Boek (19) uit Kuinre 
zat graag op de trekker. Hoog 
boven de weg voelde hij zich 
als een keizer op zijn paard. 
Woensdagmiddag bestuurde hij 

een trekker over de Nij Ame-
rika in Nijemirdum. Daarachter 
een dieplader vol uien. Het zou 
zijn laatste rit worden. Om nog 
onbekende reden raakte Philip-
Jan in het weiland bedolven 
onder de vracht uien uit de diep-
lader. Hij overleed ter plekke. 
Op 5 februari 1999 zagen Philip-
Jan en zijn tweelingbroer Wilco, 
zoons van Jan (50) en Dini (50), 
het levenslicht in Kuinre. De 
twee jongens waren nummers 5 
en 6 in een gezin van 7. Verder 
bestond huize Boek uit zoon 
Arjan (25) en dochter Gerdina 
(24). Op de vruchtbare Kuun-
derse grond werd het gezin later 
nog uitgebreid met Doriena (17). 
Het zat er al vroeg in dat Philip-
Jan aan het werk zou gaan als 
boer. Van kleins af aan was hij te 
vinden op de boerderij, samen 
met zijn tweelingbroer Wilco. Of 
het nu was bij een schapenboer, 
melkveehouderij of loonbedrijf, 
tussen de mest en het vee voelde 
hij zich als een vis in het water. 
Philip-Jan en Wilco waren onaf-
scheidelijk. Niet alleen leken 
ze als twee druppels water op 
elkaar, ze waren vooral vrienden 
voor het leven. Het goedlachse 
duo was graag gezien in Kuinre. 
Doodgoeie jongens. Als er wat 
gedaan moest worden, ston-
den ze vooraan om te helpen. 
Philip-Jan en Wilco waren niet te 
beroerd om hun handjes te laten 
wapperen. Hummeltjes waren ze 
nog toen ze al boven op de oud 
papiercontainers stonden om de 
dozen vol oude kranten te stape-
len. Hard werken was Philip-Jan 
op het lijf geschreven. Niet lul-
len, maar poetsen. Na de lagere 
school ging hij naar het vmbo 
op de Groenhorst in Emme-
loord. Na de middelbare school 
volgde hij de studie Veehouderij, 
eveneens op Groenhorst (nu 
Aeres). Met school had Philip-
Jan niet zoveel. Veel liever zat 
hij op de trekker. Met de poten 
in de klei. Stages waren wel aan 
hem besteed. Vond hij prachtig. 
Helpen bij de boer. Op de boer-
derij kwam de ware aard van 
Philip-Jan naar boven. Aanpoten 
en plezier maken. Zat hij niet op 
een echte trekker, dan scheurde 
hij wel wedstrijdjes op het trap-
trekkertje van de kinderen van 
de boer. Philip-Jan was een groot 
fan van de koe. Prachtige bees-
ten, vond hij. Bij iedere boer 
waar hij werkzaamheden ver-
richtte, had hij een favoriete koe. 
Een knuffelkoe. Na een lange dag 
hard werken banjerde Philip-Jan 
zo de stal in. Stond-ie parmantig 
te knuffelen met zijn knuffel-
koe. Stappen deed hij graag. Het 
weekend werd vrijdagavond stee-
vast afgetrapt in de keet. Flesje 
bier binnen handbereik, of in het 
geval van Philip-Jan cola beren-
burg, en net zo plat ouwehoeren 
als de graslanden rondom de 
keet. Eigenlijk zat Philip-Jan bij 
twee keten: ’t Plintie in Schoter-
zijl en Lekker kâld pilske sûpe in 
Scherpenzeel. Op zaterdag was 
Philip-Jan vaak samen met Wilco, 
Gerdina en Doriena te vinden 
in De Karre, Smithy’s of Het 
Honk in Munnekeburen. En wat 
te denken van alle tentfeesten in 
de regio? Volgens zus Gerdina 
keek Philip-Jan het hele jaar al 
uit naar Dicky Woodstock in 
Steenwijkerwold. Sinds een paar 
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giethoorn.protestantsekerk.net 
Kerkrentmeesters bankrek.nr  
NL69 RABO 0322 0010 80
Diaconie bankrek.nr: NL39 RABO 
361 2597 51

berichten Het Zondagsblad

 Blokzijl  PROT. GEM .

Protestantse Gemeente Blokzijl
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Wal&Water in mastenbroek
Dominee Frits Slothouber, 
woonachtig in Zwolle, werkt als 
publicist en is predikant te 2e 
Exloërmond. Als voorzitter van 
de Stuurgroep Wal & Water, 
reikte hij het eerste exemplaar 
van dit zomermagazine uit 
aan Willeke Brouwer. Willeke 
verzorgt de dagelijkse cartoon 
in het Nederlands Dagblad en 
tekent ook voor EO’s Visie. 
Daarnaast is ze illustrator van 
diverse kinderboeken. Van de 
graphic novels over Silvester 
zijn zowel de teksten als de 
tekeningen van haar hand. 
Willeke heeft extra binding 
met Wal&Water, omdat ze 
zelf ook in dit gebied woont. 
Ze is geboren op Urk en 
woont nu met haar gezin in 
Mastenbroek. Toen Willeke 
hoorde dat de fietstochten, 
uitgezet door Wal&Water, óók 
langs haar huis gaan, bood ze 
spontaan aan op haar erf ook 
een kastje te plaatsen voor de 
zomermagazines! 

(foto’s Bertus van de Brink)

Mail naar nieuws@ 
gezamenlijkzondagsblad.nl

Gratis plaatsing!

ZenDingsmiDDag  
van De kerk?
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weken had Philip-Jan een vaste 
baan bij loonbedrijf Dirk Groen 
in Nijemirdum. Werken bij de 
boer. Zijn grote droom. Zonder 
mokken stond hij dagelijks voor 
dag en dauw op. Vervolgens in 
zijn compacte Renault Twingo op 
pad. Die Twingo was ‘m overi-
gens niet van ’t zin. Liever had hij 
een dikke BMW onder zijn kont. 
Daarvoor was hij druk aan het 
sparen. En dan het onverwachte 
afscheid. Plots, als donderslag 
bij heldere hemel. Gestorven in 
het harnas. Een dikke BMW zat 
er niet in. Wel een kort maar 
krachtig leven, waarin Philip-Jan 
is geslaagd de wereld een stukje 
mooier te maken. Dinsdag 1 mei 
werd hij begraven. Meer dan 60 
trekkers trokken voor de kerk-
dienst in een lange rij door en 
om Kuinre. Deze aanblik maakte 
bij zowel de deelnemers als de 
toeschouwers veel emoties los. 
Na de kerkdienst reed Wilco, 
Philip-Jan zijn tweelingbroer, op 
een trekker voor de lijkauto en 
een enorme stoet mensen naar 
de begraafplaats om daar nog 
een laatste groet te brengen aan 
hun grappige, hardwerkende 
en vooral vrolijke vriend. Rust 
zacht, Philip-Jan.
Examentijd. Voor hen die 
schoolexamen hebben gedaan 
breekt nu een spannende tijd aan 
van wachten op de uitslag. We 
duimen met hen mee voor een 
goed resultaat!
Open Monumentendag 8 
september 2018 Kuinre. Op 
zaterdag 8 september staat onze 
kerk weer open i.v.m. Open 
Monumentendag. Het landelijk 
thema is dit jaar In Europa. Met 
dit thema sluit de Open Monu-
mentendag aan bij het Europese 
Jaar van het Cultureel Erfgoed. 
Het accent zal liggen op wat ons 
in dit deel van de wereld bindt, 
met aandacht voor internationale 
architectuurstromingen, ver-
gelijkbare én onderscheidende 
(bouw)technieken, wederzijdse 
inspiratie in toegepaste kun-
sten en uitwisseling van kennis 
en wetenschap. Maar ook aan-
dacht voor de historische con-
text waarin monumenten zijn 
gebouwd en gebruikt. Stuur de 
kerk een kerk! Hoe kun je in je 
eigen kerk iets zichtbaar maken 
van een wereld-kerk? We gaan 
gebruik maken van de vakantie-
bestemmingen van de mensen. 
We willen u vragen een ansicht-
kaart te sturen naar onze Pro-
testantse gemeente wanneer u 
op vakantie bent. Op deze kaart 
moet een kerk afgebeeld staan. 
Deze kaarten zullen we ophan-
gen in de kerk en zijn op monu-
mentendag te bewonderen. Zo 
ontstaat er een kleurige collage 
van allerlei kerken van over de 
hele wereld. We hopen zo dat 
er iets van de wereldwijde kerk 

zichtbaar is in onze kerk. Zo 
hopen we bij het landelijk thema 
aan te sluiten. De kaarten kunt 
u sturen naar: Aagje Poepjes, 
Henric de Cranestraat 80d, 8374 
KR Kuinre, of Gery Polderman, 
Kuinderdiep 7, 8374 EZ, Kuinre
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 3 juni. Aanvang: 09.30 
uur. Voorganger: ds. E. van Veen. 
Kinderdienst: Hoogthij. Orga-
nist: Arjan Kroes. Oppasdienst: 
Jolanda Klaverdijk. Ophaaldienst: 
dhr. J. Kraak. Eindcollecte: Pink-
sterzendingscollecte. De lezin-
gen op deze zondag komen uit 
het Bijbelboek Deuteronomium 
26:5-11, en uit Marcus 2:23 – 
3:6. In de lezing van Marcus heeft 
Jezus het over de sabbatsrust 
en hoe belangrijk het is dat in 
ieder geval één dag van de week 
anders moet zijn dan andere 
dagen. Na afloop van de dienst is 
er koffie/thee.
Zondag 10 juni. Aanvang: 
09.30 uur. Voorganger: ds. C.P. 
Meijer (Zwolle). Organist: Jannes 
Lopers. Ophaaldienst: dhr. W.F. 
Heijman. Eindcollecte: Wereld-
diaconaat. 
Ouderenmorgen. Op donder-
dag 7 juni bent u weer van harte 
welkom op de ouderenmorgen, 
die om half elf begint in Hoogthij. 
Nieuwe deelnemers zijn altijd 
welkom. 
Samen aan tafel. Ook is er 
op deze donderdag weer Samen 
aan tafel. Om ongeveer kwart 
over twaalf in Hoogthij. Deze 
bijeenkomst is niet gebonden aan 
leeftijd. Dus wilt u gezellig samen 
eten en een praatje maken, kom 
dan die dag naar Hoogthij. Als u 
voor de ouderenmorgen of voor 
Samen aan tafel opgehaald wilt 
worden, kunt u bellen met Petra 
van Beek, tel. 588 685. 
Bloemen. Met een hartelijke 
groet en als dank zijn de bloe-
men uit de dienst van zondag 27 
mei meegegeven aan de voorgan-
ger mevr. L. Winters-Jonas uit 
Kraggenburg. 
Giften. Via de bankrekening van 
de diaconie is € 10,- ontvangen 

voor de kerkdiensten via inter-
net, en mevr. R. Boer heeft € 
15,- ontvangen voor de kerk. 
Ds. van Veen heeft € 20,- voor 
de kerk. Hartelijk bedankt voor 
deze giften. 
Overlijden. Op 8 mei is over-
leden, op de leeftijd van 88 jaar, 
Jan Lieuwe Bijl. Samen met 
zijn vrouw Aukje woonde hij aan 
Hummelingen 8. De afscheids-
dienst is gehouden op maandag 
14 mei in onze kerk, waarna 
de crematie in besloten kring 
heeft plaatsgevonden. Tegen 
middernacht is Jan Bijl op 8 mei 
rustig ingeslapen. Na de bood-
schap in het ziekenhuis dat het 
einde nabij was, was het genoeg 
geweest. Het ging snel achteruit. 
Het is aan de andere kant geluk-
kig geen lijdensweg geworden 
en natuurlijk heeft Jan Bijl een 
mooie leeftijd bereikt, 88 jaar, 
en dit jaar 60 jaar getrouwd. 
Een dankbaar leven heeft hij 
achter de rug, waar we in de 
bijdrage van zijn dochter Nel en 
kleindochter Susan van mochten 
horen. Zoals we in de woorden 
van Nel hoorden was Jan eer-
der een actief lid van de kerk, 
en ook in deze kerk is hij jaren 
ouderling geweest. Maar na de 
periode van ouderlingschap in 
de jaren zeventig kwam hij niet 
meer in de kerk, waarom we 
weten het niet. Een aantal jaren 
geleden, na de verbouwing van 
deze kerk, is hij nog één keer 
geweest en dat vond hij die 
keer best fijn. En nu is hij hier 
weer, en nemen we afscheid van 
Jan Bijl. 
De avond van zijn overlijden heb 
ik psalm 121 gelezen, een psalm 
waar mooie woorden staan over 
de Heer, die ons bewaart en 
waakt over onze ingang en uit-
gang. De trouwtekst van Jan en 
Aukje luidde, toen zij in 1958 in 
het huwelijk traden,
 “Verdraagt elkanders moeilijk-
heden; zó zult gij de wet van 
Christus vervullen.”
Je kunt wel zeggen dat Aukje en 
Jan dat gedaan hebben anders 
hadden zij het niet zo lang met 
elkaar volgehouden. Het zal heus 
niet altijd makkelijk zijn geweest, 
je bent allebei anders, vier kin-
deren opvoeden. Maar toch is 
hen dit prima gelukt. Zes maal 
staat er in deze psalm ‘bewaren, 
bewaarder’. Daar draait de psalm 
om. En bewaren doe je, wat je 
absoluut niet kwijt wilt. De Heer 
wil ons niet kwijt. Hij zal ons 
leven bewaren. Het leven als een 
pelgrimsreis naar je bestemming, 
het Koninkrijk, het hemels Jeru-
zalem, het Vaderhuis, vul maar 
in. Wij wensen zijn vrouw, kin-
deren en (klein) kinderen veel 
sterkte en Gods zegen toe.
Overlijden. Op zaterdag 12 
mei is overleden, op de leef-
tijd van 82 jaar, mevr. Aaltje 
Winters-Eker, zij woonde aan 
de Bergsteinlaan 30. De uit-
vaart was zaterdag 19 mei in het 
crematorium De Reestborgh in 
Meppel. Aly Winters- Eker heb 
ik leren kennen als een beschei-
den vrouw, die wat onopvallend 
haar leven leidde. In 1996 is zij 
in Tuk komen wonen, in dat jaar 
overleed haar man Willem. Van-
wege de reuma, die zij daarna 
kreeg, was het leven niet altijd 
makkelijk voor haar. Wel had zij 
altijd steun van haar kinderen, 
twee dochters en een zoon. Ze 
kon wel genieten van de klein-

kinderen. Een paar jaar geleden 
overleed één van haar dochters 
en de partner van de andere 
dochter, van beide verlies had zij 
veel verdriet. Zij vond het altijd 
fijn als je haar bezocht, aandacht 
van de kerk deed haar best 
goed, ook al kwam ze niet in de 
kerk. Wel kwam ze trouwens 
op het kerstfeest voor ouderen, 
wat we als kerk organiseren. 
Daar genoot ze van, net zo als 
ze genoot van de soos op Tuk. 
Ze sloeg nooit over. In die zin 
hield was het best een vrouw 
die van gezelligheid hield. Wat 
ze ook deed was heel hard rij-
den op haar e-bike. Autorijden 
deed ze niet meer, daar is ze zelf 
mee gestopt. 
Toch kwam het bericht van 
haar dood als een verrassing bij 
velen. Dat ze minder werd was 
wel duidelijk, kortademig vaak, 
maar dit was nog niet verwacht. 
Bij het afscheid hebben we haar 
levensverhaal gehoord, verteld 
door haar zoon, en we hebben 
nagedacht over leven en dood. 
Iedereen hoort er voor God bij. 
Het is een hele mooie beeld-
spraak dat zij nu heengegaan is 
naar het huis van de Vader, waar 
vele woningen zijn. Hoe dat er 
uitziet weten we niet, maar dat 
het goed zal zijn, daar mogen we 
op vertrouwen. Wij wensen de 
kinderen en kleinkinderen veel 
sterkte en Gods nabijheid toe in 
dit verlies.
Wij leven mee. Als u iets te 
melden heeft of door te geven 
wat betreft pastoraat, neem dan 
gerust contact op met één van 
de ouderlingen of met de pre-
dikant. De afgelopen tijd lagen 
verschillende gemeenteleden in 
het ziekenhuis. Voor zover ik 
weet zijn ze bijna allemaal weer 
thuis Sommigen hebben veel 
zorg nodig. Er zijn ook mensen 
voor wie de toekomst onzeker 
is of die wachten op een vol-
gende operatie. En dan zijn er de 
mantelzorgers die soms zwaar 
belast worden, maar hun werk 
met veel liefde doen. Alle zieken 
en hun verzorgers sterkte toege-
wenst! Vanwege nieuwe privacy 
wetgeving, waar u verder van 
zult horen, zijn we terughouden-
der geworden met vermelding 
van namen.

het verhaal dat wij door  
willen geven
Het verhaal dat wij door willen 
geven,
is gerechtigheid, vrede op aarde;
geloof en liefde -
en hoop op een betere wereld.

Het verhaal dat wij door willen 
geven,
is gerechtigheid, vrede op aarde;
geloof en liefde –
en wie lijden, zij worden getroost.

Het verhaal dat wij door willen 
geven,
is gerechtigheid, vrede op aarde;
geloof en liefde –
en gevangenen komen weer vrij.

Het verhaal dat wij door willen 
geven,
is gerechtigheid, vrede op aarde;
geloof en liefde –
en de armen, zij leven weer op.
Uit de bundel ‘Hosanna! Ecumeni-
cal Songs for Justice and Peace’ 

Met een hartelijke groet,  
ds. Eric van Veen

3 juni 2018 om 10:00 uur in 
de Grote Kerk, in deze dienst 
hoopt ds. H.J.H. Pap en ds. D. 
Wolters voor te gaan.
De organist is dhr. J. S. Wuite en 
het lied voor de dienst is Lied 
704. Collectes: J.O.P., instand-
houding van de eredienst, Interi-
eurfonds. De autodienst wordt 
verzorgd door Fam. J.J. de Olde, 
telefoon 246961. Er wordt in 
Tilvoorde op de jongste kinde-
ren van onze gemeente gepast 
door: Marlot Kuiken en Marjolein 
Schuurman-Groot. Er is een kin-
dernevendienst voor de kinderen 
van groep 1,2 en 3, dit wordt ver-
zorgd door Claudia Mooiweer, 
Roos Dijkstra.
3 juni 2018 om 19:00 uur in 
de Kapel, in deze dienst hoopt 
ds. I. Hoornaar voor te gaan. De 
organist is dhr. H. Dunsbergen 
en het lied voor de dienst is Lied 
704. Collectes: J.O.P., instand-
houding van de eredienst, Interi-
eurfonds. De autodienst wordt 
verzorgd door Fam. J.J. de Olde, 
telefoon 246961.
10 juni 2018 om 10:00 uur in 
de Grote Kerk, in deze dienst 
hoopt ds. D. Wolters voor te 
gaan. De organist is dhr. A. 
Kroeze en het lied voor de dienst 
is Lied 915. Collectes: Streek 
verband Rooseveld huis PKN, 
instandhouding van de eredienst, 
Algemene doeleinden. De auto-
dienst wordt verzorgd door Fam. 
R.v.Dalen, telefoon 246767. Er 
wordt in Tilvoorde op de jong-
ste kinderen van onze gemeente 
gepast door: Job Kwast en Dani-
que Roskam.
10 juni 2018 om 19:00 uur in 
de Kapel, in deze dienst hoopt 
ds. H.J.H. Pap voor te gaan. De 
organist is mevr. C. v.d. Berg en 
het lied voor de dienst is Lied 
915. Collectes: Streek verband 
Rooseveld huis PKN, instandhou-
ding van de eredienst, Algemene 
doeleinden. De autodienst wordt 
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Hervormdvollenhove.nl
redactie@hervormdvollenhove.nl

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

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

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

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

Koster Kapel: mw. F. Vis - van 
Dalen, tel. 0527-245337 kapel@
hervormdvollenhove.nl
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verzorgd door Fam. R.v.Dalen, 
telefoon 246767.
Agenda. 4 juni om 19:00 uur, 
Verkoop collectebonnen van 
19.00-20.00 uur, Tilvoorde. 10 
juni om 17:00 uur, Gast aan tafel, 
de Voorhof. 13 juni om 19:45 uur, 
Consistorie Stad, Tilvoorde. 21 
juni om 20:30 uur, oefenen Can-
torij, Grote Kerk.
Bloemengroet. De bloemen uit 
de diensten van zondag 20 mei 
zijn als teken van medeleven en 
als groet van de gemeente gegaan 
naar Mw. Pierik - Winters, Bot-
ter 20, Dhr. en Mw. Timmerman-
Bruintjes, Monnikenweg 55, zij 
waren 18 mei 40 jaar getrouwd 
en Dhr. en Mw. Mooijweer-Mui-
zelaar, Moespot 13, zij waren 19 
mei 25 jaar getrouwd. Ook zijn er 
bloemen bezorgd bij Dhr. en mw. 
Apeldoorn - Visscher, de Cartou-
we 36; zij waren 17 mei 50 jaar 
getrouwd. En er zijn bloemstuk-
ken gegaan naar de bewoners van 
Nieuw Clarenberg; 1 bloemstuk 
voor in de hal en 3 voor de loca-
ties van Kleinschalig wonen.
De bloemen uit de diensten van 
zondag 27 mei zijn gegaan naar 
Hr. en mw. Stam - Winters, 
J.v.Dieststraat 102; zij waren 25 
mei 12,5 jaar getrouwd, Mw. 
Boes - van der Linde, Klooster-
weg 4, en naar Hr. en mw. Las-
sche - Mondria, Bonkenhaveweg 
18; zij waren op 27 mei 25 jaar 
getrouwd. Ook zijn deze week 
bloemen gegaan naar mw. Nieu-
wenhuis - Schuurman, van Mid-
dachtenstraat 17. 
Liedboeken tijdens de vakan-
tieperiode. In de winterperi-
ode wordt er door verschillende 
gemeenteleden gebruik gemaakt 
van de liedboeken die in de kerk 
liggen. In de zomerperiode willen 
we vriendelijk vragen om zelf een 
liedboek mee te nemen, zodat er 
voldoende exemplaren voorradig 
zijn voor de gasten en vakantie-
gangers.
Bevestiging van diakenen en 
ouderlingen, herbevestiging 
en afscheid. Op zondag 20 mei 
werden de volgende gemeentele-
den in het ambt bevestigd:
Dicky Buimer-Weijs (diaken), 
tekst: ‘Hij die u roept is trouw en 
doet zijn belofte gestand’. (1 Tess: 
5:24)
Jolanda Bron-Roest (ouderling), 
tekst: ‘Ik bid dat uw liefde blijft 
groeien door inzicht en fijnzin-
nigheid, zodat u kunt onderschei-
den waar het op aankomt.’ (Fil.1: 
9 en 10)
Frits van Benthem (ouderling-
kerkrentmeester), De bevelen 
van de HEER zijn eenduidig: 
vreugde voor het hart. (Psalm 
19:9)
Jolanda Lassche-Mondria (ouder-
ling-kerkrentmeester) tekst: ‘ik 
heb jullie liefgehad, zoals de Vader 
Mij heeft liefgehad. Blijf in mijn 
liefde..’(Joh. 15:9)
Herman Wijermars (ouderling-
scriba). Tekst: Mijn gebod is dat 
jullie elkaar liefhebben zoals ik jul-
lie heb liefgehad. (Joh. 15:22)
In het ambt werden herbevestigd: 
Hiske van Driel (ouderling), Gé 
Knobbe-Lok (ouderling), Janneke 
Knobbe-Naberman (ouderling) 

Jaap Heetebrij (diaken), Margreet 
Lassche-Klaver (diaken), Luuk 
Naberman (diaken), Jaap de Olde 
(ouderling-kerkrentmeester) en 
Bert Winter (ouderling-kerkrent-
meester).
Afscheid hebben we genomen 
van: Rob van der Kamp (ouder-
ling), Antje Mondria-Benedictus 
(ouderling), Gerti Winter-de 
Oude (ouderling), Tina van 
Dijk (ouderling), Cor Heetebrij 
(ouderling), Cees Aart Verwaaij 
(ouderling); Rita van Gurp-
Winter (diaken), Klaas de Jonge 
(diaken), Jansje Lassche-van 
Buiten (diaken) s Mieke Bos-
Wever(ouderling-kerkrentmees-
ter) en Wim Groothuis (ouder-
ling-kerkrentmeester).
Afscheid groep 6. Komende 
zondag nemen een aantal kin-
deren afscheid van de zondags-
school. Zij zijn vanaf nu van harte 
welkom in de kerk. Volgend sei-
zoen mogen ze meedoen met 
de tienerdienst. We willen dit 
moment markeren in een feeste-
lijke dienst, met als thema ‘God 
houdt van jou en mij!’ We lezen 
met elkaar 1 Korintiërs 13. Het 
prachtige hoofdstuk over de liefde 
die in God zijn oorsprong heeft!
Kindernevendienst. Voor de 
kinderen van groep 1, 2 en 3 is 
zondagmorgen kindernevendienst.
Privacywetgeving. Per 25 mei 
is de AVG in werking getreden, 
de nieuwe privacywetgeving. Als 
kerk gingen we al heel zorgvul-
dig om met persoonsgegevens, 
omdat we beseffen dat veel van 
ons werk gebaat is bij vertrouwe-
lijkheid. Dat is de reden waarom 
we van onze ambtsdragers en 
vrijwilligers geheimhouding vra-
gen. Toch moeten we onder de 
nieuwe wet een aantal zaken nog 
verder aanscherpen.
Kern van de nieuwe wet is, dat 
elk individu zelf zeggenschap heeft 
over de gegevens die bedrijven en 
instanties van hem of haar bewa-
ren en gebruiken. Dat betekent 
dat we uw gegevens alleen mogen 
gebruiken voor zaken waarvoor 
u expliciet toestemming heeft 
gegeven. Wilt u dat uw naam 
genoemd wordt in kerkblad, 
voorbede of afkondigingen? Dan 
moet u daar zelf toestemming 
voor geven. Hetzelfde geldt voor 
het online publiceren van bijvoor-
beeld foto’s waar u of uw kinde-
ren opstaan.
Het uitvoerige privacystatement 
van onze gemeente, waarin alle 
afspraken staan die we rondom 
privacy hebben gemaakt, staat op 
de website van de kerk. Hieron-
der willen we daaruit een paar 
concrete dingen noemen, waar u 
waarschijnlijk het vaakst mee te 
maken krijgt:
Wanneer u het op prijs stelt dat 
een geboorte, ziekte, huwelijk, 
jubileum, etc. in het Zondagsblad 
wordt vermeld, dan moet u dat 
zelf aangeven bij scriba, predikant 
of ouderling.
Wanneer u het op prijs stelt dat 
er voor u, om welke reden dan 
ook, voorbede gedaan wordt tij-
dens de kerkdienst, dan moet u 
dat – het liefst bij uw wijkpredi-
kant – aangeven.
In het vervolg zal de bestem-
ming van de bloemengroet een 
week later worden vermeld. Dat 
geeft ons de mogelijkheid om bij 
het wegbrengen van de bloemen 
toestemming te krijgen voor ver-
melding.
Bij activiteiten van de kerk (voor-

al jeugdactiviteiten) zal middels 
een formuliertje toestemming 
gevraagd worden voor publicatie 
van foto’s die eventueel gemaakt 
worden.
Er komt binnenkort een deel 
van de website die alleen toe-
gankelijk is voor leden. Op dit 
deel kunnen we foto’s publi-
ceren en informatie die alleen 
voor leden noodzakelijk is, zoals 
bijvoorbeeld de verjaardagen-
lijstjes. U hoort hier later meer 
over. Dan zullen we ook uitleg-
gen hoe u een inlogcode kunt 
ontvangen.
Het één en ander komt misschien 
wat omslachtig en onnodig over, 
maar het is goed dat er aandacht 
is voor privacy en als gemeente 
willen we de nieuwe wet dan ook 
serieus nemen. Mocht u vragen 
hebben, schroom dan niet om uw 
vragen te stellen op: privacy@
hervormvollenhove.nl.
Giften. De Diaconie ontving 
voor het bloemenfonds: via Cor-
rie Winter €10 en via H. Jordens-
Molenberg €20. Het College van 
Kerkrentmeesters ontving via de 
bank €16.38 voor het orgelfonds 
en via Margriet Hoogstede €50 
voor de kerk. Hartelijk dank voor 
deze giften.
Zendingscommissie. Vanuit 
Praag kregen we onderstaande 
gebedspunten toegestuurd. We 
delen ze graag met u!
Gebedspunten (11-05-2018):
Wilt u met ons bidden voor 
een missionaire doorbraak rond 
Network Praha. Dat we door 
intensief discipelschap en bewust 
missionair leven mensen om 
ons heen tot geloof mogen zien 
komen. We bidden om de kracht 
van de Heilige Geest en dat ‘zoe-
kers’ mogen vinden!
Wilt u met ons danken en bid-
den voor de verlenging van onze 
uitzending naar Praag. We weten 
ons gezegend, dat we hier langer 
mogen dienen en we bidden dat 
God die extra tijd ook wil zege-
nen voor Zijn Koninkrijk.
Wilt u bidden voor ons gezin, nu 
we in de tweede helft van het 
voorjaar nog een drukke peri-
ode tegemoet gaan met veel rei-
zen en afspraken. Wilt u bidden 
voor onze veiligheid, gezondheid 
en rust en ontspanning in ons 
huis op de momenten dat we 
samen zijn.
Wilt u bidden voor de onrustige 
politieke situatie in Tsjechië. 
De regering leidt het land al 
sinds december zonder steun 
van het parlement en het einde 
van die situatie lijkt nog niet in 
zicht. Ondertussen vallen er wel 
beslissingen, onder andere in de 
asielaanvraag van tientallen Chi-
nese Christenen die vrezen voor 
uitzetting en vervolging (omwille 
van hun geloof) als ze terugge-
stuurd worden. 
Met vriendelijke groet, Gesina 
Zweistra - de Oude

Pastoraat. Mw. Jongman, G. 
Schenkstraat 59, verblijft in ver-
pleeghuis Zandhove. Ook Jantina 
Westhuis, ‘t Engelse Bos 18, ver-
blijft nog steeds in het ziekenhuis. 

We bidden hen kracht en gezond-
heid toe.
Geboren. Sander en Janine heb-
ben op 10 mei een dochter ont-
vangen: Fayah Premawhati. Het 
gezin woont op de Ettenlandse-
weg 21 in Marknesse. Via deze 
weg willen we hen van harte feli-
citeren. 
Op 12 mei is Chris Marc Janssen 
geboren. Chris is de zoon van 
Johan en Margriet en het broer-
tje van Aron, Seth en Nathan. 
Woorden van psalm 100 staan 
op de kaart: ‘God heeft ons 
gemaakt. Hem behoren wij toe. 
We wensen jullie van harte Gods 
zegen toe en dat jullie kleine mag 
opgroeien als kind van God, die 
Hem gemaakt heeft!
 
gebed (toegeschreven aan 
augustinus)
Fluister het mij in, heilige Geest:
ik zal het goede denken.
Spoor me aan, heilige Geest:
ik zal het goede doen.
Verlok me, heilige Geest:
ik zal het goede zoeken.
Geef me kracht, heilige Geest:
ik zal het goede vasthouden.
Bescherm me, heilige Geest:
ik zal het goede nooit verliezen.
 
Met een hartelijke groet,
Dick Wolters

Meeleven met. Dhr. W. Rag-
gers (Koriander 245 Vollenhove) 
verblijft in het ziekenhuis  
te Meppel. 
‘Blijf bij ons, Heer, als we zorgen 
hebben om gezondheid.
We dragen de zieken aan u op, ook 
die al zo lang ziek en moe zijn.
We bidden voor de mensen die een 
ziekenhuisopname te wachten staat.
We bidden voor hen die niet kunnen 
slapen vanwege spannende  
uitslagen.
In alle zorgen en pijn heffen we 
onze lege handen naar u op....’

Examens. We wensen de jonge-
ren die zitten te ploeteren voor 
het examen alle goeds toe.
Ooievaars. Een gemeentelid 
vroeg me hoe het zit met onze 
ooievaars. De laatste tijd ben ik 
iets minder enthousiast over deze 
reusdachtige vogels. Het heeft 
vooral te maken met de nodige 
kleine diertjes, waaronder ook 
jonge weidevogels, die één vol-
wassen ooievaar dagelijks naar 
binnen schrokt. Er zijn wel heel 
veel langbenen in onze omgeving. 
In de buurt van Meppel zitten ze 
snavel aan snavel. De ooievaars 
voor ons huis hadden een nest 
met drie kuikens. Inmiddels zijn 
er twee vermoord door eigen 
ouders. Werkelijk schokkend! 
Nu moet ik denken aan mijn leer-
meester prof. Hasselaar die ons 
steeds opnieuw waarschuwde 
voor de zogenaamde natuurlijke 
theologie. Je kunt maar niet zo 
vanuit de natuur of de geschiede-
nis God leren kennen.’ De schep-
ping, de geschiedenis, het wereld-
gebeuren hebben in zichzelf geen 

directe toegang tot Hem, maar 
het omgekeerde is wel waar en 
de kerk, die weet van kribbe, 
kruis en opstanding, doet goed 
daarmee te rekenen.’ (Beker en 
Hasselaar, Wegen en kruispunten 
in de dogmatiek I, p.37) Of zoals 
Oepke Noordmans het zegt: in 
de kerk leren wij de schepping 
en de geschiedenis niet eerst op 
natuurlijke wijze kennen om er 
dan een preekje bij te doen. Dat 
is heidense religie.”

Ontvangt een vriendelijke groet 
vanuit de pastorie aan de Leeuwte,
ds. H.J. H. Pap

Diensten 3 juni. Belt-Schut-
sloot 09.30 uur. Voorganger: ds. 
W.H.B. ten Voorde, Nunspeet. 
Belt-Schutsloot 19.00 uur - Sing 
In. Wanneperveen 09.30 uur: 
Voorganger: dhr. J. Smit, Belt-
Schutsloot - Jeugddienst.
Diensten 10 juni. Belt-Schut-
sloot 09.30 uur – Voorganger: 
ds. P.E.G. Wiekeraad, Uelsen – 
koffie  na de dienst. Wanneper-
veen 09.30 uur – Voorganger: 
ds. W.J. Menkveld.
Rooster bloemendienst 
W’veen. 03/6 – jeugddienst-
commissie. 10/6 – Fam. R. Sto-
ter, Veneweg 240, en fam. J. 
Lubbinge, Weth. Vosstraat 80. 
17/6 – Fam. G. Winters, Weth. 
Vosstraat 9, en fam. T. Stoter, 
Veneweg 242.
Geboren. Op 12 mei is gebo-
ren: Yara Cathy, dochter van 
Albert en Monique Stam en 
zusje van Isa,
Noorderweg 27a. Op 17 mei 
is geboren: Viènn, dochter van 
Wim en Femmie Netjes en zusje 
van Raff, De Steenakkers 58. 
Beide families feliciteren wij van 
harte met hun dochters en wen-
sen wij Gods zegen toe.
Ledenmutatie. Dhr. J.H. Lan-
tinga (Veneweg 115) is verhuisd 
naar Hesselingen 3, 7944 HP 
Meppel en overgeschreven naar 
de Protestantse gemeente Mep-
pel.
Diaconie collecte Nieuw 
Hydepark ( voormalig Roo-
sevelthuis) de hele maand 
juni in Wanneperveen en 
Belt-Schutsloot. Het Diaco-
naal Streekverband in Noord-
west Overijssel organiseert 
voor de (wijk)diaconieën van 
alle gemeenten in Overijssel die 
behoren tot de PKN dit jaar 
weer de vakantieweek voor 
alleengaanden met een lichame-
lijke beperking. 
Het “Roosevelthuis” staat op 
het schitterende landgoed 
Hydepark. De vakantieweek 
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wordt mogelijk gemaakt door de 
ondersteuning van heel veel vrij-
willigers.  In het Roosevelthuis 
staat gastvrijheid en persoonlij-
ke aandacht voorop. Deze week 
is bestemd voor alleengaanden 
met een lichamelijke handicap, 
ongeacht geloofsovertuiging, 
die geen andere mogelijkheden 
hebben om op vakantie te gaan. 
Wel heeft de week een protes-
tants christelijk karakter en tij-
dens de vakantieweek is er ook 
altijd een predikant of geestelijk 
verzorger aanwezig. Algemene 
informatie kunt u vinden op 
www.nieuwhydepark.com
Namens de diaconie van harte 
bij u aanbevolen. 
Mannen BBQ + voorberei-
ding nieuw seizoen. De afge-
lopen Veniger mannenavond van 
6 april hebben we het gehad 
over een afsluitende BBQ. 
Helaas gaat dit om organisato-
rische redenen niet lukken. Het 
eerste mannenseizoen zit er nu 
dus officieel op. Wat ons betreft 
was het een succes en de 
opkomst lijkt dat te bevestigen. 
We gaan dus door. Na de vakan-
ties volgt er een nieuw seizoen 
mannenavonden met weer vele 
interessante, gezellige, ontspan-
nen en samenbindende activitei-
ten. We gaan ons de komende 
tijd buigen over een spetterende 
aftrap van het nieuwe seizoen. 
Heb jij ideeën voor het nieuwe 
seizoen of wil je meehelpen om 
een avond voor te bereiden, dan 
maak je ons daar heel gelukkig 
mee. Neem in dat geval even 
contact met ons op. Dan kun-
nen we gaan brainstormen en 
verdere voorbereidingen tref-
fen. Een vriendelijke mannen-
groet van Jacques Zomer en 
Klaas-Jan Rossing
Vanuit de Pastorie. De AVG 
houdt de gemoederen op dit 
moment enorm bezig. Net als 
tal van organisaties moet ook de 
kerk hiermee aan de slag. Met 
de praktische kant daarvan ga ik 
me in dit stukje niet bemoeien. 
Waar het me wel om gaat is 
dat deze verordening duidelijk 
maakt wat we allemaal diep van 
binnen wel weten en ook nodig 

hebben, al leven we daar niet 
altijd naar, dat wij mensen er 
persoonlijk te doen. Elk mens 
doet ertoe. Elke persoon is 
anders. In dat anders zijn, zijn 
we uniek en onvervangbaar. 
Daarom doen we er persoonlijk 
toe. Daarom hebben we ook de 
plicht om dat unieke zelf af te 
schermen zodat we niet opgaan 
in een grote grijze brij waarin 
niemand persoonlijk telt. We 
kunnen alleen van waarde zijn 
voor elkaar, de waarde van het 
elkaar kennen ervaren als we 
dat ook kunnen afgrenzen. Ik 
kan alleen van waarde zijn voor 
een ander als ik zelf iemand ben. 
Daarom laat ik niet over mezelf 
lopen, daarom vertel ik niet 
alles tegen iedereen. Ik ben zui-
nig op mijzelf om van waarde te 
zijn voor een ander en daarmee 
ben ik ook zuinig op die ander. 
De digitale data samenleving is 
een enorme aanval op en risico 
voor die persoonlijke waardig-
heid. Voorbeelden te over van 
mensen die daar slachtoffer van 
zijn geworden. Laten we daarom 
zuinig op elkaar en onszelf zijn, 
ook zonder AVG is dat nodig. 
De Bijbel gaat ons daarin voor. 
Wees eerlijk, vertel goede din-
gen over elkaar, zoek en ervaar 
de diepe vertrouwdheid en het 
gekend zijn bij God die nooit 
met onze persoonlijke gegevens 
aan de haal gaat of er misbruik 
van maakt.

Hartelijke groeten,
Ds. Menkveld.

Zondag 3 juni. Aanvang: 09.30 
uur. In deze dienst hoopt ds. T. 
Veenstra uit Kampen voor te 
gaan. Ouderling van dienst is 
Henry Bos. Organist is Theun 
Hoen. De uitgangscollecte is 

voor de plaatselijk pastoraat. 
De ontvangst is door Martinus 
Berger en de bloemen worden 
bezorgd door Marga Leemhuis. 
De zorg voor de kinderen is in 
handen van Ummie en Inge. De 
ophaaldienst wordt verzorgd 
door de familie Klarenberg 
(0521-588863) en de opname 
van de dienst wordt rondge-
bracht door Janny Hop. Het 
lied voor de dienst is lied 695: 
1,2,3,4,5
Zondag 10 juni ‘Tot je dienst’ 
dienst 9.30 uur In deze dienst 
hoopt onze eigen predikant ds. 
Gerrit van den Dool voor te 
gaan. Ouderling van dienst is 
Martinus Berger. Er is muzikale 
medewerking van broer en zus 
Werner en Iris Maatman. De uit-
gangscollecte is voor het plaat-
selijk jeugdwerk. De ontvangst is 
door Henry Bos en de bloemen 
worden bezorgd door Rinske 
Schiere. De zorg voor de kin-
deren is in handen van Gonnie. 
De ophaaldienst wordt verzorgd 
door Gerrit Hop (0521-854343) 
en de opname van de dienst 
wordt rondgebracht door Hil-
bert Duursma. Het lied voor de 
dienst is lied 695: 1,2,3,4,5
Bij de diensten. Op 3 juni is 
er koffiedrinken na de dienst. Er 
wordt op uw komst gerekend. 
Op 10 juni is de eerste ‘Tot je 
dienst’ dienst. Ds. Gerrit schrijft 
er al het een en ander over. De 
dienst wordt voorbereid door 
een aantal gemeenteleden en 
er is muzikale medewerking 
van Werner Maatman en Iris 
de Jong-Maatman. Broer en zus 
Maatman zijn vorige jaar in een 
jeugddienst ook een keer in onze 
kerk te gast geweest. Degenen 
die daar bij waren weten vast 
nog wel de zangkwaliteiten van 
Iris en het pianospel van Warner.
Collecten. 20 mei Diaconie: 
€ 45,00 Kerkrentmeesters: 
€ 43,66 de deurcollecte voor 
het Pinksterzendingscollecte 
bedroeg € 59,40. 27 mei Diaco-
nie € 24,35, Kerkrentmeesters 
€ 31,25 en de deurcollecte voor 
de zendingsprojecten in India 
bedroeg € 96,70. Allen hartelijk 
dank voor uw gaven.
Bloemen. De bloemen zijn op 
20 mei als groet en felicitatie 
meegegaan met de (her)bevestig-
de ambtsdragers. Op 27 mei zijn 
de bloemen als groet en bemoe-
diging bezorgd bij Cees Rouwen-
daal aan de Eikenlaan.
Huwelijk. Kerkelijke bevestiging 

en inzegening van hun huwelijk is 
aangevraagd door Gemma Leem-
huis en Lourens Nijzink. Het 
inzegening vindt plaats op vrij-
dag 15 juni om 15.30 uur in onze 
kerk. De dienst wordt geleid 
door ds. Jans uit Oldemarkt. 
Wij wensen het bruidspaar een 
mooie dag en een vreugdevolle 
toekomst.
Huwelijksjubileum. De fam. 
B. Pit-Gaal, Kon. Wilhelminlaan 
16 viert op 4 juni aanstaande hun 
25 jarig huwelijk. Een hartelijke 
felicitatie en een gezellige dag 
gewenst.
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 Malediven is een zeer geslo-
ten land. Zo is de Bijbel een ver-
boden boek, ook voor toeristen. 
Alcohol, drugs en misbruik zijn 
helaas veelvoorkomende pro-
blemen op deze eilandengroepe-
ring. Bid dat christenen met een 
liefdevolle houding een verschil 
mogen maken.
Kopij GZ. Dit zondagsblad 
bevat de gegevens voor 2 weken. 
Ook het volgende zondagsblad is 
voor twee weken. De kopij voor 
het volgende zondagsblad kunt u 
inleveren tot uiterlijk zondag 10 
juni 12.00 uur bij de scriba. Het 
kan natuurlijk ook via kerk.wil-
lemsoord.nl
Er is zoveel leed in de wereld. 
Dagelijks worden we hier over 
geïnformeerd door de media. 
Soms worden we er moedeloos 
van en weten we niet wat wij 
daar aan kunnen veranderen. 
Maar toch mogen wij het verschil 
maken. Franciscus van Assisi 
schreef een mooi gebed, getiteld: 
‘Heer, maak mij een instrument 
van uw vrede’

Waar haat het hart verscheurt, laat 
mij liefde brengen.
Waar wordt beschuldigd, laat mij 
vergeving schenken.
Waar verdeeldheid mensen van 
elkaar vervreemdt,
laat mij eenheid stichten.
Waar twijfel knaagt, laat me geloof 
brengen.
Waar dwaling heerst, laat me waar-
heid uitdragen.
Waar wanhoop tot vertwijfeling 
voert, laat hoop doen herleven.
Waar droefenis neerslachtig maakt, 
laat me vreugde brengen.

Waar duisternis het zicht beneemt, 
laat me licht ontsteken.
Maak dat wij niet zozeer zoeken 
om getroost te worden, als wel om 
te troosten.
Om begrepen te worden als wel om 
te begrijpen.
Om bemind te worden als wel om 
te beminnen.
Want wij ontvangen door te geven.
Wij vinden door onszelf te verlie-
zen.
Wij krijgen vergeving door vergeving 
te schenken
en wij worden tot eeuwig leven 
geboren door te sterven.
Amen.

Namens de kerkenraad een har-
telijke groet, Henry Bos ouder-
ling scriba

Solidariteitskas 2018. 
Gemeenten helpen elkaar. Dat is 
het uitgangspunt voor het werk 
van de Commissie Steunverle-
ning die de Solidariteitskas van 
de Protestantse Kerk beheert. 
De Commissie krijgt aanvragen 
van gemeenten die voor nood-
zakelijk grote uitgaven staan die 
ze zelf even niet kunnen finan-
cieren. Ook kunnen er andere 
redenen zijn die er toe leiden 
dat gemeenten tijdelijk hulp 
nodig hebben. De Commissie 
(van deskundige vrijwilligers, zelf 
zeer betrokken bij het kerken-
werk) heeft de taak de aanvragen 
te beoordelen en kijkt daarbij 
vooral naar de perspectieven 
voor een vitaal gemeente zijn. 
Soms biedt de Solidariteitskas 
daarvoor ook de steun van een 
gemeenteadviseur om weer tot 
fris, gerevitaliseerd beleid te 
komen. En dat alles onder het 
motto: Voor gemeenten – dóór 
gemeenten. De Solidariteitskas 
wordt gevuld door een vaste 
jaarlijkse bijdrage vanuit plaat-
selijke gemeenten binnen de 
Protestantse Kerk. Investerin-
gen uit de Solidariteitskas zijn 
altijd tijdelijk, maar bedoeld om 
duurzaam op weg te helpen. 
Elkaar de helpende hand bieden, 
zo dragen we samen en delen 
we met elkaar. Behalve voor de 
steun aan individuele gemeen-
ten, worden de middelen van de 
Solidariteitskas ook ingezet om 
werkzaamheden te bekostigen 
die de kerk als een gezamen-
lijke verantwoordelijkheid van 
gemeenten beschouwt. Zo kan 

gedacht worden aan bijvoorbeeld 
het dovenpastoraat. Die vorm 
van pastoraat vergt speciale aan-
dacht, kennis en kunde die te 
intensief en te kostbaar is om 
door een plaatselijke gemeente 
geboden te worden. Daarom 
wordt dit gefinancierd vanuit de 
Solidariteitskas. Dat gebeurt dus 
naast de investering in lokale 
gemeenten. Binnenkort komen 
we weer bij U langs. Als gemeen-
te van Willemsoord-Peperga/
Blesdijke vragen wij een bijdrage 
van €10. Voor elk belijdend lid 
wordt €5 afgedragen aan de 
Solidariteitskas. Het bedrag dat 
overblijft is bestemd voor onze 
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gedacht worden aan bijvoorbeeld 
het dovenpastoraat. Die vorm 
van pastoraat vergt speciale aan-
dacht, kennis en kunde die te 
intensief en te kostbaar is om 
door een plaatselijke gemeente 
geboden te worden. Daarom 
wordt dit gefinancierd vanuit de 
Solidariteitskas. Dat gebeurt dus 
naast de investering in lokale 
gemeenten. Binnenkort komen 
we weer bij U langs. Als gemeen-
te van Willemsoord-Peperga/
Blesdijke vragen wij een bijdrage 
van €10. Voor elk belijdend lid 
wordt €5 afgedragen aan de 
Solidariteitskas. Het bedrag dat 
overblijft is bestemd voor onze 

eigen gemeente. Mogen wij reke-
nen op uw solidariteit en uw 
bijdrage? Zo helpt ook u mee 
aan de opbouw en het voortbe-
staan van de gemeenten en het 
bovenplaatselijk werk binnen de 
Protestantse Kerk. Wilt u meer 
weten over de Solidariteitskas? 
Neem dan contact op met de 
kerkenraad, of kijk op de website 
www.protestantsekerk.nl/sub-
sidie. Alvast hartelijk dank voor 
uw bijdrage.
De Kerkrentmeesters

Van de predikant. Na Zondag 
Trinitatis, de zondag van de 
Drievuldigheid, is de kleur in 
de kerk groen. Alles wat we 
gevierd hebben, van Kerstmis 
tot en met Pinksteren, wil nu 
verder groeien in ons christen- 
en gemeente-zijn. Ons leven 
staat in het teken van de hoop.
All You Need… Op zondag 
10 juni hebben we onze eerste 
‘Tot Je Dienst’- viering gepland. 
Daarmee willen we inspelen op 
de vraag naar vieringen die er 
wat anders uitzien dan de meer 
traditionele, reguliere diensten. 
Er is ruimte voor vormen van 
drama, videopresentatie, meer 
interactie tussen predikant 
en gemeente en tussen de 

aanwezigen onderling. Zo hopen 
we ook een brug te kunnen 
slaan naar hen die wat minder 
gemakkelijk de kerkdrempel 
over komen – van welke leeftijd 
dan ook. De eerste TJD-viering 
heeft als thema ‘All You Need’. 
Daarbij zullen we lezen uit 
1 Koningen 3, waarin wordt 
verteld dat koning Salomo, bij 
zijn aantreden als koning van 
Israël, aan God mag vragen 

wat hij maar wil. Wat heeft 
zijn antwoord ons vandaag te 
zeggen? Iris de Jong en haar 
broer Warner Maatman zullen 
de dienst muzikaal opluisteren. 
We hopen natuurlijk op een 
volle kerk.  
Zeg het voort!

Een hartelijke Pinkstergroet aan 
u, aan jou,
ds. Gerrit van den Dool
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Familieberichten kunt u mailen: henriette@topic-cc.nl, of sturen: Topic, Burg. J.C. van  
den Bergplein 34, 7642 GT Wierden. Berichten die maandag vóór 10.00 uur binnen zijn, 
 worden opgenomen in de krant van die week, die op vrijdag of zaterdag bij de abonnees  
arriveert. Het tarief is € 0,39 per mm hoogte, per kolom, exclusief 21% BTW.  
Eén kolom is ca. 4 cm breed. Familieberichten bestaan uit 2-koloms advertenties. 

Het gesprek met 
Israël komt ook in de kerkorde 
van de Protestantse Kerk in 
Nederland voor, in artikel I lid 7: 
‘Als Christus-belijdende geloofs-
gemeenschap zoekt zij [de kerk, 
JDThW] het gesprek met Israël 
inzake het verstaan van de Heilige 
Schrift, in het bijzonder betreffen-
de de komst van het Koninkrijk 
van God.’ Het gaat dus om het 
gesprek met Israël, maar de kerk 
verloochent daarbij haar identiteit 
niet – ze is Christus-belijdende 
geloofsgemeenschap. Overigens: 
het zoeken van het gesprek met 
Israël vloeit voort uit de ‘onop-
geefbare verbondenheid’ van de 
kerk met het volk, zoals eerder in 
artikel I lid 7 staat.

onopgeefbaar
Het woord ‘onopgeefbaar’ is 
voor het eerst te vinden in een 
uitspraak van de gereformeerde 
synode in 1979. De televisieserie 
‘Holocaust’, waarin de lotgeval-
len van een joodse familie ten 
tijde van nazi-Duitsland op rea-
listische wijze in beeld gebracht 
waren, had duizenden reacties 
opgeroepen. In de synode werd 
aangedrongen op meer aandacht 
voor het opkomend antisemi-
tisme. De synode sprak toen uit: 
‘De gemeenten dienen met name 
ook in de Woordverkondiging te 
worden gewezen op de onopgeef-
bare verbondenheid van de Kerk 
met het Joodse volk en daarvan 
te getuigen.’ Daarover gaat een 
ander hoofdstuk in 12 artikelen 
over Israël.

kerk en israël
Er is de afgelopen eeuwen heel 
wat veranderd in de relatie tus-
sen de kerk en Israël. Die enor-
me verschuiving komt al aan het 
licht in het eerste lid van artikel 
I van de kerkorde van de Protes-
tantse Kerk in Nederland: ‘De 
Protestantse Kerk in Nederland 
is overeenkomstig haar belijden 
gestalte van de ene heilige apos-
tolische en katholieke of alge-
mene christelijke Kerk die zich, 
delend in de aan Israël geschon-
ken verwachting, uitstrekt naar 
de komst van het Koninkrijk van 
God.’ De kerk komt dus niet in 
de plaats van Israël, zoals lang 
gedacht is, maar ze ziet zichzelf 
als een gemeenschap die mag 
delen in de verwachting die aan 
Israël geschonken is.

israël in het belijden van 
de kerk
Ja, er is de afgelopen eeuwen heel 
wat veranderd in de relatie tussen 
de kerk en Israël. Maar de belijde-
nisgeschriften van de Protestantse 
Kerk in Nederland stammen alle-

maal uit nog vroeger tijd. Zoals 
gezegd, komt Israël er niet of nau-
welijks in voor. Daar is nog niet 
alles mee gezegd. In artikel I lid 5 
van de kerkorde staat dat de kerk 
de betekenis van de theologische 
verklaring van Barmen voor het 
belijden in het heden erkent. Toen 
Hitler in 1933 de macht in Duits-
land overnam, wilde hij de prin-
cipes van bloed en bodem in de 
kerk laten infiltreren. In 1934 vond 
een synode van belijdende chris-
tenen uit gerefor-
meerde, lutherse 
en verenigde 
kerken plaats, die 
zich daar tegen 
keerde. Zij stelde 
de Barmer Thesen 
op. In 1939 kwam 
de theoloog J. Koopmans met de 
Amersfoortse Thesen, voorzien 
van teksten uit het Oude Tes-
tament en passages over Israël. 
De zogenaamde Lunterse Kring, 
waartoe hij behoorde, scherpte de 
Amersfoortse Thesen in 1941 aan 
en stimuleerde de synode van de 
Nederlandse Hervormde Kerk tot 

het uitbrengen van een herderlijk 
schrijven. Daarin is onder meer 
te lezen dat Israël teken van Gods 
genade is. Bij de deportaties van 
de joden in 1942 verspreidde de 
synode weer een herderlijk schrij-
ven, met een duidelijk protest.

Niet alleen de theologische verkla-
ring van Barmen moet genoemd 
worden. Ook twee andere geschrif-
ten die een belijdend karakter heb-
ben, verdienen vermelding, al staan 

ze niet in de kerk-
orde. In de eerste 
plaats Fundamenten 
en Perspectieven van 
Belijden uit 1949. 
Anders dan in de 
oude, officiële belij-
denisgeschriften 

het geval is, komt Israël daar wel in 
voor. In artikel 3 wordt gesproken 
over de verkiezing van Israël, in arti-
kel 17 over heden en toekomst van 
Israël. Het tweede geschrift waar-
op gewezen moet worden, is de 
‘handreiking voor een theologische 
bezinning Israël: volk, land en staat uit 
1970. Uit de titel wordt duidelijk dat 

het begrip ‘Israël’ meerduidig is. Dat 
roept de vraag op: gaat het om Isra-
el als volk, als land of als staat of om 
twee van de drie of om alle drie? 
Daarover gaan twee andere hoofd-
stukken in 12 artikelen over Israël.

Kees Kant, Michael Mulder, Bernhard Reitsma e.a.,  

12 artikelen over Israël; Uitgeverij Boekencentrum, 

Utrecht, 2018; 70 p.; prijs € 8,99; ISBN 9789023953159.

Op 4 april nam ds. Saskia van Meggelen, de nieuwe preses van de Pro-
testantse Kerk in Nederland, het eerste exemplaar van het boekje ‘12 
artikelen over Israël’ in ontvangst. Ze kreeg het uit handen van dr. 
Jurrien Mol, voorzitter van de Stichting Schrift en Belijden van de Con-
fessionele Vereniging.

De kerk koMt Dus niet in De 
plaats van israël, zoals lang 

geDacht is, Maar ze ziet zichzelf 
als een geMeenschap Die Mag 

Delen in De verwachting Die aan 
israël geschonken is.
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Na de zomer start de cursus The-
ologische Vorming en verdieping 
(TVG) in Assen. Deze 3-jarige cur-
sus biedt belangstellenden de gele-
genheid zich te verdiepen in kerk 
en geloof. Een vooropleiding of een 
kerkelijke of religieuze achtergrond 
is niet vereist. De opleiding bestaat 
uit verschillende kernvakken en 
toegevoegde vakken. Medio april 
wordt het cursusjaar afgesloten.

Cursus Theologische 
Vorming Assen

Vanaf 2 oktober elke dinsdag van 9.00 - 12.00 uur, 
Assen, Markehuus, Scharmbarg 35
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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!
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Donatus verzekert vertrouwd
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Hebt u er wel eens over nagedacht hoeveel mensen in uw 
regio vakantie vieren? Ze komen om te wandelen of te fi etsen, 
te shoppen of musea te bezoeken. Ze zoeken rust en ontspanning. 
En misschien zoeken ze ook wel naar zichzelf. Waarom zou u ze 
niet uitnodigen een kerkdienst bij te wonen? Of mee te doen aan 
een kerkelijke activiteit? 

Daarom maken wij al jarenlang voor de kerken in de Kop van 
Overijssel het recreatiemagazine Wal & Water en deze zomer voor 
het eerst ook een magazine in Twente Dat kunnen we ook in uw regio 
doen. Een mooi uitgevoerd blad met inspirerende artikelen en informa-
tie over uw kerkelijke activiteiten.

Interesse? Laten we er dan eens vrijblijvend over praten. 
Bel met Bertine ten Brinke: 0546-577475

WAL
WATER&

zomermagazine 

31e jaargang - 2017WATER

in dE kERkEn vAn nooRdWEsT-ovERijssEL

Kijk voor meer info op: 
walenwater.welkomindekerk.nl 

Hoe verwelkomen wij toeristen?
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De Weyert 10, Vollenhove   |   0527-24 13 55    |   decorette-drok.nl
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- Behang
- Kasten op maat

- Vloerbedekking
- Zonwering
- Accessoires 
- Kortom... alles!

LAAT ZIEN WAT UW 
KERK DOET! DEEL 
DE VIERKANTE
INFOGIDS UIT.

Een praktisch overzicht van uw 
kerkelijke activiteiten in het 
komende seizoen in een hand-
zaam boekje. Om uit te delen 
aan gemeente-leden, nieuw-
ingekomenen en geïnteresseerden. 

Meer informatie:  0546 - 577475 
(vraag naar Geke Brinkers). 
www.welkomindekerk.nl

Van -e welkom bij de 
Hervormde Gemeente Putten

Seizoen 2015 - 2016

Alle activiteiten van de Hervormde Gemeente 
Wierden onder één paraplu

Seizoen 2012 - 2013
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