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Niemand kan claimen dé 
waarheid te bezitten. Ieder 
heeft zijn eigen waarheid. 
Tenminste, dat vinden velen 
in deze postmoderne tijd. 
Maar binnen christelijke 
kringen bestaat grote onvre-
de met deze kijk op waar-
heid. Waar blijven we met 
ons getuigenis? 

We willen getuigen 
van Jezus, die de Weg, de Waar-
heid en het Leven is. En daarvan 
kunnen we toch niet zo gemakke-
lijk zeggen: ‘Nou dit is mijn waar-
heid, zoals jij de jouwe hebt’?

ongemak
Op avonden vorming en toe-
rusting voel ik regelmatig een 
bepaald ongemak bij het spreken 
over waarheid. Sommige deelne-
mers komen naar thema-avonden 
om van de predikant vanuit Gods 
‘onfeilbare’ Woord te horen hoe 
de ‘klassieke waarheden’ verde-
digd kunnen worden. Anderen 
zijn bezig met een zoektocht, ze 
leven midden in de wereld en wil-
len ook het geloof een plek geven, 
maar hoe krijg je het één met het 
andere gecombineerd? 
Laatst ging het over ‘schepping en 
evolutie’. Het debat is scherp. Er 
zijn mensen die de waarheid van 
de schepping willen verdedigen. 
Anderen gaan uit van evolutie, 
maar proberen 
vast te houden 
aan het geloof 
in de schepping. 
Ik voelde onge-
mak, want ik wil 
hierover geen wetenschappelijke 
waarheidsuitspraken doen. Ik wil 
getuigen van God, mijn Schepper. 
En dat is echt iets anders!

Waarheid bezitten
‘Ik bezit de waarheid niet, maar 
de Waarheid bezit mij!’ Met deze 
- enigszins gewijzigde - uitspraak 
van de Anglicaanse bisschop 
Rowan Williams, wil ik duide-
lijk maken waar volgens mij het 
punt ligt. Binnen de christelijke 
traditie hebben we ons veel te 

vaak opgeworpen 
als verdedigers 
van de waarheid. 
Met de waar-
heid bedoelen 
we dan dogma’s, 

leerstellingen, geloofsuitspraken, 
die onfeilbaar zijn, die je moet 
beamen. Catechese was erop 
gericht deze kennis over te dra-
gen, zodat bij de geloofsbelijdenis 

dit als waarheid werd aanvaard.
Maar dat is juist niet wat geloof is! 
Geloof is een persoonlijke relatie 
met de Levende God. Waarheid 
is in de christelijke traditie geen 
set overtuigingen. Waarheid is een 
persoon: Jezus Christus. En Jezus 
hoeft niet verdedigd of bewezen te 
worden, dat kan Hij zelf wel. Jezus 
heb je ook niet in je bezit. Het is 
precies andersom: Hij bezit ons. 
Wij zijn van Hem! Wij bezitten de 
waarheid dus niet, maar de Waar-
heid bezit ons!

getuigenis
Deze christelijke visie op waar-
heid heeft een belangrijke implica-
tie. De kerntaak van de kerk kan 
nooit het verdedigen van een set 

leerstellingen zijn. Haar kerntaak 
is Jezus volgen. Daartoe roept Hij 
ons op. Het gaat niet om de juiste 
overtuigingen, maar om juist te 
handelen vanuit die overtuigin-
gen. Wat doe je in het licht van 
de Waarheid? Wat doe je in de 
navolging van Christus? Hoe han-
del je zo, dat je getuigt van een 
Waarheid die je niet bezit, maar 
die jou bezit?

Christen ben je dus ook niet als 
je de juiste overtuiging hebt over 
de schepping. Maar als christen, 
die gelooft dat God zijn Schep-
per is, sta je anders in de wereld. 
Je laat zien dat de schepping gave 
is van God en met liefde gebruikt 
wordt.

Je eigen waarheid

Waarheid is in de christelijke 
traditie geen set overtuigingen. 
Waarheid is een persoon: jezus 

christus.
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Nog geen abonnee?

Zwarte Piet 
Door: ds. arJen van der spek, 

ZWartsluis

In Nederland wordt niet geaarzeld 
om veel tradities zonder problemen 
overboord te kieperen. Ook worden 
er nieuwe tradities zonder proble-
men bij genomen. De kerstman 
vervangt op veel plekken Christus, 
geen probleem. Halloween doet 
zijn intrede en wel zo gruwelijk 
mogelijk. Het kruis op de mijter 
van Sinterklaas verdwijnt, kinder-
doop wordt babyshower, het kerke-
lijk huwelijk wordt een handteke-
ning bij de notaris. “Maar Zwarte 
Piet moet blijven want dat hoort 
bij onze identiteit en wie daaraan 
wil tornen moet maar oprotten. 
Zwarte mensen stellen zich aan, 
ze doen gewoon zielig”. Zomaar 
wat citaten van malcontente witte 
Nederlanders, die oproepen om 
petities te ondertekenen en Friese 
wegblokkeerders vrij te pleiten.

Waar komt dat toch wel extreme 
fanatisme vandaan? Ik denk dat 
zwarte Nederlanders een goed 
punt hebben door kritiek te hebben 
op de Zwarte Piet traditie. Want 
waarom spraken Zwarte Pieten 
altijd met dat rare taaltje in halve 
zinnen? Waarom raakte die klun-
zige Piet die sleutels, cadeautjes 
en snoepgoed steeds weer kwijt. 
Waarom werden ze geschminkt 
met superbrede vuurrode lippen? 
Wij witte Nederlanders roepen 
meteen dat het niets te maken 
heeft met zwarte mensen maar 
met schoorsteenvegers, maar zo 
zagen ze en zien die er echt niet 
uit. Zou er dan toch een racistisch 
onderbuikgevoel in ons toch al 
gevulde land met al die gekleurde 
medelanders onder schuil gaan? Ik 
vraag het maar heel voorzichtig.
Ik denk dat kinderen heel snel 
wennen aan nieuwe tradities. Dus 
vooruit, laat maar komen die roet-
veegpieten, regenboogpieten en 
zwarte sinterklazen.

Commentaar

Socioloog Cor Langen vertelt 
over het onderwerp ‘Het sacrale 
in muziek’. In hoeverre het heilige 
kan worden uitgedrukt in muziek, 
is de centrale vraag. Robert Scru-
ton en andere filosofen komen 
voorbij aan de hand van teksten, 
afbeeldingen en muzikale  
voorbeelden. Ook gaan de  
deelnemers hierover met elkaar 
in gesprek.

Onder regie van Kathenka Wou-
denberg geven de ‘Vrouwen van 
Bet’ een voorstelling over het 
thema machteloosheid: ‘Dit gaat 
mij aan’. Is dat wel een onderwerp 
voor het theater? Meestal wordt 
er gepareerd met optimisme: het 
moet maar weer over zijn. Maar 
wat gebeurt er als machteloosheid 
er gewoon is?

Op zondag 18 november komt 
koor Rejoyce uit Zuidhorn naar 
Steenwijk. Het koor verleent  
haar medewerking aan de dienst, 
waarin ook volop gelegenheid is 
tot samenzang. Rejoice is in augus-
tus 1993 opgericht als gospelkoor 
en begeleidt regelmatig kerkdien-
sten, werkt aan projecten met  
een Bijbels thema en geeft con-
certen.

Musicalgroep Giethoorn brengt 
de musical ‘Judas’ maar liefst zes 
keer ten gehore. Indringende vra-
gen komen voorbij: wie is Judas? 
Hoe was hij als kind? Kon hij tegen 
onrecht? Wat bezielde hem? Was 
hij een gewillig werktuig in Gods 
handen? Op zoek naar lichtpunten 
in een donker verhaal. Kaarten via: 
tel. 0521-362394, e-mail: tiemen.
schra@ziggo.nl en Spar TerSchure.

Bijeenkomst Het  
heilige in muziek

Voorstelling machte-
loosheid Deventer

Zingend vanuit  
Grote Kerk Steenwijk

Musical Judas zoekt 
lichtpunten

Zondag 11 november, Deventer, Etty Hillesum Centrum, 
Roggestraat 3, 20.00 uur, reserveren: administratie@
ettyhillesumcentrum.nl (à € 7,50)

Zondag 18 november, 19.00 uur, Steenwijk, Grote of St. 
Clemenskerk

Vrijdag 9, 16, 23 en zaterdag 10, 17 en 24 november, 
19.30 uur (deur open 18.45 uur), Giethoorn, Doopsge-
zinde kerk, gratis toegang (collecte)

Donderdag 15 november, 14.00-16.00 uur, Hengelo, Wol-
tersweg 11, Remonstrantse kerk, € 1 excl. koffie, thee

Velen leven midden in de wereld en willen ook het geloof een plek geven, maar hoe krijg je het één met het andere gecombineerd?

Door  

ds. dick Wolters, 

vollenhove
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Eigenlijk zou ik wel 
willen, dat elke 

bezoeker van Amsterdam op de 
een of andere manier een aan-
dachtige wandeling zou kunnen 
maken door de buurt waar wij 
wonen. Niet omdat ik op drukte 
zit te wachten, maar vanwege ‘de 
tijd’. ‘De buurt’, is de voormalige 
Jodenbuurt. Dat betekent ook, dat 
je in de wijde omtrek wordt gecon-
fronteerd met herinneringsborden 
en Stolpersteine. Stolpersteine, 
de kleine bronskleurige blokjes in 
het trottoir met daarop de namen, 
geboorte- en sterfdata van de 
bewoners van de huizen waarvoor 
de ‘stenen’ zijn aangebracht. Met 
vermelding van de plaatsen waar 
de mensen zijn vermoord: Sobibor, 

Auschwitz, Mauthausen, enzovoort. 
Ouders, kinderen, baby’s - bij dui-
zenden weggevoerd. Waarom? 
Omdat zij anders waren? Omdat 
de Nazi’s een zondebok nodig had-
den? Er zijn mogelijke verklaringen 
te over, maar het blijft een schok-
kend raadsel. En wat hebben we 
geleerd van die periode? Pessimis-
tisch, bezorgd, ben ik daarover. 
Dat werd vooral duidelijk toen de 
politieke partij waarop ik gewend 
was te stemmen aanschuurde tegen 
een populistische politicus. Deze 
laatste hoorde naar mijn idee tot 
degenen die de weg bereiden voor 
een nieuwe golf van fascisme; bruin-
hemden, zwarthemden, of wat het 
ook maar zou kunnen worden. 
De laatste weken kun je over dit 
onderwerp hier en daar lezen en 
horen gelukkig. Het mocht niet 
gezegd worden destijds, dat de geur 

van fascisme los begon te komen, 
maar dat lijkt nu te veranderen. De 
dictators komen op, zondebokken 
worden aangewezen, de pers wordt 
verdacht gemaakt - ontwikkelin-
gen, die herinneringen oproepen 
aan de dertiger jaren van de vorige 
eeuw. Vandaar de gedachte, dat het 
goed zou kunnen zijn om mensen 
te laten zien wat er is gebeurd met 
baby Levi, met Roos en Sara en al 
die anderen. Wat de gevolgen zijn 
van vijandsbeelden en ophitsen. 
Wat het resultaat is als de media 
niet meer kunnen functioneren, 
wanneer er geen respect is voor 
wie anders is, anders denkt, anders 
gelooft, anders praat, een andere 
kleur heeft. Kortom, wanneer we 
de ‘gouden regel’ van Jezus aan 
onze laarzen lappen (of die laar-
zen nu dreunend stampen of niet), 
gaan we niet vooruit, met het oog 

op Gods Koninkrijk gericht, maar 
achteruit naar chaos en ellende. Is 
het nu echt zo lastig om te leven 
vanuit de keuze om de medemens 
te gunnen wat je zelf graag zou ont-
vangen? Het vraagt bewustwording. 
Je kunt daarbij niet reageren vanuit 
onderbuikgevoelens of de idee dat 
jij slachtoffer bent van ‘de elite’.
De houding van Jezus, die houding 
die Hij ons door zijn Geest ook 
wil en kan aanleren, is er een van 
verbinden en respecteren, van gun-
nen en van zelf ‘de minste kunnen 
zijn’. Niet heersen, maar dienen, zei 
Jezus. Niet over mensen heen wal-
sen, maar leren om mensen te zien 
als schepselen van wie God houdt. 
De wereld zou er heel anders uit 
gaan zien. Mensen zouden een heel 
ander en beter beeld van God krij-
gen wanneer diens kinderen zich 
aan de spelregels hielden. Hoe dan 
ook, laat de volgelingen van Jezus – 
om het met Henri Nouwen te zeg-
gen – leven als ‘levende heenwijzin-
gen’ naar de Heer, die bevrijdt.

‘Godsverduiste-
ring’ – die term, ooit geijkt door 
Martin Buber, is en wordt wel 
gebruikt om de geestelijke situ-
atie na de Tweede Wereldoorlog 
aan te duiden. De joodse denker 
wilde daarmee tot uitdrukking 
brengen dat God Zich verborgen 
houdt. Prof. dr. H. Berkhof heeft 
later benadrukt dat de mens zelf 
het zicht op God verduisterd 
heeft: ‘Zoals de maan bij tijden 
zich tussen de zon en de aarde 
schuift, zo verduistert het dogma 
van de autonomie van de mondige 

mens (‘Verlichting’ geheten) het 
licht van God’, schreef hij dertig 
jaar geleden in het dagblad Trouw.

uitgedoofde godslamp 
Er is wel eerder sprake geweest 
van Godsverduistering, bijvoor-
beeld toen de jonge Samuël 
opgroeide. Over die tijd is in 1 
Samuël 3: 1 te lezen: ‘Er klonken 
in die tijd zelden woorden van de 
Heer en er braken geen visioenen 
door.’ Het was zelfs zo erg dat 
de priester Eli, een man met veel 
ervaring op het ‘kerkelijk’ erf, niet 
eens rekening hield met de moge-
lijkheid van openbaring van Gods-
wege. Daar geloofde hij kennelijk 
niet meer in.
 
Godsverduistering toen de jonge 
Samuël opgroeide. We lezen in 
1 Samuël 3: 3 zelfs: ‘De gods-
lamp was bijna uitgedoofd.’ De 
godslamp was de lamp die ooit, 
in de woestijn, in de ontmoe-

tingstent stond en die ’s nachts 
moest branden als teken van 
Gods tegenwoordigheid (Exodus 
25: 31-37; 27: 21). Deze letterlijke 
interpretatie van de godslamp is 
in 1 Samuël 3: 3 de meest waar-
schijnlijke, maar er wordt ook 
wel voor een figuurlijke verklaring 
gepleit. Dan zou de strekking van 
het zinnetje zijn: van godsdienst 
was destijds amper sprake meer.
 
positief
‘De godslamp was bijna uitge-
doofd.’ In de dienst van zijn ver-
bintenis tot classispredikant in 
Friesland wees ds. W.B. Beekman 
op de vertaling van 1951: ‘Nog 
was de lamp Gods niet uitgegaan.’ 
Dat is een andere invalshoek. Je 
kunt de zaak van de negatieve 
kant bekijken en zeggen: ‘De 
godslamp was bijna uitgedoofd.’ 

Je kunt de zaak ook van de posi-
tieve kant bekijken en zeggen: 

‘Nog was de lamp Gods niet uit-
gegaan.’ Het heeft iets van: is het 
glas half leeg of is het glas vol?
 
niet uit
Wij kunnen vandaag de dag niet 
zeggen dat er zelden woorden 
van de Heer klinken en dat er 
geen visioenen doorbreken. Wat 
de woorden van de Heer betreft: 
een lied zegt dat Hij, God, nog 
altijd voortspreekt (Gez. 1: 4 / 
Lied 513: 4). En sinds Pinksteren 
geldt dat jongeren visioenen zien 
en oude mensen droomgezichten 
(Hand. 2: 17) – ze krijgen de blik 
op Gods toekomst gericht. 

Wij kunnen ons wel zorgen 
maken over de geestelijke situatie 
in onze tijd. Maar laten we dan 
het gezichtspunt vasthouden dat 
het glas niet half leeg, maar half 
vol is. Want ook aan het begin 
van de een-en-twintigste eeuw is 
de lamp Gods nog niet uitgegaan! 

Baby Levi, Roos, Sara en al die anderen…

‘Er klonken in die tijd zel-
den woorden van de Heer 
en er braken geen visioenen 
door. (…) De godslamp was 
bijna uitgedoofd.’ 1 Samuël 
3: 1 en 3 

even bomen 

Leidinggevenden, ondernemers 
en geïnteresseerden zijn welkom 
bij de Reveil Businessclub in Ther-
men Bussloo. Onderwerp: ‘Fol-
low the Lord, follow the money’. 
De eerste spreker is Arnold 
Mars, CFO bij het grote soft-
warebedrijf Afas. Melvin Pietersz 
werkt bij Qredits Microfinancie-
ring Nederland; hij is de tweede 
spreker. Eén van de onderwerpen 
die die avond centraal staan: past 
geld überhaupt in een christelijke 
levensstijl? De prijs is inclusief een 
buffet.

Donderdag 15 november, 18.15 – 21.15 uur, Voorst, 
Thermen Bussloo, € 45, www.reveilbusinessclub.nl 

23 - 24 november, Delden, Kroeze Danne, vr. 19.30 - 
zat. 22.00 uur, overnachting zelf regelen of bijboeken, 
incl. maaltijden op zaterdag. Geen kosten, wel collecten, 
www.manarise.nl

Avond over geld,  
Bijbel en de praktijk

Man Arise... zo ook 
op de aarde
Het uitgangspunt van ManArise 
2018 is: Uw wil geschiede, zoals in 
de hemel zo ook op de aarde. De 
hemel op aarde brengen heeft te 
maken met het denken, de wer-
ken en de waarden van de hemel. 
Jezus heeft in zijn leven ons het 
koninkrijk van de hemel getoond. 
Kom naar ManArise, waar je 
naast krachtige sprekers en 
steengoede worship andere man-
nen ontmoet die hetzelfde verlan-
gen hebben als jij; impact hebben 
op de levens om hen heen!

Theaterstuk in  
Holten over armoede
De OmZieners is een theater-
voorstelling die wordt gebracht 
door de Joseph Wresinski Cultuur 
Stichting. De OmZieners is geïn-
spireerd op de kwetsbaarheid die 
armoede met zich meebrengt op 
elk levensterrein; arbeidspartici-
patie, gezondheid, scholing, huis-
vesting etc. Ervaringsdeskundigen 
brengen die kwetsbaarheid op 
een indringende manier en met 
een gezonde dosis humor over 
het voetlicht. Doel: een gesprek 
op gang brengen over de vraag 
hoe de participatiesamenleving 
een waardige plaats kan bieden 
aan mensen in kwetsbare situa-
ties. Samen brengen zij een the-
aterproductie van artistieke en 
inhoudelijk kwaliteit. Aanmelden: 
omzieners@gmail.com.

Donderdag 22 november, 20.00 uur, Holten  
De Kandelaar, Stationsstraat 4, gratis (vrije gift) 

Almelose Lars Gerfen 
Groot Nieuws Radio
Groot Nieuws Radio organi-
seert ook dit jaar een Radiofeest 
met diverse Nederlandse gos-
pelartiesten. Joke Buis, Reyer, 
The Bowery, Sharon Kips en de 
in Almelo geboren Lars Ger-
fen beklimmen het podium. 
De komende tijd maakt Groot 
Nieuws Radio bekend welke 
artiesten nog meer zullen mee-
werken aan het spektakel.  
Kaarten bestellen:  
www.basiliekveenendaal.nl 

Zaterdag 24 november, 19.30 uur, Veenendaal,  
De Basiliek, Wiltonstraat 56

Godsverduistering…? Het glas is half vol!

Door ds. p. boomsma, 

amsterdam

drenthe

De godslamp was 
bijna uitgedoofd. 

In de vertaling van 
1951 staat: ‘Nog was 

de lamp Gods niet 
uitgegaan.’ Dat is een 

andere invalshoek. 
Nog was de lamp 

Gods niet uitgegaan. 

Door dr. Jan dirk 

Wassenaar, 

hellendoorn

 je kunt de zaak ook  
van de positieve kant bekijken  

en zeggen: ‘nog Was de lamp gods 
niet uitgegaan.’
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aalden
Contactpersoon: Kerkstraat 16, 
7854 PG Aalden tel. 0591-371538
Kerkdienst 11 nov.: GK Aal-
den 10.00 ds. B. Breunesse. 
Dankdagdienst/Dag van de Man-
telzorg. Organist: Hans de 
Graaf. Knd. en oppas. Collecte: 
Dorcas.

bovensmilde
Kerkdienst 11 nov.: 10.00 ds. 
S. Kits. Organist: Gea Hatz-
mann. Lied voor de dienst: 
NLB 744: 1, 2 en 3. Paaskaars 
aansteken: Mathijs Maat. Col-
lecten: 1. KerkinActie/Najaars-
zendingsweek. 2. Kerk. Bij de uit-
gang: beheer. Oppas: aanwezig. 
Knd.: Jos Brink.
Vrouwenver. H.V.G. – Draagt 
Elkanders Lasten. 14 nov. om 
19.45 uur komen we samen in het 
gebouw achter de Waterstaats-
kerk.
Vrouwenver. Ora et Labora. 
13 nov. om 19.45 uur komen we 
samen in het gebouw achter de 
Waterstaatskerk. Onderwerp: 
Wat is toch de mens dat U om 
hem geeft? Psalm 8: 6 en Psalm 
14: 3 en uit ‘In Gesprek’ van 
maart 2016-2017 nr. 3. Vrije bij-
drage: mw. K. Rispens-Feijen.
Koffieochtenden. Ik hoor het 
u al zeggen: Koffieochtenden, zijn 
die er nog? Ja die komen er wel 
weer. Maar door allerlei facto-
ren waar ondergetekenden geen 
grip op hadden en hebben kon 
de eerste geplande ochtend niet 
doorgaan. Er kwam uitstel en 
een nieuwe datum werd geprikt 
en weer kwam er een kink in de 
kabel. Maar zoals het nu lijkt is de 
eerste koffieochtend gepland op 
20 nov.

coevorden
Contactpersoon: mw. J. Kramer-
Gossen, Eendrachtstr. 27, 7742 VJ 
Coevorden, tel. 0524-512538
Kerkdienst 11 nov.: GK 10.00 
ds. H. Kaufmann-Schaap. H.A. 
Organist: Jan Kamphuis. Knd.: 
groep 1 t/m 8. Oppas: Lianne 
en Myrthe. Bloemendienst: 
mw. K. Vrielink. Collecten: 1. 
Diaconie. 2. Kerk. Deurcollecte: 
kerkblad.
Aleida Kramer 10.30 mw. I. 
Bouwers.
De Schutse 19.00 ds. J. Lam-
bers-Niers. H.A.

emmer-compascuum
Kerkdienst 11 nov.: 9.30 dhr. 
J. van Vondel. O.v.d.: mw. G. 
Smit en mw. H. Kiers. Diake-
nen: mw. G. Westerdijk en mw. 
C. Leenman. Organist: Nel-
leke v/d Leest. Oppas: Rennie 
Roffel. Beamer: Rianne. Gast-
dame-/heer: dhr. J. Borger en 
mw. M. Dokter. Autodienst: 
dhr. B. Baptist: mw. Huizing en 
fam. Potze; fam. Wiebing: dhr. De 
Groot. Collecten: 1. Roosevelt-
huis. 2. Spaarcollecte. 3. A.K.A.

erica
Contactpersoon: dhr. M. Boe-
keloo, De Welhaak 34, 7887 HK 
Erica

Kerkdienst 11 nov.: 9.30 ds. 
H. Klaassens. H.A. Collecten: 1. 
Pastoraat. 2. Diaconie. Bij de uit-
gang: pastoraat.
We geven in deze dienst aandacht 
aan de mantelzorg. Er is kinderne-
vendienst en oppas.

gees
Contactpersoon: mw. H. Elders-
Sikken, Dorpsstraat 10 7863 PC 
Gees, tel. 0524-581992
Kerkdienst 11 nov.: 10.00 da. I. 
Thurkow, Beilen. Knd.: ja. Kaars 
aansteken: Bram Euving. O.v.d.: 
Hans Bonhof. Organist: Irma 
Zuur. Oppas: Astrid Euving en 
Anika Pijpstra. Collecten: 1. KiA 
Binnenlands Diaconaat. 2. Kerk. 
3. Onderhoud. Bloemengroet: 
fam. S. Barendregt. Kerkver-
voer: fam. Henk Stevens. Na de 
dienst is er koffiedrinken in de 
kerk.

klaZienaveen
Contactpersoon: mw. G. Velzing-
Hessels, Noorderkeerkring 6 b, 
7891 CX Klazienaveen, tel. 0591-
312007
Kerkdienst 11 nov.: ds. G. 
Douma, Beilen. O.v.d.: D. de 
Jong. Organist: J. Kroon. Col-
lecten: 1. Pastoraat. 2. Kerk. Bij 
de uitgang: onderhoud gebouwen. 
Welkom: fam. R. Rotmensen. 
Knd.: Marion.
Weeksluiting Dillehof. 9 nov.: 
19.00 dhr. A. Bruinewoud.
10 nov. is er om 16.30 uur een 
korte bijeenkomst in de St. Hen-
ricuskerk voor alle kinderen 
die met een lampion lopen, hun 
ouders en andere belangstel-
lenden. Na een verhaal over Sint 
Maarten gaan de kinderen in 
optocht door het centrum. Muzi-
kale omlijsting door Marc Bruine-
woud.

klaZienaveen-noord
Kerkdienst 11 nov.: 10.00 
drs. E. Akkerman, Emmen. Vie-
ring dankdag voor gewas, arbeid 
en visserij. Organist: Gerard 
Ziengs. O.v.d.: Cie. Bijzondere 
Diensten. Welkom: Cie. Bijzon-
dere Diensten. Beamer: Gelske.

nieuW-amsterdam/
veenoord
Contactpersoon: Noorderkerk, 
mw. G. Visser-Rigtering, Aletta 
Jacobsstr. 70, 7844PB Veenoord, 
tel 0591-553482
Kerkdienst 11 nov.: 10.00 ds. 
C. ’t Lam, Hoogeveen. O.v.d.: 
mw. J. Feijen-Snippe. Organist: 
dhr. K. Salomons. Koster: dhr. 
H. Vos. Collecten: diaconie. Bij 
de uitgang: kerk. Oppas: Corry 
Baan en Theresia Seip. Jeugd-
kerk: Ineke. Knd.: Liesan Masse-
link. Kaars aansteken: Wianne 
Masselink. Bediening beamer: 
dhr. Tj. Lunenborg. Ontvangst: 
fam. Baan. Bloemendienst: mw. 
J. Matena. Autodienst: dhr. A. 
Visser.

schoonoord
Contactpersoon: mw. J. Schip-
pers-Elzing, Het Slag 9, 7848 CR 
Schoonoord, tel. 0591-381458
Kerkdienst 11 nov.: De Wijn-
gaard 9.30 mw. Maatjes, Oos-

terhesselen. Er is zondagmorgen 
ook jeugdkerk in De Rank. Col-
lecten: 1. Hervormingsdag Kerk 
in actie. 2. Kerk. Knd.: alle groe-
pen. Autodienst: J. Reinink en P. 
Hogeveen. Oppas: Judith Kater-
berg en Lianne Kloosterman. 
Bloemengroet: fam. F. Spronk.
De vrouwenver. komt 14 nov. 
weer bij elkaar in De Rank. Aan-
vang: 19.45 uur.

daarle
Contactpersoon: mw. W. Reef-
huis, scriba, Watertorenweg 15, 
7688 PX Daarle
Kerkdienst 11 nov.: 9.30 ds. R. 
Fernhout. Voorber. H.A. 15.00 
dhr. A. Uil, Zwolle. Jongeren-
dienst. Organisten: dhr. R. Roe-
lofs en dhr. L. v/d Schootbrugge. 
Knd.: Gijsbert Immink (1, 2) en 
Dianne Seigers (5, 6). Oppas: 
Edith Kamphuis, Francisca Wil-
lems en Anniek Reefhuis. Col-
lecten: kerk en diaconie. Bloe-
men bezorgen: Dieks en Truus 
Heuver.

dedemsvaart
Contactpersoon: dhr. W. Jong-
bloed, Mendelssohnstr. 8, 7701 
TS Dedemsvaart, tel. 0523-
613642
Kerkdiensten 11 nov.: Van 
Dedemkerk 9.30 ds. T. Prins, 
Daarle. O.v.d.: Wim Vrieling. 
Organist: Jan Ferdinand Hooi-
kammer. Lector: Piet van Kes-
teren. Koster: Henk Zomer. De 
Antenne 10.30 ds. W. Mool-
huizen. O.v.d.: Julia Schuurhuis. 
Muzikale medewerking: EPN 
band. Lector: Hans Niezink. 
Kosters: Klaas Boessenkool en 
Lefert Batterink. De Fontein 
19.00 ds. J. Zondag. O.v.d.: 
Gerda Hofman. Organist: Fred-
dy Bruins. Koster: Koert/Janny 
Naber.
De dienst van 10.30 uur is een 
Anders Kerken-dienst: de eer-
ste van dit seizoen. Het thema 
is: ‘Fijne ZINdag’. Zingeving is 
wat mensen nodig hebben – zon-
der zingeving overleven we niet 
(?). We zoeken en streven naar 
geluk, maar dat kan niet een doel 
in zichzelf zijn. Geluk is een bij-
product van het zoeken en stre-
ven naar iets en dat stapje voor 
stapje dichterbij zien komen. 
Zingeving is dus nodig – maar 
hoe doen we dat, hoe geven we 
zin aan ons leven en wat is de 
plaats van God in al dat zoeken? 
Met dit soort gedachten gaan we 
ons bezig houden. Om 10.00 uur 
is er natuurlijk tijd voor ontmoe-
ting onder het genot van koffie, 
thee en fris. Graag tot ziens!
Collecten: PKW. Bij de uitgang: 
binnenlands diaconaat. Kinder-
collecte: Beroepsonderwijs voor 
straatmeisjes in Accra – Ghana. 
Oppas: Hanja Bach en Marjan 
van Garderen (Van Dedemkerk). 
Knd.: groep 1 t/m 8 (De Anten-
ne).
Van Dedem Marke. 10 nov. 
om 19.00 uur staat de weekslui-
ting in De Meent in het teken van 
‘Dankdag’. Voorganger: ds. A. ten 
Brinke. M.m.v. het VDM-vrijwilli-
gerskoor. Wees welkom.

Zieken. Verpleeghuis De Regen-
boog, De Oost 55, 8255 AB 
Dronten: mw. Smits van der Wal, 
Rozenheim 49.
Isala, Dokter van Heesweg 2, 
8025 AB, Zwolle: dhr. R. Dolder-
sum, Prins Bernhardstr. 73.
Activiteiten. 14 nov.: 19.45 uur 
Yentil Je staat in de supermarkt 
en je vraagt je af: wat eten we 
vanavond? Op uitnodiging van 
Yentil, komt ‘God in de super-
markt’ op 14 nov. naar De Anten-
ne in Dedemsvaart. Vanaf 19.30 
uur is de inloop en we starten om 
19.45 uur. De toegang is vrij, wel 
wordt er een collecte gehouden. 
Belangstellenden zijn na opgave 
van harte welkom! Opgave bij 
Janettezwiers@gmail.com Ook 
mannen zijn van harte uitge-
nodigd! Voor meer informatie: 
www.godindesupermarkt.nl (De 
Antenne)
15 nov.: 14.00 uur 55+-middag 
Het Kleinkoor Vinkenbuurt (fam. 
Kouwen) komt deze middag. Ze 
zingen bekende Nederlandse 
en Engelstalige liederen. Er mag 
meegezongen worden. Mocht 
u gehaald willen worden, bel 
dan tussen 12.00 en 13.00 uur 
met Tjerkje van der Meulen, tel. 
613643. U bent van harte uitgeno-
digd. (De Antenne).
10 nov.: 19.30 uur Sallands Bach-
koor (De Antenne) 20.00 uur 
Bingo (De Fontein).

den ham
Contactpersoon: dhr. G. Prenger, 
De Mute 61, 7683XT Den Ham, 
tel. 0546-671747, gprenger@cai-
way.nl
Kerkdiensten 11 nov.: 10.00 
ds. R. van Hornsveld. M.m.v. 
Combo. O.v.d.: groep B. Knd.: 
peuters: Karin Kolkman; groep 
1 t/m 6. Oppas: zaal 6: Jacobien 
Vehof, Mariek Jurjens en Mar-
jolein Wermink. Collecten: 1. 
Dankdagcollecte. 2. Erediensten/
AKA. Deurcollecte: kerk. HK 
19.00 ds. R. van Hornsveld. Gez. 
dienst. Collecten: 1. Diaconie. 
2. Kerkrentmeesters. Deurcol-
lecte: onderhoud orgel.
De PCOB nodigt u uit voor 
de bijeenkomst op 14 nov. in de 
Geref. kerk. Aanvang: 14.30 uur 
zaal open 14.00 uur. Iedereen 
van harte welkom.
Dankbetuigingen. Hartelijk 
dank voor de vele kaarten, tele-
foontjes en bezoekjes tijdens de 
ziekenhuisopname en het her-
stel thuis. Het heeft ons heel 
erg goed gedaan. Ook dank aan 
degene die voor ons hebben 
gebeden. Henk en Ria Koes.
Graag wil ik iedereen hartelijk 
bedanken voor de vele kaarten, 
attenties en belangstelling, die ik 
van u mocht ontvangen tijdens 
mijn verblijf in het ziekenhuis, 
in ‘Krönnenzommer’ en bij mijn 
thuiskomst. Mw. H. Lusseveld-
Scholten.
Beste mensen, Hartelijk dank 
voor de belangstelling in welke 
vorm dan ook, voor ons 50-jarig 
huwelijk van 18 okt. Het was 
voor ons een onvergetelijke dag! 
Blij en dankbaar dat we dit moch-
ten vieren! Groeten, Dinand en 
Jet Schutmaat-Groen.
25 nov. om 19.00 uur Elvis-
Gospeldienst. Ds. A v/d Spek. 
De Elvis-in-Church groep gaat er 
nog één keer helemaal voor met 
de mooiste gospels in de stijl van 
Elvis Presley. Woorden die bin-
nenkomen. Muziek die kan raken. 
Vandaar het thema: He Touched 

Me. Na meer dan 50 diensten 
maakt de Elvis-in-Church groep 
zich op voor een afsluitende serie 
met de allermooiste Elvis Gospels 
die zij de afgelopen 10 jaar ten 
gehore hebben gebracht. Pure 
Elvis-Gospel, gezongen in de stijl 
waar hij zo van hield. Gospelmu-
ziek bezingt de vragen van het 
leven waar we allemaal mee te 
maken hebben: Wie ben ik, hoe 
kom ik erdoor, waar gaat het 
heen en waar doe ik het voor. In 
die liederen schuilt zoveel her-
kenning. En als die liederen dan 
ook nog eens fantastisch goed 
gezongen worden en je bij menig 
lied zacht of uitbundig kan mee-
zingen, dan maak je een dienst 
mee met het kippenvel op de 
armen. Elvis zelf werd dagelijks 
geraakt door de liederen van 
Back home. Nu snap je ook het 
thema: He Touched Me. Mis-
schien heb je al eens één van de 
diensten meegemaakt en ben 
je er toen ook door geraakt. 
Des te meer reden om dan nu 
iemand uit je vriendenkring mee 
te nemen om hem/haar dezelfde 
ervaring te geven.

hardenberg-heemse
Contactpersoon: mw. C. Olsman, 
Vechtvoorde 5, 7772 VA Harden-
berg, tel. 0523-272019
Overleden. 31 okt. is op 
91-jarige leeftijd Jennigje (Jennie) 
Stegeman-Klokkers overleden. Zij 
woonde aan de Havenweg 146 en 
was sinds 6 nov. 2006. We leven 
mee met achterkleinkinderen.
Zieken. Dhr. H. Volkers, Salland 
6, is weer thuis.
Dhr. N. van Vliet, Salland, woont 
tijdelijk bij zijn zoon in Putten, 
met veel zorg. Het wachten is op 
een plaats in een verzorgingshuis 
aldaar. Hij wil iedereen bedan-
ken voor de kaarten, hem goed 
gedaan.
Oogstdankdienst. 11 nov. is 
er een Oogstdanktdienst. Inmid-
dels zijn de voorbereidingen 
gestart samen met de Leiding 
van de Kinderkerk. Wij zou-
den het mooi vinden als zo veel 
mogelijk kinderen en ouders 
aanwezig zullen zijn. Ook kan er 
fruit gebracht worden op 10 nov. 
tussen 13.30 en 14.30 uur (fruit 
en/of iets wat op een fruitschaal 
past) in de Oude Kosterij. De 
leiding van de Kinderkerk draagt 
er zorg voor dat dit fruit mooi 
verpakt wordt. Zondag na afloop 
van de kerkdienst hopen we als 
leiding met zo veel mogelijk kin-
deren en eventuele ouders het 
fruit te brengen naar de mensen 
in het Clara Feyoena Heem.

lutten/slagharen
Kerkdienst 11 nov.: Kruiskerk 
9.30 ds. B. Heusinkveld, Daarle. 
M.m.v. Joy uit De Krim. De groep, 
o.l.v. Esther Finkers zingt hoofd-
zakelijk Nederlandstalige liederen. 
Zij hopen voor jullie, maar ook 
met jullie te zingen. O.v.d.: fam. 
A. Nijboer. Organist: dhr. R. 
Kooiker. Flame: mw. K. Welle-
weerd en mw. J. Wellink. Oppas: 
mw. L. Mulder en mw. E. Mul-
der. Ontvangstcomité: mw. 
G. Amsink en mw. S. Lamberink. 
Beamer: dhr. T. Scholten.
Jarig. Mw. A. de Jonge, Kamper-
foeliestr. 7, 7775 BJ Lutten, 9-11-
1940.
Dhr. B. v/d Weide, Lijsterbesstr. 
28, 7775 BB Lutten, 10-11-1942.
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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

Mail naar nieuws@ 
gezamenlijkzondagsblad.nl

Gratis plaatsing!

nieuWs voor het gZ?

overijssel
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Zieken. Linda Kampjes-Brink, 
Ahornstr. 66, 7775 BS Lutten, 
wordt volgende week kortdurend 
opgenomen in het ziekenhuis in 
Groningen. Daar zal ze een ope-
ratie moeten ondergaan vanwege 
haar hartklachten. De ingreep 
kon 6 weken geleden niet door-
gaan. Kaarten mogen gestuurd 
worden naar hun huisadres.
De bloemen gaan vandaag met 
een groet van ons allen vanuit de 
Kruiskerk naar Roelof Lambe-
rink, De Lutteresweg 1; in Oud-
Lutten en ze zijn aangeboden 
door Johan en Henny Nijmeijer; 
vanuit de Kapel naar mw. T. Dol-
dersum-Vos, Schuineslootweg 
94; vanuit De Lantaarn naar de 
fam. Braakman, Dedemsvaartse-
weg Zuid 81.
 ‘Goud voor Oud’. 2 dec. is 
het 1e Advent. Een mooie dag 
om met elkaar de adventswe-
ken te starten met Oude kerst-
liedjes. Ds. Chr. Post zal samen 
met Jan Lamberink deze avond 
voorbereiden. Vooraf aan deze 
dienst zal er onder het genot 
van een broodmaaltijd een ont-
moetingsmoment zijn. Aanvang 
broodmaaltijd: 17.30 uur in Pro 
Rege (voor de onkosten zal er 
een vrije gift gevraagd worden) 
Aanvang dienst: 19.00 uur. Nodig 
gerust vrienden en bekenden uit 
om deze avond samen te bele-
ven. Wilt u meedoen met de 
maaltijd? Geef u dan vóór 26 
nov. op via: uw wijkouderling.
Uitnodiging ouderenmiddag. 
10 nov. komt dhr. Piet Boersma 
ons vermaken met dia’s over 
Nederlandse en buitenlandse tui-
nen. Iedereen is welkom, we zien 
u graag op 10 nov. om 14.30 uur 
in De Rank te Lutten. De koffie 
staat klaar. 

mariËnberg
Contactpersoon: mw. Jeannet 
Visser-Hesselink, Ds. P. H. Wol-
fertstraat 35, 7692 AH Mariën-
berg, tel. 0523-235724, e-mail 
j.visser.hesselink@gmail.com
Kerkdienst 11 nov.: 9.30 ds. G. 
Rohaan-v/d Kamp, Bergentheim. 
Bergentheim 19.00 ERC dienst. 
O.v.d.: dhr. W. Menzo. Diake-
nen: A. Visser en B. Mellema. 
Gastheer: A. Visser. Collecten: 
diaconie, kerk en gebouwen.
Jarig. 9 nov. hoopt mw. H. Hei-
ne-Horstink, Beerzerhaar 21, 
7685 PR Beerzerveld. 82 jaar te 
worden.
10 nov. hoopt mw. C. Nijboer-van 
der Voort, Marsdijk 9, 7736 PL 
Beerze, 75 jaar te worden. We 
wensen de jarigen een fijne en 
gezegende dag toe.
Meeleven. We leven mee met 
onze koster dhr. A. Olsman en 
dhr. H. Middag. Zij beiden zijn 
in het ziekenhuis in Hardenberg 
opgenomen. Voor wie een kaartje 
wil sturen: Jan Weitkamplaan 4a, 
7772 SE Hardenberg. We denken 
ook aan mw. J. Waterink. Zij zal 
nog één week opgenomen wor-
den in een kliniek. Wanneer u 
haar een kaartje wilt sturen dan 
kan dat. Het adres: De Zeven-
heuvelenweg 48a, 6571 CK Berg 
en Dal. We hopen dat de opname 
het gewenste effect mag hebben. 
Heel veel sterkte toe gebeden.
Tekst: Als iedereen het effect van 
gebed zou beseffen, zouden kniel-
lappen uitverkocht zijn.

sibculo
Contactpersoon: mw. F. Bolks-
Brink, De Vleggedijk 4, 7693 PX 
Sibculo
Kerkdienst 11 nov.: Fredriks-
kerk Kloosterhaar 9.30 ds. A. 
v/d Griend. H.A. Knd.: groep 1 
t/m 8. Oppas: Noëll Schepers en 

Britt Schepers. Collecten: dia-
conie, kerk en onderhoudsfonds.

st. Jansklooster
Contactpersoon: Tiny van der Lin-
de-Altena, Leeuwte 55, 8326 AB 
St. Jansklooster, tel. 0527-241427
Kerkdiensten 11 nov.: 10.00 
ds. J. Stap, Wanneperveen. Voor-
ber. H.A. Oppas: Wilnette 
Oenema en Daniek Lassche. 
Knd.: groep 1 en 2: Marieke, Ina 
en Sanne. Organist: Corry van 
den Berg. 14.30 ds. H. Pap. Gez. 
dienst. Organist: Henk Teunis. 
Collecten: 1. Kerk. 2. Diaconie.
Zieken. We denken aan zr. L. 
van Dalen-Huisman die tot voor 
kort verzorgd werd in De Schakel 
te Emmeloord n.a.v. een operatie 
aan haar heup. Sinds afgelopen 
week is zr. van Dalen weer thuis. 
Het is onzeker hoe het verder 
moet.  Voor haar man br. G. van 
Dalen die thuis de zorg voor zijn 
vrouw vanwege zijn eigen gezond-
heid niet zelf meer op zich kan 
nemen is het ook erg moeilijk. 
Beiden zijn afhankelijk van zorg 
van derden. We wensen hen veel 
sterkte en bidden om kracht en 
Gods nabijheid in deze tijd van 
zorgen die er zijn over elkaar.
Meerdere brs. en zrs. in de 
gemeente hebben te maken met 
zorgen en ziekte, met verdriet 
en gemis, met eenzaamheid en 
ouderdom. We willen hen in ons 
gebed gedenken en bidden dat 
ze bij alles wat er gaande is Gods 
trouwe en liefdevolle zorg om 
zich heen mogen ervaren. De 
Heer laat immers voortdurend 
zijn ogen over de aarde rondgaan 
en biedt iedereen hulp die hem 
met heel zijn hart is toegedaan. 2 
Kronieken 16:9.
Hartelijke groeten en we wensen 
u allen een goede en gezegende 
week toe.

Door: bertine ten brinke, Wierden

Drugsverslaafd? Alcoholpro-
blemen? Je kunt er rustig mee 
aankloppen bij kerk en overheid. 
Maar schulden? Dat ligt toch 
even anders. Want ja, heb je die 
problemen niet over jezelf heen 
gehaald? Eigen schuld, dikke bult. 
Al op jonge leeftijd realiseerde 
Melvin Pietersz zich: er hangt iets 
ongrijpbaars rondom geld. 

geefgedrag
Dat vraagt om uitleg. Velen ver-
langen naar rijkdom, of op zijn 
minst naar voldoende geld voor 
drie vakanties per jaar. Maar 
word je leven daardoor beter? En 
neem mensen in financiële nood. 
Zoiets overkomt je niet zomaar. 
Soms ontstaan schulden door 
het overlijden van 
een partner, door 
echtscheiding 
of ziekte; of bij 
beschadigde men-
sen door verkeer-
de keuzes. En dan 
nog iets: Wij christenen zeggen 
vaak dat God op de eerste plaats 
staat, maar is dat terug te zien in 
ons geefgedrag. Hoe zit dat? 

god voorziet
Geld is meer dan een betaalmid-
del, geld is de uitdrukking van 
een wereld, meent Melvin: “Ik 
geloof in een zichtbare en een 
onzichtbare economie. De zicht-
bare economie zien wij om ons 
heen, in de natuurlijke wereld 
waarin wij leven. De onzichtbare 
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“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

Praat eens vrijblijvend  

met de makers van het  

Gezamenlijk Zondagsblad.Toe aan  
een nieuwe 
siTe voor  
uw kerk?

Advertenties

Melvin Pietersz: 
“Christenen zeggen 

dat God voor hen op 
de eerste plaats staat, 
maar dit zie je lang 

niet altijd terug in geef-
gedrag” Foto: Juliantien 

Fotografie

protestantse kerk
beroepen
te Amersfoort-Vathorst 
(Kruispuntgemeente, PKN-
CGK-NGK), ds. J. Hansum te 
Lunteren (herv., Maranathakerk)
te Herwijnen (herv.), ds. B.A. 
Belder te Brakel
te Wieringen, ds. E.B. Asscher 
te Leeuwarden (voorheen 
luchtmachtpredikant), die dit 
beroep heeft aangenomen
te Stolwijk (herv. wijk 2), ds. 
D.J.W. Kok te Oldebroek (herv.)
te Oss, ds. G.L.A. Jellema-
Greydanus te Tilburg, die dit 
beroep heeft aangenomen
te Haaften (herv.) en te 
hedel (herv.), prop. A. 
Langeweg te Hoevelaken
te Rotterdam (Oude Noorden 
pioniersplek), ds. A. Robbertsen 
te Hendrik-Ido-Ambacht (herv., 
wijk Dorp), die dit beroep heeft 
aangenomen
te Sint Anthoniepolder 
(herv.) en te Woudenberg 
(herv. wijk 1), ds. G.H. 
Molenaar te Doornspijk (herv.)

benoemd
te Amsterdam (hoogleraar 
systematische theologie aan 
de Vrije Universiteit), ds. H. 
van den Belt te Groningen 
(bijzonder hoogleraar geref. 
godgeleerdheid), die deze 
benoeming heeft aanvaard

aangenomen
naar Barneveld (herv. wijk 3), 
ds. J. van Rumpt te Nunspeet 
(herv., wijk Kapel Hulshorst), 
die bedankte voor IJsselmuiden-
Grafhorst (herv. wijk 2)
naar Bodegraven-
Nieuwerbrug (herv. wijk 2), 
ds. A. Baas te Amstelveen-

Buitenveldert (herv. 
wijkgemeente Eben-Haëzer), 
die bedankte voor Broek op 
Langedijk (herv.)
naar Delft (herv. wijkgem. 
Maranatha), ds. J.A.C. Olie te 
Genemuiden (herv. wijk 2)
naar Eemnes (herv.), ds. C. 
van de Scheur te Veenendaal 
(herv.)

beroepbaar
proponent Y.R.M. Breemes te 
Rijssen, e-mail yorickbreemes@
hotmail.com, tel. 06-55544234
proponent Th.A.R. de Zwart 
te Arnhem (voorheen baptisten-
predikant), tel. 06-33104010, 
e-mail thardezwart@gmail.com

gereF. kerken (vriJg.)
beroepen
te Waddinxveen, ds. M. 
Biewenga te Mussel

aangenomen
naar Apeldoorn-Zuid, ds. J.M. 
Beute te Leens

hersteld herv. kerk
beroepen
te Stellendam, ds. F. van 
Binsbergen te Schoonrewoerd

chr. gereF. kerken
beroepen
te Amsterdam 
(Amstelgemeente), ds. R.G. 
den Hertog te Groningen

vriJe oud 
gereFormeerde 
gemeenten
beroepen
te Oldebroek, kand. H. 
Roelofsen te Staphorst (hersteld 
herv.)

komen en gaan

Op uitnodiging van Gospel Music 
Hoogeveen komen het muzikale 
echtpaar Reni en Elisa Krijgsman 
op zondag 18 november naar de 
Vredehorst in Hoogeveen.
In de Nederlandse gospelwereld 
hebben ze ruimschoots hun spo-
ren verdiend. Sinds 1999 treden 
ze veelvuldig samen op. Avond-
vullende concerten als duo of 
met band. Concerten die door 
bezoekers worden omschreven 
als warm, bemoedigend en bijzon-

der opbouwend. Met grotendeels 
eigen geschreven Nederlandsta-
lige nummers en hartverwarmen-
de easy-pop muziek. Het meest 
bekende lied van Reni en Elisa  
is ‘Als het leven soms pijn doet’, 
wat ruim 5 miljoen keer op You-
Tube is bekeken.  
Zij zijn ook 3x genomineerd 
geweest voor de Zilveren Duif 
Award. In 2012 hebben zij de 
award ontvangen in de categorie 
voor Beste Lied: Hou vol. Hun 

passie is het bemoedigen van 
mensen. Aanvang: 19.00 uur, geen 
entree, wel een collecte voor de 
onkosten.

Op 4 april j.l. was het vijftig jaar 
geleden dat Martin Luther King 
werd vermoord. Nog altijd inspi-
reert hij velen. Beroemd werd 
zijn toespraak ‘I have a dream’. 
De film ‘Selma’ vertelt op pak-
kende wijze over de grote marsen 
voor gelijke burgerrechten onder 
King’s leiding in 1965 in Selma, 
een plaats in Alabama. Deze film 
wordt vertoond op 15 november 

in de Protestantse Kerk te Wil-
lemsoord. Een tweede film over 
geloofsgetuigen ‘Agent of Grace’, 
over Dietrich Bonhoeffer, zal te 
zien zijn op 21 maart. Er is een 
korte inleiding en een nagesprek 
onder leiding van ds. Gerrit van 
den Dool.

Donderdag 15 november, Willemsoord, protestantse kerk, 
Steenwijkerweg 159, aanvang 19.30 uur, gratis toegang.

Reni en Elisa in de Vredehorst Film over Martin Luther King  
in kerk Willemsoord
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Door: bertine ten brinke, Wierden

Drugsverslaafd? Alcoholpro-
blemen? Je kunt er rustig mee 
aankloppen bij kerk en overheid. 
Maar schulden? Dat ligt toch 
even anders. Want ja, heb je die 
problemen niet over jezelf heen 
gehaald? Eigen schuld, dikke bult. 
Al op jonge leeftijd realiseerde 
Melvin Pietersz zich: er hangt iets 
ongrijpbaars rondom geld. 

geefgedrag
Dat vraagt om uitleg. Velen ver-
langen naar rijkdom, of op zijn 
minst naar voldoende geld voor 
drie vakanties per jaar. Maar 
word je leven daardoor beter? En 
neem mensen in financiële nood. 
Zoiets overkomt je niet zomaar. 
Soms ontstaan schulden door 
het overlijden van 
een partner, door 
echtscheiding 
of ziekte; of bij 
beschadigde men-
sen door verkeer-
de keuzes. En dan 
nog iets: Wij christenen zeggen 
vaak dat God op de eerste plaats 
staat, maar is dat terug te zien in 
ons geefgedrag. Hoe zit dat? 

god voorziet
Geld is meer dan een betaalmid-
del, geld is de uitdrukking van 
een wereld, meent Melvin: “Ik 
geloof in een zichtbare en een 
onzichtbare economie. De zicht-
bare economie zien wij om ons 
heen, in de natuurlijke wereld 
waarin wij leven. De onzichtbare 

economie hoort bij de geestelijke 
wereld. Men denkt vaak – ook 
christenen – dat we alleen te 
maken hebben met de natuurlijke 
economie, want die is concreet 
en verstandelijk te volgen. Maar 
de onzichtbare wereld bemoeit 
zich met de natuurlijke wereld. 
Dit is (soms) moeilijk te geloven. 
Gelukkig hebben we in Christus 
autoriteit in de geestelijke wereld, 
wat uiteindelijk zichtbaar wordt 
in de natuurlijke economie. Met 
mijn onderwijs wil ik meer inzicht 
geven in die onzichtbare wereld. 
Die bestaat, of je het nou wel of 
niet gelooft.” 

Beide werelden wil Melvin inzich-
telijk maken. Ze hangen nauw 
samen met goed en kwaad. “In 
het Oude Testament leren we 

dat mogen eten 
van de boom des 
levens. Die boom 
geeft  leven. En in 
het Nieuwe Tes-
tament geeft Jezus 
de overspelige 

vrouw hoop: ‘Ga heen en zondig 
niet meer.’ Leven en hoop, die 
twee aspecten, daar gaat het om, 
ook in onze omgang met geld. 
Mijn focus ligt niet op geld of het 
verwerven ervan, maar op het 
feit dat God zal voorzien.” 

droom
God voorziet, Melvins levensver-
haal illustreert het voluit. “Voor 
mij was werken bij een bank of 
verzekeringsmaatschappij altijd 
een droom. Ik had daar een beeld 

van in mijn hoofd en wist dat ik 
ooit bij een financiële dienstver-
lener aan de slag zou gaan. Maar 
mijn weg ernaartoe ging niet 
rechtstreeks van A naar B. Mijn 
vader was voorganger van een 
Pinkstergemeente in Winterswijk. 
Ook ik zette mij in voor deze 
gemeente. Na het voortgezet 
onderwijs begon ik aan de HEAO 
met de studie Bedrijfsecono-
mie. Het was niet wat ik ervan 
verwachtte. Ik stopte en ging 
aan het werk. In de kerk voerde 
ik veel pastorale gesprekken 
en vaak komen dan problemen 
naar boven. Regelmatig was geld 
onderdeel van het probleem.
Ook besteedde ik veel tijd aan 
het bestuderen van Gods Woord 
over dit onderwerp. Wat zegt 
de Bijbel eigenlijk over geld? Hoe 
moet ik dat lezen? 
Letterlijk of moet 
ik de context mee 
laten wegen? Ik 
las verschillende 
vertalingen en pakte de grondtek-
sten erbij. Ook verdiepte ik mij in 
theorieën over geld en economie. 
De afgelopen 15 jaar heb ik op dit 
onderwerp gestudeerd. Stápels 
studies heb ik erover geschreven. 
Mijn eerste boek erover ver-
schijnt binnenkort, het concept 
voor het tweede ligt al klaar.” 

lastig
Toch had het pastoraat niet hele-
maal Melvins hart. “Ik wilde nog 
steeds graag de financiële wereld 
in. Mijn cv was, nou ja, bijzonder. 
Begonnen met de HEAO, niet 
afgemaakt, daarna jaren gewerkt 
in de kerk… Op een dag ben ik 
gewoon een uitzendbureau bin-
nengestapt. Bij Randstad vonden 
ze mij denk ik een vreemde snui-
ter, want hoe kun je nou zonder 

de benodigde papieren bij een 
bank- of verzekeringsmaatschap-
pij aan de slag? De intercedente 
nam mijn gegevens op en zei dat 
het lastig zou worden. Na een 
tijdje kreeg ik toch een telefoon-
tje. Voor een vacature bij de 
Rabobank waren drie kandidaten 
geselecteerd. Ik was één van hen. 
Vanwege mijn enthousiasme en 
gedrevenheid. Het was voor mij 
een wonder, maar het werd nog 
mooier…” 

huilende collega’s
Melvin geniet zichtbaar bij de 
herinnering. “Ik naar dat sollicita-
tiegesprek, waar ik aan tafel kom 
te zitten met een HR-adviseur 
en een manager - Judith, ik zal 
haar naam nooit meer vergeten. 
Na het gesprek zegt Judith: ‘Ik 

ben eruit, jij bent 
de geknipte man 
voor deze func-
tie. Ik moet nog 
met de andere 

twee spreken, daarna hoor je van 
me.’ Eind van het liedje: ik kreeg 
de baan! Waarom? De afdeling 
waar ik zou komen te werken, 
werd opgeheven. Judith voorzag 
veel emoties en verdriet bij de 
medewerkers. Met mijn erva-
ring in de kerk zou ik hier goed 
mee om kunnen gaan, dacht ze. 
En inderdaad, binnen de kortste 
keren had ik huilende collega’s 
bij me zitten. Binnen een paar 
maanden hadden al twee andere 
Rabovestigingen interesse in mij. 
Eind 2008 benaderde Elwin Groe-
nevelt mij, directeur van Qredits, 
een financiële instelling die onder 
andere microkredieten verschaft 
aan ondernemers. Daar werk ik 
nu bijna tien jaar. In de avonduren 

Of je nu extreem rijk bent of onder de armoedegrens leeft, praten over 
je eigen financiën is taboe voor veel Nederlanders. Melvin Pietersz (43) 
woont in Winterswijk en werkt in Almelo bij een financiële instelling. 
Hij praat juist graag over geld. Maar dan in het licht van de Bijbel.

ik Wil de mensen vertellen dat  
We ons – op het gebied van 

financiën – moeten bekeren!  
loop Weg van dat gouden kalf  

en ga terug naar god.”

Christenen en de ongrijpbare 
wereld van het geld

Melvin Pietersz over financiën

Ds. S. Sijtsema uit Meppel gaat 
voor in de welkomdienst, die als 
thema heeft: “Je bent gezien”, naar 
aanleiding van psalm 139. Geert 
Meijer uit Zuidwolde begeleidt de 
samenzang. Ook werkt het Gronin-
ger Christelijk Mannenkoor ‘Alba-
tros’ mee. In 1932 opgericht als 
bedrijfskoor van de sigarenfabriek 
‘Albatros’ te Nieuwe Pekela. Tij-
dens de fabricage van sigaren werd 
door de personeelsleden vaak 
gezamenlijk gezongen. Het bedrijfs-
koor trok al snel na de oprich-
ting leden aan, die niet werkzaam 
waren in de sigarenindustrie. Het 
huidige aantal leden ligt rond de 55 
en de koorleden komen ‘van Dren-
the tot Dollard tou’. 

Zondag 18 november, 19.00 uur (samenzang vanaf 
18.45 uur), Borger, Goede Herder kerk

Coen Nuiten spreekt over het 
thema ‘Drop the beat - leven in 
Gods ritme’. tijdens een meeting 
van Transformed. Hij werkt voor 
C-generations, een organisatie die 
de verschillende generaties bin-
nen de kerken (weer) bij elkaar 
wil brengen. Tien jaar geleden 
moest Nuiten niets van God 
weten, maar inmiddels heeft hij 
God heel anders leren kennen. 
Zijn toespraak gaat over het ritme 
van agenda, (sociale) verplichting, 
eigen verwachtingen en de omge-
ving versus leven op Gods ritme. 
Wanneer je dat laatste doet, ver-
andert er iets. Ten goede! Met 
muziek van Heartbeat Worship. 

Zondag 11 november, 19.00 uur, Ambt Delden, Kroeze 
Danne, Kappelhofsweg 14, www.transformed.nl

Welkomdienst met 
‘Albatros’ in Borger 

Transformed:  
Drop the beat – 
leven in Gods ritme

elk mensenleven, elke kerkelijke 
gemeente kent een gouden kalf. 
daarvan moeten We ons bekeren.

Lees verder op pagina 6

Melvin Pietersz: 
“Christenen zeggen 

dat God voor hen op 
de eerste plaats staat, 
maar dit zie je lang 

niet altijd terug in geef-
gedrag” Foto: Juliantien 

Fotografie

Buitenveldert (herv. 
wijkgemeente Eben-Haëzer), 
die bedankte voor Broek op 
Langedijk (herv.)
naar Delft (herv. wijkgem. 
Maranatha), ds. J.A.C. Olie te 
Genemuiden (herv. wijk 2)
naar Eemnes (herv.), ds. C. 
van de Scheur te Veenendaal 
(herv.)

beroepbaar
proponent Y.R.M. Breemes te 
Rijssen, e-mail yorickbreemes@
hotmail.com, tel. 06-55544234
proponent Th.A.R. de Zwart 
te Arnhem (voorheen baptisten-
predikant), tel. 06-33104010, 
e-mail thardezwart@gmail.com

gereF. kerken (vriJg.)
beroepen
te Waddinxveen, ds. M. 
Biewenga te Mussel

aangenomen
naar Apeldoorn-Zuid, ds. J.M. 
Beute te Leens

hersteld herv. kerk
beroepen
te Stellendam, ds. F. van 
Binsbergen te Schoonrewoerd

chr. gereF. kerken
beroepen
te Amsterdam 
(Amstelgemeente), ds. R.G. 
den Hertog te Groningen

vriJe oud 
gereFormeerde 
gemeenten
beroepen
te Oldebroek, kand. H. 
Roelofsen te Staphorst (hersteld 
herv.)

in de Protestantse Kerk te Wil-
lemsoord. Een tweede film over 
geloofsgetuigen ‘Agent of Grace’, 
over Dietrich Bonhoeffer, zal te 
zien zijn op 21 maart. Er is een 
korte inleiding en een nagesprek 
onder leiding van ds. Gerrit van 
den Dool.

Donderdag 15 november, Willemsoord, protestantse kerk, 
Steenwijkerweg 159, aanvang 19.30 uur, gratis toegang.

Herberg zoekt diaco-
nale medewerker
Pastoraal Diaconaal Centrum de 
Herberg in Oosterbeek is op zoek 
naar een enthousiaste jongere die 
een half jaar diaconaal werk wil 
doen, van december 2018 tot en 
met juni 2019. De ideale kandidaat 
is flexibel, wil graag wat betekenen 
voor een ander en wil zichzelf ver-
der ontwikkelen. Een unieke invul-
ling voor wie net z’n studie heeft 
afgerond of er - vroegtijdig - mee 
is gestopt. 

Kijk voor meer info op: www.pdcdeherberg.nl/vacature 

Elke werkdag getij-
dengebed in Hengelo
De Waterstaatkerk aan de Del-
denerstraat in Hengelo is elke 
werkdag open voor drie stilte-
momenten. Wie wil kan zijn dage-
lijks ritme beginnen, onderbreken 
of afsluiten met een meditatief 
moment. Rust nemen, stil zijn, stil-
staan bij God of zelf bidden; het 
kan allemaal. Op woensdag wordt 
het meditatief kwartier omlijst 
door teksten en verzorgt Evan 
Bogerd de muziek. Iedereen is 
welkom om aan te schuiven, ook 
wanneer men niet gelovig is of niet 
(meer) kan bidden. Iedereen mag 
gewoon aanschuiven. Tijd voor de 
ziel doet elk mens goed! 

Maandag t/m vrijdag, ochtendgebed 8.30 uur, middag-
gebed 12.30 uur, avondgebed om 22.15 uur
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Zaterdag 10 november
eo | npo2 | 19.40
blauw bloed
Live verslag van het bezoek van 
koning Willem Alexander aan 
Dordrecht. De koning is bij de 
start van ‘Ode aan de Synode’, de 
viering van 400 jaar Synode van 
Dordrecht.

Zaterdag 10 november
ntr | npo2 | 21.20
andere tijden
Precies 100 jaar geleden -stond 
aan de Nederlandse zuidgrens 
bij Eysden geheel onverwacht 
een man met gevolg die om asiel 
vroeg. Het was de Duitse keizer 
Wilhelm de Tweede.

Zondag 11 november
eo | npo2 | 15.15
Je zal maar uitverkoren zijn
De bijdrage van de Joden op het 
gebied van techniek, wetenschap, 
religie, kunst, cultuur en politiek 
is uitzonderijk. De keerzijde van 
het Joodse succes bestaat immers 
uit een langgerechte geschiedenis 
van antisemitisme.

maandag 12 november
kro-ncrv | npo2 | 23.45
Jacobine & de bijbel
In november is het 400 jaar gele-
den dat de Synode van Dordrecht 
begon en het startsein werd gege-
ven voor de eerste Bijbelvertaling 
in het Nederlands. Een revolu-
tie voor het geloof en voor de 
Nederlandse taal.

dinsdag 13 november
kro-ncrv | npo1 | 22.20
de rijdende rechter
De buren Leeijen en Erens in 
Kerkrade hebben ruzie over 
onkruid in de tuin en over het 
gebruik van de oprit en een busje 
voor het raam. En de erfgrens 
klopt óók al niet!

Woensdag 14 november
eo | npo1 | 20.30
de nationale bijbelquiz
Vier bekende Nederlanders 
-ieder met 2 secondanten- gaan 
met elkaar de strijd aan voor de 
titel ‘Bijbelkenner van 2018’. Dit 
jaar staat de quiz in het teken van 
Kerst.

donderdag 15 november
kro-ncrv | npo3 | 20.55
het voedselgevecht
In dit programma worden ver-
schillende mensen gevolgd, die 
vechten tegen een eet- en voed-
selstoornis.

vrijdag 16 november
ntr | npo2 | 17.15
de nieuwe maan
De Nieuwe Maan is een wekelijks 
actuele talkshow met een scherp 
oog voor ontwikkelingen rondom 
de multiculturele samenleving.

heb ik mijn studie Bedrijfsecono-
mie weer opgepakt en afgemaakt.”

geroepen 
Ondertussen droomt Melvin nieu-
we dromen en werkt hij er hard 
aan om die te realiseren. Hij heeft 
een flinke staat van dienst als spre-
ker. Hij geeft les tijdens workshops 
en seminars. Spreekt ondernemers 
en leidinggevenden toe over wijs 
financieel beleid. Preekt in kerken 
over geld en hoe hiermee om te 
gaan. Melvin weet zich geroepen 
om de Bijbel en de liefde van Jezus 
bekend te maken. Hij ervaart ‘zal-
ving’: “Ik bedoel daarmee Gods 
tegenwoordigheid. Christus de 
Gezalfde heeft mij als Zijn verte-
genwoordiger mandaat gegeven om 
te spreken over geld. Daardoor 

spreek je met autoriteit 
en kan ieder juk waar-
onder je gebukt gaat, 
breken. Ik noem het juk 
van financiële beslom-
meringen, verslaafd zijn 
aan geld, ziekte… Een 
juk is, kortom, alles wat 
ons belast en wat we 
niet in eigen kracht kun-
nen oplossen. In en door 
Jezus de Christus is er 
altijd een oplossing.” 

gouden kalf
Wat is je boodschap 
precies? “Bekering. 
Altijd vanuit liefde, nooit 
vanuit veroordeling. Elk 
mensenleven, elke ker-
kelijke gemeente kent 
een gouden kalf, daarvan 
moeten we ons beke-
ren. Het gouden kalf, 
dat in de woestijn werd 

aanbeden, was gemaakt van goud 
om Gods Tabernakel (Gods huis) 
mee te bouwen. Maar het werd 
gebruikt voor een afgod. Met ons 
hedendaagse goud gebeurt precies 
hetzelfde – denk aan financiën, 
gaven en talenten et cetera. Al ons 
goud besteden we vaak aan andere 
dingen en niet aan Gods huis. De 
zegen die we van God hebben 
gekregen, gebruiken we voor onze 
eigen bezigheden en afgoden. Het 
gouden kalf in iemands leven wil 
God van de troon stoten en gaat 
zelf op die troon zitten. Maar ik 
wil op Jezus wijzen, op wat Hij 
deed aan het kruis. Ik hoop dat 
mijn toehoorders zich bekeren 
tot de juiste denk- en handelwijze. 
En bij een levend geloof horen de 
juiste daden, dus ook een bijbelse 
omgang met geld.” 
Diverse malen was Melvin in de 

VS, Zuid-Afrika en Armenië. Hij 
reist de wereld rond met zijn 
visie over geld. Kun je die kort en 
krachtig weergeven? “Ik wil laten 
zien dat het evangelie meer in de 
economie is verweven dan we 
beseffen. Ik wil vertellen dat Gods 
aanwijzingen en 
principes beter 
zijn dan welke 
econoom hier op 
aarde kan beden-
ken. Ik wil vertel-
len dat we onze financiën kunnen 
inzetten om elkaar te helpen, maar 
ook om God daarmee te aanbid-
den en te eren. Ik wil vertellen dat 
we afhankelijk zijn van God en niet 
van euro’s. Hij is onze Voorziener. 
Jezus zegt: “Van brood alleen zult 
gij niet leven, maar van elk woord 
dat uit de mond Gods gaat”. Ik wil 
vertellen dat we ons in en door 
Christus los kunnen maken van de 
macht van ’t geld en door Jezus in 
vrijheid kunnen leven, zonder de 
realiteit van deze wereld uit het 
oog te verliezen. Ik wil de men-
sen vertellen dat we ons – op het 
gebied van financiën – moeten 
bekeren! Loop weg van dat gou-
den kalf en ga terug naar God.”

dubieus
Is het dan niet dubieus dat juist jij 

bij een kredietverstrekker werkt? 
Ook Qredits vraagt rente over 
verstrekte leningen. Komen men-
sen met geldproblemen niet nog 
extra in de zorgen? Melvin: “De 
Bijbel maakt onderscheid tus-
sen mensen die geld nodig heb-

ben voor hun 
levensonderhoud 
of voor zaken. 
Een ondernemer 
investeert een 
lening om uitein-

delijk winst te maken. Dan is het 
verantwoord een rentepercen-
tage te vragen. Maar mensen die 
geld moeten lenen voor primaire 
levensbehoeften, moet je uiteinde-
lijk niet méér laten betalen. Daar 
moet je niet aan willen verdienen. 
De financiële wereld wordt door 
veel mensen gezien als een duis-
tere wereld. Laat mij dan een licht 
zijn in het donker.”
Hoe zijn toekomst er uit gaat zien, 
weet hij niet. Hij verwacht meer 
te gaan reizen en te preken. Ook 
zijn gezin voelt zich nauw betrok-
ken bij zijn missie. Melvins boek 
verschijnt naar verwachting het 
eerste kwartaal van 2019.

Op 15 november spreekt Melvin Pieters op een bijeenkomst 

van de Reveil Business Club voor christelijke ondernemers 

en leidinggevenden. Aanmelden: www.reveilbusinessclub.nl 

Ze ging op zoek 
naar haar familie-

geschiedenis. Want, zei ze: “Ik 
voelde me altijd zo’n los mens.” 
Ik heb het over actrice Georgina 
Verbaan in het tv-programma 
Verborgen Verleden. Bekende 
Nederlanders stuiten in die serie 
soms op een chique verleden, 
op een vorstelijke voorouder 
of op een onvermoede Joodse 
afkomst. Georgina blijkt Indische 
roots te hebben. Zelf nazaat 
van een Indische familie trok 
dat natuurlijk mijn aandacht. 
Georgina’s Hollandse voorvader, 
afkomstig uit het Drentse Fre-
deriksoord, nam dienst bij het 
KNIL en vertrok naar Indië. Zijn 
baboe werd Georgina’s Indische 
voormoeder, een eenvoudige 
inlandse vrouw, die vele kinde-
ren later haar Hollandse militair 
huwde. Een oervader met een 
alcohol- en crimineel verleden 
uit het Pauperparadijs en een 
voormoeder uit een Indische 
kampong, niet echt een verleden 
om groots op te zijn. Toch deed 
Georgina een fantastische ont-
dekking: ze maakt deel uit van 
een groter geheel, een familie. 
Ze is deel van hun geschiedenis, 

een schakel in een keten. Niet 
zomaar een ‘los mens’. 
Georgina is niet de enige losse 
mens in dit tijdsgewricht. De 
groteske hang van de moderne 
mens naar individualisme creëert 
een samenleving die als los zand 
aan elkaar hangt. Wij ‘maken’ 
(‘nemen’ is taalkundig uit de 
mode) onze eigen beslissingen, 
doen wat we zelf willen, kiezen 
voor onszelf. Maar, vraag ik u, 
hoe nu verder? Als mijn individu-

ele ik voortdurend koning kraait 
en een leven lang de belangrijk-
ste mens op aarde is, wat heb ik 
dan aan het eind van mijn leven 
over? Mezelf! Een kaal individu, 
eenzaam en alleen tussen andere 
individuen. Een los mens. Ik heb 
nog lang de tranen in de ogen 
van Georgina voor me gezien. 

Tijdens een avondwandeling 
met dochter Isabel en kleinzoon 
Nando in de kinderwagen kwa-
men we van Georgina op familie 
en toen op de kerk. Waarom is 
bouwen aan een familie geen pri-
oriteit voor moderne mensen? 
Rücksichtslos nemen kinderen 

afstand van ouders, verbreken 
echtparen huwelijken en worden 
families opgebroken. Even mee-
dogenloos maken mensen zich los 
van hun kerk en verbreken daar-
mee de keten die generaties lang 
gevormd werd door gelovigen. 

“In het kerkblad las ik een mooi 
stukje”, zegt Isabel. Een ernstig ziek 
gemeentelid bedankte de gemeen-
teleden voor de vele verrassende 
post die hij ontvangen had. 
“Vaak kende hij de afzender niet 
eens.” Vrij vertaald citeert ze uit 
zijn bericht: “Weet jij wie dit zijn? 
Van wie is deze kaart? Van men-
sen bij ons uit de kerk…?  
Wat doet een kaartje goed en 
kun je er naar uitzien. Dat zoveel 
mensen aan je denken en meele-
ven.”
Zwijgend wandelen we verder in 
het licht van de ondergaande zon.
“Wat fijn dat wij deel uitmaken 

van zo’n gemeenschap” ver-
volgt ze. 

“Zoveel kaartjes… waar 
vind je dat nog. Ik ben 
trots op onze kerk.” 
Trots op de kerk. Nou 
en of.
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Los mens
gezi(e)n 

rtv-tips

Informatie voor de RTV-tips kunt u mailen 

naar: jgroen27@planet.nl

Door Willemke 

Wieringa, Wierden

Willemke Wieringa laat u in korte schetsen meeleven  

met dagelijkse voorvallen in haar familie met vijf kinderen 

en veertien kleinkinderen. Eerdere columns verschenen  

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

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

Topic Creatieve Communicatie te Wierden.

Vervolg van pagina 5

pietersz privé
Melvin Pietersz (43) is opgegroeid in een Moluks gezin met drie 
jongere broers. Zijn vader werkte als kaasmaker in kaasfabriek 
Coberco (later Frico). Melvins beide ouders waren voorgangers 
van de Pinkstergemeente Kandil Emas (Gouden Kandelaar) in 
Winterswijk. Zelf noemt hij zich een ‘echte Nederlander met een 
bruine buitenkant’. De Nederlandse cultuur van op tijd komen 
en ‘afspraak is afspraak’ passen goed bij hem. Melvin is getrouwd 
met Tamara en vader van twee tienerzoons: Noah en Josiah.

aan mensen die geld 
moeten lenen voor primaire 

levensbehoeftes, moet je niet 
Willen verdienen.

Mail naar nieuws@ 
gezamenlijkzondagsblad.nl

Gratis plaatsing!

Zendingsmiddag  
van de kerk?

goethe was een akelig portret
In het weekend magazine van 
tubantia wordt historica, hoog-
leraar en terrorisme-deskundige 
Beatrice de Graaf (42) geïnterviewd.

Kijken mensen ervan op als ze 
horen dat je gelovig bent? “Ik heb 
het nooit verborgen gehouden. 
Maar natuurlijk heb ik altijd dis-
cussies gehad. ‘Waarom is zo’n 
slimme meid als jij christelijk?’ 
Daarmee was ik helemaal klaar. 
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Ik sta in de win-
kel met ‘Mijn strijd’ in mijn 
handen. Geschreven door 
ene Adolf Hitler. Een kloek 
boekwerk van meer dan 800 
pagina’s. Zal ik het kopen? 

 

Als je belangstelling hebt voor de 
Tweede Wereldoorlog en wat er 
zoal aan vooraf ging, en dat heb 
ik, kun je moeilijk om dit beroem-
de en beruchte boek heen. Ein-
delijk in Nederlandse vertaling, 
overal vrij verkrijgbaar.

mein kampf
Niet dat het op zichzelf zo inte-
ressante lectuur is. Hoeveel 
Duitsers zullen ‘Mein Kampf’ 
in zijn geheel hebben gelezen? 
Het is een samenraapsel van de 
meest uiteenlopende verhalen en 
beschouwingen van een verwarde 
geest. Maar de invloed is groot 
geweest. Bij verschijnen in 1925 
werd het boek door velen niet 
serieus genomen, maar geheel ten 
onrechte, want Hitlers program-
ma van rassenwaan en Jodenhaat, 
uitmondend in volkerenmoord, is 
in essentie in dit boek terug te vin-
den. Stap voor stap heeft hij uitge-
voerd wat hij van plan was en ook 
al had aangekondigd. Geholpen 
door vele anderen, dat wel.

Zondag is het ‘de elfde van de 
elfde’. Dat is dan precies een 
eeuw na het einde van die andere 
wereldoorlog. Dat is al uitgebreid 
herdacht. 11 november 1918, een 
wapenstilstand die geen vrede 
bracht maar oude vijandschappen 
versterkte en nieuwe revanche-
gevoelens opriep. Geschiedenis 
is vaak een verhaal van oorzaken 

en gevolgen, van actie en reac-
tie, maar  ook van ‘wat zou er 
gebeurd zijn als...’ Wat zou er 
gebeurd zijn als in 1918 een min-
der vernederend vredesverdrag 
aan Duitsland was opgelegd? Wat 
als Hitler meer weerwerk was 
geboden, in eigen land maar ook 
daarbuiten? Wat als er geen eco-
nomische crisis was uitgebroken? 
Zo kunnen we wel doorgaan. 
Wat zou er gebeurd zijn als Hitler 
was toegelaten tot de kunstaca-
demie?

lessen uit verleden
Tegelijk hebben dergelijke 

bespiegelingen weinig zin. De 
geschiedenis gaat zijn gang, het 
verleden kan niet terug gedraaid 
worden. Het bittere resultaat 
is dat miljoenen 
omkwamen en 
dat miljoenen 
anderen zwaar 
verminkt van het 
slagveld terug-
kwamen, plus 
de vele andere 
wonden die in 
beide oorlogen werden gesla-
gen. Iets anders is dat er lessen 
kunnen worden getrokken uit 
het verleden. Na 1945 hebben 
wij helaas kunnen zien dat oude 
vijandschappen en tegenstellin-
gen opnieuw oplaaiden. Zie de 
Balkan, zie Oost-Europa, zie ook 

de Brexit. Maar het bleek ook 
mogelijk oude vijandschappen te 
overwinnen. Denk aan de rela-
tie tussen Duitsland en Frank-

rijk. Denk ook 
aan de Europese 
samenwerking, 
waaraan nog veel 
mankeert, maar 
als geheel een 
zegen voor ons 
allen. We kun-
nen alleen maar 

dankbaar zijn dat in dit deel van 
Europa al meer dan zeventig jaar 
vrede heerst en ook gerechtig-
heid, want onze vrede is geen 
‘Pax Romana’ die met harde 
hand regeert, maar vrede  
met respect voor individuele 
vrijheid. 

actueel
Terug naar ‘Mijn strijd’. Koop ik 
dit boek of niet? Toch maar niet. 
Ik weet wel zo ongeveer wat erin 
staat en ik houd er niet van rot-
zooi in huis te halen en er ook 
nog voor te betalen. Dat een 
jongere generatie er wat over te 
weten komt is een andere zaak. 
Gesprek over heil en onheil, 
over waarden die het waard 
zijn om voor te vechten en over 
gevoelens die je maar beter in de 
onderbuik kunt laten is een waar-
devol iets. Laat dat boek maar 
in de winkel liggen, liefst op een 
prominente plek. Als een waar-
schuwing en oproep tot verzet is 
het nog steeds actueel. Daar heb 
je niet veel fantasie voor nodig. 
Laat dat gesprek maar doorgaan. 

Hitler in de winkel
Daan

Door  

daan van der Waals, 

gramsbergen 

na 1945 bleek het mogelijk oude 
vijandschappen te overWinnen. 

denk aan de relatie tussen 
duitsland en frankrijk. 

denk ook aan de europese 
samenWerking, een zegen voor 

ons allen.

Zondag is het ‘de 
elfde van de elfde’, 

precies een eeuw na 
het einde van de eer-
ste wereldoorlog: 11 

november 1918, een 
wapenstilstand die 

geen vrede

goethe was een akelig portret
In het weekend magazine van 
tubantia wordt historica, hoog-
leraar en terrorisme-deskundige 
Beatrice de Graaf (42) geïnterviewd.

Kijken mensen ervan op als ze 
horen dat je gelovig bent? “Ik heb 
het nooit verborgen gehouden. 
Maar natuurlijk heb ik altijd dis-
cussies gehad. ‘Waarom is zo’n 
slimme meid als jij christelijk?’ 
Daarmee was ik helemaal klaar. 

Op een gegeven moment had 
ik het ook gehad met het eeu-
wige debat over geloof versus 
wetenschap. In grote delen van 
de wereld zijn religieuze weten-
schappers in de meerderheid. 
Ik heb dat nooit ervaren als een 
tegenstelling. Je doet je werk vol-
gens de regels en methodes van 
de wetenschappelijke integriteit, 
en daarnaast geloof je. Een beetje 
zoals een buschauffeur die op de 
bus zit en zondags naar de kerk 
gaat.” Natuurlijk, vervolgt ze, als 
docent moet je studenten een 
eerlijk inkijkje geven in waar je 
staat. “Het levert interessante 
discussies op. Wat is jouw mens-
beeld, geloof je dat een mens, 
ook een terrorist, recht heeft 
op een tweede kans? Hoe kijk je 
naar het Kwaad? Geloof je dat het 
een serie misverstanden is, of het 
gevolg van armoede en uitbuiting? 
Geloof je dat de terrorist zelf de 
baarlijke duivel is?” Lichte zucht, 
zoekende blik: “Ik denk dat de 
mens is geschapen om er te zijn 
voor zijn naasten. Ik denk dat 
dat je plicht is: voor jezelf én je 
naasten je beste zelf te zijn. Meer 
dan vroeger probeer ik nu ande-
ren tot hun doel te laten komen. 
Toen ik hoogleraar werd in 2012, 

dacht ik: dit is mij gegund, nu ga ik 
mensen helpen. Als je voor blinde 
ambitie gaat... Kijk naar grote 
kunstenaars, schrijvers, wat een 
verschrikkelijke rotmensen dat 
waren. Goethe, wat een akelig 
portret was dat. En toch is het 
grootse literatuur.” Jij zou dan 
niet kiezen voor de grootse lite-
ratuur. “Nee. Nee.” Jij kiest voor 
de naastenliefde. “Diep in mijn 
hart verlang ik juist wel naar die 
grootse literatuur, het grootse en 
meeslepende. Dat zou ik doen, 
denk ik... als ik me door niets zou 
laten weerhouden. Wat mij erg 
raakt is een verhaal van schrijver 
en theoloog Tolkien over een 
kunstenaar. Hij denkt: ik schilder 
de perfecte boom, ik kan dat als 
enige. Het perfecte blad heeft hij 
al af. Maar elke dag weer wordt 
hij ervan afgehouden door de 
nitty details van het dagelijkse 
leven, hij moet boodschappen 
doen, voor anderen zorgen. Als 
hij op zijn sterfbed ligt, heeft hij 
alleen nog maar dat blad. Dan 
gaat hij dood, slaat zijn ogen open 
en komt in de hemel en wat ziet 
hij daar: zijn boom. Helemaal af. 
‘Daar heb jij je hele leven aan 
gewerkt’, zegt een stem. Dat 
geeft mij troost.”

-
-

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

lezers schrijven

Met veel genoegen nam ik kennis van 
het artikel van Leo Polhuys over het 
bovengenoemde onderwerp. Aan het 
eind wordt de conclusie getrokken 
dat er geen algemeen geldend proto-
col inzake de behandeling van inko-
mende post is. Gevraagd wordt om 
te reageren.  Zijn er suggesties voor 
plaatselijke  kerkelijke gemeenten..Als 
ik nog eens in Wolters Woordenboek 
het woord protocol op zoek dan staat 
er ook het geheel van geschreven of 
ongeschreven gedragsregels. Ik maak 
me elke dag druk voor vrouwen en 
kinderen in Uganda die in grote 
armoede leven. Het werk van onze 
stichting is kleinschalig maar oh zo 
belangrijk. We  willen de vrouwen en 
kinderen uit de vicieuze cirkel halen 
van wanhopige armoede en ziekte. 
Het werk dat we doen, de projecten 
die we tot stand brengen, er is geld 
mee gemoeid, we kunnen er niet 
zonder.  We doen o.a. een beroep op 
diaconieën. We schrijven een brief 
waarin het verzoek een collecte voor 
ons werk te willen houden of een gift 
te geven.  En dan is uiteraard niets 
verplicht, hoewel we blij zijn dat er  
trouw elk jaar door diaconieën voor 
ons wordt gecollecteerd. Niet alleen 

in de Protestantse kerk in Neder-
land, maar ook in de Rooms Katho-
lieke kerk en Gereformeerde kerken 
vrijgemaakt. Het is elk jaar weer 
nauwkeurig plannen om de projecten 
financieel rond te krijgen. Dat kost 
veel moeite. We beschikken (nog) 
niet over een reserve. We doen een 
beroep op diaconieën en anderen.  
Dat doen we door via de mail een 
brief te zenden.  In veel  gevallen krij-
gen we geen enkele reactie. Wat kost 
het toch weinig moeite om even – 
natuurlijk via de mail – te melden of 
er een collecte wordt gehouden of dat 
het in het collecterooster niet past. 
En als er gecollecteerd wordt dan is  
het (voor de planning)  zo belangrijk 
te weten wanneer de collecte wordt 
gehouden. Wat worden we dan in dit 
liefdadigheidswerk  tegemoet  geko-
men. Wat wordt het ons dan veel 
gemakkelijker gemaakt. Het kost 
toch ze weinig moeite. 
Het woord protocol: laten we er maar 
van maken “ongeschreven gedrags-
regels”. Het elkaar tegemoetkomen 
- wat is het veel waard – als het gaat 
om een stuk liefdewerk. In ons geval 
weduwen en kinderen zonder vader 
helpen in hun moeilijkheden. 

Bert Boon

Postafhandeling
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Zondag 11 november
Opbaring 5:1-14

maandag 12 november
Opbaring  6:1-8

dinsdag 13 november
Opbaring  6:9-17

Woensdag 14 november
Opbaring  7:1-17 

donderdag 15 november
Richteren 17:1-13 

vrijdag 16 november
Richteren 18:1-10

Zaterdag 17 november
Richteren 18:11-31

Die zint op wraak houdt zijn 
eigen wonden open.
Francis Bacon

Zondag 11 november 2018

Aalden 10.00 ds. B. Breunesse
Alteveer GK 10.00 da. A. 
Zweers
Assen AK 10.00 ds. R. Bus-
schers De Bron 10.00 da. E. 
Struikmans JK 10.00 ds. R. 
Koopmans 19.00 De Slinge-
borgh 10.30 da. A. van Beijeren 
OK 10.00 da. W. van Noord
Beilen PK 10.00 en 19.00 ds. 
M. Hazeleger
Borger GH 10.00 ds. J. Slooten. 
H.A. 19.00 past. H. Hansma. 
H.A.
Bovensmilde WK 10.00 ds. S. 
Kits
Coevorden GK 10.00 ds. H. 
Kauffmann
Diever GK 10.00 ds. B. van 
Werven 19.00 ds. K. Bijleveld
Drijber GK 10.00 ds. H. Scho-
ling
Dwingeloo 10.00 ds. J. Kooi-
stra. H.A.
Een 9.30 Ineke Hofman
Elim GK 10.00 dhr. J. Brouwer
Emmen GrK 10.00 Albert Klok 
Ichthus 10.00 ds. Kajim Kapel 
10.00 ds. Mellema Opgang 
10.00 ds. Fischer SH 10.00 cie. 
Leren Vieren
Emmer-Compascuum 10.00 
ds. R. Wentink
Gasselte 10.00 ds. A. Klok
Gasselternijveen 9.30 mw. 
Hordijk. Oogstd.
Gees 10.00 da. I. Thurkow
Gieten BK 9.30 ds. J. Middel-
jand
Hijken/Hooghalen Antenne 
10.00 ds. R. Veldman. Jeugdd.
Hollandscheveld 10.00 dhr. R. 
v/d Belt 19.00 ds. H. Bakhuis
Hoogersmilde De Schakel 
10.00 da. A. Donker
Hoogeveen GH 9.30 ds. H. 
Linde GrK 9.30 ds. J. Snaterse 
HK 9.30 ds. T. van Beijeren 
19.00 dhr. J. Keijer OK 9.30 drs. 
L. Jansen VH 9.30 ds. W. Loos-
man Bethesda 10.30 mw. G. 
Mateman Weidesteyn 10.30 
dhr. W. Wennink
Klazienaveen KK 9.30 ds. G. 

Douma
Kloosterveen De Ontmoe-
ting 10.00 ds. H. Harmsen
Nieuw-A’dam NK 10.00 n.b.
Nieuw-Balinge 10.00 ds. J. 
Boer. Voorber. H.A. 19.00 ds. E. 
v/d Noort. Voorber. H.A.
Nieuweroord RH 10.00 ds. W. 
Bakker IK 19.00 ds. W. Bakker
Nieuw-Weerdinge 9.30 ds. van 
Elten
Nijeveen 10.00 ds. G. Naber 
19.00 zangdienst
Pesse KPK 10.00 ds. R. Wen-
tink
Rolde 10.00 ds. A. Troost
Roden CK 10.000 da. M. Pran-
ger JK 9.30 ds. W. Meijles. H.A.
Ruinerwold/Koekange BH 
10.00 ds. R. Gosker
Schoonoord De Wijngaard 
9.30 mw. Maatjes
Sleen OK 10.00 gastpred.
Smilde KK 9.30 ds. G. Olde
Tiendeveen 10.00 ds. H. Born. 
Voorber. H.A. 15.00 ds. J. Boer. 
Voorber. H.A.
Vries DK 10.00 Frits de Lange
Westerbork VH 10.30 jeugd-
dienst SK 10.00 ds. M. Leffers
Zuidlaren LK 10.00 ds. W. 
Slob. H.A. HK 10.00 ds. R. ten 
Have
Zuidwolde GK 9.30 ds. B. Gras 
HG 10.00 jeugddienst
Zwartemeer GK 9.30 ds. T. 
Oldenhuis

Zondag 11 november 2018

Ens GK 9.30 ds. W. Bloemen-
daal 19.00 ds. G. Timmer. Zangd.
Kraggenburg 10.00 morgen-
gebed
Marknesse 9.30 ds. R. Visser. 
H.A. Markehof 16.30 H.A.
Nagele 9.30 ds. Veenstra
Urk BK 10.00 ds. E. Terpstra 
17.00 ds. C. Keleman PK 10.00 
ds. Smink 17.00 ds. D. Hellinga 
De Poort 10.00 ds. D. Hellinga 
17.00 ds. E. Terpstra
Zeewolde 10.00 ds. E. Gruteke 
19.00 Taizé-viering

Zondag 11 november 2018

Almelo Bleek 10.00 ADA-vie-
ring De Ontmoeting 10.00 dhr. 
C. Elsinga 19.00 gebed- getuige-
nisdienst GrK 10.00 ds. P. Ende-
dijk PK 10.00 ds. M. Montagne 
Noach 10.00 ds. D. van Bart 
Eugeria 10.30 dhr. G. Flim ZGT 
10.30 RK
Beerzerveld 10.00 ds. J. Adri-
aanse

Belt-Schutsloot 9.30 ds. W. 
Menkveld
Bergentheim WK 9.30 ds. G. 
Neijmeijer 19.00 meeneemdienst
Berkum HH 9.30 ds. P. 
Wolthaus. H.A.
Blankenham 11.00 ds. R. v/d 
Hucht
Blokzijl/Scheerwolde Wiele-
waal 10.00 ds. I. Terlouw
Borne OK 10.00 ds. J. Meijer 
19.00 vespers Dijkhuis 10.00 
ds. E. van Houwelingen
Bruchterveld 10.00 da. R. v/d 
Berg
Daarle 9.30 ds. R. Fernhout. 
Voorber. H.A. 15.00 dhr. A. Uil. 
Jongerend.
Daarlerveen 9.30 ds. T. Nieu-
wenhuis 19.00 ds. M. Bos
Dalfsen GrK 9.30 en 11.00 ds. 
H. Schipper Oudleusen 10.00 
ds. T. Keuning
Dedemsvaart Antenne 10.30 
ds. W. Moolhuizen De Fontein 
19.00 ds. J. Zondag VDK 9.30 
ds. T. Prins
Delden OB 10.00 ds. Sluiter
Den Ham GK 9.30 en HK 
19.00 ds. R. van Hornsveld DK 
10.00 ds. H. Klaassen
Diepenheim 10.00 da. R. Ved-
ders
Enschede OK 10.00 ds E. Son-
neveld Lonneker 10.00 ds. M. 
v/d Meer Usselo 10.00 ds. O. 
Haasnoot BK 10.00 prop. W. de 
Hek ZP 10.30 drs. A. Peijenborg 
HZ 10.00 past. A. Kemper JK 
10.00 ds. A. Fuhrmann
Enter 9.30 ds. H. Paas 19.00 ds. 
H. Bouma
Genemuiden GK 9.30 ds. I. 
Postma 19.00 ds. van Zanden 
GrK 9.30 ds. J. Olie 19.00 ds. J. 
de Koeijer HC 9.30 ds. J. Niesing
Giethoorn PG 10.00 ds. A. van 
Waard
Hardenberg Baalder 10.00 
ds. W. v/d Wel HK 10.00 ds. 
P. Langbroek De Matrix 9.30 
mw. E. Kolthof Radewijk 10.00 
ds. A. de Lange SK 10.00 ds. 
P. Noordmans 19.00 ds. A. de 
Lange Witte Kerk 10.00 ds. L. 
van Rikxoort
Hasselt Ichthus 9.30 ds. D. 
Lagerweij
Heino 10.00 Hans van Solkema
Holten DK 9.30 en 19.00 ds. 
S. Roozenboom Kandelaar 9.30 
ds. A. v/d Spek
Kampen OH 10.00 ds. M. 
Eigenhuis BWK 17.00 drs. R. 
Smidt
Kuinre 9.30 ds. R. v/d Hucht
Kamperveen 9.30 da. Keijzer. 
Voorber. H.A.
Lemelerveld BK 10.00 ds. C. 
Benard
Lutten LK 10.00 ds. W. Piksen

Mariënberg SK 9.30 da. G. 
Rohaan 19.00 ERC Bergentheim
Nieuwleusen GrK 10.00 en 
19.15 ds. L. Hoekstra MK 10.00 
ds. G. Trouwborst OK 10.00 ds. 
M. Develing
Nijverdal RB 9.30 ds. W. Kal-
jouw HC 9.30 ds. G. v/d Zanden 
18.30 ds. A. Bierma. Zangd.
Oldemarkt HG 11.00 mw. H. 
Kramer GK 9.30 n.b.
Ossenzijl RH 10.00 ds. E. Jans
Rijssen Open Hof 9.30 ds. S. 
Ris GK 19.00 ds. P. Dekker
Rouveen 9.30 ds. P. v/d Meulen
Sibculo FK 9.30 ds. W. v/d 
Griend
Schuinesloot 9.30 ds. W. Pik-
sen
Sint Jansklooster JK 10.00 ds. 
J. Stap. Voorber. H.A. 19.00 ds. 
H. Pap. Gez. dienst
Staphorst 11.00 ds. P. v/d Meu-
len
Steenwijk GrK 9.30 ds. B. 
Haanstra OV 9.30 en EV 10.45 
ds. A. van ‘t Zand
Steenwijkerwold 9.30 n.b.
Vollenhove GrK 10.00 ds. D. 
Wolters MK 10.00 ds. J. Dekker
Vriezenveen OK 9.30 ds. W. 
Oosterhof 11.15 time out
Vroomshoop Het Anker 
19.00 ds. J. Droogendijk Irene 
9.30 ds. J. Antonides
Wanneperveen 11.00 ds. W. 
Menkveld
Westerhaar 9.30 ds. J. Wegerif
Wierden DK 9.00 en 10.45 
prop. H. Fokkert 15.00 ds. G. 
Doorn 18.45 prop. Y. Breemes 
GK 9.30 ds. L. van Weijen 19.00 
ds. j. Dekker Hoge Hexel 9.30 
prop. H. Teeuwissen 15.00 ds. 
W. Zuiderduijn
Wijhe NK 10.00 past. R. van 
Dijk
Willemsoord 9.30 ds. G. van 
Dool
Wilsum 9.30 en 14.30 ds. J. de 
Kok
IJsselmuiden/Grafhorst GK 
10.00 ds. N. Beimers
Zwartsluis GK 10.00 en 19.00 
n.b.
Zwolle AK 9.30 ds. J. Tissink. 
H.A. GrK 16.30 Michaëlsviering 
JK 9.30 ds. H. de Jong 17.00 ds. 
G. van Goch LK 10.00 ds. M. 
Jonker OK 10.00 dhr. D. Steen-
bergen Open Kring 9.30 mw. J. 
Huisman SiK 10.00 ds. H. Evers 
StK 10.00 ds. A. Oosterwijk. 
H.A.

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

drenthe

Flevoland

overijssel

Wij lezen vandaag

even doordenken

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

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

hoofdredacteur dr. J.D.Th. Wassenaar, Dorps-
straat 43, 7447 CM Hellendoorn, 0548 - 655635, 
e-mail: hoofdredactie@gezamenlijkzondagsblad.nl

eindredactie J. v.d. Venis

redactie ds. W.J. Bakker, drs. A. Hekman,  
ds. R. van der Hucht drs. T.J. Oldenhuis,  
drs. A.A. van der Spek, 

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

Donderdagavond 13 december
Mail naar nieuws@ 

gezamenlijkzondagsblad.nl
Gratis plaatsing!

biJZondere thema-avond?

     Scheve Bijbel  
 over recht doen
De Bijbel 
roept men-
sen op om 

recht te doen. Inspiratie daar-
voor biedt de ‘Rechte Bijbel’, 
een themabijbel over gerechtig-
heid.  
Het Nederlands Bijbelgenoot-
schap (NBG) ontwikkelde deze 
schuin afgesneden Bijbel samen 
met Tear, IJM, Kerk in Actie, EO 
en Micha. De Rechte Bijbel is 
een Bijbel in Gewone Taal met 
650 gemarkeerde teksten over 

gerechtigheid, aangevuld met 
bijbelstudies en verdiepingsma-
teriaal over vijf onderwerpen. 
Tear schrijft over armoede,  
International Justice Mission 
over rechtvaardigheid, Micha 
Nederland over consumentisme, 
de Evangelische Omroep over 
gender en Kerk in Actie over 
vreemdelingen.

De Rechte Bijbel is verkrijgbaar in de boekhandel en via 
shop.bijbelgenootschap.nl, € 29,50

In samenwerking met Red een 
Kind geeft Christian Verwoerd, 
samen met zijn voltallige band, 
een tweetal concerten. Sinds 
2015 is Christian als ambas-
sadeur betrokken bij Red een 
Kind; een organisatie die zich 
inzet om kinderen in armoede 
toekomst te geven. Bezoekers 
worden deze avond meegeno-
men in verschillende verhalen 
over het leven met God. Daar-
naast horen zij de primeur van 
een aantal splinternieuwe num-

mers, door Christian geschreven 
in de afgelopen maanden. En 
natuurlijk zullen de meezingers 
ook niet ontbreken tijdens  
dit concert! kaarten: www.true-
tickets.nl/christian-verwoerd

Zaterdag 24 november, Hasselt, Ontmoetingskerk. Info: 
www.christianverwoerd.nl € 12 (kinderen tot 7 jaar € 7)

Onrecht gaat God aan het hart

Concerten Christian  
Verwoerd & band
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agenda

Zaterdag 10 november
Mendelssohns Oratorium ‘Elias’, 
Dedemsvaart, De Antenne,  
19.30 uur

Chr. Oratorium Vereniging Steen-
wijk met: Te Deum in D, Vespers 
van Michael Haydn en Requiem 
van Wolfgang Amadeus Mozart, 
Steenwijk, Grote of St Clemens-
kerk, 20.00 uur, entree: € 27,50, 
tot 15 jaar gratis

Orgelconcert Evert van de Veen, 
Kampen, Bovenkerk, Koornmarkt 
28, 20.00 uur, kaarten € 10,  
12 t/m 17 jaar € 6, kinderen  
gratis

Zondag 11 november
Meander Bigband, Zalencentrum 
De Hoofdhof, Zwolle-Berkum, 
15.00 uur, € 10 (tot 16 jaar € 5)

Zondag 11 november 
Najaarsconcert christelijke 
muziekvereniging ‘Jeduthun’,  
Hervormde kerk, Oldemarkt, 
14.30 uur, gratis.

vrijdag 16 november
The Young Messiah, uitgevoerd 
door The Choir Company, Oude 
Kerk, Groenmarktstraat 2,  
Meppel, 19.30 info/tickets: 
events4crist.nl

Zondag 11 november
Coen Nuiten spreekt over: Drop 
the beat – leven in Gods ritme, 
19.00 uur, Ambt Delden, Trans-
formed Center, Kroeze Danne, 
Kappelhofsweg 14

Woensdag 14 november
Rouwen in de tijd, Hellendoorn, 
De Leerkamer, Hoek Jac. Kap-
teijnstraat/Zuid Esweg, 20.00 uur 

donderdag 15 november
Het sacrale in muziek, Hengelo, 
Woltersweg 11, 14.00-16.00 uur, 
€ 1 (excl. Koffie/thee)

Reveil Business Club bijeenkomst 
met sprekers Melvin Pietersz en 
Arnold Mars, Thermen Bussloo, 
Bloemenksweg 38 Voorst, 18.15 
- 21.30 uur, € 35, aanmelden via 
www.reveilbusinessclub.nl/aan-
melden-bijeenkomst/

vrijdag 16 – zondag 18 
november
Soul Survivor The Weekend, 
Helvoirt, Emmausklooster, Uden-
houtseweg 15, speciaal voor 18 
plussers, tickets vanaf € 19,50

Zondag 18 november
Zingend vanuit de Grote of St. 
Clemens Kerk, Steenwijk, 19.00u.

Zondag 18 november
Welkomdienst m.m.v. ‘Albatros’, 
Borger, Goede Herderkerk, 18.45u.

donderdag 22 november
Theatervoorstelling de Omzie-
ners, Holten, De Kandelaar, Stati-
onsstraat 4, 20.00 uur, gratis, aan-
melden: omzieners@gmail.com

muziekagenda

Informatie voor de (muziek)agenda kunt u

mailen naar: nieuws@gezamenlijkzondagsblad.nl

Kunstenaar en musicus Gert van 
der Vijver, bekend als de Zandto-
venaar, brengt Meppel in vervoe-
ring tijdens de opnames van het 
muzikale familiespektakel. Publiek 
is van harte welkom. Plaats van 
handeling is het Kerkplein. Samen 
met andere Nederlandse arties-
ten beeldt de kunstenaar het 
kerstverhaal uit met zijn indruk-
wekkende zandtekeningen.

Zandschilderkunst
Van der Vijver tekende al graag 
als kind, maar hij koos voor een 
bestaan als christelijke zanger, 
acteur, danser en mime-speler. In 
2006 nam hij deel aan een multi-
mediaconferentie in de Verenigde 
Staten. Daar zag hij voor het 
eerst zandkunstenaars aan het 
werk. Deze artiesten schilderen 
met zand, zij beelden een verhaal 
uit door het uitstrooien van zand 
op een van onderen verlichte 

glasplaat. Terug naar Nederland 
besloot Van der Vijver zich te 
bekwamen in deze bijzondere 
kunstvorm. Hij ontwikkelde zich 
tot de beroemdste Nederlandse 
zandkunstenaar.

voor inwoners en bezoekers
De opnames van het muzikale 
familiespektakel vinden plaats 
op donderdagavond 13 decem-
ber. Kerst met de Zandtovenaar 
beleeft dit jaar de zevende edi-
tie. Tot grote tevredenheid van 
wethouder Roelof Pieter Koning 
koos KRO-NCRV voor Meppel: 
“We zijn trots dat de opnames 
van de Zandtovenaar 2018 in 
onze evenementenstad Meppel 
worden gemaakt. Op 13 decem-
ber kunnen inwoners en bezoe-
kers genieten van dit kerstspekta-
kel en tijdens de Kerstdagen kan 
iedereen het programma bekijken 
op televisie.” Naar verwachting zal 

Kerst met de Zandtovenaar een 
miljoen kijkers trekken. 
Het evenement wordt geprodu-
ceerd door The Media Brothers 
in opdracht van KRO-NCRV. De 
uitzending wordt mede mogelijk 
gemaakt door de gemeente Mep-
pel en de provincie Drenthe.
 
verhaal van hoop 
Mediadirecteur van KRO-NCRV 
Jochem de Jong: “Wat is er nou 
mooier dan om met kerst samen 
te komen en te luisteren naar het 
eeuwenoude kerstverhaal, een 
verhaal vol hoop en liefde? En dat 

op het prachtige plein voor de 
Grote Kerk van Meppel. Al jaren 
maken we dit bijzondere tv-evene-
ment en het is mooi dat we dit jaar 
naar de provincie Drenthe afrei-
zen. Ik ben ervan overtuigd dat de 
zandtovenaar, net als in voorgaan-
de edities, dit jaar heel Meppel in 
vervoering gaat brengen.”
 
Mensen kunnen het evenement 
gratis bijwonen op donderdag 
13 december in Meppel. Tijdens 
de kerstdagen wordt het uitge-
zonden door op NPO Zapp en 
NPO 1

Donderdagavond 13 december

Het lijkt nu nog ver, maar voor we er erg in hebben is het alweer kerst. 
Voor een beetje kerstsfeer kunnen we al op 13 december terecht in 
Meppel, het decor dit jaar voor de zevende editie van het kerstspektakel 
Kerst met de Zandtovenaar. 

Kerst met de Zand- 
tovenaar in Meppel

biJZondere thema-avond?

mers, door Christian geschreven 
in de afgelopen maanden. En 
natuurlijk zullen de meezingers 
ook niet ontbreken tijdens  
dit concert! kaarten: www.true-
tickets.nl/christian-verwoerd

Zaterdag 24 november, Hasselt, Ontmoetingskerk. Info: 
www.christianverwoerd.nl € 12 (kinderen tot 7 jaar € 7)

De Week van Gebed voor de 
eenheid van de christenen wordt 
georganiseerd door de Raad van 
Kerken en MissieNederland. Het 
materiaal voor de gebedsweek is 
voorbereid door kerken in Indo-
nesië. 

basis voor eenheid
Klaas van der Kamp, voormalig 
algemeen secretaris van de Raad 
van Kerken en sinds september 
van dit jaar classispredikant voor 
Overijssel en Flevoland: “De 
kerken in Indonesië vinden het 
belangrijk het recht voor ogen te 
houden als basis voor eenheid. In 
hun land hebben zij ervaren hoe 
onrecht zorgt voor verdeeld-
heid en exclusiviteit. Dit terwijl 
de samenleving voorheen juist 
gekenmerkt werd door samen-
werking en solidariteit. Deze 
thematiek sluit prachtig aan bij 
de Week van Gebed voor de 
eenheid.” 

bijbelse oproep
Jan Willem Janse, projectleider 
bij MissieNederland, licht het 
thema verder toe: “Soms kijken 
we liever weg van onrecht. Het 
is oncomfortabel om geconfron-
teerd te worden met datgene 
wat er niet klopt in de wereld. 
Toch hebben we als christenen 
een andere opdracht. Onrecht 
gaat God aan het hart. Daarom 

zet de Week van Gebed voor 
de eenheid het recht voor ogen. 
Met een concrete bijbelse oproep 
scherpt de Week van Gebed je 
blik op recht en onrecht.”
diverse materialen
Voor de Week van Gebed wordt 
een orde van dienst aangeboden 
en materiaal voor acht dagen van 
gebed en bezinning. Ook wor-

den er materialen ontwikkeld 
voor kinderen en tieners om 
te gebruiken in de kerk en op 
scholen. Aan de totstandkoming 
van dit materiaal werken chris-
tenen vanuit de volle breedte 
van de kerk. De materialen zijn 
te bestellen via de websites van 
de Raad van Kerken en Missie-
Nederland.

traditie
De Raad van Kerken en Mis-
sieNederland kennen een lange 
gebedstraditie die teruggaat 
op initiatieven van ruim 150 

jaar geleden. Wereldwijd bid-
den miljoenen christenen mee. 
Door samen te bidden blijken 
zij onderlinge verwantschap te 
ervaren. Tegelijk tonen ze hun 
verantwoordelijkheid voor ande-
ren door de problemen van de 
samenleving in de voorbeden 
een plek te geven. Afgelopen jaar 
hebben in Nederland naar schat-
ting zo’n 200.000 mensen mee-
gedaan met het initiatief.

Week van Gebed 2019

De jaarlijkse gebedsweek 2019 zal in het teken staan van het zoeken naar 
recht en vindt plaats van 20 tot en met 27 januari. Het thema is ‘Recht 
voor ogen’. Dit thema haakt aan op de oproep om ‘recht te zoeken’ in het 
Bijbelboek Deuteronomium en is gekozen door de kerken in Indonesië.

Onrecht gaat God aan het hart

Christelijke bijeenkomst in een Papua-dorp 
in Nieuw-Guinea (Foto Byelikova)
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Door proF dr ir Wim de vries

Kort daarna verschenen in dat-
zelfde jaar opnieuw twee boeken 
van hoogleraren, één in de the-
ologie en één in de biomedische 
wetenschappen. Ik doel op het 
boek van prof. dr. Mart-Jan Paul 
met als titel ‘Oorspronkelijk. 
Overwegingen bij schepping en 
evolutie’ en van prof. dr. Jan van 
Bemmel met als titel ‘Waar was 
je? Geloven na Darwin en Hubble’. 
Vervolgens liet begin 2018 
de bekende prof. dr. Willem 
Ouweneel van zich horen met het 
boek ‘Adam, waar ben je?(En wat 
doet het ertoe?). Vrijwel tegelij-
kertijd werd het boek vertaald 
van prof. dr. Edgar Andrews met 
als titel ‘Wat is de mens? Adam, 
alien of aap?’  uitgegeven door 
Uitgeverij Maatkamp. 

kennis op veel terreinen
Het boek is de opvolger van een 
eerder verschenen boek in 2012: 
‘Wie heeft God gemaakt. Op 
zoek naar een alles verklarende 
theorie’. De boeken van al die 
vier hooggeleerde heren gaan op 
verschillende wijzen lijnrecht in 
tegen de kernboodschap die Van 
den Brink afgeeft. De boodschap 
dat evolutie ijzersterke weten-
schappelijke papieren heeft en 
vooral ook dat aanvaarding ervan 
geen grote gevolgen heeft voor 
het christelijk geloof. De boeken 
van Paul en Ouweneel belichten 
vooral de theologisch gevolgen en 
Van Bemmel gaat meer in op de 
vragen rond een uitdijend heelal 
en de grote aanwijzingen voor 
ontwerp bij alle organismen. Het 
boek van Andrews gaat echter 
op al die aspecten in. Als emeri-
tus hoogleraar in de natuur- en 
scheikunde en tevens hulpprediker 
(co-pastor) heeft hij duidelijk ken-
nis op veel terreinen. Die terrei-
nen blijken ook uit de ondertitel 
die de thematische indeling van 

het boek bepaalt. 
Maar Edgars doet 
dat dan wel in een 
andere volgorde, 
namelijk ‘Alien, aap 
of Adam’. In een drie-
tal afleveringen wordt 
in de komende num-
mers van het GZ elk 
onderdeel besproken. 

de mens en het uni-
versum
Deze boekbespreking richt 
zich op deel 1 van het boek: 
‘De mens en het universum’. 
Daarin gaat de auteur in op 
de overtuiging dat de mens 
een wezen is dat een buiten-
aardse oorsprong heeft, ofwel 
een alien is. Feitelijk gaat het in 
dit deel om de vraag: hoe is 
ooit het leven begonnen uit 
dode chemische materie 
en hoe is ooit het uni-
versum ontstaan? 

chemische  
evolutie 
Als het gaat om 
de oorsprong 
van het leven uit 
dode chemische 
materie spreekt 
men wel van che-
mische evolutie. 
Edgars geeft aan 
dat water, hoe-
wel essentieel voor het voortbe-
staan van leven, “een serieus pro-
bleem is voor de oorsprong van 
het leven, omdat water de che-
mische links verbreekt die nodig 
zijn om DNA te bouwen”. In zijn 
eerdere boek (‘Wie heeft God 
gemaakt’) wijst hij ook op een 
ander probleem voor chemische 
evolutie en dat is dat eiwitten 
uitsluitend uit zogenaamde links-
draaiende aminozuren bestaan. 
De kans dat een functioneel eiwit 
met louter linksdraaiende amino-
zuren via toeval zou ontstaan, is 

simpelweg nihil. 

Fijnafstemming
Wat het universum 
betreft wijst Edgars er 
op dat het geloof van 
kosmologen dat het uni-
versum eeuwig is, niet 
meer wordt aangehan-
gen sinds Edwin Hubble 
in 1929 aantoonde dat 
het universum uitdijt en 
de theorie ontstond dat 
het uni-
versum 
een begin 
heeft 
gehad 
vanuit 
een ‘hete 
oerknal’. 
Meer echter benadrukt 
hij het feit dat er sprake 
blijkt te zijn van een 
ongelooflijke ‘fijnafstem-
ming’ van het heelal, die 
het bestaan van planeten 

en leven mogelijk maakt. Wat 
blijkt namelijk: er zijn vijftien con-
stanten in natuurwetten, waarbij 
je onder andere moet denken 
aan de zwaartekrachtconstante 
binnen de zwaartekrachtwet, die 
zeer precieze waarden hebben. In 
de woorden van de Amerikaanse 
klinisch geneticus Francis Collins: 
“Als een van deze 
constanten er 
ook maar een 
paar miljoenste 
van een procent 
naast zou zitten, 
of in sommige gevallen een paar 
biljoenste van een procent, zou 
het universum niet zo zijn gewor-
den als wij het nu zien. Materie 
zou zich niet samenvoegen, er 
zouden geen sterren, geen ster-
renstelsels, geen planeten of 
mensen bestaan”. Van deze wet-
ten en constanten zijn zes het 
meest bepalend. Edgars gaat 
daar met name uitgebreid op in, 
met aansprekende voorbeelden. 
Hij vergelijkt bijvoorbeeld het 

eerste getal, de 
verhouding van 
de elektrische 
kracht tot de 
zwaartekracht, 
met een touw-
trekwedstrijd 
tussen olifanten 

(elektrische kracht) en een muis 
(zwaartekracht) en laat zien dat 
die verhouding precies zo is dat 
we niet verpletterd worden door 
ons eigen gewicht. 
Kernpunt van Edwards betoog is 

dat de meest logische verklaring 
voor fijnafstemming een immate-
riële Schepper is.

Wegverklaring
Maar hij gaat ook in op de weg-
verklaring van die fijnafstem-
ming, omdat men ‘de eer van 
die fijnafstemming niet graag aan 

een immateriële 
Schepper (dat is 
God)’ geeft. Hij 
noemt daarbij 
onder anderen 
de Britse astro-

noom Martin Rees, die in zijn 
boek ‘Just Six Numbers’ (Slechts 
zes getallen) zich afvraagt of die 
fijnafstemming wijst “op de voor-
zienigheid van een goede Schep-
per?”. Rees ontkent dit en zegt 
“Er kunnen best een oneindig 
aantal andere universa bestaan 
waar deze zes getallen een 
andere waarde hebben”. Onder 
een oneindig aantal mogelijke 
universa is ons universum dan 
de ‘gelukkige’ waarin de wetten 
en constanten toevallig geschikt 
zijn voor intelligent leven”. Zoals 
Edgars uitgebreid aantoont zit-
ten die theorieën, waaronder die 
van de beroemde Stephen Haw-
king, vol duidelijk vernuft maar 
ook “vol inherente zwakheden 
en ongerijmdheden en....zijn de 
problemen die ze creëren groter 
dan de problemen die ze moeten 
oplossen”. 

De auteur is persoonlijk hoogleraar aan het Departement 

Omgevingswetenschappen van Wageningen Universiteit.

de kernboodschap van van den 
brink is dat evolutie ijzersterke 
Wetenschappelijke papieren heeft 

en dat aanvaarding ervan geen 
grote gevolgen heeft voor het 

christelijk geloof.

kernpunt van edWards betoog is 
dat de meest logische verklaring 

voor fijnafstemming een 
immateriële schepper is.

Wat is de mens? Adam, alien of aap? (1)

Edwards geeft aansprekende voorbeelden. Olifanten laat hij bijvoor-
beeld elektrische kracht verbeelden en een muis de zwaartekracht …

Over Edgar Andrews’ boek In Goor ziet  
men elkaar
Op de Dag van de Dialoog gaan 
mensen met elkaar aan tafel én in 
gesprek tijdens een gezellige maal-
tijd. Mensen die elkaar doorgaans 
niet zo snel tegen komen. Thema 
is: ‘Elkaar zien!’ Op verschillende 
locaties in Goor – zoals in de Mos-
kee, bij mensen thuis, in verschil-
lende buurtcentra en in kerkelijke 
ontmoetingsruimten – zijn de 
tafels om 17.00 uur gedekt. Na de 
maaltijd, om 19.30 uur, ontvangt 
burgemeester mevr. Ellen Nauta 
de deelnemers in het gemeente-
huis. Gesprekservaringen worden 
uitgewisseld en er is een spreek-
woordenspel. Elkaar zien! Om 
21.00 uur wordt afgesloten met 
een drankje.

Donderdag 8 november, Goor, info/aanmelden: Richard 
Minnen 0547-274093 of goorindialoog@gmail.com

Op bezoek bij ouderen
Bezoekwerk aan ouderen is een 
belangrijk onderdeel van het pasto-
raat van de kerk. Velen bezoeken 
ouderen thuis, in verzorgingshuizen 
of verpleeghuizen. ‘Prachtig werk’ 
zegt de één, ‘je krijgt er zoveel 
voor terug.’ ‘Ik vind het moeilijk, 
om met de pijnlijke kanten van het 
oud worden om te gaan’, zegt de 
ander. Daarom is er een middag 
over het onderwerp ‘Op bezoek 
bij ouderen’. Toerusting nodig? Of 
vragen rond afhankelijkheid of een-
zaamheid? Van harte welkom.

Dinsdag 13 november, 14.00 uur, Assen, De Bron, 
Einthovenstraat 28, info: ds. Elly Veldman-Potters tel. 
0593-565259

Worshippen in  
Veenendaal
Tijdens de Mozaiek Worship Con-
ference kunnen muzikale christe-
nen hun hart ophalen aan goede 
(internationale) sprekers en lei-
ders. Organisatie: Mozaiek0318 
in Veenendaal. De focus ligt op 
worship, prayer en justice. De 
tweedaagse conferentie is voor 
aanbiddingsleiders, creatievelingen, 
muzikanten, zangers en iedereen 
die mensen in aanraking willen 
brengen met het geloof. En dat 
in de context van de lokale kerk. 
Kees Kraayenoord: “Wij geloven 
dat de kerk een plek is waar aan-
bidding, gebed en gerechtigheid bij 
elkaar horen. Aanbidding is God 
zien, gebed is elkaar zien, gerech-
tigheid is de wereld in nood zien. 
Daar wordt zichtbaar dat de kerk 
van Jezus Christus daadwerkelijk 
de hoop van deze wereld is.”

Vrijdag 16 en zaterdag 17 november, Veenendaal, De 
Basiliek, Wiltonstraat 59, kosten en info: www.mozaiek-
worshipconference.nl

Leerhuis Deventer
Het begrip leerhuis komt uit de 
joodse traditie. In het Leerhuis 
proberen we de oorspronkelijke 
taal te laten spreken en daarbij 
de grote hoeveelheid Rabbijnse 
interpretaties van die tekst aan de 
orde te laten komen. O.l.v. John 
Bos bekijken we samenstelling en 
structuur van teksten uit Tenach 
en Talmoed. 

Dinsdagavond 20 november, 19.30 uur, Deventer, Etty 
Hillesum Centrum, Roggestraat 3, € 7, info: John Bos tel. 
0570-616611 of johnyredon@hotmail.com

Sinds het einde van de zeventiger en het begin van de tachtiger jaren, 
zijn er nimmer zoveel boeken in het Nederlands verschenen rond het 
thema ‘schepping of evolutie’ als in de afgelopen jaren. Het begon met 
de verschijning van het spraakmakende boek van prof. dr. Gijsbert van 
den Brink (‘En de aarde bracht voort’) in juni 2017. 
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Zondag 11 nov. 10.00u Ds 
I.Terlouw (Tollebeek), De Wie-
lewaal Scheerwolde. Organist: 
Jaco Floor. Collecte: 1e Kerk in 
Actie -binnenlandsdiaconaat, 2e 
eigen kerk, 3e kosten voor druk-
werk/ afschrijving apparatuur. 
Komende zondag. 
Is er dienst in de Wielewaal en 
voorgaan zal dan dominee Ilonka 
Terlouw uit Tollebeek. Orga-
nist is die zondag Jaco Floor. Er 
is zoals gebruikelijk ook koffie! 
Iedereen een gezegende dienst 
toegewenst en wees hartelijk 
welkom! Kom gewoon en doe 
maar mee! 
pastoraat. 
Peter Roskam, Ettenlandseweg 
6a verblijft nog steeds in het 
Catharina ziekenhuis te Eind-
hoven. Hij is daar al vanaf 26 
september en is opnieuw geope-
reerd op 30 okt terwijl hij nog 
steeds plat moet liggen. Twee-
maal daags wordt hij 10 minuten 
uit bed gehaald om met een lift 
even te lopen. Heel langdurig 
allemaal en laten we hopen en 
bidden, dat er vooruitgang mag 
aanbreken! Blijvend heel veel 
kracht en vooral Gods zegen 
toegewenst jullie allen! Zijn 
adres is: Catharina ziekenhuis 
p/a Peter Roskam, afd. 5 oost 
55 postbus 1350 5602ZA Eind-
hoven.
Jannes Koning, Schoolstraat 2 
Scheerwolde, ondergaat nog 
steeds heel intensief de bestra-
lingen, die hem zwaar vallen! Het 
is een uitzien op het gehoopte 
resultaat! Heel veel kracht ook 
zijn vrouw Geesje!
Joost van Beek, Steenwijkerdiep-
Zuid 14 Scheerwolde, is weer uit 
`t ziekenhuis, waar hij was met 
heftige benauwdheidsklachten. 
Hopelijk gaat ‘t wat beter!
Lena Lok, Veldhuisweg 5 Blok-
zijl, heeft te maken met ernstige 
parkinson, die het leven zwaar 
maakt. Zij moet zich voortbe-
wegen in een rolstoel! We leven 
mee met haar en ook met haar 
broer Willem.
Meeleven is er ook met al die 
anderen in hun zorg van ziekte 
of verdriet . Dat zij allen kracht 
en moed, maar vooral Gods 
zegen mogen ontvangen en erva-
ren! Henk.

En toch, wanneer Hij maar zou 
weten
dat ergens diep in dat gedrang
ik Hem nog volg, ziek en verbeten,
en naar zijn zuiverheid verlang.
Hij die mijn leven heel kan maken,
de kracht, de macht die Jezus heet:
als ik Hem even aan mocht raken,
alleen de zoom maar van zijn 
kleed.
Lied 855.

agenda.
Zondag 11 november 10.00uur 
dienst in de wielewaal te Scheer-
wolde.
Zondag 18 november 10.00uur 
in de grote kerk Blokzijl.

bezoekdienstkalender.
Jarig op 10 november dhr 
J.B.Dragt, 82 jaar, Zuiderzeeweg 
8 en op 13 nov. dhr P.Bakker, 
81 jaar, Rietvink 2. Beiden te 
Blokzijl. Van harte gefeliciteerd 
en een hele fijne verjaardag 
gewenst. Marie Dijkman, namens 
de bezoekdienst
Nog eenmaal onderstaande ver-
jaardagen:
Jarig op 6 november mw 
A.Hoolsema-Hut, 76 jaar, G. 
Luchesenstraat 6 Scheerwolde.
Op 8 november mw J.Doeven-
Boltje, 83 jaar, Boffersweidje 22 
te Blokzijl. U beide van harte 
gefeliciteerd en een hele fijne dag 
gewenst. Marie Dijkman, namens 
de bezoekdienst
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 Kin-
derKerk en komen na de col-
lecte 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

Eredienst. Aanvang 10.00 uur.
Op zondag 11 november gaat 
onze eigen predikant A. van 
Waard - Pieterse voor. De heer 
A. Nijmeijer zal als organist fun-
geren en de heer J. Bouwmees-
ter is de dienstdoende ouderling. 
Tijdens de dienst zal er oppas 
aanwezig zijn voor de kleintjes. 
Kerkvervoer: Hans Spitzen, tel. 
360322.
collecten opbrengsten.
Zondag, 4 november. De collecte 
opbrengst in de gezamenlijke 
dienst in Zuid bedroeg € 118,85 
en was bestemd voor het Rode 
Kruis. De uitgangscollecte was € 
18,90 en gaat naar een diaconale 
bestemming.
oogstdankdienst. 
Woensdag 7 november is het 
“Dankdag voor gewas en arbeid”. 
De zondag erna, 11 november, 
vieren wij de oogstdankdienst. 

We danken God voor ons leven, 
voor ons werk en het eten dat 
wij elke dag hebben. Als je blij 
bent met iets, wil je anderen ook 
iets geven. De kinderen van de 
zondagsschool brengen na de 
dienst fruitbakjes naar oudere 
gemeenteleden. 
Zonnewiede.
Dinsdag 13 november is er bij-
belmeditatie in Zonnewiede. 
We zingen met elkaar, lezen uit 
de bijbel en bidden. Ds. A. van 
Waard gaat voor en de heer 
A. Nijmeijer speelt op het key-
board. Ds. G. van Hiele komt 
kijken en kennismaken. Allen van 
harte welkom.
bijbelgespreksgroep. 
Donderdag 15 november lezen 
wij Marcus 14: 43-52. Hoe komt 
de discipel Judas naar voren? 
Ook het evangelie van Judas 
komt aan de orde. We komen 
bijeen van 14.00-16.00 uur in het 
Protestants Centrum. 
gift.
De diaconie ontving een gift van 
€ 10 voor de bloemen. De gever/
geefster wordt hartelijk bedankt.
Wel en Wee.
Voor u allen die deze tijd naar de 
toekomst kijken is het leven vaak 
anders als je zelf denkt. Of jouw 
gedachten zijn zo en het leven 
wordt dan zo opeens anders. Dit 
zijn dingen die veel van ons kun-
nen overkomen. Met eventueel 
het ontdekken van een ramp in 
jou dagelijks leven of een ziekte 
maakt ook de hele planning in 
je leven anders. En dan het erg-
ste, waar we allen eens mee te 
maken zullen krijgen: het overlij-
den. Zelf zul jij het niet zo mer-
ken denk ik, maar wel de naasten 
die jou zullen missen. Vanmorgen 
tijdens de dienst vroeg Astrid 
aan de kinderen maar die vragen 
kunnen ook voor ons zijn: Hoe 
ziet jou ideale wereld eruit? Leef 
jij of wordt je geleefd? Zou jij 
graag de toekomst willen weten? 
Nou voor ons zijn dit ook vragen 
waar we geen direct antwoord 
op kunnen geven.
Doch onze Hemelse Vader heeft 
voor ons levenspad een vaste 
eindbestemming gegeven en we 
mogen er op vertrouwen dat 
onze God is er voor ons allen is.

Onderstaand gebed heb ik van-
morgen tijdens de dienst mogen 
voor lezen:

God, er zijn zoveel wegen die vast-
lopen.
Wegen waarop je wegzakt in de 
modder van problemen.
Doodlopende wegen zonder uit-
zicht;
het is om moedeloos van te worden.
God, help ons te zoeken naar nieu-
we wegen,
voor ons zelf en voor de wereld 
waarin wij leven.
Dat wij het aandurven, wegen te 
banen waar geen wegen zijn.
Verbindingen te leggen, begrip te 
kweken,
af te stappen op mensen die we 
nog niet kennen.
Geef ons moed door die ene weg 
die Jezus ging, lang geleden.
Die dood leek te lopen, maar ver-
rassend verder ging.

Geef, dat we in de wereld van nu - 
met vallen en opstaan -
ontdekken welke weg wel toekomst 
heeft.
Amen

Een gezegende week voor U 
allen.
Een groet van Minie Kruider.

Bloemen gingen met een har-
telijke groet naar Mevr.A. Tim-
merman-Brouwer. Ook gingen 
bloemen ter bemoediging naar 
Dhr.R.v.d.Veen.

A.s. zondag 11 november 
is er dienst in beide dorpen. 
De vroege dienst van 9.30 uur 
is in Kuinre, de late dienst van 
11.00 uur is in Blankenham. De 
diensten zullen in het teken van 
St.Maarten staan. 11 november 
is de naamdag van de Heilige 
Maarten, in de vierde eeuw bis-
schop van Tours, Frankrijk. Over 
hem gaat het verhaal dat hij in 
de tijd dat hij soldaat was een 
bedelaar tegen kwam: hij deelde 
toen het weinige dat hij had, zijn 
soldatenmantel, met de bedelaar. 
Daar is later de gewoonte uit 
ontstaan om te strooien voor de 
armen en de kinderen. Een tra-
ditie die nog steeds voortleeft 
in onze regio en in andere delen 
van Europa: kinderen trekken 
zingend van deur tot deur en 
ontvangen iets lekkers. Het ver-
haal van St.Maarten kan ons ook 
vandaag nog inspireren om iets 
te betekenen voor een ander, in 
welke vorm ook. Nelson Mande-
la, vrijheidsstrijder (Zuid-Afrika), 
zei: ´De betekenis van ons leven 
ligt in het verschil, dat we maken 
in de levens van anderen.́
Volgende week zondag is 
er een gezamenlijke dienst in 
Blankenham. De dienst begint 
om 10.00 uur. Voorganger is 
Ds.A.P.Oosting uit Balk.
bijbelkring. 
De eerstvolgende bijeenkomst 
van de bijbelkring is op maandag 
19 november om 13.30 uur in de 
protestantse kerk Blankenham. 
Dit seizoen staan de woorden 
van het Onze Vader centraal. 
We kijken samen naar de bete-

kenis van dit gebed, vroeger en 
nu. Van harte welkom!
gemeente-avond blanken-
ham.
Op vrijdag 16 november is er 
een gemeente-avond in Blanken-
ham. We beginnen de avond met 
een buffet in het Dorpshuis. Aan-
sluitend zal ik een reisimpressie 
geven van de Israël-reis, die we 
deze zomer maakten, met foto´s 
van Galilea en Jeruzalem en de 
heilige plaatsen, die we bezoch-
ten. U bent van harte welkom. 
Nadere informatie ontvangt u via 
de uitnodiging, die alle gemeen-
teleden ontvangen. 
laatste zondag kerkelijk 
jaar. 
Op zondag 25 november is het 
de laatste zondag van het ker-
kelijk jaar. We gedenken dan 
de mensen van wie we in het 
afgelopen jaar afscheid moesten 
nemen. Als je iemand verliest 
die je dierbaar is, lijkt het of de 
tijd stil staat. Alles om je heen 
gaat verder, school en werk. En 
mensen verwachten vaak, dat je 
na een paar weken of maanden 
het oude ritme wel weer oppakt. 
Soms lukt dat, maar soms ook 
niet. Er is tijd nodig voor rouw. 
Op de laatste zondag van novem-
ber is er in onze gemeenten 
elk jaar gelegenheid om samen 
te gedenken. Samen gedenken 
kan iets van de zwaarte van het 
gemis verlichten. We noemen de 
namen van hen die zijn heenge-
gaan en steken een lichtje aan. 
Ook kerkgangers worden tijdens 
de dienst uitgenodigd om een 
waxinelichtje aan te steken en 
zo een dierbare te gedenken. In 
Kuinre begint de dienst om 9.30 
u en in Blankenham om 11.00 u. 
Zieken. 
In onze gebeden denken we aan 
de zieken, aan hen die in het 
ziekenhuis zijn en aan de zieken 
thuis en in een verpleeghuis. 
Ook bidden we voor hun familie 
en naasten.

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

Zondag 11 november. 
Aanvang: 09.30 uur. Voorgan-
ger: ds. E. van Veen. Organist: 
Arjan Kroes. Ophaaldienst: dhr. 
W.F. Heijman. Eindcollecte: Bin-
nenlands diaconaat. Lezingen: 
Leviticus 19:1 en 2:9-18, Marcus 
12:28-34. 
Liefde als gebod. Kan dat? Is dat 
geen tegenstelling? Voor wie 
liefde een romantisch gevoel is 
wel, maar dat is niet de Bijbelse 
insteek. Daar is liefde allereerst 
een keuze voor een bepaalde 
houding. Liefde als een werk-
woord. Liefde aan je naaste. We 
hopen op een goede en gezegen-
de dienst met elkaar. 
aandacht voor mantelzorg 
op zondag 11 november.

 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

berichten Het Zondagsblad

 Blokzijl  PROT. GEM .

Protestantse Gemeente Blokzijl
Scriba: dhr. Pieter Muller
Kanaalweg 16, 8356 VS Blokzijl
tel. 0527 - 292892
Kopij wordt verzameld en 
verstuurd
door dhr. Henk van Dalen
hvandalen03@hetnet.nl Kuinre / Blankenham

Prot. Gem. Ds. R. v.d. Hucht
H. de Cranestraat 107
8374 KL Kuinre, 0527-231220
rvdhucht@ziggo.nl
Scriba Kuinre:  
scriba-kuinre@live.com
Scriba Blankenham: Mevr. C.A. 
Appelo-de Ruiter, 
Kerkbuurt 10, 8373 EG 
Blankenham, 
0527-202584
Postadres Protestantse Gemeente 
Blankenham: 
Kerkbuurt 9,8373 EG Blankenham
www.kuinreblankenham.
protestantsekerk.net
Facebookpagina van de prot.
gemeente Kuinre en de prot.
gemeente Blankenham: 
www.facebook.com/
pknkuinreblankenham

Lees verder op pagina 12

Wat is de mens? Adam, alien of aap? (1)

Mail naar nieuws@ 
gezamenlijkzondagsblad.nl

Gratis plaatsing!

biJZonder concert?

Mail naar nieuws@ 
gezamenlijkzondagsblad.nl

Gratis plaatsing!

regionale  
JeugdbiJeenkomst?

steenwijkerwold

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

scriba: S.C. Offringa, Mariënwold 13, 
8341 PZ  Steenwijkerwold
tel. 06 - 30 22 43 38, scriba.
pk.steenwijkerwold@gmail.com
Kerkelijk bureau: kerkelijkbureau@
pk-steenwijkerwold.nl
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Mantelzorg –zo luidt de officiële 
definitie– is de zorg voor chro-
nisch zieken, gehandicapten en 
hulpbehoevenden door naasten: 
familieleden, vrienden, kennis-
sen en buren. Kenmerkend is de 
reeds bestaande persoonlijke 
band tussen de mantelzorger en 
zijn of haar naaste. Daarnaast 
gaat het om langdurige zorg die 
onbetaald is. Vaak hebben we 
als kerk oog voor hen die ziek 
zijn, wie aandacht nodig heb-
ben, maar hen die langdurig zorg 
verlenen hebben het ook nodig 
zich gedragen te weten. Daarom 
worden er op zondag 11 novem-
ber rozen uitgedeeld. Neemt u 
allen een roos mee voor iemand 
waarvan u weet dat hij/zij al lan-
gere tijd mantelzorger is. Het 
gebaar –een blijk van verbon-
denheid– zal goed doen.
running dinner.
De Commissie Gemeente-
opbouw heeft helaas moeten 
besluiten dat deze activiteit 
geen doorgang kan vinden van-
wege te geringe opgave. Het is 
jammer, maar het is niet anders. 
We hopen deze activiteit vol-
gend jaar opnieuw te organi-
seren met hopelijk voldoende 
deelname.

bloemenzondag.
Zondag 18 november houden 
we onze jaarlijkse bloemenzon-
dag. Om deze bloemenzondag 
tot een succes te maken wil-
len wij u als gemeentelid vragen 
hiervoor een bos(je) bloemen 
mee te nemen voor iemand die 
u wilt verrassen. Uiteraard mag 
u zelf een kaartje met de naam 
van de ontvanger aan de bos/
het boeket bevestigen. Wilt u 
wel een bloemetje geven maar 
u weet niet iemand, dan heeft 
de diaconie een lijst met namen 
van ontvangers. Wij willen graag 
de bloemen zoveel mogelijk op 
zaterdagmiddag 17 november 
vanaf 16.00 tot 17.00 uur in ont-
vangst nemen in de kerk. 
We kunnen dan de bossen/
boeketten mooi “schikken” en 
ook gelijk de aanvullende namen 
bevestigen. Alvast onze dank 
voor uw medewerking.                    
giften. 
Mevr. Dolstra heeft € 10,- ont-
vangen voor de liturgie en € 
5,- en € 20,- voor Dorcas. Ds. 
van Veen heeft € 20,- ontvangen 
voor de kerk. Hartelijk bedankt 
voor deze giften. 
inzameling voor dorcas.
Zondag 4 november hebben wij 
weer meegedaan met de actie 
Dorcas. We hebben weer een 
aantal pakketten samen kun-
nen stellen en daarnaast nog € 
105,- aan giften voor deze actie 
ontvangen. Hartelijk dank voor 
deze giften en goederen.
opbrengst collecte.
De collecte voor de stichting 

Mensenkinderen, in de dienst 
van afgelopen zondag, heeft 
het  mooie bedrag van € 155,90 
opgebracht. Hartelijk bedankt 
hiervoor. 
bloemen.
Met een hartelijke groet en 
een bemoediging zijn de bloe-
men uit de dienst van zondag 4 
november gebracht bij mevr. J. 
Dekker-Boer, Oldemarktseweg 
119c.
overleden. 
Op zaterdag 3 november is, 
in de vroege ochtend, Klaas-
je van Dijk-Lok overleden. 
Sinds kort was zij verhuisd van 
Nijenstede naar Zonnekamp, 
omdat zij meer zorg nodig had. 
Klaasje van Dijk-Lok is 92 jaar 
geworden. De afscheidsdienst 
is gehouden op donderdag 8 
november in Paasloo.
Wij leven mee.
Als u iets te melden heeft of 
door te geven wat betreft pas-
toraat, neem dan gerust contact 
op met één van de ouderlingen 
of met de predikant. 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 toe-
komst onzeker is of die wachten 
op spannende 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 sterk-
te toegewenst! De laatste maan-
den is aangegeven dat, als u niet 
genoemd wilt worden vanwege 
privacyredenen, u dit kon aan-
gegeven bij ons kerkelijk bureau. 
Vanaf nu zullen wij in deze 
rubriek zo nodig namen noemen 
van hen die tijdelijk zijn opge-
nomen, hetzij in het ziekenhuis, 
hetzij in heen verpleeghuis. In 
Lindestede is opgenomen mevr. 
W. Verbeek-Wagter. 

Tenslotte, een gedicht bij dank-
dag voor gewas en arbeid;

Dank U wel HEER
Voor gewas en arbeid, van dit jaar
Voor het dagelijks brood ons gege-
ven
Voor de goede dingen in ons leven
Voor aardappelen, en alle etens-
waar.

Dank U wel HEER
Dat de oogst weer overvloedig was
Bieten, granen, groenten en ook 
fruit
We kunnen weer een heel jaar 
vooruit
Het komt zowel mens als dier  
van pas.

Dank U wel HEER
Voor de arbeid die we mochten 
verrichten
Voor het onderhoud van ons 
bestaan

Ondanks de crisis die we onder-
gaan
Die handel en bedrijven doen  
ontwrichten.

Wij bidden U HEER
Voor mensen die het met minder 
moeten doen
In landen waar nog honger wordt 
geleden
Voor mensen die niets hebben  
te besteden
Die het moeten doen met een  
heel klein rantsoen.

Wij bidden U HEER
Voor mensen die door rampen 
getroffen zijn
Die door overstromingen alles  
zijn kwijt geraakt
En zoveel ellende en verdriet  
hebben meegemaakt
Ontferm U Heer en verlicht  
hun verdriet en pijn.

Fedde Nicolai

Met een hartelijke groet,  
ds. Eric van Veen
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Predikant Vollenhove-stad: ds. D. 
Wolters, Steiger 27, 8325 HB 
Vollenhove tel. 0527-239291 
predikantstad@hervormdvollenhove.nl

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

Scriba: Dhr. H. Wijermars, 
Postbus 82, 8325 ZH Vollenhove. 
tel. 0527-243860 scriba@
hervormdvollenhove.nl

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

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

berichten Het Zondagsblad 

Verrassend creatief 

topic .nu

Topic Crea|

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

Hebt u er wel eens over nagedacht hoeveel mensen in uw 
regio vakantie vieren? Ze komen om te wandelen of te fi etsen, 
te shoppen of musea te bezoeken. Ze zoeken rust en ontspanning. 
En misschien zoeken ze ook wel naar zichzelf. Waarom zou u ze 
niet uitnodigen een kerkdienst bij te wonen? Of mee te doen aan 
een kerkelijke activiteit? 

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

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

WAL
WATER&

zomermagazine 

31e jaargang - 2017WATER

in dE kERkEn vAn nooRdWEsT-ovERijssEL

Kijk voor meer info op: 
walenwater.welkomindekerk.nl 

Hoe verwelkomen wij toeristen?

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
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EURK MRE

Mail naar nieuws@ 
gezamenlijkzondagsblad.nl

Gratis plaatsing!

biJZondere thema-avond?

Advertenties

Mail naar nieuws@ 
gezamenlijkzondagsblad.nl

Gratis plaatsing!

interessante leZing?
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11 november 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 875. Collectes: 
Dorcas, instandhouding van de 
eredienst, energiekosten. De 
autodienst wordt verzorgd door 
Fam. G. Mooiweer, telefoon 
246129. Er wordt in Tilvoorde 
op de jongste kinderen van onze 
gemeente gepast door: Williene 
Haasjes en Jetty Jongman.
11 november 2018 om 14:30 
uur in de Johanneskerk, in 
deze gezamenlijke dienst hoopt 
ds. H.J.H. Pap voor te gaan. Col-
lectes: Dorcas, instandhouding 
van de eredienst, energiekosten. 
De autodienst wordt verzorgd 
door Fam. G. Mooiweer, tele-
foon 246129.
agenda.
11 november 2018 om 17:00 uur, 
Gast aan tafel, de Voorhof.
14 november 2018 om 19:15 uur, 
Vesper, Grote Kerk.
14 november 2018 om 20:00 uur, 
Heet hangijzer: voltooid leven, 
Johanneskerk.
20 november 2018 om 13:30 uur, 
Gesprekgroep: Psalmen bij het 
zoeken van de weg, Nieuw Cla-
renberg.
20 november 2018 om 19:45 uur, 
Vergadering KKV, Kapel.
21 november 2018 om 10:00 uur, 
bijbelkring 60+ Stad, Tilvoorde.
21 november 2018 om 19:15 uur, 
Vesper, Grote Kerk.
27 november 2018 om 20:00 uur, 
Cursus: Oude Testament, Kapel.
28 november 2018 om 19:15 uur, 
Vesper, Grote Kerk.
bij de doopdienst.
Zondagochtend is er een doop-
dienst. Centraal staat dan Jere-
mia 31: 31-34. Een prachtig 
gedeelte waarin het gaat om het 
nieuwe verbond dat God met 

zijn volk sluit. God schrijft zijn 
gebod van liefde in ons hart. Van 
groot tot klein zullen we Hem 
kennen!
psalmen bij het zoeken  
van de weg,  
dinsdag 20 november.
In verband met de ruimte in 
Nieuw Clarenberg is de eerste 
bijeenkomst van de Psalmenkring 
op dinsdag 20 november van 
13.30- 15.00 uur. (Dus niet op 
dinsdag 27 november.) Mooi zou 
het zijn dat oud en jong elkaar 
lezend ontmoeten. 
Als we willen weten hoe we 
eruitzien, pakken we een spiegel. 
Zo kunnen we ook de Psalmen 
lezen om erachter te komen wie 
we zijn. Een spiegel is een uitste-
kend middel om iets te weten te 
komen over ons uiterlijk; door 
de Psalmen te lezen, leren we 
ons zelf zien. Kwetsbaar, ang-
stig of dankbaar. In de Psalmen 
ontdek je ook de verlangens 
van je hart, het donker, licht en 
blijdschap. Hoe kunnen bij alle 
vervreemding juist de psalmen 
ouderen en jongeren aanspre-
ken? Samen willen we luisteren 
naar de veelstemmigheid van de 
Psalmen. Iedereen is van harte 
welkom.
We hebben deze keer gekozen 
voor de dinsdagmiddag zodat 
(jonge)ouders die schoolgaande 
kinderen hebben in de gelegen-
heid zijn om aan te schuiven. 
Daarnaast zijn de mensen die ‘s 
avonds liever niet meer te deur 
uitgaan zeker van harte welkom. 
Dinsdagmiddag van 13.30-15.00 
uur. Plaats: Nieuw Clarenberg in 
Vollenhove 20 nov;15 jan 2019 
en 12 feb 2019 en 12 maart 2019. 
Inlichtingen ds. H.J.H. Pap 0527-
239504
giften.
De Diaconie ontving via J. 
Spaak € 10.00. Het College van 
Kerkrentmeesters ontving via 
Hennie Boes € 20.00 voor alge-
mene kerkelijke doeleinden. Har-
telijk dank voor deze giften.
bloemengroet.
Er zijn afgelopen week, als teken 
van medeleven en als groet van 
de gemeente, bloemen gebracht 
bij Dhr. Raggers Koriander 245, 
bij Mw. Rook-van Oostveen, 
Heetveld 37a, bij Mw. Smit- 
Overdijk, de Roeden 3 als dank 
voor haar vele werk achter de 
schermen voor het scribaat en 
bij Dhr. en Mw. Rook - Klein, 
Achter de Hare 18 i.v.m. hun 
12,5 jarig huwelijksjubileum. 
nieuwe bankrekeningnum-
mers.
 Per 1 november a.s. worden de 
rekeningnummers van de betaal-
rekeningen van onze gemeente 
gewijzigd. Graag vragen we 
uw aandacht voor de volgende 
zaken:
• Heeft u ons gemachtigd om een 
bedrag van uw rekening te incas-
seren? Dan ziet u vanaf 1 novem-
ber a.s. een andere tegenreke-
ning op uw rekeningafschrift.
• Heeft u een periodieke over-
boeking in internetbankieren 
naar één van de rekeningen van 
onze gemeente (bijvoorbeeld 
voor actie Kerkbalans)? Dan 
ziet u bij de overboekingen na 
1 november a.s. dat deze over-
boeking is doorgestuurd naar 
de nieuwe rekening van onze 
gemeente via de ‘Overstapser-
vice’. U moet dan het rekening-
nummer in internetbankieren 
wijzigen.

• Heeft u nog acceptgiro’s van 
onze gemeente liggen met ons 
oude rekeningnummer? Via 
internetbankieren kunt u deze 
nog gewoon blijven overmaken, 
maar vanaf 1 november a.s. kunt 
u deze acceptgiro’s niet meer 
fysiek inleveren bij uw bank.
Een aantal belangrijke nieuwe 
rekeningnummers zijn:
NL10 RABO 0373 7310 78: dit 
is de nieuwe algemene rekening 
van de gemeente.
Op bovenstaande rekening kunt 
u ook de betalingen voor collec-
tebonnen voldoen.
NL73 RABO 0373 7311 08: dit 
is de nieuwe rekening Generale 
Kas Lidmaten.
NL51 RABO 0373 7311 16: dit 
is de nieuwe rekening Generale 
Kas Doopleden. (Generale Kas is 
de zogeheten Solidariteitskas)
NL85 RABO 0373 7310 86: dit 
is de nieuwe rekening voor de 
Dankdagcollecte.
NL63 RABO 0373 7310 94: dit is 
de nieuwe rekening voor Quo-
tumcollecten. (o.a. de Paascol-
lecte en de Eindejaarscollecte)
De nieuwe rekeningnummers 
zullen vanaf 1 november a.s. ook 
op de acceptgiro’s vermeld staan.
NB: rekeningnummer NL75 
RABO 0301 8018 86 t.n.v. het 
College van Kerkrentmeesters 
blijft gewoon bestaan.
Als u nog vragen heeft, kunt u 
contact opnemen met het Col-
lege van Kerkrentmeesters.
Heet Hangijzer over Voltooid 
leven.
Voltooid leven houdt de gemoe-
deren in Nederland sinds enkele 
jaren behoorlijk bezig. In de 
media, de politieke partijen, de 
regering en de medische wereld 
buitelen de meningen over 
elkaar. Zouden we niet beter 
kunnen luisteren naar hoe God 
ons in de Bijbel laat zien hoe we 
met leven moeten omgaan? Deze 
avond luisteren we met name 
naar de Psalmen. In de Psalmen 
leer je anders te kijken naar 
jezelf, je eigen leven, je angst en 
je liefde.We willen met elkaar 
het gesprek aan over dit moei-
lijke onderwerp.
Deze lezing wordt gehouden in 
de Johanneskerk te St. Janskloos-
ter op woensdag 14 november 
2018, aanvang 20.00 uur door ds. 
Pap en dhr. Ruitenbeek, , voor-
malig huisarts.
U bent allen van harte uitgeno-
digd.

pastoraat.
Dhr. Weijs, Grachtwal 13/03, 
Marknesse, heeft een operatie 
ondergaan.
We bidden hem een voorspoedig 
herstel toe.
Ten slotte,
Komende zondag is er een doop-
dienst. Hierin spreken we over 
God die zijn wet in ons hart 

schrijft. Maar andersom kun je 
het ook zeggen, zoals Ina Sipkes 
de Smit dat doet in het volgende 
gedicht:

Wij spreken tere woorden
over je nog prille leven
en bij je doop is er het wéten:
jouw naam staat
in Gods hart geschreven!

Met een hartelijke groet,
Dick Wolters

Er is geen kopij aangeleverd.

diensten 11 november.
Belt-Schutsloot 09.30 uur – 
Voorganger: ds. W.J. Menkveld – 
Dienst met de basisschool. Er is 
een extra collecte voor een pro-
ject van de basisschool. Na de 
dienst is er voor iedereen koffie.
Wanneperveen 11.00 uur – 
Voorganger: ds. W.J. Menkveld – 
Kerk en schooldienst. In Wanne-
perveen is deze week de collecte 
voor de najaarszending. 
najaarszendingscollecte.
Sinds januari 2015 is Nienke 
Pruiksma uitgezonden naar 
Brazilië. Zij is verbonden aan 
COMIN, een kerkelij ke orga-
nisatie die zich inzet voor inter-
culturele en interreligieuze 
dialoog tussen inheemse en niet-
inheemse bevolkingsgroepen. 
COMIN ondersteunt inheemse 
volkeren daarnaast op het gebied 
van onderwij s, gezondheids-
zorg en landrechten. Brazilië telt 
veel inheemse volken, maar er 
bestaan veel vooroordelen over 
deze bevolkingsgroepen. COMIN 
wil met uitwisselingsprojecten, 
onderwij s en publicaties een 
brug zij n tussen inheemsen en 
niet-inheemsen, en de kennis 
over gewoonten en leefwij ze 
van inheemse volkeren vergro-
ten. COMIN stimuleert dat men-
sen binnen de kerken en in het 
(theologische) onderwij s meer 
te weten komen over de inheem-
se bevolking. Nienke is nauw bij 

dit onderwij s betrokken. Zij 
verzorgt lessen en cursussen en 
denkt mee over de lesstof en –
materialen.
diensten 18 november.
Belt-Schutsloot 09.30 uur – 
Voorganger: dhr. D. de Boer, 
Hattem.
Wanneperveen 11.00 uur – 
Voorganger: dhr. W. Voogd, Rou-
veen – Jeugddienst.
In BS wordt de najaarszendings-
collecte gehouden. 
doelcollecte diaconie voor 
de maand november.
Hospice Het Riemkehuis in 
Steenwijk. Ernstig zieke mensen 
voor wie geen genezing meer 
mogelijk is, willen de laatste fase 
van hun leven graag thuis door-
brengen. Maar soms behoort 
thuis sterven niet meer tot de 
mogelijkheden, terwijl een ver-
trouwde omgeving dan juist 
zo belangrijk is, zowel voor de 
patiënt als voor de familie. Bij-
voorbeeld omdat de zorg voor 
de familie te zwaar is, of omdat 
het huis niet geschikt is voor de 
verzorging. Dan kan een hospice 
zoals ´Het Riemkehuis´ een goed 
alternatief zijn.
Een hospice wordt ook wel een 
´Bijna Thuishuis´ genoemd. De 
zorg in een ´Bijna Thuishuis´ is 
vergelijkbaar met de zorg die 
thuis aan terminale cliënten 
geboden kan worden. Er is in 
feite sprake van een verplaatste 
thuissituatie.
Hospice het Riemkehuis is een 
non-profit organisatie, en werkt 
uitsluitend met vrijwilligers. De 
Stichting ontvangt enige subsidie 
van de overheid , maar is groten-
deels afhankelijk van donaties en 
giften. Namens de diaconie van 
harte bij u aanbevolen.
Oppas W’veen en BS: Zie www.
pknwanneperveenbeltschutsloot.
nl, onder: rooster.
rooster bloemendienst 
W’veen. 
11/11 – Fam. E. Westerman en 
fam. B. Stummel, Bovenboerse-
weg.
18/11 – Jeugddienstcommissie.
bloemen. 
De bloemen van afgelopen zon-
dag in BS gingen met hartelijke 
felicitaties naar mw. G. Kroes-
Strijker in Nieuw Clarenberg te 
Vollenhove. Zij vierde haar 82ste 
verjaardag.
In W’veen gingen de bloemen 
ook met felicitaties naar mw. 
S.E. Waas-Vos, mw. M. van Via-
nen-Hoffman en mw. A.P. van 
Velzen-Tuin. Zij zijn alle drie jarig 
geweest.
verantwoording. 
Door Roelien Mondria is in de 
maand oktober 1 x € 10 ontvan-
gen voor de bloemencommissie.
In de week na de collecte voor 
Sulawesi (giro 555) vond diaken 
G. Mondria nog een enveloppe 
met € 10 in zijn brievenbus.
Ouderling Roelie van Dalfsen 
heeft een gift gekregen van € 
5,00 voor Kerk en Onderhoud.
De avondmaalscollecte van 4 
november 2018 bedroeg in Belt-
Schutsloot € 371,20 en in Wan-
neperveen € 185,80. De diaconie 
collecte voor het Riemkehuis 
bedroeg in W’’veen € 74,65 +1 
rijksdaalder. De extra collecte 
voor kerk en onderhoud op 21 
oktober heeft in W’veen € 92,75 
opgebracht.
komt allen!
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Mail naar nieuws@ 
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Jeugddienst?

Ds. D. Wolters, Steiger 27,  
8325 HB Vollenhove, 0527-239291
E-mail: 
predikantstad@hervormdvollenhove.nl

 Vollenhove  STAD

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

Wanneperveen /
Belt-schutsloot

 vollenhove  AMBT

Ds. H.J.H. Pap, Leeuwte 88, 
8326 AD, Sint Jansklooster, 
0527-239504. 
E-mail: 
predikantambt@hervormdvollenhove.nl 
E-mail: 
scriba@hervormdvollenhove.nl



14 zondag 11 november 2018

Hierbij nodigen wij jong en oud 
uit voor de plaatselijke gemeen-
teavond op 14 november a.s. 
Want het is van belang dat u 
en jij weet wat er speelt. Veel 
mensen op Belt-Schutsloot zijn 
op allerlei manieren betrokken 
bij onze gemeente. Denk aan: 
kindernevendienst, rock steady, 
GGG groepen, jeugddienstcom-
missie, kosters, beamerteam en 
ga zo maar door. Natuurlijk zijn 
we dankbaar voor deze betrok-
kenheid!
De kerkenraad gaat er vanuit dat 
we dit met z’n allen vol blijven 
houden. Door aanwezig te zijn 
op de plaatselijke gemeente-
avond toon je niet alleen betrok-
kenheid maar versterken we ook 
onderling het gevoel van “samen 
de schouders er onder”. Daar-
om geldt deze uitnodiging voor 
doop- en belijdende leden maar 
ook voor niet-leden die zich wel 
betrokken voelen. Iedereen van 
harte uitgenodigd. Woensdag 14 
november van 20.00 tot 22.00 in 
de kerk.
Na de pauze willen we samen 
met Janco Zeilstra nadenken 
over de rol van jongeren binnen 
onze gemeente.
vanuit de gemeente. 
Mw. Hendriks uit de Perelaar 
is tijdelijk opgenomen in het ‘t 
Vonder in Ruinerwold om aan te 
sterken van een operatie. 
bericht van overlijden.
Vorige week zondagavond, 28 
oktober is de heer Jack Waas 
overleden in Reggersoord. Afge-
lopen vrijdag 2 november werd 
in De Laatste Eer in Steenwijk 
een afscheidsdienst gehouden 
en daarna werd hij begraven in 
Kampen. Volgende week volgt 
een uitgebreider In Memoriam.
vanuit de pastorie.
Vorige week was het 31 oktober, 
Hervormingsdag. Hoe men ook 
over deze dag denkt, ze heeft 
veel invloed gehad in de kerkge-
schiedenis. Maarten Luther, die 
op die dag (1517) zijn beroemde 
’95 stellingen’ op de deur van 
de slotkapel in Wittenberg 
hamerde had waarschijnlijk geen 

flauw vermoeden van de enorme 
invloed die deze dag zou heb-
ben. Op dat moment wilde hij 
ook zeker niet wat ervan gewor-
den is, want zijn 95 stellingen 
gaan niet over een breuk met 
de Rooms Katholieke Kerk van 
zijn dagen maar juist op herstel 
daarvan. Luther stelde nog zeer 
veel vertrouwen in de paus en de 
functie van de paus. Hij hoopte 
dat zijn stellingen de paus zouden 
wakker schudden om de orde 
in de kerk te herstellen. Deze 
week las ik voor het eerst in 
mijn leven deze 95 stellingen. Zij 
gaan grotendeels over de aflaat-
handel die in Luthers ogen was 
ontaard, want ook het (goede) 
gebruik van de aflaat wijst hij 
niet af. Al met al een kerkelijke 
discussie die in onze tijd heel 
vreemd aandoet. Waarin we 
ons niet snel zullen herkennen. 
Toch heeft deze dag, en hebben 
deze daad en deze stellingen ons 
Protestantse kerkzijn vandaag 
beïnvloed en niet weinig ook. Op 
zoek naar stellingen die ons van-
daag kunnen aanspreken kwam ik 
bij stellingen 62 en 63.
 62. De ware schat der Kerk 
echter is het heilig evangelie van 
de heerlijkheid en de genade van 
God. 
63. Maar deze schat is natuurlijk 
zeer gehaat, want daardoor wor-
den de eersten tot laatsten. 
De eerste zeggen wij van harte 
ja op, de tweede zet ons aan het 
denken.

Hartelijke groeten,
Ds. Menkveld.

Zondag 11 november.
Dienst in Blesdijke 9.30 uur In 
deze dienst hoopt onze eigen 
predikant ds. Gerrit van den 

Dool voor te gaan. Ouderling 
van dienst is Feikje Kloosterman 
en het orgel wordt bespeeld 
door Menno van der Vinne. 
De uitgangscollecte is voor het 
plaatselijk kerkenwerk. De ont-
vangst is door Janny Hop en de 
bloemen worden bezorgd door 
Willy Scholten. De ophaaldienst 
wordt verzorgd door Klaas Kla-
renberg (0521-588863). Het lied 
voor de dienst is lied 274.
Bij de diensten. Zondag zal er 
dienst zijn in de mooie kerk van 
Blesdijke. Er is dan geen dienst in 
Willemsoord. We hopen u daar 
allemaal te begroeten.
collecten 4 november.
Diaconie: € 27,30 Kerkrent-
meesters: € 29,95. De uitgangs-
collecte voor Kerk in Actie 
bedroeg € 41,25. Allen hartelijk 
dank voor uw gaven.
bloemen. 
De bloemen zijn als groet en 
bemoediging gegaan naar mevr. 
Rieka Weerman.
Waar geloof het meest kost. 
“Bid voor ons.” Dat is vaak het 
eerste dat vervolgde christenen 
vragen. Zij kennen het belang van 
gebed uit eigen ervaring. Iedere 
week geef ik u een gebedspunt 
door: Christenen in Mexico zijn 
de dupe van corruptie en onrust. 
Criminele groepen vallen kerk-
leiders aan en nieuwe gelovigen 
worden door lokale stamhoof-
den aangevallen. Bid om volhar-
ding en bescherming voor Mexi-
caanse christenen.
blad ruimen. 
De herfst is begonnen en de 
bomen gaan zich voorbereiden 
op de winter. Dan laten ze al 
hun bladeren vallen en worden 
ze kaal. Een mooie tijd van het 
jaar. Vanaf half oktober is er elke 
zaterdag een groep vrijwilligers 
aan de slag om ervoor te zor-
gen dat het kerkterrein vóór de 
zondag er weer mooi bij ligt. We 
willen deze vrijwilligers alvast 
hartelijk bedanken.
vakantie scriba. 
Henrike en ik zijn op vakantie. 
We maken een rondreis over 
Java en Bali. We zijn nu op Oost-
Java. De boer heeft de waterbuf-
fel nog voor de ploeg. Een erg 
groen gebied waar vele plantages 
zijn met groeten, fruit en spe-
cerijen. Dit weekend steken we 
met de boot over naar het naast-
gelegen eiland Bali.
Voor dringende zaken kunt u in 
mijn afwezigheid terecht bij onze 

predikant, één van de andere 
ouderlingen of bij uw PGD-con-
tactpersoon.
kopij gZ. 
De kopij voor het volgende zon-
dagsblad kunt u inleveren tot 
uiterlijk zondag 11 november 
12.00 uur bij dominee Gerrit 
van den Dool. 

Moge de weg je zeggen: volg me 
maar 
Moge de ster je zeggen:richt je 
vaart op mij 
Moge de grond je zeggen: bezaai 
me. 
Moge het water je zeggen: drink 
me 
Moge het vuur je zeggen: warm je
Moge de boom je zeggen: schuil in 
mijn schaduw 
Moge de vrucht je zeggen: pluk 
me, eet me.
En als je de weg kwijtraakt,
geen vaste grond meer vindt en 
dreigt te verdrinken; 
Als het vuur is gedoofd en je kou 
lijdt in een nacht zonder sterren; 
als de bomen kaal zijn en je hon-
ger en dorst hebt, 
dan moge zijn STEM je zeggen: 
Wees niet bang, Ik zal er zijn.
(Van: Frans Cromphout)

Namens de kerkenraad een har-
telijke groet aan u allen. In het 
bijzonder aan u die door ouder-
dom of ziekte aan huis gebon-
den zijn. 

Henry Bos ouderling-scriba

van de predikant.
Graag wijs is op de film 
‘Selma’, over Martin Luther 
King, die we op 15 novem-
ber kunnen zien in onze kerk. 
Beroemd is King’s toespraak ‘I 
have a dream’. Daaruit het vol-
gende fragment:
‘Ik heb een droom vandaag! Ik 

heb een droom dat op een dag 
elke vallei verhoogd zal worden, 
en elke heuvel en berg geslecht 
zal worden, het ruige land vlak 
gemaakt zal wor
den en de rotsige plaatsen 
recht; “en de luister van de 
Heer zal zich openbaren en al 
wat leeft zal het samen zien.” 
( Jes 40,4-5)
Dit is onze hoop en dit is het 
geloof waarmee ik naar het Zui-
den terugkeer. Met dit geloof 
kunnen we uit de berg van wan-
hoop een steen van hoop hou-
wen. Met dit geloof kunnen we 
de schrille wanklanken van onze 
natie omvormen tot een prach-
tige symfonie van broederschap. 
Met dit geloof kunnen we samen 
werken, samen bidden, samen 
strijden, samen naar de gevange-
nis gaan, samen opkomen voor 
vrijheid, en weten dat we op 
een dag vrij zullen zijn.’
Deze toespraak heeft nog niets 
aan actualiteit ingeboet!
Aanvang 19.30 uur. Zie ook 
elders in deze editie.

Op zondag 11 november hebben 
we een dienst in het ‘Karkien’ 
te Blesdijke. Een mooie manier 
om zo ook recht te doen aan de 
geschiedenis van onze gemeen-
te. Het is mijn bedoeling met u 
en jou dan stil te staan bij het 
visioen in Openbaring 5, waar 
Johannes in een geopende hemel 
een Lam ziet op de troon van 
de Eeuwige. Door de weg van 
zelfopofferende Liefde die Hij 
gegaan is (‘als geslacht’) is Hij 
waardig bevonden de boekrol 
van de geschiedenis te openen. 
Wat zou Johannes ons daar-
mee, temidden van onze vaak 
zo verbijsterende wereld van-
daag, waarin de macht te vaak in 
onwaardige handen ligt, te zeg-
gen hebben? 

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

Vervolg van pagina 13

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

Predikant: ds. Gerrit van den Dool  
Pastorie: Steenwijkerweg 157
8338 LB Willemsoord
predikantwillemsoord@gmail.com
Telefoon predikant: 0521-346611 
Scriba: Henry Bos, Steenwijkerweg 194  
8338 LD Willemsoord, 0521-514587  
kerk.willemsoord@hetnet.nl  
Koster: mevr.T.Winters-de Boer, 
0521-588515, Rentmeesters Prot. 
Gem Willemsoord Peperga Blesdijke 
IBAN: NL34 INGB 0000 9350 70

Willemsoord /
peperga / Blesdijke

berichten Het Zondagsblad 

Reveil Business Club

Follow the money 
Follow the Lord

Thermen Bussloo, 
Bloemenksweg 38, Voorst

17.45u ontvangst
18.15u start
21.15u eind

Ga jij 15 november mee met de RBC naar Thermen Bussloo?

waar wanneer kosten

sprekers
buff et
ontmoeting

ondernemers
leidinggevenden

wat voor wie wie

Werk je in de fi nanciële wereld? Wil jij 
weten of geld überhaupt past in een 
christelijke levensstijl? Kom dan op 15 
november naar Reveil Business Club!
Meer info? check reveilbusinessclub.nl

Arnold

Melvin
Arnold Mars, fi nancieel directeur (AFAS)  
Melvin Pietersz, hoofd Incasso & Beheer 
(Qredits)

introducés €35
partners leden €45
Al eens geweest, maar nog geen lid: €45

Wij maken magazines: van de kerken, 
voor toeristen. Om hun te laten weten 
dat ze welkom zijn. In de omgeving èn 
in de kerken. 
 
Stichting Welkom in de Kerk werkt 
zonder winstoogmerk. U bent welkom 
op: www.welkomindekerk.nl 

Het einde van een onzinnige oorlog

Advertenties

Mail naar nieuws@ 
gezamenlijkzondagsblad.nl

Gratis plaatsing!

israËl-avond?

Mail naar nieuws@ 
gezamenlijkzondagsblad.nl

Gratis plaatsing!

naJaarsconcert?

Op dinsdagavond 30 oktober 
vond een eerste informatiebijeen-
komst plaats over het missionaire 
toeristenmagazine ‘Zomer in 
Salland’. De avond werd georga-
niseerd door stichting Welkom 
in de Kerk. Er waren kerkelijke 
vertegenwoordigers aanwezig uit 
Deventer, Heino, Lettele, Olst, 
Raalte, Wesepe en Wijhe. Er was 
enthousiasme voor het initiatief, 
maar de aanwezigen vroegen zich 
wel af of er draagvlak genoeg is 
in de regio. Dominee Wim den 
Braber, voorzitter van Welkom 
in de Kerk: “Het is niet genoeg 
als plaatselijke kerken zeggen: wij 
vinden dit een goed initiatief, hou 
ons maar op de hoogte. We moe-
ten zo’n project samen dragen en 

‘Zomer in Salland’ heeft draagkracht nodig
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Honderd jaar geleden ein-
digde de Eerste Wereldoorlog 
met de wapenstilstand op 11 
november 1918. Deze oorlog 
eiste 10 miljoen doden en 20 
miljoen gewonden en vernie-
tigde de optimistische cul-
tuur van Europa. 

De oorlog bracht 
blijvende schade 

toe aan de Europese beschaving. 
Van ontzag voor de rechtsstaat en 
democratische bestuursvormen 
bleef niet veel over. 
Het begon allemaal met de moord 
op de Oostenrijkse troonopvolger 
Frans Ferdinand in Sarajevo, 28 
juni 1914 door de Servische nati-
onalist Gavrilo Princip. Op 28 juli 
verklaarde Oostenrijk-Hongarije 
Servië de oorlog. Op 1 augustus 
mengde Duitsland, Oostenrijks 
bondgenoot, zich in de strijd met 
een oorlogsverklaring aan Rusland 
en op 3 augustus aan Frankrijk. 
Ook Engeland werd erbij betrok-
ken. Een lokaal conflict veroor-
zaakte een wereldbrand. 

Wapens beslissen
In die vier jaren van 1914-1918 

bleven de oorlogspartijen een 
onzinnige loopgravenoorlog 
voortzetten. Europa werd een 
slachthuis met miljoenen doden. 
De Brit John Keegan noemt deze 
oorlog een groot raadsel *). 
Waarom besloten de strijdende 
partijen, toen duidelijk werd dat 
op korte termijn geen einde aan 
het conflict zou komen, toch 
hun militaire inspanningen voort 
te zetten? Waarom  durfden zij 
hun legers te mobiliseren voor 
een totale oorlog en hun jonge 
mensen in een zinloos bloedbad 
te storten? Waarom hebben de 
machthebbers het grote risico 
durven nemen? De Europese 
politiek werd niet bepaald door 
diplomatie ter voorkoming van 
conflicten, maar door militair 
overwicht. Vóór 1914 bouwden 
de landen hun legermacht op en 
maakten zich op voor een even-
tuele oorlog. Ze wilden elkaar 
overtroeven en wapens moesten 
beslissen.

De Tweede Wereldoorlog die 
vijfmaal zoveel mensenlevens ver-
nietigde kwam regelrecht voort 
uit de Eerste. De gedemobili-
seerde frontsoldaat Adolf Hitler 
uitte op 18 september 1922 een 
dreigement dat hij zeventien jaar 
later waar zou maken: ‘Het kan 

niet waar zijn dat twee miljoen 
Duitsers tevergeefs zijn geval-
len… Neen, wij vergeven niet 
maar eisen wraak!’

versailles
De Tweede Wereldoorlog is te 
verklaren, aldus Keegan in zijn 
boek over de Eerste Wereldoor-
log, uit de verbittering, wrok en 
onvrede, van de Duitsers door 
de vredesvoorwaarden van Ver-
sailles (28 juni 1919). Duitsland 
moest het in 1870-71 veroverde 
Elzas-Lotharingen teruggeven, de 
historische gebieden met Duitse 
nederzettingen in Silezië en 
West-Pruisen afstaan aan Polen. 
Duitsland werd als hoofdschuldi-
ge van de oorlog gezien en werd 
vernederd door een verplichte 
ontwapening en 
herstelbetalingen 
aan de overwin-
naars. De pijn van 
een verloren oor-
log bleef Duits-
land verdelen tot de opkomst 
van Hitler negen jaar later, 1933.  
Gevoel van vernedering en eco-
nomische malaise voedden het 
extremisme. Hitler wist hierop 
in te spelen. Hij gaf socialisten en 
Joden de schuld van de nederlaag. 
Als grote populist wist hij onte-
vreden Duitsers achter zich te 

krijgen en viel Duitsland ten offer 
aan het nationaal-socialisme.

honger naar macht
Na 1918 waren de Oost-Europe-
se volken bevrijd van de Duitse of 
Oostenrijkse heerschappij. Maar 
dit bracht de nieuw gestichte 
staten die hen opvolgden al even 
weinig rust. Geen enkele nieuwe 
staat kende een stabiel politiek 
leven. Binnenlandse tegenstellin-
gen en conflicten met buurlanden 
veroorzaakten onrust. Waarom 
had een welvarend werelddeel 
op het toppunt van zijn succes en 
macht, zijn geestelijke en cultu-
rele verworvenheden geriskeerd 
in een onzinnig moorddadig regi-
onaal conflict? 
Deze oorlog heeft laten zien hoe 

mensen geof-
ferd worden op 
het altaar van de 
macht. Dat voor 
machthebbers een 
mensenleven niet 

telt en daardoor de wereldvrede 
bedreigd wordt. Wij mensen wor-
den slachtoffer van de geschiede-
nis die wij zelf hebben gemaakt. 
Het verleden is een les om de toe-
komst overeind te houden.

*) De Eerste Wereldoorlog, John Keegan. Uitg. Balans 

2003

11 november 100 jaar geleden

Het einde van een onzinnige oorlog

Door ds. a. hekman, 

assen

de europese politiek Werd niet 
bepaald door diplomatie ter 

voorkoming van conflicten, maar 
door militair overWicht.

In die vier jaren van 1914-1918 bleven de oorlogspartijen een onzinnige loopgravenoorlog voortzetten.

Herdenking Kristall-
nacht Emmen
Tachtig jaar geleden vond in de 
nacht van 9 november 1938 in 
Duitsland de Kristallnacht plaats. 
Een dramatische gebeurtenis die 
diep in het leven van de Joodse 
burgers in Duitsland ingreep. 
Synagogen werden verwoest of 
in brand gestoken, winkels van 
joodse eigenaren werden vernield 
en geplunderd. In samenwerking 
met de Stichting Over-en-Weer/
Hin-und-Zurück organiseert het 
Inspiratieplein van de Grote Kerk 
in Emmen (Schoolstraat 5) een 
herdenking met een afwisselend 
programma. Zo geeft een docent 
geschiedenis uitleg over de Kris-
tallnacht. Onder andere Eric van 
Oosterhout, burgemeester van 
Emmen, leest fragmenten voor uit 
dagboeken van Joodse Duitsers 
(door. Gerhardt Naber vertelt 
over de Kristallnacht vlak over de 
grens. Het Drents Klezmer Trio 
zorgt voor muziek. Ook zullen 
foto’s en filmfragmenten worden 
vertoond.

Dinsdag 13 november, 19.30 uur, Emmen, Grote Kerk, 
Schoolstraat 5, gratis (vrije gift)

Exclusieve première 
EO-natuurserie 
In de nieuwe NPO 1-natuurse-
rie Dynasties zijn de meest ico-
nische dieren ter wereld te zien. 
In deze intieme en tegelijkertijd 
monumentale serie komt hun 
ongelooflijke vastberadenheid om 
hun territorium te domineren, 
dichterbij dan ooit. Lezers van 
het blad Visie kunnen de exclu-
sieve voorvertoning meebeleven. 
Special guest is BBC-producer 
Rupert Barrington, die wordt 
geïnterviewd door Visie-hoofdre-
dacteur Marco van der Straten. 
De eerste aflevering van deze 
adembenemende serie wordt ver-
toond in Pathé Utrecht Leidsche 
Rijn.

  
Dinsdag 27 november, Visie-lezers kunnen kaarten 
kopen via www.eo.nl/visie, € 7,50

Advertenties

Excursie naar  
Dordrecht
Vanuit Assen op excursie naar 
Dordrecht. Reden? Vierhonderd 
jaar geleden kwam in de oudste 
stad van Holland, Dordrecht, een 
belangrijke kerkelijke vergadering 
bijeen. De Synode van Dordrecht 
heeft in 1618 besluiten geno-
men die de geschiedenis van het 
protestantisme hebben bepaald. 
Bijvoorbeeld om de Bijbel te ver-
talen in het Nederlands. De Sta-
tenvertaling wordt tot op heden 
gebruikt. In het Museum van Dor-
drecht is in dit kader de expositie 
‘Werk, Bid en Bewonder. Nieuwe 
kijk op kunst en calvinisme’ te 
bezichtigen. Onder leiding van 
een deskundige gids staan een 
bezoek aan het Museum en de 
Grote Kerk van Dordrecht op 
het programma.
 
  

Zaterdag 24 november, vertrek vanuit Assen (8.00 uur) 
per bus, € 40, opgave: Bert Altena tel. 0592-405514. 

Op dinsdagavond 30 oktober 
vond een eerste informatiebijeen-
komst plaats over het missionaire 
toeristenmagazine ‘Zomer in 
Salland’. De avond werd georga-
niseerd door stichting Welkom 
in de Kerk. Er waren kerkelijke 
vertegenwoordigers aanwezig uit 
Deventer, Heino, Lettele, Olst, 
Raalte, Wesepe en Wijhe. Er was 
enthousiasme voor het initiatief, 
maar de aanwezigen vroegen zich 
wel af of er draagvlak genoeg is 
in de regio. Dominee Wim den 
Braber, voorzitter van Welkom 
in de Kerk: “Het is niet genoeg 
als plaatselijke kerken zeggen: wij 
vinden dit een goed initiatief, hou 
ons maar op de hoogte. We moe-
ten zo’n project samen dragen en 

er verantwoordelijk voor willen 
zijn.” Besloten werd op dinsdag 
22 januari 2019 een 2e informa-
tiebijeenkomst te beleggen en 
de kerken in Salland nogmaals 
met nadruk uit te nodigen. Deze 
avond begint om 19.30 uur en 
zal plaatsvinden in het Annahuis, 
Domineeskamp 8 in Raalte. Meer 
info: www.welkomindekerk.nl en 
aanmelding: ygerne@welkomin-
dekerk.nl, tel. 0546 – 577475.

‘Zomer in Salland’ heeft draagkracht nodig

Vertegenwoordigers van Sallandse kerken  
reageren positief op de mogelijkheid om  

als gezamenlijke kerken een zomermagazine 
aan toeristen te kunnen aanbieden.
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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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• HÉT WEEKBLAD VOOR BETROKKEN KERKMENSEN •

Ga naar: 
www.welkomindekerk.nl

Of vul de bon in:

Maak nu kennis met het            
Gezamenlijk 
     Zondagsblad

Advertenties

wakker en waaks
kritisch en betrokken

maandbladreveil.nl

bestel
NU!

maandbladreveil.nl

vanaf 10 exemplaren

€0,75 p/st
excl. verzending

deel uit
	 op	straat	 •
	 in	je	buurt	 •
	 via	je	kerk	 •
	 aan	je	collega’s	 •
	 overal	gewoon	 •

DEC 2018 - JAN 2019

KERST

Want God had de 

wereld zo lief dat 

hij zijn enige Zoon 

heeft gegeven, opdat 

iedereen die in hem 

gelooft niet verloren 

gaat, maar eeuwig 

leven heeft. 

Johannes 3:16

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

Al ruim 100 jaar advies  en 
woningstoffering op maat

De Weyert 10, Vollenhove   |   0527-24 13 55    |   decorette-drok.nl

- Gordijnen 
- Laminaat
- Behang
- Kasten op maat

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


