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2 5 6 7 9Alles tot eer 
van God

Syrische  
Yasmin voelt 
zich thuis in 
Twente

Daan in het 
klooster (2)

Stilte vóór 
de dienst?

“Er is er in 
ieder geval 
één die 
leert”

‘Echte vrienden, die heb je 
niet voor even…’ zingt Jan 
Smit in een van zijn liedjes. 
Vrienden laten je niet in de 
steek. Ook niet als het moei-
lijk wordt. 

Job was een recht-
schapen mens, een 

van de rijkste mensen van zijn 
tijd. Maar alles wat hij heeft, vee, 
kinderen, gezondheid, wordt hem 
ontnomen. 

geen straf
We zoeken als mensen vaak naar 
een reden. Zijn vrienden praten 
op Job in: ‘Denk eens na, je moet 
toch wel iets verkeerd hebben 
gedaan, of anders je kinderen of 
je vrouw, anders was je dit toch 
niet overkomen?’ Ook wij heb-
ben zulke gedachten. Soms horen 
mensen: ‘Jouw ziekte is vast een 
straf voor je leefwijze. God heeft 
je deze ziekte aangedaan, zodat je 
je leven betert.’ Maar het bijbel-
boek Job vertelt: het onheil is niet 
een straf voor Jobs zonden. Nee, 
het is de Kwade, die Jobs geloof 
op de proef stelt. Satan probeert 
ons weg te trekken bij God. 

Sterk geloof
Jobs geloof blijft overeind 
ondanks aanvechting, twijfel, zelf-
beklag. Jobs eerste reactie op 
het verlies van 
zijn tien kinde-
ren is: ´De Heer 
heeft gegeven, de 
Heer heeft geno-
men, geprezen 
zij de Heer.́  Dat 
getuigt van een 
sterk geloof. Maar Job gaat wel 
degelijk door een grote geloofs-
strijd heen. Op de bodem van 
zijn bestaan roept hij God ter 
verantwoording en zegt: ‘Ik had 

beter niet geboren kunnen wor-
den.’ Zulke woorden uit de mond 
van een gelovige, daar schrik-
ken we van. Mag je dat wel zeg-
gen? De Rabbijn Jonathan Sacks 
schrijft in zijn boek ‘Een gebro-

ken wereld heel 
maken’: “Job zegt 
God niet vaarwel, 
maar spreekt in 
al zijn bitterheid 
zijn Schepper aan, 
richt zich met 
zijn klacht tot 

de hemel en houdt zo de relatie 
met zijn Schepper vol.” Zo kun-
nen mensen vandaag ook in hun 
lijden het gesprek aangaan met 
hun Schepper, hun hart luchten 

bij Hem, God ter verantwoording 
roepen en zo een nieuwe richting 
vinden. Door God te blijven zoe-
ken, kan Hij genezen en helen. 

rolmaat
Sofar, een van Jobs vrienden, rea-
geert (Job 11): “Wat weet je hele-
maal af van hoe God is? Als God 
je zou vertellen over de geheimen 
van de schepping, dan zou je pas 
begrijpen hoe weinig verstand je 
hebt van de dingen. Jouw den-
ken heeft een menselijke maat. Je 
rolmaat gaat niet verder dan drie 
meter. Gods rolmaat is vele malen 
groter dan de aarde. Breder is zijn 
liefde dan de zee.” Sofar wijst op 
Gods onmetelijke grootheid. Hoe 

zou Job kunnen begrijpen waar 
alles goed voor is. God is vele 
malen groter dan ons verstand. 
Groter dan onze aarde, breder 
dan de zee reikt zijn hand, zijn 
liefde overspant alles. Zijn rolmaat 
heeft het heelal opgemeten. 

Vriend
Sofar reageert fel, maar onder 
die felheid zit betrokkenheid. Een 
goede vriend of vriendin houdt je 
een spiegel voor. Midden in zijn 
strijd vindt Job vrienden naast 
zich, die zijn blik wenden op God. 
Danken we voor vrienden, ook in 
het donker van ons leven. Danken 
we voor Gods vriendschap. Zijn 
liefde kan genezen en heel maken.

Vrienden voor het leven

Op de bOdem van zijn 
bestaan rOept jOb GOd ter 

verantwOOrdinG: ‘ik had beter 
niet GebOren kunnen wOrden.’ 
daar schrikken we van. maG je 

dat wel zeGGen?
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Nog geen abonnee?

Afknapper
door dS. a. Hekman, aSSen

Daar ga je dan. Na een hele poos 
niet in de kerk te zijn geweest. 
Toch nog eens een keer de 
draad opgepakt. Niet in eigen 
woonplaats. Toevallig beland je 
die zondag in een dienst van een 
plattelandsgemeente. Je bent een 
vreemdeling in dit Jeruzalem. De 
preek heeft je aangesproken. 
Na de dienst is er koffiedrinken. 
Natuurlijk ook voor gasten. 

Maar dan merk je ineens dat je 
een gast en vreemdeling bent 
op aarde, zoals de psalmdichter 
bezingt. Niemand spreekt je aan. 
Het is toch onbestaanbaar dat 
je als gast niet wordt opgemerkt. 
Maar de leden van eigen kerken 
staan met elkaar te praten, zonder 
oog te hebben voor jou. Tijdens 
de dienst was je welkom bij de 
Heer. Maar onder de koffie voel 
je je niet meer zo welkom bij zijn 
volgelingen. En wat doe je dan? Je 
knapt af, je gaat weg. Teleurgesteld 
in mensen, in de kerk. 

Tegenwoordig klaagt de kerk 
over terugloop in ledental, 
achteruitgang in kerkbezoek. 
Maar bij zo’n ervaring denk je: 
is het een wonder? We werken 
er zelf aan mee. Het ergste wat 
iemand kan overkomen in de 
zondagse kerkdienst is dat hij of 
zij niet wordt opgemerkt. Waarom 
niet gastvrij? Och, zelf zullen de 
mensen het wel niet in de gaten 
hebben. Des te erger. Geen wonder 
dat mensen afhaken, afscheid 
nemen van de kerk. 

Ik denk weleens: de kerk wordt 
niet zozeer bedreigd door het 
kwaad van buitenaf. Het kwaad 
schuilt in de kerk zelf. 

Commentaar

Samen psalmen 
zingen in Lemelerveld
Al eeuwenlang hebben de psal-
men mensen getroost, bemoedigd, 
gesterkt en opgewekt om God te 
prijzen - tot op de dag van vandaag. 
3000 jaar geleden schreef Mozes 
de eerste psalm: Psalm 90. Hoog 
tijd voor een gevarieerde Psalmsa-
menzang! De netto-opbrengst gaat 
naar de goede doelen: Manege zon-
der Drempels in Bennekom en Kin-
dertehuis Jemima in Bethlehem.

Op 9 september verschijnt de 
inspiratiekrant, vol inspiratie en 
informatie voor het komende 
kerkelijke seizoen. Organiseert 
uw gemeente dit najaar activitei-
ten die ook voor belangstellenden 
buiten uw gemeente toegankelijk 
zijn? Geef het door aan het Geza-
menlijk Zondagsblad en de redac-
tie neemt uw activiteit op in de 
inspiratiekrant.

In de zonnige maanden volgt het 
GZ het lente/zomerritme. Dat 
houdt in dat de krant minder vaak 
verschijnt. Het GZ dat nu voor u 
ligt, geldt voor drie weken. Graag 
zouden we elke week uitkomen, 
maar daarvoor zijn meer abon-
nees nodig. Help het GZ groeien 
en maak iemand anders lid! Zie 
www.gezamenlijkzondagsblad.nl 
en klik op abonnementen.

Elkaar ontmoeten onder het 
genot van een glaasje en wat eten, 
dat kan in de Ontmoetingskerk. 
Eén avond per maand organi-
seert men het Netwerk café 23+. 
Kerklid of niet, iedereen is wel-
kom. Er is alle ruimte om te pra-
ten over de dingen uit het dage-
lijks leven, dingen die je raken en 
vragen oproepen. 

Meld activiteit  
voor inspiratiekrant

Volgend GZ 
verschijnt 5 augustus

Netwerk café Ontmoe-
tingskerk Enschede

De volgende krant verschijnt op 5 augustus.  
Het daaropvolgende nummer op 2 september.

Za 21 juli, 20.00 u, WHZ Hal, Lemelerveld, € 10 (incl. drank-
je, hapje), t/m 12 jaar gratis. www.huetink-royalmusic.nl

Vrijdag 20 juli, 17.30 – 19.30 uur, Enschede, 
 Ontmoetingskerk, Varviksingel 139, € 3 

Activiteiten kunt u tot dinsdag 31 augustus   
doorgeven via: nieuws@gezamenlijkzondagsblad.nl 

Sofar zegt tegen Job: “Jouw denken heeft een menselijke maat. Je rolmaat gaat niet verder dan drie meter. Gods rolmaat is vele malen groter dan de aarde.”

door dS.r.V.d.HucHt

kuinre/BlankenHam
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door dS. catHerinuS elSinga, 

almelo

Heel wat tradities rond bijvoor-
beeld Sinterklaas, Kerst en Pasen 
hebben een heidense achter-
grond. Kun je daar een christelijke 
betekenis aan geven? Dat is een 
ingewikkelde vraag. Veel feesten 
genieten we gewoon. Sinterklaas 
betekent gezelligheid. De kerst-
boom staat voor sfeer. En niemand 
piekert erover met kerst de zon te 
aanbidden. Paulus trekt in 1 Korin-
thiërs 10:14-33 enkele krijtlijnen 
waar we binnen kunnen blijven.

gemeenschap
Hij is volstrekt duidelijk over de 
offermaaltijden in de heidense 
tempels: “Vlucht weg van de afgo-
dendienst”. Centraal in zijn moti-
vatie staat het woord ‘gemeen-
schap’. Een offer wordt aan de 
HERE God aangeboden op het 
altaar. Dankzij dat offer geschiedt 
er verzoening. En op grond daar-
van vindt de offermaaltijd plaats, 
waarbij God de Gastheer is en de 
herstelde gemeenschap met Hem 
gevierd wordt. Bij het Avond-
maal gedenken we Jezus’ offer 
voor onze zonden en vieren we 
de gemeenschap met de HEER. 
Daarom is een offermaaltijd in 
een heidense 
tempel geen 
onschuldige tradi-
tie. Daar treed je 
in gemeenschap 
met demonische 
machten. Niet 
aan meedoen dus! 
Maar kun je paasei, kerstboom en 
sinterklaas vergelijken met een 
offermaaltijd in een heidense tem-
pel? Dat gaat wel erg ver.  

Vrijheid
Paulus trekt nog een lijn. Op 
allerlei plekken in de wereld 
stuit je op de heidense cultuur. 
In Korinthe bijvoorbeeld bij 
de slager. Of bij een diner. Het 
vlees dat je aangeboden wordt 
kán offervlees zijn, afkomstig 
uit een heidense tempel. Is dat 
een probleem? Nee, zegt Pau-
lus. Want in Psalm 24 staat: “De 

aarde en haar 
volheid zijn, des 
HEREN konink-
lijk domein”. De 
afgoden kunnen 
de aarde niet clai-
men – die is en 
blijft van de HERE 

God! Je bent als kind van God 
vrij om er gebruik van te maken. 
Kun je de genoemde tradities 
vergelijken met het offervlees uit 

de Romeinse tempel? In zekere 
zin wel. Ze komen ergens van-
daan… Maar moet je dat echt 
allemaal napluizen? Hebben we 
als christenen niet de vrijheid om 
er gebruik van te maken? Wij 
zijn toch niet gebonden aan de 
afgoden? 
 
radicaler
En toch… Zouden we niet wat 
radicaler mogen zijn? De Isra-
elieten moesten de altaren van 
de Baäl afbreken en de gewijde 
palen van de Astarte omhakken. 
Is het oprukkende heidendom in 
onze tijd geen reden om scheids-
lijnen te trekken? Verdwijnt de 
echte betekenis van Jezus’ komst 
op aarde (kerst), de kruisiging 
en opstanding (Goede Vrijdag en 
Pasen) niet onder het geweld van 
commercie en vermaak? Paulus 

schrijft: Of u dus eet of drinkt 
of iets anders doet, doe alles tot 
eer van God. 

cirkel
Stel het volgen van de HEER voor 
als het wonen binnen een cirkel-
vorming gebied. Wat is dan de 
richting van je leven? Je kunt pro-
beren de grens van de cirkel op te 
zoeken. Wat kan ik me nog per-
mitteren zonder ongehoorzaam 
te zijn? Dan blijf je twijfelen… 
Kan het nou net wel of net niet?
Je kunt ook het middelpunt van 
de cirkel zoeken. Dat doe je 
door op God Zelf gericht te zijn. 
Hoe kan ik Hem voluit eren? 
Door zo te leven, dat de hei-
dense tradities nooit meer dan 
een randverschijnsel blijven, dat 
ondergeschikt is aan de liefde 
voor de HEER.

Of u dus eet of drinkt of iets 
anders doet, doe alles tot eer 
van God. 
1 Korinthiërs 10:31.

hOe kan ik hem vOluit eren? 
dOOr zO te leven, dat de 

heidense tradities nOOit meer 
dan een randverschijnsel blijven, 

dat OnderGeschikt is aan de 
liefde vOOr de heer.

Alles  
tot eer 
van God

drenthe

Concerten Testimony 
to the Lord 
Gospelkoor 'Testimony to the 
Lord' blikt terug op twee zeer 
geslaagde jubileumconcerten. 
Het koor bestond 40 jaar en 
trad daarom op samen met gos-
pelkoor ‘X-Salt’ uit Ermelo en 
projectleden. Wie deze concer-
ten heeft gemist, niet getreurd! 
Na de zomervakantie volgen nog 
een aantal concerten. 6 oktober 
treedt Testimony to the Lord 
op in de gereformeerde kerk te 
Berghuizen en in november in de 
buurt van Ermelo.

Zie ook: http://www.testimonytothelord.nl 

Ontmoeting 
plaatselijke Raden 
van Kerken
De Provinciale Raad van Kerken 
Groningen/Drenthe (PRVK) 
organiseert een ontmoetings-
dag. Onder het thema ‘Recht 
doen aan de vreemdeling’ kunnen 
raden van kerken en belangstel-
lenden uit beide provincies met 
elkaar in gesprek. Nadere details, 
zoals programma en de locatie 
van deze dag, volgen. De kerken 
en geloofsgemeenschappen, aan-
gesloten bij de PRVK Groningen/
Drenthe, willen in getuigenis 
en dienst gestalte geven aan de 
gemeenschap van kerken en 
de gemeenschap in de wereld.

Om alvast te noteren: zaterdag 13 oktober,  
ontmoetingsdag.

Concert Romantische 
Orgelklanken
Jos Moeke laat romantische 
klanken uit het orgel komen op 
zaterdag 28 juli. Al op 9-jarige 
leeftijd begon Moeke met orgel-
lessen. Hij doorliep het Utrechts 
Conservatorium waar hij in 2003 
afstudeerde. Ook volgde hij inter-
pretatielessen bij Jean Guillou 
en Sophie-Véronique Cauchefer-
Choplin. Op het programma 
staan o.a. Orgelsonate in B-moll 
en The Pilgrims Song of Hope. 
Reserveren kan door te bellen 
met 0572-371838of mailen naar: 
adhuetink@gmail.com

Zaterdag 28 juli, 20.00 uur, Willem Hendrik Zwart Hal,  
Lemelerveld, € 12 (incl. drankje en hapje),  
t/m 13 jaar gratis

Diamant ontstaat 
onder druk. Dat heb 

ik me in ieder geval laten vertellen. 
Misschien is het met creativiteit wel 
net zo. En met de kerk. Momenteel 
ben ik een paar weken in Amster-
dam. Heb dus de kans om iets te 
zien van de veelkleurigheid van het 
kerkelijk leven in deze stad. Van de 
vitaliteit en de zorgen. Een indruk 
uiteraard, meer niet. 

Voor zover ik kon ontdekken, was 
er in heel de stad één avonddienst 
voor de Protestantse gemeente. 
Als er vijftig bezoekers waren, was 
dat het wel. Maar daar waren wel 
opvallend veel jongeren bij. Sommi-
gen van hen zaten klaar met pen en 
papier om aantekeningen te maken 
van de preek. Het gezelschap was 
klein, maar kennelijk betrokken.

En neem de RK Nicolaaskerk, 
tegenover het Centraal Station. 
Een aantal jaar geleden zou deze 
worden afgebroken, om plaats te 
maken voor een parkeergarage. 
Hoe men het voor elkaar krijgt 
weet ik niet, maar deze parochie 
krijgt nu ieder jaar 20 tot 30 nieu-
we leden. Daar zijn ‘herintreders’ 
bij. Mensen die, ooit opgegroeid 
in de Rooms-katholieke kerk, 
afstand namen en nu – vaak na 
jaren – terugkomen en meeleven.

De verschillende protestantse 
stromingen in de stad zijn ver-
rassend actief in het zoeken van 
contact met en dienstbaar zijn 
aan de buurt waar het kerkge-
bouw staat. Actief ook in het vin-
den van wegen waarlangs mensen 
bereikt worden die ver van geloof 
en kerk terecht waren geko-
men. Pioniersplekken worden ze 
genoemd. Zo laagdrempelig als 

maar mogelijk is. Prachtig voor-
beeld is een Christelijke Gere-
formeerde kerk in Amsterdam 
Noord. Toen men moest kiezen 
tussen de deuren sluiten of het 
roer omgooien, koos men het 
laatste. Er zijn nog diensten om 
de ‘oude garde’ te voeden, maar 
daarnaast zijn de deuren open 
gegaan voor de buurt, voor dak-
lozen en voor wie maar aandacht 
nodig heeft. Het Evangelie klinkt, 
niet op de geijkte manier, maar 
hopelijk  wel verstaanbaar.

Natuurlijk is het niet allemaal leuk 
en aardig. Kleine groepen kerk-
gangers in de erediensten kun-
nen leiden tot diep zuchten. Maar 
de predikant van Osdorp-Sloten 
bijvoorbeeld, schrijft in de gratis 
krant ‘Kerk in Mokum’: ‘Zonder 
dood geen opstanding. Als ik 
teleurgesteld ben, beur ik mezelf 
daarmee op: dat er kerkelijke 
kaalslag nodig is, als voorberei-
ding op nieuwe bloei. Laat mij dan 
nu maar ploeteren.’

Toen de Bijlmer werd gebouwd, 
was er geen ruimte ingepland 
voor een kerkgebouw. Men schat 
nu, dat er daar ongeveer 150 
kerkgenootschappen zijn. God 
gaat zijn eigen gang kennelijk. 
Ook als mensen niet kunnen  
geloven dat Hij nog van belang is, 
zorgt Hij voor nieuwe bloei.
Je kunt zeggen, dat er weinig 
over is van wat ooit een bloeiend 
kerkelijk- en geloofsleven was. 
Ooit was bijna een derde van de 
gebouwen in deze stad religieus. 
Maar Jezus riep ons niet tot ‘glo-
rie’, maar om lief te hebben en 
te dienen. En die draad pakt men 
telkens weer op. Niet zuchten 
en klagen, maar nieuwe wegen 
zoeken om het verhaal van Jezus 
te blijven vertellen en de liefde 
van God praktisch, zichtbaar 
te maken.

Je kunt op twee manieren kij-
ken naar een krimpende kerk. 
Verslagen en als uitdaging. Kiest 
u maar.

Nieuwe bloei
even bomen 

door dS. P. BoomSma, 

niJVerdal

‘Het volk’ verschijnt alleen in  
het meervoud. 

Jürgen Habermas

even doordenken

Verdwijnt de betekenis van Jezus’ komst op aarde niet onder het geweld van commercie en vermaak? Waar trekken we scheidslijnen?

Tentoonstelling Iran 
in Drents Museum
Mensen die van oosterse cultuur 
houden, zullen de tentoonstelling 
‘Iran, bakermat van de samenle-
ving’ interessant vinden. Ook leuk 
om te bezoeken met kinderen, 
want er is een speciale familierou-
te beschikbaar. Allerlei archeolo-
gische vondsten zijn te bekijken, 
waarvan veel nog nooit in Neder-
land te zien is geweest. Denk aan: 
gouden drinkbekers, sieraden, 
bronzen wapens, enzovoort. 

Expositie is t/m 18 november te zien in het Drents 
Museum in Assen. Info: www.drentsmuseum.nl 
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aalden
Contactpersoon: Kerkstraat 16, 
7854 PG Aalden tel. 0591-371538
kerkdienst 15 juli: gk 
aalden 10.00 ds. W. Hordijk. 
organist: Irma Zuur. oppas: 
aanwezig. collecte: diaconie.
kerkdienst 22 juli: gk 
aalden 10.00 ds. B. Breunesse. 
organist: Mans Kuipers. 
oppas: aanwezig. collecte: 
kerk.
kerkdienst 29 juli: gk 
aalden 10.00 ds. W. Hordijk. 
organist: Erik Nijzink. oppas: 
aanwezig. collecte: kerk.

BoVenSmilde
kerkdienst 15 juli: 9.30 ds. G. 
van der Werff. organist: Nico 
Meilof. lied voor de dienst: 
NLB 57a: 1 en 3. Paaskaars 
aansteken: Joah Trul. 
collecten: 1. Diaconie. 2. Kerk. 
Bij de uitgang: beheer. oppas: 
aanwezig. knd.: Renate Herben.
kerkdienst 22 juli: 9.30 ds. 
S. Kits. organist: Johanna Vos. 
lied voor de dienst: NLB 319: 
1, 2 en 3. Paaskaars aansteken: 
Mathijs Maat. collecten: 1. 
Diaconie. 2. Kerk. Bij de uitgang: 
beheer. oppas: aanwezig. knd.: 
Marjan Kappen.
kerkdienst 29 juli: 9.30 ds. P. 
de Vries, Beilen. organist: Wim 
Boer. lied voor de dienst: 
NLB 96a: 1 en 3. Paaskaars 
aansteken: Maria Koning. 
collecten: 1. Diaconie. 2. Kerk. 
Bij de uitgang: beheer. oppas: 
aanwezig. knd.: Hieke Herben.
15 juli: Jona 3. Jona wordt 
opnieuw naar Nineve gestuurd. 
Je zou denken dat hij zijn lesje 
nu wel geleerd heeft, maar hij 
blijkt er nog steeds geen zin in 
te hebben. Hij loopt maar een 
klein stukje de stad in en brengt 
zijn vreeswekkende boodschap, 
zonder de Ninevieten enige 
hoop te laten. Maar Jona blijkt 
geen roepende profeet in de 
woestijn te zijn. De inwoners 
zijn geschokt en gaan meteen 
overstag. Zij gaan zitten in zak en 
as en vasten… Als de koning pas 
later het bericht bereikt volgt hij 
het voorbeeld van het volk en 
verordonneerd dat alle inwoners 
en dieren moeten vasten. En 
God kreeg berouw over wat Hij 
gezegd had te doen.
22 juli: Jona 4. ‘Is je oog boos 
omdat ik goed ben?’ Aan 
die vraag van de Heer uit de 
gelijkenis van de arbeiders van 
de wijngaard (Matt. 20) moest 
ik denken bij dit gedeelte uit 
Jona. De arbeiders die het laatst 
erbij zijn gekomen en dus maar 
1 uur hebben gewerkt krijgen 
net zoveel als degenen die de 
hele dag hebben gewerkt. De 
Heer zoekt nl. arbeiders die 
mee willen werken aan zijn 
Koninkrijk. En zijn loon is voor 
iedereen gelijk. Dat wil er bij ons 
mensen niet in. Net zoals Jona 
op z’n zachtst gezegd ‘pissig’ is 
wanneer zijn oproep om zich te 
bekeren uitwerking heeft op de 
inwoners van Nineve. God straft 
ons niet naar onze zonden lezen 

we in psalm 103. Zijn oordeel 
is genade. Er is altijd omkeer 
mogelijk. Wanneer mensen in 
laatste instantie zich bekeren, 
anders gaan leven, is de Heer 
mild en genadig. Jona is evenwel 
geërgerd? ‘Is het terecht dat je 
boos bent? ’ vraagt de Heer. ‘Is je 
oog boos omdat Ik goed ben?’ 
Wat er daarna gebeurt is een 
sterk staaltje van aan den lijve 
ondervinden. Het boek eindigt 
met een vraag… een vraag die 
wij onszelf mogen stellen… laten 
wij ons raken? Of sluiten we ons 
af? En… kan boosheid goed zijn? 
Ook een spannende vraag, denk 
ik…
Wel en wee. Mw. M. Meilof-
van Vliet, Kanaalweg 99, verbleef 
enkele dagen in het WZA nadat 
zij thuis onwel geworden was. 
Met behulp van medicatie kwam 
zij er al snel weer bovenop en 
kon zij weer terug naar huis.
Mw. H. Fernhout-Hoogeveen, 
Ribesstr. 2, werd 22 juni 
getroffen door een herseninfarct 
en opgenomen in het WZA. Zij 
herstelde zodanig dat zij voor 
revalidatie naar Anholt is gegaan.
We wensen hen allen een goed 
herstel toe en zo ook andere 
gemeenteleden liefde en zorg bij 
ziekte en therapie.
Voor allen die deze 
zomervakantie vieren thuis of 
elders: geniet ervan en mag het 
u/jou nieuwe kracht en inspiratie 
geven!
de Wensboom. We horen u 
denken: de wensboom, bestaat 
die dan nog? Ja zeker, die 
bestaat nog. We hebben alleen 
de afgelopen maanden geen 
wensen gehad om te vervullen. 
Komt waarschijnlijk mede 
door de situatie van Géke. Nu 
kregen we een wens van een 
mevrouw of haar beukenhaag 
geknipt kon worden en natuurlijk 
hebben we dit gehonoreerd. 
Zo langzamerhand bestaat de 
ploeg voor het aanpakken van 
de tuinen uit een aantal vaste 
mannen. We hebben hier een 
beroep op gedaan en binnen een 
week hebben ze 2 beukenhagen 
gesnoeid. Mevrouw is hier erg 
blij mee en is erg dankbaar. De 
dank hebben we overgebracht.
Mocht u dus de wensboom voor 
klein onderhoud in willen zetten 
of voor kleine klusjes dan kunt 
u (zoals u gewend was) contact 
met ons opnemen. We regelen 
het graag voor u. Dus graag tot 
een volgende keer. Hartelijke 
groet, Gré en Géke.
Jarig. 11 juli: dhr. A. Berends, 
Kanaalweg 163, 9421 SZ: 85 jaar.
17 juli: mw. H. Hoogeveen-Vos, 
Kanaalweg 98, 9422 BH Smilde: 
82 jaar.
17 juli: mw. T. Bruggenkamp-de 
Groot, Kanaalweg 154, 9421 SX: 
78 jaar.
25 juli: mw. T. Smit-v/d Scheer, 
Witterweg 36, 9421 PG: 87 jaar.
27 juli: dhr. R. Tigelaar, J. de 
Walstr. 10-b, 9421 PP: 79 jaar.
Jubileum. Dhr. L. Boer en mw. 
H. Boer-van Veenen, Boerheem 
7, 9421 MB die op 26 juli 50 jaar 
zijn getrouwd.
Wij wensen u allen een fijne 

dag en Gods zegen voor de 
toekomst!

coeVorden
Contactpersoon: mw. J. Kramer-
Gossen, Eendrachtstr. 27, 7742 
VJ Coevorden, tel. 0524-512538
kerkdienst 15 juli: Hk 10.00 
ds. E. de Vries-Baarlink. Gez. 
dienst. knd.: groep 1 t/m 8. 
14.00 kliederkerk voor de 
kinderen van groep 1 t/m 6.
kerkdienst 22 juli: gk 10.00 
ds. H. Cohen, Oosterhesselen. 
Gez. dienst. knd.: groep 1 t/m 
8. Bloemendienst: mw. T. de 
Maa.
kerkdienst 29 juli: Hk 10.00 
ds. J. Lambers-Niers. Gez. 
dienst. knd.: groep 1 t/m 8.
aleida kramer 10.30 mw. I. 
Bouwers.

emmer-comPaScuum
kerkdienst 15 juli: 9.30 ds. R. 
Wentink. Slotdienst. Afscheid 
knd. o.v.d.: mw. R. Bruns en 
mw. A. Aukes. diakenen: mw. 
E. Rendering en mw. H. Kuiper. 
organist: Anne Unij. knd.: 
Elly. oppas: Rennie Roffel. 
Beamer: Joran. gastdame-/
heer: mw. M. Dokter en dhr. 
J. Borger. autodienst: mw. 
R. Roffel: mw. Huizing; dhr. J. 
Bakker; dhr. de Groot: fam. 
Potze. collecten: 1. Kerk. 2. 
Spaarcollecte. 3. A.K.A.
kerkdienst 22 juli: 9.30 ds. R. 
Wentink. o.v.d.: mw. R. Roffel 
en mw. B. Tuit. diakenen: 
dhr. H. Buursema en mw. I. 
Boer. organist: Nelleke v/d 
Leest. oppas: Astrid Loots. 
Beamer: Mienie. gastdames: 
mw. H. Hugen en mw. N. 
Lamfers. autodienst: dhr. B. 
Baptist: mw. Huizing en fam. 
Potze; fam. B. Wiebing: dhr. de 
Groot. collecten: 1. A.K.A. 2. 
Spaarcollecte. 3. Kerk.
kerkdienst 29 juli: 9.30 ds. R. 
Wentink. o.v.d.: mw. G. Smit 
en mw. A. Aukes diakenen: 
mw. C. Leenman en mw. E. 
Rendering. organist: Anne 
Unij. oppas: Linie Moorman. 
Beamer: Suzanne. gastdame/
heer: mw. G. Smit en dhr. B. 
Smit. autodienst: dhr. H. 
Buursema: mw. Huizing en dhr. 
de Groot; mw. R. Roffel: fam. 
Potze. collecten: 1. Kerk. 2. 
Spaarcollecte. 3. A.K.A.

erica
Contactpersoon: dhr. M. 
Boekeloo, De Welhaak 34, 7887 
HK Erica
kerkdienst 15 juli: 9.30 
ds. H. Klaassens, Erica. 
collecten: 1. Pastoraat. 2. 
Voedselbank Zuidoost Drenthe. 
Uitgangscollecte: pastoraat. 
Oppas en knd. Afscheid v/d 
oudste kinderen v/d knd.
kerkdienst 22 juli: 9.30 
ds. H. Klaassens. collecten: 
1. Pastoraat. 2. Stg. op Stee. 
Uitgangscollecte: pastoraat. 
Oppas en knd.
Vandaag staan we stil bij het 
vertrek van een groep uit onze 
gemeente naar Moldavië om daar 
hun werkvakantie te houden. 
We staan stil bij dit bijzondere 
gebeuren en bidden om een 
zegen en een behouden reis. 
En dat geldt ook voor anderen, 
want het is dan het begin van de 
zomervakantie van de scholen. 
We houden voor elkaar een 
uitzwaaidienst en drinken na 
afloop koffie.

kerkdienst 29 juli: 9.30 
ds. L. v/d Veer. collecten: 
1. Pastoraat. 2. Tamam. 
Uitgangscollecte: pastoraat. 
oppas: aanwezig.

geeS
Contactpersoon: mw. H. Elders-
Sikken, Dorpsstraat 10 7863 PC 
Gees, tel. 0524-581992
kerkdienst 15 juli: 10.00 ds. 
B. Breunesse. Slotdienst. knd.: 
ja. kaars aansteken: Rudolf 
Aasman. o.v.d.: Harry Euving. 
organist: Harmke Elders. 
oppas: Geertje van Baar en 
Malissa Pijpstra. collecten: 1. 
Kerk. 2. Jeugdraad. 3. Adoptie. 
collectanten: Zwinderse 
kant: Bart Euving; Geeser kant: 
Daniël Strijker. Bloemengroet: 
fam. G. Bom. Na de dienst is er 
koffiedrinken in Pluspunt.
kerkdienst 22 juli: 10.00 
ds. S. Boukes, Damwoude. 
knd.: ja. kaars aansteken: 
leiding. o.v.d.: Willy Vugteveen. 
organist: Harmke Elders. 
oppas: Femke Euving en 
Natisha Jutstra. collecten: 1. 
Kerk. 2. Bloemen. 3. Onderhoud. 
Bloemengroet: fam. L. 
Lunshof. Er is koffiedrinken na de 
dienst.
kerkdienst 29 juli: 10.00 
ds. I. Thurkow, Beilen. knd.: 
ja. kaars aansteken: Levy 
Schipper. organist: Jan Klok. 
oppas: Astrid Euving en Tjitske 
Luimstra. collecten: 1. Kerk. 
2. Diaconie. 3. Onderhoud. 
Bloemengroet: fam. D. 
Louissen. Er is koffiedrinken na 
de dienst.
Jarig. Dhr. H. Adema, 16 juli, 88 
jaar. Adres: De Etgaarde 39, 7861 
BT Oosterhesselen.
Dhr. B. Schuring, 1 aug., 80 
jaar. Adres: Verl. Hoogeveense 
Vaart 66, 7864 TC Zwinderen. 
Van harte gefeliciteerd en Gods 
zegen toegewenst voor het 
nieuwe levensjaar.

klaZienaVeen
Contactpersoon: mw. G. Velzing-
Hessels, Noorderkeerkring 6 b, 
7891 CX Klazienaveen, tel. 0591-
312007
kerkdienst 15 juli: kruiskerk 
9.30 ds. J. Schneider. Gez. 
dienst. o.v.d: mw. M. Ellen-
Wessels. organist: mw. 
G. Fictorie. collecten: 1. 
Pastoraat. 2. Kerk. Bij de 
uitgang: geluidsinstallatie. 
Welkomstcie.: fam. W. Dorst. 
knd.: Miny.
kerkdienst 22 juli: kruiskerk 
9.30 ds. E. Akkerman. Gez. 
dienst m.m.v. jonge ouders 
en het kinderkoor ‘The Little 
Pearls’. o.v.d.: D. de Jong. 
organist: M. Hof. collecten: 
1. Diaconie. 2. Kerk. Bij de 
uitgang: geluidsinstallatie. 
Welkomstcie.: fam. R. 
Rotmensen. knd.: Marion.
kerkdienst 29 juli: kruiskerk 
9.30 ds. H. Nobel. Gez. dienst.

klaZienaVeen-noord
kerkdienst 15 juli: 10.00 mw. 
M. de Bruin-Roffel, Emmen. 
organist: Nelleke van der 
Leest. o.v.d.: Fokko. Welkom: 
Jantje.
kerkdienst 22 juli: 10.00 mw. 
J. Keim, Emmen. organist: 
Wessel Voorn. o.v.d.: Hendrik. 
Welkom: Mia.
kerkdienst 29 juli: 10.00 mw. 
M. de Bruin-Roffel, Emmen. 
organist: Gerard Ziengs. 

o.v.d.: Wieneke. Welkom: 
Riet.

nieuW-amSterdam/
Veenoord
Contactpersoon: Noorderkerk, 
mw. G. Visser-Rigtering, Aletta 
Jacobsstr. 70, 7844PB Veenoord, 
tel 0591-553482
kerkdienst 15 juli: 10.00 
ds. T. Oldenhuis en ds. J. van 
Breevoort. Afscheid ds. J. van 
Breevoort i.v.m. emiritaat. 
o.v.d.: mw. J. Feijen-Snippe. 
organist: dhr. A. Stulp. 
trompet: Sandra Kloppenburg. 
koster: dhr. R. Visser. 
collecten: 1. Diaconie. 2. 
Kerk. Bij de uitgang: gebouwen. 
oppas: Linda Pals en Corry 
Baan. knd.: o.l.v. Minke Mulder. 
kaars aansteken: Corné 
Pals. Bediening beamer: Piet 
van Noort. ontvangst: mw. 
F. Rabbers en mw. M. Setz. 
Bloemendienst: mw. H. Doek. 
autodienst: dhr. E. de Groot.
kerkdienst 22 juli:10.00 
dhr. A. Stevens. o.v.d.: mw. 
A. Pals-Wubs. organist: dhr. 
W. Schippers. koster: dhr. H. 
Vos. collecten: 1. Diaconie. 2. 
Kerk. Bij de uitgang: gebouwen. 
oppas: Elisa en Rosalien 
Mulder. knd.: o.l.v. Demi 
Vos. kaars aansteken: Maik 
Groothuis. Bediening beamer: 
Eppo Velzing. ontvangst: fam. 
Kuik. Bloemendienst: mw. A. 
Drok. autodienst: dhr. D. van 
Noort.
kerkdienst 29 juli: 10.00 
pastor L. Broekman. o.v.d.: 
mw. L. Masselink-Vugteveen. 
organist: dhr. A. Stulp. Koster: 
dhr. R. Visser. collecten: 1. 
Diaconie. 2. Kerk. Bij de uitgang: 
gebouwen. oppas: Theresia 
Seip. knd.: o.l.v. Harriet 
Vermaas. kaars aansteken: 
Yoeri Pals. Bediening beamer: 
Peter Vermaas. ontvangst: 
fam. Naber. Bloemendienst: 
fam. T. Lunenborg. autodienst: 
dhr. H. Oldengarm.

nieuW-amSterdam/
Veenoord
Contactpersoon: Zuiderkerk, 
dhr. A. Meijering, Middenweg 78, 
7844 KX Veenoord, tel. 0591-
551346
kerkdienst 15 juli: 10.00 
ds. E. Wisselink. organist: 
mw. W. Misker. collecten: 1. 
Diaconie. 2. Eigen gemeente. 
Uitgangscollecte: onderhoud 
gebouwen. autodienst: mw. 
M. Meijer en mw. J. Jacobs: fam. 
G. Schuiling; mw. G. Horstman 
en mw. M. v/d Veen: fam. R. 
Kiers. lector: Ginus Oostingh. 
o.v.d.: Derk Vegter. oppas: 
Mirjam Lanjouw. Bloemen: 
fam. de Vries. koster: A. de 
Vries. koffie: Tom en Fimke 
van Sloten. ontvangst en 
nieuwsbrief: Ab en Henny 
Geers.
Weeksluiting oldersheem. 
13 juli: 19.00 ds. E. Wisselink.
kerkdienst 22 juli: 10.00 ds. 
E. Wisselink. organist: W. 
Misker. collecten: 1. Diaconie 
(Gambia). 2. Eigen gemeente. 
Uitgangscollecte: project. 
autodienst: mw. M. Meijer en 
mw. J. Jacobs: fam. H. Lensink: 
mw. G. Horstman en mw. M. 
v/d Veen: dhr. E. Bobbink. 
lector: Henny Holwarda. 
o.v.d.: Fre Kuper. oppas: 

Lees verder op pagina 4

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
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Margriet Koopman. Bloemen: 
mw. Reuvekamp. koster: 
H. Wesseling. koffie: Nelly 
v/d Toorn en Elly v/d Linden. 
ontvangst en nieuwsbrief: 
Hennie Ellen en Jitske Wanders.

ScHoonoord
Contactpersoon: mw. J. 
Schippers-Elzing, Het Slag 9, 
7848 CR Schoonoord, tel. 0591-
381458
kerkdienst 15 juli: de 
Wijngaard 9.30 kinderdienst. 
De dienst wordt voorbereid 
door de leiding v/d knd. 
Aansluitend aan de dienst 
is er gelegenheid om met 
elkaar een kop koffie/thee 
of ranja te drinken in De 
Rank. collecten: doel dat 
door de knd. wordt ingevuld. 
Bij de uitgang: bloemencie. 
knd.: geen. autodienst: H. 
Bouwman en A. Hajes. oppas: 
Jannie de Haan en Gea Habers. 
Bloemengroet: fam. J. Scholts.
kerkdienst 22 juli: de 
Wijngaard 9.30 ds. Vrolijk. 
Wieger Schippers zal dan 
bevestigd worden als ouderling. 
Na de dienst is er gelegenheid 
koffie/thee te drinken in 
De Rank. collecten: 1. 
Diaconie. 2. Interieurfonds 
kerk en gebouwen. Bij de 
uitgang: bloemencie. knd.: 
geen. autodienst: B. Eisses 
en P. Hogeveen. oppas: 
Judith Katerberg en Lianne 
Kloosterman. Bloemengroet: 
fam. F. Spronk.
kerkdienst 29 juli: de 
Wijngaard 9.30 ds. A. 
Hekman, Assen. collecten: 1. 
Kerk. 2. Diaconie. Bij de uitgang: 
bloemencie. autodienst: J. 
Reinink en J. van Kleef. oppas: 
Tabitha Eisses en Wouter 
Kloosterman. Bloemengroet: 
fam. B. Schans.
de kerkenraad vergadert 26 
juli in De Rank. Aanvang: 20.00 
uur. Vooraf is er om 19.00 uur 
een moment van gebed waar 
iedereen van harte welkom is.

daarle
Contactpersoon: mw. W. 
Reefhuis, scriba, Watertorenweg 
15, 7688 PX Daarle
kerkdiensten 15 juli: 9.30 ds. 
B. Heusinkveld. Overstapdienst 
knd. groep 6. 19.00 ds. E. Prins. 

organisten: dhr. R. Roelofs 
en dhr. H. Valk. oppas: Anja 
Valk-Bannink, Esther Menkveld 
en Enya Brakert. collecten: 
kerk en diaconie. Bloemen 
bezorgen: Edith Kamphuis.
kerkdiensten 22 juli: 9.30 
ds. B. Heusinkveld. 19.00 ds. 
R. van Hornsveld, Den Ham. 
organisten: dhr. L. v/d 
Schootbrugge en dhr. R. Roelofs. 
knd.: Dianne Seigers (1, 2, 3) en 
Lian Kamphuis (4, 5, 6). tnd.: 
Erna Immink (7, 8). oppas: 
Astrid Valk, Dinie Bartels en 
Renske Immink. collecten: 
kerk en onderhoud. Bloemen 
bezorgen: Anja Valk-Bannink.
kerkdiensten 29 juli: 9.30 
ds. Jac. Griffioen, Nieuwleusen. 
19.00 ds. T. Veenstra, Wilsum. 
organisten: dhr. G. Diepeveen 
en dhr. A. Kristiaans. knd.: 
Gijsbert Immink (1, 2, 3). 
oppas: Zwanet Boeschen-
Hospers, Rosa Roerink en Lotte 
Stokvis. collecten: kerk en 
diaconie. Bloemen bezorgen: 
Jenny Plaggenmars.

dedemSVaart
Contactpersoon: dhr. W. 
Jongbloed, Mendelssohnstr. 8, 
7701 TS Dedemsvaart, tel. 0523-
613642
kerkdiensten 15 juli: Van 
dedemkerk 9.30 ds. K. 
van Staveren. o.v.d.: Maaike 
Hiemstra. organist: Jan 
Ferdinand Hooijkammer. 
lector: Betsy Romkes. koster: 
Henk Zomer. de antenne 
14.30 ds. K. van Staveren. 
o.v.d.: Jannie Lok. organist: 
Nico Aalberts. koster: Bert en 
Ina ten Brinke. Bevestigingdienst 
ds. J. Zondag.
kerkdiensten 22 juli: Van 
dedemkerk 9.30 ds. J. Zondag. 
o.v.d.: Margareth Joosten. 
organist: dhr. J. Plender. 
lector: Beatrijs Everts. Koster: 
Henk Zomer. de Fontein 19.00 
ds. K. van Staveren. o.v.d.: 
Karin van Dijk. organist: 
Hans Niezink. Koster: Nico van 
Hattem.
kerkdiensten 29 juli: 9.30 ds. 
K. van Staveren. o.v.d.: Ellen 
Kok. organist: Nico Aalberts. 
Lector: Marry Brand. koster: 
Henk Zomer. de Fontein 19.00 
ds. J. Woudenberg, Westerhaar. 
o.v.d.: Fokko Batterink. 
organist: Freddy Bruins. 
koster: Janny/Koert Naber.
collecten: in de dienst: 
PKW. Bij de uitgang: diaconie. 

Kindercollecte 3e kwartaal: 
Karamojong kinderen naar huis 
en naar school.
oppas: 15 juli: Sandra 
Kempenaar, Hannah Brinkhuis 
en Marjan van Garderen; 22 juli: 
Ivette Leemhuis en Monique 
Gort; 29 juli: Wenny Schuurman 
en Irene van Staveren.
knd.: groep 1 t/m 8.
Van dedem marke 14 juli: 
ds. de Bruine. organist: Fred 
van Dijk; 21 juli: ds. Holverda. 
organist: ds. W. Visscher; 28 
juli: Team RKK. organist: 
Arjan Hagels.

den Ham
Contactpersoon: dhr. G. 
Prenger, De Mute 61, 7683XT 
Den Ham, tel. 0546-671747, 
gprenger@caiway.nl
kerkdiensten 15 juli: 9.30 
ds. R. van Hornsveld. o.v.d.: 
groep C. knd.: peuters: Manon 
Lamberink; Karin Kolkman: 
groep 1 t/m 6. oppas: zaal 6: 
Ingrid Kolkman, Heleen Bosch 
en Wieke Jaspers. Koffiedrinken 
na de dienst. koffie schenken: 
Hetty Kleinjan en Annet 
Spoelman. 19.00 ds. G de 
Goeijen. Uitzenddienst 
Diaconaal Project HK. gk 19.00 
ds. G. Doorn, Vriezenveen. 
Gez. dienst. collecten: 1. 
Diaconie. 2. Gemeenteopbouw. 
Deurcollecte: kerk.
kerkdiensten 22 juli: 9.30 en 
19.00 ds. R. van Hornsveld.
kerkdiensten 29 juli: 9.30 en 
19.00 ds. De Haan.
Zieken. In het ziekenhuis te 
Groningen verblijft Gerwin 
Veurink (Nienenhoek) vanwege 
inwendige ontstekingen 
bij de lever. Hiervoor zijn 
enkele ‘stents’ geplaatst en hij 
wordt verder behandeld met 
antibiotica. Het gaat gelukkig 
alweer wat beter met hem, maar 
Gerwin kan nog niet naar huis.
Gerda van der Veen (De Graft) 
is getroffen door een lichte tia, 
gelukkig met weinig uitval. Toch 
is ze een paar dagen opgenomen 
geweest in het ziekenhuis 
te Hardenberg. Nu weer 
thuis zijn Gerda en Rien heel 
dankbaar dat het nog zo mocht 
afgelopen. Verder onderzoek en 
behandeling is gaande.
Hennie van Beesten (’t Sumpel) 
is uit het ziekenhuis te Almelo 
teruggekeerd nadat een 
kwaadaardig gezwel in haar buik 
geheel kon worden weggenomen 
zonder dat nabehandeling nodig 

is. Het herstel gaat evenals 
vorige keren wat moeizaam. 
Maar toch opgelucht en blij 
hopen we met Hennie, haar man 
en kinderen dat ze thuis weer 
helemaal mag opknappen. Dat zo 
het vertrouwen op God verder 
groeit, zowel bij ziek- als gezond-
zijn!
dankbetuiging. Langs deze 
weg willen we iedereen hartelijk 
bedanken voor de vele blijken 
van medeleven, in welke vorm 
dan ook, tijdens de periode van 
afnemende gezondheid en bij 
het overlijden van onze moeder, 
oma en overgrootmoeder Dina 
Wessels-Grootens. Kinderen, 
klein- en achterkleinkinderen 
Wessels.
Huwelijk. Emiel Dubbink 
en Marlies Soer, Lefershoek 
25, trouwen op D.V. 6 juli. 
Hun huwelijk zal in onze kerk 
bevestigd en ingezegend worden, 
om 14.30 uur. Wij wensen hen 
een fijne huwelijksdag toe samen 
met familie en vrienden. Dat 
de Here God hun leven samen 
leiden mag! 
Op D.V. 14 juli is het zover 
dat John Tanate en Judith 
Boessenkool (Vloedgraven) 
gaan trouwen. De dienst in ons 
kerkgebouw staat gepland om 
18.30 uur. De band Joy waar 
beiden deel van uitmaken zal 
muzikale medewerking verlenen. 
Ook het kinderkoor Hakiko 
waar Judith leiding aan geeft zal 
dan van zich laten horen. We 
hopen samen met de wederzijdse 
familie, vrienden, schoolkinderen 
en kennissen dat Gods zegen 
John, Judith en de kinderen 
Jackinson en Kevinsly in alles 
zal voorzien om bij voortduur 
samen gelukkig te zijn.

HardenBerg
centrum-Zuid en noord. 
Zieken. Dhr. Henk Gort, 
Irenestr. 2, is geopereerd in het 
Isala ziekenhuis te Zwolle. Hij 
kreeg een nieuwe hartklep en 
maakt het naar omstandigheden 
goed.
RZZ. Mw. G. van den Poll-Grote 
Brookhuis.
Dhr. R. Eshuis, Stationsstr. 2a, is 
opgenomen in het hospice ‘Huis 
aan de Vecht’; we leven mee met 
hem en met zijn vrouw.
Mw. B. Salomons-Borg, 
Havenweg 2, revalideert in CFH 
(Unit 3 K29). Verder verblijven 
daar mw. C. Najman, Havenweg 
88 (Unit 5 K1); mw. D. Koers- 

van der Veen, Havenweg 120 
(unit 5 K4); mw. G. ter Wielen-
Lugies, Havenweg 86 (Unit 5 
K3).
overleden. 4 juli is overleden 
Jelte Mensonides, Badhuisplein 
30. Hij werd 87 jaar. We leven 
mee met zijn vrouw Hennie, hun 
kinderen en kleinkinderen.
gezinsdienst. 5 juli 9.30 uur 
in de Höftekerk. M.m.v. het 
gospelkoor ‘Nooit Alleen’. 
Thema: Het begin is er! In deze 
dienst stappen een klein aantal 
jongelui over van de leeftijd 
kindernevendienst naar het 
vervolg en wat er verder komen 
gaat. Vandaar ook het thema… 
Na de dienst is er gezelligheid 
op het plein, met koffie en 
wat lekkers. Hartelijk welkom 
en fijn als we iedereen mogen 
begroeten!
Baalderveld. Huwelijk. 13 
juli zullen Daniël Stroomberg 
en Lisa Borger, Gele lis 37, 
gaan trouwen. Prachtig! Hun 
huwelijk zal in de kerk worden 
gezegend om 14.00 uur in de 
Hessenwegkerk!
Baalder. Zieken. Mw. Ankie 
Visscher, Oosthof 9, is als 
het goed is weer thuis uit het 
UMCG. De complicaties die 
ze kreeg als gevolg van de 
immuuntherapie in Groningen 
zijn onder controle. Dat is 
reden voor vreugde, net als 
haar thuiskomst. Consequentie 
is wel dat verdere behandeling 
voor haar kwaal niet mogelijk 
is. We leven met haar en haar 
gezin mee.

lutten/SlagHaren
Contactpersoon: mw. G. van 
Dijk, Anerweg-Zuid 15a, 7775 
AN Lutten
kerkdiensten 15 juli: de 
lantaarn 10.00 ds. G. Piksen, 
Lutten. Gez. zomerdienst. kapel 
9.30 ds. A. de Bruin, Losser. 
Gez. zomerdienst.
kerkdiensten 22 juli: 
kruiskerk dhr. J. Smit, 
Dedemsvaart. Gez. zomerdienst. 
o.v.d.: mw. J. Seinen. organist: 
dhr. H. Bruins. Flame: mw. 
K. Welleweerd en mw. A. 
Gerritsen. ontvangstcomité: 
dhr. J. v/d Kamp en dhr. W. 
Hagendoorn. Beamer: dhr. 
T. Scholten. de kapel 9.30 
ds. G. Piksen, Lutten. Gez. 
zomerdienst.
kerkdiensten 29 juli: de 

Vervolg van pagina 3

Lees verder op pagina 7

berichten uit de gemeente 

“De kennis van christenen 
neemt af en daarmee de collectieve 

weerbaarheid.”

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

½ jaar 

voor slechts 

€8,95!

wakker en waaks
maandbladreveil.nl

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

EEn  
intEractiEf  
digitaal
kErkblad?

Praat eens vrijblijvend  

met de makers van het  

Gezamenlijk Zondagsblad.

Advertenties

door l. PolHuyS, 

deVenter

overijssel
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De 44-jarige 
Enschedese kwam 

achttien jaar geleden naar ons land 
met man en - toen nog - enige 
kind. Inmiddels heeft ze drie kin-
deren die nog thuis wonen.

uit Syrië
“Vrienden hadden ons geadviseerd 
naar Nederland te gaan. Ze zeiden 
dat het een fijn en vrij land was om 
te leven en te wonen. Wij hebben 
dat inmiddels ook zo ervaren.” Het 
gezin vluchtte al lang voor de oor-
log uitbrak in haar geboorteland 
Syrië. Over de 
huidige verschrik-
kingen in Syrië wil 
Yasmin niet al te 
veel kwijt. En ook 
niet over de rede-
nen van haar eigen 
vlucht destijds: “Ik heb daar nog 
familie en moet voorzichtig zijn.”
Ontmoetingskerk 
Yasmin is van oorsprong Syrisch-
katholiek. In Enschede echter is ze 
al jaren actief in de protestantse 
Ontmoetingskerk, de laatste tijd als 
diaken. “Toen we hier pas woon-
den, ging ik naar een kerk waar 
naar ons idee vrij weinig aandacht 
werd geschonken aan de kinderen. 
Op een gegeven moment kwam ik 
in aanraking met een protestantse 
gelovige uit de Ontmoetingskerk 
en over die kerk kan ik alleen 
maar positief zijn. De kerkgemeen-
schap doet veel voor de mensen in 
Enschede. Ook voor vluchtelingen 
worden activiteiten ontplooid. Om 
begrip voor elkaar te kweken, wor-
den bijeenkomsten georganiseerd 
voor mensen met en zonder migra-
tie-achtergrond. Zo is er tweemaal 
per maand een goed bezochte 
Noabermaaltijd. Ook houden we 
collectes en acties voor onder 

meer de Voedselbank of Stichting 
Present. Als kerk werken we graag 
samen met deze organisaties en 
ook met andere trouwens.”

christen
Geloof en kerk kleuren heel het 
leven van de (overwegend ‘ortho-
doxe’) christenen in Syrië en Irak, 
meldde het Nederlands Dagblad 
enkele jaren geleden in een arti-
kel*. De pastor van de St. Johan-
neskerk in Hengelo, die al dertig 
jaar in Nederland woont en werkt 
zei desgevraagd: “In Syrië heb je 
het gevoel als gelovige dichter 
bij God te leven.” Ook He leen 
Murre, directeur van het Instituut 

voor Oosters 
Christendom in 
Nijmegen beves-
tigt dat religie een 
centrale plaats 
heeft in de levens 
van orthodoxe 

christenen. “Je wordt geboren als 
lid van een van de orthodoxe ker-
ken, je trouwt en rouwt er – je 
bent er heel je leven mee verbon-
den.” Hoe is dat voor de niet-
orthodoxe Yasmin? “Ik bestempel 
mezelf niet zozeer als katholiek of 
protestant maar als christen.” 

multi-culti
Twente telt een omvangrijke 
groep Syrische christenen, Syrisch-
orthodox, maar ook katholiek 
en protestants. Christenen uit 
het Midden-Oosten - wordt wel 
gezegd - zijn niet zozeer op een 
verstandelijke manier bezig met 
hun geloof. Voor hen hebben 
geloof en kerk alles te maken met 
identiteit. De individuele keus om 
te geloven staat niet op de voor-
grond. Het zijn meer gelovige 
‘doeners’. Gaat dat ook op voor 
Yasmin? Zij is in de kerk actief met 
de opvang van vluchtelingen en in 
de contacten met kerken in Syrië 

die de Ontmoetingskerk probeert 
te steunen. Yasmin: “Wij hebben 
gekozen voor een Nederlandse 
kerk, en niet voor een Syrische. 
Kijk, ik kom uit een grote stad, 
waarin veel culturen naast elkaar 
leven en het is fijn als je dat multi-
culturele in de kerk terugziet.” 

ontmoetingskerk
De Ontmoetingskerk is dagelijks 
geopend van 10.00 tot 16.00 uur. 
Bezoekers worden door een gast-
heer of -vrouw ontvangen. Ze 
kunnen ook terecht in de stilte-
kapel om een kaarsje aan te ste-
ken of iets op te schrijven in het 
gebedenboek. De kerk is onlangs 
verbouwd. Yasmin vraagt speciale 
aandacht voor de rangschikking 
van de stoelen: “Die zijn in een 
halve cirkel geplaatst. In mijn visie 
omarmen we vanuit onze relatie 
met God de buurt, de stad en de 
wereld om ons heen.” Het podium 
in de kerkzaal is leeg en verrijd-
baar. Yasmin: “Er is steeds een 
andere zaalopstelling mogelijk. De 
kerkzaal straalt als het ware uit: 
‘Hier is alles mogelijk. Niets ligt 
hier vast.’”

ga naar enschede!
Als we het hebben over de vakan-
tie, vertelt Yasmin over haar 
ouders, met wie ze vroeger vaak 
naar de bergen ging, waar zij een 
zomerhuisje bezaten. “Net als 
Nederlanders trekken Syriërs er 
graag op uit, maar door de oor-
log is dat erg moeilijk geworden. 
Zelf gaan we regelmatig een dagje 

uit in Nederland. Ik hou van een 
grote drukke stad en kom graag 
in Amsterdam. Vakantiegangers in 
Twente zou ik in elk geval Enschede 
willen aanbevelen. De stad heeft 
een gezellig centrum, de Oude 
markt. En ook het Volkspark of 
het Ledeboerpark zijn de moeite 
waard. En natuurlijk is iedereen 
welkom in de Ontmoetingskerk. 
In onze mooie ontmoetingsruimte 
kan iedereen langs komen voor een 
kop koffie of een praatje.” 

openingstijden kerkzaal, ontmoetingsruimte 

én stiltecentrum: maandag t/m vrijdag van 10.00 tot 

16.00 uur. Elke zondag is iedereen om 10.00 uur welkom 

voor de kerkdienst, met van 22 juli t/m 26 augustus een 

cyclus over het bijbelboek Daniël. www.pgenschede.nl

Haar Nederlands heeft na 
achttien jaar in Tukkerland 
een licht Twents accent gekre-
gen (‘leeeeuuuk’). En thuis 
aan de muur hangt een foto 
van een fiets, met oer- Hol-
landse koeien op de achter-
grond. Yasmin  Haidar voelt 
zich helemaal thuis in Neder-
land. Ze woont op een paar 
kilometer van de grens in een 
Enschedese nieuwbouwwijk.

Yasmin: “Ik kom uit een 
grote stad, waarin veel cultu-
ren naast elkaar leven en het 
is fijn als je dat multicultu-

rele in de kerk terugziet.”

“de stOelen zijn in een halve 
cirkel Geplaatst. in mijn visie 

Omarmen we vanuit Onze relatie 
met GOd de buurt, de stad en de 

wereld Om Ons heen.” 

Syrische Yasmin voelt  
zich thuis in Twente

column

De heilzame leegte 
van even ‘niet moe-

ten en niet hoeven’ van de vakan-
tie kan onvermoede gedachten 
tevoorschijn brengen. Kennelijk 
komt er daarbij ruimte vrij voor 
andere dingen dan het alledaagse. 
Vakantie biedt eigenlijk een uit-
stekende gelegenheid om even 
afstand te nemen van de chaos 
en de onrust die het leven soms 
beheerst. Er ontstaat gelegen-
heid om eindelijk eens te reflec-
teren op alles wat zich onderweg 
van gisteren naar morgen voor 
heeft gedaan de afgelopen tijd. 
Met name dat terugblikken op 
de ervaringen en gebeurtenissen, 
die grijze tinten hebben aange-
bracht in de kleur van de tijd, 
krijgen dan de aandacht waar ze 
recht op hebben: een hernieuw-
de bezinning.

Tijdens een fietstocht in Schot-
land, langs de oevers van de 
Tweed (de rivier, die haar onver-
getelijke naam heeft verbonden 
aan één der beroemdste wollen 
stoffen), begon bovenstaande 
gedachte haar vorm te krijgen. 
De fietsroute voerde langs een 
zeer smalle, rustige weg. Weinig 
verkeer, hooguit aanwonenden of 
een landbouwvoertuig maakten 
gebruik van het smalle pad. Het 
tegelijkertijd passeren van twee 
voertuigen was onmogelijk. Daar-
toe heeft men bij de wegaanleg 
op diverse plekken een kleine 
verbreding aangebracht, opdat 
die passerende voertuigen ruimte 
kunnen maken voor elkaar. Het 
bordje ‘Passing places’ kondigde 
op tijd aan dat er een dergelijke 
uitsparing in de weg zat. 
Passeerplek. Passeren in de bete-
kenis van even uitwijken en stil-
staan, om iets of iemand voorbij 
te kunnen laten gaan. Het was 
precies dat bordje met de tekst 
‘Passing place’ dat mij aan het 
denken zette. 

Natuurlijk is het een zeer prak-
tische oplossing voor het pas-
seerprobleem van twee voertui-
gen. Maar probeer het eens op 
een andere manier in te vullen. 
Hoe vaak maak je als mens niet 
iets mee, een lastig of vervelend 
voorval dat je niet zomaar kunt 
laten passeren. Dit kan diverse 
reactie opleveren: verdrietige 
machteloosheid, uitbarsting van 
woede, ondoordacht kritische 
noten aanbrengen of meteen lik 
op stuk geven. Maar je kunt ook 
even uitwijken naar een ‘passing 
place’, om iets (die nare ervaring 
of gebeurtenis) te laten passeren. 
Even een pas op de plaats maken 
en de getergde geest ruimte te 
geven om rustig te kijken naar 
datgene wat onwelgevallig is. Laat 
het maar een moment passeren. 
Soms moet je de dingen loslaten 
om je innerlijke rust vast te kun-
nen houden. Op de denkbeeldige 
levensweg zouden vele uitsparin-
gen aangebracht moeten worden, 
vooraf gewaarschuwd door het 
bordje ‘passing place’. Het leven 
zou er wel eens een stuk aange-
namer van kunnen worden.

Passeerplek
door dS. FoekJe diJk,

dalFSen

door l. PolHuyS, 

deVenter

De Syrisch-katholieke kerk 
erkent de paus, maakt deel uit 
van de oosters-katholieke kerk 
en ontstond in de 18e eeuw uit 
de Syrisch-Orthodoxe Kerk van 
Antiochië. 

De Syrisch-orthodoxe Kerk van 
Antiochië beschouwt zichzelf als 
de oudste bestaande christelijke 
kerkgemeenschap. Uit Handelin-
gen 11:26 blijkt dat de volgelingen 
van Jezus in Antiochië christenen 
werden genoemd. Deze kerk 
was de eerste buiten Palestina. 

Latere christenen uit andere vol-
keren noemden zich ‘Syriërs’, als 
aanduiding voor ‘christenen’. 

Protestanten zijn er relatief wei-
nig in Syrië. De grootste groep is 
de Nationale Evangelische Syno-
de van Syrië en Libanon en de 
Unie van Armeens Evangelische 
Kerken in het Nabije Oosten. 
Verder zijn er groepjes baptis-
ten, anglicanen, luthersen, evan-
gelischen, pinksterchristenen.

(*Bronnen: Tubantia, Nederlands Dagblad, Wikipedia)

Volgens het CBS (cijfers 
2017) staan bijna 37.000 Syri-
ers ingeschreven in Neder-
land. De meesten wonen in 
Enschede en Hengelo. Deze 
textielsteden hebben van 
oudsher een grote orthodox-
christelijke Syrische gemeen-
schap. In het nabijgelegen 
Glane staat een Syrisch-
orthodox klooster. 
Enschede telt zo’n 3048 
Syriërs. Dat is meer dan 
Amsterdam (973), Rotter-
dam (834), Den Haag (604) 
en Utrecht (549) bij elkaar. 
Hengelo telt 1233 Syrische 
inwoners. De Syriërs in 
Enschede en Hengelo wonen 
er over het algemeen al jaren.

Syrische 
kerkgenootschappen

Syrische inwoners
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Zaterdag 14 juli
eo | nPo2 | 18.55
Bushpiloten
Piloot Pieter wil vandaag vliegen 
maar het weer zit tegen. Zo gaat 
het in Papoea. Hij wacht tot het 
licht op groen gaat. Papoea Indo-
nesië is één van de moeilijkste en 
gevaarlijkste gebieden ter wereld 
voor piloten om te vliegen.

Zondag 15 juli
eo | nPo2 | 9.55
de kapel
Een hardnekkig probleem. Vaak 
hebben mensen een eigen beeld 
van God. We zetten God neer op 
onze eigen manier. ’Wil je weten 
wie God is? Kijk dan naar Jezus’, 
stelt ds. Paul Visser.

dinsdag 17 t/m vrijdag 20 juli
kro-ncrV | nPo1 | 19.05
Het blijft een mooie traditie: de 
Vierdaagse te Nijmegen. In korte 
reportages zoemt het programma 
in op wandelaars. Verhalen over 
het lopen, de liefde, het lijden en 
het leven.

Woensdag 18 juli
ntr | nPo2 | 21.15
Hoop en Wanhoop in het mid-
den-oosten
NTR laat met dit project de sleutel-
momenten van het Midden-Oosten 
zien. In deze uitzending worden de 
Europese grenzen en de Arabische 
opstand (1916) belicht.

donderdag 19 juli
aVrotroS | nPo2 | 22.45
Francine Houben
De rode draad in aflevering 2 van 
de serie Francine Houben is het 
wel of niet binnenslepen van een 
nieuwe miljoenen opdracht in 
Boston Amerika. We volgen het 
team van Francine bij het beden-
ken en ontwikkelen van een plan 
voor deze opdracht.

Vrijdag 20 juli
eo | nPo radio 1 | 20.30
langs de lijn en omstreken
In dit licht journalistieke avondma-
gazine wisselen nieuws, (live) sport 
en persoonlijke gesprekken bij het 
nieuws elkaar af. Op vrijdagavond 
is er een nieuwsforum met een 
vast panel van commentatoren. Zij 
blikken terug op het nieuws van de 
achterliggende week.

Zaterdag 21 juli
eo | nPo2 | 18.55
Bushpiloten
De familie Van Dijk gaat in Papoea 
op bezoek bij vrienden, een zen-
delingengezin dat zo afgelegen 
woont dat ze alleen met een 
watervliegtuig bereikbaar zijn.

Zondag 22 juli
eo | nPo2 | 9.55
de kapel
De eerste martelaar. Ds .Arie van 
der Veer neemt ons mee langs 
het verhaal van Kaïn en Abel. In 
deze uitzending wordt dieper 
ingegaan op de vraag waarom 
God al dat geweld niet stopt.

maandag 23 juli
ntr | nPo2 | 21.10
kijken in de ziel
In deze nieuwe zomerserie gaat 
Coen Verbraak in gesprek met 
religieuze leiders.

rtv-tips

door dS. t.J.oldenHuiS, coeVorden

Hoewel je alles mag zeggen, is 
toch niet alles geoorloofd. Voor-
dat je het weet, heb je een fikse 
overtreding begaan die je duur kan 
komen te staan. Stel je voor dat ik 
op een vergadering het volk durf 
aan te spreken met “Dames en 
heren”. Pas op uw woorden beste 
landgenoten. Ik zie aan de bramen-
struiken de eerste groene bramen 
al groeien. In augustus ga ik ze wel-
licht plukken. Maar dat kan je een 
bekeuring opleveren van enkele 
duizenden euro’s. Voorwaar geen 
smoes. Tegen de gedupeerde boer 
die verdrietig naar zijn door de 
wolf doodgebeten schapen kijkt, 
zegt de wolvencoördinator dat de 
boer er maar aan moet wennen. 

Klein vergoedinkje en verder niet 
zeuren. En dan het milieu. Kijk, 
dat we goed op de aarde, die ons 
toevertrouwd is, moeten passen 
is heel helder. Daarover hoef je 
je niet te laten voorlichten door 
GroenLinks. En dat roofbouw 
gestopt moet worden, is een 
goede zaak. Maar je kunt ook vol-
ledig doorschieten. 

Neem nou de gaswinning. Gronin-
gen zit door de staatse roofbouw 
met fikse problemen. En die zijn 
nog lang niet opgelost, ook niet als 
de gaskraan helemaal dicht gaat. 
Bovendien kost dat de staat heel 
veel geld en daar zullen we met 
zijn allen voor op moeten draaien. 
Nieuwe huizen mogen in principe 
officieel geen gasaansluiting meer 

hebben. Het moet anders, maar 
hoe is nog niet helemaal bekend. 
Er zijn plannen in de maak om 
Nederland van het gas af te krijgen 
door de gasprijs in de loop van de 
komende jaren te verhogen met 
75%. Men wordt dan gedwongen 
zuinig met energie om te sprin-
gen. Wat je dan weer helemaal 
niet snapt is, dat tegelijkertijd de 
stroomprijs met de helft naar 
beneden zal gaan. En waar komt 
die stroom dan vandaan? Van de 
centrales die natuurlijk niet op 
kolen mogen worden gestookt 
en al helemaal niet op gas. Ik snap 
daar in elk geval niet al te veel 
meer van.

Ik heb een paar zonnepaneeltjes 
op mijn dak laten zetten. Maar 
achteraf had ik het dus beter kun-
nen laten. Als alles 
doorgaat, kan ik 
dus rustig de gas-
kraan dicht doen 
en mij gezellig nes-
telen bij de elek-
trische open haard 
met nepvlammen. Gaat straks 
voor de helft van de stroomprijs 
en we zitten er nog lekker warm-

pjes bij ook. De borstrok moet 
denk ik weer uit de kamferballen, 
zodra de R in de maand komt en 
de temperatuur gaat dalen. De 
verwarming twee graden lager 

zetten. Moet je 
eens zien wat dat 
al scheelt. Maar 
voor een verwend 
volkje, inclusief 
ondergetekende, 
is het niet eenvou-

dig om een stapje terug te doen en 
de borstrok weer aan te trekken. 
Br… wat kriebelt dat zeg!

De borstrok weer aan

kijk, dat we GOed Op de aarde, 
die Ons tOevertrOuwd is, 

mOeten passen is heel helder. 
daarOver hOef je je niet te laten 
vOOrlichten dOOr GrOen links.

bij de achterdeur 

Benedictus, de 
vader van het monnikendom in 
onze streken, legde zijn volge-
lingen zwijgplicht op tijdens de 
maaltijden. Een wijze maatre-
gel. Gesprekken onder het eten 
leiden gemakkelijk tot geklets 
over onbenulligheden en heil-
loze debatten. Bovendien stond 
er in Benedictus’ 
visie iets tegen-
over. Hij bepaalde 
dat een van de 
monniken uit 
een opbouwend 
geschrift moest 
voorlezen, terwijl 
de anderen zich te goed deden 
aan de gerechten. Zo werd de 
aandacht gericht op hogere 
waarden. Een benedictijner abdij 
als die van Egmond brengt dat 
nog steeds in praktijk en het 
geldt voor de gasten evenzeer als 
voor de monniken.

ereplaats voor gasten
Ik schreef al eerder dat ik vele 
jaren lang telkens voor enkele 
dagen te gast was in de abdij 
Sint Adelbert in Egmond-Bin-
nen. Wat heb ik van die maal-
tijden genoten! Als gast heb je 
een ereplaats. Ook dat is in de 
lijn van Benedictus, die schreef 
dat bezoekers hartelijk moes-
ten worden ontvangen, omdat 
immers in die bezoekers Chris-
tus zelf kon verschijnen. Als 
gasten zaten wij aan tafel met 
vader-abt en wij werden aan die 
tafel bediend door de gasten-

paters. Gesproken werd er dus 
niet. Wilde je vragen om melk 
voor in de koffie, om jam voor 
de boterham of om aardappels 
voor de warme maaltijd, dan kon 
dat slechts in gebarentaal. Het 
bevorderde ook dat je attent 
was op de wensen van je tafel-
genoten. Intussen werden wij 
met interessante lectuur gecon-
fronteerd. Zo heb ik in de abdij 
kennis gemaakt met de priester-
auteur Henri Nouwen, wiens 
‘Vreemdeling in het paradijs’, 
over zeven maanden in een trap-
pistenklooster, werd voorgele-
zen. Ik herinner mij ook ‘In Euro-
pa’ van Geert Mak, een dikke pil 
waarmee de broeders wel even 
zoet zullen zijn geweest. Een-

kennig was men 
bepaald niet. Ook 
de geschiede-
nis van honderd 
jaar waterleiding 
in de Kennemer 
duinen werd inte-
ressant genoeg 

bevonden om voor te dragen. 
Maar evengoed gold dat voor de 
middeleeuwse teksten van de 
mystica Hildegard van Bin-
gen. Teksten 
waarin op 
wel heel 
plastische 
wijze met 
seksueel 
getinte 
beelden de 
vereniging met 
God werd 
beschreven. 
Sommige 
gasten werd 
dat te bar, 
en toen de 
monniken dat 
merkten, stop-
ten ze met die 
lectuur en gingen 
zij over op werk dat 
minder aanstoot gaf. 

Wel een teken hoe ver de gast-
vrijheid soms kan gaan.

gebedsdiensten
Wat deed ik afgezien van de 
maaltijden zoal in het klooster? 
Tijd genoeg om een boek te 
lezen, om te wandelen door tui-
nen en landerijen, om de winkel 
met boeken en religieuze arti-
kelen in te lopen, om een fiets-
tocht te maken in de omgeving, 
of om een gesprek aan te kno-
pen met andere gasten bij kof-
fie of thee in de gastenkamer. Ik 
ben ook wel eens 
bij een lezing 
geweest die voor 
monniken en gas-
ten werd geor-
ganiseerd. Maar 
het belangrijkste 
was het bijwonen 
van de gebedsdiensten, vier per 
dag. De metten ’s ochtends om 
kwart voor zes - een lezingen-
dienst - sloeg ik over. Dat was 
mij al te vroeg. Om zeven uur, 
om half een, om vijf uur, om half 

negen was ik wel 
present. Dat 
werd ook van je 
verwacht. We 
mochten bij de 
monniken in de 

koorbanken 
aanschuiven.
Die diensten 
geven struc-

tuur aan 
de dag, 
volgens 
het alou-

de adagium 
‘ora et labora’, 
bid en werk. 
Niet altijd 
maar door-

gaan, ook kun-
nen ophouden, 

zelfs als je voor je gevoel lekker 
bezig bent, om de aandacht te 
richten op een psalm, een woord 
uit de Schrift, stil zijn voor God.

even stil
Er zou veel over te zeggen zijn. 
Ik noem één ding dat ik als ver-
rijkend heb ervaren: momenten 
van stilte in de dienst. Na een 
lied of een gesproken tekst even 
stil voor verwerking en bezin-
ning. In onze kerkdiensten ken-
nen we dat niet, behalve mis-
schien in vespers. De woorden 

buitelen over 
elkaar heen, het 
ene onderdeel 
volgt het andere 
op, je krijgt nau-
welijks of geen 
tijd om tot je 
te laten door-

dringen wat je met elkaar hebt 
gebeden of gezongen. Dat vind 
ik wel eens jammer.

communie
De dagelijkse eucharistieviering 
maakte ik ook graag mee, inclu-
sief de communie. Hoe vaak heb 
ik niet in het koor samen met de 
monniken gestaan om brood en 
wijn te ontvangen en het klas-
sieke eucharistische gebed mee 
te bidden. Dat waren momenten 
van grote schoonheid en broe-
derlijke verbondenheid. Aanvan-
kelijk had ik daar moeite mee. 
Kon ik als protestant wel deel-
nemen? Van de monniken mocht 
het, nooit een probleem mee 
geweest. En ik liet mij overtui-
gen door de stevig protestantse 
vriend die mij op dit spoor had 
gezet. “Het is Christus die ons 
nodigt”, zei hij. “Niet de domi-
nee of de priester. Daar zeg ik ja 
op. Dat is niet afhankelijk van de 
opvattingen van de priester of de 
kerk die hij vertegenwoordigt. 
Christus staat centraal.” En zo 
heb ik het ook beleefd.

Daan van der Waals genoot 
- als protestant - regelmatig 
van een paar dagen rust en 
stilte in een klooster. Dit 
keer het tweede en laatste 
deel van zijn wedervaren.

Wijwatervat bij ingang van  
de katholieke kerk

de daGelijkse eucharistievierinG 
maakte ik GraaG mee, inclusief de 

cOmmunie. “het is christus die Ons 
nOdiGt” zei een vriend. “niet de 

dOminee Of priester.” zO heb ik het 
OOk beleefd. de Gebedsdiensten Geven 

structuur aan de daG, vOlGens het 
alOude adaGium ‘Ora et labOra’, 

bid en werk. niet altijd maar 
dOOrGaan, OOk kunnen OphOuden, 

stil zijn vOOr GOd.

Een paar dagen rust en stilte
In het klooster (2)

door  

daan Van der WaalS,  

gramSBergen

In de vaderlandse polder is het al decennia lang een sport om het beste 
jongetje van de klas in de wereld te zijn. Oh als Nederland het gidsland 
wordt genoemd, dan gaan alle pronkveren in Den Haag en omstreken 
glanzen. Geen land beter in drugsbeleid dan Nederland. Voor ultieme 
vrijheid moet je in de lage landen bij de zee zijn. Vrijheid, gelijkheid en 
broederschap, hiep, hiep, hoi. Trouwens dat is al eens vaker geroepen 
als ik me goed herinner.

Wat gebeurt er rondom en in een kerkdienst? Kerkgangers zijn zich 
daarvan maar ten dele bewust. In een serie artikelen besteedt Riemer 
Roukema de komende tijd aandacht aan onderdelen van de kerkdienst. 

Stilte vóór de dienst?
De kerkdienst (2) 

Lees verder op pagina 9
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door dr. riemer roukema, ZWolle

Deze keer gaat het over wat in de 
kerkruimte gebeurt voordat de 
dienst begint. 

geroezemoes
Meestal speelt de organist, de 
mensen komen binnen en gaan 
zitten. En dan? In veel protestant-
se kerken wordt er gegroet en 
gepraat, totdat de ambtsdragers 
binnenkomen. Dat geroezemoes 
is voor velen een moment van 
ontmoeting. Wie alleen woont 
en door de week weinig anderen 
ziet, kan hier zijn of haar hart 
ophalen. Vooral als u de gemeen-
te goed kent, zitten er in de kerk-
banken vaak mensen om u heen 
met wie u graag even een praatje 
maakt. In veel protestantse ker-
ken gaat het zo toe, maar ook in 
evangelische gemeenten. Het lijkt 
ook zo vanzelfsprekend: je ziet 
elkaar, je wilt elkaar iets vragen 
(“Hoe gaat het nu?”) of vertellen, 
en waarom zou je dat niet vóór 
de dienst doen? 

Stilte
Toch gaat het niet overal zo, en 
het is ook niet altijd zo geweest. 
In protestantse kerken in het 
buitenland ben ik vaak getrof-
fen door de stilte die daar heerst 
voordat de dienst begint. Die 

tijd gebruikt men om zich op 
de dienst voor te bereiden en, 
wie weet, te bidden. Toen ik in 
Straatsburg woonde, was ik lid 
van de gemeente waaraan van 
1538 tot 1541 Johannes Calvijn 
verbonden was. In die kerk was 
het voor de dienst stil. Sommi-
gen bleven even staan, bogen het 
hoofd ten teken van een gebed, 
en gingen dan zitten. Geroe-
zemoes klonk daar niet. Na 
de dienst werd er wel levendig 
gepraat, in een bijruimte of op 
het plein voor de kerk.

Stilte vóór de dienst is in meer 
protestantse kerken gebruike-
lijk, en bovendien in veel katho-
lieke kerken, al helemaal in 
kloosterkerken. De bedoeling is 
dat je je in stilte en inkeer voor-
bereidt op hetgeen in de dienst 
staat te gebeuren: we gaan bid-
den en luisteren naar de Bijbel 
en de uitleg daar-
van, de maaltijd 
wordt gevierd. 
Het gaat ten 
diepste om de 
ontmoeting met 
God, met Chris-
tus. Er zijn genoeg protestanten 
die die stilte en eerbied welda-
dig vinden. Zo is het ook in de 
oecumenische gemeenschap van 
Taizé in Frankrijk. Zowel na de 

Schriftlezingen en voordat de 
vieringen beginnen is het daar 
(in principe) stil. Alleen jonge-
ren die er nog maar kort zijn, 

en aan de rand 
van het gebouw 
zitten, fluisteren 
wat.

de ruimte
Het maakt ook 

verschil, denk ik, in wat voor 
ruimte de gemeente bijeen-
komt. Is het een kerkgebouw 
in romaanse of gotische stijl, 
dan is men waarschijnlijk meer 

geneigd stil te zijn. Er zijn ook 
kerkgebouwen in de stijl van de 
aula van een school of een gym-
nastiekzaal. Zo’n ruimte kan dan 
wel met liturgische attributen 
worden aangekleed, maar op 
zichzelf nodigt zo’n gebouw niet 
uit tot eerbied en stilte. De uit-
straling ervan geeft al aanleiding 
tot ontmoeting en dus gesprek. 
Architecten en bouwcommissies 
hebben invloed op de stijl van de 
samenkomst van de gemeente. 

Persoonlijke voorkeur
Voor beide gewoonten, gepraat 

of stilte voor de dienst, is iets 
te zeggen. De Bijbel geeft geen 
richtlijnen voor de ene of de 
andere praktijk. Hoe het toeging 
in de tijd van de apostelen, toen 
de gemeenten nog in grote huizen 
bijeenkwamen, weten wij niet. De 
stilte waarover de Psalmen soms 
spreken (Psalm 62 en 65, verta-
ling 1951) gaat niet over de stilte 
vóór de eredienst. In Nehemia 
8:11-12 manen de Levieten het 
volk tot stilte, maar dan gaan ze 
vrolijk eten en drinken! 
Natuurlijk kunnen we tijdens de 
kerkdienst een moment van stil 
gebed inlassen. Vaak gebeurt dat 
ook. 

Persoonlijk heb ik een voorkeur 
voor de stilte, om mij voor te 
bereiden op wat komt. Als ik in 
een kerk kom waar ik niemand 
ken en veel mensen met elkaar 
praten, dan ervaar ik dat als ver-
vreemdend. Ik kan me ook moei-
lijk voorstellen dat een gemeente 
levendig in de kerk in gesprek is 
voorafgaande aan een dienst op 
Goede Vrijdag, bijvoorbeeld. Het 
lijkt mij gepast het onderlinge 
gesprek en de ontmoeting te 
bewaren voor na de dienst. Of al 
vóór de dienst, maar dan buiten 
of anders in de hal, als die er is. 
Toch, eerlijk is eerlijk: het is een 
kwestie van voorkeur, geen dwin-
gend voorschrift. 
 

Dr. R. Roukema is hoogleraar aan de Protestantse 

Theologische Universiteit, Groningen 

lantaarn 10.00 ds. A. 
Langhout, Olderbekoop. Gez. 
zomerdienst. de kapel 9.30 
drs. R. Scheurwater, Den Ham. 
Gez. zomerdienst.

mariËnBerg
Contactpersoon: mw. Jeannet 
Visser-Hesselink, Ds. P. H. 
Wolfertstraat 35, 7692 AH 
Mariënberg, tel. 0523-235724, 
e-mail j.visser.hesselink@gmail.
com
kerkdienst 15 juli: 9.30 ds. T. 
Nieuwenhuis, Den Ham. 19.00 
ds. L. van Rikxoort. o.v.d.: 
dhr. W. Menzo. diakenen: 
H. ter Bekke en B. Mellema. 
gastheer: J. v/d Velde. 
collecten: eigen jeugdwerk, 
kerk en gebouwen.
kerkdienst 22 juli 9.30 ds. 
L. van Rikxoort. Beerzerveld 
19.00 ds. J. Adriaanse. Gez. 
dienst.
o.v.d.: dhr. F. Timmer. 
diakenen: P. Olsman en 
D. Otten. gastheer: B. 
Veltink. collecten: stg. 
Mensenkinderen, kerk en 
gebouwen.
kerkdienst 29 juli 9.30 Ds. T. 
Nieuwenhuis, Den Ham. 19.00 
ds. L. van Rikxoort. o.v.d.: 
mw. R. Menderink. diakenen: 
A. Visser en W. Wittenberg. 
gastvrouw: M. Dogger. 
collecten: KRQ, kerk en 
gebouwen.

meeleven. We leven mee 
met mw. D. Kelder-Cornello. 
De vorige operatie is niet 
doorgegaan en nu is het nog 
wachten op de volgende 
mogelijke operatie. Een 
spannende tijd, onzekere tijd, 
maar onze tijden zijn in Gods 
hand. Heel veel troost en 
bemoediging bidden we u van 
harte toe. 
Dat bidden we mw. E. van 
Belzen-Bouma ook van harte 
toe. De operatie is geslaagd nu 
nog starten met de revalidatie. 
Er zijn nog meer mensen in 
onze gemeente die te kampen 
hebben met ernstige ziekten 
of zorgen… heel veel sterkte 
toegewenst en voor ons allemaal 
geldt wat ook hierboven al staat 
geschreven: ons leven is in Gods 
hand, dat mag ons troosten en 
bemoedigen.
tekst. Wat we overgeven aan 
God, ligt buiten het bereik van 
satan.

SiBculo
Contactpersoon: mw. F. Bolks-
Brink, De Vleggedijk 4, 7693 PX 
Sibculo
kerkdiensten 15 juli: 
kloosterkerk 9.30 ds. J. 
Droogendijk, Vroomshoop. 
knd.: groep 1 t/m 8. oppas: 
Jessica Stoeten. Fredrikskerk 
kloosterhaar 9.30 ds. W. 
v/d Griend. Doopdienst. knd.: 
groep 1 t/m 8. oppas: Bertine 
Boers en Miralda Fidom. 

collecten: diaconie, kerk en 
onderhoudsfonds.
kerkdiensten 22 juli: 
Fredrikskerk kloosterhaar 
9.30 mw. H. Velthuis, 
Vriezenveen. M.m.v. 
Jubilate. oppas: aanwezig. 
collecten: diaconie, kerk en 
onderhoudsfonds.
kerkdienst 29 juli: 
Fredrikskerk kloosterhaar 
9.30 mw. G. Franses-van 
der Spoel, Bergschenhoek. 
oppas: aanwezig. collecten: 
diaconie, solidariteitsfonds en 
onderhoudsfonds.

St. JanSklooSter
Contactpersoon: Tiny van der 
Linde-Altena, Leeuwte 55, 8326 
AB St. Jansklooster, tel. 0527-
241427
kerkdiensten 15 juli: 10.00 
ds. P. Vis. Doopdienst. oppas: 
Alinda Apperlo en Deborah 
Jongman. organist: Henk 
Teunis. 19.00 ds. R. Hornsveld, 
Den Ham. organist: Hans 
Dunsbergen. collecten: 1. 
Kerk. 2. Diaconie.
kerkdiensten 22 juli: 10.00 
ds. A. Dingemanse, Zwolle. 
Dovendienst. oppas: Wilnette 
en Hezra Oenema. organist: 
Johan Tijssen. 19.00 ds. K. de 
Graaf, Kallenkote. Gez. dienst. 
organist: Jan Pieter van Eerde. 
collecten: 1. Zending. 2. Kerk.
kerkdiensten 29 juli: 10.00 
ds. H. Heslinga, Veendam. 
oppas: aanwezig. organist: 

Hans Dunsbergen. kapel 19.00 
ds. H. de Kok-Mellema, Wilsum. 
Gez. dienst. collecten: 1. Kerk. 
2. Diaconie.
Zieken. We leven mee met zr. 
M. van Benthem- Leeuw. Zij is 
de afgelopen periode opgenomen 
in de Isala kliniek te Meppel. 
Momenteel is zr. van Benthem 
aan het herstellen en gaat het 
gelukkig al wat beter. We hopen 
dat dit herstel in positieve zin 
doorzet en we wensen haar 
veel sterkte toe en bidden om 
kracht en Gods hulp en nabijheid 
voor haar voor nu en voor de 
toekomst.
Onze gedachten gaan eveneens 
uit naar anderen die te maken 
hebben met zorgen om hun 
gezondheid. Hierbij denken we 
ook aan hen die aan de avond 
van hun leven zijn gekomen en 
vanwege de beperkingen die 
voortkomen uit de ouderdom 
niet meer kunnen zoals men wel 
graag zou willen. Zeker in de 
vakantieperiode wanneer families 
wegtrekken is het goed om eens 
even een bezoekje of belletje te 
doen om te laten weten dat er 
naar hen omgezien wordt. Laten 
we hen ook gedenken in onze 
gebeden. Gods hulp is rijk en zijn 
liefde groot.
Maar ook de nog jongere 
generatie kent problemen met 
betrekking tot hun gezondheid. 
En al wordt niet iedereen altijd 
bij naam genoemd is het goed 
om open te staan voor de 

noden die er kunnen zijn en 
dat er voor hen gebeden wordt 
om Gods hulp en bijstand. Zo 
mogen en kunnen we voor elkaar 
van betekenis zijn in tijden van 
moeiten en zorgen.
Jubileum. Br. en zr. Luut en 
Christien van Dalen-Rougoor 
waren op 24 juni 25 jaar 
getrouwd. Jaren van geluk en 
liefde mochten ze meemaken. 3 
kinderen werden aan hun zorgen 
toevertrouwd en ondanks dat 
er ook wellicht wel eens zorgen 
waren om wat voor reden dan 
ook zijn ze dankbaar voor de 
jaren die hen zijn toebedeeld. 
Samen met hun kinderen, ouders 
en verdere familie hebben ze 
dit heugelijke gebeuren gevierd. 
We feliciteren Luut en Christien 
en hun kinderen van harte 
en wensen hen onder Gods 
liefdevolle zegen nog meerdere 
jaren van geluk en vreugde toe.
Zo mogen we vreugde en 
blijdschap, ziekte en zorgen 
delen met elkaar. Maar het 
belangrijkste is wel dat we met 
alles altijd terecht kunnen bij 
onze hemelse Vader. Hem komt 
toe alle lof en dank voor zijn 
rijke liefde en genade waaruit 
we elke dag weer kracht mogen 
putten om verder te kunnen in 
het leven van elke dag.
Hartelijke groeten en goede en 
gezegende weken toegewenst.

berichten uit de gemeente 

Vervolg van pagina 4

Wat gebeurt er rondom en in een kerkdienst? Kerkgangers zijn zich 
daarvan maar ten dele bewust. In een serie artikelen besteedt Riemer 
Roukema de komende tijd aandacht aan onderdelen van de kerkdienst. 

vOOr beide GewOOnten, Gepraat 
Of stilte vOOr de dienst, is iets 
te zeGGen. de bijbel Geeft Geen 
richtlijnen vOOr de ene Of de 

andere praktijk.

Stilte vóór de dienst?
De kerkdienst (2) 
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aalden 10.00 ds. W. Hordijk
alteveer gk 10.00 ds. H. 
Hoogeveen
assen ak 10.00 ds. G. de Boer 
de Bron 10.00 ds. l. v/d Peppel 
Jk 9.30 kand. J. Bassie de Slin-
geborgh 10.30 ds. W. v/d Veen 
ok 10.00 da. W. van Noord
Beilen Pk 10.00 ds. M. Haze-
leger
Borger gH 10.00 ds. G. v/d 
Werff
Bovensmilde Wk 9.30 ds. G. 
v/d Werff
coevorden Hk 10.00 ds. E. de 
Vries
diever gk 10.00 ds. R. Hout-
man. Openluchtd. 19.00 ds. H. 
Hoogeveen
drijber gk 10.00 ds. Akker-
man
dwingeloo 10.00 ds. T. Braam
een 9.30 IKR
elim Hk 10.00 overstapdienst
emmen grk 10.00 ds. Kater-
berg ichthus 10.00 mw. Keim 
kapel 10.00 ds. Wijnsma 
opgang 10.00 dhr. Scheurwa-
ter SH 10.00 dhr. Middelburg
emmer-compascuum Het 
anker 9.30 ds. R. Wentink
gasselternijveen 9.30 ds. F. 
Boer
gees 11.00 ds. B. Breunesse
gieten dk 9.30 past. Hansma
grollo 10.00 dhr. G. ter Beek
Hijken/Hooghalen antenne 
10.00 ds. P. de Vries
Hollandscheveld 10.00 en 
19.00 ds. G. Naber
Hoogersmilde de Schakel 
9.30 mw. T. Kersies
Hoogeveen gH 9.30 ds. C. 
Cluistra grk 9.30 ds. H. van 
Boeijen 19.00 ds. N. Noorlander 
Hk 9.30 ds. C. ‘t Lam ok 9.30 
mw. H. van Dijk VH 9.30 ds. J. 
Batenburg Bethesda 10.30 ds. 
A. Linde Weidesteyn 10.30 
dhr. W. Wennink. H.A.
klazienaveen kk 9.30 ds. 
Schneider
kloosterveen de ontmoe-
ting 10.00 ds. B. Urgert
meppel mk 10.00 ds. C. Huis-
man erfdeel 10.00 dhr. M. 
Rohaan
nieuw-a’dam nk 10.00 ds. J. 
Breevoort
nieuw-Balinge 10.00 ds. A. 
van Herk 19.00 ds. J. Geerts
nieuweroord ik 10.00 en rH 
19.00 ds. W. Bakker
nieuw-Weerdinge 9.30 ds. 
van Elten
nijeveen 10.00 mw. E. Winters
Pesse kPk 10.00 ds. H. Linde
rolde 10.00 ds. R. Fortuin
roden Jk 9.30 ochtendgebed 
op de Helte 9.30 ds. A. Elbert
ruinerwold/koekange BH 
9.30 ds. J. Muis
Schoonoord de Wijngaard 
9.30 kinderdienst
Sleen ok 10.00 ds. L. van 
Rikx oort
Smilde kk 9.30 ds. A. Donker

tiendeveen 10.00 ds. E. de 
Mots 15.00 ds. C. Klok
Valthermond HS 10.00 ds. J. 
Mellema
Vries dk 10.00 ds. B. Altena
Westerbork VH 10.00 ds. J. 
Schep Sk 10.00 ds. P. de Kruijff
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. A. Broekman
Zwartemeer gk 9.30 dhr. 
Broers

Zondag 22 juli 2018

aalden 10.00 ds. B. Breunesse
alteveer gk 10.00 ds. H. 
Hoogeveen
assen ak 10.00 da. W. van 
Noord de Bron 10.00 ds. L. 
v/d Peppel Jk 9.30 ds. R. Koop-
mans de Slingeborgh 10.30 
mw. A. van Beijeren
Beilen Sk 10.00 ds. V. Thur-
kow
Borger gH 10.00 n.b.
Bovensmilde Wk 9.30 ds. S. 
Kits
coevorden gk 10.00 ds. H. 
Cohen
diever gk 10.00 ds. M. Sijt-
sma. Openluchtd. 19.00 ds. H. 
Scholing
drijber gk 10.00 ds. H. Scho-
ling
dwingeloo 10.00 ds. J. Greving
een 9.30 IKR
elim Hk 10.00 dhr. Lowijs
emmen grk 10.00 ds. Rap-
poldt kapel 10.00 ds. Kajim 
opgang 10.00 ds. Fischer SH 
10.00 ds. de Korte
emmer-compascuum Het 
anker 9.30 ds. R. Wentink
gasselternijveen 9.30 ds. A. 
Hekman
gees 11.00 ds. S. Boukes
gieten Bk 9.30 ds. A. Hekman
grollo 10.00 Joke van Beveren
Hijken/Hooghalen antenne 
10.00 ds. B. Urgert
Hollandscheveld 10.00 ds. P. 
van Ool Hk 19.00 ds. R. Smit
Hoogersmilde de Schakel 
9.30 dhr. J. Wiersma
klazienaveen kruiskerk 9.30 
gez. dienst
meppel mk 10.00 ds. C. Huis-
man erfdeel 10.00 dhr. A. Klok
nieuw-a’dam nk 10.00 n.b.
nieuw-Balinge 10.00 ds. H. 
v/d Pol 19.00 ds. J. Wind
nieuweroord rH 10.00 ds. J. 
van Wijk
nieuw-Weerdinge rW 9.30 
ds. van Elten
nijeveen 10.00 ds. K. Jonker
noordscheschut gk 19.00 
dhr. A. Lowijs
Pesse kPk 10.00 ds. G. Zijl
rolde 10.00 ds. J. Ros
roden ck 9.30 ds. W. Meijles 
Jk 9.30 ds. A. Elbert
ruinerwold/koekange BH 
9.30 ds. J. Muis
Schoonoord de Wijngaard 
9.30 ds. Vrolijk
Sleen dk 10.00 dr. J. Borst
Smilde kk 9.30 ds. G. Olde
tiendeveen 10.00 ds. J. Wind 
15.00 ds. H. v/d Pol
Valthe Bk 10.00 ds. J. van 
Breevoort
Vries dk 9.30 ds. B. Altena
Westerbork VH 10.00 ds. K. 
Kwint Sk 10.00 ds. B. Metselaar
Zuidlaren dk 10.00 ds. ten 
Have
Zuidwolde gk 9.30 ds. B. 
Gras Hg 9.30 ds. H. Koolhaas
Zwartemeer gk 9.30 ds. 
Noordmans

Zondag 29 juli 2018

aalden 10.00 ds. W. Hordijk
alteveer gk 10.00 ds. H. 
Hoogeveen
assen ak 10.00 morgengebed 
Jk 9.30 ds. R. Koopmans de 
Slingeborgh 10.30 ds. J. Greive 
ok 10.00 ds. R. Busschers
Beilen Sk 10.00 ds. J. Baan
Borger gH 10.00 n.b.
Bovensmilde Wk 9.30 ds. P. 
de Vries
coevorden Hk 10.00 ds. J. 
Lambers
diever gk 10.00 mw. K. Smit. 
Openluchtd. 19.00 dhr. G. Heinen
drijber gk 10.00 ds. Raatjes
dwingeloo 10.00 ds. H. Linde
een 9.30 IKR
elim gk 10.00 ds. Heiner
emmer-compascuum Het 
anker 9.30 ds. R. Wentink
gasselternijveen 10.00 ds. J. 
Mellema
gees 10.00 da. I. Thurkow
gieten dk 9.30 ds. J. Middel-
jans
grollo 10.00 dhr. G. ter Beek
Hijken/Hooghalen kompas 
10.00 dhr. H. Harten
Hollandscheveld 10.00 dhr. Y. 
Breemes 19.00 ds. H. Scholing
Hoogersmilde de Schakel 
9.30 ds. J. de Haan
klazienaveen kk 9.30 ds. H. 
Nobel
kloosterveen de ontmoe-
ting 10.00 ds. L. v/d Peppel
meppel mk 10.00 ds. W. Sar-
olea erfdeel 10.00 ds. C. Huis-
man. H.A.
nieuw-a’dam nk 10.00 dhr. 
L. Broekman
nieuw-Balinge 10.00 ds. H. 
van Ginkel 19.00 ds. H. v/d Pol
nieuweroord rH 10.00 ds. M. 
Zoeteweij 19.00 ds. M. Klaassen
nieuw-Weerdinge 9.30 ds. J. 
Schneider
nijeveen 10.00 mw. T. Koster
Pesse kPk 10.00 ds. T. Urgerts
rolde 10.00 ds. J. Bos
roden Jk 9.30 ochtendge-
berd op de Helte 9.30 ds. W. 
Meijles
ruinerwold/koekange BH 
9.30 ds. C. v/d Meulen
Schoonoord de Wijngaard 
9.30 ds. A. Hekman
Sleen ok 10.00 ds. J. Borst
Smilde kk 9.30 ds. J. Verwaal
tiendeveen 10.00 prop. F. Pie-
rik 15.00 ds. H. van Ginkel
Valthermond HS 10.00 ds. H. 
Thon
Vries dk 10.00 ds. B. Altena
Westerbork VH 10.00 ds. F. 
de Boer Sk 10.00 mw. A. v/d 
Bunt
Zuidlaren dk 10.00 ds. ten 
Have
Zuidwolde gk 9.30 ds. K. 
Stroop Hg 9.30 ds. H. Hartogs-
veld
Zwartemeer gk 9.30 ds. F. 
Slothouber

Flevoland
 
Zondag 15 juli 2018

ens gk 9.30 ds. G. Timmer
kraggenburg 10.00 ds. A. Pal-
land
marknesse 9.30 ds. H. Procee
nagele 9.30 Guus Doorn
urk Bk 10.00 ds. G. van Zan-
den 17.00 ds. J. Staat Pk 10.00 
ds. D. Hellinga 17.00 ds. E. de 
Groot de Poort 10.00 ds. E. de 
Groot 17.00 ds. G. van Zanden
Zeewolde 10.00 ds. L. Boot. 

H.A.
Zondag 22 juli 2018

ens gk 9.30 ds. E. Jans
kraggenburg 10.00 dhr. J. Smit
marknesse 9.30 ds. M. Jong-
sma
nagele 9.30 ds. Aalbersberg
urk Bk 10.00 ds. E. de Groot 
17.00 ds. G. van Zanden Pk 
10.00 ds. G. van Zanden 17.00 
ds. J. Griffioen de Poort 10.00 
ds. R. van Elderen 17.00 ds. E. 
de Groot
Zeewolde 10.00 ds. L. Boot

Zondag 29 juli 2018

ens gk 9.30 ds. G. Timmer
kraggenburg 10.00 da. C. Aal-
bersberg
marknesse 9.30 n.b.
nagele 9.30 n.b.
urk Bk 10.00 ds. A. v/d Spek 
17.00 ds. G. van Zanden Pk 
10.00 ds. G. van Zanden 17.00 ds. 
D. Hellinga de Poort 10.00 ds. 
D. Hellinga 17.00 ds. J. Posthumus
Zeewolde 10.00 ds. G. Bikker

overijssel

Zondag 15 juli 2018

almelo Bleek 10.00 da. M. 
Schwarz de ontmoeting 
10.00 ds. C. Elsinga grk 10.00 
past. G. v/d Kamp Pk 10.00 ds. 
M. Montagne eugeria 10.30 da. 
J. Vedders Zgt 10.30 da. A. 
Stienstra. H.A.
Beerzerveld 10.00 ds. G. Obe-
rink
Belt-Schutsloot 9.30 ds. H. 
Lowijs
Bergentheim ok 9.30 da. G. 
Rohaan. Jeugdd. 19.00 ds. H. 
Schipper
Berkum HH 9.30 ds. G. Wijn-
stok
Blankenham 10.00 da. R. v/d 
Hucht
Blokzijl/Scheerwolde grk 
10.00 ds. C. Aalbersberg
Borne ok 10.00 ds. J. Meijer 
dijkhuis 10.00 ds. G. Veening
Bruchterveld 10.00 da. R. 
Doorn. H.A.
daarle 9.30 ds. B. Heusinkveld 
19.00 ds. E. Prins
daarlerveen 9.30 ds. G. van 
Asselt 19.00 ds. H. de Jong
dalfsen grk 9.30 ds. H. Schip-
per 16.30 sing-in oudleusen 
9.30 ds. A. Tol
dedemsvaart antenne 14.30 
ds. J. Zondag Vdk 9.30 ds. K. 
van Staveren
de krim Pk 10.30 ds. G. 
Rohaan. Openluchtd.
delden oB 10.00 n.b.
den Ham gk 9.30 ds. R. van 
Hornsveld 19.00 ds. G. Doorn 
Hk 19.00 ds. de Goeijen dk 
10.00 ds. G. de Goeijen
diepenheim 10.00 ds. A. 
Braakman
enschede ok 10.00 ds. H. 
Siebert lonneker 10.00 ds. 
W. Jansen usselo 10.00 ds. 
O. Haasnoot Bk 10.00 ds. B. 
Trouwborst ZP 10.30 mw. W. 
de Jong HZ 10.00 ds. B. Wijn-
bergen
enter 9.30 en 19.00 ds. F. den 
Oudsten
genemuiden gk 9.30 en 
19.00 ds. I. Postma grk 9.30 
ds. J. Tadema 15.00 ds. J. Ouwe-
hand Hc 9.30 prop. B. Ouwe-
hand

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

Wij lezen vandaag

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

Zo 15 juli
Ef. 1:7-14

ma 16 juli
Ef. 1:15-23

di 17 jul
Ps. 14

Woe 18 jul
Klaagl. 1:1-11

do 19 jul
Klaagl. 1:12-22

Vrij 20 jul
Klaagl. 2:1-12

Za 21 jul
Klaagl. 2:13-22

Zo 22 jul
Klaagl. 3:1-39

ma 23 jul
Klaagl. 3:40-66

di 24 jul
Klaagl. 4:1-22

Woe 25 jul
Klaagl. 5:1-22

do 26 jul
Richt. 1:1-21

Vrij 27 jul
Richt. 1:22-36

Za 28 jul
Richt. 2:1-5

Zo 29 jul
Richt. 2:6-15

ma 30 jul
Richt. 2:16-23

di 31 jul
Richt. 3:1-6

Wo 1 aug
Ef. 2:1-10

do 2 aug
Ef. 2:11-22

Vrij 3 aug
Richt. 3:7-11

Za 4 aug
Richt. 3:12-31

Lees verder op pagina 10

drenthe



zondag 15 juli 2018 9

H.A.
Zondag 22 juli 2018

ens gk 9.30 ds. E. Jans
kraggenburg 10.00 dhr. J. Smit
marknesse 9.30 ds. M. Jong-
sma
nagele 9.30 ds. Aalbersberg
urk Bk 10.00 ds. E. de Groot 
17.00 ds. G. van Zanden Pk 
10.00 ds. G. van Zanden 17.00 
ds. J. Griffioen de Poort 10.00 
ds. R. van Elderen 17.00 ds. E. 
de Groot
Zeewolde 10.00 ds. L. Boot

Zondag 29 juli 2018

ens gk 9.30 ds. G. Timmer
kraggenburg 10.00 da. C. Aal-
bersberg
marknesse 9.30 n.b.
nagele 9.30 n.b.
urk Bk 10.00 ds. A. v/d Spek 
17.00 ds. G. van Zanden Pk 
10.00 ds. G. van Zanden 17.00 ds. 
D. Hellinga de Poort 10.00 ds. 
D. Hellinga 17.00 ds. J. Posthumus
Zeewolde 10.00 ds. G. Bikker

overijssel

Zondag 15 juli 2018

almelo Bleek 10.00 da. M. 
Schwarz de ontmoeting 
10.00 ds. C. Elsinga grk 10.00 
past. G. v/d Kamp Pk 10.00 ds. 
M. Montagne eugeria 10.30 da. 
J. Vedders Zgt 10.30 da. A. 
Stienstra. H.A.
Beerzerveld 10.00 ds. G. Obe-
rink
Belt-Schutsloot 9.30 ds. H. 
Lowijs
Bergentheim ok 9.30 da. G. 
Rohaan. Jeugdd. 19.00 ds. H. 
Schipper
Berkum HH 9.30 ds. G. Wijn-
stok
Blankenham 10.00 da. R. v/d 
Hucht
Blokzijl/Scheerwolde grk 
10.00 ds. C. Aalbersberg
Borne ok 10.00 ds. J. Meijer 
dijkhuis 10.00 ds. G. Veening
Bruchterveld 10.00 da. R. 
Doorn. H.A.
daarle 9.30 ds. B. Heusinkveld 
19.00 ds. E. Prins
daarlerveen 9.30 ds. G. van 
Asselt 19.00 ds. H. de Jong
dalfsen grk 9.30 ds. H. Schip-
per 16.30 sing-in oudleusen 
9.30 ds. A. Tol
dedemsvaart antenne 14.30 
ds. J. Zondag Vdk 9.30 ds. K. 
van Staveren
de krim Pk 10.30 ds. G. 
Rohaan. Openluchtd.
delden oB 10.00 n.b.
den Ham gk 9.30 ds. R. van 
Hornsveld 19.00 ds. G. Doorn 
Hk 19.00 ds. de Goeijen dk 
10.00 ds. G. de Goeijen
diepenheim 10.00 ds. A. 
Braakman
enschede ok 10.00 ds. H. 
Siebert lonneker 10.00 ds. 
W. Jansen usselo 10.00 ds. 
O. Haasnoot Bk 10.00 ds. B. 
Trouwborst ZP 10.30 mw. W. 
de Jong HZ 10.00 ds. B. Wijn-
bergen
enter 9.30 en 19.00 ds. F. den 
Oudsten
genemuiden gk 9.30 en 
19.00 ds. I. Postma grk 9.30 
ds. J. Tadema 15.00 ds. J. Ouwe-
hand Hc 9.30 prop. B. Ouwe-
hand

agenda

Woensdag 18 juli 
Orgelconcert met Theo Jellema, 
Smilde, Koepelkerk, 20.00 uur

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

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

Woensdag 1 augustus
Orgelconcert met Everhard 
Zwart, Smilde, Koepelkerk,  
20.00 uur

Woensdag 1 augustus
Orgelconcert met Eeuwe Zijlstra, 
Coevorden, Hervormde Kerk, 
Kerkstraat 6, 20.00 uur, € 9 (t/m 
18 jaar € 5)

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

Woensdag 22 augustus
Orgelconcert met Jetty Podt, 
Coevorden, Hervormde Kerk, 
Kerkstraat 6, 20.00 uur, € 9 (t/m 
18 jaar € 5)

Zondag 15 juli
Afscheidsdienst i.v.m. emeritaat 
ds. J. van Breevoort, Nieuw-
Amsterdam, Noorderkerk, Vaart 
NZ 139, 10.00 uur 

dinsdag 17 juli 
Zomerzangavond met ds. J. v.d. 
Berg, Gerco Eggink en Peter en 
Engbert, 20.00 – 22.00 uur (deur 
open om 19.15 uur), Dwingeloo, 
Brug-Es Kerk, toegang vrij, wel 

Vrijdag 20 juli
Netwerk café 23+, Enschede, 
Ontmoetingskerk, Varviksingel 
139, 17.30 – 19.30 uur, € 3

tot en met zaterdag 21 juli
Verkoop-expositie Gerda Pel-
ger (schilder en beeldhouwer), 
Deventer, Etty Hillesum Cen-
trum, Roggestraat 3

Zaterdag 21 juli en  
4 augustus
Synagoge-dienst voor Joden en 
niet-Joden. Georganiseerd door 
Messiaanse Sjoel, De Fontein, 
Twijnerstraat 6, Borne, 11.00 uur

dinsdag 24 juli 
Zomerzangavond met ds. H. van 
Ark en Gerco Eggink, 20.00 – 
22.00 uur (deur open om 19.15 
uur), Dwingeloo, Brug-Es Kerk, 
toegang vrij, wel collecte 

dinsdag 31 juli 
Zomerzangavond met dhr. G.J. 
Heinen, Geert Meijer, Zwier v.d. 
Weerd en W.J. Tinke, 20.00 – 
22.00 uur (deur open om 19.15 
uur), Dwingeloo, Brug-Es Kerk, 
toegang vrij, wel collecte

muziekagenda

Informatie voor de (muziek)agenda kunt u

mailen naar: nieuws@gezamenlijkzondagsblad.nl

door irene VoorintHolt

Al in de jaren 70 was Hans Nobel 
docent Oude Testament aan de 
catechetenopleiding Groningen 
(een voorloper van de TVG) 
en later zelfs cursusleider. Hij 
was toen nog student theolo-
gie, daarna werd hij predikant in 
Blokzijl en vervolgens in Coe-
vorden. Hij promoveerde (Oude 
Testament) en bleef ook lesgeven 
aan de Noordelijke Hogeschool 
Leeuwarden (destijds Noordelijke 
Leergangen). Maar in de eerste 
plaats voelt hij zich pastor. Hoe-
wel al jaren met emeritaat, gaat 
hij nog altijd voor in diensten en 
verleent hij 16 uur per week bij-
stand in het pastoraat. 

godsvraag
Hoe gaat het er in zijn lessen 
TVG aan toe? Nobel: “Ik richt 
mij in groep 1 vooral op het leren 
delen van de godsvraag van nu. 
Uitgangspunt is: ingaan op wat 
mensen persoonlijk te berde 
brengen. Als inleiding presenteer 
ik twee dia’s. Op de ene staat: 
God? en op de andere: Niemand 
heeft ooit God gezien. De vraag 
naar God laat ik op alle mogelijke 
manieren open. In de eerste brief 
van Johannes lezen we: “Niemand 
heeft God ooit gezien. Maar als 
we elkaar liefhebben, blijft God 

in ons en is zijn liefde in ons ten 
volle werkelijkheid geworden. In 
het vak dogmatiek gaat het ook 
om afleren: de cursisten moeten 
spreekwoordelijk eerst de han-
den leeg hebben, voordat ze wat 
nieuws kunnen ontvangen.”

er gebeurt wat
Over het lesgeven zegt Nobel: 
“Heerlijk, er is er in ieder geval 
één die leert. Mensen zeggen 
vanuit hun beleving dingen die 
mij dwingen om dit zelf weer te 
doordenken.” Na een les gaat hij 
vooral tevreden weer naar huis; 
“Altijd leuk dit soort overdrachts-
processen, er gebeurt wat.” Maar 
moe is hij dan ook, moe maar vol-
daan. “Er borrelt altijd heel veel 
in me en ik denk en praat met 
hoge snelheid.” 

alternatieve kerk
“Voor de bagage die cursisten 
hier komen halen, moet ook 
ruimte zijn in hun eigen kerk”, 
vindt Nobel: “Dat is iets wat ik 
zou wensen. Hun vragen doen er 
toe. Wat ze hier hebben ervaren, 
moeten ze door kunnen geven. 
Op de cursus lijkt het soms wel 
een alternatieve kerk.” Nobel 
vindt alle ideeën en vragen die 
mensen inbrengen van waarde. 
“Dat vat ik op als een vorm van 
vernieuwing.” 

Hans Nobel docent TVG in Assen:

Hans Nobel is docent TVG (Theologische Verdieping voor Geïnteres-
seerden). Hij geeft het vak dogmatiek. Lesgeven doet hij al jaren en nog 
steeds met groot enthousiasme.  

Hans Nobel is een enthousiaste docent en theoloog 

“Er is er in ieder 
geval één die leert”

Lees verder op pagina 10

De TVG is een driejarige cursus 
Theologische Verdieping voor 
Geïnteresseerden. Oorspronke-
lijk stonden de letters voor The-
ologische Vorming Gemeentele-
den. De cursus in Assen wordt 
gegeven op de dinsdagochten-
den: www.tvgassen.nl   

De cursus in Groningen is op 
de maandagavonden:  
www.tvg-groningen.nl

Irene Voorintholt neemt deel aan de vervolgcursus 

(één keer per maand). Ze is lid van de commissie 

Werving en Publiciteit.

door dS. a. Hekman, aSSen

Jacobs vlucht. 
een fami-
liesaga uit de 
gouden eeuw. 
craig Harline. 
Uitg. Vantilt Nij-
megen 2017 Prijs 
€ 24,95

Een boeiend boek over de tijd na 
de reformatie in Nederland. Het is 
een saga die zich over drie gene-
raties uitstrekt, tijdens en rond-
om de dramatische jaren van de 
opstand tegen Spanje. Het tekent 
de gevolgen van bekering van 
rooms-katholicisme naar de refor-
matie voor een domineesfamilie. 
De kerkhistorische setting van 
het verhaal laat ons zien hoe het 
toeging in kerkelijk gereformeerd 
Nederland. Een menselijk verhaal 
vol hartstocht en verdriet.

de kracht van 
luther. tanja 
kootte red. 
Uitg. WBOOKS, 
Zwolle 
2017. ISBN 
9789462582255. 

Prijs € 24,95 
In dit boek bij de tentoonstel-

ling Luther. 500 jaar Reformatie 
van Museum Catharijneconvent 
worden in een drieluik op twaalf 
verschillende manieren, van-
uit kerkhistorisch, theologisch, 
kunsthistorisch en boekhistorisch 
gezichtspunt, aspecten van de 
reformatie in Nederland in kaart 
gebracht. Het is thematisch-his-
torisch van opzet, met aandacht 
voor de actuele betekenis van 
de reformatie. Een prachtig boek 
met veel illustraties.

de reforma-
tie. Breuk in 
de europese 
geschiedenis 
en cultuur. 
Huib leeu-

wenberg, Henk Slechte en 
theo van Staalduine, red. 
Uitg.WalburgPers, Zutphen  2017. 
Prijs €  49,95. 
Een voornaam uitgegeven boek-
werk over de Reformatie en zijn 
gevolgen. Vijftien kerk- en cultuur-
historici laten hun licht schijnen 
over uiteenlopende onderwerpen. 
Boekdrukkunst en humanisme, 
verhouding Lutheranisme en joden-
dom, strijd tussen Luther en de 
paus, verhouding kerk en overheid, 
de wederdopers, lutheranisme en 
calvinisme in Nederland, de beel-
dende kunst, de beeldenstorm, 
eredienst en volkstaal, muziek en 
kunst. Rijk voorzien van illustraties 
is dit boek een pracht naslagwerk.

boekbesprekingen rtv-tips

dinsdag 24 juli
kro-ncrV | nPo3 | 21.00
reünie:21
In deze laatste aflevering van Reü-
nie:21 komen oud-klasgenoten 
van groep 8 van basisschool Teun 
de Jager uit Schoorl weer bij 
elkaar. 

Woensdag 25 juli
ntr | nPo2 | 21.15
Hoop en Wanhoop in het 
midden-oosten
In de televisieserie ‘Hoop en 
Wanhoop in het Midden-Oosten’ 
vertellen ooggetuigen en deskun-
digen over sleutelmomenten in de 
geschiedenis van het Midden-Oos-
ten. In deze uitzending wordt de 
stichting van Israël in 1948 belicht.

Woensdag 25 juli
eo | nPo2 | 22.40
2 doc: Butterfly city
De Litouwse stad Visaginas werd 
in de Sovjettijd gebouwd rond 
een kerncentrale, die nog voor 
hij goed en wel in werking trad 
werd gesloten. Nu heerst er hoge 
werkeloosheid en van integratie 
is in het nieuwe Litouwen geen 
sprake.

donderdag 26 juli
aVrotroS | nPo2 | 22.45
Francine Houben
Rotterdam is de stad waar moder-

ne architectuur de skyline bepaalt. 
Rotterdam is ook de stad waar 
Francine Houben woont en haar 
eigen huis ontwierp en bouwde. Ze 
is gevraagd om mee te denken over 
de plannen voor Rotterdam-Zuid.

Zaterdag 28 juli
eo | nPo2 | 18.55
Bushpiloten
In Suriname helpt Andy’s zoontje 
Stefan bij het wassen van het vlieg-
tuig. Stefan deelt zijn vaders liefde 
voor vliegtuigen. Andy’s vrouw 
Jacobine bezoekt het gezin van een 
ex-gedetineerde.

Zondag 29 juli
eo | nPo2 | 9.55
de kapel
Jezus volgen maakt blij. Dwars 
door tegenslag toch ook vreugde 
vinden in jouw leven. Is zoiets 
mogelijk? Ds. Orlando Bottenbly 
zal daar in deze uitzending ant-
woord op geven.

dinsdag 31 juli
eo | nPo2 | 15.10
de opvoeders
Hoe verdeel je aandacht en ener-
gie bij een energieke meerling. 
Hoe maak je een kind mediawijs? 
Wat is de ideale balans tussen 
grenzen stellen en loslaten van 
pubers? De Opvoeders toont een 
wereld van herkenning van iedere 
ouder en helpt ons om te leren 
van elkaar.
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giethoorn Pg 10.00 ds. A. van 
Waard
Hardenberg Sk 19.00 ds. P. 
Noordmans de matrix 9.30 
ds. M. Voet radewijk 10.00 
n.b Hk 10.00 ds. P. Noordmans 
cFH 10.30 dhr. J. Smit Witte 
kerk 10.00 dhr. H. Berends 
oostloorn 10.30 n.b.
Hasselt ichthus 9.30 ds. J. 
Smit
Heino 9.30 Hans van Solkema
Hellendoorn Pk 8.45 en 
10.30 ds. G. Zijl dk 19.00 ds. 
R. Perk kW 9.30 ds. R. Perk 
kZ 10.15 ds. L. Jansen
Holten dk 9.30 ds. J. Wegerif 
19.00 ds. H. Koetsveld
kampen oH 9.30 ds. R. Vis-
singa
kamperveen 8.30 drs. Dekker
lemelerveld Bk 9.30 ds. C. 
Benard
lutten lk 10.00 ds. W. Piksen
mariënberg Sk 9.30 ds. R. 
Biewinga 19.00 ds. L. van Rik-
xoort
nieuwleusen grk 9.30 ds. 
K. Hazeleger mk 9.30 ds. L. 
Hoekstra ok 9.30 en 19.15 ds. 
M. Develing
nijverdal rB 9.30 ds. B. v/d 
Weg 18.30 ds. H. Paas Hc 9.30 
ds. W. Kaljouw
oldemarkt Hg 9.30 ds. E. Jans 
gk 9.30 dhr. J. ter Horst
rijssen gk 9.30 ds. S. Ris 
19.00 ds. J. Post
rouveen 11.00 ds. E. Engberts
Sibculo kk 9.30 ds. J. Droog-
endijk Fk 9.30 n.b.
Schuinesloot 9.30 ds. E. de 
Bruin
Sint Jansklooster Jk 10.00 ds. 
H. Heslinga 19.00 ds. R. Horns-
veld kapel 19.00 ds. D. Wolters
Staphorst 9.00 ds. E. Egberts
Steenwijk grk 9.30 ds. W. 
Keuning oV 9.30 en eV 10.45 
ds. B. Haanstra
Steenwijkerwold 9.30 ds. E. 
van Veen
Vollenhove grk 10.00 ds. H. 
Pap mk 10.00 dhr. J. Marissen
Vriezenveen ok 9.30 ds. A. 
Veerman
Vroomshoop Het anker 9.30 
ds. F. Schipper irene 19.00 ds. J. 
Antonides
Wanneperveen 9.30 ds. W. 
Ferguson
Westerhaar 9.30 ds. W. den 
Braber. H.A.
Wierden dk 9.00, 10.45 15.00 
en 18.45 ds. T. Smink gk 9.30 
en 19.00 ds. P. Dekker Hoge 
Hexel 9.30 prop. H. Fokkert 
15.00 prop. A. Pors
Wijhe nk 10.00 da. M. Veenstra
Willemsoord 9.30 ds. G. v/d 
Dool
Wilsum 9.30 ds. A. Versteeg 
14.30 ds. Terpstra
iJsselmuiden/grafhorst gk 
9.30 ds. J. Bouma
Zwartsluis gk 10.00 ds. A. v/d 
Spek Hk 19.00 ds. J. Dekker
Zwolle ak 9.30 ds. M. de Vries 
grk 19.00 vespers Jk 9.30 ds. 
J. Olie 19.00 ds. J. van Wijk lk 
10.00 ds. M. Jonker. H.A. ok 
10.00 ds. I. Epema open kring 
9.30 drs. H. Schoorlemmer Sik 
10.00 ds. H. Evers. H.A. Stk 
9.30 ds. P. Wiekeraad

Zondag 22 juli 2018

almelo de ontmoeting 10.00 
ds. G. de Goeijen grk 10.00 da. 
G. Bunjes Pk 10.00 mw. M. Wil-
lems noach 10.00 ds. D. van 
Bart eugeria 10.30 da. J. Ved-
ders
Beerzerveld 10.00 ds. A. Bier-
ma 19.00 ds. J. Adriaanse
Belt-Schutsloot 9.30 ds. J. 
Dekker
Bergentheim ok 9.30 ds. G. 
Rohaan 10.30 ds. G. Rohaan
Berkum HH 9.30 dhr. J. Steen-
bergen
Blokzijl/Scheerwolde grk 
10.00 ds. H. Nobel
Borne ok 10.00 ds. C. Borgers 
dijkhuis 10.00 ds. G. Veening
Bruchterveld 10.00 ds. J. 
Droogendijk
daarle 9.30 ds. B. Heusinkveld 
19.00 ds. R. van Hornsveld
daarlerveen 9.30 ds. F. Schip-
per 19.00 ds. J. Antonides
dalfsen grk 9.30 ds. H. Jansen 
oudleusen 9.30 ds. I. Jansen
dedemsvaart Vdk 9.30 JZ 
de Fontein 19.00 ds. K. van 
Staveren
de krim Pk 9.30 ds. K. de 
Graaf
delden oB 10.00 ds. ten Kleij
den Ham gk 9.30 en Hk 
19.00 ds. R. van Hornsveld dk 
10.00 ds. H. Klaassen
diepenheim 10.00 mw. P. Kra-
mer
enschede ok 10.00 ds. O. 
Reitsma lonneker 10.00 ds. J. 
Bouwmeester usselo 10.00 ds. 
O. Haasnoot Bk 10.00 ds. C. 
Elsinga ZP 10.30 ds. A. Fuhrman 
HZ 10.00 past. G. Slüter
enter 9.30 ds. A. Veerman
genemuiden gk 9.30 ds. I. 
Postma 19.00 ds. Versteeg grk 
9.30 ds. J. Olie 19.00 ds. P. den 
Admirant Hc 9.30 ds. B. Weerd
giethoorn Pg 10.00 dhr. H. 
Brouwer
Hardenberg Sk 9.30 ds. P. 
Langbroek 19.00 ds. L. van Rik-
xoort radewijk 10.00 ds. A. de 
Lange Witte kerk 10.00 dhr. J. 
Berkhoff oostloorn 10.30 ds. P. 
Langbroek
Hasselt de Baak 9.30 ds. H. 
van Veldhuizen
Heino 9.30 Hans van Solkema
Hellendoorn Pk 8.45 en 
10.30 ds. J. Wassenaar dk 19.00 
drs. J. Kroeskop kW 9.30 ds. H. 
Paas kZ 10.15 ds. T. Nieuwen-
huizen
Holten kandelaar 9.30 en 
19.00 ds. S. Roozenboom
kampen oH 9.30 ds. K. Jager
kuinre 10.00 dhr. J. van Riessen
kamperveen 9.30 dhr. v/d Hart
lemelerveld Bk 9.30 ds. C. 
Benard. H.A.
lutten kk 9.30 ds. R. Poesiat
mariënberg Sk 9.30 ds. L. van 
Rikxoort
nieuwleusen grk 9.30 ds. 
G. Trouwborst mk 9.30 ds. L. 
Hoekstra ok 9.30 ds. M. Deve-
ling 19.15 ds. G. Trouwborst
nijverdal rB 9.30 ds. Y. Bree-
mes 18.30 ds. K. Hazeleger Hc 
9.30 ds. W. Kaljouw
oldemarkt gk 9.30 mw. P. 
Hellinga
Paaslo Hg 9.30 mw. H. Kramer
rijssen gk 9.30 mw. R. Venema 
19.00 ds. E. v/d Veen
rouveen 11.00 ds. O. Doorn
Sibculo kk 9.30 ds. H. Dorgelo 
Fk 9.30 Hennie Velthuis
Schuinesloot 9.30 ds. W. Pik-
sen
Sint Jansklooster Jk 10.00 ds. 

H. Heslinga kapel 19.00 ds. K. 
de Graaf
Staphorst 9.00 ds. O. Doorn
Steenwijk grk 9.30 ds. B. Haan-
stra oV 9.30 n.b. eV 10.45 n.b.
Steenwijkerwold 9.30 ds. E. 
van Veen
Vollenhove grk 10.00 ds. D. 
Wolters mk 10.00 ds. G. Tim-
mer
Vriezenveen ok 9.30 ds. J. 
Wegerif
Vroomshoop Het anker 9.30 
ds. F. Schipper irene 9.30 ds. J. 
Antonides
Wanneperveen 9.30 ds. G. 
Venhuizen
Westerhaar 9.30 ds. J. Wou-
denberg
Wierden dk 9.30 ds. T. Smink 
15.00 ds. W. Zuijderduijn 18.45 
ds. B. Weerd gk 9.30, 11.15 en 
19.00 ds. P. Dekker. H.A. Hoge 
Hexel 9.30 ds. G. Röben 19.00 
ds. J. Dekker
Wijhe nk 10.00 mw. T. Urbach
Willemsoord 9.30 ds. J. v/d 
Mark
Wilsum 9.30 ds. H. van Ark 
14.30 ds. Timmer
iJsselmuiden/grafhorst gk 
9.30 ds. J. Renkema
Zwartsluis gk 10.00 ds. H. ter 
Beek 19.00 ds. A. Bloemendal
Zwolle ak 9.30 ds. S. v/d Zee 
grk 19.00 vespers Jk 9.30 ds. 
H. de Leede 19.00 ds. J. Boer lk 
10.00 ds. M. Jonker ok 10.00 
ds. W. Hortensius 14.00 perki-
dienst open kring 9.30 mw. J. 
Huisman Sik 10.00 ds. H. Evers 
Stk 9.30 ds. J. van Osch

Zondag 29 juli 2018

almelo Bleek 10.00 dr. M. de 
Vries de ontmoeting 10.00 
ds. C. Elsinga grk 10.00 da. H. 
Günther Pk 10.00 ds. M. Mon-
tagne eugeria 10.30 n.b.
Beerzerveld 10.00 ds. J. Adri-
aanse
Belt-Schutsloot 9.30 ds. A. 
Bregman
Bergentheim Wk 9.30 ds. W. 
den Braber
Berkum HH 9.30 ds. L. Brug-
graaff
Blankenham 10.00 dhr. K. de 
Lange
Blokzijl/Scheerwolde grk 
10.00 ds. R. Vissinga
Borne ok 10.00 ds. G. Veening 
dijkhuis 10.00 dhr. R. Hooger-
huis
Bruchterveld 10.00 ds. G. 
Huiskamp
daarle 9.30 ds. J. Griffioen 
19.00 ds. T. Veenstra
daarlerveen 9.30 ds. L. West-
land 19.00 ds. M. Plette
dalfsen grk 9.30 ds. A. Geer-
ling oudleusen 9.30 ds. H. 
Schipper
dedemsvaart Vdk 9.30 ds. 
K. van Staveren de Fontein 
19.00 ds. J. Woudenberg
de krim Pk 9.30 ds. H. Paas
delden oB 10.00 n.b.
den Ham gk 9.30 en 19.00 
ds. H. de Haan dk 10.00 ds. H. 
Klaassen 19.00 ds. J. van Osch
diepenheim 10.00 n.b.
enschede ok 10.00 ds. J. 
Zuurmond lonneker 10.00 ds. 
R. Vedders usselo 10.00 da. 
M. Schepers Bk 10.00 ds. J. v/d 
Mark ZP 10.30 drs. A. Peijnen-
borg HZ 10.00 mw. M. ten Thij
enter 9.30 ds. J. Maliepaard 
19.00 ds. C. Elsinga
genemuiden gk 9.30 ds. 
Veenstra 19.00 ds. de Bruijn 
grk 9.30 ds. L. Talsma 19.00 

ds. P. de Jager Hc 9.30 ds. M. 
Visser
giethoorn Pg 10.00 ds. H. 
Zeefat
Hardenberg Hök 10.30 ds. A. 
de Lange radewijk 10.00 ds. 
P. Noordmans cFH 10.30 n.b. 
Witte kerk 10.00 ds. L. van 
Rikxoort oostloorn 10.30 n.b.
Hasselt ichthus 9.30 ds. P. 
Hofland
Heino 9.30 Hans van Solkema
Hellendoorn Pk 8.45 en 
10.30 ds. G. van Asselt dk 
19.00 dr. J. Wassenaar kW 9.30 
ds. H. Berkhoff kZ 10.15 ds. A. 
de Vries
Holten dk 9.30 mw. Kramer 
19.00 ds. A. de Lange
kampen oH 9.30 drs. B. v/d 
Kamp
kamperveen 9.30 ds. Versteeg
lemelerveld Bk 9.30 ds. L. 
den Besten
lutten lk 10.00 ds. A. Lang-
hout
mariënberg Sk 9.30 ds. G. de 
Goeijen 19.00 ds. L. van Rik-
xoort
nieuwleusen mk 9.30 ds. G. 
Trouwborst ok 9.30 ds. M. 
develing 19.15 ds. G. Trouw-
borst
nijverdal rB 9.30 ds. W. Kal-
jouw 18.30 ds. B. v/d Weg Hc 
9.30 ds. B. v/d Weg
oldemarkt Hg 9.30 mw. H. 
Kramer gk 9.30 drs. G. Ven-
huizen
rijssen gk 9.30 Arjen Uil 
19.00 ds. E. v/d Veen
Sibculo Fk 9.30 gastpred.
Schuinesloot 9.30 E. de Bruin
Sint Jansklooster Jk 10.00 ds. 
H. Heslinga kapel 19.00 ds. H. 
de Kok
Staphorst 9.00 ds. G. Kuiper

Steenwijk grk 9.30 ds. D. Vis-
ser oV 9.30 ds. B. Haanstra eV 
10.45 ds. B. Haanstra
Steenwijkerwold 9.30 mw. L. 
Brugmans
Vollenhove grk 10.00 ds. D. 
Wolters mk 10.00 ds. F. Wes-
termann
Vriezenveen ok 9.30 ds. B. 
Breunesse
Vroomshoop Het anker 9.30 
ds. J. Droogendijk irene 9.30 
ds. F. Schipper
Wanneperveen 9.30 ds. W. 
Menkveld
Westerhaar 9.30 ds. G. Zijl
Wierden dk 9.30 prop. R. 
van Wetering 15.00 ds. J. Dek-
kers 18.45 ds. A. Groeneveld 
gk 9.30 ds. G. Heinen 19.00 
ds. P. Dekker Hoge Hexel 9.30 
dhr. J. Bredenhoff 19.00 dhr. H. 
Berkhoff
Wijhe nk 10.00 da. M. Veen-
stra. H.A.
Willemsoord 9.30 ds. K. Jon-
ker
Wilsum 9.30 ds. H. van Maanen 
14.30 ds. A. Versteeg
iJsselmuiden/grafhorst gk 
9.30 dhr. C. van Vliet
Zwartsluis gk 10.00 ds. H. ter 
Beek Hk 19.00 ds. A. v/d Spek
Zwolle ak 9.30 ds. N. Eygen-
raam grk 19.00 vespers Jk 
9.30 ds. J. Viergever 19.00 ds. 
H. de Jong lk 10.00 n.b. ok 
10.00 ds. E. van Veen open 
kring 10.30 ds. E. van ’t Slot 
Sk 10.00 dhr. B. v/d Stouwe
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ProteStantSe kerk
Beroepen
te Hazerswoude (herv.) en te 
Herwijnen (geref.), ds. A.B. van 
Campen te Poederoijen en Loe-
vestein (herv.)
te Sint anthoniepolder 
(herv.), ds. J. Lohuis te Scherpe-
nisse (herv.)
te Sleeuwijk (herv.), ds. A.H. 
Blom te Oudenhoorn, die dit 
beroep heeft aangenomen
te drachten (wijk Zuid), ds. P.L. 
Smilde te Alphen aan den Rijn 
(De Lichtkring), die dit beroep 
heeft aangenomen

aangenomen
naar Scharnegoutum-loën-
ga, prop. L. Weima te Utrecht
naar rotterdam-Hillegers-
berg (herv.), ds. J.H. Reijm te 
Alblasserdam (herv.)

Bedankt
voor Bodegraven-nieuwer-
brug (herv. wijk 2), ds. G. Lustig 
te Zeist (herv.)
voor Hoevelaken (herv. wijk 
Oost), ds. R.W. de Koeijer te 
Bilthoven (herv. wijkgem. De 
Ark)
voor lienden (herv.), ds. E. de 
Mots te Rijssen (herv. wijk 3)

gereF. kerken (VriJg.)
Beroepen
te amersfoort-Zuid, kand. 
H.D. Groeneveld te IJsselmuiden

aangenomen
naar rankweil (Oostenrijk, 
voor gemeentestg. in Graz), ds. 

P. Drost te Delfzijl, die bedankte 
voor Ten Boer

HerSteld HerV. kerk
Beroepen
te nederhemert, ds. D. Zoet 
te Ouddorp

cHr. gereF. kerken
Bedankt
voor Zoetermeer (NGK/
CGK), ds. A. Mak te Broekster-
woude (Petrusgemeente)

gereF. gemeenten
Beroepen
te Houten, ds. P.G. Heijkamp te 
Emmeloord
te Stolwijk, ds. A.T. Huijser te 
Sliedrecht

aangenomen
naar Werkendam, kand. H.J. 
Agteresch te Capelle aan den IJs-
sel, die bedankte voor de overige 
op hem uitgebrachte beroepen
naar Zwijndrecht, kand. H.E.P. 
Fortuyn te Vianen, die bedankte 
voor de overige op hem uitge-
brachte beroepen
naar Scherpenisse, kand. M. 
Blok te Ermelo, die bedankte 
voor de overige op hem uitge-
brachte beroepen

gereF. gem. in neder-
land
aangenomen
naar gouda (Gerbrandyweg), 
ds. A. Geuze te Chilliwack (Bri-
tish Columbia, Canada), die 
bedankte voor Kruiningen en 
voor Nieuwerkerk aan den IJssel

komen en gaan

Mail naar nieuws@ 
gezamenlijkzondagsblad.nl

Gratis plaatsing!

ZendingSmiddag  
Van de kerk?

Mail naar nieuws@ 
gezamenlijkzondagsblad.nl

Gratis plaatsing!

BiJZondere tHemadienSt?

nieuWS Voor Het gZ?
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Zondag 15 juli. Ds. C. Aalbers-
berg (Emmeloord). Grote Kerk 
Blokzijl. Organist: Stephan van 
Dokkum. Collecte: 1e diaconie, 
2e eigen kerk, 3e fonds geluidsin-
stallatie. 
Zondag 22 juli. 10.00u ds H. 
Nobel (Hoogeveen). Grote kerk 
Blokzijl. Organist: Stephan van 
Dokkum. Collecte: 1e diaconie, 
2e eigen kerk, 3e onderhouds-
fonds De waaier.
Zondag 29 juli. 10.00u ds 
R.Vissinga (Kampen). Grote kerk 
Blokzijl. Organist: Corry van den 
Berg. Collecte: 1e diaconie, 2e 
eigen kerk, 3e orgelfonds. 
Komende zondagen. Zijn 
alle diensten om 10.00uur in de 
grote kerk in Blokzijl. Er zijn ver-
schillende voorgangers. Organis-
ten variëren. Van harte wensen 
we elkaar gezegende diensten 
toe! Steeds is er zoals gebrui-
kelijk na afloop koffiedrinken en 
ontmoeting. Je bent steeds van 
harte welkom! Kom je ook? Doe 
gewoon mee? 
Pastoraat. We leven mee met 
de kinderen en kleinkinderen van 
Mw Janny Timmerman-Winters 
nu zij, moeder en oma er niet 
meer is op het vertrouwde plek-
je aan de Wetering. Jongstleden 
maandag 2 juli was de uitvaart-
dienst hier in deze kerk, waarna 
zij is begraven in Scheerwolde. 
Dat zij allen de kracht en nabij-
heid van de Vader in de hemel 
mogen ervaren is ons gebed!
Peter Roskam, Ettenlandseweg 
6A Marknesse is nu weer thuis. 
En gelukkig gaat `t ietsje beter! 
Dat er verdere verbetering mag 
volgen is onze bede!
Jan Dragt, Zuiderzeeweg 8, 
Blokzijl, kreeg slecht nieuws te 
horen over de uitslagen van de 
onderzoeken, die na zijn long-
ontsteking plaats vonden. Nader 
onderzoek zal uitwijzen welke 
behandeling er mogelijk zal zijn. 
En met Jansje Dragt, Zuiderzee-
weg 8 Blokzijl gaat het gelukkig 
goed na de oogoperatie in Gro-
ningen. We leven mee in dit alles 
door gebed en aandacht!
Ronnie Woud, de Rits 5, Blokzijl, 
leeft nog steeds met de gevolgen 
van het `trekkerongeluk` wat 
hem is overkomen en wat maar 
niet wil verbeteren.
Komende week zal hij weer 
geopereerd worden en hopelijk 
zal dat resultaat opleveren. Ook 
met hem en zijn gezin en ook zijn 
moeder Froukje Woud leven we 
mee!
Al deze namen, maar ook al 
die andere namen, waarvan wij 
weten, mogen gekend zijn bij 
onze hemelse Vader. Laten we 
zijn hulp en zijn nabijheid zoe-
ken! Wees er zeker van, dat Hij 

ons zal horen als we Hem zoe-
ken willen.
Henk.

Steun in de rug
Dat heb je soms. 
Je weet je geen raad.
Je weet niet hoe of wat, hoe het nu 
met je gaat.
Je hebt het helemaal gehad.
En juist dan onverwacht wat je niet 
had gedacht
vind jij je weg terug. 
Zijn hand is een steun in de rug.
Lied 785

Agenda. Zondag 15 juli even-
eens dienst in de Grote Kerk. 
Zondag 22 juli dienst in de grote 
kerk om 10.00uur. Zondag 29 juli 
eveneens dienst in de grote kerk 
ook om 10.00uur. 
Bezoekdienstkalender. Jarig 
op 10 juli dhr J.B.Rabbinge, 75 
jaar, Barend Loosweg 17, op 20 
juli dhr G de Boer, 89 jaar, Bof-
fersweidje 32. Op 12 juli is het 
echtpaar K.Elzinga en T.Elzinga-
de Vries, Noorderkade1, 45 jaar 
getrouwd. U, allen van harte 
gefeliciteerd en een hele fijne dag 
gewenst. Voor de bezoekdienst 
is er een gift ontvangen van € 
5.00. Hiervoor heel hartelijk 
dank. Namens de bezoekdienst 
Marie Dijkman-van der Sluis.
Facebook. Wordt vriend op 
facebook van de kerk Blokzijl- 
Scheerwolde en we delen met u 
en jou de bijzondere activiteiten, 
die er zijn in en om de kerk!
KinderKerk Blokzijl Scheer-
wolde. KinderKerk is er voor 
groep 1-3 tijdens de dienst in de 
Waaier vanaf 10 uur. KinderKerk 
voor groep 4-8 is er tijdens de 
dienst in de consistorie van de 
Grote Kerk, de kinderen gaan 
na de eerste schriftlezing naar 
de KinderKerk en komen na de 
collecte weer terug in de dienst. 
De KinderKerk heeft een eigen 
collecte. Tijdens de diensten 
in Scheerwolde, speciale dien-
sten of projecten worden de 
kinderen van groep 1-3 ook in 
de kerk verwacht. Dit is tijdens 
Advent en de Veertigdagentijd 
periode en met speciale diensten 
zoals Kerst, Palmpasen, Pasen, 
Pinksteren, School-Kerk dienst, 
Dopen en de Startzondag
Kopij eerstvolgende nummer 
voor het nummer dat vrijdags 
uitkomt: kopij tot uiterlijk zater-
dagmiddag 12.00 uur naar  
Henk van Dalen hvandalen03@
hetnet.nl

Op zondag 15 juli gaat om 
10.00 uur onze eigen predikant 
ds. Astrid van Waard - Pieterse 
voor. De organist is de heer S. 
Huismans en de ouderling van 
dienst is de heer J. Smit. De uit-
gangscollecte is bestemd voor de 

bloemencommissie. 
Op zondag 22 juli gaat de heer 
H.J. Brouwer uit Rouveen voor. 
De ouderling van dienst is de 
heer J. Bouwmeester en de orga-
nist is mevrouw M. Withaar. De 
uitgangscollecte is voor de het 
jeugdwerk.
Op zondag 29 juli gaat ds. 
H.D. Zeefat uit Wijhe voor. De 
organist is de heer J. Floor en de 
ouderling van dienst is mevrouw 
M. Petter. De uitgangscollecte 
is bestemd voor het Streekver-
band.
Tijdens de diensten zal er oppas 
aanwezig zijn voor de kleintjes. 
Kerkvervoer: Hans Spitzen, tel. 
360322.
Collecten opbrengsten. Zon-
dag 1 juli: Kerk €88,65 en de dia-
conale collecte tijdens de open-
luchtdienst bedroeg € 156,48 
en was bestemd voor de ”Swim 
for Cancer”, die dat weekend in 
Giethoorn werd gehouden. De 
uitgangscollecte bedroeg € 22,80 
en zal worden besteed aan eigen 
gemeente werk. Het speciale 
windbestendige bloemstuk is als 
dank voor inzet aan de fanfare de 
Wieden overhandigd.
Zondag 8 juli: Kerk € 57.- en 
Diaconie € 56,29. De uitgangs-
collecte bedroeg € 82,70 en was 
bestemd voor het onderhoud 
van het Protestants Centrum. 
De bloemengroet was voor de 
heer R. van Waard.
Zomeren. Een periode waarin 
we even op adem komen door 
te genieten van de niet dagelijkse 
bezigheden. Dit gaat niet altijd 
voor een ieder op. Ook zijn er 
ouderen en zieken die juist in 
deze periode de bezoekjes en 
aandacht van hun familie missen, 
omdat ze o.a. op vakantie zijn. 
Ze voelen zich “eenzaam “. Een 
artikel in een krant benoemde 
dit probleem als: bbq-eenzaam-
heid. Gelukkig hebben we han-
den om daar wat aan te doen. 
Een extra telefoontje of een 
kaartje sturen als opkikkertje. 
Dat doet de ontvanger goed, 
ook om te weten dat er aan je 
gedacht wordt. 
Weet u dat handen wonder-
baar zijn? Geen apparaat ter 
wereld is zo perfect en zo veel-
zijdig. Mensenhanden zijn won-
derbaar! Ze kunnen op onvoor-
stelbaar veel wijzen bewogen 
worden. Ze bewegen van binnen-
uit en zonder energie van bui-
ten. Handen kunnen wonderen 
doen. Handen kunnen spreken 
en soms meer zeggen dan woor-
den. Handen kunnen schrijven 
wat je denkt. Handen kunnen 
tonen wat je voelt. Handen kun-
nen schilderen en muziek maken. 
Handen kunnen een droom 
boetseren en een mensenhart 
van zorgen genezen. Handen 
kunnen een vermoeide geest 
verlichten en weer tot leven 
brengen! De oude monniken 
wisten dat al eeuwen geleden en 
stonden vaste uren op het veld. 
Je handen leiden je geest naar 
buiten om tot rust te komen, om 
verfrist en vernieuwd te wor-
den. Een wijze raad: probeer in 
uw vakantie of als u thuis blijft 
uw zorgen van u af te zetten, dit 
leidt tot vermoeidheid en stress. 

Probeer deze zomer tijd te 
nemen om tot rust te komen en 
ga met uw handen aan de gang 
om tot nieuwe ideeën te komen 
en gelukkig te zijn. Tijd is geen 
snelweg tussen wieg en graf, 
maar ruimte, om te parkeren in 
de zon! (uit: alleen de optimisten 
zullen leven, Phil Bosmans )

Voor u allen een gezegende 
zomer en Gods nabijheid om tot 
rust te komen.
Een hartelijke groet van Marjolein 
Petter.

A.s. zondag 15 juli is er een 
gezamenlijke dienst in Blanken-
ham, die begint om 10.00 uur. 
Deze dienst is een topdriedienst. 
Veel liederen uit het nieuwe lied-
boek zingen we regelmatig, ande-
ren zijn nog nieuw en onbekend. 
We zingen in de dienst liederen 
uitgekozen door gemeenteleden. 
De schriftlezing is uit Marcus 
6:6b-13, waar Jezus zijn leerlingen 
in tweetallen op weg stuurt, om 
verder te gaan met zijn werk.
Zondag 22 juli is er een geza-
menlijke dienst in Kuinre die 
begint om 10.00 uur. Voorganger 
is Dhr.J.v.Riessen uit Havelter-
berg.
Zondag 29 juli is er een geza-
menlijke dienst in Blankenham 
die begint om 10.00 uur. Voor-
ganger is dan Dhr.K.de Lange uit 
Marknesse. Alvast goede diensten 
gewenst!
De kerkenraad van Blankenham 
vergadert op dinsdag 17 juli om 
20.00 uur in de kerk.
Vakantie predikant. Van 18 
juli tot en met 19 augustus ben ik 
vrij. Mocht u in deze periode een 
predikant nodig hebben, dan kunt 
u contact opnemen met de scriba 
(Blankenham) of met één van de 
kerkenraadsleden (Kuinre). Zij 
zijn op de hoogte en weten welke 
predikant beschikbaar is om te 
vervangen.
Chagall in Scherpenzeel-
Munnekeburen. Marc Chagall 
leefde van 1887 tot 1985. Zijn 
werk is wereldberoemd. De 
Hadassah-ramen ontwierp hij 
voor de synagoge van het zieken-
huis in Jeruzalem. Het zijn Bij-
belse taferelen. Zijn kleurgebruik 
is fabelachtig en nauw verbonden 
met de betekenis, die wij toe-
kennen aan de vele kleuren en 
kleurcombinaties. In het kader 
van Culturele Hoofdstad 2018 
nodigt de Stichting Zin en Beeld 
u uit voor de expositie van ori-

ginele litho´s van Marc Chagall´s 
Hadassah-Ramen. Van 1 juli tot 
12 augustus is de expositie open 
van donderdag- tot en met zon-
dagmiddag van 13.00-17.30 uur. 
De toegang is 2 euro. Informatie 
is te vinden via www.onceinthe-
wetlands.nl 
Open monumentendag 8 sep-
tember 2018 Kuinre. Op zater-
dag 8 september staat onze kerk 
weer open i.v.m. Open Monu-
mentendag. Het landelijk thema is 
dit jaar In Europa. Met dit thema 
sluit de Open Monumentendag 
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 architec-
tuurstromingen, vergelijkbare én 
onderscheidende (bouw)technie-
ken, wederzijdse inspiratie in toe-
gepaste kunsten en uitwisseling 
van kennis en wetenschap. Maar 
ook aandacht voor de historische 
context 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 vakantiebe-
stemmingen van de mensen. We 
willen u vragen een ansichtkaart 
te sturen naar onze Protestantse 
gemeente wanneer u op vakan-
tie bent. Op deze kaart moet 
een kerk afgebeeld staan. Deze 
kaarten zullen we ophangen in de 
kerk en zijn op monumentendag 
te bewonderen. Zo ontstaat er 
een kleurige collage van allerlei 
kerken van over de hele wereld. 
We hopen, dat er zoiets van de 
wereldwijde kerk zichtbaar is in 
onze kerk. De kaarten kunt u 
sturen naar: Aagje Poepjes, Hen-
ric de Cranestraat 80d, 8374 KR 
Kuinre, of Gery Polderman, Kuin-
derdiep 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.
Vakantietijd. Deze mooie 
gedachten over vakantie vieren 
vond ik op ´Mijn kerk´ Facebook. 
Ik geef hem graag aan u door.
´Levenswijsheid: Leef minder met 
je hoofd en meer met je hart
In de zomer zoek ik steeds vaker 
de stilte op. Weg van de levendige 
wereld vol drukte en rumoer, vol 
stress en plezier, waarin ik mag 
werken en leven. Die stilte zoek 
ik op in de natuur, op een cam-
ping, of in een boekje met levens-
wijze woorden. Ik ben geen lezer. 
In mijmer liever een beetje voor 
me uit. Mijn hoofd komt tot rust 
als ik de omgeving in me opneem, 
naar mensen kijk en even niets 
hoef. Jaren geleden kwam ik het 
boekje op het spoor waar deze 
uitspraak uit komt: ‘De reis van 
je hoofd naar je hart’. Een boekje 
met levenswijsheden van kloos-
terlingen. Zo’n boekje lees je 
niet: dat proef je en herkauw je. 
Mijmerend. Zo wordt vakantie 
ook een reis van je hoofd naar 
je hart. Met ons hoofd plannen 
we, bedenken we, houden we 
vast, jutten we op, gaan ervoor, 
stoppen niet, en worden moe. 
Het lijkt alsof de stilte en rust 
van vakantie me weer even laat 
voelen waar mijn hart naar uit 
gaat. Kloosterverhalen trekken 
me dan, omdat deze mensen wat 
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www.kuinreblankenham.
protestantsekerk.net
Facebookpagina van de prot.
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P. Drost te Delfzijl, die bedankte 
voor Ten Boer

HerSteld HerV. kerk
Beroepen
te nederhemert, ds. D. Zoet 
te Ouddorp

cHr. gereF. kerken
Bedankt
voor Zoetermeer (NGK/
CGK), ds. A. Mak te Broekster-
woude (Petrusgemeente)

gereF. gemeenten
Beroepen
te Houten, ds. P.G. Heijkamp te 
Emmeloord
te Stolwijk, ds. A.T. Huijser te 
Sliedrecht

aangenomen
naar Werkendam, kand. H.J. 
Agteresch te Capelle aan den IJs-
sel, die bedankte voor de overige 
op hem uitgebrachte beroepen
naar Zwijndrecht, kand. H.E.P. 
Fortuyn te Vianen, die bedankte 
voor de overige op hem uitge-
brachte beroepen
naar Scherpenisse, kand. M. 
Blok te Ermelo, die bedankte 
voor de overige op hem uitge-
brachte beroepen

gereF. gem. in neder-
land
aangenomen
naar gouda (Gerbrandyweg), 
ds. A. Geuze te Chilliwack (Bri-
tish Columbia, Canada), die 
bedankte voor Kruiningen en 
voor Nieuwerkerk aan den IJssel

Mail naar nieuws@ 
gezamenlijkzondagsblad.nl

Gratis plaatsing!

nieuWS Voor Het gZ?

Mail naar nieuws@ 
gezamenlijkzondagsblad.nl

Gratis plaatsing!

oPenlucHtSamenkomSt?

 giethoorn

Predikant Ds.A.C.J. van  
Waard-Pieterse, De Elzen 20, 
8355 CX Giethoorn, 0521-362555  
astridvanwaard@hotmail.com 
Scriba:  
Harry Besselse, p/a Beulakerweg 
78a, 8355 AK Giethoorn, 0521-
344266 scribagiethoorn@gmail.com  
giethoorn.protestantsekerk.net 
Kerkrentmeesters bankrek.nr  
NL69 RABO 0322 0010 80
Diaconie bankrek.nr: NL39 RABO 
361 2597 51
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meer afstand van de alledaagse 
drukte hebben. Net als ik nu 
op vakantie, maar straks niet 
meer… En elk jaar probeer ik 
iets van die kloosterwijsheden 
mee terug te nemen, en iets min-
der met mijn hoofd en wat meer 
met mijn hart te leven.
Quote: “Ik ben graag in de stilte 
van de natuur. Daar hoor ik 
eigenlijk altijd wel wat: zoals het 
ruisen van de wind en het fluiten 
van de vogels. Het is praktisch 
onmogelijk dat ik helemaal niets 
hoor. Stilte doet me denken aan 
water. Als dat langer stil staat, 
kan ik er beter doorheen kijken. 
Bij de stilte is het net zo: ik krijg 
inzichten en doorkijkjes die me 
anders nooit ten deel zouden 
vallen. Daarom kan ik niet zon-
der stilte leven.” (Trappist Bruno 
Gooskens, abt Mariawald
in: Leo Fijen, De reis van je 
hoofd naar je hart. Leefregels 
voor het bestaan van alledag.)

Tot slot: Ik wens ons allemaal 
mooie stille momenten toe 
waarin je hart opleeft.́
Met vriendelijke groet, 
Ds.R.v.d.Hucht

Zondag 15 juli. Aanvang: 09.30 
uur. Voorganger: ds. E. van Veen. 
Organist: Jannes Lopers. Ophaal-
dienst: dhr. H. Nijenhuis. Eind-
collecte: Stille Hulp. Lezingen: 
Jesaja 52:1-6 en Marcus 6:6b-13. 
Zomertijd is oogsttijd. Jaarlijks 
horen we in de zomertijd dit 
bijbelgedeelte. Hoe Jezus zijn 
leerlingen uitzendt: het evangelie 
gaat de wereld in om daar iets 
teweeg te brengen, uitgezonden 
om gebrokenheid te helen. Aan 
de leerlingen is het gezag gegeven 
over onreine geesten. Ze hebben 
weet van wat ten leven is en wat 
het leven vertroebelt. Alleen met 
hun woorden kunnen ze voort-
aan mensen hiervan genezen, tot 
inkeer brengen.
Zondag 22 jul. Aanvang: 09.30 
uur. Voorganger: ds. E. van Veen. 
Organist: Jannie Bennen. Ophaal-
dienst: dhr. P.H. van Buiten. Eind-
collecte: Kerkradio. Lezingen: 
Jeremia 23:1-6 en Marcus 6:30-
44. Het evangelie gaat de wereld 
in en mensen vinden weer de 
koers in hun leven. Dat begint 
met delen. Voor 200 denaries 
had je veel brood kunnen kopen! 
Maar het verhaal gaat niet over 
gekocht brood, maar brood dat 
geschonken wordt. Delen vanuit 
wat voorhanden is, geven als een 
gift. Het verhaal vertelt over een 
andere wereldorde, die haaks 
staat op de ruilhandel waar eco-
nomieën op gebaseerd zijn. Hier 
wordt verteld wat er werkelijk 
een gift is, het is een verhaal over 
de enorme kracht van de ‘homo 
donator’. Jezus geeft in het brood 
zichzelf, zoals we als mensen 
in een werkelijk cadeau aan de 
ander echt iets van onszelf geven, 
kwetsbaar zijn dus.
Zondag 29 juli. Aanvang: 09.30 
uur. Voorganger: mevr. L. Brug-
mans (Nunspeet). Organist: 
Arjan Kroes. Ophaaldienst: dhr. 
E. Kooij. Eindcollecte: Onder-
houd Kerkgebouw. 
Vakantiefoto’s gevraagd. In 
het weekeinde van Open monu-

mentendag, 8 en 9 september, 
willen we als kerk een expositie 
houden van vakantiefoto’s. Geen 
vakantiefoto’s waar u of jullie zelf 
op staan, maar van bijzondere 
gebouwen, kerken, natuur, tafe-
reeltjes of dergelijke dingen. Meer 
informatie volgt nog. We hopen 
op uw en jullie medewerking.
Bloemen. Met een hartelijke 
groet en een bemoediging zijn de 
bloemen uit de dienst van zondag 
1 juli gebracht bij de familie H.J. 
Linthorst, ten Holtheweg 52. De 
bloemen uit de dienst van zondag 
8 juli zijn met een hartelijke groet 
en een bemoediging bezorgd bij 
de familie L. Bakker, Het Schild 
12. 
Giften. Ds. van Veen heeft € 10,- 
voor de kerk ontvangen. Mevr. 
Nijenhuis heeft € 20,- voor Kerk-
dienst gemist ontvangen. En mevr. 
van den Hoofdakker € 10,- voor 
de Diaconie en € 10,- voor het 
Bloemenfonds. Hartelijk bedankt 
voor deze giften. 
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. Het leven van mensen is 
vaak een weg van op en neer. Zo 
ook in onze gemeente. Sommige 
mensen hebben veel zorg nodig. 
Er zijn ook mensen voor wie de 
toekomst onzeker is of die wach-
ten op spannenede behandelingen 
of nadere onderzoeken. En dan 
zijn er de mantelzorgers die soms 
zwaar belast worden, maar hun 
werk met veel liefde doen. Alle 
zieken en hun verzorgers sterkte 
toegewenst! Vanwege nieuwe 
privacywetgeving, waar u verder 
van zult horen, zijn we terughou-
dender geworden met vermelding 
van namen.
in memoriam klaasje Horn-
stra-Boer
Zaterdag 7 juli waren we bijeen 
in de Protestantse Kerk te Steen-
wijkerwold om afscheid te nemen 
van Klaasje Hornstra-Boer. We 
zongen de liederen die zij zelf had 
aangegeven. Ook de Bijbeltekst in 
deze afscheidsdienst, Psalm 139, 
was door haar zelf uitgekozen: ‘U 
legt uw hand op mij’. Daarnaast 
werkte ook het Protestantse 
Kerkkoor Steenwijkerwold mee 
in deze dienst. Zij was lid van 
dit koor. Klaske Hornstra-Boer 
is 81 jaar geworden en woonde 
aan de Oldemarktseweg 105. Zij 
werd geboren te Steenwijk, op de 
Gagels. Zij was de oudste van vijf 
kinderen. Na later in Gelderingen 
te hebben gewoond, verhuisde 
het gezin opnieuw, en wel naar de 
Witte Paarden. Haar vader had 
daar een boekuitleen en boek- en 
kantoorhandel. Klaske Hornstra-
Boer ging naar de Mulo te Steen-
wijk. Zij kon goed leren, sloeg 
een klas over en deed eindexa-
men met hoge cijfers. Daarna ging 
ze werken op kantoren bij diverse 
bedrijven en liet zich opleiden 
in handelscorrespondentie en 
steno. Op 10 juli 1962 trad ze in 
het huwelijk met Lo Hornstra. 
Ze kochten met hun trouwen het 
huis aan de Oldemarktseweg. Ze 
mochten het geluk ervaren van 
het krijgen van 3 kinderen: Sierd, 

Emmy en Loes. Ze stopte toen 
met het kantoorwerk, maar deed 
wel typ- en stencilwerk aan huis. 
Toen de kinderen groter waren 
ging ze weer buitenshuis werken: 
o.a. bij een incassomaatschap-
pij/Deurwaarderskantoor. Tot 
2001 heeft ze dat werk gedaan. 
Klaske Hornstra-Boer was 
betrokken bij veel activiteiten en 
groepen: leesgroepen, gym, vol-
leybal, dorpsbelang. Maar ook 
veel vrijwilligerswerk heeft ze 
gedaan: vrijwillige hulpdienst, in 
Hoogthij, bij de Huiskamer. Niet 
voor niets ontving zij de vrijwil-
ligersprijs ‘De Lammegien’. Poli-
tiek was ze actief voor D’66. 
Voor haar geloof in God waren 
de jaren, dat ze betrokken was bij 
de basisbeweging in Steenwijk van 
groot belang. Die jaren vormden 
de basis om in latere jaren weer 
betrokken te zijn bij de Protes-
tantse Gemeente te Steenwij-
kerwold, en zong ze mee in het 
Kerkkoor aldaar. Voor haar was 
de inzet voor het milieu en kli-
maat belangrijk. De kerk had voor 
haar betekenis als gemeenschap 
en voor de samenleving.
We namen afscheid van haar in 
het licht van een vers uit Psalm 
139. Over God die een hand op 
ons legt. Dat God Klaske Horn-
stra-Boer heeft ontvangen in Zijn 
land achter de dood. En ook daar 
Zijn hand op haar legt en zegt: 
’Klaske Hornstra, wees welkom 
in Mijn eeuwig huis’. We bidden 
haar man, kinderen en kleinkinde-
ren Gods troost toe.
Ds. Bob Haanstra
Nieuwe ouderlingen gezocht. 
Ouderlingen zijn net als andere 
ambtsdragers, zoals diakenen en 
kerkrentmeesters, een onmisbare 
schakel in het kerkelijk leven. 
Belangrijker is echter gemeen-
teleden te vinden die bereid zijn 
een benoeming tot ouderling te 
overwegen, waardoor het aantal 
ouderlingen uitgebreid zou kun-
nen worden, wat voor het ‘samen 
kerk zijn’ van wezenlijk belang 
is. Met het aftreden van ouder-
ling Ria van den Hoofdakker in 
het najaar blijven er maar twee 
ouderlingen over. Dit is echt te 
weinig. Een ouderling maakt deel 
uit van de kerkenraad en is dus 
een ‘ambtsdrager’. En ambtsdra-
gers worden gekozen voor, en 
bevestigd in, het ambt. De bij-
zondere verantwoordelijkheid 
bestaat daaruit, dat zij/hij over 
het beleid meedenkt en dat mede 
bepaalt. Dat deelt zij/hij met de 
andere ambtsdragers.
Verder ligt een deel van haar/
zijn verantwoordelijkheid op het 
terrein van de pastorale zorg. 
Ouderlingen zijn betrokken bij de 
pastorale zorg, zij werken daar-
bij samen met de predikant en 
bezoekers en soms de diakenen.
Verder doen ouderlingen -volgens 
een rooster- dienst in de kerk tij-
dens de erediensten op zondag en 
(wanneer mogelijk) bij rouw- en 
trouwdiensten. Wilt u, als u dit 
leest, deze vraag eens rustig tot 
u laten doordringen? Voor meer 
informatie kunt u altijd contact 
opnemen met de predikant, de 
huidige ouderlingen of één van de 
andere kerkenraadsleden.

Protestants Kerkkoor Steen-
wijkerwold zoekt (tijdelijke) 
leden. Op zondag 14 oktober 
2018 vieren wij tijdens een fees-
telijke morgendienst in de Protes-
tantse kerk te Steenwijkerwold 
het 50-jarig jubileum van het 
koor. Ons koor zoekt voor deze 
gelegenheid amateur zangers/
zangeressen om zes keer gratis 
mee te zingen als voorbereiding 
op deze dienst. Zingt u graag, 
heeft u wel eens in een koor 
willen zingen, maar bent u er 
nog nooit aan toegekomen, of 
bent u juist weer op zoek naar 
een koor, dan is dit een moge-
lijkheid om te proeven aan ons 
repertoire en sfeer. Een gepland 
optreden daagt altijd uit om naar 
een hoger niveau te groeien: dus 
kom erbij en groei met ons mee 
onder leiding van onze dirigent 
dhr. Adriaan Oudkerk. U bent 
van harte welkom na de zomer-
vakantie op donderdagavond 30 
augustus van 19.30 tot 21.30 uur 
in de Immanuël school te Steen-
wijkerwold. Heeft u belangstel-
ling of wilt u meer informative, 
dan kunt u contact opnemen 
met: Roeli Boer, tel.:0521-
587570 of Geesje Jongschaap, 
tel.: 0521-589194.
tenslotte….
Momenteel zijn we bezig in de 
kerk de lijnen uit te zetten naar 
het winterwerk, activiteiten 
voor het winterwerk, o.a. de 
startdienst op 23 september, de 
planning voor de gespreksgroe-
pen, de diensten ‘samen’. In de 
komende periode zal ik zelf ook 
op vakantie gaan. Wij als predi-
kanten hebben een vervangings-
regeling getroffen in de regio van 
de werkgemeenschap. Mocht 
het nodig zijn dan kunt u contact 
opnemen met de ouderlingen, de 
scriba of de voorzitter. 
En voor de zomertijd wens ik u 
Gods zegen:

eeuwige
Zegen de weg die voor mij ligt
Zegen het pad waarop ik ga.
Zegen alles onderweg
Waarop mijn blik rust
En wat mijn aandacht verrast.
Maak elke klim voor mij veilig
En elke bergpas open.
Houd mij bij de hand
En leid mij voort
Door het donker naar het licht.
Goede God,
wees aanwezig
bij uw mensen
in handen die vasthouden
en verzorgen
in voeten die niet haasten
maar meegaan
richt ons op naar elkaar
en naar de ander
open onze ogen
om te zien de blik
in de ogen van de ander
om te horen de stem
achter wat wordt verteld.

uit: Medemens 1, p.21
tekst: Sjon Donkers

Met een hartelijke groet,  
ds. Eric van Veen
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15 juli 2018 om 10:00 uur in 
de Grote Kerk, in deze dienst 
hoopt ds. H.J.H. Pap voor te gaan. 
De organist is dhr. J. V. Brede-
wout en het lied voor de dienst 
is Lied 217. Collectes: diaconie, 
instandhouding van de eredienst, 
Interieurfonds. De autodienst 
wordt verzorgd door Fam. T. 
Knobbe, telefoon 246580. Er 
wordt in Tilvoorde op de jong-
ste kinderen van onze gemeente 
gepast door: Irma Bakker en 
Gerda van Eerde. Er is een kin-
dernevendienst voor de kinderen 
van groep 1,2 en 3, dit wordt ver-
zorgd door Susanne Stam, Ger-
nanda Paters.
15 juli 2018 om 19:00 uur in 
de Kapel, in deze dienst hoopt 
ds. D. Wolters voor te gaan. De 
organist is dhr. J. Tijssen en het 
lied voor de dienst is Lied 217. 
Collectes: diaconie, instandhou-
ding van de eredienst, Interieur-
fonds.
De autodienst wordt verzorgd 
door Fam. T. Knobbe, telefoon 
246580.
22 juli 2018 om 10:00 uur in 
de Grote Kerk, in deze dienst 
hoopt ds. D. Wolters voor te 
gaan. De organist is dhr. J. V. Bre-
dewout en het lied voor de dienst 
is Psalm 146: 1, 3 en 4. Collectes: 
Youth for Christ, instandhouding 
van de eredienst, Onderhouds-
fonds. De autodienst wordt ver-
zorgd door Fam. B Eenkhoorn, 
telefoon 246389.
Er wordt in Tilvoorde op de jong-
ste kinderen van onze gemeente 
gepast door: Marjolein Schuur-
man-Groot en Williene Haasjes. 
Er is een kindernevendienst voor 
de kinderen van groep 1,2 en 3, 
dit wordt verzorgd door Fia v. 
Dalen, Esther Mondria.
22 juli 2018 om 19:00 uur in 
de Johanneskerk, in deze geza-
menlijke dienst hoopt ds K de 
Graaf uit Kallenkote voor te gaan. 

De autodienst wordt verzorgd 
door Fam. B. Eenkhoorn, tele-
foon 246389. 
29 juli 2018 om 10:00 uur in 
de Grote Kerk, in deze dienst 
hoopt ds. D. Wolters voor te 
gaan. De organist is dhr. J. S. 
Wuite en het lied voor de dienst 
is Lied 932. Collectes: Diaconaal 
Platform, instandhouding van de 
eredienst, Onderhoudsfonds. De 
autodienst wordt verzorgd door 
Fam. W. Bos, telefoon 243949. Er 
wordt in Tilvoorde op de jong-
ste kinderen van onze gemeente 
gepast door: Job Kwast en Dani-
que Roskam. Er is een kinderne-
vendienst voor de kinderen van 
groep 1,2 en 3, dit wordt ver-
zorgd door Hennie Boes.
29 juli 2018 om 19:00 uur 
in de Kapel, in deze gezamen-
lijke dienst hoopt ds J de Kok uit 
Wilsum voor te gaan. De orga-
nist is dhr. J.P. van Eerde en het 
lied voor de dienst is Lied 932. 
Collectes: Diaconaal Platform, 
instandhouding van de eredienst, 
Onderhoudsfonds. De autodienst 
wordt verzorgd door Fam. W. 
Bos, telefoon 243949.
Agenda. 15 juli 2018 om 10:00 
uur, Cantorij, Grote Kerk.
Bij de dienst van zondag 15 
juli. In deze dienst willen we 
psalm 19 zingen en overdenken. 
een psalm die in twee delen uit-
eenvalt A: vers 2-7 en B vers 
8-15. is er een samenhang of 
staan de verzen er zo maar toe-
vallig in? De berijming van Willem 
Barnard en Fedede Schurer vind 
ik prachtig, alhoewel de woorden 
voor de jeugdige luisteraar moge-
lijk al weer gedateerd zijn.Het is 
een lied voor de zomertijd, recre-
atie, herschepping. De wet- licht 
voor onze ogen...!

Volmaakt is ‘s Heeren wet, / die ons 
verkwikt en redt,
waarbij de ziel herleeft.
Getrouw en gans gewis / is Gods 
getuigenis,
dat dwazen wijsheid geeft.
Des Heeren woord is goed, / wie zijn 
bevelen doet,
zijn hart wordt opgetogen.
Recht is het woord van God / en lou-
ter zijn gebod,
een licht voor onze ogen.

In deze dienst zal de cantorij ons 
helpen om het kleine Gloria van 
Taizé te zingen.
Gloria, gloria, in excelsis Deo is 
een canon uit de Gemeenschap 
van Taizé. Er is een Nederlandse 
vertaling met de beginregel Ere zij 
God, ere zij God, eer aan God in 
de hoge. De muziek is geschreven 
door Jacques Berthier.
Bij de diensten: 2 Petrus. 
Afgelopen zondag heb ik het laat-
ste hoofdstuk van de eerste brief 
van Petrus bepreekt. Een brief die 
mij na aan het hart ligt, omdat het 
mij uitdaagt om kerk te zijn in een 
tijd waarin het christelijk geloof 
alles behalve vanzelfsprekend is. 
Blijkbaar werd dat gevoel herkent 
en gedeeld, want ik werd uitge-
daagd om op deze lijn verder te 
gaan. Daarom plak ik er voor de 
zomer nog drie preken achteraan 
over de tweede brief van Petrus: 
15 juli in de Kapel en 22 en 29 juli 
in de Grote Kerk. Deze tweede 
brief is iets minder bekend, maar 
ik vind het een uitdaging om mij 
er mee bezig te houden!
Er is gedoopt! Op zondag 1 
juli 2018 mocht de Heilige Doop 
bediend worden aan: Lieke 

Lizette Hellinga (Lieke) ‘Zoek 
je geluk bij de HEER,Hij zal geven 
wat je hart verlangt’. Ps. 37:4; 
Chris Marc Janssen (Chris) 
“Vertrouw op de Heer en doe 
het goede.” Ps.37:3; Fayah Pre-
mawathi van Rooijen (Fayah), 
‘Leg je leven in de handen van 
de HEER, vertrouw op Hem.’Ps. 
37:5; Sef Elias Vruggink (Sef), 
‘Mijd het kwade en doe het goede 
en je zult voor eeuwig wonen in 
het land.’ Ps. 37:27.
Bloemengroet. Er zijn afgelo-
pen weken, als teken van medele-
ven en als groet van de gemeente 
bloemen gebracht bij: Fam Mooi-
weer Leeuwte 10a, Dhr en Mw 
Vis- Müller G Schenkstraat 51 zij 
waren 16 juni 40 jaar getrouwd, 
Dhr Raggers Koriander 245 en 
Dhr en Mw van Benthem-Voer-
man Heetveld 60 zij waren 18 juni 
25 jaar getrouwd.

Pastoraat. Dhr. Doosje, G. 
Schenkstraat 79, ondergaat deze 
week een hartoperatie. We bid-
den om kracht en gezondheid.
Huwelijksjubileum. Op 12 
juli is het echtpaar van der 
Linde-Akse, Voorslag 3, 50 jaar 
getrouwd. En op 19 juli is het 
echtpaar Lassche-Remijnse, 
Jan van Arkelstraat 1, 25 jaar 
getrouwd. Voor beide echtparen 
een mooie mijlpaal waar ze God 
dankbaar voor zijn. Van harte 
gefeliciteerd en Gods zegen!
Vakantietijd. In de vakantie-
periode kan het zijn dat u mij of 
ds. Pap niet treft. We geven niet 
meer aan wanneer we op vakan-
tie gaan, i.v.m. de veiligheid. Wel 
kunnen we u verzekeren dat er 
altijd één van ons beschikbaar 
is voor pastorale noodgevallen. 
Mocht u geen van beiden treffen, 
neem dan contact op met de scri-
ba. Die helpt u dan verder!
tenslotte
Met de collega-predikanten van 
Vollenhove en Sint Janskloos-
ter lezen we deze zomer samen 
het boek ‘De slag om het hart’ 
van Herman Paul. Graag deel ik 
daaruit een passage met u dat 
mij trof: ‘Het zwaartepunt van 
discipelschap ligt niet in de sfeer 
van het handelen (‘what would 
Jesus do?’), maar in een diepere 
laag van het mens-zijn – in het 
hart, waarin relaties van liefde, 
verlangen en vertrouwen zijn 
geworteld. Discipelschap is een 
oefening in vertrouwen op Gods 
overweldigende goedheid, die 
mensenlevens bevrijdt van angst 
voor tekort.’

Met een hartelijke groet,
Dick Wolters

Meeleven met. Mevr. G.W. Vis-
scher - Meurs Molenstraat 23, 
St. Jansklooster verblijft in het 
ziekenhuis te Meppel. Annelie 
Huisman, Oppen Swolle 50, Vol-
lenhove mocht weer thuiskomen 
vanuit Groningen. We wensen de 
zieken thuis en in de ziekenhui-
zen Gods kracht en sterkte toe.
Verhuisbericht. Mw. G. Las-
sche de Olde, Leeuwte 52 in Sint 
Jansklooster is op 1 juli 2018 
verhuisd naar Molenstraat 16 , 
8326 LW in Sint Jansklooster. 
We hopen dat ze zich er spoedig 
thuis mag voelen.
Huwelijksjubileum. Op 5 juli 
hebben Henk en Berta van der 
Linde - van de Belt (Klooster-
weg 33, Sint Jansklooster) hun 50 
jarig huwelijksfeest gevierd. We 
feliciteren het echtpaar van harte 
en wensen hen alle goeds toe en 
Gods zegen.

Ga met God en Hij zal met je zijn,
jou nabij op al je wegen
met zijn raad en troost en zegen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

Ga met God en Hij zal met je zijn:
bij gevaar, in bange tijden,
over jou zijn vleugels spreiden.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

Ga met God en Hij zal met je zijn:
in zijn liefde je bewaren,
in de dood je leven sparen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

Vakantietijd. In de vakantie-
periode kan het zijn dat u mij of 
ds. Wolters niet treft. We geven 
niet meer aan wanneer we op 
vakantie gaan, i.v.m. de veiligheid. 
Wel kunnen we u verzekeren dat 
er altijd één van ons beschikbaar 
is voor pastorale noodgevallen. 
Mocht u geen van beiden tref-
fen, neem dan contact op met de 
scriba. Die helpt u dan verder!

Ten slotte, ontvang allen een 
vriendelijke groet vanuit de pas-
torie aan de Leeuwte,
ds. H.J.H. Pap

Diensten 15 juli. Belt-Schut-
sloot 09.30 uur – Voorganger: 
dhr. H. Lowijs, Noordscheschut. 
Wanneperveen 09.30 uur – 
Voorganger: ds. W.P. Ferguson.
Diensten 22 juli. Belt-Schut-
sloot 09.30 uur – Voorganger: 
ds. J.A. Dekker, Lemele. Wanne-
perveen 09.30 uur – Voorganger: 
ds. G. Venhuizen, Nijensleek. In 
beide diensten is de 1e collecte 
voor het binnenlands diaconaat. 
Zie hieronder.
Diensten 29 juli. Belt-Schut-
sloot 09.30 uur – Voorganger: 
ds. A.J. Bregman, Emmeloord – 
Recreatiedienst. Na deze dienst 

willen we graag gezamenlijk 
koffiedrinken, als het weer het 
toelaat buiten. Wanneperveen 
09.30 uur – Voorganger: ds. W.J. 
Menkveld – Vakantiebijbelclub en 
doopdienst. In beide diensten is 
de 1e collecte voor de Vakantie-
bijbelclub.
Diensten 5 augustus. Belt-
Schutsloot 09.30 uur – Voorgan-
ger: ds. W.J. Menkveld. Wanne-
perveen 09.30 uur – Voorganger: 
ds. K.A.E. de Waard, Lunteren. 
In beide diensten is er een extra 
collecte voor kerk en onder-
houd.
Collecte Binnenlands dia-
conaat 22 juli. Kerk in Actie 
steunt diverse inloophuizen in 
het hele land, waar ook vele vrij-
willigers vanuit de plaatselijke 
protestantse gemeenten actief 
zijn. Het werk van inloophui-
zen wordt steeds belangrijker, 
omdat steeds meer mensen soci-
aal geïsoleerd zijn. Het gaat niet 
alleen om dak- en thuislozen en 
mensen in armoede, maar ook 
om ouderen die weinig familie 
zien. Soms is het inloophuis de 
enige plaats waar nog contact is 
met andere mensen. Een huise-
lijke plek waar een kopje koffie, 
een spelletje of een maaltijd de 
dag kan breken. Gelukkig zijn 
er steeds meer vrijwilligers die 
zich imzetten. Op al die plekken 
wordt gewerkt aan een samen-
leving waarin ieder mens telt. 
Elk inloophuis heeft een eigen 
programma, afgestemd op de 
behoeften in de wijk. Vrijwilliger 
Marjan vindt het belangrijk dat 
buurtbewoners een plek heb-
ben waar ze hun verhaal kun-
nen vertellen en waar aandacht 
is voor iedereen. De meeste 
mensen die ze ontmoet, heb-
ben veel meegemaakt. Ze vindt 
het fijn dat ze in het inloophuis 
haar steentje kan bijdragen voor 
haar naaste. Inloophuizen zijn 
als een huiskamer waarin voor 
iedereen tijd en ruimte is voor 
ontmoeting, en van waaruit 
praktische en maatschappelijke 
hulp kan worden geboden. Naast 
het werk van de inloophuizen, 
steunt Kerk in Actie het netwerk 
DAK (Door Aandacht Kracht). 
Zij hebben een netwerk van 150 
beroepskrachten en 5.000 vrij-
willigers in inloophuizen, buurt-
centra en straatpastoraat die 
klaarstaan voor 7.500 mensen 
die even op adem willen komen. 
Met de opbrengst van deze col-
lecte ondersteunt Kerk in Actie 
diaconale projecten in Neder-
land, zoals inloophuizen, een plek 
waar mensen gezien en gehoord 
worden. Netwerk DAK onder-
steunt de inloophuizen en zorgt 
dat dit werk meer gezien wordt. 
Namens de diaconie van harte bij 
u aanbevolen.
Oppas W’veen en BS: Zie www.
pknwanneperveenbeltschutsloot.
nl, onder: rooster.
Rooster bloemendienst 
W’veen. 15/7 – Fam. M. Mul-
der en fam. H. Holterman. 22/7 
– Fam. C. Heidema en fam. H. 
Heidema. 29/7 – Dhr. G. Smit en 
fam. K. ter Horst. 05/8 – Fam. 
M. Winters en mw. M. Mourik.
Bloemen. De bloemen van zon-
dag 1 juli gingen in BS met har-
telijke felicitaties naar de heer 
S. Lok, i.v.m. zijn verjaardag en 
er gingen bloemen naar mw. J. 
Weijs, i.v.m. een ziekenhuisop-
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name.
In W’veen gingen de bloemen 
naar mw. J. Holterman- de Jonge 
en naar de heer J. Beute, voor 
zijn verjaardag.
De bloemen uit de dienst van 
8 juli gingen in BS met harte-
lijke felicitaties naar mw. G. 
Halfmouw-de Jonge, te Mep-
pel, mw. H. Stam-van Benthem 
te Giethoorn. Beide dames zijn 
jarig geweest. Ook was er een 
bos bloemen voor Jacob en Geke 
de Jonge i.v.m. hun huwelijksjubi-
leum.
In W’veen gingen de bloemen 
naar de heer T. Stoter en de heer 
J. Smit, beiden zijn jarig geweest.
Verantwoording. De extra (uit-
gangscollecte) t.b.v. het pastoraat 
van 24 juni jl. heeft in W’veen € 
40,60 opgebracht. Via Jennie Kla-
ver is in de maand juni 3x € 10 
ontvangen voor de bloemencom-
missie. De avondmaalcollecte van 
1 juli in W’veen heeft € 170,45 
opgebracht en de diaconiecol-
lecte € 57,90.
doelcollecte van de diaco-
nie voor de maand augustus; 
Stichting Present Steenwij-
kerland.
Visie & missie; We geloven dat 
mensen best bereid zijn om zich 
in te zetten voor de ander en de 
samenleving. De kloof tussen die 
bereidheid en het daadwerkelijk 
in actie komen is voor veel men-
sen (te) groot. Er is een brug, een 
verbindende schakel nodig. Pre-
sent wil die schakel zijn.
Missie; Een brug slaan tussen 
mensen die iets hebben te bieden 
en mensen die daarmee gehol-
pen kunnen worden. Visie; Een 
beweging op gang brengen in 
Steenwijkerland waarbij steeds 
meer mensen het vanzelfsprekend 
vinden om naar elkaar om te zien. 
Naam en logo; Het logo van Pre-
sent beeldt uit waar Present als 
organisatie voor staat: een brug 
en een mens met open armen. 
Bruggen verbinden. Bij bruggen 
gebeurt wat, kunnen mensen 
elkaar ontmoeten. Generaties, 
wijken, straten, buren, collega´s 
en culturen worden met elkaar 
verbonden. De verfvegen laten 
iets van het concrete zien van 
Present: mensen zijn bereid hun 
handen uit te strekken naar een 
ander. De naam ‘Present’ wil 
zeggen: er zijn voor de ander, als 
een cadeau, in het hier en nu, de 
‘present time’. 

Inspiratie; Een mens heeft veel 
ontvangen om van te genieten 
en om van te delen met anderen. 
Present wil zich laten inspire-
ren door de persoon van Jezus 
Christus. Hij bracht waarden als 
dienstbaarheid en gelijkwaardig-
heid in praktijk en zijn voorbeeld 
prikkelt ons tot navolging. Tegelijk 
willen we als Present iedereen 
van welke levensovertuiging dan 
ook welkom heten om gezamen-
lijk iets van onze tijd te geven en 
te ontvangen. Namens de diaco-
nie van harte bij u aanbevolen.
Tentdienst Wanneperveen. 
Op zondag 2 september is het 
weer zover, de tentdienst op het 
feestterrein in Wanneperveen. 
Er is die zondag geen dienst in 
de kerk in Wanneperveen. De 
dienst begint om 10.00 uur en 
spreker is Durk de Boer uit Hat-
tem. De muzikale medewerking 
en begeleiding van de samenzang 
is van de groep ‘Samen op weg’ 
uit Bergentheim. Voor veel men-
sen uit Wanneperveen en Belt-
Schutsloot geen onbekenden. Zij 
traden o.a. meerdere keren op in 
de tentdienst in Belt-Schutsloot. 
De dienst is voor iedereen toe-
gankelijk, ook voor degenen die 
verder niets met het feest hebben 
en geen bijdragekaart hebben. 
Het is nog een eindje weg, maar 
noteert u toch alvast de datum in 
uw agenda?
Huwelijk. Op vrijdag 20 juli a.s. 
gaan Harm Lassche en Anne Lok 
trouwen. Zij willen God’s zegen 
over hun huwelijk vragen om 
15.30 uur in de Protestantse Kerk 
in Belt-Schutsloot. Deze dienst 
zal worden geleid door ds. W.J. 
Menkveld. Harm en Anne gaan 
wonen Kerklaan 1 te Belt-Schut-
sloot. Wij willen hen alvast van 
harte feliciteren en een hele fijne 
dag toewensen.
Heilige Doop. Zondag 29 juli 
zal in Wanneperveen de heilige 
doop worden bediend aan Saar, 
dochter van Kasper en Gerda 
Dammingh en zusje van Bram.
Herbevesting. Omdat de heer 
R. Pors 13 mei jl. in het buiten-
land verbleef zal ook in de dienst 
van 29 juli de heer R. Pors wor-
den herbevestigd als diaken.
Jarigen augustus. Omdat dit 
kerkblad voor 3 weken is ook 
onderstaand alvast de jarige 
80+ers in augustus.
02/8 – mw. A. Rodermond-Lok, 
82 jaar.
05/8 – dhr. J. Brand, 86 jaar.
10/8 – dhr. G. Winters, 83 jaar.

18/8 – mw. J. Lok-Lok, 82 jaar.
Het duurt nog wel even maar 
toch allemaal alvast van harte 
gefeliciteerd en een fijne dag 
gewenst.
De vakantietijd breekt aan. 
Namens de kerkenraad wens ik 
u/jullie allen een fijne vakantie en 
wij hopen wij u na de vakantie 
weer te ontmoeten in de kerk of 
daarbuiten. Met een vriendelijke 
groet, Roelie Lok.
Vakantie Bijbel Club! Jij hele-
maal anders! 24, 25 en 26 juli 
van 10.00 tot 12.00. Veneweg 33. 
Kom, en doe mee, in het pro-
gramma of als leiding.
 De komende week moet er nog 
veel gebeuren, maar het ziet er 
naar uit dat het allemaal gaat luk-
ken. Een heel aantal mensen heeft 
zich opgegeven, maar we hebben 
er graag nog een paar bij. Net als 
vorig jaar zoeken we mensen die 
pannenkoeken willen bakken. Dat 
was vorige jaren een groot suc-
ces. Achter in de kerk liggen deze 
zondag en volgende week lijsten 
waarop u uw naam kunt invullen 
als u wilt bakken. De pannenkoe-
ken graag brengen aan de Vene-
weg 33, 26 juli, voor 12.00 uur. 
Opgeven voor toneel bij Klaas Jan 
Rossing: kj.rossing@hotmail.com
Opgeven voor leiding bij het kin-
derwerk Hennie van de Berg; 
hebaberg@hotmail.com
Overige vragen of aanmelding, 
Joke Menkveld, jmenkveld@sol-
con.nl
Vanuit de Pastorie. Het is 
de laatste weken rustig in de 
gemeente. Tegelijk begint hier in 
de huis de druk in verband met 
de Vakantie Bijbel Club toe te 
nemen. Elk jaar is het weer span-
nend of alles rond komt. Mensen, 
materialen en voorbereidingen, 
het moet allemaal voldoende en 
op tijd. Zonder de hulp van veel 
vrijwilligers is dat niet te doen. 
Elk jaar merken we aan het eind 
van de week hoeveel impact het 
programma op kinderen heeft. 
Hoe lang ze de liedjes nog zingen. 
Jij helemaal anders! Jozef leefde 
inderdaad heel anders dan veel 
anderen. In elke situatie waarin 
hij kwam, vaak tegen eigen zin, 
deed hij toch wat God van hem 
verwachtte. Dat is iets wat we 
onze kinderen graag willen leren 
en meegeven. Want dit geldt niet 
alleen voor kinderen, maar voor 
ons allemaal.

Hartelijke groeten,  
Ds. Menkveld.

Zondag 15 juli 9.30 uur. In 
deze dienst hoopt ds. Gerrit van 
den Dool voor te gaan. Ouder-
ling van dienst is Feikje Kloos-
terman. Organist is Benia Lens-
tra. De uitgangscollecte is voor 
de zondagsschool. De bloemen 
worden bezorgd door Annie 
Dedden. De zorg voor de kinde-
ren is in handen van Hildagard. 
De ophaaldienst wordt verzorgd 
door de fam. Klarenberg (0521-
588863) en de opname van de 
dienst wordt rondgebracht door 
Janny Hop. Het lied voor de 
dienst is lied 31a.
Zondag 22 juli 9.30 uur. In 
deze dienst hoopt ds. J.H. van 
der Mark uit Wolvega voor te 
gaan. Ouderling van dienst is 
Henry Bos. Organist is Theun 
Hoen. De uitgangscollecte is 
voor plaatselijk kerkenwerk. De 
ontvangst is door Adrie Winters 
en de bloemen worden bezorgd 
door Henk en Conny Hop. 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 31a.
Zondag 29 juli 9.30 uur. In 
deze dienst hoopt ds. Kosse Jon-
ker uit Steenwijk voor te gaan. 
Ouderling van dienst is Martinus 
Berger. Organist is Ake Menno 
van der Vinne. De uitgangscollec-
te is voor plaatselijk pastoraat. 
De ontvangst is door Rinske 
Schiere en de bloemen worden 
bezorgd door Renske van der 
Merk. De ophaaldienst wordt 

verzorgd door Cor Sijbesma 
(0521-588093) en de opname 
van de dienst wordt rondge-
bracht door fam. Dedden. Het 
lied voor de dienst is lied 31a.
Bij de diensten. Langzamer-
hand beginnen de vakanties. De 
vergaderingen worden minder 
en er komen af en toe ‘gasten’ 
in de kerk. Gelukkig heeft de 
kerk geen vakantie en kunt u er 
iedere week terecht voor rust, 
bezinning en lofprijzing. De kin-
deropvang heeft wel vakantie 
vanaf 22 juli. Dit betekent dat 
u de kinderen gewoon mee de 
kerk in kunt nemen.
Collecten. 1 juli Diaconie: € 
24,60 Kerkrentmeesters:  
€ 31,65 de deurcollecte voor  
het orgelfonds bedroeg € 
28,80. 8 juli Diaconie: € 33,25 
Kerkrentmeesters: € 39,90 
Avondmaalscollecte voor Opera-
tie Mobilisatie: € 108,32
Er een gift van € 15 voor de kerk 
binnengekomen. Allen hartelijk 
dank voor uw gaven.
Bloemen. De bloemen zijn op 
1 juli als groet en bemoediging 
gegaan naar de familie Plat in de 
Kloosterhuisstraat. En op 8 juli 
naar mevr. J. Dijkmeijer (Paaslo-
regel)
Verjaardagen en Huwelijks-
jubilea. Op 23 juli viert mw. H. 
de Graaf-Oost, Markeweg 96, 
haar 87ste verjaardag. Een har-
telijke felicitatie en een gezegend 
nieuw levensjaar gewenst. 
Op 28 juli viert onze predikant 
zijn verjaardag. Ds. Gerrit van 
den Dool wensen we een harte-
lijke felicitatie toe voor zijn 67ste 
verjaardag.
Agenda. Op de donderdagen 
vanaf 26 juli tot en met 30 augus-
tus kunt u kennis maken met 
Kolonie III Willemsoord en kunt 
u in de bijzondere bijna 200 jaar 
oude geschiedenis duiken. Ook 
de kerk is open van 10:30 tot 
16:00 uur. Er is een expositie 
van kunstschilder Jennifer Koning 
(Blesdijke), er liggen handwerken 
van koloniedochters van rond 
1900. Het portrettentableau van 
de predikanten kunt u zien en de 
doop- en huwelijksboeken vanaf 
1855 liggen ter inzage. Daarnaast 
vertelt Bert Kuiper over de his-
torie van het dorp Willemsoord 
in de kerk. Op 2 en 23 augus-
tus van 14.00-14.30 uur zijn er 
mini-orgelconcerten door Theun 
Hoen. In het Multifunctioneel 
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Predikant: ds. Gerrit van den Dool  
Pastorie: Steenwijkerweg 157
8338 LB Willemsoord
predikantwillemsoord@gmail.com
Telefoon predikant: 0521-346611 
Scriba: Henry Bos, Steenwijkerweg 194  
8338 LD Willemsoord, 0521-514587  
kerk.willemsoord@hetnet.nl  
Koster: mevr.T.Winters-de Boer, 
0521-588515, Rentmeesters Prot. 
Gem Willemsoord Peperga Blesdijke 
IBAN: NL34 INGB 0000 9350 70

Willemsoord /
peperga / Blesdijke

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

Uitvaartverzorging 
Grafkistenfabriek Nieuw-Amsterdam

Kantoor:
Ballastweg 2

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

Postadres:
Postbus 208

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

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

Voor een piëteitsvolle uitvaart...

GROZ
T

R
A

A
V

TI
U

STIC

H
T
IN
G

K
EURK MRE

Advertenties

www.brouwertuk.nl

Mail naar nieuws@ 
gezamenlijkzondagsblad.nl

Gratis plaatsing!

iSraËl-aVond?



zondag 15 juli 2018 15

Advertenties

Uw duurzame vakinstallateur

Vredenburg Installatietechniek
Dolderweg 29 | 8331 LL Steenwijk

Sanitair

Verwarming & Koeling

Renovatie

Huisautomatisering

Beveiliging

Zonnepanelen

0521 - 588224 
www.vredenburgsteenwijk.nl

"Omdat we 
de wereld niet 

van onze 
ouders hebben 

geërfd, 
maar geleend 

van onze 
kinderen"

Adv. Algemeen Vredenburg 103,2 x 88,7.indd   1 10-05-16   13:24

Zoekt u nog een mooie  
vakantie plaats om lekker  

te onthaasten. De Camping  
ligt tussen de Weerribben  

en de Wieden vlakbij  
Giethoorn. Met een mooi  

uitzicht over de natuur  
met grazend vee.

Boek dan nu:
Tel: 0527-291907  

of info@veenweide.com

Mini Camping 
de Veenweide, Blokzijl

www.veenweide.com

centrum ’t Koloniehuus is er 
een diaserie “Willemsoord eens 
kolonie van Weldadigheid”, foto’s 
van toen en nu (m.m.v. fotoclub 
Kolonieklik)
Borduur- en handwerken 
gemaakt in Naaischool anno 
1900 te zien. Daarnaast is er op 
26 juli een demonstratie oud 
ambacht van Vlechtmuseum. U 
kunt op de foto met kolonisten 
en zijn er verhalen van postbode 
Koenders uit Kolonie III. In en 
rond café De Steen kunt u rijden 
in een Paardenkoets of met de 
KolonieExpres. Op 2 augustus 
maakt een houtsnijder een beel-
tenis van het Kolonie-logo.
Waar geloof het meest kost. 
“Bid voor ons.” Dat is vaak 
het eerste dat vervolgde chris-
tenen vragen. Zij kennen het 
belang van gebed uit eigen erva-
ring. Iedere week geef ik u een 
gebedspunt door: 
Duizenden Pakistaanse vrouwen 
volgen trainingen op de Bijbel-
school. Daar leren ze hoe ze het 
evangelie kunnen delen met hun 
islamitische omgeving. Bid om 
een zegen voor alle vrouwen die 
hier studeren.
Kopij GZ. Dit zondagsblad 
bevat de gegevens voor 3 weken. 
Het volgende zondagsblad dat op 
vrijdag 3 augustus verschijnt is 
voor vier weken. De kopij voor 
het volgende zondagsblad kunt u 
inleveren tot uiterlijk zondag 22 
juli 12.00 uur bij de scriba. Het 
kan natuurlijk ook via kerk.wil-
lemsoord.nl
De zon schijnt onophoude-
lijk. Ik wens u toe dat de zon 
ook in uw leven schijnt. We gaan 
de zomertijd in. Dat betekent 
(meestal) mooi weer, erop uit-
trekken, maar dat betekent ook 
voor mensen die dit niet (meer) 
kunnen eenzaamheid. Daarom 
hoop ik dat we ook denken aan 
hen die door ziekte en moeite 
niet alles meer kunnen doen wat 
ze zouden willen doen. 
Namens de kerkenraad een har-
telijke groet, Henry Bos ouder-
ling scriba
Van de predikant.
Pastoralia. In lief en leed weten 
we ons met elkaar verbonden. 

We leven mee met onze scriba 
en zijn vrouw Henry en Henrike 
Bos, nu Henry’s vader zo geheel 
onverwacht is overleden. We 
wensen hun en Henri’s moeder 
en familie in al hun verslagenheid 
nabijheid, troost en zegen van de 
HERE God, ook in mensen om 
hen heen. 
Met en voor Léon Berger zijn we 
blij omdat hij, na het slagen voor 
zijn praktijkexamen, zijn oplei-
ding heeft mogen voltooien.
In de vorige editie heb ik al 
geschreven over onze serie 
‘Psalmen in de zomer’. Aan-
staande zondag houden we ons 
in de avondmaalsdienst bezig 
met Psalm 16, een ‘stil gebed 
van David’. Een oudere vertaling 
spreekt van een ‘kleinood’, ook 
heel mooi.
Een aantal jaren geleden werd 
het project ‘Psalmen voor nu’ 
voltooid. De muziek en herta-
ling zijn afgestemd op jongeren. 
Soms is de toonzetting in pop-
stijl, soms is sprake van luister-
liedjes. Psalm 16 in dit project is 
misschien ook wel een kleinood. 
Luister maar eens op Youtube. 
De tekst gaat zo:

ik val niet uit zijn hand 

Mijn God, ik kom naar U. Dan ben 
ik veilig;
Ik heb het U gezegd, en blijf het 
zeggen:
Ik heb U nodig, Heer. De rest is 
overbodig.

De mensen hebben andere idolen
En wringen zich voor hen in hon-
derd bochten
Maar dat zal ik nooit doen. En 
zelfs hun naam niet noemen.

Mijn God, u vult mijn bord. U vult 
mijn beker:
U hebt iets moois bedacht, en 
straks is het van mij.
U houdt mijn hele leven in uw han-
den
En ik kom goed terecht, want dat 
hebt U gezegd.

De hele nacht lig ik aan God te 
denken;
Ik voel dat Hij er is. Zijn wijsheid 
geeft me rust.
Dan word ik blij, en zeker van mijn 
redding:
Ik leef, ik leef naast God. Ik val niet 
uit zijn hand.

Want U zult mij niet zomaar laten 
sterven;

Ik hoef niet naar het graf. Want U 
laat mij niet los,
U wilt mij leren waar ik U moet 
zoeken:
Heel dicht bij U, mijn God, zal ik 
gelukkig zijn.

‘Ik hoef niet naar het graf’- In 
Nieuwtestament licht krijgt 
deze hoop een verdieping vanuit 
Pasen (zie Petrus’ Pinksterpreek, 
Handelingen 2: 25-28).
Zoals reeds gemeld, zal in de 
dienst van 15 juli Psalm 111 cen-
traal staan. Kernwoorden daarin 
zijn ‘wijsheid’ die stoelt op ‘ont-
zag voor de HEER’ of, in taal van 
vroeger, ‘de vreze des HEREN’. 
Daarmee wordt niet bedoeld dat 
je moet leven in voortdurende 
angst voor God. In deze woorden 
zijn liefde en eerbied met elkaar 
verbonden. Ontzag als kern van 
een gelovige levenshouding, waar-
in we God God laten zijn. Maar 
ook ontzag voor onze medemens 
en zijn/haar eigenheid, want is die 
niet evenzeer drager van Gods 
beeld als wijzelf? Ontzag: een 
woord dat in deze tijd uitdaagt 
opnieuw te worden doordacht.
Op zondag 5 augustus stellen 
we Psalm 32 aan de orde. In dit 
‘kunstige lied’ zingt David over 
de bevrijdende kracht van de 
vergeving van zonden door God. 
We zullen nadenken over ‘Wat 
is zonde nu eigenlijk?’ Span-
nende vraag. Voor velen vandaag 
is ‘zonde’ immers een hopeloos 
achterhaald, deprimerend begrip, 
verbonden met een benauwende 
levensstijl waarin veel moest en 
weinig mocht. Helaas. Want in 
de Bijbel weerspiegelt zich in het 
begrip ‘zonde’ juist de hoge sta-
tuur die de mens wordt toege-
dicht. Alle reden ons er samen 
opnieuw op te bezinnen!
Zomertijd. Tot slot wil ik graag 
een gedicht doorgeven, dat ik in 
mijn vorige gemeente in Rotter-
dam eens van een gemeentelid 

kreeg. Wellicht zullen velen er iets 
van hun eigen leven in herkennen.

levensmomenten
Momenten van vrede en stil geluk,
momenten van pijn en zorg en druk,
momenten van angst en onzekerheid,
momenten van zien hoe je steeds 
meer verslijt.

Momenten van moeheid en jezelf 
laten gaan,
momenten van zon en ’n moment 
van een traan,
momenten van fier zijn heel onver-
wacht,
momenten van troost, momenten van 
kracht.

Momenten van inzicht, begrip en 
waarderen,
momenten van falen, en een moment 
van bekeren.

Moment van nabijheid en hulp van 
velen,
momenten van feesten en breken en 
delen.

Momenten van onmacht en niet 
meer kunnen,
momenten van vreugde dat je het 
toch kunt runnen.

Maar al die momenten vormen de tijd
waarin U, Heer, ons boetseert en 
leidt,
waarin U ons levensbewustzijn laat 
groeien,
waarin wij uw ruimte ervaren na’t 
snoeien,
waarin U ons diep in ons hart laat 
weten:

IK ben er altijd, Ik zal je nooit verge-
ten!

Woorden om mee te nemen de 
komende weken in. Iedereen een 
goede zomertijd gewenst, hetzij 
dat u op reis gaat om weer op 
adem te komen, hetzij dat u in ons 
mooie dorp blijft. Een hartelijke 
groet aan u, aan jou, in het bijzon-
der aan hen die graag met vakan-
tie hadden gewild maar daar om 
welke reden dan ook niet aan toe 
komen.
Ds. Gerrit van den Dool

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. 
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rommelmarkt  
Van de kerk? Verkopers 

gezocht

Orgelconcerten 
Smilde

Het Israël Producten Centrum 
(IPC) zoekt nieuwe consulenten. 
Een consulent verkoopt kwali-
teitsproducten die in Israël wor-
den geproduceerd. Doordat de 
media steeds meer oproepen tot 
boycotten van Israëlische pro-
ducten, is dit (vrijwilligers)werk 
nog belangrijker geworden. Alle 
consulenten houden van Israël. 
Op deze manier laten zij hun 
vriendschap voor Israël blijken 
aan Nederland. Consulenten ver-
kopen de producten vanuit huis, 
maar kunnen ook aanwezig zijn bij 
evenementen in de buurt, zoals 
Israël- of kerkelijke bijeenkom-
sten en vrouwendagen. Velen van 
hen organiseren ook wijnproe-
verijen of gezellige workshops, 
bijvoorbeeld over huidverzorging. 
Er zijn 180 consulenten actief in 
Nederland. Dat lijkt veel, maar 
het Israël Producten Centrum is 
altijd op zoek naar méér mensen 
die ook de producten willen ver-
kopen. Wie meer wil weten over 
het werk van een consultent, kan 
kijken op: www. https://www.
israelwinkel.nl/diversen of contact 
opnemen met Beatrijs Beitler: tel. 
033-245 88 14 / e-mail beatrijs-
beitler@ipc-nijkerk.nl.

De komende tijd komen er op 
woensdagavond zomerse orgel-
klanken uit de Koepelkerk in Smil-
de. De orgelconcerten bestaan 
sinds 1985. Organisten van ver-
schillende pluimage uit ‘Neder-
land-orgelland’ passeren de revue. 
De organisatie hoopt hiermee een 
breed publiek te bedienen. Het 
blijkt een succesformule te zijn, 
gezien het aantal concertbezoe-
kers en de landelijke bekendheid 
van deze concerten binnen de 
orgelwereld. Het prachtige van 
Oeckelen-orgel en de sfeervolle 
Koepelkerk uit 1788 helpen daar 
natuurlijk ook bij! De concerten 
vinden plaats op Woensdag 18 juli, 
20.00 met Theo Jellema, woensdag 
1 augustus met Everhard Zwart, 
woensdag 15 augustus met Gert 
van Hoef en woensdag 29 augustus 
met Sander van Marion.
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Gedenkstenen Aanrechtbladen Dorpels Schouwen Vensterbanken Vloeren Wastafelbladen

VAN GROEVE TOT CONSUMENT

O O K  V O O R  O N D E R H O U D -  E N  R E S T A U R A T I E W E R K Z A A M H E D E N
Stadskanaal: Klompenmaker  2, 9502 EP - Tel. 0599 - 622 290 - Fax 0599 - 616 510 - Emmen: Weerdingerstraat 201 7822 BK - Tel: 0591 - 532 224

E-mail info@jankalknatuursteen.nl - www.jankalknatuursteen.nl

GEDENKSTENEN
 Staande letterplaten
 Enkele gedenkstenen
 Dubbele gedenkstenen
 Liggende zerken
  Gedenkstenen met volledige  
bedekking

  Gedenkstenen met gedeeltelijke of  
volledige tuin of grint gedeelte

 Gedenkstenen met een omranding
  Alle uit te voeren in eenvoudig,  
klassiek, kunstzinnig of  
natuurlijk ontwerp

GRATIS

• verschijnt 

9 september

• bestel nu al

welkomindekerk.nl/inspiratiekrant

Maak uw hele straat blij

 met een speciaal kerkblad!

Het kerkenwerk start in september. Thema: ‘Een goed gesprek’ 
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bij de start van  
het nieuwe seizoen

vol tips

verbouw 

nieuwbouw 

onderhoud 

        

nieuwbouw | verbouw | woning | utiliteit
ontwikkeling | stallenbouw | betonbouw

Israël vanuit het hart (10 dagen)
Israël & Jordanië Ontdekkingsreis (10 dagen)
Israël Bemoedigingsreis (9 dagen)
Bemoediging in het Hartland (12 dagen)
Israël Natuurreis (11 dagen)
Profetische reis Israël (11 dagen)
Verdiepingsreis Israël (12 dagen)
Israël in Woord en beweging (10 dagen)

Israël rondom het Meer van Galilea (11 dagen)
Jongerenreis Israël (10 dagen)
Verbindingsreis Israël (11 of 15 dagen)
Loofhuttenfeest & Jeruzalemmars (11 dagen)
Wandelreis Israël (10 dagen)
Natuurreis naar Israël: 
De zeven vruchten! (12 dagen)
Experience Israël: een unieke singlereis (13 dagen)

Kies de reis uit die uw hart raakt

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

Uw hart verlangt 
naar Israël

Leg een verbinding met het

 land en het volk van Israël

Israël idoed
Reizen

3
MAANDENPROBERENVOOR MAAR€ 8,95!

• HÉT WEEKBLAD VOOR BETROKKEN KERKMENSEN •

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

 abonnement neem.

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

  Antwoordnummer 12, 7620 VP Wierden

Dhr. | mw. | fam. *

naam:

adres:

postcode:  woonplaats: 

e-mail:  tel.nr.

Ga naar: 
www.welkomindekerk.nl

Of vul de bon in:
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MAANDENPROBERENVOOR MAAR€ 8,95!

• HÉT WEEKBLAD VOOR BETROKKEN KERKMENSEN •

Ga naar: 
www.welkomindekerk.nl

Of vul de bon in:

Maak nu kennis met het            
Gezamenlijk 
     Zondagsblad


